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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».

Валерія Гонтарева
екс-глава НБУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Акциз не винен
 Бізнес просить скасувати акциз на лег-
кі вина. Європейська бізнес-асоціація вне-
сла клопотання до уряду щодо вин, де вар-
тість самої марки у 19 разів перевищує став-
ку акцизу. Згідно з українським законодавс-
твом, під категорію алкогольних напоїв, на 
які треба наносити марку, підпадають усі на-
пої з вмістом спирту етилового понад 8,5% 
об’ємних одиниць. Неігристі вина, сусло ви-
ноградне тощо, міцність яких вища за 1,2%, 
але не більше 15%, оподатковуються за став-
кою 0,01 грн. за літр. При цьому вартість са-
мої марки становить 0,19 грн. за 1 шт. Ок-
рім витрат на виготовлення марки, імпорте-
ри алкогольних напоїв витрачаються на пе-
ресилання марок за кордон для нанесення на 
пляшки та на безпосереднє нанесення мар-
ки. В підсумку, на 1 грн. сплаченого акциз-
ного податку припадає... 278,6 грн. додатко-
вих витрат бізнесу. Причому, основна части-
на коштів не надходить до бюджету України, 
а залишається за кордоном. Тим часом, згід-
но з Регламентом ЄС щодо маркування та за-
хисту найменування місць походження спирт-
них напоїв, який підлягає адаптації українсь-
кою стороною, наприклад, пиво із солоду, 
вина виноградні, вермут, сидр — не вважа-
ються спиртними напоями. Отже, на тери-
торії України контролюють їхню якість Держ-
продспоживслужба та ДФС — відповідно до 
загального законодавства про безпечність 
продукції. Без марок акцизного податку від-
бувається 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 спожи-
вачам.

Більшає олії
 Українські підприємства, за підсумка-
ми вересня-лютого 2018/19 маркетингового 
року,  на 12-15 відсотків наростили переробку 
насіння соняшнику й  удвічі — соєвих бобів 
та ріпаку, повідомляє асоціація «Укроліяп-
ром». Виробництво олії соняшникової нера-
фінованої 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 ре-
кордне зростання експорту олії соняшнико-
вої — до 632 тис.тонн (112% проти берез-
ня 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 олійно-
жирової 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 житло-
вому комплексі Tourbillon. Забудовник пла-
нує звести три 32-поверхові величезні свічки 
з комерційними приміщеннями, торговель-
ним центром, ресторанами та розважальни-
ми закладами на зелених схилах столичного 
Протасового Яру. Під суцільну вирубку пла-
нують пустити близько 3 гектарів дерев і зе-
лених насаджень. Ще в серпні минулого року 
забудовник огородив парканом зелені схили і 
почав вирубку з тітушками, бійками і стріль-
бою. Варварство отримало широкий розголос 
у медіа. Тоді ж кияни, місцеві мешканці, ак-
тивісти зупинили знищення дерев, врятували 
зелені схили і знесли паркан. На жаль, плани 
забудовника не змінились: цією весною по-
чали продаж віртуальних квартир. Бороть-
ба з будівельною мафією триває, адже ком-
плекс хочуть побудувати біля Національно-
го інституту сердцево-судинної хірургії імені 
М. М. Амосова та Національного інституту 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Янов-
ського НАМН України, забезпечити спокій та 
існування зеленої зони біля яких надважли-
во. Як хворі серцевими і легеневими хвороба-
ми можуть лікуватися біля масштабного буді-
вельного об’єкта? На засіданні «земельної» 
комісії Київради ініційовано розгляд цієї про-
блеми.■

НОВИНИ ПЛЮС■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті збройні форму-
вання Російської Федерації 
«традиційно» порушили ре-
жим припинення вогню: 15 
квітня дванадцять разів об-
стрiлювали позиції українсь-
кої армії. При цьому ворог чо-
тири рази застосував заборо-
нене Мінськими домовленос-
тями 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 угру-
повання «Схід» окупанти 11 
разів обстріляли позиції ук-
раїнських військ: iз мінометів 
калібрів 120 та 82 мм, станко-
вих протитанкових гранато-
метів та стрілецької зброї — 
двічі в околицях міста Авдіїв-
ка; з мінометів калібру 120 мм 
— двічі біля населеного пункту 
Новоселівка Друга; з мінометів 
калібру 82 мм, гранатометів 
різних систем, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької 
зброї — тричі неподалік насе-
леного пункту Лебединське; з 
гранатометів різних систем та 
стрілецької зброї — двічі підда-
вали вогню околиці Опитного; 
з ручних протитанкових грана-
тометів, великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї га-
тили поблизу населеного пунк-
ту Водяне; з великокаліберних 
кулеметів — під Невельським.
 У смузі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Північ» окупанти зі 
стрілецької зброї обстріляли 
позиції Об’єднаних сил побли-
зу населеного пункту Станиця 
Луганська.
 Втрат серед особового скла-
ду Об’єднаних сил немає. Жо-
ден обстріл противника не за-
лишився без адекватної від-
повіді Об’єднаних сил. За да-
ними розвідки, у понеділок 
шістьох окупантів було зни-
щено, ще трьох поранено.
 Станом на 7-му годину ран-
ку 16 квітня обстрілів пози-
цій підрозділів ЗСУ не зафік-

совано. Об’єднані сили надій-
но контролюють противника 
на лінії зіткнення, дотриму-
ючись при цьому умов припи-
нення вогню.
 Наголосимо, що, за інфор-
мацією, здобутою розвідкою 
Об’єднаних сил, минулого 
тижня на території Ростовсь-
кої області Російської Феде-
рації, за 20 кілометрів від дер-
жавного кордону України, аг-
ресори провели навчання з на-
ведення стратегічної авіації 
для ударів по наземних цілях.
 За наказом Командувача 
об’єднаних сил генерал-лей-
тенанта Сергія Наєва, 13 квіт-
ня відбулись навчання, в яких 
узяли участь літаки винищу-
вальної авіації, а також підроз-
діли зенітних ракетних військ 
— від зенітно-ракетного комп-
лексу С-300 до підрозділів, що 
мають на озброєнні зенітно-
ракетні комплекси «Бук-М1», 
«Оса-АКМ», «Стріла-10», 2С6 
«Тунгуска», ПЗРК і зенітні ус-
тановки ЗУ-23-3.
 На окремій ділянці поліго-
ну побудували багаторівневу 
систему протиповітряної обо-
рони.
 Відомості про засоби 
повітряного нападу здобува-
ла та надавала на пункт управ-
ління система радіотехнічних 
військ, у складі якої задіяли 
і комплекси українського ви-
робництва. Зокрема, радіоло-
каційну станцію 19Ж6 та Р-18 
«Малахіт».
 Під час навчань підрозді-
ли Об’єднаних сил відпрацю-
вали виявлення, супровод-
ження, знищення повітряних 
цілей, здійснення маневру в 
нові позиційні райони, веден-
ня вогню по повітряному про-
тивнику із засідок. Також від-

булись практичні пуски ракет 
та ведення вогню гарматним 
озброєнням по повітряних ці-
лях. Підсумки навчань під-
твердили високу ефективність 
системи протиповітряної обо-
рони Об’єднаних сил.
 Особовий склад пунктів 

управління, льотчики вини-
щувальної авіації, розрахун-
ки зенітко-ракетних комплек-
сів та радіолокаційних стан-
цій впоралися із завданням 
на «відмінно». Повітряний 
простір Об’єднаних сил — під 
надійним контролем. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Як відомо, підсумки пере-
вірки діяльності тоді ще справ-
ді приватного «ПриватБанку» 
лягли в основу націоналіза-
ції 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 за-
ручником амбіцій одного зі 
своїх колишніх власників, пе-
ренесених уже й у політичну 
площину. Шостий апеляцій-
ний адміністративний суд пе-
реніс на наступний день після 
другого туру президентських 
виборів розгляд апеляційної 
скарги Національного банку 
України на рішення Окруж-
ного адміністративного суду 
Києва щодо скасування розпо-
рядження НБУ про проведен-
ня перевірки «ПриватБанку» в 
жовтні 2016 року. Як повідом-
ляє агентство «Інтерфакс-Ук-
раїна», раніше кіпрська ком-
панія Triantal Investments Ltd, 
що була одним iз найбільших 
акціонерів «ПриватБанку», 
оскаржила в суді правомір-
ність дій НБУ і Міністерства 
фінансів України. У березні 

2017 року компанія звернула-
ся до суду з вимогою визнати 
неправомірним і скасувати да-
товане жовтнем 2016 року роз-
порядження НБУ, яким регу-
лятор ініціював проведення 
позапланової інспекційної пе-
ревірки. Відомий своїми «ці-
кавими» рішеннями Окруж-
ний суд Києва 2 березня 2018 
року задовольнив цей позов.
 Нацбанк подав апеляцію, 
проте на початку червня 2018 
року апеляційний адмінсуд 
призупинив її розгляд за кло-
потанням Triantal Investments, 
давши до півроку часу на підго-
товку до судового засідання. А 
9 квітня ЗМІ повідомили, що 
Коломойський і кіпрська ком-
панія Triantal Investments LTD 
доповнили свій позов новими 
вимогами до України про по-
вернення кожному з них паке-

та акцій «ПриватБанку». Сам 
Коломойський заявляв: «Мені 
не потрібен «ПриватБанк». 
Але там лежало два мільярди 
доларів капіталу. Нехай повер-
нуть, і немає питань».
 У грудні 2016 року уряд Ук-
раїни за пропозицією Нацбанку 
й акціонерів «ПриватБанку», 
найбільшими з яких на той час 
були Ігор Коломойський і Ген-
надій Боголюбов, ухвалив рі-
шення про націоналізацію цієї 
найбільшої на українському 
ринку фінустанови.
 Банк перейшов у державну 
власність, на його докапіталі-
зацію загалом держава витра-
тила понад 155 мільярдів гри-
вень. Як заявили в НБУ, до на-
ціоналізації «ПриватБанку» за-
вдали збитків щонайменше на 
5,5 мільярда доларів. Сам же ко-
лишній акціонер «ПриватБан-

ку» Ігор Коломойський назвав 
«маячнею» опубліковані Націо-
нальним банком України дані.
 У травні 2017-го журналіс-
ти програми «Схеми» показа-
ли, що напередодні націоналі-
зації «ПриватБанк» оформив 
110 мільярдів гривень кре-
дитів на понад 30 фірм, біль-
шість із яких мають ознаки 
фіктивності. Такого висновку 
автори дійшли, отримавши до-
ступ і проаналізувавши ауди-
торський звіт про фінансово-
господарську діяльність бан-
ку, складений аудиторською 
фірмою Ernst&Young. Після 
виходу розслідування Ігор Ко-
ломойський заявив, що всі опе-
рації проходили під повним 
контролем і «чутливим керів-
ництвом» тодішнього заступ-
ника голови Нацбанку Кате-
рини Рожкової. ■

ПЕРЕДВИБОРЧЕ

«ПриватБанк» на судових шальках
Рішення по спірних грошах найбільшого системного банку 
України судді відклали на 22 квітня

■

НА ФРОНТІ

Захищаємося з новим щитом
В Об’єднаних силах відбулися широкомасштабні навчання 
з протиповітряної оборони

■

Командувач ООС Сергій Наєв задоволений результатами навчань.❙

Під час навчань...❙
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ЕПІДЕМІЯ

Дискотека 
відміняється
Із кінця березня у Харківському 
університеті захворіло на кір 
26 студентів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Перші спалахи інфекційної хвороби зафіксували в ХНУ ім. В. Н. Ка-
разіна 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 за-
пропонували 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 про-
філактики, — 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 хвори-
ми, щодня проходять медичний огляд. В університеті частіше роблять во-
логе прибирання та регулярно провітрюють аудиторії».  
 Загалом на Харківщині з початку року на кір захворіло  майже 2 ти-
сячі чоловік. При цьому динаміка поширення інфекції постійно зростає. 
Лідирують у списку, власне, Харків, а також Валківський, Нововодолазь-
кий i Первомайський райони. Майже половина хворих — діти. Лікарі ка-
жуть, що єдиним надійним способом профілактики кору є вчасно і пра-
вильно проведена вакцинація. Як свідчить практика, щеплення в розпал 
епідемії часто буває замало для того, аби уникнути цiєї недуги. ■

■

РОЗРОБКИ

Гостинець 
для окупанта
Власні боєприпаси до «Градів» i 
«Смерчів» розробило КБ «Південне» 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У російсько-українському протистоянні використо-
вувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім чис-
лі 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 окупан-
ти орієнтувалися на запаси старих боєприпасів, яких 
недостатньо на українських складах. Тож логічним ста-
ло 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, пра-
цює над створенням боєприпасів для систем залпово-
го вогню «Град» та «Смерч». «Сьогодні замовлення но-
мер один — це виробництво серійних боєприпасів для 
РСЗВ», — сказав гендиректор КБ Олександр Дегтярьов, 
уточнивши, що наразі розробка зразків боєприпасів ве-
деться за рахунок КБ «Південне».
 «Також КБ проведе наземне і льотне відпрацюван-
ня зразка», — додав перший заступник головного конс-
труктора, генеральний директор iз системного проекту-
вання Олександр Кушнарьов. Він уточнив, що серійну 
збірку ракет, якщо до неї дійде, швидше за все, здійс-
нюватимуть на Павлоградському механічному заводі. 
«Ми будемо розробляти корпуси двигунів, елементів 
боєприпасів», — сказав Кушнарьов. За його слова-
ми, дальність вітчизняних боєприпасiв у порівнянні 
з боєприпасами для «Граду», які виробляють у Росії, 
збільшено вдвічі. Також буде покращено характерис-
тики 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 че-
рез те, що чимало їх використали під час повномасш-
табних бойових дій на сході, а й через халатність — зга-
даймо неодноразові масштабні інциденти на наших вій-
ськових 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, фінансуван-
ня 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». ■

■

Вікторія КОВАЛЬОВА

 На державному під-
приємстві «Антонов» мо-
дернізували обладнання 
та реконструювали кабі-
ну управління аеродина-
мічної труби (АТ-1). Фах-
івці відділу головного 
енергетика розробили та 
проводять дослідну екс-
плуатацію нової системи 
управління повітряним 
потоком. Про це «УМ» 
повідомили на підприємс-
тві.
 Аеродинамічна тру-
ба й утворений на її ос-
нові комплекс забезпечу-
ють повний цикл робіт ае-
родинамічного експери-
менту від проектування і 
розробок аеродинамічних 
моделей та обладнання до 
випробування, видачі ре-
комендацій і висновків. 
В аеродинамічній лабо-
раторії АТ-1 перебувають 
кілька десятків випробу-
вальних моделей літаків 
«Ан». Більше всього мо-
делей було досліджено 
по «Руслану» — близь-
ко двох сотень... Присут-
ня тут 117-та модель вва-
жається «бойовою», бо 
неодноразово використо-
вувалась як у процесі про-
ектування літака, так і до 
сьогодні при проведен-
ні зовнішніх доробок лі-
така чи при розслідуван-
ні відмовних ситуацій. 
Для випробування моде-
лей Ан-124 використа-
но більше 20 тисяч тур-
богодин (не лише в анто-
новській аеродинамічній 
трубі). 
 В експерименталь-
но-дослідному відділі 35 
(ЕДВ-35), який ще й про-

ектує аеродинамічні мо-
делі, експериментальне 
обладнання та системи 
для забезпечення випро-
бувань, трудиться шість 
десятків фахівців. «Нині 
відділ працює над про-
ектуванням та випробу-
ванням моделей Ан-188, 
Ан-132, безпілотних лі-
тальних апаратів. Вико-
нує роботи з Ан-148, 158, 
178. Скільки живе літак, 
стільки ж живе і його мо-
дель. Її випробування мо-
жуть проводити й тоді, 
коли літак давно літає, 
якщо він потребує доро-
бок», — розповіла «УМ» 
начальник ЕДВ-35 На-
талія Центило.
 В аеродинамічній 
трубі можна випробовува-
ти не лише моделі літаків, 
а й дирижаблів, дельта-
планів, вітряків, автомо-

більного та залізничного 
транспорту. Серед напря-
мiв досліджень — спор-
тивна тематика для швид-
кісних видів спорту (вело, 
лижі, бобслей та інші). 
Тут, наприклад, «проду-
вали» гірських лижни-
ків та велосипедистів Ук-
раїни, щоб визначити по-
ложення спортсмена, при 
якому опір мінімальний 
для більшої швидкості. 
Оцінювали навантажен-
ня на висотні споруди 
різного типу та елементи 
міської інфраструктури, 
в тому числі київського 
монумента «Батьківщи-
на-мати». 
 Таких дорогих і склад-
них споруд — аеродина-
мічних труб малих доз-
вукових швидкостей — у 
колишньому СРСР було 
чотири: в Центрально-

му аерогідродинамічно-
му інституті імені про-
фесора М. Жуковського 
(ЦАГІ, м. Жуковський 
Московської області), 
Московському держуні-
верситеті, Центрально-
му науково-дослідному 
інститут ім. Крилова (м. 
Ленінград), Сибірсько-
му науково-дослідному 
інституті авіації. Жодна 
авіафірма в СРСР такої 
труби не мала. Конструк-
торські бюро Туполєва, 
Яковлєва, Ільюшина про-
дували свої моделі літаків 
у ЦАГІ. Чергу доводилося 
чекати місяцями. Тому в 
Генерального конструк-
тора Олега Антонова ви-
никла ідея побудувати 
аеродинамічну трубу на 
київському заводі, щоб 
отримувати потрібну ін-
формацію оперативно. ■

Ірина КИРПА

 Поки на всій території Украї-
ни синоптики фіксують різке по-
холодання, у західних та південно-
східних регіонах країни оголосили 
штормове попередження. Рясні сні-
гопади пройшли по гірських райо-
нах Івано-Франківської області, а в 
Карпатах місцями сніговий покрив 
сягнув 120-130 сантиметрів.
 Користувачів соціальних мереж 
особливо вразили фотографії, зроб-
лені біля обсерваторії на горі Піп 
Іван Чорногірський у Карпатах. Ря-
тувальники місцевого гірського по-
шуково-рятувального поста попе-
реджають всіх туристів про те, що в 
найближчі три-чотири дні від подо-
рожей у гори краще відмовитися.
 За словами синоптиків, сніго-
вий покрив почне танути вже за 2-
3 дні, а ось напередодні православ-
ного Великодня очікується різке 
потепління одразу до плюс 20 гра-
дусів вище нуля.
 — Подібні квітневі сюрпризи зі 
снігом для Карпат — цілком буден-
не явище, — каже начальник Іва-

но-Франківського обласного цент-
ру з гідрометеорології Володимир 
Фрігович. — Зима цього року була 
досить м’якою, отож зараз приро-
да бере своє та, що називається, на-
долужує згаяне. Однак дуже скоро 
снігопади та нічні заморозки від-
ступлять, дозволивши українцям 
насолодитися весняним сонечком.
 Тим часом на півдні України 
мешканці Херсона, Миколаєва та 
Одеси зіткнулися з небувало потуж-
ними дощами, які не вщухають уже 
кілька днів поспіль.
 Особливо сильно постраждала 
Херсонська область, де рясні опади 
супроводжувалися ураганним віт-
ром. В обласному центрі станом на 
понеділок, 15 квітня 2019 року, був 
повністю паралізований рух громад-
ського транспорту: тролейбуси не 
ходили через обрив дротiв на лінії, 
а водії багатьох «маршруток» вва-
жали за краще залишити свої авто-
буси в автопарку, не ризикуючи їз-
дити 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 під-
лягають, а обидва водії та їхнi паса-
жири потрапили до відділення ре-
анімації Херсонської обласної лі-
карні, де за їхнi життя борються лі-
карі.
 Прогноз Укргідрометцентру для 
всіх регіонів нашої країни поки що 
не дає надій на погожі дні. Якщо 
ближче до Великодня температу-
ра повітря в багатьох містах про-
гріється 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 Ді-
денко пов’язує подібні коливання 
погоди зі зміною клімату на тери-
торії України в цілому. Останніми 
роками природа частіше «балує» 
українців різкими відлигами взим-
ку, а потім — настільки ж стрімки-
ми похолоданнями у середині вес-
ни. ■

СТИХІЯ

Зима не здається без бою
У Карпатах намело півтораметрові замети снігу, а південь України 
заливає дощами

■

ОНОВЛЕННЯ

І для літака, й для велосипедиста
Держпідприємство «Антонов» модернізувало аеродинамічну трубу

■

Моделі літаків в аеродинамічній трубі випробовують у перевернутому стані.
Фото з архіву ДП «Антонов».

❙
❙
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«Отнять и поделить»
 Феномен Володимира Зе-
ленського ще будуть вивча-
ти майбутні політологи. Його 
довгий час ніхто не сприймав 
серйозно. Ну, висміює політи-
ків (часто ці жарти були нижче 
пояса, але що на нього обража-
тися, це ж — блазень), ну фільм 
запустив, де за написаним сце-
нарієм показав, яким народ 
хотів би бачити справжнього 
президента (про це — детальні-
ше згодом), ну, виставив свою 
кандидатуру на президентські 
вибори. Але хто ж за нього про-
голосує? Це ж усе жарти.
 Насправді вся виборча кам-
панія Володимира Зеленського 
виявилася дуже грамотно про-
думаними маніпуляціями. На 
першому етапі головною ме-
тою роликів, які масово шири-
лися соцмережами, було пока-
зати близькість Зеленського до 
народу. Усі ці прибирання сні-
гу, записані на телефон, та сел-
фі з народом мало чим відрізня-
лися від записів, які більшість 
власників смартфонів регуляр-
но виставляють на своїх сторін-
ках. 
 Завданням другого етапу 
стало прагнення пробудити в 
потенційних виборцях відчут-
тя легкості і доступності змін і 
(головне!) — можливості стати 
частинкою процесу. В роликах 
(і в політичних слоганах) поча-
ли з’являтися меседжі про те, 
що «як змінювати країну, бу-
демо радитися з вами», «кого 
призначати на ключові пости 
в державі, мені підкажете ви», 
«з усіх питань будемо проводи-
ти референдуми». Паралель-
но з цим Зеленський озвучу-
вав практично всі популістичні 
гасла ледь не в стилі Шарікова 
з його «А что ж тут сложного? 
Отнять и поделить». Треба під-
няти зарплату вчителям? Будь 
ласка, буде по 4 тисячі доларів 
на місяць. Хто винен у всіх на-
ших бідах? — Корупціонери! А 
ми їх усіх посадимо. Причому 
садити будемо не ми, а амери-
канці. «З корупцією в Україні 
будуть боротися західні спец-
служби, депутатська недотор-
канність скасовується відразу 
ж після виборів, а корупційні 
діяння вважатимуться особли-
во тяжкими злочинами на рівні 
з убивством і терактом», — ши-
рилося мережами повідомлен-
ня від «Штабу Зеленського». 
 Те, що жодна з цих пози-
цій на перевірку не витримує 
жодної критики (насправді на 
таку зарплату вчителям просто 
не вистачить бюджету, західні 
спецслужби не мають жодних 
повноважень займатися наши-
ми справами, до того ж США 
з 2014 року не може добитися 
екстрадиції Фірташа, який їм 
таки точно заборгував, депутат-
ську недоторканність має ска-
сувати парламент щонаймен-
ше 300 голосами, а в Зеленсько-
го у Верховній Раді поки що не-

має навіть своєї фракції), нікого 
вже не цікавило. Зерно впало на 
попередньо підготований благо-
датний ґрунт, де емоції взяли 
гору над логікою. 
 Утім штаб Зеленського мит-
тєво відреагував на ризики і з 
часом перестав давати будь-яку 
конкретику, переключивши 
енергію на тролінг свого опо-
нента. І всіляко ховаючи свого 
кандидата від будь-якого спіл-
кування з пресою чи експерта-
ми. Навіть через скайп. Лише 
ролики з наперед прописаним 
сценарієм. А все інше — ска-
жемо, зробимо, оприлюднимо. 
Коли? До виборів. Зуб даю.
 Що вийшло в результаті? 
Кожен із тих, у кому Зеленсь-
кий зміг пробудити відчуття 
можливих легких змін, вірить, 
що ці зміни відбуватимуться 
саме за його сценарієм. А затя-
гування часу і відсутність кон-
кретики лише впевнює в тому, 
так воно і буде. Ілюзорна лег-
кість вирішення ситуації поро-
дила ще один мем: «Якщо Зе-
ленський нам не вгодить, то ми 
його швидко знесемо, 5 років він 
там сидіти не буде». При цьо му 
люди, які свято в це вірять, не 
помічають, що якщо Порошен-
ко останнім часом дослухаєть-
ся до суспільства, то комуніка-
ція із Зеленським відбувається 
лише в одному напрямку — як 
із публікою, від якої нічого не 
залежить.
 А головна проблема поля-
гає в тому, що намріяні сце-
нарії у тих, хто від Зеленсько-
го чекає змін, зовсім різні, ча-
сом діаметрально протилежні. 
Ось красномовні цифри від со-
ціології Центру Разумкова, що 
очікують від перемоги Зеленсь-
кого його прихильники: «56% 
прихильників Зеленського хо-
чуть в НАТО, а 35% виступа-
ють за позаблоковість; 55% під-
тримують гасло «Геть від Мос-
кви», а 32% хочуть відновити 
стосунки з Росією; 52% висту-
пають за підтримку української 
мови, а 41% вважає, що «какая 
разница»; 47% сподіваються на 
розвиток ринкових відносин, а 
41% — прагнуть жорсткого де-
ржавного контролю». 
 Тому, швидше за все, «мов-
чання ягняти» триватиме до 
самих виборів. І навіть обіця-
них дебатів на стадіоні не буде. 
Адже будь-яка конкретика оз-
начає автоматичну втрату поло-
вини електорату, яка, повторю-
ся, сподівається, що новий Пре-
зидент буде втілювати саме його 
ілюзії. А так — у будь-який мо-
мент можна сказати «Я вам ні-
чого такого не обіцяв». «Судячи 
з першого туру, стратегія більш 
ніж виграшна. Кандидат висту-
пає в ролі розмальовки, для якої 
кожен виборець сам обирає фло-
мастери. Питання лише в тому, 
що це все одно не вирішує про-
блеми», — робить висновок ві-
домий журналіст Павло Ка-
зарін.

Виклик для Президента
 Головною перевагою досі 
діючого Президента України 
Петра Порошенка є його до-
свід. І він же став його голо-
вною проблемою і за всі 5 років 
президентства, і під час вибор-
чої кампанії. Адже стратегії, 
які були виграшними у 2014 
році, у 2019-му не спрацюва-
ли.
 Першою помилкою було 
те, що, проголосивши гасло 
«Жити по-новому», Петро По-
рошенко 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 реаліза-
цію президентської програми. 
В результаті суспільство, яке 
сприйняло Революцію гідності 
як можливість для відкриття 
соціальних ліфтів і реалізації 
свого потенціалу, опинилося 
за бортом. Бажання все трима-
ти під своїм контролем та ней-
тралізація опонентів, які мог-
ли порушити цю стабільність 
(від Коломойського та Корба-
на до Саакашвілі) було розці-
нене як узурпація влади. А на-
магання захистити більшість 
суспільства від війни створило 
ілюзію, що нічого там не відбу-
вається. Усі ці помилки пізні-
ше були вміло використані про-
пагандою для роздмухування 
невдоволення проти Петра По-
рошенка, що до виборів досяг-
ло апогею.
 Почуття небезпеки перед во-
рогом, де головним меседжем 
було «Треба голосувати в першо-
му турі, бо Путін не дасть провес-
ти другий тур», стало головним 
козирем виборчої кампанії Пет-
ра Порошенка у 2014 році. Але 
снаряд двічі в одну вирву не па-
дає. І хоча ворог не змінився, 
але, злякавшись один раз і не от-
римавши підтвердження реаль-
ності небезпеки (яка там війна, 
якщо по телевізору — суцільні 
розважальні шоу), масовий ви-
борець відчув себе обманутим. 
І, як у тій казочці про вовків, не 
побіг удруге рятувати стадо.

 Але якщо помiчники По-
рошенка не завжди вдало вели 
виборчу кампанію, то сам Поро-
шенко продемонстрував неаби-
який бійцівський характер. От-
римавши виклик від політтех-
нологів Зеленського, він спро-
бував грати на полі суперника: 
першим здав аналізи, прий-
шов на геть недружній до ньо-
го канал «1+1» і переграв опо-
нентів (зрозумівши програш, 
керівництво канала оголосило, 
що Порошенко «увірвався до 
студії», і навіть пригрозило по-
зовом, але це лише підкреслило 
їхню поразку), показав готов-
ність зробити все, щоб витягти 
Зеленського на дебати, спробу-
вав «перехопити м’яч» і заго-
ворити з виборцями Зеленсько-
го його мовою, спародіювавши 
свого опонента. 
 А головне — він спробував, 
хай і в останній момент, нала-
годити діалог із суспільством. 
Мітинг 14 квітня на стадіоні 
докорінним чином відрізняв-
ся від того, що було досі. Адже 
людей, які прийшли послуха-
ти дебати (хоча було зрозуміло, 
що дебатів не буде), хвилювало 
майбутнє України. І саме вони 
почули не лише гасла, а й щи-
рість у словах Президента Ук-
раїни. І отримали надію, що їх 
теж можуть почути. І на допо-
могу штабу Порошенка прийш-
ла армія добровольців, які за-
пустили кампанію «загітуй хоч 
одного прихильника Зеленсь-
кого». Поки що ця акція три-
ває поза межами соціологічно-
го контролю. Але результати 
голосування 21 квітня можуть 
суттєво відрізнятися від ниніш-
ніх прогнозів.

А хто ж замовляє музику?
 На цьому можна було б пос-
тавити крапку, якби не під-
водні течії, які існують у кож-
ній виборчій кампанії і карди-
нально впливають на її пере-
біг. А в нашому випадку вони 
можуть мати вирішальне зна-
чення. Бо в штабі Зеленського 
зійшлися інтереси двох сил, 
кожна з яких прагне реван-
шу. За влучним висловом того 

ж Павла Казаріна, «Штаб Зе-
ленського має твердий намір 
продати виборцю кота в міш-
ку. Причому Зеленський — це 
мішок».
 Першою силою, яка взя-
лася за розкрутку проекту Зе-
ленський-президент, є відо-
мий олігарх Ігор Коломойсь-
кий. І рiч не лише в тому, що з 
2012 року 95-й квартал не зла-
зив з екранів канала «1+1», що 
в них спільний бізнес, а юрис-
ти Коломойського на кожно-
му кроці консультують штаб 
Зеленського. 
 Все було розіграно набагато 
тонше і сплановано, очевидно, 
ще в березні 2015 року, коли 
Порошенко звільнив Ігоря Ко-
ломойського з посади очільни-
ка Дніпропетровщини, яку він 
перетворив на свій форпост, і 
потіснив із «Нафтогазу». Пер-
шою спробою взяти реванш 
iз боку Коломойського стало 
створення партії «Укроп», яка 
зібрала під свої прапори бага-
то промайданних сил. Однак 
після арешту Геннадія Корба-
на партія потрохи зійшла на 
маргінеси. Зате в листопаді 
2015-го на екрани виходить 
серіал «Слуга народу», який 
пропонує свій образ «ідеаль-
ного Президента», близького 
до народу. До речі, ідея не нова 
— у 2012 році політтехнологи, 
які працювали з Гілларі Клін-
тон, готуючи її до президент-
ської гонки, запустили іроніч-
ний серіал «Віце-президент», 
де жінка вперше опинилася на 
одній із найвищих посад у де-
ржаві. А далі лишалося тіль-
ки проводити соціологічні за-
міри популярності героя і за-
сівати поле потрібними месед-
жами, які мають спрацювати в 
потрібний момент.
 Інша сила, яка не могла 
пропустити такий шанс, як ук-
раїнські вибори (зрештою, як і 
американські чи французькі, в 
яких, якщо копнути глибше, 
обов’язково знайдеш крем-
лівський слід) — це так звана 
«армія ольгінських тролів», 
яка послуговується розроб-
ками КДБ іще з 1970-х років, 
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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.

❙
❙

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Ще донедавна політика в Україні розвивалася за законами бізне-
су, 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 проговорю-
ванні 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 розва-
жити її, заінтригувати, розбудити емоції. Це змусило спробувати 
пограти за цими правилами і його опонентів. І результати цих ви-
борів 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?
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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».
Олена Воронянська
блогер

УКРАЇНА МОЛОДА

із часів «холодної війни». Одна із 
фраз, яку нещодавно процитувала 
Оксана Забужко, говорить про за-
вдання «змінити вам картину світу 
настільки, щоб, попри купу інфор-
мації, ви не змогли прийняти ро-
зумного рішення в інтересах влас-
ної безпеки й безпеки своєї краї-
ни».
 Перший крок цієї «технології 
розтління» — максимальне узагаль-
нення і перебільшення негативних 
явищ, навішування ярликів, знеці-
нення політичних лідерів. Ниніш-
ня кампанія теж дає чимало поживи 
для досліджень. Головними ярлика-
ми, які навісили на Порошенка, ста-
ли слова «барига», «мародер», «ко-
рупція». Причому якщо ці слова-
меми вживляються у підсвідомість, 
уже неважливо, чого вони стосують-
ся — негатив продукується сам со-
бою. «Всі ці меми, поширені в соцме-
режах та повторені з екранів, безкi-
нечне повторення чогось короткого 
і простого, й особливо — страшно-
го, воно завжди діє однаково. Потім 
більшість просто починає в це віри-
ти», — пояснює психолог Марина 
Грибанова. 
 За цією ж технологією було свого 
часу дискредитовано в очах громад-
ськості Віктора Ющенка та інших 
проукраїнських лідерів. Найцікаві-
ше, 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 Зе-
ленського щиро вірять у фейки про 
«Порошенка». При тому що дослід-
ження Інституту масової інформа-
ції показали, що 77,7% негативного 
контенту було спрямовано саме про-
ти Порошенка, причому більшість 
інформації була фейковою або від-
верто перекрученою.
 «Російський слід» уважні гля-
дачі помітили і в рекламній про-
дукції штабу Зеленського. Зокре-
ма — у відомому ролику про розді-
лених дорогою людей, де «мигал-
ки» на автомобілі не українські, 
а російські. А також — у скан-
дальній «відповіді», яку припису-
ють штабу Порошенка, коли Зе-
ленського збиває автомобіль. Але 
і тут стався «прокол» — подібний 
КамАЗ знайшли на фото поряд із 
працівником «Мосводоканалу» з 
однаковими логотипами. Можли-
во, це лише збіг. Але надто багато 
таких збігів.
 Мотиви обох сторін узяти реванш 
очевидні. І Зеленський тут — швид-
ше ширма, ніж самостійний гра-
вець. Але є одне АЛЕ. Усі ці техно-
логії розраховані на пасивну ауди-
торію, на виборців як об’єкт маніпу-
ляції. Тоді як усе більше українців 
після Майдану починають усвідом-
лювати себе суб’єктами політичних 
процесів.
 Тому в Петра Порошенка є ве-
ликий шанс таки отримати пере-
могу в цьому протистоянні. Якщо 
перестане апелювати до Зеленсько-
го і витрачати енергію на закликан-
ня його на дебати, а побудує конс-
труктивний діалог з активною час-
тиною суспільства. «Зеленський 
уже програв, незалежно від резуль-
тату виборів. Навіть якщо він отри-
має більшість на виборах — його це 
не врятує. Бо це пасивна більшість 
— глядачі, а не громадяни. Актив-
ну меншість він програв і не зможе 
опанувати нею. А саме ця меншість 
є двигуном змін в будь-якому сус-
пільстві», — переконаний голова 
Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович.
 Правда, часу на це в чинного 
Президента зовсім мало. Але ці про-
цеси вже почалися. А там... Доля 
України в руках кожного з нас. ■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Спроба номер три для Юлії 
Тимошенко завершилась по-
разкою. Активна президент-
ська кампанія, реклама, про-
грама «Новий курс» не змог-
ли гарантувати перемогу 
Юлії Володимирівні. Ще в 
грудні 2018 року соціологічні 
дослідження вказували на те, 
що пані Тимошенко має най-
вищі шанси на перемогу у цій 
передвиборчій кампанії. Про-
те у новорічну ніч президент-
ська кампанія-2019 отримала 
новий вектор. 
 Актор i продюсер Володи-
мир Зеленський заявив, що 
балотуватиметься на посаду 
Президента країни. Уже в се-
редині січня соціологічні до-
слідження починають пока-
зувати нові цифри, а позиції 
кандидатів кардинально змі-
нюються. Юлія Тимошенко 
з першої позиції спускаєть-
ся на другу, а вже в лютому, 
за даними соціологів, посідає 
третє місце. У підсумку після 
ви борів у Тимошенко й збе-
реглася ця позиція. 
 Після результатів першо-
го туру Юлія Володимирів-
на визнала поразку і заяви-
ла, що не оскаржуватиме рі-
шення у суді. Леді Ю довго не 
коментувала вихід до другого 
туру Володимира Зеленсько-
го та Петра Порошенка. Про-

те не змовчала пані Тимошен-
ко після суперечки між Зе-
ленським i Порошенком під 
час програми «Право на вла-
ду». В ефірі телеканалу «1+1» 
Володимир Зеленський і Пет-
ро Порошенко мали перепал-
ку, під час якої з’ясовували, 
коли ж насправді мають від-
бутися дебати. У результаті, 
не дослухавши Президента, 
Володимир Зеленський ки-
нув слухавку, заявивши, що 
чекає його на стадіоні. 
 Наступного дня в ме-
режі зявилося відео, у якому 
Юлія Тимошенко прокомен-
тувала «розмову» кандидатів 
в ефірі, назвавши поведінку 
Володимира Зеленського не-
прийнятною. «Ви знаєте, що 
мене складно запідозрити в 
тому, що я когось із них під-
тримую. Але те, що я побачи-
ла, мені здається, боляче ра-
нить душу всім українцям. 
Тому що я побачила руйнацію 
статусу посади Президента. 
Побачила приниження Ук-
раїнської держави. І думаю, 
що так само, як і я, мільйо-
ни українців цього бачити не 
хотіли», — сказала Тимошен-
ко. 
 Після цього вона по черзі 
звернулася до кожного з кан-
дидатів у президенти. Перша 
частина її заклику була адре-
сована Президенту Петру По-
рошенку. У ній лідер «Бать-

ківщини» висловила йому 
свою підтримку у зв’язку з ін-
цидентом у студії «1+1». «За-
раз я хочу звернутися до Пет-
ра Олексійовича. Знаю, що 
частина людей в Україні ві-
рить у те, що ви зробили час-
тину добрих справ для нашої 
держави. І тому в цей важ-
кий для вас час я раджу вам 
не ставати частиною чужо-
го шоу, тримати президент-
ську планку і, як би важко 
не було, захистити статус по-
сади Президента й статус де-
ржави», — підкреслила полі-
тик. Поведінку Володимира 
Зеленського Тимошенко про-
коментувала так: «Також я 
хочу звернутися до людини, 
яка за декілька тижнів уже 
може стати Президентом Ук-
раїни, 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, знищу-
вати честь і гордість прези-
дентського статусу. Я думаю, 
всім нам навіть за такої важ-
кої і гострої конкуренції пот-
рібно просто спробувати зали-
шатися людьми, людьми, які 
мріють про щасливу і замож-
ну країну».
 Ще за рік до виборів Юлія 

Володимирівна в ефірі теле-
канала «Зік» заявила про те, 
що «готується новий канди-
дат на президентські вибори 
від об’єднаної олігархії, яка 
не готова здавати свої пози-
ції». Тоді вона на запитання 
журналістки відповіла, що 
«це людина, яка Зеленого уяв-
лення не має ані про економі-
ку, ані про фінанси, ані про 
кризу, ані про війну». Проте 
назвати конкретні прізвища 
відмовилася. «Ключові олі-
гархічні клани готують собі 
маріонетку, яка таким собі 
«болванчиком» сидітиме на 
президентській посаді, а вони 
будуть знову забирати з бюд-
жету всі гроші, всі ресурси», 
— заявила Леді Ю в програмі 
«Хард-ток із Наталією Вла-
щенко» на телеканалі ZIK. 
 Тим часом, нещодавнє роз-
слідування програми «Схе-
ми» стало ще одним підтвер-
дженням зв’язку Зеленсько-
го з Коломойським: за останні 
два роки комік 13 разів літав 
до олігарха у Швейцарію та 
Ізраїль. Раніше журналісти 
вже з’ясували, що «Зе-кам-
панію» ведуть юристи Коло-
мойського, охорону «Зе-кан-
дидата» забезпечують фірми 
з бізнес-імперії Коломойсько-
го, а сам претендент на прези-
дентську посаду їздить в авто-
мобілі, який раніше належав 
Ігорю Коломойському. ■

АКЦЕНТИ

«Ви зробили частину добрих справ»
Юлія Тимошенко прокоментувала дії Володимира Зеленського та Петра Порошенка i 
пiдтримала дiючого Президента

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Броварський міськ   -
райо н    ний суд Київської об-
ласті звільнив із-під вар-
ти підозрюваних у терориз-
мі нардепа Надію Савченко 
та екс-главу «Офіцерського 
корпусу» Володимира Руба-
на. У Генеральній прокура-
турі таке рішення пояснили 
тим, що прокурори були поз-
бавлені можливості заявити 
клопотання про продовжен-
ня запобіжного заходу підоз-
рюваним. Прес-секретар Ген-
прокурора Лариса Сарган за-
явила, що о 23.10 15 квіт-
ня захисник обвинуваченого 
Рубана адвокат Олексій Шев-
чук заявив клопотання про 
відвід секретареві судового 
засідання і, після видален-
ня колегії суддів до нарадчої 
кімнати для вирішення вка-
заного клопотання, безпід-
ставно залишив приміщен-
ня суду. «Уже після повер-
нення суду з нарадчої кімна-
ти та продовження судового 
засідання у зв’язку із закін-
ченням строку дії запобіж-

ного заходу суд розпорядив-
ся звільнити обвинувачених 
з-під варти. У звязку з від-
сутністю захисника обвину-
ваченого Рубана — адвока-
та Шевчука суд прийняв рі-
шення про відкладення судо-
вого розгляду», — зазначила 
Сарган.
 Проте зовсім іншу дум-
ку щодо цієї події вислови-
ла адвокат у справі покійно-
го журналіста Георгія Гон-
гадзе Валентина Теліченко. 
«Надію Савченко та Володи-
мира Рубана суд звільнив не 
за результатами судового роз-
гляду справи, не тому, що до-
кази їхньої вини виявилися 
недостатніми, а просто тому, 
що є прокурори та судді, які 
вже впевнені в перемозі Ко-
ломойського на ви борах і на-
перед стараються показати 
свою відданість новій владі. 
Прокурори вчасно не зроби-
ли клопотання про продов-
ження запобіжного заходу, а 
судді швиденько звільнили 
з-під варти підсудних. Після 
Майдану вплив і Портнова, і 
Коломойського на суддів був 

надто помітним. У разі пере-
моги на виборах Зеленського 
про незалежну судову владу 
ми забудемо надовго. Закон-
ність 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 зааре-
штувати, потрібно буде на-
правляти подання до парла-
менту й отримувати його зго-
ду. Ба більше, адвокат Надії 
Савченко Олександр Шадрін 
заявив, що Надія Савченко 
найближчим часом планує 
повернутися до роботи у Вер-
ховній Раді. Захисник зазна-
чив, 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 пер-
ших привітав зі звільненням 
пані Савченко опозиційний 
політик Євген Мураєв. На 
своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
він написав, що завжди пова-
жав Савченко за сильний ха-
рактер та готовий запросити 
її на ефір свого телеканала: 
«Із задоволенням спостері-
гатиму, як при появі у Вер-
ховній Раді народного депу-
тата, Героя України Савчен-
ко «колеги» будуть ховатися 
за колонами і згадувати про 
термінові справи за межами 
парламенту. А найпрекрасні-
шим моментом мiг би стати її 
виступ iз трибуни з трансля-
цією в прямому ефірі. Після 
нього більшості законотвор-
ців треба буде не те що само-
розпуститися — самовбити-
ся, забезпечивши так необ-
хідну суспільству ротацію 
політичних еліт». Наступ-
не судове засідання у справі 
Савченко та Рубана відбу-
деться вже 7 травня. ■

ВИБРИКИ ФЕМІДИ

Вдруге на волі
Надію Савченко та Володимира Рубана, 
яких підозрювали в організації теракту, 
випустили з-під варти

■



6 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 2019 ПОЛІТИКА

Микола ПОПИК
Львів

«Возвеличу моїх отих рабів 
німих! Я на сторожі коло них 
поставлю слово» Т. Шевченко

 Німі раби не возвеличують-
ся, бо майже не читають геніаль-
ного нашого пророка. Ще зовсім 
недавно нашим школярам напо-
легливо нав’язували Гаррі По-
терра. Нині інформаційна вій-
на з боку агресивної Росії дала 
свої плоди, люди, споживаючи 
брехливу пропаганду, повірили, 
що не Володимир Путін веде аг-
ресивну війну проти України, а 
Петро Порошенко винен у кро-
вопролитті на Донбасі та анексії 
Криму Московією. Фінальним 
наслідком антиукраїнської про-
паганди є переможець першого 
туру президентських виборів, 
україноненависник Володимир 
Зеленський. Російська влада 
святкує перемогу.
 Що стало причиною такого 
голосування українців? Росій-
сько-українська війна не спри-
яє доброму настрою, щодня чує-
мо про поранених чи вбитих ук-
раїнських патріотів. Росія сві-
домо заперечує факт ведення 
війни проти України, «іхтамнє-
ти» приховують загибель бага-
тьох своїх співвітчизників, хоча 
їхніх «двохсотих» не менше на-
ших, щоб не збурити і без того 
нещасне і бідне суспільство.
 Втомленими і перелякани-
ми війною громадянами легко 
маніпулювати, вони переважно 
готові жити без власної держа-
ви, віри, мови, традицій, їм да-
вай хліба і видовищ. Якщо поп-
ри війну держава повністю за-
безпечує народ продовольством, 
навіть підвищує соціальні стан-
дарти людей шляхом збільшен-
ня зарплат, пенсій, соціальних 
виплат тощо, то видовища ця 
категорія громадян отримує че-
рез російсько-брехливо-пропа-
гандиські канали, і зокрема 95-
й квартал. Звичайно, фільм «Кі-
борги» для цієї категорії грома-
дян 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 держа-
ви, їх не стосується, їхній спожи-
вацький принцип: дай, поможи, 
посприяй, розвесели, не призи-
вай до війська, розмитни «євроб-
ляху» на шару, підніми зарпла-
ту, пенсію, у державі все пога-
но, все корумповано. Саме про 
таких Кобзар писав: «А лукаві! 
Господнюю святую славу розтли-
ли, Чужим Богам понесли жер-
тву! Омерзились! Святого мужа 
— горе Вам! На стогнах каменем 
побили. І праведно Господь ве-
ликий, мов на звірів тих лютих, 
диких, кайдани повелів кувать, 
глибокі тюрми покопать. О роде 
лютий і жорстокий, що замість 
кроткого пророка царя Вам по-
велів надать».
 Російсько-брехливо-пропа-
гандистський бруд на чинного 
українського Президента та на 
сучасних українських героїв, 
що жертвують своїм здоров’ям 
і часто життям, захищають ру-
бежі нашої держави на сході 
країни, байдужі і наївні співвіт-
чизники сприймають за прав-
ду, хоча ще 170 років тому наш 

пророк висловився максималь-
но влучно: «Брешеш, людоморе! 
За святую правду-волю розбій-
ник не стане, не розкує закова-
ний у ваші кайдани народ тем-
ний, не заріже лукавого сина, не 
розіб’є живе серце за свою краї-
ну».
 Триста років тому, ще за часів 
визвольних змагань проти Мос-
ковії під орудою гетьмана Івана 
Мазепи українці з’ясували, що 
найбільшою небезпекою, руй-
нівною силою проти держав-
ності України є внутрішні чва-
ри і самоїдство. З історії знає-
мо про полковника Носа, який, 
зрадивши свій народ, провів у 
гетьманську столицю — фор-
тецю Батурин — московських 
варварів, які вирізали багатоти-
сячне місто, включно з дітьми і 
старшими людьми. Суддя Кочу-
бей таємно їздив до Московсь-
кого царя оббріхувати і здавати 
гетьмана Мазепу. Як це не див-
но, але в сучасній Україні носи і 
кочубеї плодяться в геометрич-
ній прогресії. Після Революції 
гідності багато таких зрадників 
втекли до Московії разом із виз-
наним судом державним зрадни-
ком Януковичем.
 Президентські вибори пока-
зали, що таких покидьків ще 
багато, одні навіть не маскують 
свою зрадницьку суть, інші, 
прикриваючись патріотични-
ми гаслами, бачать не Україну в 
собі, а себе, любого, в Україні.
 Український народ очікує 
заяв про збереження держав-
ності від кандидатів у президен-
ти, які програли вибори, але от-
римали чималий відсоток під-
тримки від виборців. Маю на 
увазі Юлію Тимошенко, Юрія 
Бойка, Анатолія Гриценка, Іго-
ра Смєшка, Олега Ляшка, Олек-
сандра Вілкула, Руслана Кошу-
линського.
 Народ сподівається на заяви 
на кшталт: «Голосуйте за Ук-
раїну в Європі». Мовчання або 
незрозумілі висловлювання за-
свідчать, що політику байдужа 
доля України після виборів 21 
квітня. На жаль, тільки одна 
Юлія Тимошенко виступила з 
підтримкою України як держа-
ви. Інші кандидати та лідери, ні-
бито демократичних політичних 
партій та фракцій парламенту, 
злочинно мовчать, продовжую-
чи тримати свої брудні руки на 
шиї проукраїнського державни-
ка Порошенка, забувають, що в 
умовах війни вони знищують не 
тільки його, а й молоду держав-
ність 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 без-
честіє і зрада, кровавим мечем 
нарізані на людських душах, 
що крикне кара невсипуща!». 
Т. Шевченко.
 Отож тріумфують кремлівсь-
кі вожді, їхній проект Володи-
мир Зеленський переконливо 
переміг у першому турі. Нічо-
го, окрім шкоди для України, 
містер Зе не зробив. Обов’язок 
громадянина щодо захисту Віт-
чизни, незалежності та тери-
торіальної цілісності України, 
як передбачено ст. 65 Консти-
туції України, він порушив чо-
тири рази, ховаючись від призо-
ву до українського війська. Та-
ким чином, вчинив кримінальне 

правопорушення. Систематич-
но допускаючи словесні зну-
щання і образи щодо України та 
її громадян, зокрема насміхав-
ся з української історії, культу-
ри, традицій, мови, «хохлів», 
декомунізації, Томос для Пра-
вославної церкви України при-
низливо назвав термосом, а Ук-
раїну як державу перед неук-
раїнською публікою прирівняв 
до повії. «А тим часом перевер-
тні нехай підростають, та по-
можуть москалеві господарюва-
ти і з матері полатану сорочку 
здіймати. Помагайте, недолю-
ди, матір катувати». Т. Шев-
ченко.
 До першого туру і після пе-
ремоги у ньому Володимира Зе-
ленського журналісти так і не 
отримали від нього жодної зро-
зумілої відповіді на запитання: 
якою буде політика України піс-
ля його можливої перемоги у фі-
налі президентських виборів? 

Сучасному «патріоту» України 
Сергію Лещенку така поведін-
ка кандидата дозволила зроби-
ти гучний висновок, що містер 
Зе — справжній народний три-
бун. Замість прес-конференції 
журналісти отримали словесну 
«нагороду» помічників Зеленсь-
кого: «Ето цирк уродов».
 Зважаючи на твердість і рі-
шучість ходи, ультиматум у роз-
мові («Даю Вам 24 години, думай 
те»), записи у відеоролику, ко-
манда Зеленського, напевно, хоті-
ла показати суспільству схожість 
кандидата на супермена Джейм-
са Бонда. Тимчасово охопило по-
чуття гордості: а що, як майбут-
ній можливий Президент Украї-
ни Володимир Олександрович 
Зеленський одразу після скла-
дання присяги так само круто і рі-
шуче дасть 24 години президенту 
Російської Федерації Володими-
ру Путіну на те, щоб той забрався 
з Криму і Донбасу?
 Однак реальна поведінка кан-
дидата Зеленського і його коман-
ди схиляють до його схожості на 
Остапа Бендера, особливо коли 
той оголосив про проведення се-
ансу 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 Васю-
ки стане світовою шаховою сто-
лицею і сюди приїжджатимуть 

усі шахові чемпіони світу. Зга-
даймо, як ламали голови одразу 
після першого ходу шулера його 
численні опоненти за шахівни-
цями. Після другого ходу Остап 
Бендер, вистрибнувши з вікна, 
почав тікати від обдурених і обу-
рених шахістів. Щось подібне до 
с. Васюки через соцмережі вда-
лося 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 об-
раним очільником держави. Ви-
борці мусять відділити реально-
го Володимира Зеленського від 
віртуального слуги народу Васи-
ля Голобородька.
 Напередодні другого туру ут-
верджуюсь у думці, що конку-
рентами на цих виборах є П. По-
рошенко і В. Путін, тому борди 
із зображенням чинних прези-
дентів України і Російської Фе-

дерації абсолютно правильні. 
Для В. Путіна та його режиму 
найгірший кандидат — П. По-
рошенко. Його порівнюють із 
Мазепою, Петлюрою, Бандерою 
і Шухевичем. За їхнім виснов-
ком — годиться будь-який кан-
дидат, тільки не П. Порошенко. 
Для нас це має бути сигналом 
— тільки чинний глава держа-
ви здатен очолити на наступ-
ні п’ять років Україну, збере-
гти та утвердити її державність. 
П. Порошенко, попри помилки, 
які сам визнає, за п’ять років 
організував створення боєздат-
ної армії, отримання безвізу, на-
буття чинності Угоди про асоціа-
цію з ЄС, розірвання договору 
про дружбу з РФ, вихід з СНД, 
декомунізацію, курс на набуття 
членства в Євросоюзі та НАТО, 
а отримання Томосу — церков-
ної автокефалії — це розрив ос-
танніх пут, які прив’язували 
Україну до Московії. Війна за-
гартувала його, він став переко-
наним українським патріотом і 
бійцем. Достойно представляє 
країну на міжнародній арені. 
Чинного Президента підтри-
мує моральна еліта нації. Голо-
ва Європейської ради Д. Туск ра-
зом із підтримкою П. Порошен-
ка дав цінну пораду українсь-
ким політикам: «Ваша історія 
підтверджує: внутрішні чвари 
та конфлікти є найбільшим по-
дарунком для Росії, оминайте 

спокуси популізму». Колишній 
Генсек НАТО А. Расмуссен вис-
ловився дуже зрозуміло: «Якщо 
Росія припинить воювати, то не 
буде війни. Якщо Україна при-
пинить воювати, то не буде Ук-
раїни».
 Тому найважливішим пун-
ктом у програмі кандидата 
П.Порошенка на наступні п’ять 
років є програма відновлен-
ня миру: «Нам потрібен мир з 
Росією, але цей мир — це пов-
не відновлення територіальної 
цілісності, суверенітету та неза-
лежності України. Мир — це без-
заперечне визнання Москвою на-
шого 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 за-
можну Європу чи повертаємось 
у стійло імперії зла? Перед тим, 
як іти до виборчої дільниці, зга-
даймо наших предків, убієнних 
імперією варварів хоча б за ос-
танні сто років, під час голо-
доморів-геноцидів, Другої сві-
тової війни, національно-виз-
вольної війни УПА, політичних 
репресій, згадаймо «Майдан не-
залежності» і сучасних героїв 
«Небесної сотні», 13 тисяч вби-
тих і замордованих у нинішній 
російсько-українській війні на 
сході країни, знущання окупан-
тів над українськими патріота-
ми в тимчасово анексованому 
Криму, над узятими в полон не-
винними моряками. 
 Голосування за П. Порошен-
ка нині — це голосування за Ук-
раїну, бо президенти тимчасові, 
а держава має жити вічно. Чому 
завжди патріотична Галичина 
на 10-13% зменшила явку ви-
борців у порівнянні з вибора-
ми у 2014 році? Чому столиця, 
Північна і Центральна Украї-
на були пасивніші, аніж вибор-
ці сходу і півдня країни? Я ба-
чив причину зменшення явки 
у рідному Львові. Близько 100 
тисяч громадян на заклик свя-
щеннослужителів брали участь 
у Хресній ході, яка тривала три 
години у день виборів 31 берез-
ня. Чув розмови прочан, що піс-
ля церкви, поснідавши, поїха-
ли брати участь у ході, а на виб-
ори не пішли і вже не підуть, бо 
втомлені. «Богу — Богове, Ке-
сарю — Кесареве», — говорить 
Біблія. Предстоятелі українсь-
ких церков, священики у хра-
мах мають пам’ятати і про Ке-
сареве, тобто державне, бо не 
буде поваги до держави, може 
зникнути змога і молитися ук-
раїнською мовою Богові. Люди, 
що жили в умовах безбожного 
СРСР, добре пам’ятають закриті 
церкви. Лише на Великдень вла-
да відчиняла малесеньку церк-
ву у сусідньому від мого селі, і, 
щоб посвятити паску, жителі 
сусідніх сіл, здебільшого піш-
ки, долали п’ять чи більше кі-
лометрів. Чи мала б Томос про 
автокефалію (незалежність) від 
Російської православної церкви 
Православна церква України без 
активного втручання централь-
них державних органів, особли-
во чинного Президента П. Поро-
шенка? Очевидно, що ні, тому, 
відслуживши службу Божу, свя-
щеникам не гріх нагадати віря-
нам про їхній обов’язок подбати 
про державу і проголосувати за 
неї 21 квітня 2019 року.
 Геніальний Шевченко, сію-
чи мудрі слова для нас, нащад-
ків, сподівався на добрі жнива у 
вигляді РОЗУМУ, а не пустопо-
рожніх слів, ВОЛІ ясної та доб-
рої ДОЛІ. Боже! Дай Україні РО-
ЗУМУ, щоб ми не обрали ганьбу 
і рабство, а добру ДОЛЮ, ясну і 
вічну УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВ-
НУ ВОЛЮ. ■

НАПЕРЕДОДНІ

Україна в Європі чи Малоросія в імперії зла?
Відповідь отримаємо через кілька днів

■

Фото з сайта apostrophe.ua.❙

«Геніальний Шевченко, сіючи мудрі слова для нас, 
нащадків, сподівався на добрі жнива у вигляді 
РОЗУМУ, а не пустопорожніх слів, ВОЛІ ясної та 
доброї ДОЛІ».
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Нумерологія 
виборів: хто грає 
Джокером?

■

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 рим-
ский император (37-41). Сума-
сбродный деспот, возведенный на 
престол войсками. Желая унич-
тожить сенат, призрачный оста-
ток учреждений республиканско-
го Рима, возвел в сенаторы своего 
коня. Был убит».
(Малая Советская Энциклопедия. 
Т. 3. Москва. 1931. стр. 630)
 Вiдомий полiтик Дмитро Кор-
чинський саме так згадує Калiгу-
лу, коли доводить, що олiгарх Ко-
ломойський, бажаючи принизи-
ти український народ, вирiшив 
комедiанта Зеленського «возвес-
ти» 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-громадя-
нин, чи дрiмучо-дикий обиватель, 
про якого ще колись Леонардо да 
Вiнчi говорив: «Природа широко 
надiлила людей органами почут-
тiв i вiдчуттiв. Але переважнiй 
бiльшостi людей цi органи зовсiм 
не потрiбнi, їм потрiбнi були орга-
ни , куди їжа входить i звiдки вона 
виходить, бо живуть цi люди, аби 
наповнювати нужники».
 Бiситься обиватель, звинува-
чує Порошенка, щой то не хоче 
знизити цiни на газ, що не пiднi-
має пенсiю до 500 доларiв, що не 
хоче звiльнити Донбас i Крим, що 
Порошенко не хоче... Словом, не 
хоче дати всього, чого бажає оби-
ватель, як ота Пушкiнська бабця 
в казцi про рибалку та золоту риб-
ку.
 Коли в Українi приходили до 
влади чи то Кравчук, чи Януко-
вич, їхнього виборця влучно оха-
рактеризувала дочка Лiни Ва-
силiвни Костенко Оксана Пах-
льовська: «Байдужий, безвiд-
повiдальний, корумпований, 
злодiйкуватий, неокультурений 
виборець перемiг виборця-грома-
дянина» («День» №28-29, 15-16 
лютого 2013 р.).
 У сьогоденнiй ситуацiї «дурно-
головi-телепнi-хохли» (Л. Костен-
ко), «Ходячi шлунки» (О. Гончар 
«Собор») виступають проти вибор-
ця-громадянина.
 Але хто ж їхнiй кумир, отой 
кандидат у президенти вiд Коло-
мойського?
 Кривий Рiг. Мiсто мого ди-
тинства.
 Мiсто, яке дало Українi на-
родних артистiв — спiвака Ва-
лерiя Маренича, блискучого ак-
тора Сергiя Романюка, Людми-
лу Сенчину, Інну Капiнос, Тетяну 
Пiскарьову, непевершеного гумо-
риста Павла Глазового...
 І раптом... Конопля вiд 95-го 
кварталу на чолi з Зеленським. 
Як дьоготь у мед!
 Дивують його «знання» ук-
раїнської мови, мови корiнно-
го населення України, точнiше 

незнання мови. Шкода було ди-
витися на нього, коли вiн давав 
iнтерв’ю Аллi Мазур на «1+1». 
Щось силився сказати українсь-
кою (це ж майбутнiй Президент 
України!) — не виходило.
 Пригадується Кривий Рiг у 
пiслявоєннi роки. Туди понаїж-
джали євреї з Ташкента та росiя-
ни з Московiї.
 На базарi, куди приїжджали 
з навколишнiх сiл убогi жiнки 
та покалiченi вiйною, яку затiя-
ла сталiнська Росiя, і привозили 
свої продукти, щоб вторгувати бо-
дай якусь копiйчину, сходилися 
всi жителi мiста. І ось тут, на ба-
зарi, зустрiчалося корiнне насе-
лення та приїжджi, як оце «русс-
коязичноє населенiє» знущалося 
над нещасними колгоспниками, 
скуповуючи за безцiнь товари се-
лян!
 — «Вы, хахлы, вы уже в меш-
ке, вас осталось только завязать!» 
— ревiли вони в обличчя переля-
каним 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 недоб-
ре, то є ознака вiдсутностi культу-
ри?
 Читаємо бiблейну iстину: 
«Варвар означает чужестранца, 
не говорящего языком туземной 
страны» (Библейная энциклопе-
дия. М. 1891. стр. 108).
 Древньогрецький фiлософ 
Платон, засновник Знаменитої 
Афiнської школи — академiї ще 
двi з половиною тисячi рокiв тому 
навчав: «Заговори, щоб я тебе по-
бачив»:
 Петро I велiв своїм чиновни-
кам 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 вiд-
критих дискусiй. Зрештою, Зе-
ленському можна й поспiвчува-
ти. Не виключено, вiн стане Пре-
зидентом. І тодi, низький на зрiст, 
вiн буде дивитися на своїх колег-
президентiв знизу, а вони на ньо-
го — «свысока!»
 Його симпатики говорять: 
«Наполеон теж був низький на 
зрiст!». Забувають, що амбiцiї 
Наполеона призвели його до ни-
щiвних поразок, московська орда 
прийшла в Париж, сам вiн поми-
рав на далекому островi в самот-
ностi, а повернувся в Париж уже 
в ящику.
 І так сталося, що протистоїть 
слузi Коломойського чинний 
Президент Петро Порошенко. 
Чого тiльки не говорять про ньо-
го! Американцi говорять у таких 
випадках: «Тому, що ти бачиш 
на власнi очi, вiр лише наполови-
ну, а що чуєш на власнi вуха — 
не вiр нiчому». А вчений-хiрург 
М. Амосов говорив: «Суспiльство 
хворе аморальнiстю. І найбiльшi 
свинi вимагають вiд iнших лю-
дей, 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 президен-
тiв не зробив стiльки для Украї-

ни, як Порошенко. Бо ж недар-
ма уламок Золотої Орди, Імпе-
рiя Зла, країна споконвiчного фа-
шизму (а фашизм не як назва, а як 
явище народився та iснує в Росiї), 
смертельний ворог України, який 
зброй но нападав i нищив нас 24! 
рази, так люто ненавидить Поро-
шенка.
 Колись той самий Наполеон го-
ворив, що якщо є табун баранiв, а 
на чолi стоїть лев, успiх буде, але 
якщо на чолi зграї левiв стоїть ба-
ран — буде провал.
 Якою б не була команда в ко-
медiанта, вiн нiколи не матиме ус-
пiху 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 Щер-
бак, Іван Дзюба, Михайло Сла-
бошпицький, 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 не-
безпецi. 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 Ка-
расьов, який, здається, частi-
ше виступає в Москвi, нiж в Ук-
раїнi, росiйською мовою запевняв, 
що програма Президента не є ак-
туальною. Бо Томос — то з XVII 
столiття, мова — то з XIX 
столiття: а серед «русскоязычно-
го населення» немало патрiотiв 
України.
 Немало, але для кожного ук-
раїнця  (як для поляка, нiмця, гру-
зина, литовця) — мова, вiра — то 
святе, а кордони, якi захищає ар-
мiя, мають бути непорушними.
 Дивно чути такi тверджен-
ня... Хай би це говорив комсомо-
лець 40-х рокiв минулого столiт-
тя! А то ж нiби наш сучасник, хоч 
i «русскоязычный».
 «Впоравшись» iз програмою 
Президента, Карасьов цiлком 
серйозно підтримав програму 
претендента, викладену у фiль-
мi «Слуга народу», зокрема вiд-
мову Голобородька вiд спiвпрацi з 
МВФ.
 Забув Карасьов, що «Прези-
дент» у фiльмi розстрiлює пар-
ламент. Сам вiн їздить на роботу 
на велосипедi, а його родина пози-
рає на Межигiр’я. Чи не те в Зе-
ленського на умi, що в Карасьова 
на язицi? А програми для «Прези-
дента», по сутi, як не було, так i 
немає!
 P. P. S. Чому предентент уни-
кає перевiрки на вживання нарко-
тикiв?
 Якщо вiн не наркоман, то смi-
ливо здав би аналiзи. А якщо вiн 
наркозалежний, то кого ми «сади-
мо» в крiсло Президента? Може, 
хай краще сидить у 95-му квар-
талi? ■

ПИЛЬНУЙ!

Україна в небезпецi,
або Ця «бiсова» дитина Коломойського

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Якийсь час не могла зро-
зуміти природу палкої лю-
бові громадян Росії до на-
шого кандидата в президен-
ти Володимира Зеленського. 
За нього масово «голосують» 
У телевізорі не лише актори і 
домогосподарки, а й депута-
ти Держдуми, члени Кабмі-
ну і навіть особисто товариш 
Зюганов. Чого б це?
 Відповідь знайшлася у 
древній езотеричній науці 
«Карти Долі». Виявляєть-
ся, Володимир Зеленський 
і його тезка Путін, згідно з 
цією системою, мають жит-
тєву програму одного і того 
ж архетипу — Двійки Буб-
нової. Це порівняння даю 
не для того, аби кинути тінь 
на кандидата в Президенти. 
Зрештою, комусь із виборців 
така подібність навіть спо-
добається. Але в даному ви-
падку цікаво через теперіш-
ню російську дійсність про-
аналізувати варіанти нашої 
можливої перспективи.
 Так ось, Бубни — це масть 
фінансів. Люди, які народи-
лися з такою програмою, 
— сіль Землі. Вони вміють 
і зобов’язані заробляти гро-
ші не лише для себе, а й своєї 
родини, міста, країни, пла-
нети. Чим більший масштаб 
особистості, тим ширші мож-
ливості. У свою чергу, Двій-
ка — число партнерства. 
Вона справді може бути ліде-
ром, але за умови, що її під-
тримує група людей, на благо 
якої вона працює. У випадку 
з Путіним йдеться про знаме-
нитий кооператив «Озеро», 
членам якого і досі від пре-
зидента дістаються найжир-
ніші шматки російського 
пирога. Їм навіть санкції не 
страшні, бо їхній Володимир 
пообіцяв компенсувати збит-
ки з державної казни. 
 А хто команда у нашо-
го Володимира? «95-й квар-
тал»? Наразі так, і Зеленсь-
кий про своїх дійсно дбає — 
усі хлопці нагодовані, упа-
ковані, забезпечені роботою. 
Але ж у разі зміни статусу 
«кварталівці» навряд чи за-
лишаться його «кооперати-
вом». Хто ж тоді буде замість 
них і які їхні запити? Поки 
що знаємо лише про 2 міль-
ярди доларів, що вимагає 
від України головний спон-
сор кандидата пан Коломой-
ський. Вочевидь є й інші, бо 
процес перетворення про-
стого 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 пристойни-
ми пенсіями дійшла лише 
тоді, коли нафта стала кош-
тувати дуже дорого. Тепер, 
кажуть, усе набагато скром-
ніше. У нас же апріорі резер-
ви не ті. 
 Але звідки ж оця свята 
віра симпатиків кандидата 
у те, що він здатен повирі-
шувати саме їхні проблеми? 
І ось тут починається найці-

кавіше. У тих телероликах, 
де наш Володимир влашто-
вує обнімання з народом, 
він дійсно стовідсоткова по-
зитивна Двійка — милий, 
добродушний, теплий, миро-
творчий. Зачаровані гляда-
чі у відповідь розпливають-
ся блаженними усмішками 
і думають: цей хлопець змо-
же все, він такий позитив-
ний, неймовірний, стовідсот-
ковий чарівник, з ним точно 
заживемо по-людськи, він 
одних поведе до НАТО, ін-
шим забезпечить дружбу з 
Росією. 
 Але справа в тому, що 
у даній колоді ось таки-
ми міфічними універсаль-
ними талантами володіє не 
Двійка Бубен, а Джокер — 
одна з найтаємничіших і не-
зрозумілих карт, що може 
виступати в ролі будь-якого 
архетипу. Ним можна гра-
ти могутнього Короля, по-
бити усіх Тузів, ним можна 
поцілити в Десятку, у нього 
навіть можна вкласти зміст 
усієї завуальованої гри, бо 
він одразу ВСЕ і водночас НІ-
ЧОГО. Його рідко витягають 
з колоди через масу ризиків, 
проте коли це сталося, то ви-
користовують замість інших 
карт для реалізації якогось 
особливого задуму.
 Хто ж у нашому випад-
ку зважився зіграти Джоке-
ром? Про те, що Зеленський 
веде несамостійну партію, 
вже давно зрозуміло, але 
прізвища тих, хто поставив 
на цю гру, поки що офіцій-
но не озвучені. Більше того, 
чим ближче до виборів, тим 
вибагливішим до масок стає 
сам Володимир. Ось, нап-
риклад, взяв і зателефону-
вав до «Студії «1+1» своє-
му супернику під личиною 
не кого-небудь, а самого Пі-
кового Короля — наймогут-
нішої карти колоди. Вище 
— тільки Бог. Замахнувся 
ого-ого! Усі просто закляк-
ли від подиву. Комусь ста-
ло страшно за країну, хтось, 
навпаки, зайшовся радіс-
тю від нечуваного зухваль-
ства свого кандидата. Мов-
ляв, дивіться, який сміли-
вець, нікого не боїться! На-
справді 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 спа-
ла маска, що приховує його 
справжнє обличчя... ■



Євген ШУЛЬГА 
Новомосковськ, Дніпропетровська область

 «Латинсько-український словник» (що 
може бути далі від виборів!) подає значен-
ня слова... candidus, a, um — білосніж-
ний, блискучий, осяйний, чистий, ясний. 
Невже й справді «кандидат» походить 
від латинського candidus!? Може, помил-
ка? Та ні — правильно. В іншому словни-
ку 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 ска-
жеш!
 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 екра-
нах, 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 коман-
ди. 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 політич-
ний «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 берез-
ня, — був сумний ювілей: 20 років від дня 

його загибелі). Кандидатів багато, а Чор-
новолів нема.
 Тут аби не гірше, бо дехто, геть роз-
чарований, готовий голосувати за таких 
«кандидів», що хоч стій  хоч падай. «На-
стобісіло все! — кажуть. — Хоч і гірший, 
аби інший! Гірше не буде!»
 На жаль, може бути, бо було ж! Прига-
даймо виборчу кампанію 2010 року. Як тіль-
ки не лаяли чинного тоді Віктора Ющенка 
(і справедливо, і ні); криком кричали, щоб 
швидше звільнив посаду, наївно сподіваю-
чись: щойно «поганий» Ющенко піде геть, 
то одразу натомість отримаємо щось ней-
мовірно хороше. Стільки разів чув тоді від 
нормальних, патріотичних, недурних лю-
дей: «Гірше не буде!»... На жаль, саме так 
і сталося: отримали (на наші голови) і ін-
шого, і гіршого...
 Панове, невже ми це забули? Невже 
нам хочеться знову «аби іншого» за будь-
яку ціну? Можна обрати когось із «бага-
тообіцяльників». А як його усувати? Самі 
вони, як бачимо, совісті не мають, без все-
народного копняка під зад із посади не пі-
дуть. Знову Майдан? А чи не завелика це 
плата за виборчі ілюзії та помилки? І знає-
мо ж, що вони брешуть, і дуримо себе та 
інших: «А може, й зробить, може, й не об-
дурить...», «Він прикольний»...
 На жаль, життя таке, що завжди може 
бути ще гірше. І це доведено експеримен-
тально, в 2010—2014 роках. Панове, та на-

віть дурні вчаться, хоч і на своїх помилках. 
Невже ми дурніші за дурнів, що не вчимо-
ся на своїх помилках!?
 Так, я голосуватиму за Петра Поро-
шенка. 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 рин-
ку не змінилася. Пригадайте, хто кандиду-
вав на президентських виборах 2014 року: 
П. Порошенко, Ю. Тимошенко, О. Ляшко, 
А. Гриценко, колишній «регіонал» С. Тігіп-
ко (ці п’ятеро набрали найбільше голосів). 
А тепер кого ми бачимо серед «рейтинго-
вих»? Ті самі: П. Порошенко, Ю. Тимошен-
ко, О. Ляшко, А. Гриценко, колишній «ре-
гіонал» Ю. Бойко та ще «примкнувший к 
ним» В. Зеленський. Який «багатющий» 
вибір, який «свіжий», «оригінальний» то-
вар 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 Пре-
зидента і також хочу кращого, але якщо то-
вар 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, вибач-
те, обиратимемо «аби не гіршого». ■

Тетяна ГАЦЕНКО, волонтер
Мелітополь, Запорізька область

 Написати цього листа мене спону-
кали сотні телефонних дзвінків з 31 бе-
резня 2019 року, в котрих дехто не під-
бирав 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 не-
залежність України? 
 — вибачте, Петре Олексійовичу, ка-
жуть, 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 ба-
гато бруду, він показав дуже гарний ре-
зультат і ввійшов до другого туру. Поро-
шенко склав іспит на демократію. Як би 
ми не ставилися до чинного Президен-
та України, багато чого зроблено. 
 Треба мати повагу до інституту пре-
зидентства! Як можна дозволити собі 
вітати націю з Новим роком замість 
Президента? Яке ставлення до елек-
торату, якщо в кандидата в президен-
ти немає часу на дебати між концерта-
ми? 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 комі-
ка» 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 «хепі-
енд», перемотати плівку чи вимкнути те-
левізор. Усе це ми втілюємо в своє жит-
тя. І, «по приколу» проголосувавши 21 
квітня, ми покараємо не Порошенка, а 
своїх дітей, відкинувши державу на 20-
30 років у минуле чи зовсім втративши 
її. Всі ці роки ми сміялись із «шуток» 
«Вечірнього кварталу» та «Тамбовсько-
го вовка», де висміювали Україну, Май-

дан, Західну Україну та керівництво де-
ржави, і якось непомітно стали самі 
маріонетками Путіна та Коломойсько-
го на президентських виборах в Україні 
2019 року. 
 Вважаю, що Президент Порошенко 
під час війни завдяки своїм зусиллям 
для громадян України зробив теплич-
ні 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 три-
чі 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 мож-
ливість 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, по-
співали на Помаранчевій революції, а 
потім роз’їхалися по домівках і чекали, 
що одна людина, ще й із сильним от-
руєнням (Ющенко), зробить нам євро-
пейське життя. Зараз ми образилися, і 
на середині шляху зраджуємо Порошен-
ка (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 пре-
зиденти так гарно нам розповідали пе-
ред першим туром про любов до Украї-
ни, але вже близько тижня ми нікого не 

чуємо. Коли трапилася реальна загро-
за для України, всім свій рейтинг вия-
вився дорожчим перед парламентськи-
ми ви борами, ніж доля України! 
 Створюю музей сучасної історії Ук-
раїни, патріотичну бібліотеку та для до-
кументального фільму про загиблих 
героїв АТО особисто зняла майже 
п’ятдесят похоронів хлопців по всій Ук-
раїні. І на сто відсотків переконана, що 
ні матері, ні вдови, ні діти загиблих ге-
роїв, ні кримськотатарський народ, ні 
сім’ї поранених та контужених чи ті, що 
перебували під обстрілами, не голосу-
вали «по приколу».
 Особисто я ніколи не була поро-
хоботом, мала на Порошенка особисті 
образи ще з 2005 року, за «губерна-
торства» в Запоріжжі Ю. А. Артемен-
ка, коли очолюваний мною запорізький 
обласний осередок всеукраїнсько-
го об’єднання «За Україну! За Ющен-
ка!» створював Запорізьку обласну 
партію «Народний союз. Наша Украї-
на». Не має сенсу приховувати те, що 
я підтримувала минулої зими протест-
ні акції під Верховною Радою. Ці акції 
для мене особисто закінчились втраче-
ним часом, розчаруванням, підірваним 
здоров’ям через двосторонню пнев-
монію. Тому четвертий Майдан, після 
п’ятирічної волонтерської праці, поїз-
док в АТО та участі в блокаді Криму, 
навіть не розглядаю.
 Ми завжди «ходимо по колу», і я 
впевнена, що через півроку, якщо Зе-
ленський 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 ма-
гістр, закінчила Дніпропетровську ака-
демію державного управління при Пре-
зидентові України, тому вважаю, що 
маю право на особисту думку про те, 
що, можливо, нація ще не готова до єв-
ропейської демократії Ющенка та Поро-
шенка? І Президенту під час війни, щоб 
не ризикувати державністю, таки треба 
було ввести військовий стан. Від себе 
особисто хочу подякувати Президен-
ту Порошенку, що місто Мелітополь, 
де я мешкаю, мирне. На півдні Украї-
ни, 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 обго-
ворювали можливість пробиття росія-
нами сухопутного коридору. Та завдя-
ки Мінським угодам цього не сталося.
 Велика подяка двом президен-
там України, В. А. Ющенку та П. О. По-
рошенку, за встановлення історичної 
справедливості, за другий День неза-
лежності, за отримання Томосу про не-
залежність української церкви.
 Я звертаюсь до громадян України, 
котрі розчарувалися у чинній владі, не 
чекати ніяких дебатів між кандидатами 
в президенти, а нам, свідомим громадя-
нам України, ініціювати зустріч із канди-
датом у президенти України П. О. Поро-
шенком, проговорити та прописати всі 
провали та невиконані обіцянки в ме-
морандумі з громадськістю, покроково 
розписати наступні п’ять років можли-
вого та необхідного президентства По-
рошенка.
 Я ображена, але Україна — понад 

усе, роблю перший крок назустріч но-
вому Президенту України — Петру По-
рошенку, і особисто від себе, до мемо-
рандуму 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 ав-
тономії;
 — розвиток сільського зеленого ту-
ризму.
 Наприклад, у Центральній Україні, 
між Києвом та Полтавою, біля курор-
ту Миргород, Опішні, Гоголівсько-
го, є села, які мають усе: ліс, невели-
кі 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 Прези-
дент підтримає ці ініціативи на держав-
ному рівні. 
  Українська нація має мудрість, і я 
вважаю, що сторічна історія нас багато 
чого навчила. 
 На часі у всіх православних христи-
ян України та світу — Великодній піст, 
страсні дні, коли розпинали Христа. В 
реаліях Україну розпинає Росія. В Гім-
ні України ми співаємо: «Душу й тіло ми 
положим за нашу свободу!». Люди доб-
рі, слава Богу, в цьому зараз для гро-
мадян України немає потреби, але про-
шу вас — зупиніться! Залиштесь хоча б 
на півгодини на самоті та прийміть пра-
вильне історичне рішення!
 Слава Україні, слава кожному з вас! 
Україні бути! ■

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.

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Не будемо маріонетками 
Коломойського
Відкритий лист народу України

■

ГЛАС НАРОДУ

«Кандиди», «кандиди»...
Чому я голосуватиму за Петра Порошенка

■
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Увесь світ спостерігав у понеді-
лок ввечері за надзвичайною 
подією у Парижі, де спалахнув 
знаменитий собор Паризької 
Богоматері. Співчуття леті-
ли до Франції з усього світу. 
Аналітики Le Figaro пораху-
вали, що за перші 10 годин 
з’явилося 1,6 млн. твітів із під-
тримкою Франції — від полі-
тиків, міжнародних лідерів і 
просто читачів. «Цей собор 
особливо важливий і для ук-
раїнців — там відбувалися 
служби по Голодомору. В цьо-
му соборі я брав участь у інт-
ронізації Бориса Ґудзяка, який 
ставав Владикою греко-като-
ликів, — написав Президент 
України Петро Порошенко. — 
Висловлюю слова підтримки 
Президенту Емманюелю Мак-
рону і народу Франції». Жаль 
iз приводу трагічної події ви-
словив президент США та інші 
відомі політики. 

На набережній Сени 
парижани молилися на 
колінах
 «Вчора (в понеділок. — 
Авт.), коли повідомляли, як, 
ризикуючи життям, із собо-
ру 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 ву-
лицю, то побачила тисячі лю-
дей, які стояли на набережній 
Сени. Вони не робили селфі на 
тлі полум’я, від якого трагіч-
но впав знаменитий 96-мет-
ровий шпиль, не фотографу-
вали почорнілі від диму стіни 
храму, яким 859 років... Вони 
молилися. Багато хто стояв 
на колінах. Далеко не релігій-
ні французи тісно, плечем до 
плеча, хором співали осан-
ну Божій Матері», — написа-
ла 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 культо-
ву споруду не лише Фран-
ції, а й усієї Європи, яка пе-
ребувала під охороною ЮНЕ-
СКО, була оспівана Віктором 
Гюго в однойменному ро-
мані. «Нотр-Дам — наша іс-
торія, 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 тра-
гічні сторінки життя Європи. 
Тому особливо гірко, що ось 
так, банальна пожежа зруй-
нувала те, що встояло у ви-
хорів віків. 
 Що ж сталося? Кажуть, 
що вогонь спалахнув через не-
дбалість ремонтників, адже в 
цей час там тривала реконс-
трукція. Проте не всім ця 
версія здається логічною. «Я 
не вірю в випадковості, — до-
дає Людмила Семенюк. — У 
ту хвилину, коли президент 
Франції мав зробити в прямо-
му ефірі свою заяву з приводу 
руху «жовтих жилетів», яко-
го вся країна чекала два міся-
ці і зміст якого сам Макрон 
тримав у суворiй таємниці. У 
Страсний Понеділок. За тиж-
день до найбільшого католи-
цького свята Воскресіння 
Христового. У ту мить, коли 
мав забити семитонний вели-
кий дзвін...».
 Те звернення президен-

та Макрона так і не вийшло в 
ефір. Бо увага країни була зо-
середжена на іншій біді, а сам 
президент терміново вирушив 
до палаючого собору. «Цього 
вечора я із сумом спостері-
гаю, як згорає частинка кож-
ного з нас», — написав він у 
«Твіттері».
 Як повідомляє Бі-Бі-Сі, 
масштабні реставраційні ро-
боти в соборі Нотр-Дам розпо-
чалися тільки минулого тиж-
ня. Без них, кажуть фахівці, 
собор міг упасти впродовж 10 
років, сказав в інтерв’ю Бі-
Бі-Сі, що вийшло в ефір ми-
нулого тижня, глава благо-
дійного товариства собору 
Мішель Піко. За його слова-
ми, кислотні дощі й забруд-
нення повітря призвели до 
ослаблення конструкцій со-
бору. Річ у тому, що то тільки 
ззовні собор виглядав міцною 
кам’яною спорудою. Але на-
справді у стінах були зашиті 
тисячі дубових балок, які за 
багато років прогнили і вже 
не могли бути надійною опо-
рою стінам. 
 Наразі прокуратура роз-
почала 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 місце-
вим часом (19:50 за Києвом). 
Оскільки перекриття собору 
були дерев’яними, вогонь став 
поширюватися з неймовірною 
швидкістю. До місця пригоди 
прибуло щонайменше 400 вог-
неборців, але попри їхні зусил-
ля вогонь не відступав. Менш 
ніж за годину від початку по-
жежі впав шпиль собору. Мен-
ше ніж за півтори — остаточно 
обвалився його дах, повідом-
ляє «Європейська правда».
 Гасити високу споруду з 
землі було вкрай складно, а 
залучати, приміром, гелікоп-
тери було ризиковано: скинуті 
згори тонни води могли зруй-
нувати не тільки дах, а й ста-
ровинні стіни собору. 
 Загалом пожежа тривала 
до глибокої ночі — лише через 
дев’ять годин вогонь удалося 
приборкати. І те, що бодай сті-
ни споруди вціліли, вже мож-
на вважати дивом. 
 Глибоко вночі до собо-

ру дозволили ввійти першим 
цивільним, у тому числі пре-
зидентові Макрону та кіль-
ком журналістам — попри 
те, що дах продовжував тлі-
ти і згори час від часу падали 
рештки дерев’яної конструк-
ції. Від побачено наверталися 
на очі сльози: алтарна части-
на вигоріла практично повніс-
тю, але вхід до собору та башти 
над ним постраждали менше. 
Згоріли дах і дерев’яні конс-
трукції, знищені унікальні 
вітражі. Але вселяє надію те, 
що каркас будівлі — її стіни 
— встояли, і це дає надію на 
відродження святині. 
 На щастя, з охопленої вог-
нем споруди вдалося винести 
найважливіші цінності — це 
уже згаданий вище терновий 
вінок, що його, як вважаєть-
ся, наділи на Ісуса Христа до-
рогою до місця розп’яття, а 
також туніку Святого Луї. Та-
кож залишилися неушкодже-
ними кілька знаменитих ста-
туй із даху собору — їх зняли 
незадовго до реставрації. 

Мов фенікс із попелу...
 Ніхто не сумнівається, що 
Нотр-Дам, який щороку відві-
дувало 12 мільйонів людей, 
буде відновлено. І долучити-
ся до його відбудови може ко-
жен. «Цей собор був побудова-
ний понад 800 років тому, та 
й у наступні сторіччя він пок-
ращувався та добудовувався. 
Тепер ми — всі разом — відбу-
дуємо його», — наголосив Ем-
манюель Макрон, подякував-
ши пожежникам за поряту-
нок пам’ятки (відомо, що при 

гасінні постраждав один вог-
неборець). 
 Відучора у Франції розпо-
чався загальнонаціональний 
збір коштів, і вже відомо про 
перші пожертви. Інвестицій-
на компанія Artemis, що на-
лежить французькому міль-
ярдеру Франсуа-Анрі Піно, 
вже оголосила, що перерахує 
100 мільйонів євро на відбудо-
ву Собору Паризької Богома-
тері. Вдвічі більше дасть фран-
цузький мільярдер Бернар 
Арно, власник Louis Vitton. 
Також 10 мільйонів євро екс-
треної допомоги на прове-
дення початкових робіт виді-
лить столичний регіон Іль-де-
Франс. Про готовність надати 
допомогу владі Франції у від-
новленні пам’ятки заявила 
ЮНЕСКО. Наш міністр куль-
тури Євген Нищук заявив, що 
Україна теж готова направити 
українських фахівців на від-
новлення собору.
 Дасть Бог, і в Нотр-Дам де 
Парі знову залунає слово Гос-
пода... ■

НОВИНИ ПЛЮС

Росіяни шанують Сталіна 
 У 2019 році сумарний показник пози-
тивного ставлення до Йосифа Сталіна се-
ред росіян досяг максимального рівня за 
всі роки проведення опитувань, свідчить 
дослідження російського «Левада-Цент-
ру». Про свою повагу заявили 41% росіян, 
це найвищий показник починаючи з 2001 
року. Про симпатію заявили 6%, про захоп-
лення — 4%. Байдуже до Сталіна ставлять-
ся 26%, iз неприязню — 6%, з острахом — 
5%, з огидою, ненавистю — 3%. 46% опита-
них росіян вважають, що злочини в сталінсь-
ку епоху були виправдані «великими цілями 
і результатами». 45% заявили, що людсь-
кі жертви не можна нічим виправдати. На 
запитання, яку роль Сталін вiдіграв у житті 
країни, 52% відповіли — скоріше позитив-
ну, 18% — цілком позитивну. «Радше нега-
тивну роль» і «різко негативну» відзначи-
ли 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 Ук-
раїни, які працюють у Польщі, перераху-
вали своїм родичам на батьківщині 3 мі-
льярди 600 мільйонів доларів. Здебільшо-
го — неофіційними каналами. За даними 
Національного банку України, Польща є най-
важливішим джерелом доходу для українсь-
кої еміграції. Перекази з Польщі становлять 
третину всіх приватних переказів в Україну 
від громадян, які живуть за кордоном. Торік 
вартість грошових переказів iз Польщі зрос-
ла на понад 16 відсотків. А перекази з Росії, 
яка є на другому місці серед напрямків тру-
дової міграції українців, досягли приблизно 
950 мільйонів доларів. 2018 року вони змен-
шилися на 28 відсотків, зазначає «Польське 
радіо»

Кремль пробує вплинути на 
вибори до Європарламенту
  Європейські спецслужби переконані, 
що Росія розглядає вибори до Європарла-
менту як можливість дестабілізувати Євро-
пейський Союз, — повідомили в інформа-
ційному агентстві dpa, посилаючись на зві-
ти та розмови з офіцерами розвідки. Роз-
відслужби, які спостерігали за діями росіян 
перед майбутніми виборами до Європейсь-
кого парламенту (23-26 травня), вбачають у 
них спроби підтримати проросійські чи єв-
роскептичні групи або применшити значен-
ня Європейського парламенту. Кремль здій-
снює свої дії через соціальні медіа та де-
ржавний телеканал, який має різні мовні 
версії — RT (колишній Russia Today). Голо-
вною мішенню російської пропаганди є мо-
лодь.

Великобританія вимагає 
повернути онучок Сергія Тігіпка
 У Великій Британії бізнесмен, що має 
російське громадянство, вимагає в суді по-
вернення своїх дітей, народжених у шлюбі з 
дочкою українського політика Сергія Тігіп-
ка, 34-річною Ганною Тігіпко. Про це пові-
домляють британські ЗМІ. Суддя вирішив, 
що саме банкір і промисловець Сергій Тігіп-
ко допоміг своїй дочці ігнорувати ухвалу Ви-
сокого 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 по-
вернути їх. Обоє дітей мають громадянство 
Великої Британії, повідомляє «Радіо «Сво-
бода». 

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 за-
фіксовано близько 112 тисяч випадків цього 
захворювання, передає агенція новин dpa. 
Торік статистика захворюваності кором за 
аналогічний період становила 28 тисяч ви-
падків. При цьому, наголошують експерти, 
в офіційні дані потрапляє лише кожен деся-
тий випадок захворювання. На сьогоднішній 
день найбільше на кір хворіють на Мадагас-
карі, Філіппінах, у Конго та Україні. Однією 
з причин поширення кору світом стала від-
мова батьків від вакцинації дітей, зазнача-
ють у ВООЗ. 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Увечері понеділка на охоронно-
му пункті на Храмовій горі в Єруса-
лимі спалахнула пожежа, повідом-
ляє УНІАН з посиланням на ізраїль-
ські ЗМІ. Пожежники нейтралізува-
ли загоряння. Храмова гора — це 
обнесена високими стінами площа з 
культовими спорудами, яка розташо-
вана зі східної сторони Старого міс-
та Єрусалима. Вважається найбільш 
священним місцем для іудаїзму і 
третім за святістю для ісламу. 

■

Ще донедавна Нотр-Дам вражав своєю величчю.❙

СТРАСНИЙ ПОНЕДІЛОК

У серце Парижа вдарив вогонь 
У Франції розпочато збір коштів на відновлення величного 
Нотр-Даму, зруйнованого пожежею

■

Собор у вогні: над пам’яткою 
обвалився головний шпиль.

❙
❙



10 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 2019 ЕКОНОМІКА

Олег ГАНСЬКИЙ 

За перший квартал нинішнього року в 
Україні запрацювало потужностей із від-
новлюваної енергетики в 5,4 раза біль-
ше, ніж за аналогічний період 2018 року. 
Всього з нетрадиційних джерел виро-
били 861,1 мегават електроенергії. При 
цьому 99,5% нових потужностей станов-
лять вітряні і сонячні електростанції.

Собівартість зменшується
 «У першому кварталі 2019 р. Націо-
нальна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, встановила «зеле-
ний» тариф для 67 об’єктів електроенер-
гетики (серед яких сонячні електростан-
ції — 58 об’єктів, вітряні електростанції 
— чотири об’єкти, біогаз / біомаса — чо-
тири об’єкти, малі гідроелектростанції — 
один об’єкт)», — йдеться у звіті НКРЕ. 
При цьо му лідером із впровадження від-
новлюваної енергетики за підсумками 
кварталу стала Дніпропетровська об-
ласть із показником 258,6 мегават, усе 
— сонячні електростанції.
 При цьому загальний обсяг потен-
ційних інвестицій у проекти відновлю-
ваної 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 при-
скоритися, а поштовхом вважають закон 
про будівництво об’єктів відновлюваної 
енергетики, який було підписано у жов-
тні 2018 року. Також у грудні минулого 
року Верховна Рада України ухвалила 
у першому читанні законопроект, яким 
запроваджується механізм проведення 
аукціонів на «зелену» енергетику і зни-
жується розмір «зеленого» тарифу.
 «Якщо згадати ситуацію, яку ми 
мали п’ять років тому, то тоді собівар-
тість 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 виробни-
чому напрямку зростає», — пояснив спів-
робітник Інституту відновлюваної енер-
гетики НАН України Мухуб Бенменні, 
додавши, що сонячна енергія вигідна се-
ред поновлюваних джерел ще й тому, що 
вона проста в експлуатації.
 Саме цим експерт пояснює популяр-
ність саме сонячних станцій серед при-
ватних споживачів. «Сонячна енергія 
дуже проста в експлуатації. Вона не ви-
магає якихось додаткових досліджень пе-
ред установкою. Сонце є всюди у відкри-
тому середовищі. Сонячні модулі не ви-
магають 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 елек-
тростанцій. Проект з ЄБРР передбачає 
створення нових робочих місць: 350 осіб 

будуть зайняті в будівництві станції, а 
15 осіб — у її обслуговуванні. Зокрема, 
на будівництво сонячної електростанції 
у Львівській області ЄБРР планує нада-
ти 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 «Енер-
гопарк Яворів» з’явиться на місці ко-
лишнього хімічного заводу недалеко від 
села Терновиця в Яворівському районі 
Львівської області. На другому етапі по-
тужність станції подвоїться до 72 МВт.
 Зростає популярність і приватних 
сонячних станцій. Ще торік, у другому 
кварталі 2018 року, на сонячну елект-
роенергію перейшли 1 тис. 107 сімей, 
що вдвічі більше, ніж у першому квар-
талі. Всього сонячні панелі загальною 
потужністю 90 МВт встановили 4 тис. 
660 приватних домогосподарств. Інвес-
тиції склали близько 88 млн. євро. Ліде-
рами за кількістю встановлених приват-
них СЕС є Київська, Дніпропетровська та 
Тернопільська області.

Навіть дешевше, ніж на ТЕС!
 Ще один фактор, який має сприя-
ти розвитку поновлюваної енергетики, 
— запровадження «зелених» аукціонів. 
Система передбачає, що держава купува-
тиме «зелену» електроенергію тільки у 
того інвестора, який запропонує найниж-
чий тариф на аукціоні.
 «Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості, прораховуючи еконо-
мічні 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 пос-
лідовно «бореться» не з «малими СЕС до-
могосподарств», а за запровадження про-
гресивної конкурентної системи підтрим-
ки відновлюваної енергетики через систе-
му аукціонів. За цією системою держава 
купуватиме вироблену «зелену» електро-
енергію тільки у того інвестора, який за-
пропонує на аукціоні найнижчий тариф. 
Така система вже довела свою ефектив-
ність у понад 70 країнах світу, і вартість 
виробленої на сонячних і вітрових елект-
ростанціях «зеленої» енергії за результа-
тами аукціонів знизилася до 4-6 євроцен-
тів 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 доопрацюван-
ня законопроекту №8449-д, яким запро-
ваджуються аукціони, в регулярних до-
повідях і презентаціях, в офіційних доку-
ментах на цю тему пропозиції Міненерго-
вугілля були спрямовані головним чином 
на забезпечення операційної безпеки та 
економічності режимів функціонування 
об’єднаної енергосистеми України, без-
пеки постачання електричної енергії спо-
живачам, зниження її вартості.
 «І при цьому — на сталий розвиток 
відновлюваної енергетики, яка повинна 
поступово витіснити брудну вугільну ге-
нерацію. Саме так, як це відбувається в 
розвинених країнах», — сказав міністр. 

За його словами, серед пропозицій Мініс-
терства є встановлення повної відпові-
дальності за небаланси для промислових 
об’єктів з ВДЕ, зниження обов’язкового 
порога для участі об’єктів відновлюва-
ної енергетики в аукціонах для посилен-
ня конкуренції, також облік технологіч-
них обмежень системи передачі і розподі-
лу при розподілі квот. Також йдеться про 
забезпечення пріоритетного розвитку 
відновлюваних джерел енергії в енерго-
дефіцитних регіонах, коригування квоти 
для забезпечення обов’язкової конкурен-
ції на конкурсі, нормування експлуатації 
генеруючих електроустановок спожива-
чів таким чином, щоб вони не приводи-
ли до погіршення нормативних показ-
ників якості електроенергії в мережі і 
порушення ідеології їх використання 
саме для власного енергозабезпечення, 
як це прийнято в загальносвітовій прак-
тиці. Необхідно також спростити участь 
інвесторів в аукціонах, підвищити про-
зорість їх проведення, що дозволить по-
силити конкуренцію при розподілі кво-
ти і знизити цінові заявки.

Інвестори готові вкладати
 «Звичайно, така система підтрим-
ки невигідна насамперед великим нее-
фективним інвесторам за втрачені ними 
надприбутки. Наші пропозиції можуть 
бути «незручними і болючими» для ве-
ликих гравців, оскільки призводять до 
додаткової конкуренції і недоотримано-
го прибутку, але тільки так можна уник-
нути зростання тарифу на електроенер-
гію для споживачів, економічного де-
фолту за виплатами або порушення без-
пеки постачання електричної енергії. І я 
радий, що більшість учасників ринку це 
розуміють і готові змінюватися», — на-
голосив Ігор Насалик.
 Утім більшість інвесторів, які захо-
дять на енергетичний ринок України, 
налаштовані працювати тут по-серйоз-
ному. Нещодавно арабське управління з 
інвестицій та розвитку AIDA і українсь-
ка компанія STC Energy підписали угоду 
на суму 2 мільярди доларів на розвиток 
сонячних електростанцій в Україні. Від-
так обидві структури об’єднають свої зу-
силля для реалізації енергетичного про-
екту: розвиток сонячних електростанцій 
потужністю 170 МВт в Україні. Swiss 
Alpha Management були призначені фі-
нансовим консультантом проекту.
 Ще одну станцію відкрили нещодав-
но у селі Панівці Хмельницької області — 
потужність електростанції «Кам’янець-
Подільська» становить 63 мегавати. 
Вона стала другою за потужністю в Ук-
раїні серед станцій із відновлюваної енер-
гетики. Електроенергії, яку виробляти-
ме електростанція, буде досить для за-
безпечення приблизно 13 домашніх гос-
подарств. Інвестують у проект група ICU 
і американський фонд VR Capital Group. 
Загальний обсяг інвестицій у будівниц-
тво «Кам’янець-Подільської» становить 
близько 55 мільйонів доларів. Очікуєть-
ся, що виробництво екологічно чистої 
електроенергії станцією «Кам’янець-
Подільська» дозволить забезпечити ско-
рочення викидів вуглекислого газу на 67 
тисяч тонн щорічно. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

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

■

Електроенергія, вироблена з поновлюваних джерел, може бути дешевшою за продукцію ТЕС.
Фото з сайта agropolit.com.

❙
❙

Захід готовий вкладати гроші у будівництво європейських доріг в Україні. 
Хоча б біля своїх кордонів...
Фото з сайта inlviv.in.ua.

❙
❙
❙

Інф. «УМ»

 Між Львовом і Мукачевим 
може з’явитися нова автома-
гістраль, яка дозволить проїж-
джати карпатські перевали на 
швидкості 130 кілометрів за го-
дину. І хоча нинішня автодорога 
Львів—Чоп перебуває у хорошо-
му технічному стані, без ям, вона 
проходить через велику кіль-
кість населених пунктів та по-
декуди має складний рельєф. А 
тому водіям доводиться пригаль-

мовувати і їхати не швидше  60 
кілометрів за годину. 
 Відтак дорога між столи-
цею Галичини і містом поблизу 
угорського та словацького кор-
донів займає майже 4 години. 
Новий автобан дозволить подо-
лати її за півтори години. 
 «Європейський інвестицій-
ний банк висловив попередню го-
товність надати грантову допомо-
гу для підготовки ТЕО європей-
ського зразка для будівництва 
нової автомагістралі Львів — Му-

качеве — Ужгород із відгалужен-
ням до угорського кордону», — 
повідомили в Державному агент-
стві автомобільних доріг Украї-
ни. І зазначили, що важливість 
цього транспортного коридору 
визначається тим фактором, що 
саме ним рухається основний ек-
спортний потік із нашої держави 
до країн Південної та Південно-
Західної Європи.
 За словами фахівців Украв-
тодору, дорога буде поєднана з 
угорською автомагістраллю М3 

через КПП «Дийда» і словаць-
кою D1 через КПП «Ужгород». 
 Тим часом, у Кобеляцькому 
районі Полтавської області від-
крили рух новою ділянкою це-
ментобетонної дороги в Україні. 
«Збудовано за найсучаснішими 

технологіями, гарантія — 28 
років!» — зазначив міністр ін-
фраструктури Володимир Оме-
лян. Втім,  наразі рух дозволено 
лише правим проїздом автодо-
роги Н-31 Дніпро—Решетилів-
ка. ■

ІНФРАСТРУКТУРА

Через перевал не гальмуючи...
Новий автобан має з’єднати Львів з угорським та словацьким 
кордонами

■
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Ірина КИРПА

 У селі Любимівка, що в 
Каховському районі Хер-
сонської області, аграрії 
продовжують збирати уро-
жай аспарагуса (спаржі). 
Як розповіли фахівці ком-
панії «Агро-Фокус», ім-
портний делікатес вельми 
примхливий: повинно прой-
ти не менше трьох рокiв піс-
ля посадки, доки вкладена 
праця дасть перші плоди.
 На Херсонщині спар-
жа прижилася завдяки від-
повідному ґрунту: суміш із 
сухої землі з домішками піс-
ку припала до смаку примх-
ливій культурі.
 Збір урожаю екзотичної 
культури аграріями Хер-
сонщини триватиме з квіт-
ня до кінця червня поточно-
го року. Багата на вітаміни 
та мікроелементи спаржа з 
кожним роком усе більше й 
більше стає популярною се-
ред мешканців України.
 — Ще кiлька років тому 
для півдня нашої країни це 
була швидше екзотика, ніж 
серйозний заробіток, — виз-
нають у компанії «Агро-Фо-

кус». — Однак напрацьова-
ний досвід дозволив нам ви-
рощувати не лише звичайну 
зелену спаржу, а й рідкісну 
фіолетову та найсмачнішу 
білу.
 Про родину Лариси Бо-
ден, яка не перший рік спе-
ціалізується на вирощуван-
ні нішевих агрокультур, 
знають далеко за межами 
Херсонської області. Зайня-
тися цією непростою спра-
вою подружжя змусив по-
пит українських покупців на 
спеції, які використовують-
ся в європейській гастроно-
мії, але досi не привертали 
уваги вітчизняних виробни-
ків через особливу специфі-
ку вирощування. Спочат-
ку це було хобі, але пізніше 
«розвага» виросла в перспек-
тивний сімейний агробізнес, 
який дозволив забезпечити 
роботою багатьох селян села 
Любимівка.
 — Щороку ми вивчаємо 
ринковий попит та можли-
вості з вирощування нових 
нішевих агрокультур на пів-
дні України, — розповідає 
Лариса Боден. — Вся про-
дукція ретельно підрощуєть-

ся, збирається та пакується 
під особливим брендом. Мета 
—  заявити про Херсонщину 
покупцям нашої продукції в 
усьому світі.
 Нагадаємо, що саме в 
Херсонській області розта-
шовані найбільші поля зі 
спаржею по всій країні: під 
цю культуру тут відвели по-
над 20 гектарів.
 — Ми навчилися виро-
щувати екологічно чисту 
спаржу без використання 
«хімії», — з гордістю роз-
повідає директор фірми з 
вирощування спаржі Ольга 
Мялік. Збирають підрощену 
культуру двічі на день, отже, 
лише за один тиждень отри-
мують шість тонн врожаю. 
Після цього пагони сортує та 
обрізає по одній довжині спе-

ціальна машина. А ось упа-
ковувати та маркувати під-
готовлену спаржу робітни-
цям агропідприємства дово-
диться вручну.
 Ринок спаржі на пів-
дні України прекрасно роз-
вивається, але, за визнан-
ням самих аграріїв, говори-
ти про його рентабельність 
можна буде не раніше, аніж 
через вісім років, адже це 
дуже примхливий бізнес че-
рез адаптацію екзотики на 
українських полях. Хоча 
перспективи є, бо мешкан-
ці усіх міст України з вели-
ким задоволенням купують 
спаржу, вирощену на рід-
ній землі: вона й дешевша, 
й смачніша, та й свіжіша, бо 
швидше потрапляє з поля до 
столу. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Сайт agravery.com опублікував ці-
каві статистичні дані щодо відсуджен-
ня незаконно приватизованих земель 
у розрізі регіонів. Як минулого року 
держава судилась за свою землю, скіль-
ки вдалось повернути та які суми ком-
пенсувати?
 В більшості випадків захопити, не-
законно заволодіти окремими паями, 
перереєструвати на компанію землі, що 
належать державним установам Украї-
ни, значно простіше, ніж приватними 
угіддями. За словами експертів, 10,5 
мільйона гектарів державної землі за-
звичай використовуються непрозоро, 
неефективно, а держпідприємства, що 
цими землями управляють, є глибо-
ко збитковими. Особливо ж — у порів-
нянні з землями, що їх обробляють аг-
рокомпанії. Лілія Тімакіна, директор з 
юридичних питань агрохолдингу «Ас-
тарта-Київ», каже, що зазвичай, по 
землях міністерств та Академії аграр-
них наук складно відшукати економіч-
ну статистику, там не використовують 
сучасні технології, їх навіть не завж-
ди реєструють у кадастрових реєстрах, 
що визнає навіть сам Держгеокадастр. 
Тому вони найчастіше за сірими схема-
ми перебувають у спільному обробітку 
і постійно отримують дотації, не забез-
печуючи зворотного ефекту.
 Корупційні схеми, породжені мо-
раторієм на купівлю-продаж земель 
сільгосппризначення, та відсутність 
ринку землі стимулюють чиновників 

вимагати хабарі за незаконне «безоп-
латне» переведення земель з держав-
ної власності у приватну, за передаван-
ня ділянок у користування за низьки-
ми орендними ставками, за надання їх 
в оренду з правом подальшого набут-
тя 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 відпові-
дей чомусь утримались Полтавська та 
Київська області, але загальні тенден-
ції 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 Черка-
щини. 
 Серед найхарактерніших ситуацій 
можна навести наступні. У Чернігівсь-
кій області фермер заплатить державі 
за самовільне захоплення ділянки. На 
Хмельниччині сільрада передала ні-
чийну спадщину сторонній компанії в 
постійне користування. На Дніпропет-
ровщині зафіксували факти реєстрації 
права власності на земельні ділянки на 
підставі підроблених документів (роз-
поряджень районних державних ад-
міністрацій, наказів Головного управ-
ління Держгеокадастру в області)... І 
поки що таки державні землі стають 
найчастіше об’єктом земельного рей-
дерства. ■

РЕЙТИНГИ

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

 Якщо проаналізувати структуру біз-
несу найбагатших людей України, оче-
видний висновок — джерелом прибутку 
українських мільйонерів досі лишається 
сировина. Майже половина з усіх багатіїв 
рейтингу так чи інакше мають інтерес до 
агробізнесу. Трейдинг, логістика, виро-
щування, переробка, харчопром та інші 
сектори агроекономіки генерують міль-
ярдні прибутки нашим підприємцям та 
країні в цілому. 
 12 найбагатших агробізнесменів Ук-
раїни за версією «Фокуса»: Юрій Косюк, 
власник «МХП» — 7-ме місце в рейтин-
гу (статки $1,2 млрд.); Андрій Веревсь-
кий, власник «Кернел» — 8-ме місце ($1 
млрд.); Олександр та Галина Гереги, влас-
ники «Агрохолдинг 2012», «Епіцентр-К» 
— 10-те місце ($930 млн.); Олексій Вада-
турський, власник «Нібулон» — 17-те міс-
це ($560 млн.); Євген Сігал, власник «Аг-
ромарс» — 39-те місце ($223 млн.); Дмит-
ро Кравченко, власник LNZ Group — 71-
ше місце ($118 млн.); Юрій Журавльов, 
власник «Агротон» — 72-ге місце ($118 
млн.); Віктор Пономарчук, власник ViOil 
— 74-те місце ($110 млн.); Всеволод Коже-
мяко, власник «Агротрейд» — 75-те місце 
($108 млн.); Сергій Кролевець, власник 
«Ерідон» — 76-те місце ($108 млн.); Ва-
силь Астіон, власник Dnipro Agro Group 
— 88-ме місце ($70 млн.); Віктор Іванчик, 
власник «Астарта-Київ» — 93-тє місце 
($61 млн.). ■

НОВИНИ ПЛЮС

Кооперація молочарів
 На території Глибоцької об’єднаної громади 
Чернівецької області планують заснувати ще один 
сільськогосподарський кооператив (СОК) молоч-
ного спрямування під назвою «Молочна поляна». 
Як розповів керуючий справами виконавчого комі-
тету Глибоцької селищної ради Василь Зеленівсь-
кий, рік тому громада села Михайлівка Глибоць-
кої об’єднаної громади, залучивши кошти Австрій-
ської агенції розвитку, збудувала нову сировар-
ню «Добрі ґазди», де виробляють тверді та м’які 
сири за голландською та італійською технологія-
ми. Коров’яче молоко для виготовлення сирів по-
стачають понад 30 членів сільськогосподарсько-
го кооперативу — в переважній більшості це сі-
мейні ферми. За рік у громади з’явилася потреба 
для створення ще одного молочного кооперати-
ву, який об’єднає господарів, що утримують кіз 
та овець. Члени кооперативу здаватимуть овече 
і козяче молоко на переробку та матимуть змо-
гу отримувати кращу ціну за рахунок виробництва 
продукції з доданою вартістю. Офіційне відкрит-
тя СОК «Молочна поляна» заплановане на вере-
сень 2019 року.

Фермера застрелили у Фастові
 Директор фермерського господарства «Три-
зуб» 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 рані-
ше виникали конфліктні ситуації. У власності його 
родини значиться сільськогосподарська техніка: 
трактори, вантажівки, комбайни. Фермерське гос-
подарство «Тризуб», директором якого був Олег 
Коломієць, розташоване в селі Веприк. Також чо-
ловік був співзасновником ТОВ «Агродом Форту-
на», в якому мав третину.

■

■

Полтавщина та Київщина чомусь відмовилися надати статистику щодо повернення 
незаконно захоплених земель.

❙
❙

Українську спаржу купують охочіше: вона і дешевша, і свіжіша 
за імпортну.
Фото з сайта uprom.info.

❙
❙
❙

ЦИФРИ

Відсудити 
вкрадене
Об’єктом земельного 
рейдерства найчастіше 
стають державні ділянки

■

ЕКЗОТИКА

Українська спаржа
На Херсонщині в середині квітня 
зібрали перший урожай екологічно 
чистого аспарагуса

■



12 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 2019 ОСВІТА

БАТЬКАМ НА ЗАМІТКУ

Спочатку аз та буки, 
а потім науки
Почав діяти новий порядок зарахування 
першокласників до школи

■

Олександра ТВЕРДА

 У Департаменті освіти і на-
уки КМДА повідомляють, що 
прийом заяв та документів до 
перших класів за гарантова-
ним правом та правом вибору 
розпочався 4 квітня і трива-
тиме до 31 травня 2019 року. 
Якщо у сім’ї є майбутній пер-
шокласник, потрібно пода-
ти до школи: копію паспорта, 
копію свідоцтва про народжен-
ня дитини, медичну довідку 
про стан здоров’я дитини та до-
кумент, який підтверджує міс-
це проживання. Право на пер-
шочергове зарахування мають 
рідні сестри і брати дітей, які 
вже є учнями конкретної шко-
ли, працівники відповідного 
закладу загальної середньої 
освіти та випускники дошкіль-
ного підрозділу цієї школи.
 Для зручності громади усі 
школи отримали відомості з 
реєстру територіальної грома-
ди міста Києва, що підтверджу-
ють місце проживання потен-
ційних 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 міс-
цем проживання, їй необхідно 
звернутись до центру надання 
адміністративних послуг райо-
ну, та вже наступного дня шко-
ла отримає підтвердження про 
реєстрацію. Батьки, які мають 
статус тимчасово переміщених 
осіб, до пакета вищеперерахо-
ваних документів додають ви-
тяг із довідки про реєстрацію 
тимчасово переміщених осіб 
для підтвердження місця про-
живання. 
 Якщо батьки хочуть від-
дати свою дитину в навчаль-
ний заклад, який не обслуго-
вує територію, де проживає 
майбутній школяр, то пот-
рібно написати заяву у вибра-
ну школу. Однак варто знати, 
що її розглядатимуть, тіль-
ки якщо в школі будуть віль-
ні місця. Батьки мають право 
обирати будь-яку школу та по-
давати туди документи. Віль-
ні місця можуть з’явитись у 
школі, коли будуть зараховані 
всі діти за місцем проживання. 
На вільні місця діти зарахову-
ються за результатом жереб-
кування. У 2019 році жереб-
кування відбудеться з 5 по 10 
червня. Із 17 червня у школах 
Києва продовжиться прийом 
дітей до перших класів за на-
явності вільних місць: за міс-
цем проживання — до 1 вере-
сня та впродовж навчального 
року — у порядку надходжен-
ня заяв. Присутність дитини 
під час подання заяви про зара-
хування, жеребкування або за-
рахування не є обов’язковою, 
не може бути умовою зараху-
вання і цього не можуть вима-
гати у закладі освіти.
 У більшості країн Євро-
пи шкільний вік починається 
у шість років. У Північній Ір-
ландії шкільне навчання по-
чинається у чотири роки, на 
Кіпрі та Мальті, в Англії, Шот-
ландії, Уельсі — у п’ять років. 

В Болгарії, Естонії, Фінляндії, 
Латвії, Литві, Польщі, Сербії та 
Швеції дітей віддають до шко-
ли у сім років. У дослідженні, 
опублікованому у 2015 році, 
було встановлено, що діти, які 
почали ходити до школи пізні-
ше, були менш неуважними. 
Фінляндія, Польща та Естонія 
вважаються трьома найбіль-
шим успішними європейськи-
ми країнами у галузі освіти.
 Під час розмови з «УМ» 
психолог Ірина Зубрицька-
Макота зазначає, що зрозумі-
ти готовність дитини вчитись у 
школі можна з таких факторів 
— психологічна готовність, во-
льова і поведінкова готовність, 
інтелектуальна та функціо-
нальна готовність: «Психоло-
гічна готовність розкриває за-
гальне позитивне ставлення до 
навчання, бажання вчитись у 
школі, розуміння, як це від-
бувається, відсутність страхів 
щодо школи. Вольова і поведін-
кова готовність дозволяють ди-
тині концентрувати свою ува-
гу на навчанні, можливість ви-
сидіти урок, не відволікаючись 
на гру, вставання, не заважати 
іншим дітям тощо. Інтелекту-
альна готовність засвідчує пев-
ний рівень знань, необхідний 
для дитини шкільного віку, а 
також загальну обізнаність та 
кмітливість (дитина має орієн-
туватись у просторі, знати своє 
ім’я та прізвище, адресу про-
живання, професії батьків, 
пори року, вміти робити уза-
гальнення предметів, підбира-
ти прості аналогії, складати іс-
торії за картинками, переказу-
вати казки, рахувати в межах 
10, знати фігури і ко льори, ма-
лювати людину тощо). Функ-
ціональну готовність засвідчує 
фізична готовність руки писа-
ти букви, тобто можливість 
контролювати рухи руки під 
час письма зором. Ці скла-
дові рівноцінно важливі, бо 
вони дозволять дитині вчити-
ся з радістю та інтересом. За-
кликаю батьків не поспішати 
у перший клас, навіть боячись 
12-річного навчання. Повір-
те, якщо дитина за якоюсь зі 
складових не готова вчитись, 
то вона втратить інтерес вчи-
тись практично назавжди. Оп-
тимальний вік початку нав-
чання — 7 років, у рідкісних 
випадках — 6 років, за умови 
розвитку всіх описаних скла-
дових. Дуже важливо для мо-
лодших школярів застосову-
вати ігровий підхід у навчан-
ні. Пропонувати дитині знахо-
дити у повсякденному житті і 
довкіллі речі, які вона вивчає 
у школі. Батьки можуть заохо-
чувати, щоб дитина розповіла 
щось цікаве, що вона вивчила 
сьогодні. Також батькам варто 
бути уважними і спостерігати 
змалечку, які інтереси і здіб-
ності мають їхні діти, розви-
вати їх, допомагати отримува-
ти більше інформації у цих на-
прямах. Дисципліна і режим 
теж підвищують успішність».
 Тож школи столиці чека-
ють на майбутніх першоклас-
ників, яких у цьому році, за 
прогнозами, буде понад 33 ти-
сячі. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Член батьківського комітету 
6-А класу Полтавської загаль-
ноосвітньої школи № 8 імені 
Панаса Мирного Ірина Петраш 
пообіцяла прийти на зустріч 
разом з іншими батьками. Про-
те завітала сама. Повідомила, 
що в останній момент в усіх 
знайшлися якісь поважні при-
чини: в одних захворіла дити-
на, дехто раптово сам занеду-
жав, треті відверто зізналися, 
що бояться зіпсувати стосунки 
з учителями.

За двійнят — подвійна оплата
 — У мене сини-двійнята Ар-
тем і Тимур, — розповідає мо-
лода жінка. — Проблеми роз-
почалися ще до того, як їх за-
писали до школи. Уже тоді до 
відома батьків довели: потріб-
но, мовляв, колективними зу-
силлями вставити вікна. Хтось 
порахував, що треба скинутися 
по 300 гривень. Оскільки в на-
шій сім’ї, як уже сказала, ді-
тей двоє, ми здали 600 гривень 
— шість років тому для нас то 
була суттєва сума. Самі ж бать-
ки робили й ремонт класної кім-
нати, в якій наші діти навчали-
ся чотири роки. Потім сини пе-
рейшли з молодшої школи до 
старшої — відповідно, поміня-
лася й класна кімната. Коли ми 
вперше до неї зайшли, то просто 
вжахнулися. Було таке вражен-
ня, що сюди зібрали найстаріші 
меблі з усієї школи. Отже, нам, 
батькам, потрібно було почина-
ти все спочатку. Мушу зазначи-
ти, що всі ці роки батьки щомі-
сяця 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. Зрозумі-
ло, що такі побори поширюють-
ся на всі класи. А як використо-
вуються зібрані суми — справа 
темна. Зрозумівши це, із часом 
я перестала здавати гроші, пря-
мо заявивши, що це «безмір». 
 За словами Ірини Петраш, 
минулоріч батьки, зібравши 
кошти, придбали для своїх ді-
тей парти й дошку, бо попередні 
не витримували жодної крити-
ки, але, з огляду на стан класної 
кімнати, кінця-краю витратам 
не видно. До того ж поміняти 
шафи, стіл тощо — для них не-
посильне 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 закри-
ли у класній кімнаті й наказа-
ли сидіти тихенько. Бо наша 
класна кімната, без перебіль-
шення, найгірша. Шафи тут 
зламані настільки, що з них 
вивалюються двері. Був випа-
док, коли вони впали на дити-
ну. Один із батьків намагався 
прикріпити шафу до стіни, але 
дійшов висновку: вона така ста-
ра, що скільки ще протримаєть-
ся — невідомо. Школа — кому-
нальний навчальний заклад. То 
чому ж усі проблеми переклада-
ють на плечі батьків? Це вже на-
стільки допекло, що просто не-
має сил терпіти, — обурюється 
мати-бунтівниця.

А що місцева влада?
 Вона наголошує, що доби-
вається елементарного: аби її 
діти навчалися в гідних умовах, 
адже в школі вони проводять 
більшу частину дня. Тому ще в 
листопаді минулого року зверну-
лася з проханням про ремонт та 
умеблювання класної кімнати до 
директора школи Світлани Бого-
дистої (того листа, до речі, під-
писали батьки всіх учнів класу). 
Нічого не добившись, настирна 
жінка почала стукати у двері ка-
бінетів чиновників: спершу на-
відалася до першого заступника 
начальника міського управлін-
ня освіти, а згодом — і до секре-
таря міськради, котрий виконує 
обов’язки міського голови. Про-
те й це нічого не дало: на сьогодні 
ніяких поліпшень у класній кім-
наті, де навчаються її сини-двій-
нята, так і не сталося. 
 — Світлана Павлівна — мій 
колишній класний керівник, 
свого часу я її обожнювала, хоті-
ла навіть бути на неї схожою, — 
зізнається Ірина. — Коли вона 
стала директором школи, щиро 
за неї раділа. Зараз, як на мене, 
це зовсім інша людина. Перево-
дити синів до іншого навчально-
го закладу не хочу, бо ми живе-
мо 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 ри-
сах система існує давно чи не в 
усіх школах. Зазвичай про неї 
не хочуть публічно говорити ні 
педагоги, ні батьки. Ідеться про 
систему неофіційних, але фак-
тично обов’язкових грошових 
внесків, які сплачують «на ре-
монти» мільйони батьків з ініціа-
тиви батьківських комітетів. Од-
нак не всі готові миритися з та-
кою 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 ди-
ректором 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 ре-
монтів. 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 нареш-
ті відремонтують. Але уявляєте, 
які бюджетні кошти на це дове-
деться спрямувати! За останні 
шість років за бюджетні кошти 
вдалося відремонтувати актовий 
зал, їдальні, харчоблок, туалети. 
Придбали чотири інтерактивні 
дошки — це також значне досяг-
нення навчального закладу.
 Директор не приховує: до-
сить часто самі батьки, її ко-
лишні учні, вкладають у школу 
власні кошти. Наприклад, Еду-
ард Гнітько встановив чотири 
металопластикові вікна, Дмит-
ро Власенко, найнявши праців-
ників, виконав ремонт спортза-
лу, Юрій Пантюх зробив вітраж, 
частково провів електрику. За 
словами Світлани Богодистої, 
вона схиляє голову й перед тими 
батьками, які за свої кошти помі-
няли вікна у класних кімнатах. І 
фасад школи пофарбували бать-
ки разом з учителями — це теж 
було не так легко. 
 — Я не звинувачую Ірину  Пет-
раш, бо розумію матір, яка хоче, 
аби її діти навчалися в комфорт-
них умовах. Але погляньте самі 
на меблі, які їй не до вподоби. Ці 
шафи, чесно кажучи, років 10 сто-
яли в моєму кабінеті, коли я пра-
цювала заступником директора. 
Так, вони страшненькі, — погод-
жується зі мною Світлана Павлів-
на. — Але я вже написала друго-
го листа до управління освіти — 
думаю, там підуть нам назустріч. 
Хоча все це не так швидко робить-
ся. Усі хочуть, аби у класних кім-
натах було шикарно. Можливо, 
незабаром так і буде. Наш міністр 
освіти й науки Лілія Гриневич 
плекає думку про те, щоб кожен 
навчальний заклад мав свої кош-
ти й міг раціонально розпоряджа-
тися ними. Бо нині директор шко-
ли нерідко виступає в ролі проха-
ча. І коли я звертаюся з листами до 
того ж управління освіти, то про-
шу допомогти розв’язати насам-
перед глобальні проблеми. Ска-
жімо, окрім даху, у нас є проблем-
ним відведення теплоносія від ко-
тельні, внаслідок чого взимку у 
приміщенні школи холодно. Ця 
проблема, самі розумієте, є дуже 
нагальною, а коштів, як завж-
ди, не вистачає. Водночас ми бу-
демо вдячні Ірині Петраш, якщо 
вона чогось доб’ється. Бо придба-
ти меблі самим батькам у класі, 
де навчається всього близько 20 
дітей, і справді важко. Це реаль-
ніше у класах із більшою напов-
неністю учнів. 
 — А ще реальніше, мабуть, 
розв’язати цю проблему за ра-
хунок бюджетних коштів. Так 
вийшло, що я повстала проти 
системи сама. Інші батьки мене 
підтримують, але воліють від-
крито про це не говорити, аби не 
нашкодити своїм дітям, котрі за-
лежать від тих же вчителів. Про-
те 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. ■

Є ПРОБЛЕМА

Побороти побори
Чому одні батьки протестують проти щомісячних внесків 
«на школу», а інші мовчки платять

■

Член батьківського комітету класу 
Ірина Петраш виступає проти 
шкільних поборів. 
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
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Сьогодні, коли ми повертаємо 
свою несправедливо замовчувану 
історію, важливо повернути з гли-
бини віків й обличчя тих людей, які 
її творили. І якщо XIX—XX століття 
нам залишили доста якісних порт-
ретів 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 гро-
мадська 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 оброб-
ляла понад десять років, пропонує 
читачу побачити наше минуле крізь 
призму дивовижних історій порт-
ретів видатних діячів.

Одна людина — різні портрети
 Структурно книжка скла-
дається з десяти розділів, роз-
міщених за хронологією життя 
тих постатей, про портрети яких 
йдеться (починаючи від Богда-
на Хмельницького й закінчу-
ючи Іваном Гонтою). Це десять 
нарисів з історії та сучасної іко-
нографії відомих українських 
гетьманів, полковників, сотни-
ків та їхніх матерів і дружин 
(під іконографією тут слід ро-
зуміти всю сукупність наявних 
зображень конкретної історич-
ної постаті). У захопливій формі 
читачам за пропоновано дізнати-
ся, який зі збережених портретів 
демонструє нам справжнього Іва-
на Мазепу, замислитися, чи дій-
сно Петро Дорошенко виглядав 
так, як його малювали худож-
ники, довідатися, чому Івана Са-
мойловича зображено із заплю-
щеними очима, з’ясувати, яким 
насправді був Іван Гонта, уяви-
ти, якою мала бути на портреті 
поважна гетьманша чи полков-
ниця, та розвідати, чому відбува-
ються підміни портретованих.
 Навряд чи хтось сперечати-
меться щодо важливості візу-
алізації тієї чи іншої особи, бо 
так уже створена людина, що 
найбільше інформації сприймає 
очима. Тож знати, як реально 
виглядали наші славетні пред-
ки, не завадить, адже і зараз, і 
в майбутньому митці ще не раз 
звертатимуться до теми націо-
нальної історії на своїх полот-
нах та в кіно. Тому мати певний 
упізнаваний образ тієї чи іншої 
особистості не буде зайвим. Та-
ким, наприклад, є гетьман Бог-
дан Хмельницький. Утім навіть 
тут усе не так однозначно.
 «У Хмельницького — одна 
з найбільших портретних гале-
рей, 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 гра-
вюри фламандського майстра 
Вільгельма Гондіуса — отой у 
шапці з перами, на основі якого 
створена наша 5-гривнева купю-
ра. Згодом цей образ було визна-
но як один із найбільш вірогід-
них і автентичних, тому пере-
важно його й намагалися дотри-
муватися. Інший тип створений 
на основі портрета з колишньо-
го палацу Жевуських у Підгір-
цях, переданий у 1940-х ро ках 
до музею в польському Тарнуві. 
Є дані, що Хмельни цький отри-
мав у подарунок халат від ту-
рецького султана — коштов-
ну на той час і статусну річ. І 
на тому портреті Хмельниць-
кий якраз зображений в одязі, 
схожому на халат. А третій ма-
люнок дійшов до нас із літопи-

су Самійла Величка — на ньому 
Хмельницький ще зовсім моло-
дий». Портрети ці досить різ-
ні, але в цілому, наголошує до-
слідниця, всі вони зображують 
«чоловіка більш ніж середньо-
го зросту, рішучого, зосередже-
ного, з відкритим поглядом, що 
міг протистояти і польській маг-
натерії, і татарським ханам, і ко-
зацькій та селянській масі, яку 
гетьман умів тримати в покорі. 
Дуже скромний у побуті, він не 
був такий уже стриманий, вияв-
ляючи свій темперамент».
 Пані Ольга зазначає, що нам 
неймовірно пощастило отрима-
ти у спадок і кілька прижиттє-
вих зображень гетьмана Івана 
Мазепи. Адже, нагадує вона, у 
1708 році Петро І наказав зни-
щити всі портрети «зрадника» 
Мазепи й навіть зображення на 
церковних спорудах (а Іван Сте-
панович мав чималу портрет-
ну галерею, адже саме за його 
гетьманування відбувається 
розквіт Козацької держави, що 
дозволяє мистецтву розвива-
тися). Через це до наших часів 
не дійшло жодного автентич-
ного парадного портрета Мазе-
пи. «І все ж таки є портрети (це 
диво!), які можна визнати більш 
або менш достовірними. Це пор-
трет німецького гравера Марті-
на Бернігерота (1706 рік, при-

життєвий); портрет із зібрання 
Володимира Бутовича (нині — в 
Національному музеї історії Ук-
раїни); зображення Мазепи з лі-
топису Самійла Величка; наре-
шті, портрет, що зберігається у 
Дніпровському художньому му-
зеї», — наголошує історик.
  Звичайно, прижиттєві пор-
трети Мазепи — то не є сучас-
на фотографія. Це твір, який 
перед бачає певне бачення ху-
дожника, на який мали вплив 
техніка виконання, мода, тра-
диції (на приклад, у ті часи не 
можна було представника вла-
ди зображувати зі зморшками 
чи якимось вадами). Саме тому 
Іван Мазепа такий, на перший 
погляд, різний на цих портре-

тах. Але в цілому всі вони від-
повідають тим описам зовніш-
ності гетьмана, які ми маємо. 
Пані Ольга додає, що кілька 
років тому було створено зоб-
раження гетьмана за участі 
криміналістів, спираючись на 
його прижиттєві портрети. Цей 
гіпотетичний образ показали 
у фільмі «Україна. Повернен-
ня своєї історії». Інтерпретація 
вийшла досить вдалою — ми ба-
чимо цікавого і харизматичного 
чоловіка, і вона зрештою пояс-

нює, чому за гетьманом тягнув-
ся романтичний шлейф завой-
овника жіночих сердець.
 Загалом до своєї «пошуко-
вої» роботи Ольга Олегівна за-
лучала цілу низку фахівців: 
фізиків, хіміків, навіть судо-
во-медичних експертів та ант-
ропологів із їхнiми безцінни-
ми навичками. Без результатів 
їхніх досліджень часто не мож-
на було визначити, який із чис-
ленних портретів слід вважати 
достовірним, відповісти на за-
питання: чому впродовж часу 
трапилися такі суттєві зміни в 
образах портретованих або чия 
випадкова помилка призвела до 
викривлення нашого уявлення 
про відому історичну постать?

Галереї гетьманських 
портретів формували 
національну свідомість
 Ще один пласт творів, який 
розглядає у своїй книзі дослід-
ниця, — це уявна історична іко-
нографія XIX—XX століть, тоб-
то коли образ тієї чи іншої осо-
би трактувався довільно або 
створювався на замовлення без 
опертя на будь-яке іконографіч-
не джерело. Особливо велику 
кількість уявних портретів ко-
зацької старшини було написа-
но в XIX столітті. У той час ук-
раїнська еліта починає розшаро-
вуватися на два табори — асимі-
лятори й автономісти. Останні 
наполягали на тому, що Украї-
на-Малоросія усе ж має зберіга-
ти певну окремішність, апелю-
вали до козацького минулого й 
пам’ятали, що вони — козаць-
кого роду. Саме ця знать і була 
замовниками уявної іконогра-
фії. «І ця поява перших галерей 
портретів гетьманів у Малоросії, 
в маєтках зросійщених поміщи-
ків українського походження, є 
свідченням першого етапу фор-
мування й зростання національ-
ної свідомості, — вважає Оль-
га Ковалевська. — Без цього не 
було б ні національного відро-
дження наприкінці XIX ст., ні 
національно-визвольних зма-
гань на початку XX ст.».
 Сьогодні ситуація повто-
рюється. На хвилі національно-
го відродження будуть і фільми, 
і пам’ятники, і мистецькі робо-
ти. «Тому важливо зберегти пев-
ний баланс і таки притримува-
тися певного загальноусталено-
го уявлення про ту чи іншу осо-
бистість», — каже історик.

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

релігії (юдаїзм та іслам) — про-
ти всяких зображень, аби не по-
рушувати заповіді «не сотвори 
собі кумира» (саме через це ми 
сьогодні не маємо достовірного 
образу відомої українки Роксо-
лани, яка як дружина турець-
кого султана могла б дозволити 
собі велику портретну галерею, 
але через релігійні заборони до 
нас дійшли тільки уявні портре-
ти та описи зовнішності).
 Українське портретне мис-
тецтво, практично до XVII-поч. 
XVIII ст. було на 95 відсотків 
релігійним. Світський жанр іс-
нував починаючи з Київської 
Русі, лише в рукописних книж-
ках — тільки там зображували 
реальних людей, і то умовно.
 А от цивілізаційне порт-
ретне мистецтво починається, 
як стверджує пан Степовик, із 
язичницького Єгипту, де виник 
фаюмський портрет. Саме в місті 
Фаюм жили найкращі худож-
ники. Фараони й заможні єгип-
тяни замовляли їм зображен-
ня себе, своїх дружин і нащад-
ків. І цих давніх портретів збе-
реглося дуже багато. На основі 
цієї традиції виник і «європей-
ський» портрет. Ті народи, які, 
пройшовши рабовласницький 
період, створили свої нації, сьо-
годні мають у своїх музеях най-
більше саме портретів. Напри-
клад, у Національному музеї у 
Вашингтоні третина усіх творів, 
кожен із яких вартує не менше 
мільйона доларів, — це портре-
ти (обличчя американської на-
ції). Аналогічно в Лондонсь-
кій галереї — портрети королів 
й інших визначних людей Анг-
лії, чи в тому ж Мадриді в музеї 
Прадо  представлені обличчя іс-
панської нації.
 Нам в Україні, переконаний 
Дмитро Степовик, також слід 
подбати про державний музей 
українського портрета історич-
них діячів. «Ще у 90-х роках я 
був одним з ініціаторів створення 
великої портретної серії київсь-
ких і всеукраїнських митропо-
литів починаючи з Київської 
Русі аж до сьогодення, — зазна-
чає Дмитро Власович. — Наразі 
з цих 120 священнослужителів 
створено портрети 60». А отже, 
працювати ще є над чим. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

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

■

Ольга Ковалевська та її «Таємниці...».
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА. 

❙
❙

 Гіпотетичний портрет гетьмана Мазепи.❙

Образ Богдана Хмельницького
сформувався на основі цієї 
гравюри Гондіуса.

❙
❙
❙

«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».
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

До найсвітлішого свята року — Вос-
кресіння 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 заздале-
гідь: складають списки найсмачніших 
страв, обговорюють їх із кулінарними 
майстринями, родиною. Пасочки, писан-
ки, крашанки, м’ясо, салати, випічка в 
різних варіаціях — це та багато іншого в 
ці благословенні дні дивним чином вда-
ються особливо чудовими і смачними 
навіть господиням-початківцям.

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 приготу-
ванні стають кулінарними шедеврами. 
Приміром, фаршировані яйця, які про-
понує приготувати відома нам за багатьма 
смачними рецептами кулінарка Ірина Па-
ращак. «Яйця, фаршировані оселедцем із 
буряком — дуже красива холодна закус-
ка, 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 ко-
льору ви можете використовувати не 
тільки буряк, а найрізноманітніші про-
дукти 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 їд-
ців.
 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 розрізає-
мо навпіл і видаляємо жовтки. Можна 
злегка промити яйця, щоб видалити з 
поверхні білка сліди жовтка.
 Перемелюємо оселедець, тертий бу-
ряк, плавлений сир і яєчні жовтки в 
крем. Якщо бачимо, що крем виходить 
дуже густим, то додаємо трохи майоне-
зу. Він повинен бути за консистенцією, 
як крем для тортів. Крему даємо поле-
жати в холодильнику близько години. 
Розміщуємо його в кондитерський мі-
шечок або в шприц. Подальше залежить 
від набору кондитерських насадок, ва-
ших умінь і фантазії. Яйця бажано бра-
ти дрібні.

Рулетик з рибкою
 І не просто рибкою, а з червоною, бо 
свято ж! Замість багатьох бутербродів 
зробити такі — і свято, безперечно, вдас-
ться!
 Спочатку треба випекти основу — 
корж, який печеться нескладно, легко 
згортається в рулетик і дуже смачний. 
Потрібно: 4 яйця, пучок (200 г) шпина-
ту, 70 г борошна і трошки солі. Для на-
чинки: 250 г соленої сьомги, 200 г верш-
кового сиру і зелень та спеції за смаком. 
  Шпинат чистимо й опускаємо в ок-
ріп, щоб трохи розм’як. Відтискаємо від 
води і з’єднуємо його з борошном і жовт-
ками, попередньо відокремленими від біл-
ків. У блендері (я робила це вручну, звич-
ним вінчиком) розтираємо суміш до отри-
мання однорідної зеленої суміші. Окремо 
збиваємо білки з сіллю до стійкої пишної 
маси. 
 Цівкою повільно вводимо збиті білки 
до шпинатного пюре, акуратно перемішу-
ючи тісто. На деко, вистелене пергамент-
ним папером, рівно розкладаємо шпинат-
ну масу. Випікаємо в розігрітій до 180 гра-
дусів духовці приблизно 12 хвилин (пере-
віряємо паличкою). Охолоджуємо. 
 Тим часом готуємо начинку: змішує-
мо вершковий сир з подрібненими кропом 
і часником, солимо і додаємо спеції. Нано-

симо на коржі, зверху викладаємо тонень-
кими смужками порізану червону рибу. 
Скручуємо в рулон, загортаємо в харчо-
ву плівку і ставимо в холодильник для 
надання гарної і стійкої форми. Потім рі-
жемо на рулетики, викладаємо на таріль, 
прикрашаємо зеленню і пригощаємо гос-
тей. 

Холодець-молодець!
 Кулінарна майстриня Ольга Крилюк 
(Пипчак) резонно підмітила, що «без хо-
лодцю дуже рідко відбувається якесь свя-
то і, напевно, майже кожна господиня 
вміє його готувати». Вона знає, що кож-
на господиня готує по своєму, тож холо-
дець, як і борщ, у кожної господиньки 
свій, але пропонує ще й своє «холодце-
ве» відкриття як варіант. «Подачу цьо-
го холодцю я підгледіла у книжці Екто-
ра-Хіменеса Браво, але, звичайно зроби-
ла все по своєму, — ділиться господиня. 
— Холодець я готую завжди зі свинини й 
курятини, бо ми такий любимо.
 Беру свинячі ніжки (3-4 штуки) і ку-
рячі лапи (1 кг), все гарно чищу, мию і до-
даю цілу курку, порізану на шматки. Все 
заливаю на ніч водою. Потім ще раз треба 
помити, скласти у каструлю і залити во-
дою, щоб покрила м’ясо. Як закипить — 
зняти піну, додати спеції, цибулю, морк-
ву, 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 від-
ділити від кісток, до бульйону додати роз-
давлений часник до смаку і процідити че-
рез ситко. В глибокий квадратний посуд 
викласти м’ясо і залити рідиною. Поста-
вити на холод, щоб застиг.
 Ну й потрібен хрін, як не крути: 1 се-
редній буряк зварити. Почистити і потер-
ти на дрібній тертці (як на деруни) і потер-
ти 100 г хрону. 4 столові ложи води, 2 сто-
лові ложки яблучного оцту і чайну ложу 
цукру та сіль за смаком закип’ятити. 
Дати охолонути і додати 1 столову лож-
ку (повну) желатину, гарно його розчи-
нити і додати до буряка з хроном, пере-
мішати. Все викласти на застиглий холо-
дець і покласти в холод до повного засти-
гання. Порізати на порції і викласти на 
кусні чорного хліба, зверху викласти гір-
чицю в зернах. Вдається гарна страва! А 
про смак вам скажуть ваші гості!

Особливе м’ясо до свят
 Так ми в дитинстві сприймали м’ясні 
святкові страви — називали особливи-
ми, допомагали прикрашати такі стра-
ви зеленню, зеленим горошком, кільця-
ми синьої цибулі і квашеними овочами. 
Бо таке м’ясо і справді було особливим: 
наші мами-бабусі спеціально до Велико-
дня припасали найкращі шматки м’яса, 
перепитували в свах-кумів-подруг нові ре-
цепти, та все ж зупинялися на перевіре-
них власних, лиш злегка коригуючи свої 
найулюбленіші рецепти «для родзинки». 
  Оцей рецепт ніжного запеченого свиня-
чого ошийка я випитала у бабусі. Вона ка-
зала, що це — просте собі м’ясо, лише за-
мариноване 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 та-
ких пропорціях: м’яса — 2 кг, гірчиці й 
меду — по столовій ложці, часнику — зуб-
ців 6, столова ложка без гірки солі. Час-
ник пропустити крізь прес і змішати зі 
спеціями, медом та гірчицею. Замарину-
вати м’ясо на ніч, але можна і на кілька 
годин, воно дивним чином встигає просо-
читися всім, що для нього приготували, 
швидко.
 Злегка обсмажити шматок на пательні, 
розтопивши там ложку смальцю. Ну і на-
решті перекласти шматок у форму для за-
пікання, долити склянку води і поставити 
в духовку на півтори години при темпера-
турі 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 гру-
динку-підчеревину, — розповідає Люба 
Біріна, запрошуючи господинь до робо-
ти й обіцяючи, що приготування тако-
го м’яса лише видається складним про-

цесом, але насправді все значно прості-
ше. — На 1 кг м’яса потрібно 10 г нітрит-
ної солі та 10 г звичайної солі і спеції. Зі 
спецій я використовувала сухий часник, 
чорний пе рець, мелений коріандр. Змі-
шати солі з приправами, обваляти в цьому 
м’ясо. Помістити в 2 пакети і в холодиль-
ник на тиждень. Кожен шматок обмота-
ти харчовою плівкою (ретельно, щільно), 
варити (чи, швидше, парити при 80 гра-
дусах 2 години). Гаряче зразу під прес із 
плівкою, не розмотуючи, до охолоджен-
ня. Дальше звільнити від плівок, зберіга-
ти в холодильнику.

Чудова ковбаса
 А ще господиня пропонує рецепт чу-
дової 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 пе рець, 
сухий часник, молотий лавровий лист, 
гірчиця зернами).
 «У мене вийшли 3 середні кілечка, 
— каже вона і продовжує диктувати ре-
цепт. — 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 тісто-
місі насадкою лопаткою, до білкових «ни-
ток»). Пам’ятаємо: м’ясо не має нагріва-
тися вище 12 градусів. Беремо з холодиль-
ника, працюємо швидко.
 Накрити, залишити на ніч в хо-
лодильнику. Начинити кишки. Не 
проколювати! Бланшувати при 80 граду-
сах 10-15 хвилин.
 Потім у форму для запікання налити 
молоко (небагато, щоб покрило дно), посо-
лити, дати пару лаврових листків, попер-
чити. На це помістити ковбаси і запікати 
при 180 градусах 1 годину 20 хвилин, в 
процесі запікання перевернути десь у се-
редині процесу на другу сторону.
 Розуміючи можливі питання: для 
м’яса обов’язкова нітритна сіль, для ков-
баси — ні (але буде сірий відтінок у готовій 
ковбасі і не буде характерного ковбасного 
смаку, вибір за вами)».
 Наступного разу підготуємо найкра-
щі рецепти пасочок від кулінарних майс-
тринь. Смачного приготування до свят! ■ 

ТРАДИЦІЇ

Святкова кулінарна творчість
Що смачного приготувати на Великдень

■

Холодець від Ольги Крілюк.❙Фаршировані яйця від Ірини Паращак.❙

М’ясо і ковбаса Люби Біріної.❙
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«Жіночий тренер повинен бути психологом».Володимир Євонов
головний тренер жіночої збірної України з боротьби

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Наприкінці минулого року 
у вітчизняному борцівському 
господарстві відбулися масш-
табні перестановки. Після змі-
ни керівництва Асоціації спор-
тивної боротьби України, де за-
мість Ельбруса Тедеєва прези-
дентом став Олег Кравченко, 
серйозні перетасовки стали-
ся й у тренерських штабах на-
ціональних збірних. Так, міс-
це багаторічного очільника ко-
манди «вільників» замість Рус-
лана Савлохова посів Григорій 
Данько. Збірну борців греко-
римського стилю очолив Сергій 
Андреєв, попередником якого 
був Артур Дзигасов. Водночас 
очільника жіночої команди в 
АСБУ вирішили не змінювати 
й у «спортивному» міністерстві 
просто перезатвердили канди-
датуру Володимира Євонова на 
новий термін.
 Про те, що наші спортивні 
функціонери вчинили абсолют-
но правильно, залишивши біля 
керма збірної вітчизняних бор-
чинь старого наставника, крас-
номовно підтвердив чемпіонат 
Європи в Бухаресті, який підо-
пічні Володимира Євонова за-
вершили з грандіозним тріум-
фом.
 Здобувши в столиці Румунії 
чотири «золота» та два «сріб-
ла», «синьо-жовті» безапеля-
ційно виграли командний за-
лік. Практично аналогічне до-
сягнення підопічним Євонова 
вдалося на ЧЄ 2012 року в Бел-
граді, котрий наші борчині за-
вершили з чотирма золотими 
та трьома срібними медалями.
 Щодо бухарестського єв-
рофоруму, то на вищу сходин-
ку п’єдесталу піднялися Ок-
сана Ливач (вагова категорія 
до 50 кг), Ірина Гусяк (до 55 

кг), Алла Черкасова (до 68 кг) 
та Аліна Бережна-Стадник (до 
72 кг). А в статусі срібних ме-
далісток турнір завершили 
Лілія Горішна (до 53 кг) та Те-
тяна Кіт (до 57 кг).
 Міністр молоді та спор-
ту Ігор Жданов здобуток ук-
раїнських борчинь на ЧЄ-2019 
назвав видатним досягненням 
і напряму пов’язує його з тре-
нерською постаттю Володими-
ра Євонова. «Для них він як 
батько. Вони його дуже люб-
лять і прислухаються до його 
слів», — відзначив Жданов, до-
давши, що «спортивне» мініс-
терство виділяє борцівському 
господарству достатньо кош-
тів для проведення навчально-
тренувальних коштів та виїзду 
на змагання.
 Називаючи при цьому бо-
ротьбу пріорітетним для де-
ржави олімпійським видом 
спорту, Ігор Жданов наголо-
шує, що його міністерство пра-
цює над тим, аби в країні зрос-
тала гідна зміна нинішнім бор-
цям-чемпіонам. «Важливо 
привести в нормальний стан 
ДЮСШ та суттєво покращити 
стан спортивної інфраструкту-
ри», — каже міністр.
 Ну а те, що Україна має 
славні борцівські традиції, на 
завершення ЧЄ в Бухаресті 
підтвердили й вітчизняні бор-

ці греко-римського стилю. Ут-
ретє в своїй кар’єрі континен-
тальне «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 сходин-
ку п’єдесталу пошани підняли-
ся двоє наших вільників — Ва-
силь Шуптар та Олександр Хо-
цяновський. 
 Тож, загалом, упродовж 
тижневих баталій у Бухаресті, 

представники української 
спортивної боротьби здобули 
п’ять золотих, дві срібні та три 
бронзові нагороди, посівши та-
ким чином у медальному залі-
ку слідом за збірними Росії та 
Туреччини високе третє місце. 
■

Аліна Бережна-Стадник — одна з чотирьох українських чемпіонок Європи-2019.
Фото з сайта ukrwrestling.com.ua.

❙
❙

БОРОТЬБА

«Для них він як батько»
Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби вітчизняна збірна завершила на третьому місці 
медального заліку

■

Григорій ХАТА

 Після того як в Україні за-
вершився національний чемпіо-
нат, переможцем якого — всьо-
ме в своїй історії — став «Дон-
бас», хокейне життя в країні 
аж ніяк не затихло. Наприкін-
ці квітня в Таллінні стартує 
чемпіонат світу в дивізіоні ІІВ, 
учасником якого буде українсь-
ка збірна. Тож щойно відгримі-
ли баталії за титул найсильні-
шої команди вітчизняної пер-
шості, практично одразу все пе-
репідпорядкувалося інтересам 
національної збірної.
 Віднедавна з «синьо-жов-
тими» працює новий тренер. 
Перші дебютні поєдинки Ан-
дрія Срюбка біля керма голов-
ної хокейної команди Украї-
ни вийшли не надто вдалими. 
У лютому на товариському тур-
нірі в Броварах наші збірники 
двічі програли полякам, а та-
кож уперше з часів незалеж-
ності капітулювали перед ру-
мунськими хокеїстами.
 Перебування збірної Украї-
ни в третьому за силою дивізіоні 
світового хокею мало кого вла-
штовує у вітчизняному хокей-
ному господарстві. Аби бо-
дай якось допомогти команді 
Срюбка прискорити процес сво-
го еволюціонування, у Федера-
ції хокею України вирішили ор-
ганізувати для «синьо-жовтих» 
додатковий спаринг.
 Дарма, що позаду у вітчиз-
няних колективів важкий се-
зон. Задля кращої обкатки ук-
раїнських збірників, які незаба-
ром вирушать на ЧС до Естонії, 

практично всі вони делегува-
ли своїх представників до збір-
ної клубів Української хокей-
ної ліги, котра 16 квітня зіграє 
контрольний матч iз національ-

ною командою України.
 Звісно, що всі провідні ви-
конавці 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 хис-
ту донецькому «Донбасу» вда-

лося виграти непросту фіналь-
ну серію у херсонського «Дніп-
ра». І нехай дніпряни проводи-
ли лише свій дебютний сезон в 
чемпіонаті країни, а «золота» 
серія завершилася з перекон-
ливим рахунком 4:1 на користь 
«червоно-чорних», легкою їхня 
дорога до чемпіонства точно не 
була.
 «Виграти Кубок було дуже 
тяжко. Навіть не залишило-
ся сил для святкування. Емо-
ції десь усередині, звісно, є, але 
візуально це не передається. 
Шлях до перемоги був настіль-
ки складним, що сил, по суті, 
практично не залишилося», — 
після перемоги в чемпіонаті за-
явив форвард «Донбасу» та збір-
ної України Віталій Лялька.
 Його колега по клубу — во-
ротар Богдан Д’яченко наго-
лошує, що у фінальному про-
тистоянні з «Дніпром» усе ви-
рішило терпіння та тренерська 
стратегія. Нагадаємо, що ду-
ель за золоті медалі розпочала-
ся з несподіваної гостьової пе-
ремоги «Дніпра» в Дружківці. 
Однак надалі підопічні Сергія 
Вітера швидко провели робо-
ту над помилками й виграли в 
команди Дмитра Підгурсько-
го чотири матчі поспіль. Чем-
піонську крапку «Донбас» 
поставив на домашній ковзан-
ці «Альтаїр». За присутності 
рекордної кількості глядачів 
підопічні Вітера здобули над 
«Дніпром» найбільш перекон-
ливу перемогу в серії — 4:1, що 
принесло їхньо му клубу зага-
лом сьомий чемпіонський ти-
тул. ■

Завершивши з’ясовувати стосунки в національному чемпіонаті, кращі вітчизняні хокеїсти одягли светри збірної України.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ХОКЕЙ

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

■
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 Чоловiк повертається додо-
му завчасно, заходить у квартиру і 
раптом чує зі спальні голоси свого 
шефа та дружини. Він одразу бiжить 
до дверей:
 — Ще запитає, що я роблю вдо-
ма в робочий час.

* * *
 Сара каже своєму чоловікові:
 — Абраме, нам потрібно купити 
штори у ванну, навпроти гуртожиток, 
молоді хлопці можуть підглядати.
 — Навіщо робити зайві витра-
ти? 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 при-
гощу тебе свіжим повiтрям.

* * *
 Сильний туман, жінка їде, орієн-
туючись 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 сво-
го гаража.

* * *
 Написала в Гуглі «Як повернути 
коханого». У відповідь видало: «Не-
велика втрата».

Дівчина з характером. І сталевими кулаками
Срібна призерка світової першості з боксу Ганна Охота вважає себе кращою на ринзі 
й постійно доводить це

По горизонталі:
 1. Українське місто, біля якого 
відбулася вирішальна битва війсь-
ка Петра І зі шведами. 6. Італійсь-
ке місто, де жили Ромео і Джульєт-
та. 7. Засушена виноградинка або ці-
кава особливість. 8. Прозора сітчас-
та тканина, яку вішають на вікна. 9. 
Відомий австралійський натураліст, 
який загинув у 2006 році від удару 
морського ската. 11. Подія, повідом-
лення. 12. Лінія, порядок, однотипні 
речі, явища. 15. Шкіряний пояс. 17. 
Глава парламенту. 18. Невелика гора 
на Далекому Сході. 19. Острів у Па-
рижі, на якому розташований Собор 
Паризької Богоматері, що в понеді-
лок несподівано загорівся. 21. Поет 
чи художник, який зображує життя 
мегаполісу. 22. Найяскравіша зір-
ка нічного неба. 23. Найбільше озе-
ро Угорщини.
По вертикалі:
 1. Парадний портрет вель-
можі, поширений в Україні у XVII—
XVIII століттях. 2. Відомий українсь-
кий композитор і музикознавець. 3. 
Найближча «сусідка» Землі, давньо-
римська богиня кохання. 4. Нарече-
ний Дюймовочки, від якого вона 
втекла з ластівкою. 5. Оголошен-

ня в театрі про те, що всі квитки на 
виставу розкуплено. 6. Розрекламо-
ваний 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 давньорим-
ський 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

Дара ГАВАРРА

 Це тільки в голлівудських фільмах завж-
ди 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 офіцій-
но розлучилася. І хоча ще купа питань залиши-
лася невирішеними (у тому числі щодо опіки 
над дітьми та майнові питання), тепер уже ко-
лишні чоловік та дружина заявили, що вони 
емоційно «вигоріли» і хочуть поставити наре-
шті крапку у своїх стосунках. Подейкують, що 
Енжі всі ці три роки (це довше, ніж офіційно 
тривав їхній шлюб) намагалася повернути чо-
ловіка. 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 бойови-
ка «Містер і місіс Сміт» (який, до слова, мав шалену по-

пулярність і зібрав у прокаті май-
же півмільярда доларів) Бред 
Пітт був щасливо одружений із 
Дженніфер Аністон. Але зустріч 
із фатальною жінкою зруйнува-
ла його шлюб. А далі були, як 
здавалося усім, казкові будні 
закоханої пари, яка то всинов-
лювала дітей, то народжува-
ла власних, знімалася у філь-
мах, займалася доброчинніс-

тю. Наразі у пари шестеро ді-
тей — троє біологічних та троє 
всиновлених, доля яких ще не-
ясна, адже пара намагається 

проводити всі кон-
сультації щодо 

опіки конфі-
денційно. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ми не раз писали про неймовірні вигра-
ші у лотерею, які випадають на долю пере-
січних американців. Проте купити виграш-
ний білет — це півділа, а от вдало ско-
ристатися ним... Так, 90-річна жінка з аме-
риканського 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 Мак-
кензі була вдовою звичайнісінького мель-
ника, ніколи не жила в розкошах та й освіти 
достойної не отримала свого часу, тож ви-
рішила, що не зуміє правильно розпоряди-
тися такою шаленою сумою. Тому й дору-
чила сину Скотту, аби той найняв фінансо-
вих радників, які б вклали ці гроші у надій-

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 гро-
шах щастя... ■

Анджеліна 
Джолі.

❙
❙

РОЗІРВАНІ ПУТА

Зіркової пари 
Джолі-Пітт 
уже не існує
Подружжя офіційно оформило 
розлучення

■

У СВІТІ «ЗЕЛЕНІ»

Люди гинуть за метал
Шалені гроші, які можуть привести 
до цугундера

■

18 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Заморозки на поверх-
нi ґрунту, 0-5. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi +3...+5, удень +12...+14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ i мок-
рий 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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