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«Ми дивом лишилися
живими після Іловайська.
Нам втрачати нічого»
Під офісом президента голодують ексбійці батальйону «Донбас»

» стор.

❙ Другий тиждень на Банковій, під офісом президента, триває голодування ветеранів добровольчого батальйону «Донбас».
❙ Фото Анастасії ФЕДЧЕНКО з сайта novynarnia.com.
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ІнФорУМ

«Зверніть увагу: в один і той же день відбулося вбивство «Сармата» і замах на
Катю Гандзюк. І за схожим сценарієм: організатори замахів не мають жодних
мотивів для вбивства, крім грошей. І в обох випадках замовники вбивства досі
не знайдені».

Тарас Костанчук «Бішут»
доброволець, учасник боїв за Іловайськ

■ COVID-19

■ НА ФРОНТІ

Не вивчили
правила
пандемії

«Королівські» піхотинці
знищили ворожу позицію

У директорки школи
виявили коронавірус, утім
вона продовжувала ходити
на роботу
Катерина БАЧИНСЬКА
В Україні за останню добу зафіксували 666 випадків коронавірусу. Найбільше нових — у Львівській, Рівненській i
Волинській областях. Загальна кількість
інфікованих досягла вже понад 32 тисяч.
Міністерство охорони здоров’я пов’язує
зростання добової кількості нових випадків iз порушенням громадянами протиепідемічних вимог, а не зі збільшенням
кількості тестувань.
«Ми переплутали пом’якшення карантинних заходів iз повним скасуванням обмежень. Повністю нехтуємо рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я: дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками, користування
масками. Це перше. По-друге, ми бачимо
певні спалахи в окремих населених пунктах, вони пов’язані з проведенням тих чи
інших свят, знову ж таки, з недотриманням карантинних обмежень», — зазначив
під час брифінгу міністр охорони здоров’я
Максим Степанов.
Серед тих, хто нехтує правилами безпеки, хоч як дивно, педагоги. У Києві на
COVID-19 захворіла директорка школи
у Святошинському районі, проте продовжувала спілкуватись iз великою кількістю людей і ходила на роботу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За словами очільника міста, після отримання
позитивного тесту на COVID-19 директорка нікому нічого не сказала й надалі
виконувала свої обов’язки.
І це не перший випадок заражень у
навчальних закладах. Відомо, що серед
персоналу ще трьох дитячих садків столиці виявили хворих на коронавірус. Наприклад, у столичному садку Оболонського району на коронавірус захворіла вихователька дитячого садка, вона перебуває на самоізоляції і проходить лікування
в домашніх умовах. Поки не встановлено, чи встигла вона заразити дітей у садку. А от у Солом’янському районі столиці
COVID-19 виявили у викладача музики в
садочку. Було встановлено, що захворіла
в цієї викладачки вся родина. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні.
Оскільки це непоодинокі випадки нехтування правилами безпеки, Держпродспоживслужба Києва вже звернулася до поліції щодо порушення проти
керівників i вихователів навчальних закладів провадження за порушення правилами самоізоляції і нараження інших
людей на небезпеку.
Окрім цього, столична влада заборонила купатися на київських пляжах.
Хоча вони й працюють у режимі прибережних зон відпочинку, там можна лише
засмагати, про це повідомили у столичній мерії. І додали, що дозвіл на відкриття купального сезону повинні дати
у Держпродспоживслужбі. Відпочивальникам наразі радять дотримуватися
дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів
двічі в день.
Нагадаємо, в Україні дозволили відкрити морські пляжі в цьому сезоні, оскільки вчені прийшли до висновку, що
на морі коронавірус буде гинути, а в річках ним досить складно заразитися. ■

Блогер Анатолій Штірліц повідомив про втрати бойовиків у
районі Санжарівки на Дебальцевському напрямку
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулу добу збройні формування Російської Федерації сiм разів порушили режим припинення вогню. Загарбники обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних
кулеметів i стрілецької зброї.
На луганському напрямку, в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», на підступах до Оріхового та Новолуганського,
російські найманці вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі

відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог застосував
протитанкові ракетні комплекси поблизу Новоселівки Другої. Під обстріли з
автоматичних станкових гранатометів i
великокаліберних кулеметів потрапили
українські захисники неподалік Павлополя.
По опорних пунктах у передмісті
Авдіївки противник задіяв гранатомети різних систем i великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82
мм, ручних протитанкових гранатометів
i стрілецької зброї. Неподалік Мар’їнки
окупанти використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілів iз боку загарбників троє воїнів Об’єднаних сил отримали поранення, а ще один — бойове
травмування. Наші захисники, утримуючи оборону, дали гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів.
Пресслужба 24-ї механізованої
бригади ЗСУ ім. короля Данила виклала в мережу відео, на якому видно, як
військові знищили позицію російських
найманців, із якої не вщухали обстріли в український бік. «Незважаючи на
значні втрати, які ворог зазнав у смузі
відповідальності 24 ОМБР імені короля Данила, він продовжує здійснювати обстріли. Відтак королівськими пі-

хотинцями було виявлено місце зосередження ворожих боєприпасів на одній
із позицій, які окупанти звозили туди
впродовж кількох діб. Завдяки вмілим
i скоординованим діям військовослужбовців бригади цей склад вдалося повністю знищити точковим ударом чергових вогневих засобів», — ідеться в
повідомленні підрозділу.
Також стало відомо, що вогнем у
відповідь на систематичні провокаційні обстріли підрозділ ЗСУ знищив позицію бойовиків у районі Санжарівки на
Дебальцевському напрямку. В цей час
там перебувала група розвідників бойовиків. Про це повідомив блогер Анатолій Штірліц та опублікував скрін повідомлення окупантів, в якому йдеться,
що тепер для Збройних сил відкрито
дорогу на Мандрівку, а звідти до Дебальцева 9 км.
Штірліц пише, що «невідомий «комітет визволення Донбасу» висунув
ультиматум пасічніку». За його словами, в разі невиконання всіх вимог
обіцяють проведення масштабних протестів у різних містах на пов’язаних із
шахтарським страйком окупованих територіях. І на цей раз пишуть, що відсутність мобільного зв’язку не стане перешкодою! ■

■ ПРОТЕСТИ

«Ми дивом лишилися живими після
Іловайська. Нам втрачати нічого»
Під офісом президента голодують ексбійці батальйону «Донбас»
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Другий тиждень на Банковій, під офісом президента, триває голодування ветеранів добровольчого батальйону «Донбас». Вони вимагають повернення за ґрати убивць їхнього побратима Віталія Олешка
(позивний «Сармат»). 31 липня 2018-го у Бердянську посеред білого дня «Сармата» застрелили на очах
дружини та численних свідків. Убивць затримали по
гарячих слідах, пізніше слідство вийшло на організатора злочину Михайла Сігіду. Однак 29 травня колегія з трьох суддів Бердянського міськрайонного
суду прийняла рішення змінити запобіжний захід на
домашній арешт.
«Це взагалі безпрецедентне за своїм абсурдом
рішення. Наразі в суді розпочався розгляд справи
по суті, і ці люди розуміють, що їм реально загрожує від 10 років до довічного ув’язнення, бо це —
115-та стаття: організоване замовне вбивство групою осіб. І в цей момент їх відпускають під домашній арешт, звідки вони можуть спокійно втекти, або
їх можуть ліквідувати як зайвих свідків», — обурюється один з учасників акції, екскомандир штурмової групи «Донбасу» і кінопродюсер фільму «Іло-

вайськ 2014. Батальйон «Донбас» Тарас Костанчук
(позивний «Бішут»).
За його словами, це вже друга спроба відпустити Михайла Сігіду на волю. Минулого року таке
рішення виніс Печерський районний суд міста Києва, однак тоді ветерани «Донбасу» заблокували в
приміщенні суду скандально відомого суддю Вовка
і змусили переглянути це рішення. Такі наполегливі
спроби звільнити ймовірного організатора вбивства
«Сармата» «Бішут» пов’язує з бажанням певних кіл
вигородити народного депутата Олександра Пономарьова (ОПЗЖ) та ексдепутата Сергія Валентирова,

яких підозрюють у причетності до організації злочину, а також перешкодити слідству вийти на замовників убивства.
Безпрецедентну акцію розпочали п’ятеро побратимів «Сармата»: Тарас Костанчук, Антон Пшеничний, Олександр Печніков, Вадим Саввон та Андрій
Маджаров. Піти на такий крок вони вирішили після того, як численні акції протесту біля Бердянської
районної прокуратури не дали результату. Наразі їх
уже семеро — до голодувальників приєдналися Михайло Криворучкін та Андрій Манзюк. Вони з плакатами із зображенням убивць «Сармата» та суддів,
які їх відпустили, розмістилися на Банковій і ночують просто неба. Стан здоров’я голодувальників періодично перевіряє лікар. Усі учасники акції налаштовані рішуче.
«Нас поставили перед вибором: або взяти зброю
і самим помститися за смерть побратима, вчинивши
самосуд, або заплатити власним здоров’ям і життям за відновлення справедливості. Ми обрали другий шлях. Нам втрачати нічого. Ми дивом лишилися живими після Іловайська, і тепер без відновлення
справедливості життя втрачає сенс. Ми будемо йти
до кінця», — кажуть вони. ■

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Викрадення святих
450 ікон чекають повернення у храми
Світлана МИЧКО
У Тернопільській області продовжується розслідування резонансної справи щодо організованого викрадення на території України сотень
старовинних ікон та інших цінних церковних атрибутів. Пресслужба обласної прокуратури 15 червня поінформувала про повідомлення підозри
членам викритої організованої злочинної групи за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України — «Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням
волі на строк від 7 до 12 років iз конфіскацією майна».

За даними слідства, «бізнес на
святому» організував раніше судимий мешканець Одещини, залучивши ще двох тамтешніх людей. Упродовж 2018—2020 років зловмисники
викрадали ікони з церков i монастирів
цілої низки областей, відтак переправляли їх поштою до Одеси, де фахівці
реставрували їх для продажу колекціонерам через аукціони. Серед клієнтів
були як українські бізнесмени та високопосадовці, так й іноземці.
Під час обшуків правоохоронці виявили у зловмисників понад 600 церковних атрибутів, у тому числі 450 старовинних ікон, вартість яких коливалася від 150 до 300 тисяч гривень. Як
розповів «УМ» керівник відділу ко-

❙ «Бізнес на святому» —
❙ це кримінал.
❙ Фото Нацполіції України.
мунікації поліції Тернопільської області Сергій Крета, інформацію про ікони
та інші цінні церковні речі зловмисники шукали в соцмережах i довідкових
виданнях, потім їхали в храми, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали двері, замки та вікна й підбирали
інструменти для «операцій». Останню
крадіжку було вчинено в ніч iз 29 на
30 квітня з храму Архангела Михаїла,

що в селі Михайлівка на Вінниччині.
Звідки винесли три ікони 1860 року
— «Миколу Чудотворця», «Матері
Божої» та «Серафім Саровський молиться на камені».
Після того як організоване злочинне угруповання «іконників» було
викрито, а викрадені ними речі конфісковано, поліція через пресу звернулася до священників iз різних регіонів України, аби вони впізнали кожний свою втрату. Після цього
мало не щодня до поліції почали надходити заяви, також приїжджали церковні делегації з різних областей.
«Делегаціям потрібно надати всі
докази, аби підтвердити, що ця ікона викрадена саме з їхньої церкви,
— уточняє Сергій Крета. — Перш за
все ми перевіряємо, чи було звернення в поліцію про викрадення ікони, перевіряємо всі відбитки і докази. Окрім цього, навіть якщо право власності підтверджено, забрати
ікону священнослужителі зможуть
лише після того, як відбудеться суд
і буде винесене рішення». ■

ІнФорУМ
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■ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

Життя «з нуля»
Тільки у Харкові зареєстровано близько 130 тисяч
осіб, які вимушено виїхали з окупованого Донбасу
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У місті Дергачі Харківської області відремонтували гуртожиток
для родин, які були змушені виїхати з окупованого Донбасу. Двоповерхова будівля, куди зараз переїжджають власники квартирних ордерів,
простояла порожньою добрих десять
років. Від неї залишилися фактично
тільки стіни, тому будівельникам довелося повністю перекривати дах, робити внутрішній капітальний ремонт
і встановлювати автономну модульну котельню. Завдяки останній мешканці гуртожитку зможуть сплачувати більш демократичну ціну за комунальні послуги.
Робота тривала близько трьох
років. Проєкт вартістю 13 мільйонів
гривень був реалізований Українським фондом соціальних інвестицій
на кошти німецького уряду. «Житло

перебуває у комунальній власності,
й приватизувати його ніхто не може.
Воно позиціонується як тимчасове помешкання для переселенців з окупованих територій, — повідомив консультант iз питань взаємодії з органами
влади УФСІ Сергій Кадигроб. — Однак
терміну, допоки люди тут перебуватимуть, немає. Якщо після закінчення
бойових дій мешканці захочуть залишитися, їх не виганятимуть».
Наразі в будинку проживає 14 родин
і ще 17 кімнат чекають на нових господарів. Ордер можуть отримати всі, хто
має офіційний статус переселенців. Таких у Харкові наразі зареєстровано
близько 130 тисяч осіб. Житло для них
облаштовують уже кілька років поспіль
у різних куточках регіону.
«Ми приходимо в ті міста і в ті громади, де дійсно є потреба в інвестуванні
у соціальну сферу. Шість міст виграли
конкурс і стали місцями імплементації

нашого проєкту, — каже Сергій Кадигроб. — Від початку ставилося завдання створити якомога більшу кількість
місць для поселення, аби якнайшвидше
надати переселенцям дах над головою.
Саме тому орієнтувалися перш за все на
гуртожитки. Однак певна частина відновлених помешкань має й повноцінні
квартири».
Окрім Дергачів, колишні жителі
Донбасу відсвяткували новосілля в
Краснограді, Ізюмі, Лозовій, Богодухові та Золочеві. Нове житло розраховане на 272 переселенців, хоча потреба
в ньому набагато більша. Лише у Дергачівському районі наразі мешкає більше
2 тисяч колишніх жителів Донбасу. Серед них є багатодітні сім’ї, чорнобильці
та люди з інвалідністю. Оновлений гуртожиток для них — реальна альтернатива житлу, яке вони змушені орендувати у приватних власників. «До переваг цього об’єкта я б зарахував також
близькість до Харкова (всього 10 кілометрів), — каже керівник ГО «Всеукраїнська асоціація переселенців України» Руслан Калінін. — Тут постійно ходять «маршрутки». За два кроки розташований центр професійно-технічної
освіти, де можна оволодіти новою професією. Загалом у Харкові зараз виник
дефіцит кадрів робочих спеціальностей, тому хто захоче знайти роботу, завжди її знайде». ■

■ СКАНДАЛ

Нелюди з погонами
«Правопохоронці» побили під
судом ветерана АТО, аспіранта КНУ
Олександра Кір’якова
Іван БОЙКО
Керівництво
поліції
Києва відсторонило двох
правоохоронців, які били
учасника акції на підтримку підозрюваного у
вбивстві активіста Сергія Стерненка, та проведе за цим фактом службове розслідування. Такою була реакція начальника поліції Києва Андрія
Крищенка на оприлюднене
фото безміру спецпризначенців, яких уже назвали
«беркутівцями», під стінами Шевченківського райсуду столиці в понеділок.
Крищенко також обіцяє
передати всі матеріали
службового розслідування до ДБР. Ще й закликав
ЗМІ, в яких є відео чи фото
цього інциденту, надати їх

поліції. Тоді було затримано п’ятьох активістів, але
поліція з переляку відпустила їх уже за пару годин.
Побитим виявився аспірант історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, ветеран
АТО Олександр Кір’яков.
Тож саме у КНУ стали на
захист свого аспіранта й
відзначили, що на опублікованих у ЗМІ фото чітко
видно, як Кір’якова б’ють
поліцейські, коли той лежить на землі.
«Таке нелюдське ставлення до громадянина,
молодого дослідника й ветерана війни за незалежність не вкладається в
межі здорового глузду»,
— наголошують в університеті Шевченка. І дода-

❙ Фото побиття лежачого Олександра Кір’якова обурило громадськість.
ють: «Коли на весь світ
нахлинула хвиля протестів проти поліцейського свавілля, коли Україну трясуть гучні скандали, пов’язані зі злочинами, вчиненими поліцією,
боляче констатувати, що
деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції гідності i те, якою
трагедією обернулися насильницькі дії їхніх попередників проти демонстрантів у 2013-2014 роках».
До речі, суд про який
«УМ» уже повідомляла, обрав запобіжний захід для Стерненка — ці-

лодобовий домашній арешт за помилковою адресою військової частини в
Одесі. Тож Стерненко після суду повів своїх прихильників спочатку до
будинку, де живе генпрокурорка Ірина Венедіктова, а потім і до багатоповерхівки на Грушевського, де має квартиру президент Зеленський.
«Вони обіс*алися! Зелю
— геть!» — заявив уночі
Сергій Стерненко у мегафон. На думку журналіста Юрія Бутусова, ця протестна акція показала нездатність влади брати на
себе відповідальність у
резонансних справах. ■

■ БЛАГОУСТРІЙ

Виріс велетень-букет
Фотозона для мiстян просто неба
Людмила НІКІТЕНКО
У центрі Золотоноші, на перехресті вулиць Тараса Шевченка та
Черкаської, місцеві комунальники створили різнокольоровий гігантський букет із квітів петунії.
«Наші комунальники продовжують
дбати про благоустрій рідного міста. Ще на початку весни вони розпочали висаджувати квіти у скверах і на клумбах. Разом iз ремонтом
доріг, облаштуванням алеї та створенням вертикальних клумб біля
фонтану в центрі міста розквітла
іще одна фотозона — цей величезний букет», — розповідають «УМ»
у Золотоніській міській раді.

Такі незвичайні квіткові композиції радують містян i гостей
міста і, звісно, додають гарного
літнього настрою. Бо пройти повз
таку красу й не усміхнутися неможливо.
Гігантський букет створили працівники приватного підприємства
«Базис плюс». У виготовлений каркас вони вставили більш ніж 200
вазонів iз пахучою петунією. Над
створенням букета трудилися квітникарки Марина Довгань i Тетяна
Кучеренко. А на бант пішло понад
15 метрів рожевої тканини.
Аби букет iз петунії не зав’янув,
коммунальники обіцяють поливати його двічі на день. ■

❙ Букет-гiгант.
❙ Фото надане пресслужбою Золотоніської
❙ міської ради.
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■ СТОЛИЦЯ

Пільги — «за
пропискою»
Київський мер анонсував
зміни умов проїзду
у муніципальному
транспорті
Тарас ЗДОРОВИЛО
У столиці країни транспортне питання завжди було проблемою номер один. Найбільше в Києві і пенсіонерів, й інших пільговиків, для яких державою передбачений безкоштовний проїзд. Утім не всі вони зареєстровані у столиці, а компенсаційні кошти
перевізникам закладені тільки на тих, хто
має київську «прописку».
Аби розрубати цей своєрідний Гордіїв
вузол, столична влада пішла на досить радикальні кроки: днями мер Києва Віталій
Кличко зробив г учну заяву під час онлайн
прес-конференції, повідомивши, що з 1
липня в місті вимушено змінюються умови
надання пільгового проїзд у в громадському транспорті.
«Проїзд пільгових категорій громадян,
які не зареєстровані в Києві, але мають
п раво п іль гового п роїз д у місь к им громадс ь к и м т р а н с п о р т о м , б уд е з д і й с н ю в а т и с я
н а з агаль н их п ідст авах. За умови реєст рац ії елек т рон н ого к вит к а. Відшк од уван н я ж
витрат на проїзд здійснюватимуть органи
соціального захисту населення за місцем
р е є с т р а ц і ї л юд и н и » , — з а з н а ч и в В і т а л і й
К личк о.
Із 1 липня пасажири, які корист уються пільгами на проїзд і не зареєстровані в
Києві, для проїзд у в громадському транспорті столиці мають: придбати квиток у
будь-який зручний спосіб; скористатися ним
у громадському транспорті; зберег ти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка) або чек за сплат у проїзд у, чи банківську виписку — при сплаті банківською картою; зверну тися до органу соціального захист у населення за місцем реєстрації для
компенсації витрат на проїзд.
«Ще раз наголошую — такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з
пільгового проїзд у осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам із
державного бюджет у не компенсують. Місто неодноразово зверталося до уряд у, аби
врег улювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових
категорій, визначених державою. Крім того,
ми зверталися до обласних, міських, селищних та сільських рад iз проханням вирішити
питання компенсації за проїзд представників їхнiх громад, що мають пільги», — наголосив Віталій Кличко.
Він підкреслив, що пасажири, які мають
пільги і зареєстровані в Києві, і надалі корист уватиму ться громадським транспортом
за рахунок міського бюджет у — за карткою
киянина, яку можна оформити в будь-якому
відділенні державного «Ощадбанку».
А перед ували заяві Кличка попередження керівництва Київського метрополітену, які також наголошували, що цьогоріч
із початку липня проїзд у муніципальному
транспорті Києва здійснюватиметься тiльки
за наявності елек тронного квитка. До слова, проїзд за посвідченням учасника бойових дій (УБД) також стане неможливим iз
липня.
Н а « н о в о в в ед е н н я » н е з а б а р и л а с я ,
зокрема, реакція ветеранів російськоу к р а ї н с ь к о ї в і й н и . О б у р л и в и й м е с ед ж у
« Ф е й с б у ц і » од н о г о з н и х — с п е ц п р и з н а ченця з Луганщини (який наразі мешкає в
К иєві), учасн ик а боїв з а С авур-могилу Дан и л а Ту р ч и н а , в о ч е в и д ь , в і д о б р а ж а є д у м ку багатьох бійців: «Є питання. А що контора за назвою Міністерство з питань ветеранів робить?! Де лідери д умки ветеранів?!
Не знаєте? Ось і я не знаю. Держава прид ушила біз н ес, п одат к и лише з рост ают ь , і
що ми робимо? Ми забираємо безкоштовний проїзд по Києву в громадському трансп орт і! Для мен е ц е реаль н о вдарит ь п о к ишен і». ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Схоже, щаслива казка про рекордні іноземні інвестиції у відновлювану енергетику України добігає зовсім не щасливого кінця. Українська влада вирішила
змінити правила гри під час самої гри.
І змусила більшість інвесторів підписати
спільний меморандум про порозуміння.
За яким умови ведення бізнесу суттєво
погіршуються.
Утiм піддалися на тиск не всі. Частина
бізнесменів вирішила написати власні
правила ведення бізнесу.

«Пілот» перенесли на два роки
Нещодавно Кабінет Міністрів України схвалив так званий меморандум про
взаєморозуміння між урядом та інвесторами у відновлювані джерела енергії.
Документ передбачає зниження зеленого тарифу для сонячних електростанцій
на 15%, для вітрових — на 7,5%.
Також передбачено зупинку реалізації попередніх угод для сонячної генерації, перехід до аукціонної моделі визначення тарифу з 1 липня. Вітрова енергетика збереже можливість реалізувати
договори з гарантованим зеленим тарифом, які були підписані раніше, адже таких проєктів небагато.
Окрім цього, Кабмін зобов’язався до
кінця 2021 року повністю погасити заборгованість перед інвесторами в українські
проєкти відновлюваної енергетики, яка
становить понад 14 млрд грн.
Свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та
представники двох профільних асоціацій.
Влада вважає такий документ цілком
справедливим і прийнятним для бізнесу.
«Шляхом довгих дискусій і складних переговорів з інвесторами, в тому числі за
участi секретаріату Енергетичного співтовариства, вдалося досягти компромісних домовленостей, які враховують інтереси споживачів, інвесторів у відновлювані джерела енергії і держави в цілому»,
— оптимістично заявила в. о. міністра
енергетики Ольга Буславець.
Процес болючий для держави, складний для цього бізнесу. Але домовленості були досягнуті з розумінням того, що
ми перебуваємо в одному човні. Сьогодні ні бізнес, ні держава не зацікавлені ні
в дестабілізації, ні в судових позовах...
Меморандум стане основою для законопроєкту, який має пройти голосування у
Верховній Раді. Домовленість — це добра
воля бізнесу, але вона має бути реалізованою в парламенті у вигляді проголосованого законопроєкту», — заявив прем’єрміністр України Денис Шмигаль.
Обумовлені у меморандумі аукціони
з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики, за словами Буславець,
відбудуться у наступному, 2021, році.
Олег ГАНСЬКИЙ

Цьогоріч наша країна вже не збере рекордний урожай зернових, як це було упродовж двох останніх років. Але назагал
валова цифра збору буде доволі високою. Тим часом Україна активно почала
продаж зерна у новому маркетинговому
році, а експерти наголошують: сподівання на чарівний ефект від запровадження
мораторію на продаж землі можуть виявитися передчасними.

Менше, ніж торік, — і менше,
ніж у світі
За прогнозом продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО,
виробництво зернових в Україні у 2020
році перевищить 72,1 млн тонн, не побивши торішній рекорд урожаю, який
становив 74,7 млн тонн.
Пшениці в Україні зберуть 25 млн
тонн, тоді як роком раніше було 28,3 млн
тонн. У ФАО пояснили це скороченням
посівних площ та посушливими умовами у деяких районах.
Виробництво ж кукурудзи перевищить
торішній урожай у 35,9 млн тонн і сягне 37 млн тонн. Експорт зернових Україною у нинішньому маркетинговому році
сягне 51,2 млн тонн. Це на 4 млн тонн
менше, ніж було торік. Експорт пшениці становитиме, ймовірно, 16,5 млн

ЕКОНОМІКА
■ ЗЕЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА

Крах за власним бажанням
Кабмін чинить тиск на
інвесторів у відновлювану
енергетику, змушуючи їх
погодитися на зменшення
тарифів. Ті вже написали
власний законопроєкт
і готують позови в суди
«Перший крок, який ми мусимо для цього зробити, — затвердити квоти за різними технологіями відновлюваних джерел
енергетики», — сказала чиновниця, пояснивши, що квоти підтримки відновлюваної генерації мають визначити після ухвалення закону про зміни умов розвитку
ВДЕ, який розробили на основі меморандуму, підписаного з низкою інвесторів.
За її словами, процедуру квотування
не провели раніше, оскільки в Міненерго
не було розуміння того, як працюватиме
зелена генерація надалі, адже спершу, на
думку Буславець, треба було прорахувати ситуацію і тільки потім — визначатися з квотами.
При цьому пілотний проєкт зелених аукціонів в Україні мав стартувати
ще в 2019 році, перші «торги» зеленою енергетикою планували на квітень
нинішнього року.

Інвестори готують альтернативний
законопроєкт
Тим часом з урядовим проєктом погоджуються далеко не всі учасники ринку. І навіть пообіцяли розробити і внести
до Верховної Ради альтернативний законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.
«Ми готові внести альтернативний документ, який дозволить уникнути глибоких енергетичних та інвестиційних проблем», — цитують ЗМІ генерального директора «Тесла Енерго» Олега Грамотенка, який, зокрема, зауважив: сьогодні
ведуться перемовини про реєстрацію в
парламенті вже розробленого ним і його
партнерами законопроєкту.
За його словами, документ представляє думку учасників ринку сонячної генерації, з сумарною потужністю генерації в 850 МВт, які не згодні з частиною
умов запропонованого урядом меморандуму. «Для нас діалог з урядом не закінчено. Ми не підписали і не підпишемося

❙ Інвестори в українську зелену енергетику відмовляються грати у піддавки
❙ з Кабміном Дениса Шмигаля.
❙ Фото з сайта 032.ua.
під умовами урядового меморандуму. Боротьба переходить у законодавчу площину», — сказав Грамотенко.
Він та інші інвестори наголошують:
їхнi пропозиції стосуються, зокрема,
встановлених урядом термінів закінчення підтримки за зеленим тарифом уже з
31 липня. І зауважують: подібні зміни з
31 липня — це нонсенс. Адже зараз виконати вимоги уряду неможливо. І насправді уряд хоче припинити розвиток сонячної енергетики в Україні.
Також інвестори наполягають на збереженні всіх існуючих умов для станцій до 1 МВт, а також на продовженні
дії зеленого тарифу на два роки — упродовж 2030-2031 років при його скороченні. «Ми повністю підтримуємо позицію Української асоціації відновлюваної енергетики, яка відмовилася підписати меморандум з урядом, оскільки він
не враховує інтереси інвесторів і згубно
відіб’ється на інвестиційній привабливості України в майбутньому», — резюмував Грамотенко.
Влада ж продовжує робити вигляд,
що у неї все добре і відмова одного з учасників ринку підписати меморандум з
урядом є лише тимчасовою.
«Основною вимогою від цієї асоціації було не зменшувати зелений тариф
для давно побудованих об’єктів, ще 2013
року, які мають на сьогодні 46 євроцентів
— тобто 14 гривень за кіловат-годину. Ми

■ МАТЕМАТИКА СЕЛА

Заповнити нішу
Україна очікує менший, ніж торік, урожай зерна,
але при цьому не має намірів призупиняти експорт
тонн, тоді як торік було 20,2 млн тонн.
Експорт кукурудзи залишиться на минулорічному рівні — 30 млн тонн, як і
у 2019/20 р.
Іншими словами, назагал тенденція
для українських аграріїв сприятлива,
навіть попри невизначеність, викликану
пандемією. З єдиним нюансом: у світі,
навпаки, виробництво зерна зросте. Так,
на думку експертів, цьогоріч воно перевищить рекордний рівень минулого
року на 2,6%. Обсяг торгівлі зерновими
у світі в 2020-2021 роках, за прогнозами
ФАО, становитиме 433 млн тонн, що на
2,2% вище в порівнянні з попереднім періодом.
Уже за перші п’ять місяців нинішнього року Україна експортувала пшениці на 1,07 мільярда доларів. Лише в
травні продажі зерна досягли 245,22
мільйона доларів. За даними Державної

митної служби України, найбільшими
покупцями українського продукту стали Єгипет, Індія і Бангладеш.
Із них Єгипет придбав української
пшениці на 309,3 мільйона доларів, Бангладеш — на 119,4 мільйона, а Індія —
на 89,8 мільйона доларів, що становить
практично половину виторгу від експорту пшениці за п’ять місяців. Решта ж держав придбали українського продукту
на 556 мільйонів доларів, що становить
51,74 відсотка від усіх продажів.

Вартість гектара і наші перспективи
За підрахунками експертів, цьогоріч
у нашій країні суттєво зменшилися капіталовкладення в аграрний сектор. Що,
на думку деяких експертів, може слугувати певним маркером майбутньої вартості землі — після скасування мораторію на її продаж.

не можемо такого допустити.
Я не можу пояснити суспільству, як
при середньозваженій ціні 1,5 грн ми платитимемо певним станціям 14 гривень,
які вже пропрацювали сiм років і повернули свої інвестиції і ще будуть мати підтримку до 2030 року», — сказала Ольга
Буславець і додала: уряд запропонував
зменшення тарифу до 15%, якщо не перевищується тариф 22 євроценти.
Якщо ж сторони не домовляться, економіка України може серйозно постраждати.
Більшість інвесторів у відновлювану
енергетику вже зараз ведуть переговори
з міжнародними юридичними компаніями щодо підготовки судових позовів до
держави Україна, якщо не вдасться досягти розумного компромісу.
За підрахунками Грамотенка, якщо
позов до держави становитиме близько
5-7 млн євро, то втрати держави можуть
оцінюватися в 25 млрд грн на рік. За його
словами, процес переговорів інвесторів з
урядом занадто затягнувся, а відновлювана генерація вже третій місяць практично не отримує оплату за вироблену
електроенергію.
У такій ситуації компанії вже зараз змушені скорочувати робочі місця,
і якщо проблема неплатежів не буде вирішена найближчим часом, це загрожує
подальшому веденню бізнесу і масовими
судовими позовами. ■
Як вважає очільник ДП «Сетам» Віктор Вишньов, у середньому по Україні
вартість землі сільськогосподарського призначення може становити близько 1,5 тис. доларів за гектар. «Лідер —
Кіровоградська область, вартість оренди
земель сільгосппризначення державної
власності тут становить понад 7 тис. грн
за гектар. Це середня ціна, бо у нас іноді
бувало, що ціна перевершувала 500 доларів за гектар оренди на рік», — сказав
він.
Із ним не погоджується економіст
Всеволод Степанюк. «Капіталовкладення в аграрний сектор різко зменшилися
навіть після винесення на обговорення
законопроєкту про ринок землі. Аграрні
підприємства перестали купувати техніку, перестали будувати переробні потужності й потужності зі зберігання...»
— сказав він, зазначивши, що розповіді
про високу вартість української землі є
міфом.
Адже, за його словами, Україна, на
відміну від тих же Франції, Італії, є зоною ризикованого землеробства. «Кожен третій рік — неврожай. Половина
території, якщо не більше, — це посушливі регіони... Урожайність в Україні
неможлива, як у Франції. Чорноземи —
це прекрасно, але якщо мало дощу і менше сонця, то урожай буде завжди меншим», — резюмував він.■
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■ КРИМІНАЛ

Батькiвська хата-музей i... попелище
У Городищі вбили досліджувача визвольної боротьби України Андрія Тегерешвілі
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Черкаська поліція по гарячих слідах затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві відомого на всю Україну колекціонера і досліджувача визвольної історії Шевченкового краю та
України загалом Андрія Захаровича Тегерешвілі. Трагедія сталася у райцентрі
Городище у власному будинку-музеї поета і прозаїка. Після вбивства хату було
підпалено.
Як розповідає друг загиблого, городищенський поет Олексій Тичко, особливу увагу у своїй роботі Андрій Захарович приділив визвольному рухові на
Черкащині у 1918—1932 роках. Він
перший підняв тему братів–отаманів
Блажевських, яка зараз описана в багатьох літературних творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники й історики.
Тегерешвілі об’їздив усю Черкащину,
шукав могили загиблих учасників визвольного руху, і деякі йому таки вдалося знайти.
«Жив Андрій не в простому будинку, а в музеї. За десятки років він стару, ще батьківську, хату перетворив
на музей. Амфори з трипільської культури, кістки мамонта, знаряддя пра-

ці минулих століть, сорочки-вишиванки, вишиті рушники і різні цікаві експонати минулого століття і сьогодення
знайшли свої місця у всіх кімнатах його
хати», — веде далі Олексій Тичко.
Він говорить, що Андрій Тегерешвілі готував до друку свою нову книгу оповідань. Також з-під його пера виходила цікава коротка проза, насичена колоритними словами, які ми зараз
мало вживаємо. Завжди ходив із записником і олівцем, почувши цікаве слово або думку, записував. Писав вірші,
нестандартні й оригінальні.
«До речі, я готував публікацію в газету з віршами місцевих поетів, там і його
вірш є, не встиг віднести в редакцію, тепер буде публікація в наступних номерах «Вісника Городищини». Мені не віриться, що прізвище автора вірша про
собаку і реінкарнацію головного героя
вірша в тварину буде у чорній рамці...»
— гірко зізнається друг загиблого.
Він наголошує, що Андрій Захарович усе життя присвятив пошукам
і творчості. А в останній місяць дуже
поспішав, ніби щось відчував. Готував
до друку книгу, друзі й знайомі допомагали чим могли, листки паперу з розбірливим каліграфічним почерком переводили в електронний вигляд.
«Не встигли... Нехай Андрію Заха-

ровичу земля буде пухом», — підсумовує Олексій Тичко.
«Як жаль! Андрій Тегерешвілі — автор перших досліджень про отаманів Голого, Грозного, Блажевських та інших,
опублікованих у збірці «Героїзм і трагедія Холодного Яру» ще 1996 року. За
тиждень перед трагедією ми ще говорили з ним телефоном. Від імені редакції
газети «Незборима нація» та iсторичного клубу «Холодний Яр» висловлюємо рідним і друзям сердечні співчуття.
Вічна пам’ять!» — зазначає письменник Роман Коваль.
Як повідомляють у Черкаській обласній поліції, на слід iмовірного вбивці
вийшли швидко. Відпрацьовуючи місце події, правоохоронці виявили ніж iз
залишками крові, а спілкуючись iз місцевими жителями, оперативники отримали інформацію, що перед пожежею до
будинку Тегерешвілі заходив місцевий
житель. Люди бачили, що після того, як
він пішов, у будинку виникла пожежа.
«У розмові зі слідчими затриманий
розповів, що в день убивства він прийшов до Андрія Захаровича попросити
грошей. Чоловік йому відмовив. Тож
він ударив господаря, схопив ножа та
завдав йому кiлька ножових поранень
у голову та тіло. Щоб приховати сліди злочину, підпалив будинок, а сам

❙ Дослiдник Холодного Яру Андрій
❙ Тегерешвілі.
❙ Фото з «ФБ»-сторінки Романа Коваля.
поїхав до знайомого у сусідній район,
де помився та змінив одяг, на якому
були залишки крові», — говорять у
поліції.
За процесуального керівництва Городищенського відділення Смілянської
місцевої прокуратури зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні низки
кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 115 (умисне
вбивство), частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна),
частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. ■

■ ОБОРУДКИ

■ СУД ТА ДІЛО

Вживані запчастини замість
нових

Вбивча вибоїна

Посадовці «Львівської залізниці» співпрацювали
з окупантом?
Тарас ЗДОРОВИЛО
Днями оперативники задокументували зловживання на 3,7 млн гривень
високопосадовцями регіональної філії
«Львівська залізниця», які були здійснені під час проведення закупівель
запчастин для поїздів. «За даними слідства, підрядники замість нових деталей
постачали вживану продукцію, яку ввозили з Російської Федерації. Кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переводили на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності
для виводу в «тінь», — заявили у пресслужбі СБУ.
Під час проведення санкціонованих обшуків у підрозділах Укрзалізниці правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка
підтверджує здійснення оборудок. У
СБУ не повідомляють ні про кількість
посадових осіб «Львівської залізниці», які брали участь у цій схемі, ні про
час, коли здійснювались ці закупівлі. У
пресслужбі СБУ Львівщини пообіцяли
оприлюднити деталі згодом.
Наразі встановлюється причетність
керівників усіх ланок філії Укрзалізниці, а у межах кримінального провадження (за ст. 191 — привласнення, розтрата
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ККУ)
— тривають слідчі дії. Коментарів чи
пояснень щодо інциденту ні керівництво Укрзалізниці, ні «Львівської залізниці» поки що не дало.
Нагадаємо, що Львівська — одна з
найстаріших залізниць України, адже
її історія починається ще з 1861 року.
«Львівська залізниця», на якій діє 354
станції (з яких 252 відкриті для вантажних операцій) пролягає в південнозахідній частині України, на території
семи мальовничих областей Карпат,

❙ Оперативники завітали до залізничників.
❙ Фото з сайта portal.lviv.ua.
Прикарпаття, Волині, де розташовані
численні курортні зони та туристичні
маршрути. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Директора філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», якому вручено підозру в зловживаннях службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних
квитків на експрес до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», відсторонено від виконання посадових
обов’язків на період слідства, повідомляє пресслужба відомства. Після завершення слідчих дій та вироку суду компанія вирішуватиме подальшу долю працівника.
«Товариство завжди створює всі необхідні умови
для роботи представників правоохоронних органів
та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні
будь-яких протиправних явищ у роботі компанії», —
підкреслюють на офіційному сайті.

Хто відповість за трагічну загибель у дорозі
15-річної дівчини?
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
За повідомленням пресслужби обласної прокуратури, скеровано до суду обвинувальний акт у
кримінальному провадженні стосовно водія автобуса з міжміських
перевезень за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка
керує транспортним засобом, що
спричинило смерть потерпілої).
«Встановлено, що 18 жовтня 2019
року на ділянці автодороги «Тернопіль — Скалат — Жванець» із
пошкодженим дорожнім покриттям у вигляді вибоїн та напливів
водій автобуса не обрав безпечну швидкість руху для контролю за рухом транспортного засобу. Він допустив наїзд на перешкоду, і в результаті цього технічно справний запірний механізм
аварійного виходу задніх дверей
відімкнувся, випала неповнолітня пасажирка.
Також водій не забезпечив перевезення пасажирів з
обов’язковим наданням їм місць для сидіння, в порушення вимог ПДР України, внаслідок чого
дівчинка під час руху транспорту стояла біля дверей, а не займала місце для сидіння. Випавши на
дорогу, потерпіла отримала травми, від яких настала її смерть по
дорозі до медичного закладу», —
йдеться в офіційній інформації
прокуратури.
Якщо суд доведе провину водія,
тому «світить» від трьох до восьми років позбавлення волі. Але
ніщо вже не поверне батькам дочку — 15-річну Наталю Цар. Того
фатального дня вона поверталася
перед вихідними з навчання додому, у Підволочиський район.
Трагедія сталася, зокрема, і че-

❙ Ями на дорогах можуть спричинити
❙ смерть.
❙ Фото з сайта zz.te.ua.
рез стан дороги.
За інформацією Служби доріг у
Тернопільській області, збудована була вона ще у 70-ті роки і вiдтодi серйозно не ремонтувалася.
За утримання покриття в належному стані згадуваної ділянки
відповідає наразі ДП «Тернопільський облавтодор». Встановлено
невідповідність дорожнього покриття в місці, де сталася трагедія,
нормам безпеки.
Відтак до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесено відомості про вчинення відповідальними особами дорожніх служб кримінального правопорушення,
передбаченого
статтею 288 Кримінального кодексу України. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, карається штрафом від
двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти
років, або позбавленням волі на
строк до п’яти років. Розслідування у цій частині справи ще
триває. ■
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ІСТОРІЯ

■ НАША СЛАВА

«Історія не дала йому корони...»
Іван Мазепа — творець української нації та благородний лицар своєї епохи
Борис ВАСИЛЬЧЕНКО,
учасник Другої світової війни
м. Боярка, Київська область

«Від Богдана до Івана — не було у нас гетьмана», говорить українська народна
приказка. А от оцінки життя та діяльності гетьмана Івана Мазепи за радянської доби були зовсім іншими. «Мазепа... зрадник українського народу», хотів
«запродати Україну шляхетській Польщі», пише «Радянська енциклопедія історії
України». «Мазепа, Иван Степанович... выступил в начале XVIII века как вождь
движения, имевшего целью прекращение московского владычества над Украиной и создание обособленного государства», враг Росии» — відзначає більш
«об’єктивно» «Малая советская энциклопедия», 1931 р.

Для нас — герой,
для них — «гетман-злодей»
«Гетьман-злодей», — пише Олександр Пушкін в поемі «Полтава», але
тут же визнає мету гетьмана:
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я поднимаю на Петра.
І не жадоба посісти трон у незалежній державі, а загальна обстановка в
Україні спонукала гетьмана до рішучих дій.
Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья глубокой старины
Народной чаяли войны.
(Олександр Пушкін, «Полтава»)
Розуміючи, що значить для України московське ярмо, в одній зі своїх дум
Мазепа писав:
Ідім матку рятувати,
Не даймо їй погибати.
Для перемоги над Москвою потрібні
були союзники і Іван Мазепа уклав союз
із шведами.
«З шведами була зв’язана пам’ять про
давніші трактати за часів Хмельницького та Виговського, коли то під шведською
протекцією і охороною мала бути забезпечена свобода і незалежність України»
— пише Михайло Грушевський, який,
за висловом Анатолія Луначарського,
був найвизначнішим істориком усього
слов’янського наукового світу.
Після трагедії під Полтавою Україна
майже на триста років зазнала лихоліття ордино-московського ярма.
Так хто ж він був, гетьман Іван Мазепа насправді, як людина і як державний український шляхтич? Вихований
при європейських дворах, знавець багатьох європейських мов (для порівняння: Петро I ледве вмів читати і писати,
Меньшиков узагалі не міг ні читати, ні
писати), блискучий кавалер і фантастичний Дон Жуан, який володів чарівним красномовством.
У свідомість українського народу
Мазепа ввійшов як будівничий. Під
його патронатом у стилі «мазепинського бароко» були побудовані головний
корпус Києво-Могилянської академії,
в’їзна башта Софійського монастиря у
Києві, п’ятибанний козацький Миколаївський собор у Ніжині, церква Покрови в Ромнах, Всіхсвятська церква на
економічній брамі Києво-Печерської
лаври, кам’яний собор жіночого Вознесенського монастиря у Києві, ігуменею
якого була мати гетьмана Марія Магдалена, Вознесенський собор у Переяславі, Троїцький собор у Чернігові, Преображенський собор Мгарського монастиря, Богоявленський собор Братського монастиря, Миколаївський собор у
Києві.
Левова частка цих перлин архітектурного мистецтва стилю українського
бароко була знищена окупаційною владою червоних монголо-москалів уже в
ХХ столітті.
Але чому освічена Європа так компліментарно говорить про цього легендарного чоловіка, а московські, за висловом Сергія Єсеніна, «тысяча гнуса-

вейших попов» на виконання наказу
скаженого царя правлять Івану Степановичу анафему?
Отже, по-справжньому лицарський,
дещо романтичний образ Мазепи постає у творах європейців Вольтера, Байрона, Гюго, Готшаля, Мютцельбурга,
Гавронського, Юліуша Словацького.
Пише про Мазепу Тарас Шевченко,
Богдан Лепкий, Степан Руданський,
Володимир Сосюра та інші. Пишуть про
нього музичні твори Ференц Ліст і Петро Чайковський.
Кожного автора твору про Мазепу
приваблює освіченість, вихованість,
рівень культури та козацьке лицарство
героя, який умів зачаровувати своїми
речами слухача і, особливо, жінок.
Згадують сучасники Мазепи: «При
його дворі — два лікарі-німці, з якими Мазепа розмовляв їхньою мовою.
З італійськими майстрами говорив
італійською, добре володіє французькою, знав латинь».

«Моє сердечне кохання»
Іван Степанович і Мотря Кочубеївна, йому 64, їй — 16. Але «любовь, исторически доказанная» (за Олександром
Пушкіним).
На склоне лет моих ты как звезда
Мне душу осветила.
И в страстном лепете речей твоих
Для старика была чарующая сила.

❙ Івана Мазепа.

❙ Мотря Кочубей. Портрет XIX століття.

чуттям покровительства. Він просить
її руки в батьків, але отримує відмову,
офіційно звертається до церкви, щоб
узяти дозвіл на шлюб, адже був хрещеним батьком Мотрі, і знову — негативна
відповідь. Він це приймає і підкоряється. А потім, як хрещений, подбав про
те, щоб Мотря вигідно вийшла заміж.
Знайшов для неї достойного хлопця —
Семена Чуйкевича, молодого, з пристойної забезпеченої родини. Але Мотря була в тому шлюбі нещаслива, пішла в монастир і закінчила свій земний
шлях як ігуменя Ніжинського дівочого монастиря». Історик додає: «Попри
те, що Мазепа мав репутацію любителя жінок, в цьому сенсі він був цілком
«правильним» чоловіком. Це віруюча

Луначарський писав: «Почти у всякой
русской могилы, у могилы Радищева,
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих других (Луначарський не згадує Т.
Шевченка, С. Руданського, А. Тесленка, не міг знати про розстріляне відродження 30-х рр. ХХ ст.), — почти у всех
можно провозгласить страшную... анафему... против Роcсии, ибо всех их она
либо убила, либо искалечила... проклятая Россия».
Оцінюючи Мазепу, де Вогює писав: «Історія не дала йому корони, як
він того жадав. Але поезія обдарувала
його... тим — без його відому королівством, набагато загадковішим, аніж те,
що є в політиці... Його вороги ненавиділи, але зате жінки його любили, а поети
оспівали його! А поки світ буде таким,
як він є нині, останнє слово завжди належатиме жінкам і поетам».
Насамкінець ознайомимося з оцінкою подій в Україні у XVIII, яку дав
один з найяскравіших представників
просвітницької філософії, історик і
письменник Вольтер. Народившись на
55 років пізніше від Мазепи, переживщи його майже на 70 років, він відзначав, що Польща занадто утискала Україну, а Московія все робила, аби тримати її в рабстві.
Вольтер вважає, що благородний за
походженням і вихований на традиціях
європейського лицарства, Мазепа не міг
терпіти знущання царя — ординця та катюги — та його сатрапів над козаками.
«Це був чоловік хоробрий, ініціативний, невтомний в роботі, незважаючи на свій похилий вік», — писав про
Івана Степановича Вольтер .
Шануймо Івана Мазепу — він того
вартий! ■

«Його вороги ненавиділи, але зате жінки любили, а поети оспівали
його. А останнє слово завжди належатиме жінкам і поетам».
«Моє серденько, мій квіте рожаний!
Моє сердечне кохання», — пише він у
листах до Мотрі. І Мотря — Марія, як
називає її в поемі «Полтава» Пушкін,
відповідає:
Своими дивними речами,
Своими страстными очами
Старик меня сумел приворожить.
Люблю в нем все!
Російська «Вікіпедія» називає Мотрю «крестница и любовница гетмана
Мазепы». Але історик і дослідниця постаті гетьмана Ольга Ковалевська наголошує: «Гадаю, що там дійсно було кохання, бо Мазепу було за що покохати.
З боку гетьмана якісь почуття, можливо, й були, але він більше ставився
до Мотрі по-батьківськи, з певним по-

людина, яка виховувалася в глибоко
релігійній православній родині. Як відомо, мати гетьмана, овдовівши, постриглася в черниці, а згодом стала ігуменею одразу двох монастирів, крім того,
її брати Андрій та Іван були священниками, сестра і племінниця гетьмана теж
стали черницями». Вихований у такому середовищі гетьман не міг бути ні
хтивим спокусником, ні батьком позашлюбних дітей.

«Чоловік хоробрий, ініціативний,
невтомний в роботі»
У березні минув 381 рік від народження національного героя України,
її Гетьмана. Шанує його Україна, ганьбить баба яга-Росія. Та Росія, про яку

До наших читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк
i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно
зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020 роки — це збiльшення частки
вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось до всiх прихильни-

кiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в
силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Зi свого боку ми обiцяємо не просто чесну журналiстику, ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною iнформацiєю. Ми також намагаємось
донести до наших прихильникiв головнi нацiональнi
цiнностi, допомогти вибороти реальну незалежнiсть
України в час, коли за сприяння влади промосковськi
сили рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток газети.
На нашi попереднi звернення вiдгукнулись десятки українцiв. Ми безмежно вдячнi за Вашу пiдтримку
i сподiваємось, що так буде й надалi.

СВІТ
Михайло БЕРНАЦЬКИЙ
Протестні заворушення у
Сполучених Штатах у рік президентських виборів, попри
обрану діючим лідером країни риторику розділення, перейшли ту межу, яка дозволяла керувати хаосом всередині
країни. Тому вже й Дональд
Трамп, тверезо оцінивши ситуацію, засудив перевищення
повноважень правоохоронцями і в понеділок оголосив, що
підпише найближчими днями
указ про необхідні реформи в
поліції і поліцейськiй практиці.
Демонстрантів на вулицях
американських міст додалося
після того, як у місті Атланта
поліцейський застрелив 27річного афроамериканця Рейшарда Брукса. Як свідчать відеозаписи, Брукс заснув у
своїй машині, очікуючи в автомобільній черзі до фастфуду. В Америці в дуже багатьох фаст-фудах є послуга,
коли можна під’їхати на машині до вікна, замовити щось
і отримати замовлення, не
виходячи з машини. Оскільки машина Брукса заблокувала проїзд, утворилася черга, хтось викликав поліцію.
Приїхав один поліцейський,
потім ще один. Брукса розбудили, стали перевіряти на
алкоголь. Перевіряли близько 20 хвилин, довго змушуючи стежити очима за рухами
пальця поліцейського, ходити
по прямій. Ці тести сп’яніння
не виявили. Потім зробили
тест за допомогою спеціальних реактивів, і вже він показав, що у Брукса є невеликий перебір алкоголю. Брукс
сказав поліцейським, що в
його дочки день народження,
що поруч iз цим місцем живе
його сестра, і він, залишивши
авто на стоянці, піде пішки
до неї додому, де проведе ніч.
Поліцейські попри те вирішили затримати Брукса, почали
викручувати йому руки. Той
вчинив опір, зав’язалася боротьба, Брукс вихопив у одного з поліцейських електрошокер і побіг геть, на ходу двічі
вистреливши з електрошокера в поліцейських. При цьому відстань була занадто великою, щоб це могло заподіяти
поліцейським якоїсь шкоди.
У відповідь один iз поліцейських тричі вистрелив у Брукса
з пістолета. Два постріли виявилися смертельними.
Як пояснює у своєму пос-

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020

■ ПРОТЕСТИ

■ МІГРАНТИ

Сірники на жнивах

Третя
чеченська

У США знову побільшало учасників демонстрацій
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Дивна війна розпочалася у
французькому місті Діжон
Ігор ВІТОВИЧ

❙ «Дякую, Барбро Стрейзанд. Тепер
❙ завдяки вам я є акціонером Disney»,
❙ Барбра Стрейзанд подарувала шестирічній доньці загиблого
❙ — написала Джіанна Флойд
❙ від рук поліції афроамериканця акції компанії Disney.
❙ на своїй сторінці в «Інстаграм».
ті в мережі «Фейсбук» блогер Ігор Айзенберг, проблема в наступному. Попри те,
що кількість алкоголю, який
вжив Брукс, дещо перевищувала норму, він не керував машиною, а спав у ній, нікому
не погрожував і не становив
ні для кого небезпеки. «Чесно
кажучи, не знаю, чи законний
у Джорджії адміністративний
арешт за те, що людина спить
у машині в стані сп’яніння. За
п’яну їзду — безсумнівно. Чи
повинна поліція запобігти перебуванню п’яного за кермом
навіть у авто, що стоїть на
місці? Немає сумнівів, повинна. Але системна проблема
полягає в тому, що коли метод запобігання — прицільна стрільба по підозрюваному, то поліцейський стає одночасно і поліцейським, і суддею, і катом, керуючись при
цьому не законом, а власними
емоціями», — пише популярний блогер.
Як повідомило вслід цій
трагічній події чимало американських медіа-ресурсів,
наприклад газета «Вашингтон Пост», протягом кожного календарного року в США
під час затримання поліцейські вбивають близько 1000 чоловік. І це число майже в тисячу разів вище, ніж в інших
розвинених країнах. В інших
демократичних і економічно
успішних державах застрелених на рік під час затримання

Муса ТАЇПОВ
Париж, Франція
Наші співвітчизники попросили
мене оприлюднити своє ставлення і висловити думку щодо ситуації, яка склалася. Абсолютно впевнений, що це далекосяжна провокація! Одне те, що подібні масові бійки сталися одночасно в Німеччині, Австрії та у Франції, свiдчить,
що це добре спланована провокація.
Не має значення, який привід був обраний. Важливий результат і наслідки
для нас усіх. Упевнений, що ми всі їх побачимо в недалекому майбутньому!
Якщо хто-небудь учинив напад на нашого співвітчизника — передусім треба звернутися, обов’язково письмово,
в поліцію, зустрітися з представниками діаспори. І тільки потім, якщо винні
(коли вони відомі — а встановити їх сьогодні дуже просто!) не будуть покарані,
— тільки тоді ми маємо деяке «моральне
право» покарати кривдника. При цьому в
нас будуть докази бездіяльності влади або
представників.
Російська влада дуже стурбована тим,
що в Європі росте чеченська молодь, на
яку вони втратили можливість масово

поліцією — лічені одиниці.
«Чи порушив Брукс закон,
тікаючи від поліцейських, ще
й вихопивши в одного з них
електрошокер? Звичайно, порушив. Хоча одразу виникає
інше питання: чи правомірно було затримувати Брукса,
викручувати йому руки, якщо
поліцейські бачили, що він не
озброєний, підкорявся їхнiм
вимогам, пройшов тест на алкоголь. Чи можна було просто
відібрати у нього права, заблокувати його машину на стоянці? Чи повинен був Брукс бути
вбитий за те, що кинувся бігти? Відповідь очевидна: бігти від поліції не слід. Навіть
якщо вона перевищує свої
повноваження. Але чому людина повинна платити своїм
життям у даній конкретній
ситуації? — риторично запитує Ігор Айзенберг. — Я можу
навести цілком протилежні
приклади, коли поліція поводиться дуже професійно і допомагає розв’язати проблемну ситуацію. Мені доводилося
переконуватися в цьому. Але
1000 убитих за рік, далеко не
всі з яких становили якусь небезпеку для поліції і ближніх
у момент, коли їх позбавляли
життя, — ця цифра змушує
задуматися. Чесно кажучи,
не впевнений, що досі це число десь обговорювалося».
Варто зауважити: дії американських поліцейських у
згаданому резонансному ви-

падку безпосереднім керівництвом розцінені як неадекватні. Начальниця поліції
Атланти одразу добровільно
пішла у відставку. Поліцейський, який убив Брукса, звільнений. Його напарника, який
не повівся так категорично,
все одно перевели з патрульної
служби на роботу з паперами.
Прокуратура штату Джорджія проводить розслідування. До середи буде вирішено
питання про те, чи будуть висунуті звинувачення поліцейському, який застрелив Брукса. Відео, що зафіксувало, як
усе відбувалося, записане камерою безпеки і відеокамерами поліцейських, показано по
всіх каналах ТБ. Не дивно, що
сьогодні вже сотні тисяч людей по всій країні почали вимагати реформ в американській поліції.
При наявності у США
більш 393 мільйонів найрізноманітніших зразків зброї у
власності населення поліція,
звичайно, натренована на те,
що будь-яка людина може
вихопити пістолет і вистрелити в поліцейських. Однак
у даному випадку поліцейські вже точно знали, що зброї
у Брукса не було, а загрожувати їх життю електрошокером Брукс не міг. Тому знову
йдеться в першу чергу про те,
як адекватно урівноважити
законом дію людського фактору. ■

■ ПРОВОКАЦІЇ

Хто дав відмашку?
Про масові бійки за участю чеченців у країнах Європи
впливати. Для Кремля це дуже важливий момент! Отже, треба нас усіх дискредитувати! І частково їм це вдається...
Те, що серед нас є величезна кількість
«агентів впливу», факт відомий. Те, що
багато хто з них має контакти з окупаційною владою на нашій бтьківщині, теж відомо. Більше того: впевнений, що і влада на місцях (у Європі) має відомості про
це. Ми заважаємо багатьом європейським політикам «зблизитися з Кремлем».
Але щоб нас масово депортувати, потрібна ДУЖЕ поважна причина. Ось її і створюють засланці й нерозумні серед нас. Те,
що ми вступаємося — не лише за своїх, а
й інших, хто потребує допомоги, — це позитивний момент. Ми так влаштовані.
Але ось те, що при цьому даємо себе використати і завдаємо непоправної шкоди
всьому нашому народу, це не вибачать...

І не зрозуміло (якщо це не з метою провокації) — навіщо в європейських країнах кричати «Такбир — Аллаху Акбар»? Адже таким чином демонструється саме те, що пишуть кремлівські ЗМІ:
мовляв, ми приїхали «ісламізувати Європу»! Так навіщо це робити так нахабно і
демонстративно, і хто ж це такий «розумний»?...
P.S. Сьогодні один знайомий француз,
почувши про цю новину, сказав: «А чому
вони додому не їдуть і не почнуть захищати тих, кого у вас удома масово вбивають, принижують і ображають!?... У нас
же є поліція, суд. Чому вони туди не звертаються?!»
Я не знайшовся, що йому відповісти...
Якщо тебе використовують —
отже, ти інструмент, недоріка, позбавлений мозку. ■

В останні дні Діжон нагадує арену
бойових дій. У місті триває жорстке протистояння між вихідцями з Чечні та наркоторговцями з Алжиру та інших мусульманських країн півночі Африки. Спалювання автомобілів i будівель, вибухи та
постріли — ось картина, яку можна побачити у Діжоні впродовж кількох днів.
Чеченські угруповання вперше зіткнулися з місцевими бандами з 10 червня,
а в наступні дні заворушення вийшли на
вулиці міста. Мер Діжона звернувся до
уряду Франції про посилення поліції.
Як розповіли представники чеченської діаспори місцевим ЗМІ, конфлікт виник після того, як наркодилери з країн
Магрибу минулої середи побили 16-річного чеченця, внаслiдок чого той потрапив до лікарні. У наступні три дні до Діжона почали прибувати групи чеченців
з усієї Франції, а також iз Бельгії та Німеччини. Телеканал France 3 зазначив,
що все це дуже нагадує військову «операцію iз залякування місцевих наркоторговців». У розмові з радіостанцією
France Bleu чеченці стверджують, що
«хочуть налякати наркодилерів iз Магрибу». При цьому вони абсолютно не розуміють механізму справедливості у західному світі: просять не втручатися в
події поліцію, а кривдників «покарає
наша власна спільнота».
Головні бойові дії розпочалися з
п’ятниці на суботу. Спочатку чеченці хотіли провести «мирні переговори» з вихідцями з Північної Африки. Але під час цих
переговорів невідомі обстріляли умовлене
місце, одна особа отримала вогнепальне
поранення в районі Грессіль. Після такого повороту подій бойовий загін чеченців
у складі близько 200 осіб пішов громити
кальянну «Чорна перлина» — місце збору наркоторговців. Нападники були озброєні металевими прутами, ножами, молотками та бейсбольними битками.
Співробітники поліції застосували
сльозогінний газ для розгону учасників
заворушень. У прокуратурі повідомили,
що близько 12 осіб отримали поранення, деякі серйозно постраждали. Відзначається, що у вихідні в діжонському
кварталі Грессіль нiкого не затримали.
Вихідці з Чечні розповіли, що «Діжонські банди» призначили їм зустріч у неділю ввечері, але ніхто з наркоторговців не
прийшов. Журналісти відзначають, що
зате того вечора на місце прибули десятки поліцейських у штатському.
У сутичках iз неділі на понеділок поранення отримали ще шiсть осіб, повідомив прокурор Діжона Ерік Мате. До міста в понеділок увечері надіслано загон озброєної жандармерії у складі ста осіб.
Вихідці з Чечні стверджують, що їхня
мета — убезпечити земляків, які проживають у Діжоні, і вони мають намір повернутися сюди, щоб завершити справу. Вони
повідомили поліції, що «не мають нічого
проти поліцейських», але мають «проблему» з місцевими наркодилерами. «Ми не
хотіли турбувати діжонців, нам шкода,
що ми налякали людей», — сказав один iз
вихідців з Чечні телеканалу France 3. Інший заявив, що вони не збираються нікого
вбивати. Наразі важко сказати, де правда.
Чи справді чеченці хочуть навести порядок за законами шаріату, а не за законами
цивілізованої держави? Чим закінчиться
ця війна, важко передбачити, бо до Діжона прибувають iз Франції та сусідніх країн
групи підтримки північноафриканських
банд, зокрема араби та албанці.
Мер Діжона заявив, що подібні заворушення є безпрецедентними, і місто ніколи раніше не зазнавало такої хвилі насильства. Безладдя з членами чеченської
громади також спалахнули в Ніцці. ■
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■ ВИСОКА НОТА
Анатолiй СИГАЛОВ
Коли провiдний актор Одеського театру оперети Михайло Водяний вживався у роль свого тезки Мишка Япончика,
то вiдчув гостру потребу порадитися з таким знатним одеситом, як Леонiд Утьосов. Виходив iз того, що на початку спiвочої кар’єри Утьосов спiлкувався (i не
раз) iз Япончиком, бачив його, знав манери, звички, «крилатi фрази», а коли
короля одеських нальотчикiв розстрiляв
спецзагiн ЧК, Утьосов фiнансово пiдтримував його рiдного брата, якого радянська влада залишила без засобiв iснування.
Москву, де жив Утьосов, Водяний називав «перенаселений Вавилон», бувати
там не любив, тож вирiшив знайти привiд, аби запросити Утьосова до мiста, де
вiн народився. Але ж яким чином?..
Невдовзi така нагода трапилася: Чорноморське пароплавство розповсюдило
iнформацiю про те, що зi стапелiв судноверфi «Росток», що в Нiмеччинi, спущено океанський лайнер «Тарас Шевченко», який, прибувши до Одеси, стане
флагманом пасажирських перевезень.
Перший рейс за маршрутом Одеса—
Ялта—Батумi — рекламний, тож пароплавство має намiр запросити на борт
знаних людей Одеси, України, Радянського Союзу i, зрозумiло, пресу та телебачення.
Водяний одразу ж зателефонував начальнику пароплавства Олексiю Данченку i попросив запрошення для Леонiда
Утьосова та його дружини Олени Осипiвни. Зачувши прiзвище Утьосов, Данченко вимовив майже урочисто: «Передайте людинi, яка народилася в нашiй перлинi — Одесi, а згодом оспiвала як її, так
i Чорне море, яка уславила ратнi подвиги та трудовi звершення морякiв-чорноморцiв, яка виходила на сцену в безкозирцi з написом «Чорноморський флот»,
— такiй людинi ми видiляємо каюту класу «люкс» i повний комплект послуг для
VIP-персон...»
Тепер уже Водяний зателефонував
Утьосову, повiдомив про лайнер «Тарас
Шевченко», про каюту «люкс», яка чекає на нього з дружиною, на що Утьосов
вiдповiв цiлком по-одеськи: «Якби я вiдмовився, надi мною смiялася б уся Одеса». А потiм додав: «Чим я маю вiдповiсти на таку люб’язнiсть?»
Водяний вiдповiв: «Начальник пароплавства Олексiй Євгенович Данченко за день до вiдходу лайнера запрошує
вас до Палацу культури морякiв на зустрiч iз вашими земляками-одеситами».
Погодившись, Утьосов прилетiв до
Одеси на добу ранiше, в Театрi оперети
«вiдшлiфував» Водяного так, що мав усi
пiдстави заявити: «Мiша, ви — вилитий
Мiшка».
А потiм разом iз дружинами вони
пiшки прийшли до Палацу культури морякiв, де все було готове до довгоочiкуваної зустрiчi.
І вiн з’явився на сценi — важкий i немолодий, але вiд цього не втратив шарму, як висловився Водяний — флеру.
Усi пiдвелися наче по командi, щосили
зааплодували, i Утьосов доклав чимало
зусиль, аби заспокоїти зал.
І тут за справу взявся Михайло Григорович Водяний: раз у раз вiн пiдходив
до великої прозорої скринi, аби взяти записки (тодi це була єдина i досить популярна форма спiлкування з кумиром),
зачитував їх, а Леонiд Осипович вiдповiдав. Отже, зачитує Водяний, вiдповiдає
Утьосов...
■ Спасибi, що ви знову в Одесi — мiстi
вашого дитинства та юностi. У цей приїзд ви вiдвiдали отчий дiм, чи зберiгся
вiн?
— Уявiть собi Одесу на початку
столiття. Трикутний провулок, квартира з балконом на другому поверсi, буднi
сiм’ї, де зростають п’ятеро дiтей...
Сьогоднi вранцi одеський таксист
привiз мене до мого дому. Знаєте, вiн
не змiнився, усе, як i було. Одразу виникло бажання пiднятися в нашу квартиру, але я стримав себе, адже там уже
iншi люди, i те, що залишилося в моїй
пам’ятi, — моє раннє дитинство — могло легко випаруватися.

Так, я народився i вирiс в Одесi, i це
рiдне менi пiвденне мiсто з усiма його
принадами — романтикою моря, рибальськими балками та Привозом, каштанами та акацiями, черепичними дахами, биндюжниками, з особливостями
побудови та ритму мови, ввiйшло в мене
назавжди, стало моєю невiд’ємною частиною.
Ставши дорослою людиною, отримавши своє мiсце на естрадi, я оспiвав
моє мiсто, а разом зi мною заспiвала й
уся країна:
Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог...»
І я кажу вiд усього свого щирого серця,
коли закiнчую пiсню такими словами:
Но каждой весною так тянет меня
В Одессу, мой солнечный город...
А потiм уже разом iз залом: «У Черного моря...»
■ Розкажiть, бодай коротко, про своїх
батькiв.
— Мiй тато, як я його пам’ятаю, з
ранку й до пiзнього вечора не бував удома, виконуючи рiзноманiтнi комерцiйнi
доручення, займаючись посередництвом
i беручи участь у торгових операцiях.
Його заробiток був такий же невизначений, як i його професiя та соцiальний
статус: вiн добре уособлював безправ’я
нацiональних меншин — таких людей
не приймали на роботу в жодну державну установу, а класик нашої лiтератури Шолом-Алейхем влучно називав їх
«людьми повiтря». Дещо сентиментальний, любитель музики, схильний до тонкого гумору, з постiйними думками про
заробiток, вiдданiсть родинi — таким
постає передi мною мiй тато.
А от наша мама була позбавлена сентиментальностi, навпаки, була дуже
стримана на ласку, тож найбiльше, що
вона могла, — це притулити до себе дитину, похвалити її при нагодi. І точнiсiнько
так само, як ми радiли кожному шматку,
навiть i найменшому, ми цiнували сувору
й скупу материнську ласку.
Та де ж наша мати могла засвоїти
iнше ставлення до дiтей, якщо вона виховувала дев’ятьох дiтей, з яких четверо померли в ранньому вiцi?.. Перенести таке горе не так уже й просто.
Попри незрiвнянну бiду, мама була
сповнена почуттям власної гiдностi, а її
суворе вимогливе ставлення добре пiдготувало нас до самостiйного життя, менi
принаймнi воно допомогло перенести всi
тяжкi випробування, коли я не мав житла i не було чого їсти.
■ Вас вважають родоначальником
радянської пiснi. А що спiвала Одеса,
а якщо ширше — країна, до того, як ви
з’явилися на естрадi?
— Тодi в пiсенному мистецтвi панували два напрями. Один iшов вiд Вертинського, його пiсень i манер. Це був сентиментальний поет i спiвак iз виточненим
виконанням, вiд нього йшли високi слова
та дещо фальшивi почуття, але це подобалося невибагливому глядачевi тих часiв.
Із початком революцiї Вертинський
емiгрував, але залишилися його послiдовники — Оленiн, Малахов, Волертинський (був i такий спiвак). Усi вони,
позбавленi шарму кумира, швидше,
стогнали пiд музику, нiж спiвали, розповiдаючи всiм про свої амурнi справи,
викликаючи сльози у публiки любов’ю
до старенької матерi (згадайте хоча б
Єсенiна), i все це разом являло собою вiдверту вульгарнiсть.
Інший напрям — спiваки та спiвачки
так званого циганського жанру. В їхнiх
пiснях лунала вневненiсть у тому, що все
минає, а вiдтак хоч день, та мiй, тож нехай ллється вино, панує веселiсть, геть
високi iдеали та думки про завтрашнiй
день. Ось найбiльш характерна пiсня такого жанру:
Была бы водка: а к водке глотка,
А остальное — трынь-трава.
І, нарештi, так званi «пiснi дна», або
ж тюремна лiрика. По країнi гуляло багато банд, i всi цi вбивцi, злодiї, ґвалтiвники також хотiли спiвати. А якщо є попит, то одразу ж народився i розквiтнув
жанр блатних пiсень i романсiв. Ну, примiром, дуже популярний був у малинах i

❙ Улюбленець чотирьох поколiнь публiки.

«Є мiсто, яке
Леонiду Утьосову 2020-го виповнилося б 125 рокiв

❙ Зiрка Утьосова на Алеї зiрок в Одесi.
притонах романс «Я встретился с нею в
начале процесса...». Із «класики» можна назвати широко вiдому «Мурку».
■ В Одесi з успiхом iде спектакль «На
свiтанку», де головним героєм виступає
Мишко Япончик. Що думаєте ви про цю
людину, чи зустрiчалися ви з ним?
— Давайте не забудемо, що Мишко
Япончик поклав край єврейським погромам. Коли це розпочалося в Одесi, вiн
вiдправляв гнiвнi депешi генерал-губернатору Гришину-Алмазову, начальнику жандармерiї Гелованi, навiть своєму
друговi Григорiю Котовському. Реакцiї
нiякої.
Тодi почав дiяти сам. За допомогою
своєї агентури вiн «вираховував» тих,
хто брав участь у погромах, а це були
двiрники, дрiбнi торговцi, тихi алкоголiки та iншi невдахи, i раптом цi люди почали щезати. Уявляєте, от була людина
ввечерi, а вранцi її немає. І нiхто нiчого
не знає...
Одесити — люди кмiтливi, вони зрозумiли все — погроми припинилися. Назавжди.
Я знав Мишка Япончика, але другом менi вiн не був, а от iз братом його
(їхнє прiзвище Вiнницькi) я листувався
не один рiк — тиха, скромна людина.
Із Мишком же я познайомився в кафе
Фанконi, зараз це ресторан «Волна».
Італiєць непогано платив, i я в нього спiвав. І от одного разу пiдходить до мене
якийсь суб’єкт i каже: «Бачите столик
пiд пальмою? Вас просять пiдiйти».
Я пiдiйшов. З усiх явно вирiзнявся
один, вiн був у вишуканому костюмi, волосся виблискувало брiолiном. Звичайно, я впiзнав його, але вигляду не подав.
— Послухайте, — каже Япончик, —
у вас розкiшний голос, менi здалося, що
за вашими плечима опера.
— Ну що ви, — вiдповiдаю я, у мене
не оперний голос, i в оперу мене нiхто не
запрошував.
— Я вас запрошую, чи вам цього не
досить?
— Але ж у мене навiть немає фрака,
а без фрака я на оперну сцену не вийду.
— Завтра о цiй порi вам принесуть
фрак, а бiля входу на вас чекатиме фаетон.

Так, власне, i сталося. Я проспiвав
кiлька романсiв, а його братва, яка зайняла першi ряди, несамовито менi аплодувала. Дещо пiзнiше я присвятив йому
частiвки, якi спiвала вся Одеса:
Не один пистолет и патрончик,
Не один есть в Одессе блондин.
Но поверьте, что Мишка-Япончик
В своем роде, конечно, один...
Узагалi ж це був одеський Робiн Гуд,
який грабував не заради збагачення, награбоване вiн щедро роздавав бiднотi.
■ Кiнокритик Вiктор Шкловський у
книзi «Кiно за сорок рокiв» пише, що ви
спiвали дуетом зi Сталiним, однак подробиць не наводить. Було це чи нi?
— Пiсля приголомшливого успiху
фiльму «Веселi хлоп’ята» з нами чекали зустрiчi в Колонному залi Будинку
спiлок. Але пiзно ввечерi менi подзвонив
нарком кiнофотопромисловостi СРСР
Борис Шум’яцький i повiдомив: йому
дзвонив комендант Кремля — з творчою групою хоче зустрiтися товариш
Сталiн. Мене як музиканта Борис Захарович просив продумати музичну частину зустрiчi та попередив: Сталiн не виносить джазу.
Тут же мої музиканти вiдкладають
духовi iнструменти й беруться за смичковi — розучуємо європейську класику.
І ось один iз залiв Кремля. Плавно
звучить музика, але напруженiсть вiдчувається в усьому. Як завжди, несподiвано й не з тих дверей, звiдки на нього
чекали, з’являється Сталiн. Одразу вибухає овацiя. Вiн вдає, нiби нiяковiє,
потiм подає знак музикантам. Оркестр
замовкає. Сталiн каже: «Нехай заспiває
товариш Утьосов».
Я вийшов трохи вперед i заспiвав пiсню, яку спiвала вся країна:
«Легко на сердце от песни веселой...»
«Нi, — каже Сталiн, — не цю. Давайте «З одеського кiчмана».
Я не повiрив своїм вухам. Але це сказав Сталiн, хто ж йому вiдмовить... Льоня Кауфман сiдає за рояль, награє вступ,
я спiваю: «С Одесского кичмана сбежали
два уркана...»
Коли проспiвав перший куплет,
Сталiн пiдiйшов до мене, став поруч, i
два наступнi куплети ми проспiвали разом. Слух у нього був, та й голос непоганий. Начебто потоваришували, але це не
завадило йому викреслити мене зi списку на присвоєння звання заслуженого
артиста РРФСР...
Що ж вийшло? Ми старанно розучували Гайдна, Шуберта, Вiвальдi, а його
задовольнила блатна одеська пiсня. Це
будо досить дивно, адже вiн, керівник
величезної країни, зажив слави цiнителя опери, часто бував у Большому театрi...
Через два роки ми знову зiбрали-
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■ АВТОРИТЕТНА ДУМКА
(Із фондiв Одеського мунiципального музею-квартири Леонiда Утьосова)

Богдан Ступка,
ексмiнiстр культури України, народний артист України:
— Леонiд Утьосов — це наше українське надбання. Хоча б тому, що вiн народився в Українi, дихав українським повiтрям, пив українську воду, свої першi кроки зробив по українськiй землi, на сцену вперше
вийшов в українському Кременчуцi.
А далi сталося типове явище: його забрала пiдступна Московiя, так само, як забрала вона Вертинського, Козловського, Дунаєвського, Бернеса, Шульженко, в пiзнiшi часи — Юрiя Гуляєва, Белу Руденко, Людмилу Гурченко.
Але справедливiсть повертається: вiдкриттям в Одесi вулицi Утьосова й пам’ятникiв, заснуванням його
квартири-музею ми нiкому не дамо засумнiватися в його українському походженнi.

Олександр Бiлаш,
композитор, народний артист України:

❙ Музей-квартира спiвака в колоритному одеському дворику.

бачу я увi снi...»
ся в Кремлi, цього разу з приводу картини «Волга-Волга». Я у фiльмi не знiмався, але запрошення Шум’яцький
менi надiслав. За розкiшним столом я
сидiв разом з Ігорем Ільїнським, який
зiграв роль Бивалова. Ільїнський нiчого
не пив, дотримувався «сухого закону».
І от пiдходить до нього Сталiн iз келихом шампанського i каже: «Товаришу
Ільїнський, давайте вип’ємо. Ви бюрократ, я бюрократ, народ нас не любить».
Це був жарт, бо Сталiна вже тодi любила країна, не знаючи, зрозумiло, що
половину її вiн пересаджає i навiть розстрiляє.
■ Вiдомо, що Сталiн негативно i навiть ворожо ставився до євреїв. У чому,
на ваш погляд, причина такого явища?
— Спробую вам це пояснити. Маючи
необмежену владу, Сталiн, проте, все
життя боявся змов, пiдкилимних переворотiв, вiдсторонення вiд влади i навiть
розстрiлу. Ми бачили це на прикладi
Берiї.
Вiдвертих ворогiв у Сталiна начебто
не було, та один усе ж був. І який! Лев
Троцький, єврей. Вiн привселюдно критикував Сталiна, називаючи його «людиною, яка проґавила революцiю», пiдриваючи його авторитет на мiжнароднiй
аренi. Навколо Троцького почали збиратися його прихильники — троцькiсти. І
хто такi троцькiсти? Це професiйнi революцiонери, в основному євреї.
Та от, Троцького вислано за межi
країни, троцькiсти частково розстрiлянi, частково осiли в тюрмах i концтаборах. Здавалося б, можна жити спокiйно. Так нi, з’являється черговий єврей
— Осип Мандельштам, автор убивчої
епiграми на «кремлiвського горця», в
якiй є такi рядки:
Его толстые пальцы, как черви, жирны.
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
Кому таке сподобається? Сталiн у розпачi. У цей час (1934 рiк) вiдкривається I з’їзд Спiлки письменникiв СРСР.
У своєму вiтаннi з’їздовi Сталiн усiляко вихваляє Маяковського, називаючи його «найкращим, найталановитiшим поетом нашої епохи». Чому найкращим? Чому найталановитiшим? Та
тому, що в Маяковського є такi рядки:
Я хочу, чтоб к штыку приравняли
перо.
С огоньком чтоб и с выделкой стали,
Я хочу, чтоб доклады в Политбюро
Делал товарищ Сталин.
У цей час вiдбувається його зближення i навiть дружба з Максимом Горьким.
Сталiн каже йому жартома чи всерйоз:
«Товаришу Горький, ось ви написали
роман «Мати». А чому б вам не написати роман «Батько»?.. Ви ж розумiєте, на
кого вiн натякає...

— Сучасна естрада з барабанними ритмами, зi спiваками, що не обходяться без «фанери», якi не знають, як iще себе оголити, — така естрада навiть вiддалено не наближається до тiєї, на вершинi якої стояв
одесит Леонiд Утьосов.
Цiкава статистика: сьогоднi лише три вiдсотки вiд того, що пролунало з естради, пiдхоплюює народ, а
на Заходi цей вiдсоток iще нижчий.
В Утьосова ж маємо iншу, просто приголомшливу статистику: 100 вiдсоткiв. Це означає: все, що проспiвав Утьосов, тут же, одразу ж, пiдхопив народ. Перелiчувати його пiснi немає сенсу. Причина проста: у свої
пiснi вiн вклав i свою душу, i своє серце, а це не кожному виконавцю дано.

Шимон Перес,
експрезидент, експрем’єр-мiнiстр Держави Ізраїль:
— Український єврей Леонiд Утьосов за багаторiчну успiшну кар’єру не проспiвав жодної української
пiснi, як i жодної єврейської. Певно, в тi часи це було небезпечно. Зате вiн уславив Одесу, де народився, й
Чорне море — свою першу купіль.
Я не знав в Ізраїлi виконавця, який би, подiбно до Утьосова, уславив Середземне море або таку його
перлину, як Хайфа. На жаль, не виникло в Ізраїлi послiдовникiв цього Великого Артиста.

Елiна Бистрицька,
одеситка i киянка, народна артистка СРСР:
— На одному з ювiлеїв Леонiда Осиповича я заспiвала його пiсню «Одессит-Мишка». Вiн був у захватi,
вiдчайдушно аплодував, але я розумiла: це його пiсня, краще за нього її не проспiває нiхто.
Леонiду Утьосову поталанило стати бiльш нiж естрадним спiваком, вiн став частиною життя аж чотирьох поколiнь, а його особисте творче життя тривало майже сiмдесят рокiв. Його чудовий голос, що йшов
вiд душi, хотiли почути всi, включно з першими особами держави, а пiснi його всi поколiння пам’ятають не
за iменами їхнiх авторiв, а як «пiснi Утьосова».
У роки вiйни Утьосов коштом свого джаз-оркестру побудував три лiтаки, якi назвав «Веселi хлоп’ята»
— за назвою фiльму, в якому зiграв головну роль. Цей факт використав талановитий український актор i
режисер Леонiд Биков, знявши фiльм «У бiй iдуть тiльки старики». Леонiд Биков на чолi «спiвучої ескадрильї», Леонiд Утьосов на чолi свого джаз-оркестру — це було прекрасно.

❙ Пам’ятник Леонiду Утьосову на Дерибасiвськiй.
❙ Фото з архiву автора.
Але повернiмося до єврейської теми:
вiдвертi вороги Сталiна були євреями —
Троцький, троцькiсти, Мандельштам.
Останнього, до речi, вiн не знищив, а
вивiв на його справi: «Ізолювати, але
зберегти», чим продовжив його життя
на шiсть рокiв.
Щодо повоєнних «витiвок» Сталiна
на зразок «справи лiкарiв», боротьби з
«космополiтами», то це були передсмертнi конвульсiї хворої людини, яку переслiдують «хлопчики кривавi в очах», як
висловився поет.
■ Уже в повоєннi роки ви були визнаним лiдером радянської естради, а всенародна любов i слава прийшли до вас у
роки вiйни. Як позначилася вiйна на вашiй творчостi?
— 22 червня 1941 року я зустрiв у
київському готелi. У Зеленому театрi на
схилах Днiпра ми дали виставу «Напевая, шутя и играя», яка затягнулася до
пiзньої ночi. Я ввiйшов у номер, упав на
лiжко, але сон не йшов. Тiльки-но забувся увi снi, як здригнулася земля, на стелi
захиталася люстра. Я вибiг мерщiй на
балкон — небо вкривали яскравi блискавки, десь зовсiм поруч усе почало вибухати. У мiй номер вбiгли нашi танцiвники Самошников i Сєргєєв i несамовито почали вигукувати: «Леонiде Осиповичу, вiйна!»
Годинник у номерi показував 4.00...
Музиканти похапали iнструменти й
спустилися в брудний пiдвал, зовсiм не
пристосований пiд бомбосховище. Ближче до свiтанку мене розшукав органiзатор київських гастролей Розман, чекаючи вказiвок.
«Фiмо, — сказав я йому, — їдь на вокзал, вiзьми квитки на всiх — ми сьогоднi

вiд’їжджаємо. Якщо треба переплатити
вдвiчi, втричi — плати».
«Даруйте, Леонiде Осиповичу, квитки на ваш виступ розпроданi ще мiсяць
тому».
«Грошi за квитки поверни i передай
кожному глядачевi мої вибачення».
Нам здалося, що Розмана не було рiк,
а може, й два. Нарештi вiн, втомлений i
блiдий, з’явився й повiдомив: «Каси зачиненi, поїздiв немає на жодний напрямок». І тут же додав: «Леонiде Осиповичу, нiхто з глядачiв квитки не здає».
Ви не можете собi уявити, що сталося зi мною. Це ж треба, падають бомби,
а люди не здають квитки...
Що робити? Будемо виступати.
Але тут втрутилися вiйськовi: у
зв’язку з повiтряними атаками виступ
на вiдкритiй естрадi заборонений i переноситься до цирку, про що киянам буде
оголошено по радiо.
Ще залишалося трохи часу, аби осучаснити програму, включити до неї щось
iз жахливих реалiй, якi звалилися на
старовинний Київ i всю країну. І ми заспiвали:
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили: нам объявили,
Что началася война.
Пiсня супроводжувалася частим рефреном рiдною українською мовою:
Ще тих куль не наробили,
Щоби нас убили...
Пiзнiше я отримав вирiзку з київської газети, а в нiй такi слова: «Замовкнув останнiй музичний акорд... Утьосов
подивився в мiй бiк, i я не впiзнав його...
Вiн хотiв посмiхнутися своєю чарiвною
посмiшкою улюбленця публiки, постати
в позi веселого оптимiстичного одесита,
i не змiг...
Патрiотичнi почуття, тривога за рiдний край повнiстю охопили артиста, i
це збiглося з переживаннями глядацької аудиторiї».
Пiзньої ночi в додатковому причiпному вагонi ми вiдбули до Москви. Приїхали, аби поїхати знову — у велику гастрольну поїздку по Уралу, Сибiру й Далекому Сходу, тобто в тi краї, де треба
було пiднiмати людей на боротьбу з ворогом. Коли ми повернулися на нашу альма-матер — московський театр «Ермi-

таж», я з жахом констатував, що в нас
немає воєнного репертуару. Я натхненно спiвав пiснi часiв громадянської вiйни, а хiтом у мене була старовинна «Раскинулось море широко», а це не вiдповiдало новим викликам.
І тут в «Ермiтаж» приїхав молодий
тодi Борис Мокроусов, запропонував
свої пiснi. Я кажу йому: «Пересiчнi пiснi я не спiватиму».
За два тижнi Боря знову приходить
i майже урочисто каже: «Є така пiсня».
Сiдає за рояль i дуже погано, як усi композитори, спiває:
Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море...
Це був «Заветный камень» — пiснядума, пiсня-балада, справжнiй шедевр.
Тут же, пiд його акомпанемент я проспiвав цю пiсню, читаючи слова з папiрця,
а потiм почав цiлувати Бориса. Вiн був i
засмучений, i щасливий.
І наче розбудив музикантiв iз мого
оркестру. Раптом пiдходить до мене Михайло Валовац i каже: «Послухайте, Леонiде Осиповичу, ви ж одесит!»
І я почув iнший шедевр:
Ты одессит, Мишка. А это значит,
Что не страшны тебе ни горе, не
беда...
Я завжди добре вiдчував зал i зрозумiв, що цих двох пiсень буде досить.
Я побував iз ними майже на всiх фронтах, i успiх був такий, що не передати
словами. Один приклад: тiльки за 1942
рiк я отримав 243 листи вiд реальних
одеситiв на iм’я Мишко, i кожен вважав, що пiсня ця — про нього. Процитую два з них: «Про що вони думають,
товаришу Утьосов? Вони думають, що
Одеса залишиться їм назавжди? Цього
не буде. Вони заплатять за все. І я хочу
побачити це, побувавши в Берлiнi. Молодший сержант Ципенюк». «Ви вчора
виконали пiсню «Одессит-Мишка». Це
пiсня про мене, бо я останнiй покинув
Одесу. Прошу вас вислати менi цю пiсню, бо я з цiєю пiснею битиму нелюдiв
бiльше, нiж бив досi, мститиму за нашу
красуню-Одесу. Гвардiєць-мiнер Михайло Бендерський».
Ви вiдчуваєте настрiй моїх землякiв?
Бiльше бити ворогiв i неодмiнно дiйти до
Берлiна. Що й було зроблено в переможному 1945 роцi... ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ «ПОВІЛЬНА МОДА»

Наведи лад у шафі
— наведеш лад
у голові,

■ АБО-АБО

За Богоматiр’ю
не ховайтесь...
Чому в немилiсть потрапила унiкальна
iсторична пам’ятка

або Як врятувати світ
Дарина МЕНДАЛЮК,
студентка Київського університету
імені Грінченка
Україна старанно намагається «йти в
ногу з часом», і, врешті, у списку трендів у
нас не лише айфони, а й екологія. У Києві
з’являються станції роздільного збору сміття, у соцмережах молодь розповідає, як відмовляється від поліетиленових пакетів у супермаркеті, а обгортку від морозива вперто
несе до смітника, щоб не зловити на собі докірливий погляд перехожих. Подібно популярною є тема, яка ніколи не перебувала за
межею «актуальності», це — фешн-індустрія.
Кожен третій користувач Instagram має
у своєму гардеробі близько шести пар «палених» кросівок Balensiaga, Nike і Adidas
Superstar (всі хотіли бути супер), бігає дивитись на нові колекції у Bershka, скуповує по
десять непотрібних футболок у NewYorker,
бо там знижки (на 50 грн дешевше, то вам
не дитяча забавка!) і не втомлюється безперестанку обговорювати це з друзями. І парадокс у тому, що теми, які мають безпосереднє
відношення одна до одної, ніколи не перехрещуються в обговореннях.
Насправді, індустрія одягу займає другу позицію із забруднення навколишнього
середовища, після промислового виробництва. Виробничі процеси, пов’язані з виготовленням тканини, супроводжуються застосуванням і виділенням маси шкідливих
речовин. Відхилення від допустимих норм
викиду токсинів в атмосферу становить велику загрозу середовищу. Виробництво текстилю є однією з основних причин забруднення ґрунтів.
Усі відходи викидаються у водойми, які
є чистими запасами води, що й так у дефіциті. Щорічно на 7,5 мільярда чоловік виготовляється 150 мільярдів одиниць одягу. І,
як зазначає The Huffington Post, згідно з дослідженнями, люди щорічно використовують лише 80 мільярдів одиниць одягу з тих
самих 150. Ось вам і відповідь, чому звалища забруднюють планету.
Для того щоб уявити масштаби трагедії і
свою роль у ній, можна навести приклад на
звичайних штанах чи джинсах, які займають
своє місце в гардеробі кожної людини. Для виготовлення одиниці цієї продукції потрібно 13
кв.м землі (для вирощування сировини), 3 500
л води, 3 кг токсичних речовин (гербіцидів,
пестицидів, добрив тощо) і 400 мДж енергії. Тобто для створення однієї одиниці одягу
потрібні колосальні затрати різного виду ресурсів. До відома: 400 мДж — це те саме, що
лишити лампу ввімкненою на 115 діб. Якщо
врахувати, що таких штанів у середньостатистичного українця не двоє і не троє, і деякі
з них одягають не більше одного разу, то виходить, що приблизно 17 500 літрів води було
використано дарма на штанці, які вам не потрібні, враховуючи те, що африканські жінки

в середньому витрачають 40 мільярдів годин
у рік, щоб дістатись до запасів питної води.
Чому так відбувається? Ця проблема
сучасності називається фаст-фешн і, по
суті, — це текстильний фаст-фуд. Ми купуємо «модні» речі за доступними цінами,
і саме ця «доступність» змушує нас брати більше, ніж ми можемо вжити, враховуючи те, що відбувається постійне оновлення. До прикладу, Zara (один із лідерів
швидкої моди), повністю оновлює свій асортимент кожні 2-3 тижні. І кожні 2-3 тижні
споживач на це ведеться. Ілюзійна доступність пов’язана й з тим, що затрати на робочу силу в компанії — мінімальні. І ніхто не
зважає, що на колумбійських, бангладеських чи в’єтнамських фабриках умови роботи — жахливі. Працівники не мають навіть змоги купити ті дешеві речі, які самі ж
і шиють.
Активісти Fashion Revolution провели
соціальний експеримент, встановивши на
вулиці автомат, який продавав футболки за
2 євро. Але перед оплатою потенційним покупцям демонстрували відео, в якому показували виготовлення цих самих футболок.
Де жінки працюють за 13 центів у жахливих умовах, зі зміною в 16 годин. Після перегляду люди мали змогу або купити одяг,
або пожертвувати гроші. 90% учасників
відмовились від покупки. Чому ж ми не можемо задуматись про це щоразу, як заходимо до ТЦ?
Залишається питання, як врятувати світ
і не потрапити в павутиння масмаркету?
Відповідь — slowfashion. Головними принципами повільної моди є перевага якості
над кількістю, вибір екологічних тканин,
класичного стилю замість сезонних трендів,
пожертви непотрібних речей, бойкотування
фаст-фешну та виховання культури догляду за одягом. Дослідниця з Австралії разом
зі своєю командою проаналізувала безліч
звалищ одягу. Одне з їхнiх основних спостережень — люди викидають свій одяг через те, що там з’явилась пляма, яку неможливо вивести. Не механічне пошкодження,
не зношений одяг, а звичайнісінька пляма.
Ми живемо у XXI столітті, у відкритому доступі є технології, які дозволяють продовжувати життя своїх речей, водночас продовжуючи існування Землі. То навіщо ж їх
ігнорувати?
Проблема з надмірною закупівлею речей
теж вирішується. Уявіть, що впродовж двох
місяців кожні два дні ви змінюєте свій outfit,
а потім знову починаєте з першого. Таким чином за 365 днів ви повторитесь лише 6 разів.
Тоді на рік вам потрібно лише 60 нарядів. Елементарна систематизація не тільки убереже
від забруднення середовище, а й позбавить
питання «що сьогодні вдягнути?».
У дитинстві мама казала: наведи лад у
шафі — наведеш лад у голові. Зараз таким
чином і у світі порядок навести можна. Хтохто, а мама поганого не порадить. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Київ. Дев’яності
Олександр ЯРИНА, вчитель історії
Київська область
Стою в недоносках Європи,
Торгую в’ялим бур’яном —
Кому щавлю, петрушки, кропу!..

А дома — вузівський диплом...
Хіба ж хто думав, що так зразу
Ми вскочим у капіталізм?

І що так швидко закінчиться,
Здавалось, вічний комунізм?
А може, ти, земляк, не скигли,
У бізнес швидше поринай,
Поки немає конкурентів,
Нічийну нішу ще займай?
Працюй, крутись, бери плацдарми
І на державу не надійсь!
Життя швидке, й тобі задарма
Не дасть ніхто — це не колись...

Місцеві жителі біля встановленої фігури обурюються надмірною увагою ЗМІ.
Ірина ОРНАРОВИЧ
Київ
Зі сторінок «Вікіпедії» (хто
хоче більше дізнатися, знайде й багато-багато інших джерел) дізнаємося про дивовижне
місто білих хорватів, що розташовувалося на Прикарпатті поміж Галичем та Володимиром, —
Стольско. Належало воно країні
слов’ян, більш відомій як Велика або Біла Хорватія. Понад тисячоліття тому це місто розкинулося на 250 гектарів (!) на Верхньому
Подністров’ї і було на той час найбільшим європейським поселенням. Про це є грекомовні записи,
зроблені не пізніше, як у 1330-х
роках, що зберігаються у ватиканських архівах.
Із 1980-х років Верхньодністрянська археологічна експедиція Національної академії
наук України започаткувала перші дослідження пам’яток східних хорватів. Найбільшої уваги
заслуговує унікальний історико-культурний комплекс із центром-городищем IX—XI ст. у
с. Стільському, що в Миколаївському районі Львівської області.
Під час археологічних розкопок
тут було знайдено кілька десятків житлово-господарських та
ремісничих об’єктів, садиби окремих заможних містян. Мало
місто і високі вали з дерев’яними
стінами та вежі, а довкола дитинця було укріплене передмістя, де
проживало вільне міське населення. Відкриті об’єкти історичної
спадщини — Стільське городище, печера Рожаниця та культовий комплекс у селі Ілів, мегаліт

Стільське городище.

Диравець, комплекс печер у Миколаєві ввійшли в Історико-культурний заповідник «Стільське городище».
...Та всі ці наукові та археологічні розвідки, намагання ентузіастів своєї справи привернути
увагу держави до цього унікального місця, щоб фінансово підтримати пошуки, заснувати тут
туристичну мекку, розбиваються
об недалекоглядність (м’яко кажучи) й обмеженість у плані освіченості місцевого населення, яке
вирішило порушити недоторканність цієї унікальної місцевості,
встановивши поблизу печер городища скульптуру Богоматері,
як це водиться на Галичині. І все
б нічого — традиції є традиціями, і ніхто не зазіхає на релігійні настрої громади, але ж є безліч
інших чудових місць, де можна
поставити культовий знак, і це б
не нашкодило ні релігійним почуттям жителів села, ні археологічній пам’ятці. Схоже, коли
державні мужі зайняті дерибаном того, що ще залишилося в
Україні, втрачається контроль
над важливими галузями життєдіяльності країни та інтерес до
них — культури, освіти, а відповідно, і вплив. Не втратити б
головне — національну ідентичність...
Жителі села побіля Стільського обурюються втручанням журналістів і науковців у нібито їхні
внутрішні справи — це наша земля, тож робимо, що нам заманеться. Щось усе це занадто нагадує
бурштинові війни, які закінчилися «місячним ландшафтом» на
поліських землях... ■

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020

11

■ ТАКЕ КІНО

Захар Беркут — за океаном
Американська компанія стала дистриб’ютором української стрічки на території США та Канади
Валентина САМЧЕНКО
На Новому континенті показуватимуть фільм українського режисера Ахтема Сеїтаблаєва «Захар Беркут». Film.UA Distribution повідомляє, що американська компанія
Shout Factory стала дистриб’ютором
стрічки на території США та Канади.
«Українське кіно дуже рідко
з’являється на екранах в американських i канадських глядачів.
І ми пишаємося, що можемо познайомити Північну Америку з нашими фільмами, — розповідає Євген Драчов, менеджер iз міжнародних продажів Film.UA Distribution.
— Ми не мали сумнівів, що «Захар
Беркут» зацікавить наших колег
iз США. У фільмі знялися такі чудові актори, відомі всьому світу, як
Роберт Патрік i Томмі Фленаган, а
співрежисером виступив Джон Вінн.
Історія, яку розповідає фільм, зрозуміла та близька кожному — боротьба за свою свободу, свої права
та свою землю. А ще — це дуже красиве кіно, адже зйомки проходили в
Карпатах. Сподіваємося, що глядачі
будуть задоволені».
Нагадаємо, що раніше права на
історичний екшен «Захар Беркут»
було продано в Іспанію, у Німеччину та німецькомовну Європу. Крім
того, компанія Volga придбала права на показ стрічки у країнах Балтії: Литві, Латвії та Естонії, де кінотеатральна прем’єра фільму відбулася 28 лютого. Український реліз
стрічки пройшов у жовтні минулого року.
У свободі моя сутність — такий
слоган «Захара Беркута», виробниц-

тва компаній Kinorob та Cinema Day.
У фільмі йдеться про 1241 рік. Монгольська орда, яку веде хан Бурунда, рухається на захід, винищуючи
все на своєму шляху. Дійшовши до
високих Карпатських гір, військо
зупиняється біля підніжжя. Однак
уночі кілька місцевих мисливців —
брати Беркути — потайки пробираються в табір i звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення.
Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває
йому таємний прохід у горах. Однак
невеличка громада гірських мисливців, яку очолив Захар Беркут, має
свій план, щоб назавжди зупинити
багаточисельну навалу ворога.
Екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка українсько-американською командою зібрала переважно
схвальні відгуки після прокату в
Україні. Хоча у фільмі з’явилися й
нові персонажі та сюжетні лінії. Це
глядацьке видовищне кіно. Автори
сценарію — Ярослав Войцешек i Річард Ронат.
Стрічка «Захар Беркут» стала переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань
кіно. Бюджет фільму мав скласти
75 млн, з яких 30 млн — підтримка Держкіно. Кінцевий загальний
кошторис — 113,5 млн.
За перший тиждень стрічка
зібрала 13,3 млн грн. (148,1 тис
проданих квитків). Якщо оцінювати фільм як винятково українського виробництва (і не брати до уваги, що це була українсько-амери-

канська копродукція) — це один із
найкращих результатів за перший
тиждень серед фільмів винятково
українського виробництва, після «Викрадена принцеса: Руслан і
Людмила» (21,5 млн), «Я, Ти, Він,
Вона» (15,4 млн), «Скажене весілля» (13,1 млн) та «Dzidzio Перший
раз» (11,6 млн).
За жанром фільм — бойовик, історичний екшен. У ньому, зокрема, знімалися: Алекс Мак Ніколл,
Роберт Патрік, Поппі Дрейтон,
То ммі Ф л е на г а н, Андрі й Іс аєнко,
Цегмід Церенболд, Олег Волощенко, Рокі Майєрс, Аліна Коваленко, Єржан Нуримбет, Віктор Жданов, Елісон Дуді, Аян Отепберген,
Олег Стефан. Художник-постановник — Влад Одуденко, художник
iз костюмів — Антоніна Белінська, художник із гриму — Алла Лео но ва . ■

❙ Кадр із фільму «Захар Беркут».
❙ Фото надано компанією Film.UA.

■ ЧАС «Т»

«ГРА»: нові правила
«Корона» заважає остаточно спрогнозувати фінал українського
театрального «Оскара»
Людмила КОХАН
Театральний коронавірусний «антракт», на жаль, затягнувся. Тому корегуються
й уже усталені за два попередні сезони правила проведення Всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА». Доведеться відмовитися від підсумкового фестивального тижня,
який у Києві зібрав би найкращі театральні вистави з
усієї України, які би оцінювало й міжнародне журі. Утім
цього року буде більше переможців: лауреатами щорічної національної театральної
премії стануть усі постановки, що ввійдуть до шорт-листа.
Нагадаємо, Всеукраїнський театральний фестивальпремія «ГРА» розпочав свій
третій річний цикл у штатному режимі. На адресу Національної спілки театральних
діячів України надійшло 83
заявки, що представили роботи 68 театральних колективів різних форм власності.
Експертна рада переглянула пропозиції і вже в карантинний період — 27 березня,
у Міжнародний день театру,

оголосила лонг-лист, де опинилися 28 кращих вистав.
Далі, за положенням, мав
розпочатися другий етап —
перегляд експертами вистав
лонг-листа наживо.
На 10 липня було заплановано оголошення шорт-листа.Однак через карантинні
обмеження, спричинені пандемією COVID -19, театри України у березні призупинили
свою діяльність і не запрацювали у звичайному форматі донині. І це унеможливило проведення другого етапу фестивалю-премії у раніше обумовленому форматі.
«Відтак ми змушені внести
корективи у цьогорічний перебіг «ГРИ», — каже голова
Експертної ради фестивалюпремії театрознавець Анна
Липківська. — Оскільки театри відновлюватимуть свою
діяльність згідно з власними
графіками, починаючи з серпня 2020 року, то й Експертна рада розпочне перегляди
наживо у цей самий період».
За нинішніми планами,
до кінця жовтня цей процес
має завершитися, якщо театри працюватимуть та не будуть введені нові обмеження.

Формування шорт-листа очікується не раніше кінця жовтня — початку листопада.
Це, у свою чергу, унеможливлює проведення підсумкового тижня фестивалю в останню декаду листопада, як
це відбувалося два роки поспіль. За словами організаторів, підготовка фестивалю,
що включає узгодження роботи 12 відібраних колективів,
не можлива в такий короткий
термін. До того ж на сьогодні
вкрай проблематичною виглядає перспектива сформувати авторитетне міжнародне журі та забезпечити його
приїзд в Україну.
«Цього року і Фестивальпремія, і театри зіткнулися з
низкою непростих викликів,
— констатує очільник НСТДУ Богдан Струтинський.
Нашим театрам дуже нелегко, але ми не повинні здаватися. Радує те, що нам вдалося відстояти фінансування і
«ГРИ», і Національної спілки театральних діячів. А значить, незважаючи на складні
обставини, зможемо зробити багато корисного для театральної галузі навіть у цей
непростий час».

❙ «ГРА» у карантинному році видозмінена.
❙ Фото надане НСТДУ.
Лауреатами у 2020 році
оголосять усі вистави, що
ввійдуть до шорт-листа (до
12 постановок). Результати
планують оприлюднити під
час фінальної церемонії 3
грудня.
Нагадуємо, що засновником та організатором Фестивалю-премії «ГРА» (GRA
— GreatRealArt) є Національна спілка театральних
діячів України. Проводиться на конкурсній основі за
підсумками минулого календарного року. Тобто цьогоріч театри представляють
прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня
2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних
форм власності й форматів
роботи.

Лауреати фестивалю-премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях: «За
найкращу драматичну виставу»; «За найкращу виставу
для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/
оперети/мюзиклу»; «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу»; «За
найкращу камерну виставу
(до 150 глядачів)»; «За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів)».
Найкращих гравців у
змаганнях за театральний
Оскар нагородять дипломами лауреатів та грошовою
винагородою на реалізацію
нового творчого проєкту,
повідомляє пресслужба НСТДУ. ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Благодареники за вареники
В Україні є безліч корисних продуктів, які
коштують копійки, тому здорове харчування
необов’язково має бути дорогим
Катерина БАЧИНСЬКА

І хоч в Україні поступово послаблюють карантин, ми продовжуємо розповідати про корисні навички та знання, які ви можете отримати у цей час. У період пандемії коронавірусу люди активніше почали користуватися соціальними мережами та каналами на
«Ютубі». Там можна знайти безліч корисних порад із різних сфер
життя. Ніка Бондаренко — серед тих, хто веде власний канал, де
розповiдає про бюджетне харчування, записує відео в магазинах i
на власній кухні, експериментує з їжею та радить, як економити на
раціоні, споживаючи корисні продукти. Дівчина погодилася поділитися з нами секретами створення «Ютуб»-канала та поділилася
найдешевшими варіантами сніданку, обіду та вечері.
■ Ніко, як виникла ідея робити блог про бюджетне харчування?
— Я завжди любила готувати, але не просто смачну їжу, а
смачну їжу в умовах обмежень.
Наприклад, коли залишилося
останні 100 гривень і треба на
них прожити ще тиждень. Або
коли не можна вживати певні продукти і треба віднайти їм
заміну (як-от під час посту або
ж коронавірусу, оскільки в магазин виходиш нечасто). Спочатку я захоплено переглядала відео на кшалт «Живу весь
день на один долар», а потім усе
частіше почала міркувати над
тим, як можна було б зробити
краще, підібрати інші продукти, інше меню, щоб було смачнiше та економнiше. Ці думки,
врешті-решт, привели до того,
що я створила власний канал,
де реалізую всі ідеї.
■ Чим твій канал на «Ютубі»
відрізняється від низки інших?
— Більшість рецептів, які я
використовую, всім відомі і не
є відкриттям. На мою думку,
людям цікаво, що вони можуть
спостерігати за певним стилем
життя й водночас економним.
Я намагаюся робити свої страви максимально смачними, навіть якщо це обід за одну гривню. І так, це реально. І саме це
я розповідаю і показую у своїх
відео. Додаю приправи, комбіную продукти так, щоб вийшли
насичені смаки. Я не можу, як
інші блогери, їсти на сніданок
порожню вівсянку — краще за
ті ж самі гроші купити трішки борошна й маленьке яблуко
і приготувати оладки з яблучним варенням.
■ Розкажи, будь ласка, про
бюджетне харчування. Як кожен українець може економи-

ти на їжі?
— Перша порада, яка дозволяє відразу скоротити витрати у
кілька разів, — це готувати вдома. Навіть якщо ви будете купувати продукти високої якості і
не економити на них, це все
одно обійдеться вам дешевше,
ніж магазинні салати, випічка,
цукерки тощо. А тим більше —
якщо порівнювати з цінами у
ресторанах та кав’ярнях. На роботу також краще брати домашню їжу, це і дешевше, і смачніше, і корисніше. Варто усвідомити, що більшість наших
традиційних продуктів не є дорогими. Такі речі, як звичайнісінька капуста, морква, цибуля, яблука, борошно, рис, пшоняна та перлова крупи, горох,
квасоля, олія, оселедець, курка
та яйця, є доступними для кожної людини, i саме вони складають основу раціону більшості з
нас. Улітку до цього списку ще
додаються сезонні продукти —
кабачки, огірки, редиска, зелень тощо. Взимку купувати

❙ Ніка Бондаренко знає, як харчуватися дешево і корисно.
ками з яйцем) — або часникові,
або солодкі з тушкованим яблуком. Можна також приготувати оладки на кефірі й намастити тим, що вам подобається,
будь-яким варенням чи повидлом. І горнятко чаю або кави.
На обід ми готуємо першу страву — борщ або суп. Це може
бути як борщ із квасолею, так і
м’ясний, на бульйоні (для якого слід брати недорогі шматки
м’яса). Можна приготувати також гороховий суп із сухариками. Ця страва дуже ситна і поживна. Проте якщо ви на роботі
у цей час, то суп, тим більше з
часником, їсти буде незручно.
Тоді можна взяти з собою плов
— рис з овочами, приправами,
недорогим м’ясом. Або гречану
кашу з томатною підливкою та
шматочками курки. Додати са-

Перша порада, яка дозволяє відразу скоротити
витрати у кілька разів, — це готувати вдома.
баклажани, помідори чи полуницю немає сенсу, це коштує
дуже дорого, а на смак вони як
вода. Краще вже брати заморожені овочі або ягоди.
■ Склади, будь ласка, економний раціон у межах 50 гривень на ранок, день і вечір.
— На сніданок ми можемо
приготувати вівсяну кашу —
або солодку (з яблуком, корицею, родзинками), або несолодку — зі смаженим яйцем. Якщо
не любите каші, то зробіть грінки (хліб, обсмажений скибоч-

лат із квашеної або свіжої капусти з морквою — і чудовий корисний обід готовий. На вечерю
можна дозволити собі ті страви,
які краще їсти тільки свіжими.
Вареники власного приготування з картоплею або капустою, з
обсмаженою на сковорідці цибулькою чудово пасуватимуть
до вашого столу. Або варена
картопля з оселедцем, із буряковим салатом — правда, чудово звучить? Такий раціон коштуватиме приблизно п’ятдесят
гривень на день, тобто два дола-

■ ДОСЛІДЖЕННЯ

А як же сало?
Найуживанішим видом м’яса в Україні є курятина
Тарас ЗДОРОВИЛО
Українці завжди полюбляли м’ясні
продукти й за можливості балували себе
свининою, гусятиною чи яловичиною. Але
не секрет, що вже не один десяток років
найуживанішим м’ясом залишається саме
курятина. І це не дивно, адже вона є найдешевшою у своєму сегменті. Більше того,
споживання цього продукту зростає рекордними темпами.
Згідно зі статистичними спостере-

женнями Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), кожен українець у середньому вживає більш ніж 45
кілограмів м’яса на рік. За словами консультанта цієї поважної організації, експерта сільськогосподарських ринків Андрія Панкратова, споживання свинини в
Україні на душу населення з 2008 року коливається поряд із позначкою 15 кілограмів на рік (це без субпродуктів i сала), яловичини та телятини — приблизно 8 кілограмів; водночас споживання курятини

ри на одну людину. Це шістсот
гривень на місяць, що може собі
дозволити кожна людина. Проте можна його підлаштовувати
під ваш персональний бюджет
та ваші смаки. Вегетаріанці можуть замінити м’ясні та рибні
продукти на яйця, бобові, гриби.
■ Багато хто вважає, що
здорова їжа = дорога їжа, чи
погоджуєшся з цією тезою?
— Я зараз прагну харчуватися здоровою їжею, і це, безумовно, впливає на загальну
атмосферу мого канала. Нещодавно я закінчила експеримент «місяць без цукру», і
його результати мене так надихнули, що більше не хочеться повертатися до нездорової
їжі. Втім, як ви могли помітити, з тих продуктів і страв,
що я перераховувала вище,
більшість можна сміливо віднести до продуктів здорового
харчування. Насправді, коли
ти перестаєш купувати десерти, випічку, напівфабрикати, ковбаси та сосиски тощо,
то всі ці кошти можна витратити на більш здорові продукти, такі, як овочі, горіхи, сир
тощо. Існують деякі продукти, які є неймовірно корисними і водночас цілком бюджетними, наприклад яйця, оселедець, квашена капуста, що
містить величезну кількість
пробіотиків та вітаміну С (у
кілька разів більше, ніж лимон). Важливо розуміти, що
здорове харчування — це не
знежирений йогурт і мюслі, а
страви з мінімально обробле-

з 2008 року зросло з 23 до 25 кілограмів. І
хоч це не радикальне зростання, але воно
поволі відсуває наших співвітчизників від
традиційного споживання свинини.
«Ціна — це дуже важливий фактор,
для України — це один із найважливiших
факторів. Але не можна не згадати й, наприклад, про зручність курятини, невелику
порційність (крильця, стегна тощо), легкість у приготуванні страв — це стосується лише птиці, зокрема, курятини», — розповів Панкратов.
Додамо, що Україна повністю забезпечує себе вітчизняною курятиною, а
також чималий обсяг експортує за кордон, будучи одним із найбільших світових трейдерів у цьому сегменті.
Щоправда, в «курячому питанні»
залишається одне «але» — щодо беззаперечної корисності м’ясного лідера.
Адже, як стверджують ветлікарі, для

них продуктів. Іншими словами, курка є більш корисною,
ніж ковбаса, апельсин кращий, ніж цукор, пшоняна
каша здоровіша за хліб, а заморожені продукти містять
набагато більше поживних речовин, ніж консерви. І нездорова їжа, як правило, коштує
дорожче.
■ Як далі бачиш розвиток
свого канала? Що плануєш
змінювати і додавати?
— Наразі мені захотілося розвивати свій канал у бік
різноманіття і водночас пропагувати корисну їжу та здоровий спосіб життя. Хочеться продемонструвати, що це
доступно будь-якій людині,
а не лише фітнес-блогерам.
Також я маю на меті зробити
серію відео про те, які меню на
день можна приготувати у межах певної національної кухні. Одне з них я вже опублікувала на каналі — це «Меню на
день: італійська кухня», далі
буде французька, англійська, американська, індійська, звісно, українська — на
будь-який смак. Мені особисто дуже цікаво це знімати, і я
вважаю, що такі відео допомагають розширити світогляд і надихають глядачів на
нові експерименти. Також є
ідея відеочеленджу: харчуватися тиждень (або й довше),
використовуючи лише п’ять
продуктів (наприклад, молоко, картоплю, яйця, томати та
вишні). Цікаво, скільки різних страв у мене вийде з них
приготувати? ■

❙ Фото з сайта censor.net.ua.
прискорення росту фермери нерідко годують птицю сумнівними біодобавками,
а передпродажний продукт нашпиговують антибіотиками з метою його тривалого зберігання... ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020

13

■ ДО СЕЗОНУ

Кабачково-полуничні фішки літа
Рецепти літніх страв від Оксани Білінської з Буська
Тетяна ЗІНЧЕНКО

У нас сьогодні — надзвичайно смачний день! І таким він буде не лише сьогодні, бо якраз у розпалі полуничний сезон, уже
з’явилися молоді кабачки й картопля, отож маємо цікаве і широке поле для кулінарної творчості, якою якраз зараз можна політньому насолоджуватися. Так вважає наша сьогоднішня порадниця, кулінарна майстриня Оксана Білінська з Буська, що на
Львівщині.
Оксана Білінська за фахом — педагог, викладач Буської гімназії ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка. І важко сказати, що
більше надихає пані Оксану: педагогічна робота на створення кулінарних шедеврів чи кулінарні шедеври — на натхненне викладання, але їй однаково чудово вдається і одне, й друге. Бо її вчительський стаж — 27 років — свідчить про те, що педагогічну
ниву вона обрала невипадково, а щоденні смаколики, створені її руками, також засвідчують про те, що і її кулінарне захоплення
— не миттєве.
Господині, які знають кулінарну справу дуже добре, захоплюються випічкою пані Оксани: такі торти — ніби з кулінарного глянцю! Пироги, печиво, рулети, тістечка, десерти — також дивовижні, як і м’ясні чи перші страви або овочі. Я, приміром, люблю
милуватися світлинами її страв, вони також надихають на створення чогось смачного. Особливо, коли є ще й відео, а в ньому
заворожуюче крутиться пишний полуничний торт, а господиня переконує, що спекти його зовсім просто, ділиться рецептом, а
інші господині майже відразу діляться і своєю випічкою за цим рецептом і дякують, тож думається: вони ж спекли, значить, і
мені вдасться!

«Намагаюсь не повторювати
рецепти»
Хоча сама майстриня зізнається,
що в кулінарній царині вона не так
давно, як у педагогічній, але дуже
любить красу в різних проявах, вчитися новому, відкривати нові горизонти. «В житті я оптиміст, і хоч би
що відбувалося, переконана: потрібно нести завжди позитив і ділитися
ним з оточуючими», — каже Оксана
Білінська.
«Надзвичайно люблю готувати солодощі, ділитися рецептами,
і дуже тішить, що тим самим надихаю своїх друзів-учнів, які, в свою
чергу, надсилають мені фото своїх
страв, приготовлених за моїм рецептом. Напевне, найбільше задоволення — це читати вдячні коментарі.
Правда, одне, що, напевне, трішки відрізняє мене (я так вважаю),
— що я зазвичай намагаюсь не повторювати рецепти. Тобто, приготувала раз і вже хочеться спробувати
чогось нового! І завжди ділюсь випробуваним рецептом, який точно
вдався і дуже смакує моїм рідним.
Моя сім’я — це перші дегустатори
і критики, до їхньої думки я прислухаюсь найбільше, для них хочу
творити ще і ще», — додає Оксана
Білінська і радить після буденних
справ розряджатися тим, що до вподоби. Кулінарія — дуже гарне перезавантаження, каже господиня.

Ох уже ця печена молода
картопелька!
«Скоринка зверху і ніжна всередині — це неймовірно смачно! Я зазвичай люблю її з домашньою сметанкою — смак дитинства і згадка
про бабусю», — відновлює приємні
спогади Оксана Білінська і в мене.
Занотовую цей рецепт, бо є молода
картопля, є літо і є спогади про бабусю...
На 1 кг молодої картоплі (середня — помити, почистити і висушити паперовим рушничком) потрібно: 0,5 ч. л. солі, 0,5 ч. л. меленого
чорного перцю, 0,5 ч. л. меленого
лаврового листка, 1 ч. л. паприки,
на кінчик чайної ложки мускатного
горіху, 1 ч. л. приправи «Прованські трави».
Усе висипаємо до картоплі й
добре вимішуємо, видавлюємо 5
зубчиків часнику, додаємо 70 г
розтопленого масла. Добре перемішуємо; кладемо картоплю на бритванку (не потрібно нічим змащувати, бо картопля у маслі), поливаємо зверху маслом, що залишилося,
і ставимо випікати в духовку на режим «верх-низ» при 180 градусах
35 хвилин; потім переключаємо режим «гриль з конвекцією» і печемо
ще 15 хвилин.
Перед подачею посипаємо зеленню (кріп та цибулька — класика!).
Запашна, чудова печена картопелька точно смакуватиме вашим
рідним!

На сніданок — кабачки!
«Хочу поділитися з вами дуже
швидким рецептом страви з молодих кабачків. Смачний сніданок
за 5-10 хв. гарантований!» — каже
Оксана Білінська.
Кабачки — дуже корисні й смачні, малокалорійні й цікаві. На
столі вони мають бути в будь-якому випадку, а вже у варіанті пані
Оксани — й поготів!
Потрібно: 300 г молодих кабачків (2 невеликих), 4 яйця, 2-3 ст.
л. олії, сіль, перець, сушений часник, солодка паприка (все — за
смаком), 100 г твердого сиру (натерти на грубій терці).
Натираємо кабачок на грубій
терці, солимо і даємо постояти
пару хвилин. Потім відтискаємо
руками від рідини, додаємо яйця і
приправи, все добре перемішуємо.
На гарячу сковорідку наливаємо
трошки олії і кладемо пару ложок
маси, роблячи млинчик. Як тільки
злегка схопиться — посипаємо тертим сиром (можна додати кропу).
Скручуємо в рулетик, підтягуємо
до краю і знову накладаємо пару
ложок маси так, щоб з’єдналася зі
скрученим рулетиком. Коли маса
злегка схопиться, знову посипаємо
сиром і знову скручуємо. Так повторити ще раз (як брізоль).
Готовий рулетик потримати на
сковороді з закритою кришкою ще
по 3 хвилини з обох боків.
Усе — цікава і смачна страва готова. З цієї порції виходить два рулетики, але можна робити один більший,
на всю масу (це залежить від вашої
сковорідки).

Ну що, готуємо гуляш?
Що би ви відповіли на таке запитання? Ну от і я відповіла, що готуємо! Оксана Білінська ще й заохотила: «Я думаю, це ідеальна страва
на обід! М’ясо виходить ніжне і соковите, з густою ароматною підливою. А головне — готується легко і
просто! Вам сподобається».
За її рецептом потрібно: 700 г
м’якоті свинини, 2 цибулини, 2
зубчики часнику, 100 г томатної
пасти, 2 ст. л. борошна, 15 г цукру,
2 лаврових листочки; 1 ч. л. меленої паприки, на кінчик чайної ложки меленого червоного перцю, сіль,
чорний перець до смаку, олія, гаряча вода (скільки знадобиться).
Нарізаємо м’ясо на середні шматки, цибулю — півкільцями, часник тремо на дрібній терці. У посудину з товстим дном наливаємо трішки олії і викладаємо
м’ясо, обсмажуємо до легенького
золотистого кольору. Додаємо цибулю, часник і також обсмажуємо. Додаємо сіль, перець за смаком, борошно і все перемішуємо.
Додаємо томатну пасту, приправи і цукор, знову все перемішуємо. Усе заливаємо гарячою водою
(потрібно, щоб вода повністю покрила м’ясо).

❙ Оксана Білінська.

На цьому етапі куштуємо гуляш
на смак і додаємо улюблених спецій
та приправ. Кладемо лавровий листок, накриваємо кришкою і тушкуємо на середньому вогні 30 хвилин
(наприкінці можна додати трошки
вершків).
Гуляш зі свинини готовий, подаємо з будь-яким гарніром!

Полуничний чізкейк-суфле —
мрія на столі!
Він фантастичний: красивий,
високий, пишний, ароматний, літній, насичений, барвистий! І все це
— про шедевр Оксани Білінської.
Лиш погляньте на фото — яка це
спокуса. А господиня невтомно переконує, що він вдасться з першого
разу, причому ідеально! І я це вже
знаю із вдячних відгуків багатьох
господинь.
Діаметр форми — 23 см.
Потрібно для суфле: 450 г вершкового сиру, 115 г сметани, 80
мл вершків, 2 яйця, 130 г цукру, 1
ч. л. ванільного екстракту, дрібка
солі.
Червоно-оксамитовий торт: 310
г борошна, 16 г какао, 1 ч. л. соди,
1 ч. л. солі, 300 г цукру, 240 мл кефіру кімнатної температури, 200 мл
олії, 1 ч. л. оцту, 2 яйця, 115 г масла
кімнатної температури, 1 ст. л. червоного барвника, 2 ч. л. ванільного
екстракту.
Крем: 120 мл холодних вершків,
115 г м’якого масла, 450 г вершкового сиру кімнатної температури, 160 г
пудри, 1 ч. л. ванілі.
Спочатку — чізкейк: нагріваємо духовку до 160 градусів, готуємо форму, обгортаємо низ форми у
фольгу і ставимо у глибшу посудину. Збиваємо сир з цукром на середній швидкості до гладкості, додаємо по одному яйця, щоразу добре
збиваючи, додаємо сметану, вершки, ваніль, усе добре збиваємо. Виливаємо тісто у підготовлену форму і наливаємо переварену воду в
посудину, в якій стоїть наша форма, так, щоб дістало половини. Ставимо в розігріту духовку на 45 хвилин, потім виключаємо духовку,
відкриваємо дверцята і залишаємо
ще на 30 хвилин. Виймаємо з духовки, ставимо на решітку до повного
охолодження, а після цього переносимо у морозилку — морозимо приблизно 4 години (до твердого стану).
І, нарешті, робимо червоний
торт: нагріваємо духовку до 175
градусів, приготуємо дві форми
діаметром 23см. У посудину просіюємо борошно, какао, соду, сіль,
перемішуємо і відставляємо. В окремій посудині збиваємо масло з
цукром до гладкості, додаємо по
одному яйця, добре збиваємо. Додаємо олію, оцет, ваніль, кефір
і збиваємо, щоб усе поєдналося;
поступово вводимо сухі інгредієнти, перемішуємо; додаємо червоний барвник, перемішуємо.

❙ Рулет із кабачків.

❙ Полунична спокуса.
Виливаємо тісто у дві форми з пергаментом і печемо 30 хвилин (перевіряємо дерев’яною шпажкою).
Охолоджуємо на решітці, потім
зрізаємо трошки верх (зробимо з
цього крихту для прикраси).
Готуємо крем: збиваємо сир із
маслом до гладкості, додаємо пудру, ваніль. В окремій посудині збиваємо вершки до легких піків, додаємо до сирної маси і легенько перемішуємо.
І нарешті складаємо торт: кладемо один шар торта, легенько промащуємо кремом, викладаємо чізкейк
із холодильника, промащуємо знову
тонким шаром крему і зверху — другий шар торта.
Весь торт промазуємо кремом, вирівнюємо і прикрашаємо низ крихтами і верх за бажанням (можна потерти білий шоколад, можна ягоди
— імпровізуйте!).
Оксана Білінська радить спробувати цю чудову літню фішку господині: щодня щось смачненьке! Нехай це буде смачно
приготований кабачок чи ароматна запечена картоплина, але
нехай це буде від душі. Від душі
приготовлене — особливо смачне. Смачного! ■
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■ ПЕРЕМОГИ

ЛЕГКОатлетка
80-річна черкащанка Антоніна Ткачук на чемпіонаті
України встановила національний рекорд
Людмила НІКІТЕНКО

Донедавна 80-річну Антоніну Ткачук
у Черкасах добре знали тільки ті, хто
дбає про своє здоров’я і займається
спортом. А після того як жінка цього
року на легкоатлетичному чемпіонаті
України серед ветеранів встановила новий національний рекорд, пробігши 400
метрів за 2 хвилини та 18 секунд, обійшовши вісім суперниць, із нею вітаються навіть незнайомі люди.

Найбільше подобається бігати
вранці, це її час здоров’я
Щодня виходити на пробіжку в Антоніни Іванівни — це як закон. І навіть якщо зранку негода. Так було
днями. Бо, переконана вона, у спорті
не повинно бути перерви, постійно мають бути тренування.
Поважна спортсменка ніколи не
відступає перед негодою. Вона починає тренування з руханки, а завершує
його ранковою пробіжкою. Послаблень собi не дозволяє.
«Я давно зрозуміла, що в моєму
віці великі перерви між тренуваннями не можна робити. Тож п’ять днів
поспiль я повинна займатися, а потім
один день вихідний роблю», — розповідає «Україні молодій» Антоніна
Іванівна.
Вона каже, що найбільше подобається бігати вранці, це її час здоров’я. Тож
вона прокидається о 5-й годині і — у
легкоатлетичну дорогу.
«Раніше по набережній бігала, але
там не було світла, тож, бувало, що й
падала. А взимку ожеледь дошкуляла.
Зате зараз, коли тут побудували нову
дорогу, тротуар і велодоріжку, стало
дуже комфортно», — говорить Антоніна Ткачук.
І додає, що біля її будинку розташована школа, тож вона може й на
стадіоні побігати або в манежі провести тренування, якщо дощ та вітер.
Основною дистанцією для поважної черкаської спортсменки є біг на
800—1,5 тис. метрів. Але, як правило, уточнює пані Антоніна, вона пробігає щодня щонайменше 3,5 кілометра.
«А в гарну погоду без передишок і
5-кілометрову трасу долаю. Окрім цього, раз у тиждень стараюся пробігти
сім або й 10 кілометрів, а раз у місяць
можу 20 або й 30 кілометрів. Усі ці дистанції долаю з невеликою швидкістю»,
— розповідає Антоніна Іванівна.
Катерина БАЧИНСЬКА
За останніми даними, в Україні
кількість безробітних становить 511
тисяч осіб. Лише за один тиждень до
Державної служби зайнятості звернулося 16,6 тисячі осіб, які бажають
знайти роботу. Серед них і киянка Ірина Плужник. До пандемії коронавірусу жінка працювала вихователькою у
приватному садочку, проте із закриттям дошкільного закладу на карантин
залишилася без роботи. «У нас був невеликий приватний садок, де в групі
було по п’ять осіб. Проте після карантину більшість батьків і досі бояться
відпускати дітей до садочка, тому нас
почали скорочувати, і під ці скорочення потрапила і я», — розповідає вихователька. За її словами, довго не могла
сидіти вдома і вирішила стати на біржу
праці, проте з роботою зараз непросто.
Як повідомили в Державній службі зайнятості, загальна кількість осіб,
які отримують допомогу з безробіття,
424,9 тис. осiб. Загалом лише від початку карантину, з 12 березня, служ-

Ось сьогодні, каже, хоч і дощ був,
але бігала. Вже точно порахувала — до
річкового порту і до тамтешніх нових
будинків — сім кілометрів, здолала їх
за годину і 15 хвилин.
«Це не крос, я просто відпочиваю.
Узагалі, я бігаю не для рекордів, а
сама для себе, для власного здоров’я»,
— пояснює поважна легкоатлетка.
Вона зазначає: якщо задумала пробігти 20 кілометрів, то розбиває цю цифру на п’ятірки.
«П’ять кілометрів пробіжу, а тоді
зменшую швидкість, і це мені як передишка. Далі знову долаю п’ять кілометрів. І так потихеньку набираю
двадцятку», — розповідає про свої
легкоатлетичні будні пані Антоніна.
Вона зізнається, що особливо любить бігати вздовж Дніпра. Пробіжить
10 кілометрів по набережній, далі її
траса повертає у парк, де особливо мальовничі місця. Колись, пригадує, й
до заміського санаторію «Світанок»
дісталася на своїх двох.
У нас, на Митниці, веде далі Антоніна Ткачук, містяни легкою атлетикою та велоспортом захоплюються,
особливо вранці. До того ж чимало черкащан-собакiвникiв своїх улюбленців
вигулюють, багато хто з вудкою на березі сидить... І більшість вітається.
«Після того як чемпіонат з легкої
атлетики виграла і про це написали
місцеві газети, незнайомі люди в Черкасах кажуть: «Добрий день!». І, це
завжди додає мені гарного настрою.
Впізнавана стала!» — усміхається Антоніна Іванівна.
Узагалі, запевняє вона, рух її бадьорить. Тож якщо не пробігла свою
дистанцію, то й настрій не той, ніби не
зібрана, наче чогось найголовнішого
не зробила. Бо рух, здорове харчування і гарний настрій — це для здоров’я
людини найголовніше.
«Перед пробіжкою ніколи не снідаю, з собою тільки пляшку з водичкою беру, щоб горло не пересихало»,
— пояснює пані Антоніна.

У 70 років вона зайнялася бігом
професійно
Антоніна Ткачук — не корінна
жителька Черкас. Вона народилася
в Умані, після школи закінчила інститут легкої промисловості й поїхала
працювати у Західну Україну. Трудилася в Самборі та Дрогобичі.
Але доля склалася так, що інженер-технолог повернулася в Черка-

❙ Черкащанка Антоніна Ткачук у свої 80 років щодня долає чималі дистанції
❙ на ранкових пробіжках.
❙ Фото із «Фейсбука».
си, тут вийшла заміж, тут народилися доньки Ольга та Світлана. Тепер
це місто рідне для всієї їхньої родини. В Антоніни Іванівни нині п’ятеро
внуків — Ілля, Артем, Сашко, Надя і
Максим. Вони її радість і гордість.
«У молоді роки я не займалася
спортом. Знаєте, як тоді було — робота, діти, але здоровим способом життя
цікавилася, виписувала чимало газет
i журналів, де йшлося про спорт і здорове харчуванняя», — пригадує минуле пані Антоніна. І додає, що там і
прочитала рекомендації фахівців займатися бігом. Тож стала робити пробіжки, тоді їй iще й 40 років не виповнилося.
У ті молоді свої роки бігом вона
займалася з перервами. Каже, біг тоді
був для неї просто як хобі. Це вже у 70
років вона взялася за цю справу професійно, сама вивчила техніку бігу
та власноруч розробила схему тренувань.
І коли Федерація ветеранів легкої
атлетики в Черкаській області запропонувала Антоніні Ткачук спробувати
свої сили на чемпіонаті України, вона
без вагань погодилася. І не прогадала.
Бо пробігла свою 400-метрову дистанцію за 2 хвилини та 18 секунд, встановивши національний рекорд України.
Загалом це не перший її легкоатлетичний чемпіонат серед ветеранів.

■ РИНОК ПРАЦІ

Коронавірусні можливості
Кількість безробітних в Україні зросла майже на 70%
порівняно з минулим роком
ба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше
порівняно з аналогічним періодом
2019 року. «Звичайно, коронакриза негативно вплинула на ринок праці, і ми маємо реагувати. Тільки з початку карантину понад 200 тисяч осіб
отримали статус безробітного. За нашими прогнозами, у цьому році очікується різке зростання безробіття до
9,4%, коли у 2019 році цей показник
становив 8,2%», — заявив прем’єрміністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що мета уряду не тільки створити нові, а й зберегти старі робочі місця. За його словами, 6 млрд гривень

отримали фонди, які допомагатимуть
безробітним, зокрема тим, хто втратив
роботу впродовж останніх місяців. Віталій Тимошенко до коронакризи працював у Польщі, проте повернувся додому і вирішив шукати роботу в Україні. Попри негативну статистику,
йому таки вдалося знайти нове робоче місце вдома і з високою заробітною
платою. «Скажу чесно, я не сподівався, що лишуся вдома, але мені вдалося знайти роботу, пов’язану з прокладанням доріг. Зараз я вже розумію, що
більшість людей переконує себе, що в
Україні немає високих зарплат. Так,
це менше, ніж у Польщі, але це вдо-

Участь у таких заходах пані Антоніна
бере з 2013 року.
Як наголошує Василь Кривенко,
голова Федерації легкої атлетики в
Черкаській області, Антоніна Ткачук
— найповажніший спортсмен серед
ветеранів-легкоатлетів Черкащини.
«І хоча вона бігає (зазвичай) на
800—1,5 тис. метрів, ми вирішили
поставити її на 400-метрову дистанцію, на якій Антоніна Іванівна показала такий чудовий результат», — зазначає пан Василь.
І пояснює, мовляв, ветеранський
спорт — віковий, у таких спортсменів,
а їх на Черкащині 14—15 буде, не таке
здоров’я, як у молодих. Але коли людина постійно й наполегливо тренується, коли підтримує своє здоров’я, то
результати будуть такими ж вражаючими, як у Антоніни Ткачук.
У тому, що тренування допомагають зберігати здоров’я, твердо переконана й сама Антоніна Іванівна.
«На стадіоні люди про болячки не
говорять. Тож раджу всім займатися
своїм здоров’ям. Це під силу навіть у такому віці, у якому нині я. Раджу рано
вставати і, якщо не пробіжку зробити,
то хоча б пройтися. Це дуже корисно.
Заодно полюбуєтеся й навколишньою
природою», — підсумовує черкащанка
Антоніна Ткачук, яка наразі готується
вже до літнього чемпіонату України. ■
ма і з родиною. Відразу додам, що ненабагато менше я отримую зараз в Україні, аніж отримав у лютому у Варшаві. Тому нині я навіть не планую
повертатися туди. Адже коронакриза дала мені нові можливості», — розповідає заробітчанин зі стажем.
Тим часом Національний банк прогнозує падіння української економіки цього року не більш ніж на 5%. За
словами очільника Нацбанку Якова
Смолія, українська економіка ввійшла в коронакризу в значно кращому
стані, ніж під час економічних криз
2008-го чи 2014 років. На думку керівника головного фінансового регулятора країни, вже в третьому кварталі ділова активність почне відновлюватися, тоді ж поступово зменшуватиметься й безробіття. «А вже в наступні
роки ми знову побачимо зростання на
рівні 4%. Для стимулювання економіки ми, ймовірно, зможемо ще знизити
облікову ставку цього року. Простір
для цього є — інфляція низька і залишиться в межах нашої цілі з 5% плюсмінус 1%», — зазначив Смолій. ■
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СПОРТ
Мирон Маркевич
тренер-консультант ФК «Рух» (Львів)
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«Не люблю слово «консультант», просто хочу допомогти команді,
котра зростала на моїх очах, починаючи з чемпіонату області. Оскільки
зараз пауза в матчах збірних, у мене з’явилося багато вільного часу,
намагатимусь допомогти тренерському штабу «Руху» порадами».

■ ФУТБОЛ

■ ТЕНІС

Допрем’єрний
показ

Турнір — на вибір

Іменитий вітчизняний наставник взявся допомагати
лідеру першої ліги підвищуватися в класі

У тенісному світі готуються
до проведення «великих
шоломів» із певними
посткарантинними
обмеженнями
Григорій ХАТА

❙ Участь з «Дніпром» у фіналі Ліги Європи-2015 проти «Севільї» — найвище тренерське
❙ досягнення Мирона Маркевича.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Григорій ХАТА
Чи то повна відсутність чемпіонської інтриги в прем’єр-лізі, чи, можливо,
довгограюча дискусія навколо форми завершення турніру в першій лізі, але, навіть не розпочавшись, другий за силою
дивізіон країни став головним центром
тяжіння для футбольної аудиторії у посткарантинній футбольній Україні.
Коли ж оголосили про рестарт сезону в Д-1, його матчами одразу зацікавився провідний футбольний телетранслятор країни. Ну а про те, що кінцівка сезону обіцяє бути вельми цікавою, говорить
і поява в тренерському штабі лідера першолігової першості — львівського «Руху»
— знаного вітчизняного спеціаліста Мирона Маркевича. На початку тижня на
пост очільника цього колективу замість
Юрія Бакалова, у котрого виникли проблеми зі здоров’ям, заступив 32-річний
Іван Федик. При цьому Мирону Богдановичу відвели позицію тренера-консультанта. «Хочу допомогти рідній команді.
«Руху» до снаги вийти до прем’єр-ліги»,
— сказав досвідчений наставник, котрому, до слова, на початку наступного року
має виповнитися 70 років.
Відзначимо, що саме за ініціативи
Маркевича в рідних йому Винниках, що
на Львівщині, в 2003 році було створено
аматорський колектив «Рух», який із часом перетворився на солідний професіональний клуб з потужною клубною інфраструктурою й тепер уже львівською
пропискою.
Про консультантську посаду в «Русі»
Маркевич, який останніми роками очолював комітет національних збірних в
українській асоціації футболу, говорить
доволі обтічно. «Не люблю слово «консультант», просто хочу допомогти команді, котра зростала на моїх очах, починаючи з чемпіонату області. Оскільки зараз
пауза в матчах збірних, у мене з’явилося
багато вільного часу, намагатимусь допомогти тренерському штабу порадами. Слідкую за тренувальним процесом,
якщо буде потрібно, буду вносити певні
корективи», — пояснив суть своєї нової
роботи знаний спеціаліст.
Після того, як Маркевич припинив
співпрацю з «Дніпром», залишившись
без регулярної тренерської практики,

відтоді він не раз наголошував, що не проти того, аби знову взятися за роботу клубного наставника. Щоправда, підходящих
пропозицій ветерану тренерського цеху
не надходило.
Однак коронавірусна пандемія внесла
свої корективи в плани іменитого наставника. І хоча з першого погляду може здатися, що перша ліга вітчизняного футболу — занадто скромний майданчик для
фахівця, котрий грав із «Дніпром» у фіналі Ліги Європи, проте і персона Маркевича, і сам турнір можуть стати окрасою нинішнього футбольного сезону в Україні.
Нагадаємо, що одразу сім клубів першого дивізіону незабаром продовжать запеклу боротьбу за три путівки до прем’єрліги. Тож навіть на порожніх стадіонах
від септету претендентів на підвищення
в класі чекають яскравого видовища.
«Рух», «Волинь», «Минай», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Агробізнес»,
«Металіст-1925» — усі вони подали заявки до УАФ на атестат для участі в УПЛ
сезону 2020—2021 років. Вочевидь, отримати документ, який свідчитиме про
відповідність клубу вимогам елітного дивізіону, зможуть усі семеро колективів. Проте реальні перепустки до когорти найсильніших існують в обмеженій
кількості, й розраховувати на них зможуть лише команди призової трійки.
Зауважимо, що 19 липня 2019 року на
загальних зборах УПЛ було погоджено
рішення про розширення в сезоні 2020—
2021 дивізіону до 14 команд. Тоді ж засновники ліги визначили й формат обміну команд між вищою та першою лігами, який передбачав, що два перші клуби Д-1 напряму піднімуться в еліту, тоді
як третій колектив першої ліги за право
підвищитися в класі має зіграти «плейоф» з останньою (12-ю) командою ПЛ.
Водночас на виконкомі УАФ, котрий відбувся 26 липня 2019 року, вирішили, що
одразу три перші команди першої ліги
отримають прямі перепустки до вищого класу, остання ж команда ПЛ прямим
ходом відправиться до нижчого дивізіону. Тож, вочевидь, саме за таким принципом і відбудеться ротація між двома
найсильнішими футбольними дивізіонами країни. Лишилося лише дочекатися
імен власників щасливих квитків. ■

Зіштовхнувшись із непереборними
обставинами у вигляді тотального коронавірусного карантину, організатори великих міжнародних турнірів тепер змушені шукати шляхи виходу з непростої
ситуації. Попри те, що календар глобальних спортивних подій-2020 зазнав суттєвих змін, в окремих випадках менеджери сповнені бажання й наснаги провести
змагання в раніше обумовлені терміни. Серед таких знакових турнірів — Відкритий
чемпіонат США з тенісу, котрий у нинішньому році має розпочатися 31 серпня.
В оргкомітеті «Ю-Ес оупен» заявили,
що переносити цьогорічний американський «мейджор» не планують, оскільки
в такому разі відбудеться суттєве падіння виплат за продаж телеправ. Щоправда, організатор турніру — Асоціація тенісу США — планує запровадити для його
учасників певні обмеження, які подобаються далеко не всім тенісистам. Проводити змагання там хочуть без глядачів
та представників ЗМІ. При цьому боси
«Ю-Ес оупен» наполягають, аби команди учасників складалися з мінімальної
кількості осіб. А це категорично не влаштовує топових виконавців.
Приміром, канадський тенісист Мілош Раонич каже, що не тільки він, а й
інші гравці, котрі відновлюються після травми, не можуть приїхати до НьюЙорка лише з одним членом команди,
бо, окрім тренера, йому потрібен і фізіотерапевт.
Загалом, запропоновані організаторами умови не надто подобаються тенісному бомонду, представники якого, до
всього іншого побоюючись коронавірусу, можуть проігнорувати американський «гранд слем».
Особливо це стосується представників європейського континенту. Якщо
експерша ракетка жіночого тенісу американка Серена Уїльямс уже підтвердила свою участь на домашньому «шо-

❙ Сергій Стаховський з вольової перемоги
❙ розпочав свої виступи на чемпіонаті
❙ Східної Європи в Сербії.
❙ Фото з сайта sportarena.com.
ломі», то лідери чоловічого рейтингу —
серб Новак Джокович та іспанець Рафаель Надаль — подейкують, хочуть
залишитися в Європі.
Тим паче що одразу після Відкритого
чемпіонату США Париж має намір провести перенесений через коронавірус «Ролан Гаррос». Для «короля ґрунту» з Іспанії, як відомо, цей турнір має особливе
значення. З огляду ж на далеко не юний
вік, Надаль (як, власне, й Джокович) буде
змушений розставити турнірні акценти.
Що цікаво, організатори «РГ» розмірковують над тим, аби цього року не проводити на паризькому ґрунті турніри
легенд та змішаних пар. Усе — заради
збереження призового фонду для «одинаків». Водночас на ключових кортах
«РГ» буде встановлене штучне освітлення, аби в коротку осінню днину не ламався розклад змагального дня. Однак
найважливіша фішка цьогорічного «Ролан Гарросу» — розсувний дах, який нарешті з’явився на головній арені турніру, корті імені Філіпа Шатріє. Тож тепер дощ не становитиме серйозної загрози для планів організаторів.
Поки ж міжнародні тенісні турніри мають скромне представництво, яке
обмежується невеликою кількістю спеціально запрошених учасників. На одному з таких виставкових зібрань — чемпіонаті Східної Європи — у Белграді, в академії Янко Тіпсаревича, змагаються українські повпреди: Сергій Стаховський та
Ерік Ваншельбойм. У першому турі групового раунду Стах переграв словенця
Альяза Бедене — 4:6, 6:1, 6:4, а Ерік здолав серба Мілана Дрінича — 6:1, 6:1. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Завтра закінчується передплата
на «Україну молоду»
на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти
оцiнюють як головну нацiональну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 червня, і
ви отримуватимете газету з другого півріччя. Передплата на «Україну молоду» оформлюється як
за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у
пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,
до кінця року — 393 грн 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
до кінця року — 513 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,
до кінця року — 142 грн 62 коп.
Передплатний iндекс —
49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп., на
півроку — 10 грн 00 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Читайте
в наступному
номері:
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Політичні словотвори
Кому і для чого вигідно через 350 років гетьмана Дем’яна Ігнатовича нарікати Многогрішним

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020

■ ЗАРАЗА

Агент 007 перечікує біду
на Гаваях
Пірс Броснан — про пандемію та втрату друзів
Після послаблення карантину в Україні різко зросла кількість
нових інфікованих цією недугою.
Люди виправдовують себе тим, що
набридло ходити у масках, втомилися бути постійно під стресом. Так
і хочеться сказати: схаменіться,
отямтеся, адже невидимий ворог ще
страшніший, ніж очевидний. І в таких випадках тим наочніший приклад відомих людей, які застерігають від легковажності. Так, відомий і дуже популярний свого часу
виконавець супершпигуна Джеймса Бонда Пірс Броснан днями зі
смутком повідомив про втрату від
цього підступного вірусу двох своїх
друзів. «Вони були моїми друзями
45 років. І я хрещений батько сина
одного з них. Неважливо, де ви перебуваєте і як чудово себе почуваєте, ваше життя все ще під страшною
загрозою», — розповів актор одному із західних видань.
Голлівудська зірка, незважаючи на свій немолодий вік (актору
вже 67 років), чудово виглядає —
Варка ВОНСОВИЧ
Нічого дивного, що останні місяці всі інформаційні приводи крутяться довкола пандемії. Проте в цьому є й свої плюси, адже
скільки креативних ідей виникло під час карантину. Скажімо, в той час, коли для громадян багатьох європейських, та й не тільки,
країн існують певні обмеження щодо відвідування громадських місць, є творчі люди,
які вигадують цікаві ідеї, як дотримуватися дистанції і водночас отримувати насолоду від спілкування з друзями чи просто від
філіжанки духмяної кави. Так, у багатьох
ресторанах за столики садять манекени, щоб
відвідувачі не займали ці місця і зберігали
таким чином відстань від сусідніх столиків.
У Швеції пішли ще далі й організували ресторан... під відкритим небом. Так, компанія
Oddbird, що спеціалізується на виготовленні

підтягнутий, імпозантний. Проте він чудово розуміє,
що, незважаючи на
прекрасне самопочуття і міцне, здавалося б,
здоров’я, коронавірус
чатує найбільше саме
на людей його віку і
старших, тож тим паче
потрібно бути обачним
і не наражати себе та
своїх близьких на небезпеку. Тому актор
разом із сім’єю жорстко притримується
карантину і перебуває наразі у своєму
будинку на Гаваях. «Ми на війні.
Люди
помирають. Сподіваюсь,
після всього цього виникне більше
доброти і усвідомлення, наскільки вразлива наша
планета», — поділився думка Пірс
Броснан. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №52

❙ Пірс Броснан.

■ НА ПРИРОДУ!

Посеред луків та озер
Незвичний за локацією ресторан — данина
не лише моді, а й пандемії
безалкогольного вина (виявляється, й таке
буває), відкрила заклад у заповіднику під
Стокгольмом. Ресторанчик невеликий —
усього шість столиків, проте яких! Ви можете замовити столик на пірсі біля води, в лісі
чи посеред поля. По-перше, «спілкування»
з природою забезпечене, по-друге, соціальної дистанції дотримано, та, по-третє, і для
здоров’я суцільна користь — свіже повітря,

прогулянка й дегустація безалкогольних напоїв (до слова, представник виноробні Мехмет Гюрбюзер, що й пояснює виготовлення
таких напоїв).
Варто зазначити, що спроєктувала цей незвичний ресторан датська компанія з дизайну
інтер’єрів Norrmans, яка виготовляє меблі з перероблених матеріалів та старих меблів. Тож,
як не крути — суцільні новації. ■

■ ПОГОДА

дою та масажем, мережа салонів
краси з такими процедурами. 5.
Найзручніший вид громадського
транспорту, де не буває заторів. 6.
Співочий птах родини в’юркових.
9. Танцмайданчик. 11. Російський
поет і прозаїк, автор роману «Дрібний біс». 12. Головна кровоносна
судина. 15. Черепаха із дитячої пісеньки Ганни Чубач. 16. Французький сир із пліснявою. 18. Столиця
Канади. 20. Підвищення в церкві
для співаків та читців збоку від іконостаса. 21. Роман Юрія Мушкетика. 22. Слов’янський бог весняного сонця. 25. Ввічливе звертання
до англійського джентльмена. 26.
Місце для ремонту великих кораблів. ■
Кросворд №51
від 16 червня

■ ПРИКОЛИ

18 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза, в окремих
районах град i шквали. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Темпемінлива
ратура вночi +17...+19, удень +28...+30.

хмарність

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +17...+19, удень +29...+31.
Вінниця: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень +25...+27.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +17...+19, удень +25...+27.

Північ
Захід

+14…+19
+26…+31

+12…+17
+22…+27
Схід

хмарно

16 червня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 21-25 градусів, у Дніпрі біля Києва — 23.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, помiрний, мiсцями
значний дощ. Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин: уночi +13...+15, удень +22...+24.

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

По горизонталі:
4. Курортне селище в
Криму біля Ялти. 7. Різновид буколічної поезії, що
будується за принципом
діалогу між пастухами та пастушками. 8. Урочистий похвальний вірш. 10. Широкий гуцульський пояс. 12. Місце поширення окремого виду тварин чи рослин. 13. Графиня, головна героїня
однойменного роману Олександра Дюма. 14. Один із учнів Христа, який його зрадив. 16. Супротивник тореадора під час кориди.
17. Годинник. 18. Притока Волги.
19. Літера латинської абетки. 21.
Давня назва України. 23. Тіло людини без рук, ніг і голови. 24. Грамота монгольського хана, якою надавалося право на володіння державами і провінціями, що підкорялися Золотій Орді. 25. Місце, де
ростуть плодові дерева. 27. Французьке місто, яке після семимісячної осади звільнила Жанна д’Арк
зі своїм військом. 28. Навіс на
світильнику для захисту очей від
яскравого світла.
По вертикалі:
1. Найбільше місто Нової Зеландії. 2. Істота або рослина, які
вважалися засновником племені. 3. Ім’я лідера китайських комуністів, союзника Сталіна. 4. Оздоровчі процедури, пов’язані з во-

Центр

+14…+19
+26…+31

+15…+21
+29…+34

дощ
сніг

Південь +15…+21
+25…+30
дощ,
гроза

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

— А що таке досвід?
— Це коли замість питань «Що?
Де? Чому? » залишається єдине питання «Навіщо?».
***
— Абраме, не пий таки сьогодні каву.
— Чому?
— Тому що її немає.
***
Я свою міру алкоголю знаю.
Упав — значить, досить.
***
Ізя схопився за серце, але суворий погляд дружини змусив його

жити ще 40 років.
***
— І запам’ятайте, Яшо, бойкот iз
дружиною неможливий. Як тільки ви
перестаєте з нею говорити, вона тут же
вирішить, що ви почали її слухати.
***
Одеса. Напис на паркані:
— Патрони дорогі, попереджувального пострілу не буде.
***
В Одеській аптеці:
— Є у вас що-небудь від сивого
волосся?
— Таки глибока повага.
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