
Середа, 21 серпня 2019 року № 93 (5550)

Одразу три українські 

знамениті боксери  

проведуть титульні 

поєдинки

Символ оборони 

Маріуполя надихнув 

художників на 

творчість і став 

ексклюзивним 

витвором мистецтва
стор. 9» стор. 15»

Тетрапод у «вишиванці» Осінь «у рукавичках»

Результати української економіки вразили світ. Коли ж добрі зміни відчують на собі українці? 
Фото з сайта unian.net.
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стор. 7»

стор. 5»

Нардеп Микола Скорик сплатив 

заставу за звільнення фігурантів 

«справи 2 травня» Євгена 

Мефьодова і Сергія Долженкова

«Вата» ціною 
у триста тисяч

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,175 грн 

1 € = 27,952 грн

1 рос. руб. = 0,377 грн

Стрибок на 
оптимізмі

Український 
ВВП встановив 
несподіваний 
для багатьох 
рекорд: зріс на 
4,6% замість 
очікуваних 2,7%
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«Підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних сил iз нагоди відзначення 

28-ї річниці Незалежності України. Військовослужбовці, в тому числі й строкової служби, та курсанти отримають 

по тисячі гривень, військовослужбовці, яких у 2019 році залучали до виконання завдань у складі підрозділів 

Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на сході, — по 2 тисячі гривень».

Степан Полторак
міністр оборони

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 На фронті про спокій можна лише 
мріяти: 19 серпня збройні формуван-
ня Російської Федерації та її найман-
ці вкотре порушили режим припинен-
ня вогню. Ворог одинадцять разів об-
стрілював позиції наших підрозділів 
із гранатометів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї. 
 Із метою завдання якнайбільшої 
шкоди нашим військовослужбовцям 
на одному з напрямків ворог застосу-
вав безпілотний літальний апарат, спо-
ряджений гранатометним пострілом 
(ВОГ-25).
 На територіях, за які відповідає 
оперативно-тактичне угруповання 
«Схід», противник здійснив десять об-
стрілів позицій українських військо-
вослужбовців: неподалік Новотроїць-
кого — з гранатометів різних систем 
i стрілецької зброї; чотири рази поб-
лизу Водяного — з гранатометів різ-
них систем, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї; неподалік 
Талаківки — з автоматичного грана-
томета; поблизу Павлополя — засто-
сував безпілотний літальний апарат, 
споряджений гранатометним пост-
рілом (ВОГ-25), унаслідок чого один 
військовослужбовець отримав пора-
нення. Також противник здійснив об-
стріл позицій поблизу Павлополя з 
автоматичного гранатомета; поблизу 
Лебединського — з гранатометів різ-
них систем, великокаліберних куле-

метів та стрілецької зброї; неподалік 
Опитного — з підствольних гранато-
метів i стрілецької зброї.
 У районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угрупован-
ня «Північ» ворог обстріляв пози-
ції Об’єднаних сил один раз: у районі 
Світлодарська — з гранатометів 
різних систем i великокаліберних 
кулеметів.
 Станом на 7-му годину ранку 20 
серпня окупанти неподалік Талаківки 
«накрили» наші позиції з автоматич-
ного гранатомета.
 Наголосимо, що ворог знову сві-
домо стріляв по об’єкту цивільної ін-
фраструктури, незважаючи на ре-
жим припинення вогню, вкотре вдаю-
чись до провокацій. Так, цими днями 
з боку ЗФ РФ від Доломітного — у на-
прямку Новолуганського здійснено об-
стріл цивільної інфраструктури на те-
риторії ПрАТ «Бахмутський аграрний 
союз» на Донеччині. Противник влу-
чив у службові приміщення свинофер-
ми, розбивши вікна. 
 Цей факт було зафіксовано спосте-
режною групою УС СЦКК, яка прибу-
ла на місце обстрілу. На щастя, праців-
ники не постраждали. У зв’язку з цим 
інцидентом українська сторона спіль-
ного центру з контролю та координації 
питань припинення вогню та стабілі-
зації лінії розмежування сторін закли-
кає збройні формування Російської Фе-
дерації та їх найманців припинити свої 
провокації й дотримуватися існуючих 
домовленостей. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Як розповіли у пресслужбі Державної 
міграційної служби, станом на початок 
серпня 2019 року майже 9 тисяч кримчан 
отримали паспорти громадянина Украї-
ни у формі картки. 
 Якщо ж брати дані з початку весни 
2014-го по даний час, то мешканці оку-
пованого Росією півострова Крим уже 
оформили понад 166 тисяч паспортів гро-
мадянина України. Як уточнила заступ-
ник спікера Державної міграційної служ-
би України Інна Герасюк, із них понад 78 
тисяч документів — замовлені у профіль-
них підрозділах Херсонської області.
 Український паспорт для кримчан 
став настільки бажаною «корочкою», що 
мешканці півострова підвищили загаль-
ну статистику відвідуваності прикордон-
ної Херсонської області. 
 Навіть ті, хто на хвилі «ура-патріо-
тизму» поквапився позбутися старого 
документа, тепер діловито роблять за-
пити на відновлення українського пас-
порта.
 «Паспортний туризм» перетворився 
на популярний вид дозвілля серед меш-
канців Криму, які охоче їздять на тери-
торію материкової України для оформ-
лення спочатку звичайного, а потім — 
біометричного закордонного паспорта.
 Пізніше у соціальних мережах 
з’являються звіти про поїздку з Криму 
до Херсонщини за українським паспор-
том або новим закордонним паспортом.
 Якщо для одних мешканців окупо-

ваного півострова отримання докумен-
та українського зразка — єдина мож-
ливість побачити світ, то для інших — 
гарантія стабільності у бізнесі.
 «З російським закордонним паспор-
том та кримською пропискою до Євро-
пи візу не отримаєш, — нарікає один із 
хлопців, який приїхав на Херсонщину 
за українським паспортом. — Самі знає-
те — санкції, усі ці справи. Поки вирі-
шують, чий Крим, ми змушені якось ви-
живати...»
 На кримчанах, які активно їдуть до 
Херсонської області за українським пас-
портом, добре заробляють компанії-пере-
візники, які окремою графою відзначили 
цей вид послуг: «оформлення українсь-
ких документів». 
 Як пояснив один із представників 
фірми, це не рейсові автобуси, а «марш-
рутки», які виїжджають із Сімферопо-
ля о другій годині ночі, щоб уже до пів 
на восьму ранку бути в Херсоні. Це не-
обхідно для того, щоб встигнути оформи-
ти паспорт, адже у тому випадку, якщо 
доведеться затриматися на добу або біль-
ше, необхідно буде додатково оплачува-
ти наймане житло. А транспортні послу-
ги обходяться й без того недешево: трохи 
більше однієї тисячі гривень на людину.
 Але потік охочих отримати українсь-
кий паспорт не зменшується з часом, а 
лише зростає. Як визнає один із водіїв 
«маршрутки», що курсує між Кримом та 
Херсонською областю, якщо в будні дні 
він отримує дохід від перевезення 50-60 
осіб, то у вихідні ця цифра збільшується 
до 100-150 осіб. ■

Сергій КРАСЮК
Донецька область

 Днями ось повернувся з «сірої зони», 
що передує лінії розмежування воюю-
чих сторін у відповідності з досягнути-
ми чотири роки тому Мінськими угода-
ми. Для довідки: на приазовському узбе-
режжі до переліку «сірозонних» вклю-
чено селища Бердянське, Піонерське, 
Приморське, Сопине, Лебединське, Гну-
тове, Калинівка, а також ущент зруйно-
ване курортне містечко Широкине.
 Проїжджати сюди дозволяється, ок-
рім корінних мешканців, тільки влас-
никам тутешніх дач, військовослужбов-
цям ООС та акредитованим журналіс-
там. Тож численні турбази, санаторії та 
піонерські табори (від яких, вочевидь, 
походить і назва одного з перелічених 
населених пунктів) спантеличено на-
разі вдивляються вибитими шибками у 
звабливу блакитно-хвилясту далечінь.
 Водночас навряд чи можна сказати, 
що за промайнулий після референду-
му період повсякденне життя місцевих 
громадян погіршилося. Адже, по-пер-
ше, реально допомагає ціла низка відо-
мих міжнародних організацій і благо-
дійних фондів (серед яких, зокрема, фі-
гурують норвежці, японці, Червоний 
Хрест ну й, звісно, всюдисущий Рінат 

Ахметов). По-друге, саме завдяки при-
фронтовому статусу всі причетні до цьо-
го села були оснащені працюючими ву-
личними ліхтарями, а декотрі й твер-
дим дорожнім покриттям. А по-третє, 
існує поки що й прекрасна можливість 
досхочу собі черпати й гарбати з розта-
шованих поруч воістину безмежних во-
лодінь Нептуна. Отож зухвале морське 
браконьєрство процвітає тут буйним 
цвітом, обмежуючись хіба лишень рід-
кісними випадками, коли в негоду деякі 
з човнів таки перевертаються, а добряче 
вже піддаті горе-рибалки — «буль-буль-
буль» на дно, заплутуючись разом із бич-
ками чи крупнішою здобиччю у власних 
же сітях... 
 Але особливо вражає, що навіть на 
мілині — й то не завше приймеш хоча б 
«жаб’ячу ванну», бо тут уже якраз ціл-
ковито хазяйнують креветочники, під-
ступне знаряддя яких (у вигляді схо-
ваних під водою колючих кущиків і го-
стрих рогаток) здатне до крові покалічи-
ти будь-якого малодосвідченого новачка, 
не кажучи вже про безтурботно-грайли-
ву дітвору.
 За повної відсутності колгоспів, рад-
госпів та фермерських господарств осо-
бисті присадибні наділи тут у всіх нів-
року чималенькі, причому розташовані, 
як правило, по різних околицях села. 

Однак не виключено, що за умов бага-
торічного безвладдя (а з початку воєн-
них дій ні в межах Лебединської, ні Ви-
ноградівської, ані Широкинської сіль-
рад місцеві вибори не проводилися, тому 
скрізь тут на керівних посадах — горез-
вісні «т.в.о.») більшість цих земель була 
захоплена самовільно. З худоби пере-
важно тримають кіз, свиней та перна-
тих. А от уже бджільництво — попри 
суттєву допомогу з боку Міжнародно-
го Червоного Хреста (який безплатно 
виділяє всім охочим вулики й теплиці) 
— розвинене тут поки ще слабенько. Й 
головною причиною цього можна, воче-
видь, вважати засилля конкуруючих ко-

мах: насамперед — дрібних білих мете-
ликів та новоявленої для нас азіатської 
сарани, котра через занедбану екологію 
так хутко розплодилася, що без якихось 
спеціальних отрут (шкідливих, звісно, і 
для самих медоносів) із нею вже не впо-
ратися!
 Нарешті, ще один бич «сірозонно-
го» буття — розкидані довколишніми 
полями й луками протитанкові міни. І 
хоча повсюди в офіційних джерелах на-
голошується, що вони становлять загро-
зу лише для важкої броньованої техні-
ки, та однак під час регулярних тут се-
зонних самозаймань відбувається їх ми-
мовільна детонація. Покоси ж чи хмиз, 
спонукані ще й на додачу жвавим пів-
денним вітерцем, спалахують зазвичай 
одразу на величезних площах, причому 
внаслідок згадуваного вже вище «влад-
ного вакууму» жодних розслідувань у 
цьому плані не проводиться. Хоча, на 
мою особисту думку, насправді підпа-
люють сушняк (чи то заради розваги, 
чи то на знак помсти) тутешні алкоголі-
ки й наркомани, яких через хронічне 
безробіття розвелося в цих проблемних 
краях таки, либонь, побільше, аніж ли-
ховісної залітної сарани. Ну й, оскільки 
власним здоров’ям ніхто з порядних се-
лян занадто ризикувати не хоче, — то й 
вимушені вони тихенько сидіти собі по 
своїх обжитих теплих обійстях, кида-
ючись гасити полум’я лише в останній 
момент — коли воно вже, бува, упри-
тул підбереться до самісінького їхньо-
го хліву. А ще суворо застерігають своїх 
малолітніх чад і прибулих зі столиці гос-
тей (серед котрих, як ви вже, напевне, 
здогадалися, виявився й автор цієї стат-
ті) від необачливих вечірніх прогулянок 
манівцями, коли тут начебто активізу-
ються гострозорі ворожі снайпери і хо-
лоднокровні хижі гадюки. Проте остан-
ню інформацію слід уже, як на мене, 
сприймати з певною дещицею здорово-
го глузду!.. ■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Попри безвладдя й 
безробіття підстав у них 
для паніки немає
Про п’ять головних бичів відбитої в ворога території

■

Міни у «сірій» зоні скрізь — на суші й на морі.
Фото Сергія КРАСЮКА.
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«КРИМНАШ»

Ажіотажний документообіг
Із початку року паспорт громадянина України отримали 
9 тисяч мешканців окупованого півострова

■ НА ФРОНТІ

Вогонь по свинофермі
Окупанти вкотре свідомо обстріляли 
цивільний об’єкт

■
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Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Фанатам якісної музики і міс-
цевого туризму справді пощастило, 
якщо дозвілля вони провели в місті 
Заліщики, що на півдні Тернопіль-
щини. Днями там відбувся унікаль-
ний фестиваль INSTRUM FEST 
ZALISCHYKY, і якщо хтось раптом 
подумав, що це подія провінційно-
го масштабу, то він дуже помиляєть-
ся. «У такому форматі, як цьогоріч, 
він проходить вперше і має страте-
гічну мету, — повідомила раніше на 
прес-конференції у Тернополі одна 
з організаторок Тетяна Воронова.— 
INSTRUM FEST — це фестиваль інс-
трументальної симфонічної музики, 
мета якого, насамперед, зробити 
промоцію регіону. Ми хотіли ство-
рити такий захід, який зацікавлю-

ватиме людей з усієї України. І на-
ступний наш крок — зробити його 
міжнародним».
 Фестиваль вдався! Багато якісної 
інструментальної музики з вкрап-
леннями вокалу особливо звучали 
просто неба (однією з головних лока-
цій став стадіон «Дністер» неподалік 
одноіменої ріки). Зокрема, виступа-
ли відомий в Україні симфонічний 
рок-оркестр Brevis, оригінальний 
новаторський «барабанний» гурт 
Drum Art Show, піаніст-віртуоз Єв-
ген Хмара, львівський гурт «Роко-
ко», композитор та піаніст у стилі 
«неокласика» Єгор Грушин, попу-
лярна учасниця шоу «Голос країни» 
Марта Адамчук та інші цікаві вико-
навці. А окрім музики, було чима-
ло цікавого з інших сфер. Як-от по-
льоти на парапланах над мальовни-
чим каньйоном, сплави Дністром, 

екскурсії до печер та історичними 
місцями району, майстер-класи на-
родних умільців тощо. «Фестиваль 
ставить за мету поєднати традиції, 
історію і нове, — розповіла Тетяна 
Воронова. — Раніше (в дорадянсь-
кі часи. — Авт.) Заліщики були ві-
домим курортним і культурним 
центром, до них був прямий поїзд 
із Польщі, і місто навіть називали 
польською Рів’єрою. Зараз Заліщи-
ки сприймаються більше як лока-
ція для походів, сплавів та актив-
ного туризму, а ми хотіли б повер-
нути їм саме культурну складову та 
вишуканість».
 Залишається додати, що рай-
центр Заліщики Тернопільської об-
ласті розташований в одній із най-
мальовничіших місцевостей Ук-
раїни, поблизу унікального Дніст-
ровського каньйону. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах ретельно полагодили 
міську музичну школу №2, яка розта-
шована на розі вулиці Грушевського та 
бульвару Тараса Шевченка. Ця будівля 
була зведена в 1890 році й не ремонтува-
лася понад 40 років.
 Як повідомляють «УМ» у Черкаській 
міськраді, завдяки фінансуванню з місь-
кої скарбниці старий будинок перетво-
рився на сучасний острівець культури.

 «На капітальний ремонт актової зали 
було витрачено 200 тисяч гривень. Та-
кож удалося ґрунтовно відреставрувати 
фасад музичної школи №2, на що пішло 
більше мільйона гривень», — розповіда-
ють у міській раді Черкас.
 Набув нового вигляду і паркан музич-
ного закладу — відповідно до грантово-
го проекту візуального мистецтва «Разом 
зробимо світ добрішим та яскравішим» 
департамент освіти та гуманітарної полі-
тики виділив  кошти на його реалізацію.
  Як зазначає директор дитячої музич-
ної школи №2 Людмила Головатюк, «ре-
зультат себе виправдав, адже 40 років 
школа не змінювалась, і от зараз така 
краса». 
 «Коли я повідомила учням про онов-
лення зовнішнього вигляду нашої шко-
ли, вони не стримували своєї радості. 
Діти чекають, що з нового навчального 
року прийдуть у гарну світлу школу», — 
наголошує Людмила Василівна.
 До речі, в цьому музичному освітньо-
му закладі 55 викладачів навчають пре-
красному 440 учнів. ■

ТАКЕ КІНО

У кожного 
— свій 
«Чорнобиль»
Москва вирішила знімати 
власну версію трагедії у Прип’яті
Марія ШИЙКО

 Британсько-американський міні-серіал 
«Чорнобиль» здобув загальне визнання у гляда-
чів та західних критиків ще з прем’єри 6 травня 
2019 року. На агрегаторі Rotten Tomatoes міні-
серіал від професійних критиків здобув рей-
тинг 96% і середню оцінку майже 9 із 10. Згід-
но з IMDb, «Чорнобиль» очолив перелік із 250 
найвище оцінених телесеріалів за всю історію 
їх створення.
 Однак британо-американська робота російсь-
ке керівництво, на жаль, зовсім не вразила. Нав-
паки: ініціаторами своєрідної «відповіді» для 
НВО стали працівники пропагандистського ка-
нала НТВ. Повідомляється, що у своєму варіан-
ті Москва хотіла б викласти власну версію того, 
що відбулося в Чорнобилі 1986 року. 
 Компартія Росії, приміром, звернулася до 
Роскомнадзору з вимогою обмежити доступ до 
серіалу. «По-перше, Роскомнадзор повинен 
заблокувати доступ серіалу на всіх ресурсах. 
По-друге, щодо всіх розробників серіалу пот-
рібно порушити кримінальні справи за стат-
тею 129 КК РФ за публічний наклеп», — за-
явив комуніст Сергій Малинкович.
 Члени КПРФ звинувачують НВО у так 
званій «ідеологічній маніпуляції, яка покли-
кана зганьбити і демонізувати образ радянсь-
кої влади і радянських людей». 
 Російська сторона почала роботу над серіа-
лом ще в 2015 році, але вона й досі не закін-
чена через проблеми з фінансуванням. Після 
приголомшливого успіху серіалу від телека-
нала НВО, росіяни спохопилися і вирішили 
випустити серіал найближчим часом. Тепер 
мета перезйомки полягає в тому, аби, спотво-
ривши факти, зробити винуватцем у катаст-
рофі на ЧАЕС США через агента ЦРУ.
 Проте існує теорія, за якою гостра критика 
американського телесеріалу з боку кремлівсь-
ких ЗМІ ґрунтується на тому, що росіяни від-
чувають певну ганьбу, що саме США та Бри-
танії зняли набагато кращий телесеріал про 
радянські часи, порівняно з тим, що досі ви-
давали російські студії й телеканали.
 «Це досить хороший аргумент для розумін-
ня того, що сьогоднішня Росія насправді ні-
чим не відрізняється від СРСР. Путін був офі-
цером КДБ під час Чорнобильської аварії, і 
немає ніяких підстав вважати, що падіння 
комуністичного режиму зробило його менш 
обізнаним у тому, як уряд може створити свою 
правду. Однак проблема полягає в тому, що 
HBO настільки добре показав цю історію, що, 
схоже, ця пропагандистська битва вже про-
грана», — зазначає в коментарі редакція аме-
риканського журналу Maxim. ■

■

Юрій БУКОВ
Донецьк

 У соціальних ме-
режах промайнуло 
цікаве повідомлен-
ня: підприємець А. 
Альоша, який бало-
тувався до ВР Украї-
ни по мажоритарно-
му округу в селищі 
Зайцеве, що на тери-
торії «ДНР», забрав 
назад подарунки, які 
він щедро роздавав 
виборцям напередод-
ні голосування з умо-
вою, що всі віддадуть 
голоси за нього. Він 
дуже прорахувався 
та смертельно обра-
зився на виборців, бо 
більшість проголосу-

вали за іншого. Тому 
що пролетів, «як фа-
нера над Парижем», 
і вирішив забрати по-
дарунки назад. Ціка-
во, що ж він там да-
рував, та як відби-
рав сувеніри?... І от 
такі добродії лізуть 
у владу...
 Факт вартий пера 
гумориста. Дійсно, і 
смішно, і сумно. Та 
цей кандидат вчи-
нив так не за досві-
дом гоголівського 
Плюшкіна, а за зраз-
ком сусідньої держа-
ви, яка розперезала-
ся на весь білий світ 
про свою добропо-
рядність та настир-
ливо набивається 

Україні у брати. Од-
нак ці «родичі» на-
плювали на всі при-
стойності та показа-
ли своє справжнє об-
личчя.
 Кремль нама-
гається перекона-
ти весь чесний люд, 
що Крим «подару-
вав» Україні особи сто 
М. Хру щов у часи 
СРСР. Це вигадка 
та махрова брехня 
вірних кремлівсь-
ких псів-політоло-
гів.. «Подарунок», 
якщо таким і вважа-
ти Крим, було юри-

дично оформлено 
згідно з чинним за-
конодавством. Та че-
рез півстоліття «бра-
терський» уряд Росії 
вирішив дати задньо-
го і забрати «пре-
зент», наплювавши 
на закони, звичайну 
порядність та при-
стойність.
 При цьому чо-
мусь забувають, що 
як компенсацію за 
Крим від Українсь-
кої республіки було 
відрізано райони 
Кубані, Білгород-
ської, Ростовської, 

Курської областей 
— всього 74 тисячі 
кв. км, або три тери-
торії Криму.
 Р о з м о в л я ю ч и 
якось зі знайомим 
московським жур-
налістом на цю тему, 
я спитав, чи відби-
рав він коли-небудь 
у когось свій подару-
нок? Він не на жарт 
образився: «За кого 
ти мене маєш!»
 Зрозуміло, таке 
не прийнято навіть 
у дикунів. Одначе у 
Росії, на жаль, закон 
не писаний. ■

Оновлена Черкаська музична школа №2.
Фото з сайта школи.

❙
❙

ШИК І БЛИСК

Стара як нова
Капітально 
відремонтували 100-літню 
будівлю музичної школи

■

МОРАЛЬ І ПРАВО

«Поверніть 
подарунок!»
Московія та її прислужники, 
коли не мають зиску, чинять 
по-дикунськи

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Дністер 
інструментальний
Де ощасливили туристів-меломанів

■

Фото зi сторінки фестивалю у «Фейсбуці».❙

Малюнок 

Івана МИКОЛАЙЧУКА.

❙
❙
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Віктор МОРОЗ, політичний оглядач
(Інтернет-видання «Українська правда»)

 Мабуть, нині важко в країні знайти 
людину, в якої було б однозначне ставлен-
ня до нового президента і його перших 100 
днів. Схоже, переважній більшості його 
виборців подобається, як він із дивовиж-
ною легкістю пачками звільняє з посад 
старе начальство й регулярно влаштовує 
розноси місцевого керівництва.
 Але поки ніхто не розуміє його при-
нципи призначень на посади. Залишаєть-
ся риторичним запитання: що можуть 
змінити нові призначенці, якщо поки ніх-
то не змінив інституційні основи держави, 
де добре вкрасти вважається ледь не озна-
кою розуму, таланту й успішності?
 Ні, на якийсь час нові люди поки від-
верто не розпилюватимуть бюджет. Але 
тільки дізнаються, що оточення верхов-
ного феодала почало процес приватиза-
ції державної казни, одразу приступлять 
до наповнення всіма можливими спосо-
бами власного сімейного бюджету. Так 
було вже чверть століття, і всі вже до цьо-
го звикли, як до неминучого лиха.
 Остання розправа з Романом Безсмерт-
ним ще більше насторожила людей, котрі 
думають. Пояснення офісу президента про 
те, що Леонід Кучма формує ефективнішу 
команду, виглядає як недоречний і примі-
тивний жарт.
 Адже Леонід Данилович своєю без-
принципною і недалекоглядною політи-
кою не тільки сформував олігархічний ус-
трій країни, котрий фатально стримує її 
розвиток, а й виплодив таку ж безприн-
ципну, злодійкувату й безвідповідальну 
політичну еліту, котра досі керувала де-
ржавою. То якої ефективності команду 
він може запропонувати на схилку літ?
 Роман Безсмертний чи не один із всієї 
цієї гвардії, що вийшла з бурем них  90-х, 
хоч і працював упродовж останніх 20 років 
у різних командах (в тому числі й у коман-
ді Кучми), та ніколи не був замішаний ні в 
яких корупційних справах, має добру гу-
манітарну освіту, широке мислення й ко-
лосальний політичний досвід.
 У нього є єдиний «недолік»: він може 

сказати «ні» будь-якому начальнику. Це 
не означає, що він абсолютно правий у 
своїй позиції, але це означає, що він чес-
ний і має достатньо характеру й мужності 
протистояти чужій волі. Особливо коли 
вона йде врозріз із державними інтереса-
ми. Принаймні, на його думку.
 Крім того, саме він виявив колосаль-
ні організаторські здібності в організації 
й функціонуванні першого помаранчево-
го Майдану, де впродовж усього часу цьо-
го унікального в світовій історії останніх 
десятиліть дійства був комендантом. Саме 
він об’єднав докупи безліч різноманітних 
груп і створив єдину силу протесту з чіт-
кими й виразними лозунгами. Саме він 
згодом був локомотивом створення пер-
шої загальнонаціональної демократичної 
партії «Наша Україна». І не його вина, що 
все це не принесло жадані плоди. Резуль-
татами революції відомо хто користуєть-
ся.
 Здавалося б, по-хорошому таких лю-
дей розумні керівники мають на руках 
носити. І, формуючи новий уряд, серйоз-
но розглядати Безсмертного, враховуючи 
його професійні й організаційно-вольові 
якості, на позиції його керівника.
 Президент Зеленський вирішив при-
слухатися не до досвідченого українського 
державника, шукаючи вихід із донецької 
пастки, а чомусь переконаний, що йому 
вдасться домовитися щодо розв’язку ук-
раїнських проблем із відвертим шовініс-
том й українофобом Володимиром Путі-
ним. Хоч молодого українського прези-
дента весь світ попереджав, що це не тіль-
ки марна справа, а й дуже небезпечна.
 Проте Володимир Олександрович ви-
рішив іти своїм шляхом, хоч перемир’я, 
нібито при ньому досягнуте, вартувало на-
шій країні вже 8 молодих життів.

 То скільки ще треба покласти ук-
раїнських воїнів, щоб геть не обтяжений 
жодним політичним досвідом президент 
країни перестав вірити відвертому агресо-
ру й ворогу?
 Якщо чесно, то колишня посада Ро-
мана Безсмертного в команді Кучми не є 
ключовою для життєзабезпечення краї-
ни. Хоча б тому, що в тому Мінську нічо-
го суттєвого не вирішується. І не вирішу-
валося. Схоже, що й не вирішуватиметь-
ся. Така собі ширма для політиків. Як це 
не сумно визнавати.
 Головний тест на справжність намірів 
Голобородька Зеленський пройде при при-
значенні прем’єр-міністра.
 Такого рівня кадрових рішень, зро-
зуміло, Володимир iще не приймав. Оче-
видний брак досвіду. Але є й переваги. Те, 
що він сміливо шукає нових людей, з но-
вою ментальністю — відвертий плюс. Але 
все це переважно посади другого і третьо-
го ешелону.
 Кого Зеленський обере, по суті, рівного 
собі за впливовістю а державі, і хто зможе 
відстояти право на самостійне формуван-
ня єдиної, згуртованої і професійної ко-
манди уряду — оце й буде тест на щирість 
позитивних змін у країні.
 Саме в цьому ключі інцидент із Рома-
ном Безсмертним надзвичайно насторо-
жує. Схоже, Зеленському теж не подоба-
ються самостійні й самодостатні політи-
ки.
 У країні взагалі відсутня культура 
прийняття рішень, тим більше загаль-
нонаціональної ваги. За майже 30 років 
своєї нової історії в країні навіть не спро-
бували створити такий інститут.
 Здебільшого це робиться в закрито-
му режимі, в якихось «ситуативних кім-
натах», iз кількома довіреними особами, 

які, крім того, перебувають у різній фор-
мі залежності від лідера. І найчастіше про-
понують розв’язки проблеми, які мають 
сподобатися першій особі, їхньому керів-
нику. Незалежне експертне середовище 
до вироблення стратегічних завдань і по-
шуку оптимальних рішень загальнона-
ціональних проблем практично не залу-
чається.
 І все ж, як не дивно, загалом нова ук-
раїнська управлінська команда поки за-
лишає досить позитивне враження. Якщо 
не враховувати окремі кадрові рішення й 
деякі тези лідерів цієї команди, котрі най-
частіше спростовуються іншими лідерами 
з формулюванням «це його особиста дум-
ка...».
 Але позитивне враження залишають 
наміри й обіцянки, а не конкретні дії. Аре-
штувати чи висунути підозри якимось по-
садовцям — це ще не дії. І не результат. 
Нам таке вже демонстрували. І здебільшо-
го це завершувалося нічим.
 Які можуть бути реальні результати 
роботи за перші 100 днів? Це реальна ко-
аліційна угода, програма дій із алгорит-
мом виконання, переконливі кадрові при-
значення, що не викликають справедли-
вих запитань і заперечень у громади.
 Володимир Олександрович не всю ка-
денцію гастролюватиме країною в ролі ха-
мовитого феодала, досить примітивні роз-
носи якого подобаються місцевим маргі-
налам.
 Але все це може подобатися недовго. 
Практичні українці незабаром схаменуть-
ся і вимагатимуть конкретних резуль-
татів. Тому годилося б уже згортати гас-
трольну діяльність, яка так сподобалася 
Володимиру Олександровичу.
 Уже практично все є для продуманої і 
зваженої політики, призначення відпові-
дальних людей на ключові в державі по-
сади, для прийняття законів і указів, що 
зрушать із місця заiржавілого українсько-
го воза.
 Прийшов час пану Зеленському по-
вертатися до ролі Голобородька. У нього 
це непогано виходило. Але без велосипе-
да. Можна й на «Теслі». Аби був добрий 
результат. Чи не так? ■

ОЦІНКИ

Перші 100 днів президента
Голобородька в ролі Зеленського

■

ВІДЛУННЯ

А з якого 
переляку?
До Верховної 
Ради пройшли не 
бiдненькi люди
Петро МАКОГОН
Донеччина

 Дуже важливе питання по-
рушила вчора «УМ»  у статті 
«Не обдирайте кожного україн-
ця» — про фінансування партій. 
Ще коли після виборів я почув, 
що всі партії, навіть ті, що не 
пройшли, отримають бюджетні 
кошти, здивувався — а з якого 
переляку? Коли хтось організо-
вував партію, він же за якийсь 
кошт це робив, а потім внески 
членів, якісь спонсорські, і все. 
За це і живіть! Чому держава 
повинна годувати їх? Особли-
во таких, як Шарій... Не хоті-
лось називати навіть прізвища, 
бо зайва реклама. Мабуть, ті, 
хто реєстрував його, а потім го-
лосували, не чули, що він у пер-
ші роки війни ніс на донецькому 
ТВ, який бруд лив на Україну. 
Коли раптом він щез з екрана, 
то подумалося, що він набрид 
навіть окупантам, то й прибра-
ли... І раптом виник, та ще й як! 
І таке, а навіть і серед тих, хто 
потрапив до Ради, багато подіб-
ного, буде смоктати з держави? 
Та навіть партіям, що пройшли 
до Ради, безглуздо платити, не 
бідненькі... ■

■ Соломія БОНДАРЕНКО

 Мінімальна зарплата в Україні ста-
новить 4173 грн. Це в 12 разів менше за 
зарплату народного депутата. Таким чи-
ном, середньостатистичний українець, 
який працює на мінімальну зарплату, має 
пропрацювати 12 місяців, щоб отримати 
місячну зарплату народного депутата. У 
свою чергу, в інтерв’ю виданню «Новоє 
врємя» лідер партії «Слуга народу» Дмит-
ро Разумков зазначив, що 50 тисяч гри-
вень — гарна зарплата, але недостатня. 
 Зарплата депутатів нового скликан-
ня наразi становить 36-37 тис. гривень, а 
з доплатами — до 50 тис. гривень. У від-
повідь на запитання журналістки про те, 
чи справедлива ця сума, Разумков заявив, 
що «вона могла б бути більшою». «Ми 
тільки йдемо до того, що є, наприклад, у 
європейських депутатів — гідна зарпла-
та і хороший соціальний пакет, коли лю-
дина тримається за цю роботу й розуміє 
її престиж», — заявив голова «Слуги на-
роду». За словами Разумкова, «за 40 тис. 
гривень не купиш шестисотий Mercedes, 
але жити можна цілком гідно». «Далі пи-
тання твоїх цінностей. Якщо ти корупціо-
нер, тебе й мільйонні заробітки не зупи-
нять», — продовжив він. При цьому Ра-
зумков пояснив, що не готовий озвучи-
ти адекватну, на його думку, зарплату. І 
не назвав конкретну цифру, до якої вар-
то було б підняти оклади нардепам. 
 На запитання ж, скільки отримує спі-
кер парламенту, голова «Слуги народу» за-
явив, що не цікавився сумою для майбут-
нього спікера Ради. «Але приблизно знаю, 
що десь 50 тис. гривень, і мені достатньо», 
— зазначив він. За словами Разумкова, він 
сформував собі «матеріальну подушку» за 
рахунок свого бізнесу, який переписав на 
дружину. «Можу говорити про це спокій-
но, бо вона й була одним iз партнерів у на-
шому консалтинговому бізнесі, і сенсації 
тут не буде», — сказав політик.
 Цікаво, що напередодні виборів, у 
липні, на запитання журналіста, чи пла-
нується перегляд зарплати депутатів у 
бік підвищення або зниження, Разумков 

відповів: «Я впевнений, що заробітні пла-
ти — це добре. Але мені здається, що сьо-
годні рівень доходу наших громадян ни-
жчий, ніж заробітна плата у Верховній 
Раді. Тому це не першочергове питання, 
це точно».
 Із 2005-го по 2014 роки депутати от-
римували в середньому 17 тисяч гривень. 
Після перемоги Революції гідності депу-
татські оклади скоротили до 6,5 тисячi 
гривень. Але так було недовго, вже з 2016 
року зарплати депутатів знову поверну-
лися до 17 тисяч гривень. А в грудні ми-
нулого року народні обранці запланували 
найбільше зростання своїх доходів. Разом 
із проєктом державного бюджету на 2018 

рік парламентарії проголосували й за під-
няття своїх зарплат, причому витрати на 
самих себе збільшили заднім числом — із 
1 жовтня 2017 року. Цікаво, що змінити 
депутатський оклад народні обранці змо-
жуть уже після Нового року. Адже такі 
зміни можна вносити лише після того, 
як буде прийнято новий державний бюд-
жет. 
 За статистикою, понад 80% європей-
ців вважає, що зарплата їхніх депутатів 
повинна бути «прив’язана» до середнь-
ої заробітної плати по країні. При цьо-
му близько 40% згодні оплачувати депу-
татську зар плату в розмірі середньої по 
країні. ■

КОПІЄЧКА

Кому мало, а кому й багато
У партії «Слуга народу» заявляють, що зарплати в 50 
тисяч гривень для народних депутатів недостатньо

■

Хіба ж тут проживеш на ці мізерні 50 тисяч?!❙
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Іван БОЙКО

 Фігуранти резонансної 
справи про загибель лю-
дей в одеському Будинку 
профспілок 2 травня 2014 
року — Євген Мефьодов iз 
позивним «Капітан Какао» 
і громадянин Росії Сергій 
Долженков — вийшли на 
свободу в понеділок. 
 Інформацію про звіль-
нення відомих на Одещині 
прихильників «русского 
міра» підтвердили в прес-
службі прокуратури Одесь-
кої області. Напередод-
ні, 16 серпня, Централь-
ний суд Миколаєва не доз-
волив народному депутату 
від «Опозиційної платфор-
ми — За життя» Миколі 
Скорику взяти обвинува-
чуваних в антидержавних 
діях на поруки і призна-
чив за Долженкова та Ме-
фьодова застави по 153 ти-
сячі 680 гривень.
 Скорик чекати на ос-
карження прокуратурою 
даного рішення не став і 
одразу вніс заставу за обох 
сепаратистів, яких вва-
жає «жертвами політич-
них репресій». Інформа-
цію про внесення застави 
підтвердив інший нардеп, 
Олександр Білий, і опри-
люднив відповідну світли-
ну «ватників» у компанії 
адвоката Валентина Рибі-
на на виході зі слідчого ізо-
лятора.
 Вражає, що звільнен-
ня Мефьодова і Должен-
кова стало несподіванкою 
для прокурорів. За слова-
ми представника прокура-
тури, рішення про оскар-
ження недавнього рішен-
ня суду щодо призначення 
застави двом фігурантам 
справи ще... не прийнято! 
Тобто доки прокурори чу-
хали потилицю або й інше 
місце, небезпечні особи 

опинилися на волі!
 Нагадаємо, 2 травня 
2014 року в Одесі відбу-
лися масові заворушення 
під час мітингу «За єдність 
України», в якому взяли 
участь активісти Євромай-
дану, «Правого сектору», 
«Самооборони», харківсь-
кі та одеські футбольні фа-
нати з одного боку, і про-
російські активісти — з ін-
шого.
 Заворушення спровоку-
вали прихильники «русс-
кого міра», які під при-
криттям міліції  напали на 
учасників мирної ходи, за-
стосовуючи бейсбольні бит-
ки, каміння, палиці, запа-
лювальні суміші, травма-
тичну та навіть вогнепаль-
ну зброю.
 Того дня загинули 48 
осіб i понад 200 осіб отри-
мали травми різного сту-
пеня тяжкості. Найбільше 
людей загинуло під час по-
жежі в Будинку профспі-
лок.
 Уже 24 листопада 2014 
року прокурор ГПУ затвер-
див обвинувальний акт 
стосовно 21 учасника заво-
рушень і скерував його до 
суду. Але 18 вересня 2017 
року колегія Іллічівсько-
го (Чорноморського) місь-
кого суду виправдала всіх 
осіб, яких звинувачували 
в масових заворушеннях 2 
травня 2014 року.
 Того ж дня Должен-

кова і Мефьодова затри-
мали за підозрою у скоєн-
ні іншого злочину за ч. 2 
ст. 110 КК («посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність Украї-
ни»). Поліція повідомила 
їм про підозру в діях, спря-
мованих на захоплення де-
ржавної влади  і підготовку 
до організації масових за-
ворушень у Миколаєві.

 Ідеться про автопробіг з 
Одеси до Миколаєва 28 бе-
резня 2014 року. У складі 
проросійської організа-
ції «Одеська дружина» 
вони демонстрували пра-
пори РФ, Російської імпе-
рії, ВМС РФ, георгіївські 
стрічки та вигукували про-
російські гасла, пропагую-
чи сепаратизм серед насе-
лення. ■

Іван БОЙКО

 Несанкціоновані про-
слуховуючі спецзасоби ви-
явили у службовому кабі-
неті заступника генераль-
ного прокурора Анжели 
Стрижевської на Різниць-
кій іще 17 серпня. На місце 
відразу викликали слідчо-
оперативну групу СБУ, яка 
зафіксувала даний факт і 
відкрила відповідне кримі-
нальне провадження. 
 Як повідомляє прес-сек-
ретар генпрокурора Юрія 
Луценка Лариса Сарган у 
«Фейсбуці», для санкціо-
нованого прослуховування 
кабінету одного з керівни-
ків ГПУ необхідний дозвіл 
або від заступника генпро-
курора, або від самого ген-
прокурора. Але в ГПУ про-
слуховування Стрижевсь-
кої не санкціонували.
 При цьому пані Сарган 
озвучила позицію керів-
ництва ГПУ: мовляв, до 
встановлення «прослуш-
ки» може бути причетний 
директор НАБУ Артем 
Ситник. 
 «Ми пов’язуємо це з 
тим, що саме цей заступ-
ник — Анжела Стрижевсь-
ка — є керівником проку-
рора, який підтримує ад-
мінпротокол по Артему 
Ситнику», — наголосила 
речник генпрокурора. 
 За словами пані Сар-
ган, у вівторок, 20 серпня 
о 9:00 у Сарненському суді 
Рівненщини мало відбути-

ся чергове засідання з роз-
гляду адміністративного 
протоколу, складеного на 
директора НАБУ Артема 
Ситника через відпочинок 
на одній із мисливських 
баз у Рівненській області.
 Як раніше повідомляла 
«УМ», вказаний адмінпро-
токол стосується відпочин-
ку Ситника у мисливсько-
му господарстві на Рівнен-
щині, який нібито опла-
тили інші, зацікавлені у 
«співпраці» з НАБУ люди, 
але пан Ситник не вказав 
суму в декларації.
 Понад місяць тому, 12 
липня, поліцейський за-
читав Ситнику адмінпро-
токол про корупцію просто 
на трасі під Полтавою, ос-
кільки останній «сховав-
ся» і вчергове не з’явився 
на виклик до поліції. Піс-
ля чого у ГПУ зазначили, 
що відтепер усі необхідні 
дії завершено і справа про-
ти очільника НАБУ пішла 
до суду.
 У свою чергу, Артем Сит-
ник вважає вручений йому 
адмінпротокол необґрунто-
ваним і сумнівається в не-

упередженості судді, який 
розглядає цю справу. 
 Цікаво, що заступник 
генпрокурора Стрижевсь-
ка опосередковано фігурує і 

в «свіжішому» проваджен-
ні — у так званій справі ко-
лишнього соратника Луцен-
ка Юрія Гримчака, ареш-
тованого днями за підозрою 
у корупції. 
 Згідно з офіційним 
повідомленням НАБУ 
про затримання заступни-
ка міністра МінТОТ Юрія 
Гримчака, той нібито за-
являв підприємцям, що 
за хабарі міг звернутися 
до заступниці генпрокуро-
ра, щоб «остання вплину-
ла на голову Касаційного 
цивільного суду» для при-
йняття необхідного судово-
го рішення.
 У повідомленні НАБУ 
не вказувалося прізвище 
заступниці генпрокурора, 
але, за неофіційними ка-
налами, у бюро зазначили 
журналістам, що йдеться 
саме про пані Стрижевсь-
ку. Втім, можливо, керів-
ництво НАБУ тим самим 
намагалося свідомо зап-
лямувати репутацію Стри-
жевської, враховуючи той 
факт, що саме вона підтри-
мує адмінпротокол по Сит-
нику в суді. ■

ОБОРУДКИ

Пристрасті 
навколо 
«Роттердам+»
Ексголова НКРЕКП Дмитро 
Вовк, підозрюваний у 
завдаванні мільярдних збитків 
державі, передає «привіти» 
НАБУ через «Фейсбук» з-за 
кордону 
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Директор НАБУ Артем Ситник запевняє, 
що коло фігурантів резонансної справи «Роттер-
дам+» не обмежиться лише високопоставленими 
менеджерами ДТЕК. Мовляв, час покаже «до чого 
ми прийдемо». Хоча й змушений констатувати, 
що топ-підозрюваний — ексголова Національної 
комісії з державного регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмит-
ро Вовк наразі перебуває за межами України.
 «За нашою інформацією, він залишив тери-
торію України (напевно, відразу після звільнен-
ня в травні 2018 року). І зараз, традиційно для на-
ших нинішніх і колишніх високопосадовців, веде 
лінію захисту у «Фейсбуці». У мене немає персо-
нальної «Фейсбук»-сторінки, але я бачу, що це 
дуже популярна форма захисту», — зазначив 
керівник НАБУ в інтерв’ю «НВ».
 За його словами, на нещодавній спільній прес-
конференції iз главою САП Назаром Холодни-
цьким «ми якраз і закликали всіх людей, щодо 
яких складено повідомлення про підозру, приїха-
ти і займатися своїм захистом не у «Фейсбуцi», а 
процесуальним шляхом».
 Тож пан Ситник припускає, що «найближчим 
часом, можливо, приїде низка фігурантів». Але 
сумнівається, що повернеться в Україну і співпра-
цюватиме з НАБУ саме пан Вовк. 
 У свою чергу, підозрюваний у справі «Роттер-
дам+» Дмитро Вовк традиційно відреагував на 
роздуми Артема Ситника через соцмережу «Фей-
сбук». На своїй сторінці він зауважив, що не го-
товий повертатись в Україну, бо не вірить у неза-
лежність судової системи. В інших своїх постах 
він хизується тим, що став випускником Harvard 
Business School, а також інших програм і курсів. 
 За його словами, правоохоронні органи, НАБУ 
і САП  та судова система загалом не є незалежними 
й керуються з Офісу президента. Відтак ексголо-
ва НКРЕКП висловив сумніви щодо об’єктивності 
розслідування справи «Роттердам+», де він є од-
ним із шести підозрюваних.
 «При президенті Зеленському в суди дзвонять 
інші люди... У мене немає «баришiвських» чи 
«солом’янських» судів, немає такого «Богдана» 
чи «Ситника», тому вважаю за краще перебувати 
в країні, де закон і право не порожній звук. Я б iз 
задоволенням прибув на суд. Але не готовий бра-
ти участь у судилищі», — написав пан Вовк. ■

■

ДОВІДКА «УМ»

 У березні 2016 року Нацкомісія на чолі з Вовком затверди-
ла нову методику визначення оптової ринкової ціни на електро-
енергію, за якою ТЕС продають електроенергію. Згідно з новою 
методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової ге-
нерації рахується за формулою «вартість вугілля в порту Рот-
тердам плюс вартість його доставки в Україну».
 Через застосування нової формули теплові генерації ста-
ли продавати електроенергію дорожче. Детективи НАБУ не 
знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Ук-
раїну за формулою «Роттердам+» потрапляло морем iз Роттер-
дама в заявлених обсягах. У НАБУ вважають, що керівництво 
НКРЕКП запровадило схему в інтересах групи приватних тепло-
генеруючих компаній.
 8 серпня детективи НАБУ повідомили шістьом особам, при-
четним до запровадження так званої формули «Роттердам+», 
про підозру у вчиненні дій, у результаті яких споживачам елект-
роенергії завдано 18,87 мільярда гривень збитків.
 Компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова внесла 10 мільйонів гри-
вень застави за радника гендиректора «ДТЕК Східенерго» Бо-
риса Лісового, якого підозрюють у причетності до завдавання 
збитків від впровадженої формули.
 А Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще 
одному підозрюваному у справі — гендиректору «ДТЕК Ме-
режі» Івану Гелюху — у вигляді застави в 9,5 млн грн.

■

ОРГАНИ

Чиїсь «вуха» на Різницькій
У кабінеті заступника генпрокурора Анжели 
Стрижевської виявили «прослушку»

■

Ті самі прослуховуючі 
спецзасоби у кабінеті 
Стрижевської.
Фото з «Фейсбук»-сторінки 

Лариси Сарган.

❙
❙
❙
❙
❙

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

«Вата» ціною у триста тисяч
Нардеп Микола Скорик сплатив заставу за звільнення 
фігурантів «справи 2 травня» Євгена Мефьодова і Сергія 
Долженкова

■

Адвокат Рибін (у центрі) в компанії підзахисних: росіянина 
Долженкова (ліворуч) і Мефьодова, він же «Капітан Какао» 
(праворуч).
Фото з «Фейсбук»-сторiнки Олександра Білого.

❙
❙
❙
❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 СЕРПНЯ 2019 СВІТ

Що спільного між Києвом і виборами в 
Ізраїлі?
    По-перше, звичайно, унікальна ситу-
ація. Україна стала другою країною сві-
ту, після самого Ізраїлю, в якій і прези-
дент, який вступив на посаду, і прем’єр-
міністр, який невдовзі піде з посади, є 
євреями. Та, власне, і при цьому візит 
міг би не відбутися, якби до його органі-
зації не доклав рук ще один єврей — олі-
гарх Ігор Коломойський. 
 Причина друга — дострокові парла-
ментські вибори у вересні. З приблиз-
но восьми мільйонів мешканців Ізраїлю 
євреї становлять шість мільйонів. Із них 
500 тисяч — вихідці з України. Це дуже 
великий сегмент електорату, за симпатії 
якого варто поборотись. Деякі ізраїльсь-
кі ЗМІ, наприклад «Джерусалем Пост», 
переконані, що головна мета візиту Бе-
ньяміна Нетаньяху — це боротьба за 
ізраїльських виборців, які є репатріан-
тами з пострадянського простору або їх-
німи нащадками. Ці голоси можуть доз-
волити пану Нетаньяху зберегти владу 
та свої позиції в майбутній коаліції. Ук-
раїнські експерти теж пов’язують цей ві-
зит із виборами в Ізраїлі і не очікують, 
що він принесе прорив у стосунках двох 
країн.
 І причина третя — бажання Нетанья-
ху відвідати меморіал у Бабиному Яру. 
 Утiм не варто відкидати і прозаїчні-
ших практичних мотивів двосторонньо-
го співробітництва. В Києві Нетаньяху 
мав дуже насичений графік зустрічей. 
У понеділок, 19 серпня, після прибуття 
до Києва він провів переговори з прези-
дентом України Володимиром Зеленсь-
ким. За підсумками зустрічі між ліде-
рами двох держав були підписані двос-
торонні міжурядові угоди зі співпраці в 
галузях сільського господарства, IТ-сек-
тору, енергетики, харчової промисло-
вості, фармацевтики і транспорту. Вар-
то зазначити, Нетаньяху також приві-

тав ратифікацію Україною у липні уго-
ди про вільну торгівлю з його країною. 
Він пообіцяв, що після виборів до Кне-
сету ізраїльська сторона також ратифі-
кує цю угоду. А також додав, що її дія 
буде розширена ще й на сферу послуг. 
Особливе зацікавлення в ізраїльського 
гостя викликала перспектива поєднання 
зусиль двох держав у розвитку IТ-секто-
ру та спільних наукових дослідженнях. 
Він зазначив, що ізраїльські компанії 
вже співпрацюють iз понад 50 тисячами 
українських програмістів та науковців і 
що відкриття відповідних центрів в обох 
державах спроможне значно посилити 
цей потенціал.

Ізраїль посередником не стане 
 Питання війни та безпеки, на яких 
Ізраїль знається краще за інших, були оз-
вучені першими на переговорах. Володи-
мир Зеленський подякував ізраїльським 
партнерам за підтримку територіаль-
ної цілісності України та стійку пози-
цію щодо війни на сході нашої держави 
та анексії Криму.
 Враховуючи те, що Беньямін Нета-
ньяху має тісні та дружні відносини як 
iз президентом США Дональдом Трам-
пом, так і з президентом Росії Володими-
ром Путіним, українська сторона розра-
ховує, що він може стати посередником 
для України у відносинах iз цими двома 
світовими лідерами. Сподівання радше 
марні, бо Нетаньяху не бачить для себе і 
своєї країни жодної користі з такого по-
середництва. Опитані BBC News Україна 
українські експерти-міжнародники у по-
середництво Ізраїлю відверто не вірять. 
 Зеленський також сподівається на-
брати додаткові позитивні бали з того, що 
саме за його президентства Ізраїль визнає 
Голодомор 1932-33 років геноцидом ук-
раїнського народу. Це питання незмін-
но провалювалось ізраїльським Кнесе-
том, де переважають «друзі Росії». Якщо 

партії «Лікуд» таки вдасться перемогти 
на вересневих парламентських виборах, 
то, можливо, її лідер Нетаньяху нарешті 
проштовхне вирішення питання Голодо-
мору. Хоча перед цим зважить, а чи вар-
то йому псувати відносини з Кремлем? 
Адже, нагадаємо, відразу після того, як 
у лютому минулого року депутат ізраїль-
ського Кнесету Акрам Хасон вніс на роз-
гляд ізраїльського парламенту законо-
проект, де Голодомор 1932-33 років на-
звано актом геноциду, посольство РФ 
відразу висловило своє обурення. 

Пастка з двох столиць 
 Увага ЗМІ та експертів до приїзду Не-
таньяху прикута ще й тому, що відноси-
ни двох країн в останні роки перебувають 
у певній напрузі. Причин для цього вис-
тачає: у минулі роки Україна не підтри-
мала Ізраїль у кількох ключових для ньо-
го питаннях на Радбезі ООН i не визнала 
його суверенітет над Голанськими висо-
тами, нагадує Бі-Бі-Сі. Ізраїль iз відповід-
дю не забарився. Для початку Нетанья-
ху скасував візит українського прем’єра 
Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Пізні-
ше політичні проблеми у стосунках двох 
країн перекинулися і на інші напрямки.
 Ізраїльські правоохоронці завертали 
цілі літаки з громадянами України, роз-
повіли українські прикордонники. За 
даними Держприкордонслужби, у 2017 
році до Ізраїлю не впустили 4,5 тис. ук-
раїнців, у минулому році — 3,5 тис., а 
вже з початку цього року на ізраїльсько-
му кордоні завернули 2,6 тис. І це лише 
ті, повернення додому яких українські 
прикордонники відстежували. Насправ-
ді ця цифра може бути значно більша.
 Із приходом до влади Володимира Зе-
ленського може відбутися потепління... 
і зміна позиції України. Ізраїльська пре-
са напередодні візиту звернула увагу на 

той факт, що пан Нетаньяху так і не за-
був про голосування делегації Украї-
ни на підтримку резолюції ООН у груд-
ні 2016 року, що засуджувала будівниц-
тво єврейських поселень на Західному бе-
резі ріки Йордан. Поселення вважаються 
незаконними з точки зору міжнародного 
права, хоч Ізраїль це заперечує.
 Окрім уже згаданого голосування у 
2016 році про засудження будівництва 
єврейських поселень на Західному бе-
резі ріки Йордан, Україна не підтрима-
ла Ізраїль на міжнародному майданчику 
ще в кількох питаннях. Зокрема, у груд-
ні 2017 року Генасамблея ООН засудила 
неоднозначне рішення Дональда Трампа 
про визнання Єрусалима столицею Ізраї-
лю. Тоді Україна взагалі усунулася і не 
голосувала. 
 Тепер Нетаньяху має великі очіку-
вання стосовно Зеленського. Огляда-
чі припускають, що на зустрічі сторони 
можуть також обговорити імовірність 
перенесення посольства України з Тель-
Авіва до Єрусалима. Щодо останнього 
— Ізраїль відкрито заявляв про те, що 
сподівається на такий крок Києва. Якщо 
команда Зе піде на це, то заведе Україну 
у велику пастку. США та Ізраїль, може, 
й стануть союзниками України, але на 
ворогів перетворяться понад 20 арабсь-
ких країн та увесь Європейський Союз, 
які не визнають права Ізраїлю вважати 
Єрусалим своєю столицею. Тоді вже Ук-
раїна не зможе розраховувати на пози-
тивні для неї рішення і голосування на 
Генасамблеї ООН та інших міжнародних 
форумах. 
 Але справа перенесення посольства 
України до Єрусалима зрушилась. В ук-
раїнських політичних колах його актив-
но обговорюють. Тим часом ізраїльський 
прем’єр-міністр уже й запросив Зеленсь-
кого з візитом до Єрусалима. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У понеділок, 19 серпня, пре-
зидент Франції Еммануель Мак-
рон прийняв у своїй літній ре-
зиденції — старовинному фор-
ті Брегансон на узбережжі Се-
редземного моря — президента 
Росії Володимира Путіна. Путін 
iз супроводом прилетів на Лазу-
ровий берег двома гелікоптера-
ми. 
 Відразу після привітання 
гостя з Росії Макрон повідомив, 
що говоритимуть про зняття на-
пруги навколо Ірану, конфлікт 
у Сирії, розвиток двосторонніх 
відносин та про контроль оз-
броєнь у контексті припинен-
ня дії Договору про ліквідацію 
ракет середньої та меншої даль-

ності. Значна частина перего-
ворів стосувалася ситуації на 
сході України. Президент Мак-
рон висловив сподівання, що 
переговори з Путіним приве-
дуть у найближчі тижні до са-
міту, присвяченого кризі в Ук-
раїні. Зустріч у «нормандсько-
му форматі відбудеться впро-
довж «наступних тижнів», 
зазначив Макрон. За його сло-
вами, з часу обрання президен-
том України Володимира Зе-
ленського відбулись «справжні 
зміни» щодо ситуації у країні.
 Путін заявив, зокрема, сто-
совно ситуації на сході Украї-
ни, що є причини для «обереж-
ного оптимізму». Він наголо-
сив, що Росія підтримувати-
ме «нормандський формат», 

якщо йдеться про розмови на 
тему врегулювання конфлік-
ту у Східній Україні за участi 
представників чоти рьох країн: 
Франції, Німеччини, Росії та 
України. Путін зазначив, що 
його перші контакти iз Зе-
ленським «вселяють певний 
оптимізм», передає агенція 
«Франс прес». Він наголосив, 
що альтернативи переговорам 
у «нормандському форматі» не 
існує, але перед організацією 
саміту необхідно домовитися 
щодо низки питань. 
 Переговори відбувалися за 
кілька днів до саміту «Великої 

сімки» у французькому Біар-
ріці. З огляду на анексію Кри-
му та інтервенцію на сході Ук-
раїни Володимира Путіна при-
пинили запрошувати на саміти 
«Великої вісімки» і вона ста-
ла «Великою сімкою». Путін 
заявив у Брегансоні, що йому 
вистачає участі у самітах «Ве-
ликої двадцятки», але, нiде 
правди діти, він таки прагне 
для вдоволення власного его 
знову стати восьмим у «сімці». 
І очікує на сприяння в цьому 
Макрона. Адже вдалося повер-
нути російську делегацію до 
ПАРЄ без виконання умов та-

кого повернення, то, може, і 
до «сімки» вдасться приєдна-
тися, знову ж таки, без жодної 
відповідальності за вчинене. 
 «Повернення до «вісімки», 
як і повернення до позитив-
них відносин між Росією і Єв-
росоюзом, пролягає через ви-
рішення конфлікту в Європі. 
Я думаю, що питання «вісім-
ки», з моєї точки зору, зале-
жить від української кризи, її 
розв’язання», — заявив лідер 
Франції у понеділок, 19 серп-
ня, під час спільної прескон-
ференції з російським прези-
дентом Володимиром Путіним. 
Путін, у свою чергу, зазначив, 
що Росія не відмовляється від 
жодних форматів роботи, у то-
му числі у форматі «Великої 
вісімки».
 Операція «Зваблення Путі-
на» — так назвали поміж собою 
французькі журналісти спіль-
ну пресконференцію Макрона 
і Путіна. Французькі медіа по-
яснюють таке, як вони кажуть, 
«залицяння» Макрона до Путі-
на тим, що Франція і ЄС хочуть 
утримати Росію як бізнес-парт-
нера, а Москва дражнить кава-
лерів гарбузом, тобто тим, що 
може знайти цікавіші ринки у 
Китаї. ■

ГОСТІ

Як свій до свого
Чого насправді приїздив прем’єр-міністр 
Ізраїлю в Україну?

■

Під час скорботних заходів у Бабиному Яру. ❙

КОНТАКТИ

«Обережний 
оптимізм» Путіна 
Володар Кремля і французький президент 
Макрон говорили про ситуацію в Україні

■

Зустріч у Брегансоні назвали «залицянням» Макрона до Путіна. ❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

У всіх дотеперішніх коментарях візит до Києва ізраїльського глави уряду Беньяміна 
Нетаньяху називають «знаковим», адже вперше за останні 20 років прем’єр-міністр 
Ізраїлю прибув до України. Попереднього разу він відвідував Київ 1999 року під час 
своєї першої прем’єрської каденції. Та варто замислитись, що привело Нетаньяху до 
Києва цього разу? 
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Українська економіка за підсумками 
другого кварталу нинішнього року різко 
зросла, здивувавши працівників статис-
тики та експертів. На думку міжнародних 
аналітиків, ми можемо стрімко зрости і 
навіть повторити успіх Польщі. Втім че-
рез так звані ВВП-варанти «понаднор-
мове» зростання економіки означатиме 
для нас додаткові бюджетні виплати. 
Крім того, українська економіка значною 
мірою працює на імпорт і недостатньо 
захищена від імовірної світової рецесії. 

Рекорд із 2016-го...
 Валовий внутрішній продукт в II 
кварталі 2019 року зріс на 4,6% від ана-
логічного кварталу 2018 року. Останній 
раз такі високі темпи зростання економі-
ка, за даними Держстату, показала ще в 
IV кварталі 2016 року. У порівнянні з I 
кварталом 2019 року ВВП зріс на 1,6% 
з урахуванням сезонного фактора. Тем-
пи ж зростання ВВП України в I квар-
талі поліпшені до 2,5%. Таким чином 
Національний банк України підвищив 
свій прогноз зростання ВВП у 2019 році 
до 3%. 
 «Зростання ВВП на 4,6% виявило-
ся несподівано швидким, — прокомен-
тували новину в агенції «Блумберг». 
— Всесвітній банк попереджав, що без 
прискорення темпів зростання Україні 
знадобиться півстоліття, щоб наздогна-
ти сусідню Польщу. Президент Володи-
мир Зеленський, партія якого отрима-
ла контроль над парламентом на вибо-
рах, пообіцяв досягти зростання ВВП на 
5% і більше в найближчі роки. Озвуче-
ний план реформ вселяє оптимізм серед 
інвесторів».
 «Перші сигнали надихають», — ци-
тує агенція інвестиційного директора 
Aberdeen Asset Management PLC Вікто-
ра Шабо, який допомагає керувати борго-
вими зобов’язаннями ринків, що розви-
ваються. Компанія володіє великим па-
кетом українських бондів. І при цьому ін-
вестдиректор висловив жаль у зв’язку із 
достроковим позбавленням компанії від 
варантів, прив’язаних до зростання ВВП, 
випущених Україною у 2015 році в рам-
ках реструктуризації боргу.
 Утім святкувати перемогу ще завчас-
но. Адже, на думку міжнародних експер-
тів, домогтися сталого прискорення зрос-
тання української економіки буде нелег-
ко. Причинами, які допомогли швид-
ко «розігнати» ВВП у другому кварталі 
2019-го, фахівці вважають зниження ін-
фляції, продуману грошово-кредитну і 
фіскальну політику.

Торгівля, зарплати і будівельний 
сектор
 На думку вітчизняних експертів, 
прискорення економічного зростання в 
другому кварталі було очікуваним, але 
його темпи перевищили оцінки, які ба-
ражували на рівні 3,5—3,8%. Приско-
рення, на їхню думку, відбулося завдя-
ки декільком факторам: відновленню 
зростання в промисловості в другому 
кварталі, переважно за рахунок резуль-
татів видобувних галузей і хімічної про-
мисловості. Також істотно прискорило-
ся зростання у роздрібній торгівлі і різ-
ко поліпшилися споживчі настрої насе-
лення. Цей показник вказує на істотне 
посилення внутрішнього споживчо-
го попиту. Невеликий внесок у приско-
рення зростання зробив сільськогоспо-
дарський сектор, адже збір зернових по-
чався раніше, а врожайність виявилася 
кращою, ніж у минулому році. 
 Інший фактор, який свідчить про спо-
живче зростання, що напряму впливає 
на зростання ВВП, — зростання заробіт-
них плат в Україні. Як відомо, за даними 
Держстату, середня зарплата наприкін-
ці 2015 року становила 5 тис. 230 грн, що 
за тогочасним курсом становило близько 
227 доларів. Станом на сьогоднішній день 
цей показник уже зріс до 10 тис. 783 гри-
вень, що за нинішнім курсом наближаєть-
ся до позначки 415 доларів. Така динамі-
ка зарплат сприяє зростанню купівельної 
спроможності, яка підігрівається ще і сьо-
годнішнім бумом у споживчому кредиту-
ванні на банківському ринку.
 Ще один фактор, який має безпосе-
редній вплив на ВВП, — будівельна га-

лузь. Саме цей сегмент показав висо-
кий приріст доданої вартості. Причому 
як у першому, так і в другому кварталі 
нинішнього року. 

Повторимо успіх Польщі?
 Раніше міністр економіки Оксана 
Маркарова зазначала: економіка Украї-
ни демонструє зростання вже чотирнад-
цять кварталів поспіль, що створює спри-
ятливі умови для залучення інвестицій в 
нашу країну. «Не можна досягти реаль-
них результатів без бажання змінювати-
ся. З 2014 року ми не просто механічно 
рухаємося по шляху реформ, ми систем-
но перетворюємо Україну. Наша економі-
ка зростає, а зважена фіскальна політика 
дозволила в 2018 році знизити показник 
співвідношення держборгу до ВВП до 
52,3%», — заявила міністр і додала, що 
її команді вдалося знизити показник ухи-
лення від сплати податків завдяки успіш-
ній реформи Державної фіскальної служ-
би, а середньострокове планування дозво-
лило вести зважену фіскальну, бюджет-
ну та боргову політику.
 Саме ці фактори, на думку Маркаро-
вої, створюють сприятливі умови для за-
лучення інвестицій в Україну. На дум-
ку ж міжнародних експертів, Україна 
здатна повторити прецедент тривалого 
економічного зростання, продемонстро-
ваний раніше в Польщі. Таку думку ви-
словив британський економіст, експерт 
із питань України Тімоті Еш. 
 Агенція «Блумберг», у свою чергу, 
звернула увагу, що українське зростан-
ня контрастує з уповільненням зростан-
ня в Європі. Як зазначає видання «Євро-
ньюс», Польща демонструє щорічне зрос-
тання ВВП на рівні 4,2% починаючи з 
1992 року. На думку Тімоті Еша, за умо-
ви правильної політики Україні цілком 
під силу повторити польський прецедент 
щодо зростання економіки. «Незважаю-
чи на низький старт, немає причин, через 
які Україна не могла б досягти подібного 
рівня зростання за умови вірною комбі-
нації рішень», — каже Еш. 
 Показник другого кварталу матиме 
прямий вплив на щорічне значення ВВП. 
«Цифра за другий квартал за попередньо-
го прогнозу у 2,7% означає, що навіть 
якщо решту року зростання буде нульо-
вим, загальний річний показник зростан-
ня становитиме близько 3%», — проко-
ментував результати Бенджамін Хіль-
генсток, економіст міжнародної асоціації 
фінансових інститутів Інституту міжна-
родних фінансів у Вашингтоні. 
 На думку економіста Андерса Ас-
лунда з дослідницького центру «Атлан-
тік Консул» у Вашингтоні, для українсь-
кої економіки настав час для стрімкого 
зростання: інфляція стабілізувалася з 
мінімальним дефіцитом бюджету і жорс-
ткою монетарною політикою. «Обмін-
ний курс гривні підвищився, як і потріб-
но, щоб зберегти робочу силу в Україні. 
Нарешті ми бачимо зростання, але важ-
ливо захистити право власності», — ска-
зав експерт.
 Ще одна можливість для прискоре-
ного розвитку української економіки — 
скасування мораторію на землю. Якщо 
сільськогосподарська рілля стане това-
ром, з’явиться додаткова можливість 
для залучення іноземних інвестицій, а 
це додасть іще кілька відсотків до рівня 
ВВП. На думку ексміністра закордон-
них справ Швеції, експерта аналітично-
го центру European Council on Foreign 
Relations Карла Більдта, земельна ре-
форма може значно вплинути на показ-
ники зростання ВВП України. «Працю-
ючий ринок землі подвоїв би вартість 

землі, привернув би півтора мільярда до-
ларів нових інвестицій в сільське госпо-
дарство щорічно і збільшив би зростан-
ня ВВП України на 2% щорічно», — на-
писав Більдт у своїй статті.

Небезпека високих відсотків
 Новообраний президент Володимир 
Зеленський, утім, має ще грандіозніші 
плани: економіка України, на його дум-
ку, має зростати щонайменше на 5-7% в 
рік. Експерти ставляться до таких планів 
доволі скептично. Хоча й зазначають: у 
принципі, таке зростання можливе. Од-
нак, на думку аналітиків, набагато важ-
ливішим є не голі цифри, а стійкість та-
кого зростання. А досягти подібного успі-
ху неможливо без потужного багаторіч-
ного потоку інвестицій.
 «Наслідком чого стане зростання ви-
сокотехнологічних підприємств, збіль-
шення продуктивності праці, зростан-
ня частки продукції з високою доданою 
вартістю, — цитують ЗМІ економічно-
го експерта «Конкорд Кепітал» Євгенію 
Ахтирко. — Все це можливо тільки у ви-
падку так званого поліпшення інвести-
ційного клімату, що має на увазі захист 
прав інвестора: справедлива судова сис-
тема насамперед, однакові правила гри 
для всіх учасників ринку, прозоре регу-
ляторне середовище».
 Утім короткотерміновий потік ін-
вестицій, на її думку, цілком можли-
вий: він ґрунтуватиметься лише на очі-
куваннях і вірі у те, що нова влада все ро-
битиме правильно. Приблизно так було 
в Україні в 2005—2007 роках. Мінус від 
подібної «роботи на аванс» у тому, що у 
випадку, коли очікування інвесторів не 
виправдаються, то на стійкий приріст 
ВВП протягом багатьох років розрахо-
вувати не доведеться. 
 Проте зростання ВВП має і небезпечні 
підводні камені, і певні негативні нюан-
си. Скажімо, якщо економіка — а це ціл-
ком можливо — зросте до 3,5—3,7% за 
підсумками року, це призведе до необхід-
ності виплачувати кошти за ВВП-варан-
тами, що додатково збільшить і так силь-
не боргове навантаження країни з ураху-
ванням, що 2019 і 2020 роки є піковим 
з виплати Україною боргів. Так, за внут-
рішніми боргами до кінця 2019 року Мін-
фіну потрібно виплатити 2 млрд доларів 
і 0,54 млрд євро за облігаціями внутріш-
ньої держпозики, плюс 1,2 млрд доларів 
за ОВДП у 2020 році. Також за зовнішні-
ми зобов’язаннями потрібно буде випла-
тити до кінця цього року 1,3 млрд до-
ларів за єврооблігаціями, плюс 0,8 млрд 
доларів за позиками МВФ. У наступному 
році — 1,4 млрд доларів МВФ і 3,6 млрд 
доларів за єврооблігаціями.
 Якщо до цього додати ще ВВП-ва-
ранти, випущені в 2014 році, коли Ук-
раїна перебувала на межі дефолту і за-
пропонувала інвесторам додаткові умо-

ви. Платежі за цими паперами здійсню-
ватимуться щорічно в грошовій формі 
в доларах США в залежності від дина-
міки зростання реального ВВП Украї-
ни в 2019—2038 роках, проте через два 
календарні роки, тобто між 2021 і 2040 
роками. Якщо приріст ВВП за рік буде 
ниж че 3% або реальний ВВП буде мен-
шим 125,4 млрд доларів, виплат за папе-
рами не буде. У разі, якщо приріст реаль-
ного ВВП складе від 3% до 4%, випла-
та за цими паперами становитиме 15% 
перевищення показника ВВП над 3%, а 
якщо понад 4%, — то ще плюс 40% пере-
вищення показника ВВП над 4%. Крім 
того, з 2021 по 2025 роки платежі обме-
жені 1% ВВП.
 Іншими словами, якщо показник 
зростання реального ВВП перевищить 
3% вже у нинішньому цьому році, Ук-
раїні необхідно буде зробити перший 
платіж власникам ВВП-варантів уже в 
травні 2021 року. За підрахунками еко-
номістів, при показнику в 3,1% сума 
платежу становитиме 20 млн доларів, 
і кожна наступна десята процентного 
пункту до показника 4% означатиме до-
даткові 20 млн доларів. 

Економіка працює на імпорт 
 Інше вузьке місце у траєкторії зрос-
тання української економіки — внут-
рішній спекулятивний споживчий по-
пит, який є головним драйвером вітчиз-
няного зростання. Який замінює собою 
реальні інвестиції в економіку України. 
«Так, українці стали більше купувати, 
зростає споживчий ринок, — коментує 
ситуацію економіст Олег Пендзин. — 
Але звідки взялися гроші? Це кошти 
наших заробітчан. І за них не створю-
ють нові робочі місця, а купують побу-
тову техніку, інші споживчі товари. Які 
виготовлені передусім за кордоном. Тоб-
то ми розвиваємо торгівлю, прискорюю-
чи наш ВВП, але при цьому збільшуємо 
кількість імпорту до України. Наш тор-
говельний баланс і без того вже мінусо-
вий, а ми додатково погіршуємо цю си-
туацію». 
 Наступна загроза для нас — можли-
ве уповільнення світової економіки, до 
якого вже сьогодні готується світ. Ук-
раїна внаслідок цих процесів може пос-
траждати найсильніше, адже ми є сиро-
винною країною, отже — залежимо від 
цін на ці товари. Які зазвичай значно де-
шевшають у період економічних криз. 
 За словами Олега Пендзина, вже уп-
родовж кількох останніх тижнів зафік-
совано падіння цін на металургійну про-
дукцію, яка є головним джерелом над-
ходження валюти до нашої країни. Очі-
кується падіння вартості зернових. А  
отже, наш цьогорічний рекордний вро-
жай на рівні 72 млн тонн може принес-
ти менше прибутку, ніж торішній у роз-
мірі 70 млн тонн. ■

ГРА У ЦИФРИ

Стрибок на оптимізмі
Український ВВП встановив 
несподіваний для багатьох 
рекорд: зріс на 4,6% замість 
очікуваних 2,7%

■

Україна готується зібрати 72 млн тонн зернових, але через імовірну рецесію світової 
економіки може заробити на ній менше, ніж торік.
Фото з сайта ukranews.com.

❙
❙
❙
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Яка погода — такий і врожай!
 Переможцями фестивалю «Українсь-
кий кавун — солодке диво» у 2019 році 
також став яскравий гарбуз вагою у 
34,5 кілограма, найбільша та апетитна 
диня — 6,5 кілограма. Надамо інформа-
цію для порівняння: найбільший кавун-
2018 виростив фермер із Нової Збур’ївки 
Володимир Фіночко, тоді журі зафіксу-
вало вагу рекордсмена у 25 кілограмів.
 Старожили свята пам’ятають, що 
були часи, коли переможець серед ка-
вунів «тягнув» i на 43 кілограми, але не 
завжди погодні умови на Херсонщині 
сприяють новим рекордам.

 Так, літо цього року видалося дуже 
спекотним на початку червня та надто 
дощовим у липні й перших днях серп-
ня, коли кількість опадів іноді у два-три 
рази перевищувала денну норму, а тем-
пература повітря тривалий час залиша-
лася незвично низькою. 
 Хоча, треба віддати належне, така ве-
лика кількість вологи без додаткового по-
ливу дозволила аграріям виростити ре-
кордно високий урожай баштанних у ці-
лому, а це близько 300 тонн кавунів, тоб-
то вдвічі більше, аніж у минулому році, 
проте їх розміри — досить скромні.

Найсмачніший фестиваль
 Свято врожаю на півдні України вже 
16 років поспіль збирає гостей не лише з 
нашої країни, бо на Херсонщину в сер-
пні приїжджають і закордонні ферме-
ри, які бажають поділитися досвідом та 
довідатися про нові таємниці вирощу-
вання кавунів. 
 Для вчених, селекціонерів та аграріїв 
це відмінна можливість відстежувати, з 
насіння якої країни виростають найсо-
лодші та найбільші кавуни на родючих 
землях півдня України. Ентузіасти своєї 
справи представили на суд глядачів сму-
гастиків різних форм та кольорів: оваль-
ні та круглі, із зеленою, синьою або стро-
катою скоринкою, з жовтою або черво-
ною м’якоттю всередині.
 Однією з родзинок цьогорічного фес-
тивалю став кавуновий мед, який на ба-

гатті у величезному казані просто на на-
бережній Голої Пристані зварили пред-
ставники об’єднання «Зелені хутори 
Таврії». Народні умільці зізналися, що 
варять мед із м’якоті кавуна, на відмі-
ну від бекмеса — варення з кавунових 
шкірок.
 На серпневому фестивалі гостей при-
гощали солодощами, кавунами у мари-
наді, настоянками з кавуна, бекмесом, 
медом, коктейлями, авторськими ви-
нами та навіть справжнім органічним 
віскі.
 А от сенсацією свята стала мож-
ливість безкоштовно випити відразу 
кілька великих келихів свіжого каву-
нового соку. Відвідувачі фестивалю оці-
нили рецепт майстрів із Херсонської об-
ласті, адже для гостроти відчуттів вони 
додавали у приготований напій добру 
часточку лимона, пару гілочок м’яти та 
кубики льоду.
 Порадував гостей свята й фермер із 
Білозерського району, який навчився 
робити справжній кавуновий «Мохіто» 
на вибір клієнта — з алкоголем або без, 
головний інгредієнт якого — свіжі хер-
сонські кавуни. 
 За його авторським коктейлем виши-
ковувалися довгі черги: не менш важли-
вою в цьому напої виявилася чистісінька 
голопристанська вода, освіжаючий на-
туральний мед та шматочки лайма.
 Настільки ж охоче гості фестивалю 

шикувалися у черги за кавунами, які 
продавали просто з поля всім охочим 
за святковою ціною 2 гривні за кілог-
рам. Хоча на ринках України вартість 
кілограма кавуна — поки що в кілька 
разів вища, та й не завжди продавці ма-
ють умови для збереження делікатної 
продукції у первозданному вигляді.
 За словами фермерів, дуже скоро, 
ближче до початку осені, закупівельна 
ціна на кавуни впаде до демократичних 
60 копійок за кілограм — саме за стільки 
готові продати свій товар просто з поля 
селяни у Херсонській області.
 — На глянцевій шкурці стиглих хер-
сонських кавунів можна створювати 
справжні шедеври: гідні світової слави 
твори мистецтва, скульптури та навіть 
картини, — розповідає майстриня з ху-
дожньої різьби Валерія Овчаренко. — У 
своїй роботі я можу використовувати як 
оригінальну форму кавуна, так і краси-
вий контраст поєднання трьох його ко-
льорів — зелений, білий та червоний. 
Мистецтву карвінгу (художнє різьблен-
ня по овочах) я навчилася порівняно не-
давно, але вже можу сама давати поради 
новачкам, підказувати, який кавун най-
краще підійде для тієї чи іншої роботи.

Підняли кавуновий прапор
 Напередодні проведення традицій-
ного фестивалю «Український кавун 
— солодке диво» власники баштанів за-

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Де живе король кавунів
Найбільшого смугастика в Україні 2019 року виростив фермер із Херсонщини

■

Ірина КИРПА

На фестиваль «Український кавун — со-
лодке диво» до міста Гола Пристань, що 
на Херсонщині, з’їхалося понад 50 фер-
мерів із різних регіонів нашої країни. 
Власники баштанних полів з усієї Украї-
ни завзято боролися за звання кращого, 
але переможцем став житель Голопри-
станського району Василь Теличко. 
Саме він виростив рекордсмена ниніш-
нього року — величезний кавун вагою 
понад 31 кілограм. За словами ферме-
ра, гіганта виростили з насіння, яке ще 
навесні привезли з Америки (місто Сак-
раменто) та адаптували під кліматичні 
умови півдня України.
Титулований фермер, який виростив 
найбільший кавун в Україні, каже, що 
результат перевершив усі очікування: 
кавуни «з американським корінням» 
виросли справжніми велетнями, вони й 
зовні красиві, та й на смак надзвичайно 
запашні та солодкі.
Як розповів Василь Теличко, кавуни віт-
чизняних сортів орієнтовані на середній 
розмір близько 5-10 кілограм, а ось спе-
цифіка американської селекції ширша — 
вона допускає як дуже маленький роз-
мір смугастиків (3-4 кг), так і гігантські 
розміри: від 30 до 60 кілограмів.
— Головне — вибрати вдалий час для 
посадки, — пояснює свою перемогу 
фермер Василь Теличко. — Ніяких доб-
рив, щоб виростити кавун-переможець, 
ні я, ні моя дружина не використовува-
ли. Нам самим було цікаво подивитися, 
що виросте, якщо створити на своєму 
полі винятково чисті екологічні умови. 
Адже ще до нового року вирощений 
улітку своїми руками урожай баштанних 
ми плануємо з’їсти всією нашою друж-
ною сім’єю!
За словами керівника фермерського гос-
подарства «Фаворит» Івана Яланського, 
американський сорт «Кароліна Гросс» 
дозріває за 115-120 днів, а от вітчизняні 
сорти — швидше, лише за 80 днів. На-
томість «кавун-іноземець» може лежати 
без псування 2-3 місяці та при цьому не 
втратити добрі смакові якості.

Гігантська ягідка.❙

Переможець фестивалю Василь Теличко пригощає своїми кавунами всіх охочих.❙

Навіть повітряна куля — тематична.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Розписані тетраподи маріу-
польська художниця Мари-
на Черепченко називає красою, 
яка дійсно може врятувати світ. 
Причина, на її думку, досить пе-
реконлива: гігантські 20-тонні 
фортикаційні споруди володіють 
силою, здатною протистояти 
біді, що той світ руйнує. Ця тео-
рія вже була підтверджена прак-
тикою. На початку війни фото 
чотириметрових бетонних конс-
трукцій, виставлених на в’їздах 
до Маріуполя, облетіли фактич-
но увесь світ, ставши символом 
спротиву російській окупації. 
Для надійності місцеві художни-
ки «одягли» їх в українські «ви-
шиванки», аби візуально відме-
жуватися від «русского міра», 
що наступав з усіх боків. 
 Тетраподи й сьогодні варту-
ють приазовське місто, але вже в 
якості живописних оберегів. Не-
посвяченим у новітню історію ту-
ристам може навіть здатися, що 
вони були тут завжди, як море 
чи скіфські баби. Втім це далеко 
не так. Велику партію бетонних 
хвилерізів незадовго до анексії 
півострова замовили місцево-
му підприємству «Азовінтекс» 
кримчани для зміцнення берего-
вої лінії. Частина готових конс-
трукцій якимось дивом лишила-
ся в Маріуполі, надихнувши міс-
цевих художників на проведення 
арт-проєкту «Твоя стихія». Так у 
2013 році 80 тетраподів спалах-
нули яскравими орнаментами у 
різних стилях — українському, 
давньослов’янському, абстрак-
тному, здивувавши несподівано 
вдалим поєднанням мистецтва і 
стійкої сили. Тоді ніхто й гадки 
не мав, що вже за рік цій красі 
судилося стати частиною плану 

оборони міста, а заодно і його но-
вим оберегом. 
 Остання ідея завдяки Марині 
Черепченко втілилася у ще одно-
му проекті — сувенірному. Тепер 
тут випускають тетраподи різно-
го розміру та направлення, про-
те головна родзинка лишилася 
незмінною — кожен із них роз-
фарбовується винятково вручну. 
«Спочатку наносимо ґрунтуван-
ня і покриваємо поверхню білою 
фарбою, — каже майстриня. — 
А потім вже узори. Для них під-
ходять різні відтінки з конкрет-
ним змістом. Жовтий символі-
зує урожай, зелений — надію та 
життя, блакитний — чистоту та 
здоров’я, коричневий — землю 
та її животворящу силу. У кольо-
рознавстві жовтий та блакит-
ний (кольори нашого прапора) 
підтримують одне одного, разом 
посилюючи яскравість. Я бачу в 
цьо му глибокий сенс». 
 Форма самого тетрапода не 
менш цікава. Він міцно і навіть 
непохитно стоїть на трьох «но-
гах», але водночас четвертим 
кінцем направлений у небо. І 
яким боком його не крути, щора-
зу вийде та ж сама конструкція. 
«Треба розуміти, що у цієї фігу-
ри — свої меридіани та паралелі, 
своя геометрична специфіка, — 
каже пані Марина. — І якщо вра-
хувати ці особливості, то малю-
нок вийде дуже гармонійним. На 
розпис маріупольського оберега 
мене надихають різні види ук-
раїнської народної творчості — 
вишиванка, косівська кераміка, 
трипільське мистецтво, витина-
нки, писанкарство, петриківсь-
кий розпис». 
 Зараз майстриня найчастіше 
розписує сувенірні тетраподи ви-
сотою від 3,5 до 40 сантиметрів. 
Їх охоче розкуповують як турис-

ти, так і місцеві жителі. Форма 
цілком відповідає ідеї ширвжит-
ку (брелоки, статуетки, прикраси 
тощо), але візерунок і для крихіт-
них сувенірчиків підбирається 
винятково оригінальний. Двох 
однакових розписаних тетраподів 
в Маріуполі не буває в принци-
пі, бо це щоразу — стовідсотко-
вий ексклюзив. Експерименти з 
формою теж тривають. Коли чо-
ловік пані Марини пішов в АТО, 
вона створила татрапод-чашку і 
спеціальну ємність для міцних 
напоїв, адже армійські сто гра-
мів і сьогодні ніхто не відміняв. 
Для жінок у неї є колекція сере-
жок із кулоном і напрочуд функ-
ціональні еко-сумки. Одну з них 
майстриня носить сама, охоче де-
монструючи її дуже зручну і міст-
ку форму.
 Усі мистецькі витвори розку-
повують із блискавичною швид-
кістю, тому художниця нерід-
ко виходить на роботу навіть у 
вихідні дні. Це її мотивує роз-
вивати проект далі. Наприклад, 
недавно у співпраці з поліграфіч-
ним центром «Нова якість» було-
створено новий бренд сувенірної 
продукції Маріуполя. «На ма-
люнку навколо назви міста скон-
центровані всі упізнавані образи 
місцевої архітектури, — каже 
вона. — Тут є маріупольський 
логотип, обрамлений українсь-
ким вінком зі стрічками, а далі 
— за повним списком: знамени-
тий будинок зі шпилем, стара 
водонапірна вежа, драматичний 
театр, чайки, мушлі, море, ук-
раїнський герб, колосся пшени-
ці та соняхи, волошки, калина 
і — розписаний тетраподик  як  
основний оберіг». Тепер він теж 
символ Маріуполя. Тобто краса, 
що таки здатна врятувати місто. 
■

реєстрували власну громадську 
організацію «Асоціація вироб-
ників херсонських кавунів».
 Керівник одного з найус-
пішніших фермерських госпо-
дарств Юрій Паличев розповів, 
що для фермерів півдня Украї-
ни це відмінна можливість роз-
ширити ринок збуту, позбути-
ся нахабних перекупників, а 
також захистити свою продук-
цію від фальсифікату.
 — Ми зробили перший 
крок на шляху до реєстрації 
географічного значення «Хер-
сонський кавун», — заявив 
Юрій Паличев. — Надалі це 
допоможе ідентифікувати то-
вар у будь-якій точці світу, 
як такий, що був вирощений 
на певній території України. 
Своєрідний паспорт дасть га-
рантію покупцеві щодо чудо-
вих смакових якостей каву-
на, а також доведе екологічну 
чистоту його вирощування. 
Асоціація допоможе нам збе-
регти репутацію херсонських 
кавунів, отримати преміальну 
ціну за свою автентичну про-
дукцію та усунути недобро-
совісну конкуренцію й убез-
печити споживачів від невід-
повідних продуктів низької 
якості, сприятиме сільській та 
сільськогосподарській діяль-
ності виробників баштанної 
продукції.
 У світовій практиці відомі 
приклади, коли товар із зареєс-
трованим географічним зазна-
ченням користується величез-
ною популярністю у жителів 
різних країн. Серед найбільш 
затребуваних брендів мож-
на назвати шампанське, сир 
«Пармезан», фету, а також ко-
ньяк.
 В Україні подібна практи-
ка виникла порівняно недав-
но, але активісти проєкту «Гео-
графічні зазначення в Україні» 
обіцяють, що херсонські каву-
ни стануть справжнім брендом, 
поряд iз мелітопольською  че-
решнею та гуцульською ове-
чою бринзою.
 Згаданий проєкт фінансує 
Європейський Союз, він спря-
мований на розвиток систе-

ми географічної ідентифікації 
у рамках асоціації України з 
країнами ЄС.
 Крім України, херсонські 
кавуни та дині охоче імпорту-
ють покупці з Білорусі, країн 
Балтії, Польщі, Чехії, Вели-
кої Британії. Після того, як 
херсонський кавун запатенту-
ють, обсяг продажів на експорт 
значно зросте внаслідок збіль-
шення довіри до виробника з 
України.

«Смугастик» і рекорди
 За 28 років незалежності 
нашої країни херсонські каву-
ни встигли кілька разів потра-
пити на сторінки Книги рекор-
дів України. Так, у 2013-му на 
шкірці кавуна-переможця де-
сятого ювілейного фестивалю 
«Український кавун — солод-
ке диво» дівчина-майстриня 
зробила надзвичайно витон-
чений карвінг (художнє різьб-
лення), після чого «смугастик» 
потрапив до Книги рекордів  як 
найбільший карвінг-кавун.
 А ось у 2017 році вперше у 
місті Олешки (Херсонська об-
ласть) виклали Герб України з 
двох тонн кавунів та динь. Ор-
ганізаторам рекорду кавуни 
безкоштовно надали аграрії 
Виноградівського територіаль-
ної громади Олешківського 
району.
 Крім того, кожного літа во-
лонтери тих районів Херсон-
щини, де вирощують баштан-
ну продукцію, доставляють ка-
вуни та дині у якості подарун-
ка українським бійцям до зони 
проведення ООС на Донбасі.
 Нагадаємо, що перша бар-
жа зі знаменитими херсонсь-
кими кавунами припливе по 
Дніпру до Києва напередод-
ні Дня незалежності України. 
За словами голови Херсонсь-
кої ОДА Юрія Гусєва, переве-
зення водним шляхом дозво-
лить встановити мінімальні 
націнки за транспортування, а 
це означає, що жителі та гості 
столиці нашої країни зможуть 
вдосталь наїстися стиглих і ко-
рисних для здоров’я кавунів із 
півдня України. ■

ОБЕРЕГИ   

Тетрапод у «вишиванці»
Символ оборони Маріуполя надихнув художників на творчість і 
став ексклюзивним витвором мистецтва

■

Марина Черепченко біля розписаних тетраподів.
Фото з сайта «Крим-реалії». 

❙
❙

Обереги Маріуполя.
Фото Ірини ГОРБАЄВОЇ.

❙
❙

«Скибочний» дизайн.❙

Щоб зрозуміти розміри кавунів, варто порівняти їх із гарбузами.❙



Вадим ПЕПА, письменник
Київ

 1917 року на Фінляндсько-
му вокзалі в Петербурзі-Пет-
рограді-Ленінграді-Санкт-
Петербурзі проплачений 
більшовиками натовп зустрі-
чав Леніна, якого невдовзі буде 
проголошено «вождем світового 
пролетаріату». Німецькі спец-
служби узгодили з тими й тими 
європейськими країнами пере-
тин державних кордонів та до-
правили в розтерзану Російсь-
ку імперію нову владу замість 
поваленого царату. Прибуль-
цям була б гріш ціна в базар-
ний день, якби до вагона з пре-
тендентами на вищі пости не 
було причеплено вантажний ва-
гон, заповнений ущерть знеці-
неними царськими грошима 
та всілякою валютою на вибір. 
Найдорожче доправлялося під 
пильною охороною озброєного 
до зубів німецького, так би мо-
вити, «спецназу». 
 Подібно й Троцький пе-
реправлявся зі Сполучених 
Штатів Америки, але не заліз-
ницею, а на лайнері через оке-
ан. Зібрану ж американськими 
мільярдерами валюту для «ки-
шенькових» витрат «револю-
ціонера» берегли як зіницю ока 
бойові найманці з маузерами 
напоготові. Як у першому, так і 
в другому випадку «ідейні» фі-
нансисти розраховували повер-
нути витрачене з прибутком, з 
найвищими процентами.
 Що з усього того вийшло, 
кому-кому, а українцям не тре-
ба пояснювати. Проповідни-
ки «світлого комуністичного 
майбутнього» направили темні 
маси грабувати церковні храми, 
вилізати на золоті бані й трощи-
ти хрести, скидати дзвони та ще 
й з таким умислом, щоб дива ли-
варного уміння неодмінно тріс-
нули й розлетілися на шматки.
 Скасували православну віру. 
Одвернутися від Ісуса Христа і 
заставили темні маси бити пок-
лони привиду, який, за маяч-
нею Маркса—Енгельса, непри-

каяним «бродив по Європі». Тоді 
ж заходилися «розпеченим залі-
зом» заганяти хрещений люд у 
комуни, колгоспи. А щоб зада-
вити найменші спроби спротиву, 
винищили українське селянство 
Голодомором, який — геноцид, 
масовіший за Голокост.
 Через якихось сімдесят 
років ті ж самі комуністи та ви-
ховані ними комсомольці затія-
ли «перебудову». Воскресили 
православ’я. Покінчили з кол-
госпами. Розчленували ними ж 
запроваджену колективну влас-
ність на землю. А тепер тоталь-
но нав’язують масам через ка-
нали телебачення, що орні поля 
неодмінно треба пустити у віль-
ний продаж кому завгодно. Аби 
свіжа копійка. Кому саме не в 
кишені, а на валютні рахунки, 
від людей не втаїти. Усі знають, 
якими торбохватами купують-
ся та утримуються для розко-
шів маєтки, вілли, особняки 
чимдалі від України, особливо 
ж на берегах теплих морів і на-
віть океанів.
 Здається, уже ж ні для кого 
не секрет, що вистачає пропа-
гандистів, які лобіюють в Ук-
раїні інтереси Ізраїлю. А що ж 
хлібороби з діда-прадіда? Кому 
ж, як не їм, звернутися б до тих, 
які ніколи не гнули спини під 
пекучим сонцем на нивах, що 
аж піт очі заливає, та запитати: 
а чому ж білоручки не заклика-
ють ухвалити в Україні такі ж 
самі закони щодо користуван-
ня землею, які діють в Ізраїлі? 
Там земля і вода оцінюються на 
вагу золота. І щось не чувати ні 
про які рейдерські відбирання 
врожаїв, вирощених у кібуцах, 
чортзна-якими здирниками. А 
в Україні все ще, як у джунг-
лях, — чия сила, того й правда. 
 Піднімайте голови, аграрії! 
Гуртуйтеся, єднайтеся! Вивчай-
те, як розпоряджаються землею 
в Нідерландах або в інших єв-
ропейських країнах, на досвід 
яких не гріх рівнятися. Щоб 
потім не кусати лікті та не кви-
лити, як ото чайка з уяви Івана 
Мазепи при битій дорозі. Вив-

чайте, непросвіщенні, всесвіт-
ню історію. Не уподібнюйтеся 
тим темношкірим аборигенам, 
які з радістю міняли свої багатс-
тва на брязкальця від конкіста-
дорів. А опісля їх у задушливих 
трюмах вітрильників, викида-
ючи померлих за борт, вивози-
ли для виснажливої праці на 
плантаціях рабовласників аж в 
Америці. А насамкінець там же 
загнали в резервації.
 На горе за всіх часів і народів 
указує пророче застереження 
від Т. Шевченка:
 У чужому краю
 Не шукайте, не питайте
 Того, що немає
 І на небі, а не тілько
 На чужому полі.
 В своїй хаті своя й правда,
 І сила, і воля.
 То що ж? Продамо свою зем-
лю хтозна-кому, а самі пода-
мося в найми до чужих дядь-
ків. Як спрадавна, так і тепер, 
вистачає верховодів, які заяв-
ляють: у жорстокій юдолі зем-
ній виживають сильні, а слаб-
ші приречені на погибель. Наші 
пращури за всіх бід і лих зберег-
ли свою одвічно рідну землю 
для майбутніх поколінь. Усу-
переч найстрашнішим напас-
тям уціліли, вистояли. І нині 
сущі на білому світі як один із 
найбільших європейських на-
родів. Не посоромимо ж пред-
ків! Мертві сорому не мають. Та 
почуймо заповідь Івана Фран-
ка: «Не ридать, а здобувать,/ 
Хоч синам, як не собі,/ Кращу 
долю в боротьбі!» А ще візьмімо 
до душі і серця невмирущі сло-
ва Лесі Українки: «Будем жити! 
Геть думи сумні!».
 Тарас Шевченко, Іван Фран-
ко, Леся Українка віддали всі 
свої сили, всю до краплі кров, 
поклали свої життя заради 
світлішої долі рідного народу. 
Невже заповідане ними буде 
як горохом об стіну? Будьмо ж 
гідними нащадками великих 
синів і геніальної дочки рідної 
Матері-Землі! Тільки тим жит-
тя дається, які за нього повсяк-
час ідуть у бій! ■

Василь КАЛЧУГІН
Глобине, Полтавська область

 Доброго дня, рідні мої молодоук-
раїнці. Мої однодумці, як усе-таки чу-
дово, що ви залишаєтеся для нас, чи-
тачів, завжди молодими, з жагучими 
серцями, незламними в боротьбі за ук-
раїнськість!
 Війна з одвічним російським оку-
пантом триває. Стрімко летить час, і 
ось уже сини й доньки багатьох моїх 
друзів і побратимів, котрі геройськи за-
гинули за нашу вільну й суверенну Ук-
раїну, готуються стати першокласни-
ками. Як практичний психолог гімназії 
добре знаю всю значущість для шести-
літок цієї події, їхні мрії, уподобання, 
страхи, очікування, неоднозначність 
їхнього емоційного стану.
 Багато їх піде до школи золотавого 
дзвінкоголосого вересня. Ось і Сашко 
Усс, син полеглого під Іловайськом Сте-
пана Усса, вже недочекається початку 
школярського життя. (Військовий ме-
дик Степан Усс, рятуючи поранених 
побратимів, був прошитий ворожими 
кулями).

 Майже все готове до школи. Цього 
року до світлої класної кімнати Градизь-
кої школи, що на Полтавщині, де нав-
чався Герой України композитор Олек-
сандр Білаш, заведу його я. Разом зі 
збентеженим Сашком розділять підне-
сеність цього дня рідні та близькі, друзі, 
воїни-побратими, однокласники, вели-
ка селищна родина. А ще чорноокий, 
витончений хлопчина знає, що поруч 
відчутно й незримо присутній батько-ге-
рой. Кмітливий, життєрадісний Сашко 
мріє стати будівельником — уже сьогод-

ні він бачить нові міста майбутнього.
 Сину Героя, кожному першокласни-
кові, відважні батьки яких полягли у 
боях із путінськими загарбниками, за-
лишаються незламними у ворожому 
полоні, присвячую свої поетичні ряд-
ки «Я до школи іду, Україно!».
 А ще хочу попрохати молодих лю-
дей бути виваженішими й скромніши-
ми, пам’ятати, що триває драматична 
війна за наш цивілізаційний вибір. Не 
викидайте на салюти в небо українсь-
кої розтерзаної держави сотні тисяч 

гривень, що так потрібні сім’ям уби-
тих та пораненим воїнам, їхнім дітям, 
котрі готуються до школи. Давайте по-
думаємо про них і замість гучних та 
недоречних сьогодні сімейних розваг 
підтримаємо кожного школяра наших 
мужніх, самовідданих захисників. Ду-
маю, це буде справедливо, по-христи-
янськи, по совісті.

 Сину Героя присвячується:

 Я до школи іду, Україно!
 Стигнуть вишні в саду у бабусі. 
 Я до школи хутчіше зберуся.
 У портфелик вкладу свої речі
 і скупаю в Дніпрі своє серце.
 Я до школи піду, як дорослий!
 Вже над селищем сонце високе. 
 Поруч завжди дідусь і бабуся.
 І святкова матуся й незримо —
 татусь мій!
 Стану я будівельником щастя! 
 Буду вчитися жити по правді, 
 як батько!
 Буду жити, як він,
 І боротись, і мріять, і діять.
 Я до першого класу іду, 
 Україно! ■

Володимир КЛІЩ
Черкаси

 Неодмінно треба, мій ровес-
нику з Росії, бо наші батьки і 
старші брати віддали своє жит-
тя у Другій світовій війні заради 
кращого життя для своїх нащад-
ків. Сьогодні, як бачимо, кращо-
го життя немає, а нащадки вою-
ють між собою на Донбасі. Це є 
найнижчою точкою гріхопадін-
ня, яка заподіяна несамовитою 
пропагандою проти норм лю-
дяності. І зупинити цю біду мо-
жемо ми з тобою, обмінявшись 
думками у найдостойнішій фор-
мі культури людського спілку-
вання.
 Тож давай, мій однолітку з 
Росії, позмагаємося на царинах 
власної світоглядної парадигми, 
а не на полях інформаційної вій-
ни, яка безугавно дме з крива-
вих підмурків Кремля. Не мож-
на надалі нехтувати велінням 30 
мільйонів радянських громадян, 
які полягли на полях тієї війни 
задля того, щоб життя у наших 

країнах було таким, як у Німеч-
чині або в Японії за показника-
ми економічного розвитку. Тоб-
то треба поговорити. Якщо мене 
надрукує, скажімо, «Україна 
молода», а тебе — «Комсомол-
ка», то навіщо нам мости, через 
які ведучі формуватимуть сві-
домість широких мас населен-
ня згідно з ученням доктора Геб-
бельса? А так ми свої публікації 
розмножимо та й будемо їх пре-
зентувати серед знайомих та ро-
дичів. А є ще розумніші від нас, 
які так поправлять наші думки, 
це демократія.
 Зачекай, мій однолітку з 
Росії, не лайся матом, а допо-
можи і мені розібратися на до-
машній кухні, бо ми заїхали, 
що далі нікуди. Дивися, нам 
Тарас Шевченко заповідав діж-
датися свого Вашингтона, то 
де ж він? Україну обікрали, а 
гетьмана свого так іще й не об-
рали. Сподівалися на Вадима 
Рабіновича, але він переметнув-
ся до кума Путіна.
 Отож треба поговорити... ■

Україна багата мінеральними джерелами, довкола яких віддавна будували 
лікувальні оздоровниці. Та чи не найстарішим — понад пів тисячі років 
— є Моршинський курорт. Спочатку жителі намагалися робити бізнес на 
виварюванні солі, як це робили в інших місцевостях. Проте сіль чомусь у 
місцевих мешканців виходила гіркою і псувала смак страв, тож її неохоче 
купували. І лише через кілька століть, коли німецький лікар та фармацевт 
Йоханн Глаубер добув мірабіліт хімічним методом, стало зрозуміло, що 
в Моршині ці чудодійні солі можна добувати природним чином. Відтоді 
глауберова сіль стала приносити мешканцям Моршина прибутки, а гостям 
цього курорту — користь для здоров’я.

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Турбота про сиріт 
загиблих героїв — 
це пам’ять про них самих

■

ВИХІД Є

«Не ридать, а здобувать!»
Може, для початку ознайомитися з передовим досвідом 
успішних країн?

■

ІНІЦІАТИВА

Треба поговорити...
Звернення до однолітків-росіян

■
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Я б, можливо, балади — в архів

І подався б під владу волхвів,
Та волхви самі в дім увійшли:

«Здоровенькі були!»...
Юрій Кириченко
український поет

УКРАЇНА МОЛОДА

«Будеш великою людиною»
  Мою співрозмовницю Тамару Маме-
дову — молоду, вродливу, смагляву ук-
раїнку з блакитними очима — теж нази-
вають волхвинею. Свою нетипову сма-
глявість пояснює тим, що колись дуже 
давно її прапрапрабабцю взяли в ясир 
татари, що ординською навалою топта-
ли тоді наші села. Але бабця втекла чи 
то з Криму, чи то зі Стамбула, і «в пе-
лені принесла» смагляволицю дівчинку 
з блакитними очима. З того часу в роду 
ці дві характерні прикмети й не перево-
дяться... 
  Тамара, в дівоцтві Лясковська, наро-
дилася й виросла в селі Бишів Київської 
області. Потім вийшла заміж за Ельша-
на Мамедова — хлопця зі знатного азер-
байджанського роду. Разом вони побу-
дували хату, народили двійко синів. На 
батьківщині чоловіка, в Азербайджані, 
її теж добре знають як велику українку, 
наділену Даром Божим, бо зцілила дуже 
багатьох людей. Там навіть книжка про 
неї вийшла — азербайджанською, рід-
ною мовою її чоловіка. 
 Про свій дар Тамара вперше дізнала-
ся від Діда Петра — провидця, мисли-
теля, народного цілителя Петра Утвен-
ка з села Дивин Брусилівського райо-
ну, що на Житомирщині. Він відійшов 
у вічність ще в 2004 році. «Але його дух, 
енергетика буде ще довго зцілювати лю-
дей...» — цитую Олександра Михайлю-
ту з книжки «Дід Петро». 
 «Моя ти волхва», — сміявся Дід, 
відповідаючи на мільйони запитань про 
космічне і земне маленької дівчинки Та-
мари, наділеної від природи надзвичай-
ними здібностями, які Дід ясно бачив, 

бо й сам був неординарною особистістю. 
Вона частенько приїжджала до нього 
«за наукою», коли він зцілював чи вчив 
нужденних, що безкінечним потоком до-
лучалися до його невичерпного джерела 
духовності і добротворення.
 «Будеш великою людиною!» — казав 
Дід. Пророцтво справдилось зі стовідсо-
тковою точністю. Її знають у США, Єв-
ропі, в країнах Закавказзя і на Близь-
кому Сході. Їй неодноразово пропону-
вали переїхати з родиною в інші країни 
світу. Відмовилась. Сповідує давньоук-
раїнське: «Де народилась, там і пригоди-
лась». 

Телевізійні шоу — це «ловіння душ»
 «Мене виховувала бабуся, — каже 
Тамара. — В дитинстві я зрозуміла, що 
одна в усьому світі, і хотіла стати мона-
хинею. В Києво-Печерській лаврі мені 
дали Біблію, Псалтир, я все прочитала. 
А потім дядько поїхав у Київ, перегово-
рив з настоятелем — і мене не прийняли. 
Рідні возили мене до різних ясновидців. 
Джуна сказала, що я «не від світу цьо-
го». Прочитала «Веди» і масу іншої ду-
ховної літератури. Медитувала кожно-
го ранку. Вела дуже велику роботу над 
собою і сказала собі, що в мене у житті 
складеться все добре». Так і сталося.
 Вона не рекламує себе, відмовляєть-
ся вже декілька разів поспіль від участі 
в телевізійних шоу, бо вважає це вико-
ристанням новітніх технологій в інфор-
маційному просторі: «ловінням душ» 
чужинцями для збагачення. А це нижче 
її гідності, честі. Це потурання її ідеалів, 
переконань, в жертву яким вона прино-
сить усе особисте.

 Як до живоносного джерела, люди 
їдуть до Тамари безперервною вервеч-
кою звідусюди втолювати свої серця, 
зцілювати свої тіла і душі. «Звідки вони 
беруть телефон, як вони дізнаються про 
мене — не знаю», — посміхається степо-
ва красуня, — мабуть, «циганська пош-
та» добре працює». 
 Все життя Тамара веде потужну ро-
боту над собою: колосальну роботу душі. 
«Я кожен день прошу прощення у всіх, 
молюсь за тих, кого лікую, дякую Гос-
поду за все, що дав у цьому дні, і прошу 
на завтра гарного дня, — каже Тамара. 
— Таїнство сповіді: сповідуватись, при-
частитись — це дуже важливо! Це зна-
чить почистити душу, а тіло відродить-
ся, здоров’я повернеться!»
 «У нас у роду, казала бабуся, — про-
довжує Тамара, — був чоловік, що одно-

го дня покинув родину: дружину і трьох 
синів, — і пішов на Січ. Там він багато 
молився. До жінки більше ніколи не по-
вернувся, а за дітей не забув. Коли вони 
підросли, то не хотіли матері допомага-
ти, лінились. Тоді він їх по черзі забирав 
на півроку на Січ, а назад вони поверта-
лись зовсім іншими. Він їх дух там ста-
лив, а тіло кріпло: ставало гарним, міц-
ним, здоровим. Найменший не захотів 
бути вдома з матір’ю і повернувся до 
батька. Кажуть, він там чи в школі, чи 
в церкві книжки переписував, перекла-
дав. Бабця розказувала, що поки вони до 
батька на Січ не пішли, то були тілесно 
кволі, слабі, миршаві».
 Як дерево — кроною в небо, а корін-
ням у землю, заглиблюється українська 
волхвиня Тамара в рідну землю свою. 
«Цієї весни з батьком, — згадує вона, — 
на сільському кладовищі віднайшли мо-
гилу прадіда. Позначили і впорядкува-
ли її. Батько плакав. Це той мій прадід, 
якого розкуркулили, який відсидів і по-
вернувся додому. А помер на печі з голо-
ду, бо принципово відмовився рабувати 
за три копійки на радянську владу». Ось 
вона, українська честь і гідність! Ось він, 
національний український характер!
 «Україна відродиться через 50 
років», — пророкує волхва. І чомусь 
саме їй хочеться вірити... 

«Не роби зла, воно повернеться»
 Декілька років тому кілька разів пос-
піль їздила волхва Тамара в Житомир 
рятувати людей, що мешкали в багато-
поверхівці і вимирали родинами. Буди-
нок був побудований на місці зруйнова-
ного в 30-ті роки православного храму. 
Там же був цвинтар, на якому покоївся 
прах священників, найімовірніше, вби-
тих чи закатованих. Відмолила, відро-
била гріхи попередніх поколінь. Пере-
рвала ланцюг зла. Життя в будинку нор-
малізувалось. 
 «Не роби зла. Воно повернеться. Як 
не на тебе, так на твоїх нащадків», — 
говорив дід Петро, таїна таланту якого 
глибинна і непізнана. Від свого діда, сво-
го духовного наставника, Тамара і зараз 
отримує поради. Як? То тільки їй відо-
мо... ■

Мирослава МАКАРЕВИЧ

 Ніхто не заперечуватиме, що 
світ змінюють активні та небай-
дужі люди. Але якщо бажання 
зробити життя свого села чи 
міста є, а досвіду і знань — бра-
кує? Саме для них ГО «Відкри-
тий простір» ініціював проект 
«ДавайЗміни», який крокує 
містами України сьогодні й до 
якого можна приєднатися. 
 У фокусі проекту «Давай-
Зміни» — розвиток управлінсь-
ких компетенцій активістів ма-
лих міст і селищ України задля 
подальшої реалізації проектних 
ініціатив і створення комфортно-
го простору для життя громади.
 За результатами минуло-
го року учасники проекту «Да-
вайЗміни» реалізували 18 гро-
мадських проектів та десятки 
індивідуальних ініціатив у ма-
лих містах півдня та сходу Ук-
раїни. Загалом у 2018 році про-
ект охопив понад 2,5 тисячі лю-
дей у 29 населеному пункті. У 
цьому році проект складається 
iз 5 навчальних модулів: Івано-
Франківськ (20-21 липня), Хар-
ків (9-11 серпня), Львів (6-8 ве-
ресня), Київ (кінець вересня) й 

фінальна точка маршруту «Да-
вайЗміни» #ДавайЗміни — 
Берлін у грудні. Основними спі-
керами програми є представни-
ки успішних українських ком-
паній та лідери ефективних 
громадських ініціатив.
 «Малі міста та селища час-
то лишаються ізольованими 
наодинці зі своїми проблема-
ми, — каже Анастасія Ніжнік, 
ініціатор створення та вико-
навча директорка ГО «Відкри-
тий простір» та проєкту «Давай-
Зміни». — Попри це люди праг-
нуть розвивати свої громади. І 
нам з нашою командою одно-
думців приємно бути дотични-
ми до створення, хай і невели-
ких, але важливих історій ус-
піху та допомагати людям, які, 
попри всі труднощі, доклада-

ють зусиль і роблять свої міста і 
села кращими. Для нас надваж-
ливою є реалізація учасниками 
ідей для розвитку своїх громад і 
створення комфортного просто-
ру для життя».
 Прикладів об’єднання со-
ціально активних людей нав-
коло ідеї розвитку свого міста 
вже є чимало. Наприклад, каз-
кове село Бобриця на Київщині, 
яке прославилося на всю Ук-
раїну втіленням європейської 
мрії. Торік Бобриця навіть за-
початкувала традицію власно-
го кінофестивалю Bobritsa Film 
Festival, який у 2019 році вже 
став міжнародним. Варто згада-
ти і Вишиванковий фестиваль в 
Одесі, який став можливим за-
вдяки ініціативі звичайних лю-
дей. Цьогоріч 23-24 серпня він 

відбудеться вже водинадцяте. 
А кількість відвідувачів цього 
патріотичного свята вже давно 
перевалила за 100 тисяч і щоро-
ку зростає. 
 На особливу увагу заслуговує 
й діяльність івано-франківської 
платформи «Тепле місто», що 
народилася завдяки громадсь-
кій ініціативі бізнесменів, які 
вирішили зробити місто при-
вабливим, цікавим як для ту-
ристів, так і для місцевих жи-
телів. Дуже показовим є проєкт 
«Теплого міста» — «Промпри-
лад.Реновації». Це приклад 
того, як старий побудований за 
радянських часів завод, який 
сьогодні використовує лише 
на 5% потужності, івано-фран-
ківські активісти-ентузіасти 
перетворюють на інновацій-
ний центр на перетині освіти, 
мистецтва, нової економіки та 
урбаністики, де буде сконцен-
тровано креативний потенціал 
міста. Загальний бюджет пере-
будови складає 25 млн доларів. 
Реконструкцію запланова-
но завершити у 2024 році. Але 
вже сьогодні у заводських при-
міщеннях працюють 16 різних 
бізнесових, освітніх та культур-

них ініціатив, зокрема худож-
ня й танцювальна студії, ресто-
ран, коворкінг, а на даху — зона 
відпочинку — насипана галька 
та стоять шезлонги.
 Ці приклади свідчать: по-
над якщо є бажання, немає ні-
чого неможливого. Та чи ще є 
шанси приєднатися до проєк-
ту «ДавайЗміни» в цьому році? 
«Цьогоріч ми мали можливість 
запросити тільки 25 учасників, 
а кількість заявників була по-
над  250, — каже Анастасія 
Ніжнік. — Але буває, що хтось 
з учасників виявляється не-
готовим до практичних дій у 
своїх громадах та припиняє 
участь у проєкті. Тоді ми дає-
мо можливість включитись у 
програму навчання тим, хто 
активно допомагає в реаліза-
ції соціальних чи антикоруп-
ційних ініціатив учасників, 
які були відібрані на початко-
вому етапі». Отже, стежте у со-
цмережах за розвитком проєк-
ту та приєднуйтеся! Ставайте 
агентами змін! Більше інфор-
мації про «Відкритий простір» 
можна подивитись на сайті ор-
ганізації або сторінці у «Фейс-
буці». ■

ІНІЦІАТИВА

Зміни шукають тебе
Як звичайні мешканці можуть робити життя 
свого села чи містечка кращим

■

ОБРАНІ СЕРЕД НАС

«Україна відродиться через 50 років» 
У цьому переконана провидиця і цілителька Тамара Мамедова

■

Тамара Мамедова.❙

Галина ШЕВЧЕНКО 

Волхвиня... Чи часто вживається це слово, особливо, якщо це стосується певного 
роду занять, нами, українцями, в час космічних швидкостей, в еру новітніх інфор-
маційних технологій? 
У Лева Силенка та Сергія Плачинди читаю: волхви — прадавні хранителі тайн для 
сучасного і майбутнього, носії стародавньої української культури й духовності, на-
родної медицини, знань з астрономії, математики, географії, будівництва тощо. 
Дбали про духовний рівень давніх українців, про охорону священних лісів, гаїв, рік. 
Першофілософи цивілізованого світу. Творці стародавнього українського письма, 
кількох давньоукраїнських докирилівських абеток. Володіли секретом довголіття та 
лікування травами. 
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Валентина САМЧЕНКО

 На відкриття сво-
го філармонічного сезо-
ну і головну його подію — 
прем’єру в Україні Концер-
ту для альта і камерного 
оркестру знаменитого ком-
позитора Петеріса Васкса, 
котрий спеціально прибуде 
до Києва, запрошує колек-
тив «Київські солісти». Ве-
ликим подарунком слуха-
чам музичного дійства 15 
вересня стане і власне соліст 
та диригент цього концерту 
— Максим Рисанов, якого 
за професіоналізм і хариз-
му називають «принцом се-
ред альтистів...» (The New 
Zealand Herald). 
 Максим Рисанов, успіш-
но поєднуючи кар’єри дири-
гента і соліста, має виступи 
на найпрестижніших му-
зичних сценах і фестивалях 
— таких, як BBC Proms, 
Mostly Mozart Festival, у 
Верб’є, Зальцбурзі, Един-
бурзі, Пекіні, Стамбулі, 
Гонконгу, Берліні. Як соліст 
виступав із такими оркест-
рами і диригентами, як Сим-
фонічний оркестр Бі-Бі-Сі з 
І. Белоглавеком, Симфоніч-
ний оркестр Сіетла з А. Бо-
рейком, Оркестр Кастилії і 
Леона з В. Петренком, Ні-
мецький симфонічний ор-
кестр Берліна з Т. Сохієвим 
та багатьма іншими. Особ-
ливе місце в творчості аль-
тиста займає камерна му-
зика. Він грав з Вікторією 
Мулловою, Гідоном Креме-
ром, Максимом Венгеро-
вим, Мішею Майським, Ва-
димом Репіним, Огюстеном 
Дюме, Жанін Янсен, Марті-
ном Фростом, Вадимом Хо-
лоденком.

 Уродженець Крама-
торська Максим Рисанов 
вчився, зокрема, в Гілдхоль-
ській школі музики і драми 
(клас альта у Джона Глікма-
на, диригування — в  Ала-
на Хазелдіна), брав участь 
у майстер-класах Геннадія 
Рождествєнського, Йорма 
Панули, Олега Каетані, вже 
понад 20 років живе у Лон-
доні і грає на інструменті 
роботи Джузеппе Гваданіні 
1780 року, наданому йому 
Фондом Elise Mathilde. 
 Максим — володар пре-
мії Classic FM Gramophone 
Young Artist of the Year 
Award 2008, премії BBC 
New Generation Award 2007-
2009, а також лауреат де-
кількох престижних між-
народних конкурсів, серед 

яких конкурс альтистів у 
Женеві (2005), конкурс ім. 
Л. Тертіса (2003), конкурс 
ім. В. Букки (1995). У 2014 
році за запис диску з тво-
рами Добринки Табакової 
String Paths (ECM)   як аль-
тист  і диригент  Максим був 
номінований на Grammy. 
 Петеріс Васкс — сучас-
ний латвійський компози-
тор, один із найвпливові-
ших і шанованих серед єв-
ропейських колег. Він є 
Почесним членом Латвій-
ської академії наук (1994), 
в 1996 визнаний гідним у 
Відні премії Гердера, три-
чі — Великої музичної пре-
мії Латвії, 2005 року — Кан-
нської класичної премії. У 
2001-му прийнятий у Швед-
ську Королівську академію 

музики.
 Композитор написав 
Концерт для альта і струн-
ного оркестру в 2014-2015 
роках на замовлення му-
зичного фестивалю в Вейл-
оф-Гламоргані (Уельс), 
Радіо Бі-бі-сі і Філармоніч-
ного оркестру Страсбурга. 
Замовлення було адресова-
но композитору на прохан-
ня альтиста Максима Риса-
нова, котрий став першим 
виконавцем твору. Світова 
прем’єра за участі Максима 
відбулася 20 травня 2016 
року.
 Про свій твір Васкс роз-
повідає: «Цей концерт не-
звичайний за формою — 
у ньому чотири частини, 
між якими дві сольні ка-
денції альта — два драма-
тичні монологи. Через кан-
тилену, філософію повіль-
них частин я намагався пе-
редати месидж — послання 
про мир і любов, без котрої 
людство не може існува-
ти. Незважаючи на війни, 
катаклізми, життєві труд-
нощі і трагедії людина все 
одно приходить до любові і 
знаходить її, навіть проща-
ючись із життям».
 Максим Рисанов зізнав-
ся, що це один із найваж-
чих у технічному плані кон-
цертів із тих, які йому дово-
дилось грати. «Початкова 
версія виявилася настільки 
важкою, що нам з автором 
довелося її переробити: він 
редагував партитуру, а я — 
сольну партію, — розповідав 
музикант. — Петеріс Васкс 
пише дуже красиву одухот-
ворену музику, в котрій ві-
дображується його величез-
на любов до природи і люди-
ни». ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Фільми про життя і пе-
реживання підлітків у світі 
дорослих продовжує пред-
ставляти на великих екра-
нах студія Universal. Цього 
разу — комедія про 12-річ-
них «Хороші хлопці» (Good 
Boys). Хоча жанрові визна-
чення — досить умовні. Бо 
переживання шестикласни-
ка про те, що не уміє цілува-
тися, — для дорослих сміх, а 
для юних Ромео — трагедія. 
 Щоправда, стрічка режи-
серів Лі Айзенберга та Джи-
на Ступніцькі в українсько-
му прокаті маркована обме-
женням 16+, тому орієнтація 
на аудиторію повнолітніх. 
Утім, саме років уже з де-
сяти нинішні школярі ак-
тивно починають цікавити-
ся усім статевим. І найкра-
ще, коли дорослі вчасно під-
сунуть своєму чаду цікаві і 
зрозумілі книжки про фізіо-
логію або разом подивляться 
кіно, де трохи не спочатку з 

дитячих вуст звучить незро-
зуміле малим слово «міну-
ет». Хоча кожен дорослий 
сам вирішує про час і спосіб 
введення своєї дитини у «за-
боронену» зону. Якщо, зви-
чайно, не бажає відпустити 
усе на поталу вуличної ком-
панії і незаблокованих пор-
носайтів.
 Отже, «Хороші хлоп-
ці». Троє друзів — Макс, Лу-
кас і Тор — із шостого класу. 
Один по вуха романтично за-
коханий, інший мріє співа-
ти, а третій вихований каза-
ти тільки правду і пережи-
ває через раптове розлучен-
ня батьків. Є й інше хлопчаче 
угруповання, що намагаєть-
ся «дістати» одного чи іншо-
го з трійки-нерозлийвода. 
Чим? Образливим прізвись-
ком чи висміюванням нездат-
ності зробити поспіль чотири 
(!) ковтки пива.
 А щоб навчитися цілу-
ватися — друзяки вирішу-
ють, незважаючи на пресу-
вору батьківську заборону, 

тимчасово позичити дрон і 
підгледіти за процесом у до-
рослішої сусідки. Та шпи-
гування закінчується роз-
трощеним пристроєм, який 
треба терміново купити до 
скорого приїзду батька... 
 Усі пригоди кіногероїв 
у глядачів викликають доб-
розичливий сміх. І тут варто 
згадати, що 41-річний Джин 
Ступніцькі відзначений пре-
мією Гільдії сценаристів 
США за кращий сценарій 
у комедійному серіалі. Се-
ред його «телемила», зокре-
ма, — «Офіс» (2005—2013). 
А «Хороші хлопці» є повно-
метражним дебютом. 
 Справжньою юною зір-

кою комедії є виконавець 
ролі закоханого Макса — 
12-річний Джейкоб Трем-
бле, який був задіяний уже 
в 11 (!) кінороботах. Наро-
джений у Ванкувері (Канада) 
син поліцейського детектива 
і домогосподарки на телеба-
ченні дебютував у 2013-му. 
Його голосом говорить один 
із «Смурфиків-2». Престиж-
ні кінопремії він отримав за 
роль у фільмі «Кімната». Ще 
була «Сомнія». А роль сусід-
ки хлопців, до речі, виконує 
23-річна акторка Моллі Гор-
дон — та, що грала Медді у 
комедії «Душа компанії» із 
Меліссою Маккарті у голо-
вній ролі. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

О Мадонно 
моя Україно!
Андрiй Демиденко став 
лауреатом премiї Григорiя 
Сковороди
Тетяна МІЩЕНКО

 Напередоднi 
Дня Незалежностi 
України автори-
тетне журi опри-
люднило пiдсум-
ки конкурсу на 
здобуття Мiжна-
родної лiтератур-
ної премiї iменi 
Григорiя Сково-
роди, на яку нинi 
н о м i н у в а л и с я 
твори майже 800 авторiв iз багатьох країн 
свiту.
 Високої честi очолити гроно лауреатiв 
Мiжнародної лiтературної премiї iменi Гри-
горiя Сковороди 2019 року удостоєний ук-
раїнський поет, народний артист України, 
академiк Андрiй Демиденко «За видатний 
внесок в українську лiтературу».
 Вiтаємо i друкуємо один iз його вiршiв.

 Є i буде моя Україна
 Є i буде моя Україна —
 Не територiя, а Батькiвщина.
 Священна, як сонце, вода i хлiбина —
 Завжди буде на свiтi моя Україна.
 З тобою — я вiчнiсть.
 Без тебе — пiр’їна.
 Є i в мене iм’я,
 Коли є Україна!
 В тяжких ти родилась родах,
 Мадонно Вкраїно.
 Спини наше зло i розбрат,
 Мадонно Вкраїно.
 Дай сил своїм дiтям кволим,
 Мадонно Вкраїно.
 Тебе не зречусь нiколи,
 Мадонно Вкраїно.
 О мадонно моя Україно! ■

■

ВШАНУВАННЯ

Кулішеві 
уродини
У Київському планетарії 
покажуть «Чорну раду»
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 «Я не поет і не історик, ні,// Я — піонер з сокирою важ-
кою// Терен колючий в рідній стороні// Вирубую трудящою 
рукою», — так в одному зі своїх віршів образно охаракте-
ризував себе сам Пантелеймон Куліш. Він — автор першої 
фонетичної абетки української мови, перекладач Біблії та 
першого історичного роману в українській літературі. Про 
це та багато іншого можна дізнатися, долучившись до за-
ходів проекту «Кулішеві читання. Кулішеві уродини», який 
реалізує Товариство «Знання» України.
 Стартували лекцією Михайла Назаренка, кандида-
та філологічних наук, доцента Інституту філології КНУ 
імені Тараса Шевченка «Пантелеймон Куліш: справжній 
європеєць української культури». У день 200-рiччя пись-
менника, перекладача і видавця слухали відомого ук-
раїнського філософа Петра Кралюка з лекцією «Панте-
леймон Куліш: українська доля — минуле, сучасне, май-
бутнє». Про пророцтва достойника вів мову відомий бого-
слов Віктор Веряскін. Багато цікавинок про Пантелеймона 
Куліша відкрили історик Василь Шендеровський, літера-
турознавець Олесь Федорук, письменник-академік Мико-
ла Жулинський.
 У рамках заходів товариства «Знання» у Київському 
планетарії покажуть фільм «Чорна рада». На 26 вересня 
заплановано перегляд із режисером-постановником Ми-
колою Засєєвим-Руденком. ■

■

ВИСОКА НОТА

Мажорні і драматичні монологи альта
У Києві зіграє Максим Рисанов на інструменті роботи Джузеппе Гваданіні 1780 року

■

Найзірковіший серед юних виконавців у фільмі 
«Хороші хлопці» — Джейкоб Трембле (крайній ліворуч).
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙
❙

ТАКЕ КІНО

Дрон його знає
Пізнання підлітками дорослого життя 
у комедії про хороших хлопців

■

Андрій Демиденко.❙

Уродженець Краматорська Максим Рисанов, 
який понад 20 років живе у Лондоні, виступить у Києві.
Фото з сайта kyiv-soloists.com.ua.

❙
❙
❙
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Оксана ЖОВАНИК
Дніпро—Київ 

Він справді був одержимий козацтвом: 
жодні життєві обставини не перешкод-
жали Дмитрові Яворницькому робити 
дослідження і відкриття. Здавалося, ніби 
він поспішав встигнути зафіксувати усе, 
зберегти пам’ять.

Шукав сліди гетьмана на Соловках
 Дмитро ще студентом Харківського 
університету розкопував кургани і роз-
почав збирати майбутню музейну колек-
цію. Записував свідчення старих людей 
про козацтво (пісні, перекази), долав на 
човнах-довбанках Дніпрові пороги — 
напевно, хотів відчути те, що відчува-
ли запорожці, зрозуміти козацьку сут-
ність. Він не раз ламав руки, був засипа-
ний у кургані, а проте, будучи від приро-
ди фізично слабким, невтомно і завзято 
продовжував свою працю протягом… пів-
століття.
 Він шукав сліди гетьмана Кални-
шевського на Соловках. Писав статті про 
запорозьких козаків, читав лекції про 
них усюди, де йому дозволяли це роби-
ти — хотів зацікавити цією темою яко-
мога більше людей. І це вдавалося: він 
заразив любов’ю до козацької минувши-
ни Іллю Репіна — так з’явився шедевр 
«Запорожці пишуть листа турецькому 
султану», де він же, Яворницький, був 
натурою для писаря… 
 І це лише кілька згадок про величез-
ну працю цієї геніальної людини.
 На вшануванні достойника у Дніпрі 
у день 79-х роковин по смерті біля 
його меморіального музею прозвуча-
ло: «Дмитро Яворницький є не лише 
нашим славним минулим, його праця 
осяює наш шлях у майбутнє. Бо його 
діяльність — яскравий приклад керу-
вання цим музеєм у ХХ столітті. Важ-
ливо, що в час декомунізації і перейме-
нувань центральний проспект Дніпра 
назвали на честь Яворницького, і Дніп-
ро — це чи не єдине місто в Україні, де 
центральну вулицю названо на честь 

музейника. Цим можна пишатися». 
 Яна Тимошенко, директорка ме-
моріального будинку-музею Дмитра 
Яворницького, сказала, що «ми згадує-
мо його насамперед як людину, бо най-
важливішою є пам’ять, яку по собі за-
лишаєш. Дмитро Яворницький вражав 
силою своєї особистості, він є прикла-
дом того, як багато може зробити одна 
людина. Обличчя міста Дніпро сфор-
мували дві людини — Олександр Поль, 
який розвивав тут промисловість, і 
Дмитро Яворницький, який творив со-
ціальний і культурний напрям. Ніхто 
ні до, ні після них не досяг у цих галу-
зях такого рівня».
 Олесь Гончар 40 років писав про 

Дмитра Яворницького книжку «Вели-
кий луг», яка свого часу так і не була 
опублікована. Письменник описує 
Дмитра Івановича як людину, яка весь 
час хотіла щось зберегти: пам’ять, спад-
щину, історичні об’єкти, архітектуру. 
«Ми бережемо пам’ять і спадщину Явор-
ницького і його праці, бо сам учений ка-
зав, що найбільше його турбує, щоб його 
праця не минула марно, не заросла по-
лином, а знайшла відданих продовжува-
чів, — сказала Яна Тимошенко. 

Беріг козацький дух
 Директорка музею нагадала, що є 
нагода згадати й інших знакових пос-
татей. Так, 175 років тому народився 

Ілля Рєпін, який мав безпосередній сто-
сунок до Дмитра Яворницького. Ці два 
митці унікально пов’язані, і, можли-
во, не було б такого великого художни-
ка, як Рєпін, який позиціонувався як 
росіянин, а присвятив себе козацтву. І 
це не випадково, а саме тому, що Явор-
ницький умів як ніхто інший надиха-
ти людей, міг тримати їхню цікавість, 
захоплювати до останнього дня. Ілля 
Рєпін навіть свою останню картину, 
яку він не закінчив, присвятив козац-
тву. 
 Дмитро Яворницький беріг пам’ять 
про Олександра Поля. Якби він не робив 
цього з 1890 року і до кінця свого життя 
— про цього достойника було б відомо 
зовсім мало, як і про інших діячів, які 
долучилися до творення нашого міста, 
що гордо нині зветься Дніпро.
 Дослідник Дмитро Яворницький 
відомий як «козацький батько», і це 
зов сім не випадково. Адже любов до 
Дніпрових порогів, до Запорозької Січі 
гнала його, тоді ще студента Харківсь-
кого університету, сюди, потім вона гна-
ла його як ученого, коли він жив у Пе-
тербурзі, до Дніпра, до задніпровських 
степів, які він любив, уявляв, як там 
їхали верхи запорожці і як вітер розма-
ював їхні оселедці. Цитати про це зуст-
річаються неодноразово у його листах. 
 Він оспівував козаків. Фундамен-
тальна праця «Історія запорозьких ко-
заків» у 3 томах, «Історія війни запо-
рожців», альбоми «З української старо-
вини» та «Дніпрові пороги» — це лише 
частина його доробку, який зберігає 
дух козац тва і передає його нащадкам. 
Саме про це і мріяв геніальний роман-
тик Дмитро Яворницький. ■

Світлана НАКОНЕЧНА 

 Нещодавно вийшов документаль-
ний фільм про 72-гу окрему механізо-
вану бригаду імені Чорних запорожців. 
Стрічка розповідає про бойові епізоди з 
весни 2014 року, коли військовослуж-
бовці частини вийшли з Білої Церкви  
на Київщині і після цього повернулися в 
пункт постійної дислокації тільки через 
три з половиною роки. Це — не єдина, 
але найдовша ротація, про що йдеться у 
стрічці «Шлях Чорних запорожців». 
 «У 2015—2016 роках я служила в 
90-му окремому аеромобільному ба-
тальйоні імені Героя України Івана Зуб-
кова. Тоді підрозділ воював у гарячій ав-
діївській «промці». Коли вже демобілі-
зувалася і знову стала волонтером, то 
якось проїжджала повз те місце і поба-
чила, що хлопці 72-ї бригади будують 
меморіал, — розповідає автор ідеї філь-
му Тетяна Примак. — Ще війна не закін-
чилася, а вони залишають пам’ять про 
загиблих у граніті. Це мені дуже близь-
ко, адже за моєї ініціативи в Костян-
тинівці було споруджено Алею пам’яті 
90-го батальйону. Тоді я вирішила звер-
нутися до своїх друзів, щоб увічнити ге-
роїв і в документальному фільмі. Відра-
зу з цією ідеєю пішла до Олексія Гонча-
рука, котрий був режисером стрічки «Я 
піду за сонцем» про мій 90-й батальйон, 
а також був одним із головних авторів 
документальних робіт «Аеропорт. Той 
день» про «кіборгів» і «Рейд. Сила не-
скорених» про десантників, які воюва-
ли в тилу ворога. Разом зібрали коман-
ду, яка суто на волонтерських засадах 
взялася за створення стрічки «Шлях 
Чорних запорожців». 
 «Назву теж запропонувала Тетяна, 

і таким чином вказала змістовний на-
прямок, що потрібно зв’язати поколін-
ня захисників — кінного полку Чор-
них запорожців Армії УНР і 72-ї брига-
ди ЗСУ, що зараз носить ім’я славетних 
прадідів. Отже, ми почали працювати 
восени 2017-го, — каже режисер Олек-
сій Гончарук. — Кожен вкладав, скіль-
ки міг: знімальну техніку використову-
вали свою або безоплатно брали у друзів, 
один волонтер давав автомобіль, інший 
його заправляв, а коли приїжджали до 
військових, то вони, безперечно, не за-
лишали нас голодними. Допомагала На-
ціональна федерація самбо України, де я 
працюю. Самбо — прикладний вид єди-

ноборств, використовується у силових 
структурах, до того ж у нас є спортсме-
ни, котрі служили в АТО, серед них є й 
медалісти чемпіонатів світу і Європи. 
Підтримку надала і громадська органі-
зація «З країною в серці», яка постійно 
надсилає необхідні речі на фронт. Під 
час зйомок ми побували в окопах під Ав-
діївкою і Світлодарськом, на полігонах 
під Білою Церквою і Гончарівським».
 У фільмі знайдемо не одну паралель 
з епізодами з життя кінного полку Чор-
них запорожців, що 2019 року святкує 
століття від свого офіційного заснуван-
ня. 72-га бригада до кінця літа 2017-го 
була «Красноградсько-Київською», а 23 
серпня з нагоди 26-річчя Незалежності 
України і заради відновлення традицій 
національного війська Указом Прези-
дента України Петра Порошенка части-
на отримала ім’я Чорних запорожців.
 — Ще із 2014 року бригаду за незлам-
ний характер ворог назвав «чорною». А 
тут доля мене звела з Романом Борови-
ком, головою товариства «Чорні запо-
рожці», — повідав поет, музикант і во-
лонтер Валерій Мартишко. — І ми ви-

рішили поєднати звитягу поколінь, 
звернулися до тодішнього командира 
бригади Андрія Соколова, котрий під-
тримав цю ідею і довів її до президента. 
Було це саме 2017 року, коли частина 
воювала в Авдіївці, де і вручили новий 
прапор. До того ж за власний кошт ви-
дав книжку «Чорні перемагають», яку 
написав Роман Коваль. Вона має так 
званий «захалявний» формат, і близько 
тисячі примірників відвезли хлопцям в 
окопи.
 Фільм уже почав свій шлях в ефірі. 
Його показуватимуть всеукраїнські і 
регіональні канали, також організову-
ватимуться «зальні» презентації. Тому 
підготовлено дві версії «Шляху Чорних 
запорожців»: для ТВ — 48 хвилин, для 
показу в залі — 1 година і 3 хвилини. 
 Для стрічки з героями фільму запи-
сали близько трьох десятків інтерв’ю. 
Утім увійшли у фільм вони далеко не 
всі. Команда творців сподівається, що 
після завершення війни на нашу ко-
ристь усі свідчення учасників увійдуть 
у великий альманах з умовною назвою 
«Війна з Росією у ХХІ столітті». ■

КІНОКАДРИ

Шлях Чорних запорожців
На екрані — бойові епізоди про 72-гу механізовану бригаду

■

ПОСТАТЬ

Геніальний романтик і козацький батько
У Дніпрі згадували Дмитра Яворницького біля музею, якому він присвятив десятки років

■

Дмитра Яворницького вшанували в Дніпрі.
Фото Оксани ЖОВАНИК.

❙
❙

Для зйомок стрічки записали десятки інтерв’ю бійців.❙

Фільм почав шлях екранами.❙
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«У кулінарії бачу своє 
покликання»
 «Таке прізвисько отрима-
ла від подруг іще в студентські 
роки і вирішила залишити для 
творчих експериментів, — роз-
повідає про себе майстриня. — Я 
— Олена Солтан, мама двох чу-
дових діток та дружина найкра-
щого чоловіка. Сім’я — це най-
дорожче, що я маю. І діти, і чо-
ловік завжди підтримують мене 
у моїй творчій діяльності. Живу 
в містечку Дрогобич. Працюю на 
залізниці (у вільний від випічки 
час). Жартую... В кулінарії бачу 
своє покликання. Це саме те, 
що дає мені в житті натхнення. 
Тут я самовиражаюсь як можу. 
Коли печу чи декорую, то отри-
мую справжнє задоволення від 
процесу. Ніби поринаю в інший 
вимір. Впевнена, що не можу 
щасливо жити без своїх пляцків 
та короваїв. Здається, захоплю-
валась випічкою завжди. А лю-
бов до кулінарії та українських 
традицій подарувала мені ба-
буся, яка все життя працювала 
кухарем. Знаєте, зараз розду-
мую, якими важливими для ді-
тей є рідні. Так, згадую, як ба-
буся чекала мене зі школи, щоб 
я допомогла прикрашати паску 
на Велик день. Тоді я справді від-
чувала себе майстринею. Нібито 
без мене паска не спечеться. 
 Багато того, що зараз вмію, 
навчилась в інтернеті. Тому 
і сама радо ділюся своїми на-
вичками з іншими господиня-
ми. Маю свій кулінарний сайт 
та Ютуб-каналі, а також вели-
ку кулінарну групу у «Фейс-
буці». Знімаю різноманітні ві-
деоролики, як пекти пляцки 
та готувати інші страви. Дуже 
тішуся, що мені завжди є чим 
поділитись, що можу бути ко-
рисною та цікавою людям. І ве-
ликий дар, що я це усвідомлюю. 
За все безмежно дякую Богові!» 
— зізнається кулінарна зірка 
Лілія Цвіт.
 Серпень щедрий на свята 
— державні, релігійні, народ-
ні. Я зумисне попросила Олену 
поділитися своїми рецептами з 
нами, бо просто необхідно спек-
ти, приготувати щось особливе 
в ці чудові дні. Її рецепти — іде-
альний варіант для цього!

Коровай — свято 
в кожну родину!
 «Пропоную рецепт весіль-
ного короваю, яким завжди ко-
ристуюсь. А саме, як приготува-
ти вдале тісто для короваю та як 
правильно випікати, щоб коро-
вай вийшов рівним і рум’яним. 
Рецепт простий та передбачува-
ний. За ним коровай та інша ви-
пічка завжди вдається чудово. 

Легко розрахувати інгредієнти 
та збільшити чи зменшити пор-
цію. Також коровай чудово три-
має форму, а всередині — смач-
ний і пухкий. З цього тіста та-
кож можна пекти паску, домаш-
ні булочки та пиріжки», — каже 
майстриня. 
 Від себе додам, що цей за-
пашний, високий, розкішний, 
неймовірно гарний кулінарний 
витвір — не лише весільний ко-
ровай, це — ідеальна випічка 
на найбільші свята, для найба-
жаніших гостей, для найкра-
щих випадків. І якщо господи-
ня каже, що печеться він лег-
ко, з натхненням, то чому б і не 
спекти? Приміром, на наш День 
Незалежності.
 Отже, рецепт Лілії. Інг-
редієнти на 2 кг короваю: 300 
мл молока, 100 г дріжджів, 
1,2 кг +-50 г борошна, 300 г цук-
ру, чайна ложка солі, 6 яєць, 
150 г масла, 50 мл олії, 0,5 чай-
ної ложки куркуми.
 Спочатку приготуємо опару. 
Для цього молоко підігріваємо 
до ледь теплого. Додаємо 2 сто-
лові ложки цукру (беремо від 
загальної кількості). Кришимо 
дріжджі до молока та ретельно 
перемішуємо, щоб вони розчи-
нились. Від загальної кількості 
за рецептом, беремо 1,5 склянки 
борошна та насипаємо до молока 
з дріжджами. Замішуємо тісто, 
консистенція — як густа смета-
на. Накриваємо рушничком та 
залишаємо у теплому місці на 
30 хвилин, щоб опара збільши-
лась в об’ємі та утворились буль-
башки.
 Тим часом готуємо здобу. 
Для цього 6 яєць збиваємо з цук-
ром, що залишився після при-
готування опари. Має утвори-
тись пишна маса. Додаємо 150 г 
м’якого масла, перемішуємо все 
міксером. Коли опара підійшла, 
додаємо до неї здобу та перемі-
шуємо. У два етапи додаємо бо-
рошно та трішки куркуми для 
апетитності.
 Спочатку місимо лопаткою, 
потім руками. Місити потріб-
но щонайменше 30 хвилин, час 
від час змащуючи руки олією. 
Тоді тісто буде пухким, а коро-
вай пишним. Накриваємо руш-
ничком та залишаємо в теплі на 
годину. Потім змащуємо руки 
олією та обминаємо тісто. Зали-
шаємо в теплі ще на 1,5 години. 
Коли тісто підійшло вдруге, його 
можна набирати у форми. Я зва-
жую тісто, щоб коровай вийшов 
рівненький, а яруси — однакові. 
Тісто у формі має добре підійня-
тись, інакше коровай потріс-
кається. Це займає від 1 до 1,5 
години. Тоді випікаємо коровай 
при температурі 180 градусів 

приблизно 50-60 хвилин, доки 
тісто підрум’яниться.
 Готовий коровай вийняти з 
форми, остудити та прикрасити 
за бажанням. Прикраси для ко-
роваю виготовляю з мастики чи 
прісного тіста. Зверху покриваю 
коровай візерунками з цукрової 
глазурі на желатині.
 Глазур : 2 чайні ложки жела-
тину залити холодною водою (4 
столові ложки). Залишити на 10 
хвилин, щоб желатин набух. Ок-
ремо 400 г цукру та 100 мл води 
закип’ятити, щоб цукор розчи-
нився. Додати желатин та швид-
ко збити все міксером до білої 
маси. Готовою глазур’ю змасти-
ти кожен ярус короваю. Робити 
все потрібно швидко, бо глазур 
швидко застигає.
 Коли глазур застигла, зби-
раю коровай, закріпивши кожен 
ярус дерев’яною шпажкою.
 Мастика для квітів. Розто-
пити в мікрохвильовці 100 г зе-
фіру маршмеллоу, додати 150 г 
цукрової пудри та харчовий бар-
вник. Замісити еластичну масу, 
схожу на тісто. Прикрасити ко-
ровай квітами і милуватися. А 
краще — негайно запрошувати 
гостей!

І вишите смачне життя 
на ньому...
 «Пляцок «Вишиванка» — 
це один зі старовинних галиць-
ких пляцків. Дуже смачний та 
розкішний, як і інші львівські 
пляцки. Зустрічаються найріз-
номанітніші варіанти цього ві-
домого українського пляцка, з 
різними начинками та різними 
видами кремів. Та мені найбіль-
ше смакує «Сирно-макова виши-
ванка». Всі інгредієнти прості та 
доступні, а на смак — неперевер-
шено! Це гармонійне поєднан-
ня пісочного тіста, маку, ніж-
ної сиркової маси та смаковито-
го крему зі згущенки... Якщо не 
готували — спробуйте його неод-
мінно! Ось рецепт «Вишиванки» 
в моєму виконанні», — продов-
жує Лілія Цвіт свою подорож у 
світ кулінарних шедеврів. 
 Інгредієнти для тіста: борош-
но — 500 г, маргарин — 250 г, роз-
пушувач — 18 г, цукор — 200 г, 
жовтки — 3 шт., какао — 20 г.
 Сирна маса: сир — 1 кг, цу-
кор — 200 г, крохмаль — 50 г, 
яйця — 3 шт.
 Макова маса: мак — 250 г, біл-
ки — 3 шт., цукор — 100 г.
 Крем: масло — 300 г, згущен-
ка — 250 г, кава розчинна — 10 г, 
горілка — 10 мл.
 Глазур: шоколад — 100 г, мо-
локо — 15 мл.
 Тісто: борошно і розпушувач 
посікти з маргарином. Додати цу-
кор, 3 жовтки, сметану та заміси-

ти густе тісто. Поділити його на 
дві рівні частини. До однієї части-
ни додати 20 г какао, перемішати. 
Тепер ділимо світле і темне тісто 
ще на дві частини кожну. Таким 
чином, отримуємо 4 частини тіста 
— 2 світлі та 2 темні. Темне тісто 
ставимо у морозилку, щоб потім 
його потерти на пляцок. Світле 
— у холодильник. А тим часом 
готуємо начинки.
 Сирна начинка. Сир змолоти 
блендером. Додати цукор, кро-
хмаль та яйця, все перемішати. 
Можна збивати всі інгредієнти 
відразу в чаші комбайну.
 Макова начинка. Мак пере-
молоти кавомолкою, запари-
ти, остудити. Окремо збити 3 
білки (залишились від тіста) зі 
100 г цукру до «стійких піків». 
Додати до охолодженого маку, 
обережно все перемішати.
 У форму (23х28 см) викла-
даємо 1 частину світлого тіста 
— 1/2 макової маси — 1/2 сир-
ної маси. На сир натираємо 1/2 
частини темного тіста на грубій 
терці. Випікаємо 30-40 хвилин 
при температурі 180 градусів. 
Охолоджуємо у формі! Потрібно 
спекти таких 2 коржі.
 Крем. 300 г м’якого масла 
збити з 250 г згущеного молока, 
додати каву, розчинену у горіл-
ці. Змастити корж кремом та 
прикрити другим коржем так, 
щоб коричневе тісто було у се-
редині. Полити пляцок шоко-
ладною помадкою, прикрасити 
за бажанням. Залишити в холо-
дильнику на 12 год. Неперевер-
шений витвір готовий!

Сиромак із персиками
 «Це неймовірне поєднання 
м’якенького шоколадного тіс-
та, найніжнішої сирної маси, 
чудової маково-кокосової на-
чинки та ароматних персиків. 
Пляцок просто тане в роті і гар-
но виглядає в розрізі. Це один 
із найкращих рецептів сирни-
ків, які мені доводилось готу-
вати. Ідею взяла на польському 
сайті. Рецепт придумала сама», 
— анонсує новий витвір Лілія 
Цвіт.
 Отже, форма 25х35 см. Вага 
— 4 кг. Висота 8 см.
 Тісто: борошно — 500 г, роз-
пушувач — 1 пачку (18 г), мар-
гарин — 250 г, цукор — 200 г, 
сметана — 100 г, какао — 40 г, 
яйця — 2 шт.
 Сир: сир — 1,5 кг, жовтки 
— 6 шт., куркума — 0,5 чайної 

ложки, цукор — 200 г, масло — 
100 г, ванільний пудинг — 40 г.
 Макова маса: білки — 6 шт., 
цукор — 200 г, крохмаль — 
40 г, мак мелений — 50 г, кокос 
— 50 г. Додатково: 800 г перси-
ків.
 Тісто. Борошно + розпушу-
вач посікти з маргарином до 
утворення крихти. Додати ка-
као та все перемішати. Додати 
цукор, сметану, яйця і заміси-
ти густе тісто. Довго місити не 
потрібно, тільки щоб всі компо-
ненти з’єднались. Тоді поділи-
ти тісто на дві частини. 2/3 пок-
ласти у холодильник на 2 год. А 
1/3 ч. тіста покласти в морозил-
ку на 2 год.
 Сирна маса. Жовтки збити 
(білки залишити для макової на-
чинки). Додати цукор, збивати 
до утворення пишної маси. Дода-
ти м’яке масло і збити все разом. 
Сир змолоти блендером або про-
пустити через м’ясорубку. Він 
має бути не сухий, кремоподіб-
ної консистенції. Тоді і сирник 
вийде ніжний. Додати 2 пачки 
ванільного пудингу, 0,5 чайної 
ложки куркуми та ретельно пе-
ремішати все міксером. Додати 
масляно-яєчну суміш до сиру і 
збити все разом.
 Макова маса. Білки збити 
в піну. Додати цукор, збити до 
«стійких піків». Додати кро-
хмаль, сухий мелений мак, ко-
косову стружку та перемішати 
все на низьких обертах міксе-
ра.
 2/3 ч. тіста виймаємо з холо-
дильника, розкачуємо та викла-
даємо у застелену форму. Роби-
мо «бортики». Ложкою викла-
даємо 1/3 сирної маси. Тоді, 
поміж сирної, викладаємо 1/2 
макової маси. Знову чергуємо 
сирну і макову масу, щоб ут-
ворився гарний візерунок при 
розрізі. Обережно розрівнюємо. 
Викладаємо консервовані пер-
сики, порізані великими шма-
точками. Зверху натираємо 1/3 
ч. тіста з морозилки.
 Випікаємо пляцок при тем-
пературі 180 градусів приблиз-
но годину. Охолоджуємо у фор-
мі. «Зверху я хаотично полила 
пляцок шоколадом та посипа-
ла кокосом», — уточнює госпо-
диня, наголошуючи, що процес 
прикрашання святкової випіч-
ки — це справа кулінарної фан-
тазії господині. 
 Смачного короваю, вдалих 
пляцків! І гарних свят! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

«Вишиванка» 
з короваєм
Свято на порозі: обрядовий хліб, 
пляцок і запіканка від кулінарної 
зірки Лілії Цвіт

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Скажу щиро: коли я побачила цю тендітну струнку дівчину, 
була неабияк здивована. Начувшись про її кулінарну май-
стерність, неодноразово переписуючи рецепти її смаколи-
ків у подруг, уявляла її старшою, бо для того, аби стільки 
знати і вміти, потрібен принаймні час. Власне, «Лілія Цвіт» 
— це псевдонім, за яким її знають прихильники кулінарної 
творчості.

Лілія Цвіт та її коровай.
Фото з сімейного архіву Лілії Цвіт.

❙
❙

Ось такий пляцок можете «вишити» й ви!❙

Персики, сир і мак — отримаємо сиромак.❙
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«На жаль, я пошкодила спину під час виступу на World Team Tennis, тому 

змушена пропустити US Open цього року. Я вже почала тренуватися і більше 
болю не відчуваю, але в мене недостатньо часу, щоб підготуватися до турніру».

Марта Костюк
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Після тривалої перерви 
наше зіркове боксерське тріо 
— Ломаченко, Усик, Гвоз-
дик — повертається на ринг. 
І не просто повертається, а го-
тується підкорювати нові для 
себе вершини: Ломаченко де-
бютує на британському профі-
ринзі, Усик підкорюватиме ко-
ролівський хевівей, а Гвоздик 
уперше вийде на об’єднавчий 
бій. Тепер про всіх по черзі.
 Першим з українців бок-
суватиме Василь Ломаченко 
— 31 серпня в Лондоні про-
ти місцевого боксера Люка 
Кемпбелла. На кону стояти-
муть пояси нашого чемпіона 
за версіями WBO та WBA, а 
також вакантний титул WBC. 
Для Ломи це відмінний шанс 
наблизитися до омріяного 
звання абсолютного чемпіона 
світу, а фартовий з часів «лю-
бителів» Лондон — прекрасне 
для цього місце.
 За два тижні до поєдинку 
боксери провели обов’язкову 
процедуру зважування. Бри-
танець переважив нашого бок-
сера на 1,5 кг, його вага стано-
вить 64,27 кг. Результат Ло-
маченка — 62,78 кг. Нагадаю, 
що ліміт легкої вагової кате-
горії 61,235 кг.
 Наступним на ринг, на-
решті, повертається абсолют 
крузервейту Олександр Усик. 
12 жовтня в США він дебю-
тує в «супертяжах». Його де-
бют відкладався через травму, 
нарешті Олександр відновив-
ся й готовий прийняти новий 
виклик. Тільки от хто буде су-
перником нашого боксера — 
достеменно невідомо. Зі слів 
менеджменту Усика, конт-
ракт із Карлосом Такамом ще 
не підписано. 
 «Відзначайте 12 жовтня в 
календарі. Усик дебютує. А 

всі подробиці по бою будуть 
наступного тижня», — заявив 
Едді Хірн.
 У іншого Олександра з на-
ступним поєдинком усе зро-
зуміліше, ніж у його тезки. 18 
жовтня, Філадельфія, Артур 
Бетербієв. Олександр Гвоздик 
у поєдинку з росіянином спро-
бує додати до свого титулу чем-
піона світу за версією WBC ще 
й пояс IBF.
 «Моя перша мета полягала 
в завоюванні титулу чемпіона 
світу в напівважкій вазі. Те-
пер я хочу об’єднати пояси, і 
моя місія почнеться з Артура 
Бетербієва. Це буде захоплю-
ючий бій, який принесе задо-
волення вболівальникам. Фа-
нати просили влаштувати наш 
поєдинок, і ми це зробимо» — 
сказав Гвоздик.
 Напевно, найгучнішим поє-
динком осені стане бій за ва-
кантний титул за версією IBF 
у середній вазі між українцем 
Сергієм Дерев’янченком і ка-
захстанцем Геннадієм Голов-
кіним. 
 За попередньою інформа-
цією, бій відбудеться 5 жов-
тня в Нью-Йорку на леген-
дарній арені «Madison Square 
Garden». Переможець цьо-
го протистояння має шанс 
стати претендентом №1 на 
об’єднавчий бій з Саулем Аль-
варесом.
 Незважаючи на вік боксера 
з Казахстану це буде справж-
ній мегафайт. Судіть самі: 

легендарна боксерська аре-
на, мільйонний гонорар, ти-
тульний бій та трансляція на 
DAZN.
 Для нашого боксера це буде 
відмінний шанс нарешті здобу-
ти титул чемпіона світу і ввій-
ти до списку «топ» світового 
боксу. А для 37-річного екс-

чемпіона Геннадія Голов кіна 
цей бій стане останньою мож-
ливістю повернути втрачений 
титул. Перемога в цьому поє-
динку відкриє дорогу казах-
станцю до чергової зустрічі з 
принциповим мексиканцем 
Саулем Альваресом. Відсту-
пати ніхто не збирається, тому 

ми станемо свідками видовищ-
ного поєдинку. 
 Як бачимо на нас очікує 
справді насичена та інтригу-
юча спортивна осінь. Споді-
ваємося, що наші хлопці зно-
ву продемонструють світу, що 
Україна — це боксерська дер-
жава. ■

БОКС

Осінь «у рукавичках»
Одразу три українські знамениті бійці проведуть титульні поєдинки

■

Українські чемпіони готуються до нових звершень.❙

Олексій ПАВЛИШ

 Перед стартом останнього в сезоні 
турніру серії Великого Шолома — Від-
критого чемпіонату США — топ-тені-
систи перевіряють свої ігрові кондиції 
на хардових «мастерсах».
 Для першої ракетки України Еліни 
Світоліної турніри в Торонто та Цинцин-
наті пройшли не надто вдало — вона 
двічі за тиждень програла американці 
Софії Кенін (6:7, 4:6 і 3:6, 6:7). На канад-
ських кортах Еліна зупинилась у чверть 
фіналі, перегравши перед цим Катержи-
ну Синякову (6:3, 3:6, 6:3) та Белінду 
Бенчіч (6:2, 6:4), а в Цинциннаті — пе-
ремогла Елізу Мертенс (6:4, 6:1) і посту-
пилась Кенін уже на стадії 1/8. 
 Із перемінним успіхом виступила і 
19-річна Даяна Ястремська. У Торонто 
вона пробилась до третього кола, здо-
лавши «сіяну» британку Йоханну Кон-
ту (6:3, 6:2) та колишнього лідера сві-
тового рейтингу, білоруску Вікторію 
Азаренко (7:5, 7:5), проте кривдницею 
українок знову стала Софія Кенін (2:6, 
2:6).
 А на американському харді Даяна 
вийшла до другого раунду, де з матч-
болів програла росіянці Світлані Кузне-
цовій (6:4, 6:7, 2:6).
 Такі результати за тиждень до стар-
ту US Open позначились і на рейтин-
гу наших майстринь великої ракетки. 
Світоліна після програшів конкуренток 
уперше з березня підняла ся до топ-5, а 
Ястремська зараз посідає найвищу у 
кар’єрі 32-гу сходинку табеля про ран-
ги.
 Леся Цуренко, яка пропустила кіль-
ка турнірів через травму, замикає топ-
40. У першій сотні залишається Кате-
рина Козлова (№75), яка на турнірі у 

Бронксі не пройшла далі першого кола.
 Ті ж представниці українського тені-
су, які не мають високого рейтингу, зму-
шені грати кваліфікацію американсько-
го «шолома».
 Ангеліна Калініна (WTA 133), яка 
минулого року дійшла до другого раун-
ду основної сітки, не зуміла захистити 
очки, програвши вже на старті відбору. 
А Катаріна Завацька (WTA 127) учора 
ввечері грала проти ізраїльтянки Юлії 
Глушко.
 Через травму пропустить «шолом» 
юна Марта Костюк, яка після сенсацій-
ного третього кола на Australian Open-
2018 поки не може знайти своєї гри.
 «На жаль, я пошкодила спину під час 
виступу на World Team Tennis, тому зму-
шена пропустити US Open цього року. Я 
вже почала тренуватися і більше болю не 
відчуваю, але в мене недостатньо часу, 
щоб підготуватися до турніру», — роз-
повіла Марта.
 Щодо чоловічої одиночної сітки, то в 
ній знову не буде представників українсь-
кої федерації. Олександр Долгополов, як 
відомо, відновлюється після операції і на 
корти у цьому сезоні вже не повернеться. 
Ілля Марченко цьогорічний «мейджор» 
пропускає, а перша ракетка країни — 
Сергій Стаховський — не зумів подолати 
перше коло кваліфікації, програвши Ні-
колі Куну (4:6, 4:6). ■

ТЕНІС

Важка дорога до «Шолома»
Українські тенісисти по-різному готуються до US Open

■

Сергій Стаховський програв уже в першому матчі кваліфікації.
Фото з сайта: btu.org.ua.

❙
❙
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«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +11...+16
 +22...+27

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +14...+19
 +28...+33

Північ +12...+17
 +23...+28

Схід +17...+22
 +31...+36

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +18...+23
 +30...+35

 — Послухайте, Абрамовичу, як 
у вас справи з комп’ютерною грамот-
ністю?
 — Просунутий користувач — 
домофон я вже опанував.

 * * *
 — Вiд сьогоднi, — каже дружи-
на своєму чоловікові, — ми будемо 
ділити домашні обов’язки порівну. 
Дитина у нас спільна, і ми качатиме-
мо її в колисці так: раз ти, раз я.
 Уночі дружина будить чоловіка:
 — Яшо, дитина плаче.
 — Так ти качай свою половину, 
а моя нехай плаче.

 * * *
 — Ізю, а ви ризикували хоча б 
раз заради коханої жінки?

 — Я це роблю щодня — їм те, 
що вона готує.

* * *
  — Моню, чому ти став хірур-
гом?
  — Та все дуже просто: для про-
ктолога я занадто веселий, а для гі-
неколога — занадто романтичний.

 * * *
  — Фімо, яке щастя, ти таки 
зустрiв дівчину. Красива? Так тре-
ба одружитися.
  — Так уже готуємося. Моя 
Циля шукає музику і вибирає, як 
прикрасити зал.
  — А ти які вирішуєш питання?
  — Побутові — переписую май-
но на батьків.

Сергій Притула: Радий, що і держава, і меценати повертають Батурину значимість
Ведучий — про зірок у парламенті та почесну місію вести концерт у серці Гетьманщини

По горизонталі:
 3. Місто на Київщині, відоме з 
часів Русі як поселення берендеїв.  
7. Порода папуг. 8. Давня назва 
столиці Литви. 10. Велика кудлата 
шапка. 11. Ім’я голлівудської актор-
ки, зірки фільмів «Римські каніку-
ли» та «Сніданок у Тіффані». 12. 
Риболовецьке судно, на якому пла-
вав Костя-моряк із відомої пісні. 
14. Колода-вулик диких бджіл. 16. 
Плавучий застережний знак, який 
встановлюють для загородження 
небезпечних місць поблизу фар-
ватера. 17. Повне оточення, осада. 
21. Житло лисиці. 23. Поема Гоме-
ра про Троянську війну. 24. Книжка 
з чистими листками, в якій колись 
малювали портрети і писали поба-
жання та вірші, а зараз тримають 
фото. 25. Філософська категорія, 
яка криється у вині. 26. Гриф або 
орел-бородань — вид птахів роди-
ни яструбових.
По вертикалі:
 1. Загадка, коли доводиться 
розгадувати слово по частинах. 2. 
Лірична псіня оповідного характе-
ру із конкретним сюжетом. 3. Зна-
ряддя праці коваля. 4. Румунське 
місто, де похований гетьман Іван 
Мазепа. 5. Густа овеча шерсть, за 
якою їздив Ясон із аргонавтами. 6. 

Палиця із загнутою ручкою, на яку 
спираються під час ходи. 9. Один із 
центральних персонажів опери Гу-
лака-Артемовського «Запорожець 
за Дунаєм». 12. Пристрій для стра-
ти через повішення. 13. Ім’я наре-
ченої Тараса Шевченка. 15. Ро-
ман Паоло Коельо. 18. Британська 
письменниця, королева детективу. 
19. «В тім городі жила ..., а город 
звався Карфаген. Розумна пані і 
моторна, для неї трохи сих імен: 
трудяща, дуже працьовита, весе-
ла, гарна, сановита...» (Іван Кот-
ляревський). 20. Людиноподібна 
мавпа. 22. Дорога, обсаджена з 
обох сторін деревами.

Кросворд №92 
від 20 серпня

22 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень близько +25.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +30...+32.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +29...+31.

20 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, в окремих районах ко-
роткочасний дощ, гроза. Трускавець: уночi +11...+13, удень 
+21...+23. Моршин: уночi +12...+14, удень +22...+24.

Славко ФЕРТ

 Нова зірка американської реп-сцени, співачка Карді 
Бі (Cardi B) в останні місяці скасувала низку концертів у 
зв’язку з ускладненнями після пластичних операцій. Але 
тепер із гордістю похвалилася «досягнутим результа-
том», як на словах, так і візуально. «Я не вмію плавати, 
тому накачала свої груди настільки, щоб вони трима-
ли мене на воді», — написала Карді Бі в «Інстаграмі», 
що викликало лавину коментарів та навіть привернуло 
увагу серйозних ЗМІ. 
 «Я ненавиджу відміняти концерти, оскільки люб-
лю гроші. Я залежна від грошей. Я мала корекцію гру-
дей та ліпосакцію (відкачування жиру. — Ред.) піс-
ля народження доньки. Я скасувала концерти, які 
принесли б мені мільйони доларів, але здоров’я є 
здоров’я», — такі причини відміни концертів 
навела нещодавно 25-річна Карді Бі. 
 Варто зазначити, що трохи більше року 
тому Карді Бі вже мала операцію зі збіль-
шення грудей, але після того, як у неї та її 
чоловіка Оффсета, члена реп-тріо Migos, 
10 липня минулого року народилась донь-
ка, яку вони назвали Культура (ну треба ж 
бодай якось пов’язати себе з культурою!), 
Карді Бі вирішила ще більше «вдоскона-
лити» себе. Новими «високими досягнен-
нями» вона вже встигла похвалитися на 
кількох показах моди, в «Інстаграмі» та у 
глянцевих виданнях. 
 Карді Бі (справжнє ім’я та пріз-
вище Белкаліс Марленіс Альмансар) 
демонструє те, що від неї вимага-
ють жорсткі правилами шоу-бізне-
су. Втім, до цього співачці не зви-
кати, адже починала кар’єру як 
стриптизерка в клубах Нью-Йорка. 
Але, на відміну від більшості сес-
тер по фаху, на цьому не зупини-
лась, стала прокладати собі шлях 
своїм «головним капіталом» спо-
чатку на телебаченні, починаючи 
з 2015 року, а з 2017-го — і в 
музичному бізнесі.
 Можна сказати, що в неї 
не лише «є чим дихати», а й 
співати. Бо музична кар’єра 
Карді Бі розвивалася на-
прочуд стрімко. Вже де-
бютний сингл з піснею 
Bodak Yellow у вере-
сні 2017 року піднявся 
до першого місця амери-

канського хіт-параду, став потрійно платиновим. З піс-
нею дебютантки таке сталося вперше з 1998 року. 

Та тільки вийшов другий сингл — і він потрапив 
на перше місце національного чарту. 
          18 січня минулого року Карді Бі стала 
першою жінкою в історії американської музич-
ної індустрії з п’ятьма піснями в першій де-
сятці американського хіт-параду. Випущений 
6 квітня 2018 року дебютний альбом Карді 
Бі Invasion of Privacy («Порушення приват-
ності») вже в перший день продажу здобув 
за кількістю проданих примірників статус 
золотого, надалі також зайняв перше міс-
це в списку найкращих альбомів США. За 
свою коротку музичну кар’єру Карді Бі вже 

здобула низку найвищих музичних на-
город США та Великої Британії 

(лише на «Греммі» вона но-
мінувалася 7 разів та здобу-
ла одну перемогу, а часопис 
«Форбс» включив реперку до 
списку 100 найвливовіших жі-
нок у музичному шоу-бізі). А в 
березні цього року з’явилося 
повідомлення, що Карді Бі ще 
й дебютує на великому екрані 
у фільмі Hustlers («Гастроле-
ри»), де її партнеркою буде 
інша відома співачка Дженні-
фер Лопес. 
 Карді Бі народилася в не-
благополучному районі Нью-
Йорка — Бронксі, тому де б 
їй було набратися культу-
ри та засвоїти норми при-
стойної поведінки? Кеп-
ські манери так і пруть із 
дівчини. Це «дитя місь-
ких джунглів» то жбурне 
туфельку в співачку Нік-
кі Мінаж на Нью-Йорк-
ському тижні моди, то 
нападе на двох жінок в 
стриптиз-клубі Нью-
Йорка, як це стало-
ся в серпні минулого 
року. Але це не зава-
жає їй і надалі три-
матися на поверх-
ні слави, хоча і з 
допомогою схо-
жих на гандболь-

ні м’ячі цицьок. ■

ЕПАТАЖ

Дівчина, яка не тоне
Для Карді Бі скандали — лише пальне для підтримання багаття успіху

■

Карді Бі. ❙
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