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Голова Державного агентства інфраструктурних 

проєктів — про будівництво, модернізацію і 

реконструкцію 16 аеропортів 

Очолюване колишнім 

наставником «Шахтаря», 

«Динамо» перервало 

багаторічну гегемонію 

«гірників» у чемпіонаті

Українські воїни у  зоні проведення операції  Об’єднаних сил налаштовані на перемогу над російським окупантом та його прихвоснями. І навіть у бойових буднях знаходять можливість 
відзначити Вербну неділю та готуватися до Великодня.
Фото пресгрупи ООС.
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Кирило Хом’яков: Оновлення аеропортів 
залежить від наявності 

ритмічного фінансування 

Слідами одного міфу 

Росія слабне
Уперше ТКГ прийняла за основу пропозиції України щодо порушення режиму тиші

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,901 грн 

1 € = 33,671 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн



ВІВТОРОК, 27 КВІТНЯ 20212 ІнФорУМ
«Завдяки невпинній дослідницькій праці багатьох науковців майже за 30 років комплексним історико-етнографічним 
дослідженням було охоплено 686 постраждалих поліських сіл (у тому числі 161 село в зонах відселення, 525 населених 
пунктів в інших зонах радіоактивного забруднення), а також 97 компактних поселень переселенців».  

З матеріалів онлайн-виставки «Темний Рай»

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

Знімати 
маски зарано
Чи вірити, що добова 
захворюваність 
уже найнижча з початку 
березня
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 В Україні за недільну добу стався, за 
офіційною статистикою, помітний спад за-
хворюваності на ковід, і він є найнижчим 
із початку березня. Згідно з повідомлення-
ми МОЗ, 25 квітня зафіксовано «лише» 5 
тис. 62 новi випадки інфікування COVID-
19, зокрема захворіли 221 дитина та 54 
медпрацівники. У цей день одужали 6 тис. 
910 осіб, госпіталізовано 2 тис. 61 особу, а 
померло 195 пацієнтів, повідомив міністр 
охорони здоров’я України Максим Степа-
нов. 
 За добу в неділю найбільшу кількість 
підтверджених випадків зареєстровано в 
Дніпропетровській (676), Одеській (397), 
Миколаївській (375), Харківській (313) і 
Львівській (311) областях. За 25 квітня в 
Україні щеплено 1 тис. 114 осіб, а загалом 
— 528 тис. 30 осіб щеплені від початку вак-
цинальної кампанії. Завершили вакцина-
цію (отримали дві дози) — п’ять осіб (із них 
2 людини отримали по одній дозі за кордо-
ном).
 Зауважимо, що в останню неділю квіт-
ня зроблено дуже мало тестувань — зага-
лом 25 тис. 248: методом ПЛР — 15 тис. 
379, методом ІФА — 2 тис. 853, досліджень 
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 
— 7 тис. 16. А були окремі дні, коли тесту-
вань проводили понад 128 тисяч.
 Прикро, що, як констатував міністр Сте-
панов, у Києві та восьми областях у неділю 
не зробили жодного щеплення від COVID-
19. (До слова, кількість захворювань у сто-
лиці за добу — 256 випадків). Загалом у 
країні щеплення проводила 51 мобільна 
бригада з імунізації та 12 пунктiв щеплен-
ня. Дані з тимчасово окупованих територій 
АР Крим, Донецької, Луганської областей 
та міста Севастополя відсутні.
 Кількість інфікованих від початку пан-
демії на ранок понеділка сягнула 2 млн 30 
тис. 333 людини, за даними міністра. На 
жаль, 42 тис. 518 пацієнтів померли. Оду-
жали 1 млн 579 тис. 438 осіб. Нагадаємо, 
що піковим в Україні виявилося 3 квіт-
ня, коли, за офіційною статистикою, було 
зафіксовано 20 тис. 341 новий випадок 
COVID-19. ■
   

А ТИМ ЧАСОМ...

 В Іспанії, на острові Майорка, затримали чолові-
ка, через якого заразилися коронавірусом 22 осо-
би. Як з’ясувалося, події відбувалися ще в січні: 40-
річний чоловік, маючи кашель i гарячку, продовжив 
виходити на роботу. Коли колега спробував від-
правити його додому, він нібито зняв маску і почав 
кашляти, кажучи, що збирається заразити всіх ко-
ронавірусом. Поліція у повідомленні зазначає, що 
чоловік, здавши тест, наступного дня знову пішов 
на роботу та у басейн, чекаючи результатів.
 У підсумку захворіли п’ятеро його колег і троє 
людей, які одночасно з ним відвідували басейн. Та-
кож заразилися загалом 14 членів родин людей, 
які вочевидь підчепили вірус безпосередньо від 
нього, у тому числі троє малолітніх дітей. Перебіг 
хвороби у всіх був легким. Яке покарання загрожує 
чоловікові за недбале ставлення до оточуючих, не 
повідомляють. 
 А в Німеччині, в місті Вільгельмсхафен, медсест-
ра розбила вакцину Pfizer і приховала це та... заміни-
ла її фізіологічним розчином. Кого саме щепили та-
кою «вакциною», там не знають. Згодом горе-мед-
сестра зізналася про це колезі. Її вже звільнили з ро-
боти в Червоному Хресті, а поліція порушила справу 
через завдавання тілесних ушкоджень людям.

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 По українських позиціях на пере-
довій на Донбасі російські окупанти 
знову гатили, ігноруючи режим припи-
нення вогню. Недільної доби 25 квітня 
було зафіксовано 12 обстрілів позицій 
ЗСУ.
 Зокрема, поблизу населених пунк-
тів Широкине, Південне, Катеринівка, 
Троїцьке, Новозванівка та Новгородсь-
ке окупанти вели вогонь по позиціях 
українських захисників із забороне-
них Мінськими домовленостями міно-
метів 120-го та 82-го калібрів, а також 
iз великокаліберних кулеметів i гра-
натометів різних систем. А неподалік 
Пісків російсько-окупаційні війська 
обстрілювали позиції наших воїнів iз 
ручних протитанкових гранатометів i 
стрілецької зброї. У передмісті населе-
ного пункту Луганське  кацапські бан-
дити здійснили обстріл з автоматичних 
станкових гранатометів i великокалі-
берних кулеметів. 
 Із мінометів 120-го калібру відбувся 
обстріл цивільної інфраструктури на-
селеного пункту Водяне. Бойових втрат 
серед особового складу Об’єднаних сил 
унаслідок ворожих обстрілів немає. 
Представників ОБСЄ було повідомле-
но через Українську сторону СЦКК про 
дії збройних формувань Російської Фе-
дерації.
 Станом на ранок 26 квітня пору-
шень режиму припинення вогню не за-
фіксовано. 
 Додамо, що в Тристоронній контак-
тній групі вперше взяли за основу про-
позиції України по ситуації на сході 

нашої держави. Про це повідомив гла-
ва української делегації в ТКГ Леонід 
Кравчук. За його словами, нові пропо-
зиції щодо посилення контролю над до-
триманням режиму припинення вогню 
на Донбасі можуть бути затверджені 28 
квітня. 
 «Я запропонував документ, там 
сім пунктів доповнень до того механіз-
му, який уже задіяний iз липня 2020 
року. Передав його послу від ОБСЄ в 
ТКГ пані Хайді Грау. На останньому 
засіданні ТКГ наш документ, пропози-
ції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті 
до обговорення. І, як мені відомо, ук-
раїнський документ був прийнятий за 
основу. Це вперше. І навіть керівник 
ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це іс-
торична подія», — заявив Леонід Крав-
чук.
 Він додав, що пропозиції українсь-
кої сторони стосувалися трьох основ-
них напрямків. «По-перше, посили-
ти контроль над дотриманням режиму 
припинення вогню, в тому числі за до-
помогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі 
присутні на Донбасі. Друге — санкції, 
покарання тих, хто порушив режим 

тиші. Третє — як тільки є порушення, 
є загиблі, будь-яка сторона може вима-
гати зібрати негайно робочу групу, щоб 
обговорити й вжити заходів. Негайно. 
Протягом 12 годин», — зазначив глава 
української делегації.
 Зараз документ удосконалює робо-
ча група в ТКГ, яка обговорить його 27 
квітня. «Якщо вони дiйдуть якогось 
позитивного висновку, ми його обгово-
римо на загальній ТКГ 28 квітня і при-
ймемо цей документ. Це буде, я вва-
жаю, дуже важливий крок до встанов-
лення миру на Донбасі», — підсумував 
Леонід Кравчук.
 Варто наголосити, що дещо раніше 
Лондон і Вашингтон попередили пре-
зидента Росії Володимира Путіна про 
те, що Москва «заплатить високу ціну» 
в разі, якщо російські війська почнуть 
вторгнення на територію України. За 
словами директора секретної розвіду-
вальної служби Великої Британії Мі-
6 Річарада Мура, «безвідповідальні» 
дії Росії викликають серйозну триво-
гу, проте в довгостроковій перспективі 
Росія є державою, що слабне, «з точки 
зору економіки і демографії». ■

НА ФРОНТІ

Росія слабне
Уперше ТКГ прийняла за основу пропозиції України 
щодо порушення режиму тиші

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 «Більшість із нас знає 
Прип’ять як зону відчу-
ження, місто, де зупини-
лось життя. Та мало хто 
пам’ятає те, чим жило міс-
то до аварії. Його збудували 
ще 1970 року. Це було мо-
лоде місто з новою та зруч-
ною інфраструктурою, чис-
ленною кількістю робочих 
місць. До 35-ї річниці катас-
трофи на ЧАЕС ми виріши-
ли створити аудіосеріал зі 
спогадами місцевих й «ожи-
вити» місто через історії лю-
дей, які пам’ятають інакшу 
Прип’ять через свої сімейні 
події, подорожі на теплохо-
дах, цікаву роботу на стан-
ції, — розповідає Іван Шес-
таков, директор зі страте-
гічного розвитку медіасерві-
су Megogo. — В аудіосеріалі 
станція працює за своїм зви-
чайним графіком, люди об-
лаштовують свої квартири, 
відпочивають та подорожу-
ють, аж доки не настало 26 
квітня 1986 року».
 Для створення аудіо-
серіалу команда знайшла 
та поспілкувалася з тими, 
хто приїхав і став жителя-
ми Прип’яті, а потім зму-
шений був залишати місто. 
Серед них, зокрема, діджей 
палацу культури «Енерге-
тик», бібліотекарка, пра-
цівниця школи, працівни-
ки ЧАЕС. Кожен iз шести 
епізодів — життєвий етап 
героїв: приїзд до міста, жит-
тя у Прип’яті, роль Чорно-
бильської станції, 14 видів 
ковбаси у магазинах у пе-
ріод загального дефіциту, 
дискотеки на 400-500 осіб, 
план... виключення з ком-
сомолу за хрещення дітей, 
перше безалкогольне весіл-
ля, день напередодні аварiї 
та  день самої аварії, евакуа-
ція.  Розповідають переваж-
но російською мовою.

 

Скажімо, сестри Наталія 
Борисова та Тетяна Буте-
вич: Наталія працювала в 
школі, а Тетяна — у воєн-
торзі в Прип’яті; Валентина 
Паденок була старшим інже-
нером на експлуатації реак-
торного цеху №1 ЧАЕС; Оль-
га Зеленцова — з будівель-
ної організації на ЧАЕС; Бо-
рис Лукашенко — колишній 
керівник відділу капіталь-
ного будівництва атомної 
електростанції.
 Режисером аудіосеріалу 
став Дмитро Левицький — 

автор театральних п’єс i за-
сновник проєкту аудіопро-
гулянок. Над відмінним 
чуттєвим звуковим оформ-
ленням проєкту працювали 
звукорежисери Василь Яв-
тушенко і Ася Федоськіна 
із 4Ears Sound Production та 
композитор Володимир Ба-
бушкін.
 Прослуховування аудіо-
серіалів, як і подкастів, аб-
солютно безкоштовне та до-
ступне в розділі «Аудіо» до-
датку Megogo на смартфо-
нах на базі iOS та Android, 

в автомобілях з аудіосисте-
мою Android Auto та Apple 
CarPlay. Крім того, аудіо-
серіал «Прип’ять» став пер-
шим аудіопроєктом, що до-
ступний на Smart TV (роз-
діл «Серіали») та вебверсії 
медіасервісу за посиланням 
Серіал «Прип’ять» Серія 2. 
Місто — дивитися онлайн 
безкоштовно і легально на 
megogo.net. Справді ціка-
во. ■

Продовження теми — 
на 3-й і 8-й стор.

Прип’ять.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

ДО ДАТИ

Спогади із втраченого міста
Дев’ять героїв аудіосеріалу «Прип’ять»: від початку 
будівництва ЧАЕС до засекреченої евакуації

■
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Поляна 
красна
Столітня дача купця 
Синякова, де гостювали 
відомі авангардисти,  
стане музеєм
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На Харківщині, в селі Красна Поляна 
Зміївського району, невдовзі з’явиться 
новий музей під назвою «Мекка футу-
ризму». Цей мистецький заклад наразі 
пройшов усі стадії юридичної реєстра-
ції і має затверджений проєкт відбудо-
ви знаменитої садиби. Як «Україна мо-
лода» вже повідомляла, йдеться про дачу 
харківського купця Синякова, доньки 
якого на початку ХХ століття дружили 
з багатьма відомими авангардистами. У 
цьому скромному будиночку свого часу 
побували Борис Пастернак, Велимир 
Хлєбніков, Володимир Маяковський, 
Сергій Єсенін, Богдан Божедар, Микола 
Асєєв та багато представників тоді нової 
мистецької течії.
 Тривалий час ця історична пам’ятка 
перебувала в повному занепаді. Ідея ство-
рити тут музей виникла чотири роки 
тому, коли Красну Поляну відвідав відо-
мий британський арт-дилер, галерист і 
колекціонер Джеймс Баттервік. Він доб-
ре знає історію харківських футуристів, 
тому природно зацікавився садибою Си-
някових. Днями він побував тут знову і 
вкотре підтвердив свою обіцянку подару-
вати на відкриття музею картину  Марії 
Синякової-Уречиної, яка ввійшла в іс-
торію мистецтва як «ікона футуризму». 
 На сьогодні вже є затверджений про-
єкт реставрації інтер’єру будинку, а та-
кож план заміни вікон і даху. Окрім ме-
моріального значення, дача харківсь-
кого купця має і велике архітектурно-
художнє значення, оскільки є взірцем 
дерев’яних паркових садиб кінця ХІХ 
століття. Нині це єдина будівля такого 
типу, що збереглася на Зміївщині. Саме 
тому тут створюватимуть музейний ком-
плекс, який включатиме чималу мальов-
ничу територію. Усі дозвільні документи 
майбутній мистецький заклад уже має. 
Стало відомо також, що «Мекка футуриз-
му» буде філією Зміївського краєзнавчо-
го музею. Опікуватимуться садибою два 
співробітники. 
 З’являються у Красній Поляні й нові 
музейні експонати. Просто під порогом 
будинку недавно знайшли кілька ці-
кавих артефактів, а одна з приватних 
фірм виготовила меблі, стилізовані під 
інтер’єр ХІХ століття. Стара пічка збе-
реглася тут фактично в первинному виг-
ляді разом з автентичною  ліпниною на 
стелі. Колекція майбутнього закладу по-
повнилася також оригінальною купчою 
від 1903 року, яку Михайло Синяков от-
римав після купівлі садиби у дворянки 
Наталії Ган. Нові власники неабияк об-
лагородили помістя, висадивши тут на 
двадцяти десятинах чимало плодових де-
рев. У роки Першої світової, а потім і гро-
мадянської воєн цей сад став чи не єди-
ною можливістю для численного сімейс-
тва врятуватися від голоду.
 Історія цієї садиби продовжує по-
повнюватися новими історичними фак-
тами. Недавно, наприклад, стало відо-
мо, що пагорб, який розташований не-
подалік від дачі, може бути могилою 
матері знаменитих сестер. За словами 
Лілії Брік, ця жінка була людиною пе-
редовою та ще й «безбожницею». Деякі 
історики припускають, що саме від неї 
музи футуристів перейняли свій воле-
любний стиль життя. Загалом енерге-
тика цієї садиби й зараз надихає на нові 
плани. Художники вже мріють про ма-
льовничі пленери, а любителі мандрів — 
про новий туристичний маршрут. А най-
головніше те, що всі ці плани більше не 
здаються фантазією. ■

■Євдокія ФЕЩЕНКО

 Напередодні трагічної дати 35-ліття 
від дня найбільшої техногенної катас-
трофи у ХХ столітті — на ЧАЕС, непо-
далік Києва, 26 квітня 1986 року — від-
крили унікальну онлайн-виставку про 
життя Чорнобильського Полісся «Тем-
ний рай» на сайті Національного цент-
ру «Український дім». Через мистець-
кі відео, інсталяції, архівні фото, жи-
вопис, ілюстрації роботи експедиції 
та аудіозаписи спілкування з жителя-
ми, портрети та історії жителів цих те-
риторій, традиції бджільництва-борт-
ництва, а також інші творчі рефлексії, 
створені спільними зусиллями худож-
ників та етно графів, — показано, що від-
бувається у зоні відчуження впродовж 
останніх трьох iз половиною десятиліть 
після спустошення й руйнації цього міс-
ця аварією на атомній електростанції. 
Адже покинуті землі відродилися й не-
суть свій унікальний код.
 Глядачі з різних куточків України та 
світу можуть відчути енергію життя Чор-
нобильського краю минулого і сьогоден-
ня, переосмислюючи гірку сторінку тра-
гедії за посиланням https://uadim.in.ua/. 
Виставка складається з 12 частин.
 «Полісся охоплює п’яту частину те-
риторії України — на північ від Києва, 
між річками Уж, Прип’ять та Дніпро, 
простягаючись аж до Білорусі — ці землі 
здавна славляться мальовничою приро-
дою, промислом річкової риби, розмаїт-
тям популяції звірів та птахів. Непро-
лазні болота та луки Полісся рятували 
своїх мешканців від ворогів і загарбни-
ків — край протягом тисячоліть процві-
тав, збагачував дарами природи кожно-
го мешканця цього райського куточка 
землі. Але в 1986 році безжальний i до-
сі незнаний ворог покрив радіоактив-
ною хмарою більшу частину Землі — де-
мон вирвався з реактора Чорнобильсь-
кої атомної електростанції, забираючи 
людські життя, мрії та домівки жителів 
Прип’яті. Журба, порожнеча й самот-
ність оселилась у містах i селах Поліс-
ся, — констатує художник проєкту Ігор 
Руденя. — Проте тварини та рослини не 
схилилися перед ворогом — крок за кро-
ком вони продовжували боротьбу за своє 
і людське життя. Біда не ходить поодин-
ці. Ще одним небезпечним ворогом ста-
ли бюрократи та їхня ненависть до всьо-

го людського і щирого: недбалістю, забо-
ронами, корупцією та пожежами знищу-
ються села, ліси і поля, популяція диких 
тварин, культурне надбання краю, та 
його душа — самосели. Не людям Земля 
належить — люди належать Землі.
 Рай, прикритий темрявою людсько-
го нігілізму, існує — там є життя й од-
ного разу перелякана тварина, що шу-
кає прихисток від негоди, зайде до по-
хиленої хати з облущеними стінами та 
побитими вікнами, де рослинність вже 
проросла з підлоги. Її погляд зупинить-
ся на пожовклій чорно-білій фотографії 
— «Коли ви вже повернетесь? Ми вас че-
каємо, люди!».
 «Виставка «Темний рай» — дотик, 
нагадування очевидних, простих та зро-
зумілих кожному емоцій та речей», — 
каже її авторка і кураторка, художни-

ця Zinaida. Командою проєкту також 
стали співкуратор, архітектор онлай-
експозиції Вальдемарт Клюзко; етно-
графки, консультантки, співробітниці 
Державного наукового центру захисту 
культурної спадщини від техногенних 
катастроф доктор історичних наук Оле-
на Боряк та Наталія Лещенко; майстри-
ня обрядового хліба, дослідниця тради-
цій Оксана Барабаш; кінооператор, фо-
тограф Сергій Михальчук.
 Увечері 25 квітня у Києві, на Євро-
пейській площі, на фасаді «Українсько-
го дому» впродовж двох годин відбував-
ся видовищний світловий перформанс 
«Чорнобильське Полісся. Темний рай». 
Організатори зробили відеодокумента-
цію дійства, щоб усі охочі мали мож-
ливість побачити його в межах онлайн-
виставки в інші дні. ■

ПАМ’ЯТЬ

Код полинового Полісся
У Києві показали світловий перформанс до 35-ліття 
аварії на ЧАЕС

■

Відеоінсталяція на фасаді «Українського дому».
Фото надане організаторами.
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МЕДИЦИНА

Точність 
обстежень
На потреби дитячої лікарні 
виділили понад 
10 мільйонів 
Людмила НІКІТЕНКО 

 На Черкащині, вперше за 10 років іс-
нування, обласній дитячій лікарні виді-
лили рекордну суму фінансування — 10 
мільйонів 380 тисяч гривень. Таке рішен-
ня підтримали депутати на черговій сесії 
Черкаської обласної ради. На ці гроші 
планується закупити дуже потрібне лі-
карні медичне обладнання, повідомили 
«Україні молодій» в Черкаській ОДА. 
 За ці кошти буде придбано пристрій 
для відеоендоскопічних обстежень, що 
дозволить діагностувати найменші про-
яви захворювань, а також проводити 
хірургічні маніпуляції у дітей від на-
родження. Також закуплять парові сте-
рилізатори, кисневий генератор для ін-
тенсивної терапії в неонатальному цент-
рі та відділенні недоношених дітей.
 До речі, цьогоріч iз бюджету облас-
ті Черкаській обласній дитячій лікар-
ні, котра належить до п’яти найкращих 
лікувально-діагностичних закладів Ук-
раїни, де щороку лікується майже 40 
тисяч дітей, вже було виділено майже 2 
мільйони гривень на ремонт рентгенапа-
рата. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському обласному управ-
лінні поліції презентували систему 
відео спостереження та відеоаналіти-
ки «Безпечна Черкащина». Її розміс-
тили в новозбудованому Ситуаційно-
му центрі ГУНП. 
 «До нової системи «Безпечна Чер-
кащина» інтегровано 202 камери віде-
оспостереження, зокрема 31 камера з 
можливістю розпізнавати номерні зна-
ки транспортних звсобів i 171 оглядо-
ва», — повідомили «Україні молодій» 
у Черкаському обласному управлінні 
поліції.
 Правоохоронці кажуть, що розбу-
дова такого сучасного комплексу віде-
оспостереження дозволить централізо-
вано фіксувати та зберігати відеодані, а 
це, у свою чергу, забезпечить аналітич-
ну обробку інформації та створить умови 
для її використання різними категорія-
ми користувачів, що життєво важливо.
 «Об’єднання з іншими регіонами в 
єдину комплексну систему відеоспос-
тереження допоможе оперативно отри-
мувати інформацію про події, що від-
буваються в інших містах та селах Чер-
кащини, із застосуванням аналітичних 
функцій. А це значно розширить мож-
ливості поліції при охороні громадсько-
го порядку та розкритті злочинів по га-

рячих слідах», — наголошують у чер-
каській поліції.
 Як розповідає колишній головний 
міліціонер Черкащини, а нині депутат 
Черкаської міської ради від ВО «Черка-
щани» Владислав Пустовар, відповідно 
до розробленого проєкту в Черкасах за-
галом планується встановити 424 відео-
камери на 103 перехрестях. Серед них 
— 252 відеокамери з функцією розпізна-
вання номерних знаків автомобіля, зок-
рема й на «євробляхах»), 22 відеокамери 
з фукцією розпізнавання номерних зна-
ків, кольору та марки автомобіля,  125 
оглядових відеокамер, 25 відеокамер на-
правленої дії.
 «Це перший крок до створення без-
печного міста. Наступний — це прид-
бання, монтаж та запуск системи ві-
деоспостереження в обласному цент-
рі. Тендер має відбутися до кінця цьо-
го місяця», — підсумовує Владислав 
Пустовар. ■

ПИЛЬНУЙ!

Всевидюче «око»
Презентовано систему відеонагляду «Безпечна 
Черкащина»

■

Працює система «Безпечна Черкащина».
Фото пресслужби обласної поліції.
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Ірина КИРИЧЕНКО

Ігор Лосєв — кандидат філософських 
наук, колишній викладач Києво-Моги-
лянської академії. Він ніколи не вірив 
у добрі наміри Росії щодо України та й 
узагалі в братні народи, до того ж за-
вжди закликав до національного са-
моствердження українців. Послідовно 
обстоював українство і в Криму, спів-
працюючи з газетою «Флот України» 
аж до її закриття у 2014 році. Наша роз-
мова з ним — про українсько-російські 
відносини, про український націоналізм 
та про сьогодення Криму. 

«Незалежна Україна мала стати 
потужною мілітарною державою»
 ■ Ігоре Васильовичу, якими ви ба-
чите зараз українсько-російські від-
носини?
 — Українсько-російські відносини 
ніколи не були добрими, це були від-
носини між метрополією і колонією, 
навіть у часи незалежності України. 
Москва ніяк не хоче змиритися з тим, 
що вона перестала бути метрополією 
для колишніх колоній, для нових 
незалежних держав. І в цьому сенсі 
Росія завжди була ворогом України, 
який прагнув ліквідувати Україну як 
незалежну державу. Це те, що ніяк не 
хотіли зрозуміти люди, які стояли на 
чолі України, і замість того, аби роби-
ти все, щоб підготувати Україну до не-
минучого російського нападу, робили 
все, щоб Україна була беззахисною. 
Так воно і сталося.
 Починаючи з 1991 року Україна 
повинна була стати потужною мілі-
тарною державою, такою собі держа-
вою Війська Запорозького ХХ-ХХІ 
століть. А замість цього різні вожді в 
Україні виступали з ідеями, що нам 
ніхто не загрожує. І тут важко сказа-
ти, чи то була московська пропаганда 
всередині України, чи то щира дурість 
цих українських політиків. І це вже 
після того, як були дуже складні події 
на півдні у 1994 році, коли нас вряту-
вало тільки те, що Росія відволіклася 
на події в Чечні, і були дуже неприєм-
ні події навколо острова Тузла у 2003 
році. А потім уже був напад Росії на 
Грузію у 2008 році, але в нас ніхто не 
зробив висновків, хоча було зрозумі-
ло, що наступною на черзі є Україна. 
 ■ У вас багато наукових досліджень 
на цю тему.
 — У мене є понад сто наукових пуб-
лікацій, багато статтей, де я постійно 
бив в усі дзвони і попереджав про те, 
що на нас чекає. Київський поет Во-
лодимир Кисельов написав: «Не спав-
шему — честь, подавшему весть, что 
воры в дому, — честь стражу тому». Я 
тривалий час виступав у ролі такого 
стража, який постійно закликав Ук-
раїну бути пильною, але це був голос 
людини в пустелі.
 ■ А з якого року ви передбачали, 
що може бути війна?
 — Практично з 1992-1993 років, а 
найбільше з 1994 року, коли почала-
ся війна в Чечні і Росія показала, що 
вона є імперською, тоталітарною і реп-
ресивною державою. І весь той гено-
цид, який вона організувала в Чечні, 
показав, що вона не зупиниться перед 
жодними злочинами в ім’я відновлен-
ня імперії. І було зрозуміло, що рано 
чи пізно вони доберуться і до нас. «Не-
хай консули будуть пильними», — ка-
зали давні римляни. Та, на жаль, наші 
консули такими не були. Якщо ти ка-
зав, що російський напад немину-
че станеться, на тебе дивилися, як на 
міського божевільного: «Та це ж брат-
ня держава, братній народ». 
 До речі, і сьогодні в Україні при-
близно 30% диваків досі вважають 
Росію братньою державою, вже після 
всього, що сталося. Хоча я взагалі не 
вірю в феномен братніх держав. Якщо 
йдеться про держави, які керуються 
насамперед принципами досягнення 
своїх національних інтересів, то брат-
ніх у принципі бути не може. Навіть 
найближчі народи братніх відносин 
здебільшого не підтримували. Ми мо-
жемо подивитися на історію українсь-
ко-російських відносин: починаю-
чи з ХІІ століття і до наших днів було 

приблизно 28 російсько-українських 
воєн. Узагалі ця ідея братніх народів 
— вигадка російсько-радянської про-
паганди. І на жаль, в Україні ще бага-
то людей мають такі ілюзії. І ці ілюзії 
не розвіюють наші ЗМІ, наші політо-
логи та експерти.
 ■ А чи міг би врятувати Україну 
справжній український націоналізм?
 — Безперечно. Але для цього дух 
українського націоналізму має охо-
пити величезні народні маси. І лише 
тоді він може виконати свою історич-
ну місію. На жаль, навіть Західна Ук-
раїна проголосувала не за націоналіс-
тичні партії, а за Зеленського. Навіть 
жителі села Великий Угринів на Іва-
но-Франківщині — це батьківщина 
Степана Бандери — проголосували за 
нього. 
 У нинішній Верховній Раді ук-
раїнські націоналісти були би дуже 
потрібні. Там справді є патріоти, але 
патріоти, так би мовити, «час від 
часу», а націоналісти — це патріоти 
24 години на добу, і це певна гарантія 
від зрадницьких рішень парламенту. 
 А в нас Зеленський сьогодні є най-
більш рейтинговим політиком, нез-
важаючи на все, що він зробив, а ще 
більше на все, чого він не зробив і не 
зробить. 
 Два роки втрачено на підготовку 

України до відсічі агресії. Вже за два 
роки можна було би створити набага-
то потужнішу армію, ніж ми маємо. 
 І багато наших діячів виправдову-
ють свою політику нічого не робити 
тим, що, мовляв, військовий потен-
ціал Росії набагато перевищує війсь-
ковий потенціал України, і все одно 
ми нічого не зможемо. Це не так. Іс-
торія людства має дуже багато випад-
ків, коли слабша сторона перемагала 
сильнішу. Наприклад, Фінляндія, все 
населення котрої було менше, ніж чи-
сельний склад Червоної Армії в 1939 
році. Але Фінляндія відстояла свою 
державну незалежність, хоч фіни за 
це заплатили велику ціну, кілька де-
сятків тисяч фінських солдатів заги-
нули, а це ж маленька тримільйонна 
на той момент нація. 
 Мир із Росією можливий лише тоді, 
коли вона зазнає великих військових 
поразок, невдач. Допоки вона почу-
вається переможцем, ніякого миру з 
нею бути не може.

«Командувач Російського флоту 
писав листи з проханням нас 
«усмирить» 
 ■ Ви родом із Криму і завжди ство-
рювали там атмосферу послідовного 
українства.
 — Я кримчанин у дев’ятому по-
колінні, севастополець — у четвер-
тому. Я дуже переживаю втрату моєї 
малої батьківщини, куди я нев’їзний, 

де я позбавлений можливості відвіда-
ти могили моїх предків, починаючи з 
прабабці. 
 ■ До Криму ви нев’їзний тому, що 
арештують?
  — Звичайно. Вони там дуже добре 
знають мої позиції, я регулярно туди 
приїжджав. На День незалежності 
мене запрошували читати лекції у Се-
вастопольському управлінні СБУ. А 
тепер вони майже всі там співробіт-
ники ФСБ. І я не сподіваюсь навіть, 
що вони мені виділять якусь комфор-
табельну камеру у в’язниці. 
 ■ Розкажіть, як ви співпрацювали 
з газетою «Флот України».
 — Це був час приблизно з 1996-
го до 2014 року. Це була єдина про-
українська газета в Севастополі. І, 
як казали представники російського 
Чорноморського флоту, газета «Флот 
України» — це найбоєздатніший ко-
рабель Українського флоту. І прирів-
нювали цю газету до бригади морської 
піхоти на українському боці. Газе-
та була дуже бойова, рішуча, актив-
на, навіть командувач Російського 
флоту писав листи командувачу Вій-
ськово-морських Сил України з про-
ханням нас «усмирить». Це при тому, 
що Росія видавала в Севастополі май-
же два десятки антиукраїнських га-
зет своїм коштом. Вони й тоді діяли за 

принципом «их там нет», мовляв, ми 
ніякого відношення не маємо до цих 
газет.
 У 2014 році жоден офіцер, жур-
наліст газети «Флот України», нез-
важаючи на те, що Росія пропонува-
ла «золоті гори», не купився, а всі без 
винятку виїхали в Одесу, і вже там по-
чали видавати газету, як то кажуть, 
«з коліс». Але «мудре» керівництво 
в особі міністра оборони Полторака, 
його оточення газету «Флот Украї-
ни» знищило. Хоча ця газета зараз в 
Одесі, враховуючи ситуацію в цьому 
місті, була би дуже потрібною для кон-
солідації всієї патріотичної громадсь-
кості. І не тільки там, а й по всьому 
Чорноморському узбережжі Украї-
ни.
 ■ А про що ви там писали?
 — Про політику, про українсько-
російські відносини, про статус ук-
раїнської мови та української куль-
тури на півдні України, ще була по-
леміка з антиукраїнськими силами, 
з російською пресою. У кожному но-
мері були статті, які викривали анти-
українські пропагандистські провока-
ції. 

«Коли дадуть воду, Україна може 
назавжди забути про Крим» 
 ■ Певна частка кримчан зраділа 
Росії — що це за люди?
 — Що стосується проросійсько-
го референдуму. За різними даними, 

і Уповноваженого з прав людини при 
президенті РФ (там інформація лише 
один день провисіла на сайті, потім її 
негайно прибрали), і за інформацією 
Меджлісу кримськотатарського наро-
ду, реально в цьому референдумі взяли 
участь 34% кримчан, які мають право 
голосу. А з тих 34%, можливо, 90% 
проголосували за Росію. Це збігаєть-
ся з даними соціологів, і українських, 
і російських, і інших, які проводили ці 
виміри десь останніх двадцять років. І 
справді, прихильниками приєднання 
до Росії Криму завжди було не більше 
30% кримчан. Тобто 70% були проти. 
 Так що оці 30% громадян, мож-
ливо, і зраділи. Але останнім часом 
і вони починають розчаровуватись. 
Тому що ситуація щодня стає критич-
нішою. Там води стає дедалі менше, 
вода йде в першу чергу на постачан-
ня військових частин Російської Фе-
дерації, цивільним залишається мало. 
Продукти російські їсти неможливо, 
як сказав один дід у Сімферополі, ри-
зикуючи потрапити на підвал, «эту 
еду даже кошки и собаки есть не хо-
тят». Є такий жарт на кримських ба-
зарах, коли запитують: «У вас есть 
вкусные конфеты?»— «Вкусные кон-
феты были до 2014 года, сейчас только 
российские». І я не кажу вже про абсо-
лютне безправ’я, коли в людей можуть 
забрати житло, земельну ділянку. 
 Говорити, що в Криму були всуціль 
проросійські настрої,— це неправда. 
Там 30% було проросійських грома-
дян, приблизно 30%, разом із крим-
ськими татарами, проукраїнських 
громадян і 40% — це ті, кому, як і Зе-
ленському, «какая разніца» і їм все 
одно, чий буде Крим. 
  А головний негативний момент — 
це беззуба політика української влади. 
Коли постійно «позеленілі» політики 
кажуть, що треба дати воду в Крим. 
Щоб була вода в Криму, як справед-
ливо написав Микола Семена, треба 
не мити водою танки, кораблі і ракет-
ні установки. І тоді, коли дадуть туди 
воду, Україна може назавжди забути 
про Крим. Вона його вже не поверне. 
І коли Росія захоплювала Крим, вона 
сподівалася, що і далі Україна буде 
постачати все необхідне до Криму, під 
диктовку Кремля. Вона не розрахову-
вала, що Крим буде без води, електро-
енергії, багатьох інших речей. Хоча в 
останньому севастопольському випус-
ку «Флоту України» була опублікова-
на моя стаття про те, чим кримчанам 
загрожує відхід від України. І я там 
написав, що будуть колосальні про-
блеми з водою, електрикою, з поста-
чанням. Так воно і сталося. ■

АКЦЕНТИ

З ХІІ століття і до наших 
днів Україна мала 28 воєн 
із Росією
Політолог Ігор Лосєв ще з початку 90-х років 
попереджав, що чергова війна з «братнім народом» 
цілком реальна

■

«Геноцид, який Росія організувала в Чечні, показав, що вона 
не зупиниться перед жодними злочинами в ім’я відновлення 
імперії. Було зрозуміло, що рано чи пізно вони доберуться і до 
нас».

Ігор Лосєв.❙
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У Багдаді близько 90 пацієнтів 
загинули в пожежі 
 Щонайменше 88 людей стали жертва-
ми пожежі. що сталася в «ковідній» лікарні 
Багдада. Ще понад 100 осіб отримали трав-
ми й опіки різного ступеня тяжкості. Будів-
ля загорілося після вибуху в сховищі з кис-
невими балонами. Пожежа сталася пізно 
ввечері в суботу, повідомляє «Рейтер». Ба-
гато жертв перебували під респіраторами, 
коли кисневі балони вибухнули, викликав-
ши пожежу, яка швидко знищила підвіс-
ні стелі з легкозаймистих матеріалів, пові-
домив французький телеканал TV5 Monde. 
Пацієнти і медперсонал вистрибували з ві-
кон, намагаючись урятуватися. Прем’єр-
міністр Іраку Мустафа аль-Казимі звіль-
нив губернатора Багдада та міністра охо-
рони здоров’я Іраку. В країні оголошено 
триденний траур.

Усі 53 члени екіпажу 
індонезійського підводного 
човна загинули 
 Пошукова група знайшла на морському 
дні біля індонезійського острова Балі улам-
ки зниклого підводного човна KRI Nanggala 
402. Всі 53 члени екіпажу, що були на бор-
ту, оголошені мертвими. Судно зникло під 
час навчань. Субмарина була спущена на 
воду в Німеччині на корабельнях німецько-
го концерну ThyssenKrupp. 1981 року субма-
рина прибула до Індонезії. 2012 року це під-
водне судно зазнало капітального ремонту 
й модернізації в Південній Кореї. Адмірал 
Юдо Маргоно заявляв, що морське судно до 
зникнення було в хорошому стані. 

В Японії препарат 
«Барицитиніб» схвалено для 
лікування COVID-19
 Експертна рада міністерства охорони 
здоров’я Японії схвалила використання пре-
парату «Барицитиніб» (Вaricitinib) для ліку-
вання коронавірусу. Це таблетки, вироблені 
американською компанією Eli Lily, які вико-
ристовують для лікування ревматоїдного ар-
триту. Наразі уряд Японії вже схвалив вико-
ристання препарату «Ремдезивір» та стерої-
ду «Дексаметазон» для лікування COVID-
19. Японська влада відчайдушно вдається 
до всіх можливих засобів, які допоможуть 
вгамувати коронавірусну пандемію перед 
Олімпійськими іграми, що розпочнуться в 
липні.

Уже мільярд щеплень від 
коронавірусу в світі
 Міжнародне співтовариство 24 квітня 
подолало позначку в мільярд зроблених 
щеплень від коронавірусу. Кількість пов-
ністю щеплених поки ще значно менше мі-
льярда, оскільки більшість країн отримали 
тільки першу дозу вакцини.
 Таких у Великій Британії вже більше по-
ловини населення. Центри масової вакцина-
ції організовані навіть у церквах. У Франції 
перший компонент вакцини отримали 20% 
мешканців країни. У суботу великий центр 
вакцинації відкрився в конференц-залі го-
телю паризького «Діснейленду». А у важ-
кодоступні населені пункти, такі як у комуні 
Реймс на півночі країни, приїжджає спе-
ціальний автобус. За даними ООН, близь-
ко 20 країн почали прищеплювати біженців 
на рівних умовах iз власними громадянами, 
в тому числі Йорданія, Непал, Сербія і Ру-
анда. У США першу дозу вакцини отримали 
вже понад 40% мешканців, повністю імуні-
зовано вже третину населення. А в Бразилії 
успішне виконання програми імунізації під 
загрозою: 1,5 млн осіб не прийшли по дру-
гу дозу. В Євросоюзі на даний момент вве-
дено 117 мільйонів доз вакцини від коро-
навірусу. 

Президент США визнав геноцид 
вірмен у 1915 році
 Джо Байден першим із президентів 
США визнав різанину і депортацію вірмен у 
Османській імперії у 1915 році геноцидом. 
Ця заява не спричинить правових наслідків, 
але може зіпсувати відносини адміністрації 
Байдена з Туреччиною. «Щороку в цей день 
ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під 
час геноциду вірмен в османську епоху, і 
знову зобов’язуємося не допустити повто-
рення подібних злодіянь», — сказав Бай-
ден, виступаючи в суботу, 24 квітня, коли 
Вірменія та вірменська діаспора відзнача-
ють День пам’яті жертв геноциду. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Офіційна представни-
ця Міністерства закордон-
них справ РФ Марія Захаро-
ва заявила в неділю, 25 квіт-
ня, що відомство готує спи-
сок недружніх Росії держав. 
До цього переліку точно ввій-
дуть Сполучені Штати. Про 
місце України в ньому на-
разі не згадують. Недруж-
нім країнам, що ввійшли до 
списку, заборонять наймати 
російських громадян для ро-
боти в дипломатичному пред-
ставництві.
 «Як ви знаєте, напередодні 
був опублікований указ пре-
зидента, який містить цілу 
низку заходів щодо виконан-
ня вже існуючих федераль-
них законів, згідно з якими 
тепер ті держави, які оголо-
сили недружніми, не можуть 
набирати серед громадян РФ 
співробітників для своїх дип-
ломатичних і консульських 
місій», — уточнила Захарова 
в ефірі телеканала «Росія 1».
 За словами представниці 
МЗС, вся історія почалася з 
чергового «витка недружніх 
дій» американської сторони. 
«Як ви розумієте і я можу це 
підтвердити, в списку фігу-
рують США», — наголосила 

Захарова. При цьому пред-
ставниця російського МЗС 
зазначила, що Росія завжди 
виступала за миролюбний ха-
рактер зовнішньої політики. 
Вона нагадала, що всі дії, які 
кваліфікуються Кремлем як 
ворожі, Росія не залишить 
без відповіді.
 23 квітня Володимир 
Путін підписав указ про за-
стосування заходів впливу на 
недружні дії іноземних країн. 
Відповідно, «чорний список» 
МЗС є реакцією на вказівку 
«верховного». Указ прези-
дента Росії про заходи впливу 
на недружні дії іноземних де-
ржав, який оприлюднено на 
сайті Кремля, обмежує укла-
дання дипломатичними пред-
ставництвами країн, які здій-
снюють недружні дії, трудо-
вих договорів з фізичними 
особами на території РФ. Це 
випливає з першого пункту 
указу про застосування за-
ходів впливу (протидії) на не-
дружні дії іноземних держав. 
«Встановити, що кількість 
фізичних осіб, які перебува-
ють на території Росії і з яки-
ми можуть бути укладені до-
говори, визначається урядом 
РФ», — уточнюється в дру-
гому пункті. У наступному, 
третьому, пункті зазначено, 

що договори, які було укла-
дено до дня набуття чинності 
указу з фізособами, чия кіль-
кість перевищує встановлену 
владою країни, повинні бути 
припинені.
 Крім того, Володимир 
Путін дав доручення уряду 
визначити список недружніх 
зарубіжних країн, щодо яких 
буде застосовано вищеназ-
вані заходи. Також має бути 

чітко визначено кількість фі-
зичних осіб, які перебувають 
на території Російської Феде-
рації та з якими можуть бути 
укладені договори. 
 Указ набув чинності з дня 
його офіційного опублікуван-
ня, тобто з п’ятниці, 23 квітня. 
Він фактично відкидає Росію 
до обмежень роботи закордон-
них дипломатичних представ-
ництв часів Сталіна. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі, 25 квітня, в Ал-
банії відбулися парламентські вибори. 
140 парламентських місць виборювали 
близько 1800 кандидатів, представники 
12 політичних партій країни. Цікаво, 
що право голосу на цих виборах мали 3,6 
мільйона албанців, хоча  Албанія нара-
ховує лише 2,8 мільйона мешканців. Ре-
шту голосів мала забезпечити велика ал-
банська діаспора, яка розсіяна переваж-
но по країнах Європи, а також і світу. Це 
дещо затягує час остаточного підрахун-
ку голосів. Але, за даними екзитполу, на 
виборах до парламенту Албанії  лідирує 
правляча Соціалістична партія прем’єр-
міністра Еді Рами: ця політична сила 
набирає 46,9 відсотка голосів виборців. 
Опоненти соціалістів — коаліція на чолі 
з опозиційною Демократичною партією 
має 43,5 відсотка голосів, передає аген-
ція новин «Рейтер».
 Соціалістичний уряд в Албанії пере-
буває при владі вже дві парламентські 
каденції поспіль: вигравав вибори 2009 
і 2013 років. Під час цих виборів бага-
то виборців вимагали покращення си-
туації у справі боротьби з корупцією в 
країні. Нині Албанія займає 104-те міс-
це зі 180 в Індексі корупції, який скла-
дає міжнародна неурядова організація 
Transparency International (TI). Чим ви-
щий бал має країна в цьому індексі, тим 
вищим є рівень корупції в ній.
 Перед виборами країною прокотила-
ся хвиля сутичок. Прем’єр-міністр від со-
ціалістів Еді Рама та його головний опо-
нент від демократів Лулзім Баша обміню-
валися словесними ударами на телебачен-
ні та в ЗМІ, а їхні прибічники доводили 
правоту кулаками на вулицях. 21 квіт-
ня сталася стрілянина поблизу офісу Де-
мократичної партії, внаслідок чого одна 
людина загинула, а ще чотири отримали 
поранення. Лідер демократів Баша зви-
нувачує правлячих соціалістів у підта-
суванні результатів виборів, корупції та 
зв’язках з організованою злочинністю. У 
зв’язку з цими звинуваченнями депутати 
від Демократичної партії залишили пар-
ламент. 
 Теперішній глава уряду Еді Рама знач-
ну частину свого життя провів у Парижі, 
де зробив кар’єру шанованого й успішно-

го художника. Але після початку демок-
ратичних перетворень повернувся на бать-
ківщину, щоб «зробити з Албанії Євро-
пу». Спочатку був обраний мером столи-
ці Тірани, яку в короткий час перетворив 
з міста комуністичних бараків на сучас-
не європейське місто. Вже після обрання 
главою уряду на будівельний майданчик 
перетворилася вся Албанія, яка за корот-
кий час набрала рис європейської країни. 
Дійсно, без корупції в таких великих пе-
ретвореннях не обійшлося. Але саме за 
прем’єрства Рами Албанія також стала 
членом НАТО. 
 Раніше керівництво як Соціалістич-
ної, так і Демократичної партій заявляло 
про курс на членство країни в Євросоюзі 
та здійснення необхідних для цього ре-
форм. Албанія є офіційним кандидатом 
на вступ до ЄС. Як повідомлялося,  Рада 
ЄС з закордонних справ ухвалила рішен-

ня про початок переговорів про членство 
Албанії та Північної Македонії в Євро-
пейському Союзі.
 Еді Рама дуже сподівається на здо-
буття третього прем’єрського мандата, 
щоб завершити свою обіцянку  і ввести 
Албанію в Євросоюз. А трьома китами, 
на яких збирається в’їхати в об’єднану 
Європу, він на наступну каденцію вба-
чає розвиток туризму, аграрного секто-
ру та енергетичних проєктів. Багато ал-
банців надалі перебувають на заробіт-
ках в інших країнах, але Албанія тепер 
переживає наїзд європейців, переваж-
но італійців. Європейські фахівці охо-
че їдуть до Албанії як через високi за-
робітки, які їм пропонують, так і через 
перспективи професійного зростання, 
яких також не бракує у колишній «Пів-
нічній Кореї Європи», якою раніше вва-
жали Албанію. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Еді в Євросоюз заведе
На парламентських виборах в Албанії перемагає 
керівна партія 

■

Успішний художник Еді Рама за короткий час перетворив Албанію на європейську країну. ❙

ПАРАД МАРАЗМІВ 

Усіх ворогів — у «чорний список»
В МЗС РФ розповіли про формування переліку недружніх Росії держав

■

Хто вірить, що Росія завжди виступала за миролюбний характер 
зовнішньої політики?

❙
❙
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Коли експорт встановлює рекорди
 Експорт соняшникової олії в минуло-
му році сягнув рекордного показника — 
6,9 млн тонн. Тим самим на 12% перевер-
шивши рекорд 2019 року в 6,1 млн тонн. 
Виручка від продажу соняшникової олії 
становила 5,3 млрд доларів, що на 24 % 
більше, ніж попереднього року.
 «У товарній структурі вітчизняного 
експорту традиційно переважає продук-
ція рослинництва, — пояснив заступник 
директора Національного наукового цен-
тру «Інститут аграрної економіки» Ми-
кола Пугачов. — Головними продукта-
ми в ній, крім зернових, є олійні культу-
ри, рослинна олія та продукти її перероб-
ки. За даними Державної митної служби 
України, в 2020 році вартість експорту на-
сіння та плодів олійних культур склала 1,8 
млрд доларів. Це на 29 % менше, ніж 2019 
року».
 За його словами, торік обсяги поста-
вок цієї продукції на зовнішні ринки зни-
зились на 36 % — до 4,4 млн тонн. Екс-
порт ріпаку в натуральному вимірі піс-
ля рекордної для України позначки в 3,2 
млн тонн 2019 року скоротився торік до 
2,4 млн тонн. Більш як наполовину зни-
зився і продаж за кордон соєвих бобів — 
до 1,8 млн тонн.
 Серед країн-покупців є держави Азії 
та Європи: Німеччина, Туреччина, Бель-
гія, Нідерланди, Білорусь, Велика Бри-
танія, Франція, Велика Британія, яка за 
10 років збільшила обсяги закупівель ук-
раїнських олійних культур більш як у 27 
разів. Сумарно ці сім країн забезпечили 
Україні понад 76% експортних доходів 
від усіх закордонних поставок олійних.
 Такий ажіотажний успіх експорту 
призвів до суттєвого подорожчання цього 
продукту. Так, тонна соняшникової олії з 
700 доларів у серпні подорожчала до 1700 
доларів у березні нинішнього року. По-
купці одразу ж відчули цю динаміку на 
своїх гаманцях. Відтак у владі вирішили, 
що продаж стратегічного товару за кордон 
треба зменшити. 

Домовилися на двох 
 Відтак Міністерство економіки та асо-
ціація «Укроліяпром» підписали мемо-

рандум, яким узгодили граничні обсяги 
експорту соняшникової олії на 2020/2021 
маркетинговий рік: 5,38 млн тонн. 
Щоправда, не всі учасники ринку готові 
до таких обмежень. 
 «Упродовж останніх тижнів ми вели 
активний діалог із виробниками та екс-
портерами олії. Були різні думки, але в 
результаті ми вийшли на консенсусне рі-
шення, яке задовольняє всі сторони. Виз-
начений оптимальний об’єм експорту 
олії, з одного боку, заспокоїть внутріш-
ній ринок і наших споживачів. З другого 
боку, погоджений граничний обсяг жод-
ним чином не вплине на наші міжнародні 
зобов’язання і ми збережемо статус лідера 
на світовому ринку експортерів такої про-
дукції», — заявив міністр Ігор Петраш-
ко.
 За даними Державної митної служ-
би, за 7 місяців нинішнього маркетинго-
вого року на зовнішні ринки поставлено 
3,52 млн тонн соняшникової олії. «Щодо 
балансових показників, то в 2020/2021 
маркетинговому році виробництво пере-
дбачається на рівні 5,92 млн тонн. До під-
писання меморандуму з учасниками рин-
ку експорт оцінювали в 5,52 млн тонн. 
Внутрішнє споживання соняшникової 
олії в Україні складає 400 тис. тонн», — 
додали у Мінекономіки. Іншими словами, 
потужність вітчизняних переробників со-
няшнику настільки висока, що місячний 
обсяг внутрішнього споживання олії Ук-
раїна готова виробити за 1,5 доби.
 «Ми за цивілізовані правила гри. Під-
писання меморандуму зніме напругу як 
на внутрішньому ринку, так і стане важ-
ливим сигналом для міжнародних парт-
нерів України», — додав генеральний ди-
ректор асоціації «Укроліяпром» Степан 
Капшук.

Галузеві лобісти — проти 
 Але цей позитив не поділяє, скажімо, 
Українська зернова асоціація (УЗА), яка 
заявляє: у випадку запровадження в Ук-
раїні квот на експорт соняшникової олії 
ми можемо втратити 3 млрд доларів ва-
лютної виручки лише до кінця ниніш-
нього сезону. «Асоціація стурбована чут-
ками про бажання окремих популістів в 

уряді проштовхнути обмеження експор-
ту соняшникової олії з України через за-
провадження квотування та встановлен-
ня квоти на нульовому рівні», — кажуть 
в об’єднанні. 
 Але, на їхню думку, держава втрачає 
не лише це. Адже обмеження експорту, 
на твердження представників профільної 
асоціації, може спровокувати відмову аг-
раріїв від вирощування соняшнику і, як 
наслідок, виникне великий дефіцит сиро-
вини для переробників у новому сезоні. Це 
спричинить ще більше зростання ціни як 
на сировину, так і на соняшникову олію.
 «На тлі зростання дефіциту бюджету 
та зменшення валютних резервів із почат-
ку цього року, а також відсутності креди-
тування від міжнародних фінансових ор-
ганізацій — це призведе до вкрай складної 
ситуації в економіці та бюджеті країни», 
— заявив президент УЗА Микола Горба-
чов, додавши, що ухвалення такого рі-
шення негативно вплине й на репутацію 
нашої країни через невиконання взятих 
зобов’язань.
 Також в Асоціації наголошують на 
відсутності об’єктивних підстав для об-
меження, квотування чи ліцензування 
аграрного експорту та олійного зокрема, 
як немає й дефіциту олії на внутрішньо-
му ринку.
 Такої ж думки і в Європейській біз-
нес асоціації (ЄБА). Тут заявили, що вони 
стурбовані можливим запровадженням 
обмежень експорту олії соняшникової 
та закликали не повторювати помилки, 
які були допущені в минулому. «Запро-
вадження квот на експорт соняшникової 
олії матиме критично негативний вплив 
на олійну галузь України, — вважають у 
цій структурі. — Варто нагадати, що про-
тягом шести років з 2006 по 2011 роки в 
Україні декілька разів вводили обмежен-

ня на експорт зернових шляхом запро-
вадження квот. Таке запровадження об-
межень мало вкрай негативні наслідки як 
для аграрної галузі, так і для іміджу краї-
ни на міжнародній арені». 

«Зробимо гірше всім»
 На думку ЄБА, рейтинг України як 
сприятливого середовища для ведення 
бізнесу та надійного постачальника зер-
на на світові ринки суттєво погіршив-
ся у зв’язку із запровадженням відповід-
них обмежувальних заходів. До того ж 
обмеження експорту спричинили значні 
збитки власне аграрній галузі. Зокрема, 
за оцінками представників бізнес-спіль-
ноти, втрати доходів аграрних виробни-
ків від запровадження експортних квот у 
2010/11 маркетинговому році коливають-
ся від 1,9 до 2,6 млрд доларів. 
 «Варто зауважити, що ці обмежен-
ня, на жаль, передбачають використан-
ня механізмів, які вже застосовували-
ся в минулому та були неефективними 
в аграрному секторі. Відповідно, Украї-
на ризикує дати негативний сигнал для 
міжнародної спільноти та інвесторів. У 
такій ситуації запровадження квот у 
будь-якому розмірі на олію соняшнико-
ву не відповідає національному законо-
давству та міжнародним зобов’язанням 
України щодо Світової організації тор-
гівлі. Порушено, зокрема, статтю 5 За-
кону України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність», — стверджують експер-
ти ЄБА. — Державна політика в цьому 
секторі та її наслідки мають бути ре-
тельно проаналізовані та спрямовані 
на розвиток сектору на довгостроковий 
період. Тож бізнес закликає уряд не до-
пустити запровадження будь-яких об-
межувальних заходів експорту соняш-
никової олії». ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Завершення весни потенцій-
но несе суттєву загрозу вітчиз-
няному бджолярству. Деякі аг-
ровиробники, використовуючи 
отрутохімікати, роблять це з по-
рушенням технології та не пові-
домляють про свої дії пасічни-
кам. Хоча, за законом, мали би 
координувати свої дії. Така си-

туація призводить до масової за-
гибелі бджіл. Бджолярі зазнають 
збитків, Україна опиняється з де-
фіцитом меду, хоча раніше була 
чи не основним його експортером 
у світі. Зрештою, проблему від-
чувають і самі аграрії, адже де-
які культури залишаються неза-
пиленими. 
 Принаймні така ситуація 
була минулоріч. І, як свідчить 

навіть побіжний аналіз цьогоріч-
них подій, підстав для оптиміз-
му і сподівань, що все зміниться 
на краще, немає. Адже, за твер-
дженням експертів, налякати 
штрафами порушників, які за-
стосовують контрафактні препа-
рати, дуже складно.
 Бджоли ж гинуть переваж-
но не від використання аграрія-
ми засобів захисту рослин, а від 
порушення регламентів їх вне-
сення, недостатньої комунікації 
пасічників із сільгоспвиробника-
ми та використання контрафакт-
них чи фальсифікованих препа-
ратів.
 Як вважають в Інституті еко-

гігієни і токсикології ім. Л. І. 
Медведя, все починається з не-
контрольованого доступу в Ук-
раїну невідомих препаратів та 
продажу, особливо в роздріб, не-
контрольованої кількості конт-

рафакту. Налякати штрафами 
порушників, які застосовують ці 
препарати або порушують прави-
ла внесення, поки що складно. 
 Перший заступник голови 
Держпродспоживслужби Вла-
дислав Седик каже, що навіть у 
разі фіксації порушення склад-
но притягнути порушників до 
адміністративної відповідаль-
ності через недосконале законо-
давство. Окрім цього, найбільша 
передбачена санкція — 150 грн. 
Він наполягає, що державі необ-
хідно змінити свої підходи в цьо-
му плані.
 У Всеукраїнській аграрній 
раді переконані, що штрафи ма-
ють бути такими, які б у тому 
числі призводили до закрит-
тя бізнесу злісних порушників. 
Доктор ветеринарних наук, ди-
ректор Інституту тваринництва 
НААН Євген Руденко додає, що 

самі аграрії та пасічники мають 
також іти назустріч один одному 
та вчитися домовлятися. Це зні-
ме відразу чимало проблем, які 
досі виникали через відсутність 
порозуміння.
 На думку експертів, належ-
на сільськогосподарська прак-
тика і належна бджільницька 
практика стають передумовою не 
лише відповідального ставлення 
до довкілля, а й майбутнього іс-
нування бізнесу. Це саме те, що 
зробить обопільний бізнес обох 
сторін процесу успішним. Пасіч-
никам, як і аграріям, доведеться 
озброїтися знаннями. Зараз ек-
сперти готують проєкт, у якому 
звернули увагу на одну з голо-
вних проблем галузі — поперед-
ження отруєнь бджіл пестицида-
ми. Якщо ж впровадити у життя 
цю практику не вдасться, наслід-
ки будуть згубними. ■

Виробництво та експорт соняшникової олії приносять українським виробникам
мільярди доларів.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
❙

РЕГУЛЮВАННЯ

Заборона проти подорожчання
Влада хоче обмежити експорт олії, аби знизити ціни на цей товар. 
Фахівці заявляють, що наслідки будуть ще гіршими

■

ГАЛУЗЬ 

Права бджоли 
Експерти закликають запровадити правила, які 
захистять пасічництво від неконтрольованого 
використання отрутохімікатів

■

Олег ГАНСЬКИЙ

Українські товаровиробники та споживачі перебувають у цілковитій взаємозалеж-
ності, яка, з розвитком цього сектору виробництва, може набувати ознак антагоніз-
му. Приблизно така ситуація сьогодні існує з виробництвом соняшникової олії. Ціни 
на цей товар суттєво зросли. А оскільки за виробництвом та експортом цього про-
дукту Україна є державою-лідером, то влада вирішила обмежити його продаж за 
кордон, аби задовільнити внутрішній попит. 
Утім галузеві об’єднання, невдоволені цим рішенням, парирують: мовляв, дефіци-
ту на ринку все одно немає, а тому жодні обмеження недієві. Але своїм рішенням 
держава може знизити інтерес виробників до цієї культури, відтак наступного року 
подорожчання буде ще відчутнішим. 
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Найважливішим є 
аеропорт у Дніпрі
 ■ Чи достатнім є фі-
нансування, виділене для 
проведення таких масш-
табних робіт?
 — Реалізація усіх про-
єктів фінансується з різних 
джерел. На будівництво ае-
родрому в Дніпрі 1,4 млрд 
грн виділено з держбюдже-
ту. Із коштів з інших дже-
рел під державні гарантії 
залучено 703 млн грн на 
роботи в аеропорту Одеси 
і 29 млн грн — на проєк-
тування аеропорту на За-
карпатті. Об’єкти у Вінни-
ці, Херсоні та Рівному фі-
нансуються зі спеціально-
го фонду держбю джету, в 
який надходять кошти від 
продажу ліцензій на про-
ведення азартних ігор і ло-
терей (з початку 2021 року 
до держбю джету надійшло 
понад 200 мільйонів гри-
вень. — Ред). Чи є ризики 
неповноцінного наповнен-
ня цього фонду? Мабуть, 
що так. Але це вже зале-
жить не від нас, а від ситуа-
ції у країні. Загалом, реалі-
зація всіх проєктів в аеро-
портах країни залежатиме 
від наявності ритмічного 
фінансування.
 ■ Який проєкт із визна-
чених планом на 2021 рік є 
найважливішим?
 — Аеродром у Дніпрі. І 
за обсягами фінансування, 
і складністю, і важливістю 
для регіону та країни — 
це найголовніший інфра-
структурний проєкт в Ук-
раїні. Він другий за вели-
чиною кошторису після за-
порізького моста. Загальна 
вартість усього проєкту 
включає, власне, будівниц-
тво і додаткові витрати. До-
даткові витрати йдуть на 
службу замовника, на ін-
женера-консультанта (тен-
дер на 92,5 млн оголошено 
19 березня 2021 року. — 
Ред.), на викуп земель, на 
під’єднання електрики та 
решту заходів, які не вхо-
дять у генеральний підряд. 
Загальна вартість проєк-
ту, який пройшов держав-

ну експертизу наприкінці 
минулого року, становить 
6,23 млрд грн. Вартість ге-
нерального підряду — те, 
скільки повинен викона-
ти генеральний підрядник 
по будівельній частині — 
5,7 млрд грн. Ми провели 
відкриті торги і здобули на 
них, я сподіваюся, приго-
ломшливий результат — 
3,9 млрд грн.
 ■ Як вдалося досягнути 
такої ціни?
 — Відбулися дуже кон-
курентні торги, участь у 
яких узяли всі найбільші 
українські компанії, між-
народні компанії, будівель-
ні консорціуми. Перемогла 
компанія «Альтіс-Конс-
тракшн», яка запропону-
вала 31 відсоток зниження 
вартості від очікуваної вар-
тості. Зазначу, що різниця 
між пропозиціями трьох 
українських компаній — 
«Альтіс-Констракшн» та 
«Альтком» і «Автомагіст-
раль-Південь», які мають 
найбільший досвід будів-
ництва аеродромів і аеро-
портів, — становила 10 
тис. грн. Перемогла найде-
шевша пропозиція.
 ■ Чи не надто низьку 
ціну запропонував перемо-
жець для виконання тако-
го складного інфраструк-
турного проєкту? 
 — Переможець мав усе 
прорахувати. У договорі 
генерального підряду, як 
і в експертизі проєкту, ви-
значається чіткий перелік 
робіт і матеріалів, які не-
обхідно профінансувати, 
щоб збудувати цей об’єкт. 
Проєкт розділено на чоти-
ри черги, і відповідний до-
говір із переможцем підпи-
сано не лише із зазначен-
ням суми фінансування, а 
й із зазначенням всіх робіт 
і матеріалів, які генераль-
ний підрядник повинен за-
купити.

Неможливо 
безконтрольно збільшити 
вартість 
 ■ Чи визначенi умо-
ви, за яких генпідрядник 

може провести перераху-
нок вартості робіт уже під 
час виконання проєкту? 
Бо в Україні вартість часто 
зростає в процесі, що приз-
водить до скандалів… 
 — У нас визначено кош-
торис. І в проєктно-кошто-
рисній документації всі ро-
боти зазначені. Збільшува-
ти вартість безконтрольно 
буде неможливо. Звичай-
но, якщо будуть запропо-
новані якісь додаткові ро-
боти — але це не означає, 
що замовник на них одра-
зу погоджується. Це по-
винно бути раніше затвер-
джено коригуванням про-
єкту, державною експерти-
зою. 
 На цей рік фінансуван-
ня виділено, і роботи від-
повідно до графіку будів-
ництва вже почалися. Три-
вають підготовчі роботи під 
першу чергу будівництва: 
прокладаються робочі до-
роги, влаштовується буді-
вельне містечко, заклада-
ються бетонні заводи, за-
возяться матеріали. Зараз 
ми очікуємо на проєкт ре-
культивації земель (тендер 
на 1,36 млн грн оголошено 
1 квітня 2021 року. — 
Ред.), який дозволить зні-
мати родючий шар ґрунту. 
Цей договір буде вже неза-
баром, у другій половині 
квітня вже заплановані 
ґрунтові роботи. А в трав-
ні, за графіком, — бетонні 
роботи.
 ■ Але робоча докумен-
тація проєкту ще готуєть-
ся?
 — Робоча документація 
виконується паралельно 
з початком усіх робіт. Ми 
оголосили та провели тен-

дер на розроблення доку-
ментації, отримали скар-
гу від одного з учасників. 
Сподіваємося, що Анти-
монопольний комітет під-
твердить нашу позицію, 
і ми зможемо укласти до-
говір, щоби на кінець квіт-
ня отримати першу части-
ну робочої документації 
для будівництва першої 
черги.
 ■ І після затверджен-
ня робочої документації 
вартiсть проєкту не збіль-
шиться?
 — Проєктна докумен-
тація, так звана докумен-
тація стадії «П», затвер-
джує кошторис і обсяги 
робіт. Робоча документа-
ція — стадії «Р» — затвер-
джує технології та матеріа-
ли, які необхідні для реалі-
зації проєкту. Документи 
доповнюють один одного і 
на перегляд вартості робіт 
не впливають.

Рівне і Херсон 
«літатимуть» уже цього 
року 
 ■ Які з зазначених шес-
ти аеропортових проєктів 
будуть реалізовані 2021 
року?
 — До кінця року пла-
нуємо завершити роботи 
в аеропортах Рівного та 
Херсона. У Рівному запла-
нована реконструкція пе-
риметрової огорожі, вста-
новлення радіотехнічного 
обладнання. У Херсоні — 
реконструкція злітно-по-
садкової смуги.
 Проєкти у Вінниці та 
Дніпрі лише розпочина-
ються. Реконструкція ае-
родрому у Вінниці трива-
тиме 27,5 місяця. А будів-

ництво аеродромного ком-
плексу в Дніпрі — 36 
місяців.
 Поточного року запла-
новано проведення пере-
дпроєктних і проєктних 
робіт будівництва аеропор-
ту в Закарпатському ре-
гіоні. Розташування май-
бутнього аеропорту дозво-
ляє використовувати оби-
два курси посадки, тому 
літакам не доведеться пе-
ретинати повітряний про-
стір сусідньої держави, як 
це зараз відбувається в Уж-
городі.
 ■ Як називатиметься 
аеропорт у Закарпатській 
області?
 — Це питання хай вирі-
шують самі жителі області. 
Наше завдання — забезпе-
чити все необхідне для по-
яви аеропорту на карті Ук-
раїни.
 ■ Коли очікувати запус-
ку аеропорту в Одесі?
 — Зараз працюємо над 
завершенням 2-ї черги і по-
чатком 3-ї черги будівниц-
тва в аеропорту Одеси. 2-га 
черга будівництва аеродро-
му передбачає встановлен-
ня відповідного обладнан-
ня, в тому числі метеороло-
гічного (метеорологічного 
радіолокатора та радіоло-
катора огляду льотного 

поля). В рамках 3-ї черги 
передбачене будівництво 
магістральної руліжної 
доріжки, встановлення до-
даткового світлосигналь-
ного обладнання, прокла-
дання мереж та кабелів. 
Кошторисна вартість цієї 
черги 932,4 млн грн. Це 
дозволить збільшити обся-
ги пасажирських і вантаж-
них перевезень. 
 ■ Що потрібно зробити 
цього року, щоб наступно-
го року запустити ще 10 за-
планованих аеропортів?
 — Насамперед стабіль-
не та ритмічне фінансуван-
ня. У бюджеті на наступ-
ний рік потрібно заклас-
ти необхідні кошти. Та-
кож потрібно визначити, 
які аеропорти будуть го-
тові до реконструкції в на-
ступному році й на скільки 
це доцільно. Для цього ми 
ведемо перемовини з лето-
вищами та вивчаємо доку-
менти. Необхідно, щоб був 
проєкт, експертиза, ОВД, 
кошторис — це ті процеси, 
які займають багато часу. 
Аеропорти в які держа-
ва вкладатиме кошти оби-
раються за олімпійським 
принципом. У кого все буде 
готове до кінця цього року, 
можуть потрапити до про-
грами 2022. ■

ПРЯМА МОВА

Кирило Хом’яков: Оновлення 
аеропортів залежить від 
наявності ритмічного 
фінансування 
Голова Державного агентства інфраструктурних проєктів —
про будівництво, модернізацію і реконструкцію 16 аеропортів

■

Голова Державного агентства інфраструктурних проєктів 
Кирило Хом’яков.

❙
❙

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Місцеве народовладдя: слово за ЄС
Монобільшість направить законопроєкт про місцевий референдум до 
Венеціанської комісії

■

Іван БОЙКО

 Обранці з фракції «Слуга наро-
ду» стверджують, що всеукраїнсь-
ке публічне обговорення законо-
проєкту про місцевий референдум 
уже завершилося. Тож, за словами 
першого заступника голови Верхов-
ної Ради Руслана Стефанчука, вже 
невдовзі законопроєкт направлять 
на розгляд до Венеціанської комісії 
для отримання висновку.
 «Він (законопроєкт. — Ред.) за-
раз на юридичній вичитці. У від-
повідних правках ми враховує-
мо цілу низку тих пропозицій, які 
надіслали нам під час обговорен-

ня», — зазначив Стефанчук у ході 
засідання погоджувальної ради 
парламенту. 
 Нагадаємо, на сайті ВР зако-
нопроєкт про місцевий референ-
дум з’явився ще 22 березня. І «слу-
ги» обіцяли не поспішати з його 
ухваленням, мовляв, спочатку цю 
ініціативу президента Зеленського 
має обговорити громадськість. 
 Керівництво парламенту вважає 
законопроєкти про всеукраїнський 
та місцевий референдуми пріори-
тетними, бо вважає, що вони ніби-
то «встановлюють стандарти пря-
мої демократії і народовладдя».
 Згідно з концепцією, на місце-

вих референдумах можуть розгля-
датися питання, які стосуються 
господарства або кращого забезпе-
чення життя на рівні відповідних 
адміністративно-територіальних 
одиниць. 
 У суспільстві неоднозначно 
сприйняли цю ініціативу керів-
ництва держави. Найбільш дис-
кусійними виявилися питання 
щодо частоти проведення місце-
вих референдумів та кількості пи-
тань, які можуть виноситися на 
один такий референдум; а також 
щодо порядку накладення вето те-
риторіальної громади на рішення 
місцевої ради. ■

Іван ЛЕОНОВ

До 2023 року мати 16 аеропортів — таке амбітне завдання 
від президента Володимира Зеленського отримало Мінін-
фраструктури. Для його досягнення у Державному агентс-
тві інфраструктурних проєктів розробили поетапну програ-
му. У яких містах оновлять аеропорти вже у 2021 році, який 
проєкт є найскладнішим і що може завадити виконанню 
програми розповів в інтерв’ю «Україні молодій» голова 
Державного агентства інфраструктурних проєктів України 
Кирило Хом’яков.
«Завдання чітке — у три наступні роки забезпечити пов-
ноцінне функціонування 16 аеропортів в Україні. Частину 
з них треба побудувати з «нуля», іншу частину слід мо-
дернізувати, треті — реконструювати», — каже Кирило 
Хом’яков.
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«Ширилися чутки, що поїдемо в 
Афганістан»
 24 роки — той вік, коли все можливо 
і все попереду, коли ти вмієш мріяти і ди-
вувати, коли стаєш мудрішим та впевнені-
шим у собі. Василь відслужив армію, по-
вернувся у рідне село та влаштувався пра-
цювати в дитячий будинок. 27 травня 1986 
року було одним зі звичайних весняних 
днів, що нічим не відрізнявся від інших, 
проте в пам’яті молодого чоловіка він за-
карбувався на все життя.
 ...Уже вечоріло, як раптом у двері по-
стукали. Якась невимовна тривога охопи-
ла молодого чоловіка і холодок пробіг по 
всьо му тілу: хто б це міг бути в такий час? 
 На порозі стояв директор дитячого бу-
динку пан Волошин. 
 — То що, Василю, рюкзак маєш?
 — Маю, — розгублено і водночас здиво-
вано відповів чоловік.
 — Сало маєш?
 — Маю...
 — То збирайся. Поїхали. 
 — Куди? — ще з більшим подивом за-
питав Василь. 
 — Викликають до військкомату як 
військовозобов’язаного. 
 Василь тільки й устиг переодягтися, 
нашвидкуруч зібрати у наплічник найне-
обхідніше — документи, одяг, харчі — та 
по прощатися з родиною. І вже за кілька 
хвилин він сидів у директорських «Жигу-
лях».
 Біля районного військкомату метуши-
лися люди, в натовпі Василь упізнав кіль-
кох односельчан. Серед них був йому доб-
ре знайомий Сергій. 
 Медкомісії ніхто не проходив, навіть 
тиску не вимірювали. Усім написали, що 
здорові й придатні для виконання військо-
вого обов’язку. 
 — Ми взагалі не розуміли, куди нас 
везуть, ніхто відкрито не говорив. Поміж 
призовників ширилися чутки, що в Аф-
ганістан. Проте чи дійсно це так, ми не зна-
ли, — згадує Василь Дмитерко. 
 На узбіччі пункту збору вже чека-
ла припаркована колона помаранчевих 
«Ікарусів», тож за кілька хвилин хлопців 
відправили на Лубни. Там формувалася 
дивізія, яка прямуватиме далі.
 Василь ще раз уже подумки попрощав-
ся з родиною, залишаючи за спиною рід-
не село і не усвідомлюючи, куди їде. Перед 
хлопцем була невідомість. Тоді він ще не 
знав, що незабаром стане одним із ліквіда-
торів наслідків найпекельнішої, найбіль-
шої в історії людства техногенної катастро-
фи.

«Видали дозиметри, виготовлені ще 1961 
року»
 Наметове польове військове містеч-
ко було розміщене у 30-кілометровій зоні 
від атомної станції в селі Окопи. У цьому 
радіусі не було жодної живої душі — всі 
були евакуйовані. 
 А поряд — рудий ліс. Тут хвоя сосен ви-
горіла від радіації, вона перша прийняла 
на себе випромінення, а ліс став найнебез-
печнішим місцем у зоні відчуження. Після 
вибуху на ЧАЕС вітер спрямував радіоак-
тивний викид саме в його напрямку. Дози-
метр зашкалював, цокотів та видавав сиг-
нали тривоги, а цифри на табло змінюва-
лися на очах. І ти не бачиш і не відчуваєш, 
як альфа-, бета- й гамма-частинки проши-

вають людське тіло, мов кулі...
 Новобранцям видали зелену солдатсь-
ку форму, загальновійськовий захисний 
комплект та респіратори. 
 — Нам було поставлено завдання обго-
родити тридцятикілометрову зону колю-
чим дротом, причому сказали, чим скорі-
ше виконаємо, тим швидше поїдемо додо-
му. 
 У складі нашого полку були військово-
службовці різного віку: від 20 до 50 років. 
Серед них і дужі молоді солдати-строкови-
ки, і такі, як я, з числа запасу, яких нази-
вали «партизанами». Пам’ятаю кременчу-
жанина, який тільки звільнився з Афгану 
й одразу потрапив у Чорнобиль. А ще був 
хлопець, якого забрали сюди наступного 
дня після весілля... Жили у великих наме-
тах по 15 осіб і працювали по 18-20 годин 
на добу, аби швидше повернутися додому. 
Вважалося, що спиртне — це радіопротек-
тор, що виводить радіацію. І наш начмед, 
чоловік із життєвим досвідом, який слу-
жив у Семипалатинську, де випробовува-
ли атомні бомби, змушував нас пити по 100 
грамів горілки. Тоді ніхто з нас, окрім ньо-
го, ще не знав, що від радіації по-справж-
ньому нічого не убезпечує.
 Годували нас такими смаколиками, що 
й уявити важко: морепродукти, червона 
риба, фрукти «заморські», шоколад, «згу-
щенка». У «мирному» житті це все було в 
дефіциті, проте ми мали ці продукти кож-
ного дня. 
 Для підтримки нашого духу привозили 
з концертами артистів: першою була Пуга-
чова, потім Кобзон, Лещенко, Барикін...
 А ще військовослужбовцям сказали: 
якщо в когось рівень опромінення досягне 
або перевищить 27 рентгенів протягом мі-
сяця, то таких відправлять на демобіліза-
цію. Це згодом уже Василь та інші лікві-
датори дізналися, що ця доза — найвища 
межа допустимого опромінювання за рік. 
Військовим видали індивідуальні дози-
метри, але прилади, виготовлені ще в 1961 
році, показували велику похибку вимірю-

вання. Потім видали інші, проте, щоб ви-
значити дозу опромінення, необхідно було 
віддавати їх у спеціальну радіаційну лабо-
раторію і за допомогою спеціального при-
строю визначати цю дозу. Тож як не нама-
галися хлопці дізнатися, скільки ж рент-
генів опромінення «нахапався» кожен із 
них, так нічого й не довідалися.

«Знімали ґрунт там, де це не могли 
робити екскаватори»
 «Колючкою» залишалося обгороди-
ти останні кілометри... Василь уже уяв-
ляв своє повернення додому, зустріч із ро-
диною, як будуть вони разом з односельча-
нином та товаришем по службі Сергієм при 
нагоді згадувати, як спали в лісі на мокрих 
матрацах, як ставили стовпчики та натягу-
вали дріт...
 Та вранці військовослужбовців виши-
кували у шеренгу й оголосили, що їхня мо-
білізація триватиме ще пів року..
 — Увесь полк кинули на дезактивацію 

навколишніх сіл. Ми знімали ґрунт на те-
риторії ЧАЕС, там, де це не могли робити 
екскаватори. Лопатами, приблизно на ло-
патний штик... Потім вантажили зараже-
ну землю і вивозили на поховання до схо-
вища, що називали могильником. Чисти-
ли колодязі, оббивали плівкою вікна бу-
динків, мили в цехах атомної станції. А 
потім розпочалася одна з найнебезпечні-
ших операцій — очищення даху від гра-
фіту. Там був найвищий радіаційний фон. 
Дві хвилини роботи на даху прирівняли до 

двох років служби в армії. 
 Василю довелося побути на станції на 
різних роботах 8 разів. 
 ...Територія ЧАЕС — гігантських роз-
мірів, а всі приміщення настільки заплу-
тані, що нагадували лабіринт. Василь та 
його товариші по службі вже завершува-
ли роботи на станції, як раптом хтось спо-
хопився: Сергія, Василевого односельця, 
серед них не було. Військові обійшли кіль-
ка цехів — проте хлопець мов крізь землю 
провалився. Аби не отримати критичної 
дози, діяти необхідно було миттєво, тож 
розділилися на групи. 
 Сергія знайшли у віддаленому при-
міщенні станції, як виявилося, він заблу-
кав у численних цехах і не зміг знайти 
вихід. Його обличчя мало колір неприрод-
ної засмаги, подекуди з червоними пляма-
ми. Було видно, що йому дуже зле.
 Сергій отримав дуже велику дозу опро-
мінення, втратив волосся й зуби. Невдовзі 
хлопець помер. 

Це була у Василя перша втрата побра-
тима... А пізніше пішли з життя Андрій, 
Сашко, Степан... І багато інших хлопців, 
яким не було навіть сорока...
 Вони йшли на війну, де не стріляють, 
проте на неминучу смерть, де «невидимий 
ворог» підступно чатував скрізь. Та ніхто 
про це не думав, хлопці виконували війсь-
ковий та громадянський обов’язок перед 
своїм народом. 

Сьогодні діяв би так само 
 Сьогодні з усього взводу, де служив Ва-
силь, а це 25 осіб, залишилося живих троє. 
Тож для тих, хто вижив, головне питання 
— як зберегти рештки здоров’я.
 Та, на жаль, держава не надто дбає про 
тих, хто на ЧАЕС залишив свою дужість та 
молодість, щороку урізаючи їм пільги та 
позбавляючи оздоровчих путівок. Не всім 
ліквідаторам удалося отримати й «чорно-
бильські» пенсії... 
 Проте Василь Дмитерко говорить, що 
якби час повернувся назад, то діяв би так 
само: не роздумуючи, пішов би рятувати 
своїх людей та Україну.
 Свого часу, до 26-х роковин із дня 
аварії на Чорнобильській АЕС, телерадіо-
компанія «Лтава» відзняла фільм «Повер-
нення в Чорнобиль» (автор і режисер Кос-
тянтин Яхновський, оператор Євген Ко-
вальчук), у якому розповідається про Чор-
нобиль колишній та нинішній. Василь 
Дмитерко та інші ліквідатори аварії з Пол-
тавщини їздили разом із журналістами на 
місце трагічних подій та брали участь у 
зйомках. 
 Нині спливає 35-та річниця... Проте 
ще не одне покоління буде чути відлуння 
дзвону Чорнобильської трагедії, а в пам’яті 
ліквідаторів назавжди закарбується чорне 
сонце Прип’яті та шалене цвітіння бузку в 
1986-му в зоні навколо атомної станції... ■

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Гірчить Чорнобиль полином та болем... 
З усього взводу ліквідаторів аварії на ЧАЕС, де служив Василь Дмитерко, а це 25 осіб, живих сьогодні 
залишилося троє

■

Серед багатьох нагород нашого героя — 
орден «За героїзм та мужність».

❙
❙

Обличчя мало колір неприродної засмаги, подекуди з червоними 
плямами. Сергій отримав дуже велику дозу опромінення, втратив 
волосся й зуби і невдовзі помер.

Ще раз на чорнобильській землі Василь Дмитерко (праворуч) побував у 2012 році.❙

У Чорнобиль Василь потрапив через 
кілька років після «дембеля». 

❙
❙

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ
Полтавська область 

Їх ніхто не питав, та вони особливо й не задумувались про те, чим жертвували, коли 
35 років тому від’їжджали за наказом вищого керівництва в зону відчуження. Всі 
вони отримали непомірні дози радіаційного ураження. Багатьох уже нема серед жи-
вих, решта — хворіють, але не здаються. 
Чотири місяці на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростан-
ції відслужив колишній старший слюсар Рашівського дитячого будинку Гадяцького 
району, голова Шишацької організації «Союз Чорнобиль», що на Полтавщині, Ва-
силь Дмитерко. Згадуючи далекі трагічні події, він ховає у вуса щиру добру посміш-
ку та гіркоту чорнобильського полину водночас. 
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Ольга ОСИПЕНКО, 
завідувачка музею-відділу родини 
Симиренків Черкаського обласного 
краєзнавчого музею

Кожен українець iще зі шкільної пар-
ти пам’ятає, що останній прижиттєвий 
«Кобзар» нашого геніального поета й 
художника вийшов у світ коштом Пла-
тона Симиренка. Добре відомі й обста-
вини, які передували друку найповнішої 
на ті часи поетичної збірки Тараса Шев-
ченка. Все почалося з відвідин поетом 
Млієва влітку 1859 року та гостювання у 
Симиренків і Олексія Хропаля — керую-
чого Мліївським заводом відомої фірми 
«Брати Яхненки і Симиренко». Керую-
чий, до слова, був одружений із сестрою 
Платона Симиренка Наталією. 
Якраз Платон Симиренко під час обіду 
на поетову скаргу про матеріальну скру-
ту в зв’язку з виданням його творів по-
обіцяв свою допомогу. Й дотримав сло-
ва, позичивши Шевченкові гроші, які той 
зобов’язався повернути примірниками 
книги.

Малюнки Шевченка спалили чекісти 
 Знайомство з Тарасом, його гостини 
у Млієві, листування з Олексієм Хро-
палем та Платоном Симиренком стали 
подіями, що залишили глибокий слід 
у родині видатних українських підпри-
ємців-інженерів, винахідників, уче-
них, меценатів. Зокрема, в наступних 
поколіннях Симиренків про дружбу з 
великим українським поетом зберегло-
ся чимало спогадів, хоча її, так би мови-
ти, матеріальна складова, була знищена 
чекістами в перший арешт Володимира 
Симиренка на початку тридцятих років 
ХХ століття. Тоді у вогні більшовицькі 
варвари спалили козацькі грамоти, без-
цінні документи Левка Платоновича Си-
миренка, дипломи, малюнки Шевченка, 
листи видатних людей України тощо.
 Але далі хочу розповісти саме про 
спогад, що міцно засів у родині й живий 
навіть у наші дні. Маю на увазі переказ 
про те, що у дні перебування Шевченка 
в Симиренків дуже схвильований, емо-
ційний поет нібито власноруч вугіллям 
написав на дверях теплиці такі рядки:
 О люди! люди небораки!
 Нащо здалися вам царі?
 Нащо здалися вам псарі?
 Ви ж таки люди, не собаки!
 Напевне, чи не першою про цей вра-
жаючий факт повідомила донька Левка 
Платоновича Тетяна у своїх споминах, 
опублікованих iще в 1963 році у журналі 
«Дніпро» (№4). Про нього також читає-
мо і в споминах доньки Володимира Лев-
ковича Симиренка Тетяни у журналі 
«Родовід» (№1 за 1995 рік). Слід також 
сказати, що і в інших, вже сучасних ав-
торів, які писали чи пишуть про Сими-
ренків, не оминається згадка Шевченка 
та його напис на теплиці. 

«Чи буде правда меж людьми?» 
 Однак цей переказ слід вважати 
лише чудовою легендою, яку, можливо, 
придумали вже в радянські часи. Бо на-
справді дуже гострі слова поета вельми 
імпонували революційній комуністич-
ній епосі. Та, до всього, ще й піднімали 
«революційний авторитет» самих Си-
миренків. Які, виявляється, дружили з 
поетом-революціонером-демократом, і 
якщо дозволили йому написати на теп-
лиці ось таке, значить, поділяли його 
погляди, значить, і самі були... револю-
ціонерами, ворогами російського цариз-
му! 
 А можливо, ці революційні слова при-
думала журналістка, яка брала інтерв’ю 
в заслуженої вчительки України Тетя-
ни Симиренко? На жаль, у журналістів 
такі «вольності» частенько траплялися 
і тоді, і зараз... А Тетяна Левківна, про-
читавши їх, резонно подумала, що мас-
лом каші не зіпсуєш, і... промовчала? Бо 
як могла щось заперечити жінка, у якої 
комуністичний режим розстріляв бать-
ка, брата, чоловіка і єдиного 28-річного 
сина? 
 У будь-якому випадку, навіть із «тех-
нічного» боку, версія про напис не ви-
тримує жодної критики. Ну не міг цей 
напис, як стверджували обидві пані Те-
тяни, фізично проіснувати кілька десят-
ків років! 

 Або. Чи міг би вихований Тарас 
Шевченко раптом написати, гостюючи 
в мало знайомих (на той час) людей, ось 
такі слова? Дуже малоймовірно навіть 
для гострого на слово й експресивного на 
вчинки Шевченка.
 Та й чи могли вірнопіддані Російсь-
кій імперії, поважні, шановані багатії, 
капіталісти-власники дозволити собі ось 
таку «компрометацію» їхнього чесного 
імені? А через якихось майже двадцять 
літ, коли арештовували Левка Симирен-
ка і в садибі тривав кількагодинний об-
шук, у поліцейських протоколах про ре-
волюційний напис не було й згадки. 
 Проте найпереконливіше заперечує 
існування напису на дверях теплиці... 
«Кобзар» Тараса Шевченка. У якому чи-
таємо прекрасну, патріотичну, гуманіс-
тичну поезію:
 О люди! люди небораки!
 Нащо здалися вам царі?
 Нащо здалися вам псарі?
 Ви ж таки люди, не собаки!
 Вночі і ожеледь, і мряка,
 І сніг, і холод. І Нева
 Тихесенько кудись несла
 Тоненьку кригу попід мостом.
 А я, отож таки вночі,
 Іду та кашляю йдучи.
 Дивлюсь: неначе ті ягнята,
 Ідуть задрипані дівчата,
 А дід (сердешний інвалід)
 За ними гнеться, шкандибає,

Мов у кошару заганяє
 Чужу худобу. Де ж той світ!?
 І де та правда!? Горе! Горе!
 Ненагодованих і голих
 Женуть (последний долг отдать),
 Женуть до матері байстрят
 Дівчаточок, як ту отару.
 Чи буде суд! Чи буде кара!
 Царям, царятам на землі?
 Чи буде правда меж людьми?
 Повинна буть, бо сонце стане
 І осквернену землю спалить.
  У вірші відтворено вуличну сценку, 
побачену Шевченком у Петербурзі. Піс-
ля смерті вдови Миколи І Олександри 
Федорівни труну з її тілом з 29 жовтня 
до 5 листопада 1860 року було вистав-
лено в Петропавлівському соборі, де хо-
вали російських царів. Щоб продемонс-
трувати «скорботу народу», організову-

вали відвідини собору, зокрема для ви-
хованок дитячих притулків «відомства 
імператриці Марії», шефом якого була 
померла імператриця (через що її й на-
звано у вірші «матір’ю байстрят»).
 Під віршем зазначена дата написан-

ня «3 листопада 1860 р.». Про вірш по-

ета за 3 листопада 1860 року йдеться і 
в книзі «Труди і дні Кобзаря» відомого 
шевченкознавця Петра Жура.
 То як же міг Тарас Григорович, пере-
буваючи у Млієві влітку 1859 року, на-
писати слова, які ще не породив? А на-
писав їх пізньої осені наступного року?
 Звичайно, такі міркування одно-
значно наводять на думку, що «власно-
ручний Шевченків напис на теплиці» є 
вигадкою. Точніше, таким, що не може 
відповідати дійсності.

У Млієві поет замовив саджанці для 
майбутньої садиби
 Проте Мліїв і справді залишив у сер-
ці, душі Шевченка дуже теплий спомин. 
Й не лише через те, що Платон Симирен-
ко допоміг йому з виданням творів. По-
бачені картини квітучої української зем-

лі, справді райського куточка Вітчизни, 
заможного життя мліївців так вплину-
ли на Кобзаря, що він замовив у Олексія 
Хропаля (який, як і Платон Симирен-
ко, плекав чудовий сад) для своєї май-
бутньої садиби на березі Дніпра саджан-
ці фруктових дерев. Бо, як відомо, саме в 
цей час Тарас шукав ділянку землі, щоб 
її купити та збудувати на ній будинок. 
А також Мліїв надихнув поета й ось на 
таку чудову поезію:
 Поставлю хату і кімнату,
 Садок-райочок насажу.
 Посижу я і похожу
 В своїй маленькій благодаті.
 Та в одині-самотині
 В садочку буду спочивати,
 Присняться діточки мені,
 Веселая присниться мати,
 Давнє-колишній та ясний
 Присниться сон мені!.. і ти!..
 Ні, я не буду спочивати,
 Бо й ти приснишся. І [в] малий
 Райочок мій спідтиха-тиха
 Підкрадешся, наробиш лиха...
 Запалиш рай мій самотний.
 Як на мене, своєю потужною поетич-
ною силою, своєю величною мрією про 
красу життя він аж ніяк не поступаєть-
ся згаданим раніше революційним ряд-
кам.
 Утім у генія все велике. Тарас Шев-
ченко саме такий. Його нев’януча твор-
чість — наші шляхи сьогоднішні. І за-
втрашні. Поет — українське духовне 
знамено, наш людський ідеал. На всі 
часи. На всі віки. ■

З ЖИТТЯ МУЗЕЇВ

Слідами одного міфу 
Революційний напис Тараса Шевченка на теплиці родини Симиренків — реальна 
історія чи красива вигадка? 

■

Платон Симиренко під час обіду на поетову скаргу про матеріальну 
скруту пообіцяв свою допомогу на видання його творів. Й дотримав 
слова, позичивши Шевченкові гроші, які той зобов’язався повернути 
примірниками книги.

Виставка в музеї родини Симиренків, присвячена Тарасу. ❙

Копія картини (оригінал викрали з музею восени 2018 р.) Олега Баумейстера 
«Т. Г. Шевченко у Млієві», художник Анатолій Чередниченко.

❙
❙

Факсимільне видання Шевченкового 
«Кобзаря» 1860 року.

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

Рішення провести 93-тю церемонію 
вручення «Оскарів» на вокзалі Лос-
Анджелеса було покликане турботою 
влади міста та організаторів про її 
учасників. Місця там все-таки більше 
і соціальної дистанції простіше до-
тримуватися. З цією метою і кількість 
учасників цьогорічної «коронавірус-
ної» церемонії була значно зменшена. 
Втім як журналісти, які вели репортаж 
про проходження по червоному килиму 
перед церемонією, так і самі учасни-
ки відверто ігнорували захисні маски. 
Відверто кажучи, «урізаний» зоряний 
контингент церемонії можна було б 
цілком безпечно розмістити в лос-ан-
джелеському театрі «Долбі», в якому 
нагороду вручають iз 2002 року. Але 
організатором, певне, забажалося до-
дати до закостенілої роками церемонії, 
яка незмінно втрачає популярність, 
якоїсь родзинки. Ось й ідея з «вокза-
лом-базаром».

Десять номінацій — два «Оскари»
 «Вокзал» — це місце, де вона відбу-
валася, а «базар» — це те, що на ній від-
бувалося. 
 На попередніх церемоніях надава-
лося багато уваги вишуканим вбран-
ням зірок і зірочок, але цього разу за-
прошені все ж ішли на «вокзал», тож 
і вбрання було скромнішим. А за «ба-
зар» цього разу відповідали афроаме-
риканці. З боку чорношкірих кіношни-
ків у минулі роки незмінно лунали зви-
нувачення, що вони мало представлені 
як у самому американському кіно, так 
і на церемонії «Оскара». Разом із пан-
демією COVID-19 на Америку обруши-
лася й масова акція «Чорні життя ма-
ють значення». Ці виступи «мали зна-
чення» й на цьогорічній церемонії пре-
стижної кінонарогороди. Якби я був 
прибульцем з іншої галактики і вирі-
шив вивчити Америку за церемонією 
«Оскара», то зробив би висновок, що її 
населяють переважно афроамерикан-
ці. Їх цьогорічне представництво тут 
було надпотужним, хоча не скажеш, 
що якісним. 
 Але час перейти до фільмів. Що ж 
маємо у підсумку? За кількістю номіна-
цій на «Оскар» лідирував драматичний 
фільм «Манк» режисера Девіда Фінче-
ра. Його висували в 10 категоріях, се-
ред них дві найголовніші — «кращий 
фільм» і «краща режисура». Це стріч-
ка дійсно високої художньої якості, 
яких мало у сучасному американсько-
му кіно. Але вона водночас — і для ви-
багливого глядача, який у сучасному 
невибагливому кіно перетворюється 
на вимираючий вид. Фільм розповідає 
про історію створення кіношедевру всіх 
часів «Громадянин Кейн» за сценарієм 
Германа Дж. Манкевича («Манк» — це 
скорочення від його прізвища). Стріч-
ка «Громадянин Кейн» 1941 року посі-
дає першу сходинку в більшості опиту-
вань на зразок «Кращі фільми всіх часів 
і народів». Сценарій для фільму Деві-
да Фінчера створив його батько, Джек 
Фінчер, ще в 90-ті роки. Тобто це добре 
виношене кінодитя, з досконалою грою 
актора Гері Олдмена в головній ролі. 
Вердикт кіноакадеміків: 2 «Оскари» з 
10 за чудову операторську роботу Ері-
ку Мессершмітту та за художнє оформ-
лення фільму.

«Клуб шести номінованих» 
 Шість номінацій мав фільм «Бать-
ко». Це режисерський дебют одного з 
провідних сучасних французьких те-
атральних драматургів та прозаїків 

Флоріана Зеллера з Ентоні Хопкінсом 
у головній ролі. 83-річний Хопкінс мав 
за роль у цій стрічці шосту номінацію в 
своїй кар’єрі і був найстаршим з будь-
коли номінованих акторів на «Оскара». 
І таки переміг. Це його друга статуетка, 
а першу він отримав за роль Ганнібала-
канібала Лектера в «Мовчанні ягнят».  
 Цього разу Хопкінс виконує роль 
літнього лондонського аристократа, 
який мешкає в просторій квартирі, але 
вже не може самостійно про себе подба-
ти, чим обтяжує свою дочку Анну. Піс-
ля того як жінка зустрічає коханого 
чоловіка і хоче перебратися в Париж, 
вона розпочинає пошуки гідної догля-
дальниці та наймає на роботу молоду й 
наївну Лору». «Батько» — один iз най-
заплутанiших трилерів останніх років. 
І однозначно вартий уваги. 
 Ентоні незадоволений своєю стар-
шою дочкою Анною і сумує за молод-
шою дочкою Люсі: та — художниця, 
найімовірніше, подорожує по світу, а 
про батька просто забула. З розвитком 
сюжету реальне й уявне настільки пе-
реплітаються, що утворюють параної-
дальну картину, яка змушує головно-
го героя аналізувати, чи то він збоже-
волів, чи весь світ перебуває у змові 
проти нього.
 Другий «Оскар» стрічці «Батько» 
дістався за кращий адаптований сце-
нарій Крістоферу Хемптону та Флоріа-
ну Зеллеру. 
 Так само шість номінацій мав фільм 
«Іуда і Чорний месія». Два актори, що 

знялися в цій стрічці, Деніел Калуя і 
Лакіт Стенфілд, номіновані на одну й 
ту ж нагороду — за кращу роль другого 
плану. Переміг перший з них. Лауреат-
ська промова цього чорношкірого акто-
ра була найзаплутанішою на церемонії. 
Він довго розповідав про утиски чорно-
шкірих братів, а закінчив на тому, що 
секс — це дуже добре. Стрічка «Іуда і 
Чорний месія» другий «Оскар» вибо-
рола в категорії «Оригінальні пісня» 
(Fight For You — «Борюся за тебе»).
 У «клуб шести номінованих» потра-
пила й стрічка «Мінарі» американсь-
кого режисера Лі Айзека Чуна. Але 
ви борола лише один «Оскар» для кра-
щої акторки другого плану — кореян-
ки Ю-джун Юн.

І «Ще по одній»
 Статуетку «золотого чоловічка» у 
номінації «за кращий фільм» пророку-
вали гостро соціальній стрічці Аарона 
Соркіна «Суд над чиказькою сімкою». 
Картина оповідає про суд над активіс-
тами антивоєнного руху в США. Але, 
здається, соціальні теми не в моді, тож 
стрічка залишилася без нагороди. 
 Ще один претендент на кращий 
фільм — «Звук металу», це історія про 
барабанщика, який втрачає слух. Стріч-
ка зірок (в головних категоріях) з неба 
не хапала, але здобула «Оскари» в так 
званих технічних номінаціях: кращі 
монтаж та звук. Непоганий результат у 
музично-біографічної стрічки «Ма Рей-
ні: мати блюзу»: «Оскари» в номінаціях 

«кращі костюми» та «кращий макіяж 
та зачіски». Статуетку за кращий оригі-
нальний сценарій здобула британська 
чорна комедія «Перспективна молода 
жінка». 
 «Кращим міжнародним фільмом, 
так тепер називається номінація, яка 
раніше мала назву «кращий неангло-
мовний фільм», передбачувано дістав-
ся стрічці данського режисера Томаса 
Вінтенберга «Ще по одній». Це апогей 
стрічки, яка вже до цього була обсипа-
на всіма можливими іншими кінонаго-
родами. 
 І, нарешті, про головного тріумфа-
тора церемонії, стрічку «Земля кочів-
ників» 36-річної режисери Хлої Чжао. 
Це так званий «фільм дороги». Фільм 
про Америку не з глянцевих журналів, 
а реальну. Про людей, часто знедоле-
них, які тиняються її дорогами в пошу-
ках якщо не «американської мрії», то 
хоча б нормального людського життя. 
Фільм був фаворитом у прогнозах екс-
пертів, і вони дійсно справдилися. Три 
«Оскари» в головних категоріях: для 
Хлої Джао за режисуру, для Френсіс 
МакДорманд за виконання головної 
ролі (це вже третій «Оскар» цієї чудо-
вої акторки) та за кращий фільм року, 
знову ж таки для Хлої Чжао, яка була 
співпродюсером цієї стрічки, знятої 
лише за 5 млн доларів, тобто «за копій-
ки» в масштабах сучасного Голлівуду. 
 До цього «Земля кочівників» отри-
мала головний приз за кращий фільм 
2020 року на фестивалях у Венеції («Зо-
лотого лева») і Торонто (приз глядаць-
ких симпатій). Фест у Торонто — пер-
ший етап оскарівської гонки. Після 
цього картина знайшла масу престиж-
них нагород у США. Народжену в Ки-
таї Хлої Джао тепер вважають великою 
надією американського кіно. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

«Кочівники» відбули 
потягом з «Оскаром»
На центральному вокзалі Лос-Анджелеса вручали головні кінонагороди року

■ ДО РЕЧІ 

 Дві нагороди — краща анімаційна стрічка та 
за кращий саундтрек — узяв мультик «Душа». 
Це історія про музиканта, який втратив інтерес 
до музики, а разом iз ним — і своє тіло. І тепер 
має повернути своє «Я» за допомогою дитячої 
душі. Ця зворушлива стрічка з успіхом пройшла 
і в українському прокаті та є одним із лідерів на 
форумах кінолюбителів серед стрічок для сімей-
ного перегляду.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Традиційно за добу до церемонії вручен-
ня «Оскара», 24 квітня, були названі володарі 
«Золотої малини», антинагороди, яку вруча-
ють за сумнівні досягнення в галузі кіно. Її ла-
уреатів вибирають за допомогою голосуван-
ня електронною поштою членів однойменно-
го фонду. Цього року участь у процесі бра-
ли близько 1100 осіб. Більшість iз них живуть 
у США, інші представляють понад 20 країн. 
Уперше «Золоту малину» роздали 40 років 
тому — в 1981-му. Ідею антипремії висунув 
Джон Вілсон.
 Цього року найбільше номінацій отримали 
фільми «365 днів» і «Дивовижна подорож до-
ктора Дуліттла». Вони претендували на «Ма-
лину» в шести категоріях, включно з головною 
— «Найгірший фільм». У підсумку найбіль-
шу кількість нагород (три) отримали творці кар-
тини «Музика». Кейт Хадсон, яка зіграла голо-
вну роль у цій стрічці, визнали найгіршою ак-
трисою, її партнерку по фільму Медді Зіглер 
— найгіршою акторкою другого плану, а по-
становниця фільму, ексцентрична австралійсь-
ка попспівачка Sia (читається як Ес-Ай-Ей), ста-
ла найгіршою режисеркою. Картину розкрити-
кували за експлуатацію стереотипів про людей 
iз розладами аутистичного спектра і помилкове 
відображення особливостей їхнього життя.
 По дві статуетки відійшли колишньому меру 
Нью-Йорка, а пізніше правнику Дональда Трам-
па Руді Джуліані, який з’явився в епізодичній 
ролі в другій частині комедійної стрічки «Бо-
рат», і фільму «Абсолютний доказ». Політик i 
правник Руді Джуліані виявився осміяним двічі: 
як гірший актор і як акторський дует (разом iз 
ширінькою його штанів). 
 Переможці антипремії порівняно рідко на-
важуються забрати «Золоту малину». Проте в 
числі тих, хто не посоромився взяти альтерна-
тивний приз і продемонстрував почуття гумо-
ру та самоіронії, в різні роки були популярні ак-
тори Сандра Буллок, Джеймі Дорнан, Дуейн 
Джонсон, Холлі Беррі та інші імениті актори.

■

■

Оскароносний «базар-вокзал».❙

Найкращий актор другого плану 
Деніел Калуя запам’ятався промовою 
ні в тин ні в ворота. 

❙
❙
❙

Хлої Жао з двома «Оскарами» 
за режисуру та кращий фільм.

❙
❙
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ВІВТОРОК, 27 КВІТНЯ 2021КУЛЬТУРА

 У вівторок вранці, 27 квітня, розпоч-
неться засідання з конкурсного добору на 
посаду виконавчого директора Українсько-
го культурного фонду. Перший конкурс 24 
березня, де мали би змагатися 10 претен-
дентів, утім двоє в останній момент відмо-
вилися, виявився холостим. Підтримува-
на більшістю спільноти Юлія Федів — чий 
термін на посаді сплив, після вкидання в ін-
фопростір звинувачень на її адресу та пуб-
лічного відсторонення Мінкультури у кон-
фліктній ситуації — «добровільно» відмо-
вилася від участі. Кількох достойних пре-
тендентів просто «засудили». Тепер знову 
режим відеоконференції надасть мож-
ливість кожному бажаючому скласти осо-
бисте враження про всіх кандидатів — 
цього разу допущено 12 (із початкових 19), 
троє з яких були учасниками і першого фі-
нального раунду.
 Чому кожного має цікавити УКФ? Бо 
місія культури основотворча для суспіль-
ства, до того ж через Фонд розподіляють 
гроші платників податків. Цього року це 
має бути близько 600 млн грн. А в пер-
шому кварталі на 10 конкурсних програм 
культурно-мистецьких проєктів Українсь-
кого культурного фонду надійшло 3 тис. 12 
заявок із загальною сумою запиту взагалі 
на 3,5 млрд грн (!).
 Згадаймо, в держбюджеті-2021 Мініс-
терству культури та інформаційної політики 
на свою царину вдалося відстояти 12 млрд 
524 млн 251,1 грн. Хоча відштовхувалися 
на початку від суми меншої за 8 млрд грн, 
яку називали бюджетом виключно спожи-
вання (на зарплати й утримання). Утім пог-
лянемо на культуру в країні вцілому. Закла-
ди культури — окрім хіба тих, що мають 
статус національних (платня множиться на 
три) і фінансуються з держбюджету, та ок-
ремих приватних — особливо в карантин-
ний період переважно животіють. Утриман-
ці місцевих бюджетів нерідко отримують, 
за нинішніх високих цін на продукти та ко-
мунальні послуги, дуже смішні буквально 
пару тисяч гривень, навіть не мінімальну 
зарплату 5 тисяч за місяць (iз яких ще ви-
раховують податки), — як цеховики в Ака-
демічному театрі ляльок у Харкові, що під-
порядкований області.
 Створений 2017 року Український куль-
турний фонд через систему відбору експер-
тами немало надавав фінансової підтрим-
ки представникам саме малого та середньо-
го сегменту сфери, індивідуальним заявни-
кам. (Хоча нечасто виходячи за межі великих 
міст. Однак це навряд чи провина винятко-
во УКФ, оскільки фонд — бюджетна уста-
нова, діяльність якої спрямовується і коор-
динується Міністерством культури та інфор-
маційної політики). А великим гравцям, і в 
приватному, і в державному сегментах, теж 
завжди не вистачає коштів — і це є однією 
з найголовніших причин зацікавленості мати 
завуальовану можливість через «свого» ви-
конавчого директора УКФ бути ближчим до 
коштів, які проходять через фонд. 
 У січні цього року, після юридично 
визначеної 3-річної каденції, було змінено 
склад наглядової ради УКФ. Найперше вра-
ження від нового — гендерно не збалан-
сований. З восьми осіб — лише Катерина 
Чуєва, гендиректорка Національного музею 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханен-
ків. Цією кандидатурою Мінкультури врів-
новажувало одіозного Олексія Кірющенка, 
якого нейтрально відрекомендовують прос-
то режисером ТОВ «Кіностолиця». А це ре-
жисер «Слуги народу», який ще донедавна 
точно мав російський паспорт та в 2015-му 
одному з видань заявляв (перепрошуємо 
за стиль, який «Україна молода» не прак-
тикує зазвичай поширювати, але це той ви-
падок, коли в кожній браваді є лише частка 
бравади і характеристика): «Я монстр. Та-
лантлівих целую в задніцу, бездарних — 
унічтожаю». 
 За результатами рейтингового інтернет-

голосування від закладів культури та 

громадських об’єднань обрали: Юрія Арте-
менка — ексголову Нацради з питань те-
лебачення і радіомовлення (2014—2019); 
Владислава Корнієнка — гендиректора ДП 
«Національний цирк України»; Олександ-
ра Сусленського, якого представляють ди-
ректором музею «Героїзм і Голокост»; Іго-
ря Тулузова — першого заступника ген-
директора ДП «Харківський національний 
академічний театр опери та балету імені 
М. В. Лисенка». Наприкінці січня головою 
наглядової ради УКФ було призначено Ми-
хайла Захаревича — гендиректора-худож-
нього керівника Національного академічно-
го драматичного театру імені Івана Франка. 
Навіть без занурення за лаштунки помітно, 
що у наглядовій раді більшість тих, хто під-
падає в підпорядкування Мінкультури чи є 
креатурою безпосередньо нинішнього пре-
зидента.
 Після безрезультатного березнево-
го конкурсу на посаду нового виконавчого 
директора УКФ, трансляцію якого розібра-
ли на іронічно-саркастичні меми, заяву про 
складання повноважень за власним ба-
жанням написав Михайло Захаревич. Далі 
культурна спільнота позитивно сприйня-
ла швидку заміну голови наглядової ради 
УКФ — 14 квітня очільницею стала досвід-
чена комунікаційниця Лариса Мудрак, яка 
займалася інформаційною політикою де-
ржавного рівня у команді президента Вік-
тора Ющенка, працювала заступницею го-
лови Нацради з питань телебачення і радіо-
мовлення та представником від України в 
комітеті Ради Європи з питань медіа. Ви-
бирали з трьох кандидатур.
 У фінальному турі другого конкурсу на 
посаду виконавчого директора серед пре-
тендентів є, наприклад, віртуоз-сопілкар, 
педагог та управлінець Олександр (Олесь) 
Журавчак, який у Мінкультури працював 
начальником управління мистецтв та осві-
ти, а згодом і заступником міністра. Вдру-
ге в конкурсі Олег Соснов, куратор та коор-
динатор мистецьких проєктів у Французь-
кому iнституті при посольстві Франції в Ук-
раїні, координатор iз 2012 року фестивалю 
«Французька весна в Україні». Знову серед 
претендентів на посаду й Анастасія Рагімо-
ва — тепер iз найбільшим числом голосів 
«за» в першому конкурсі, чотирма, які для 
спільноти стали оцінкою некомпетентності 
тих членів наглядової ради УКФ, які відда-
ли їх претендентці шляхом... таємного го-
лосування. 
 Згідно зі статтею Закону «Про Ук-
раїнський культурний фонд»: «Виконав-
чий директор Фонду обирається Нагля-
довою радою Фонду за результатами пуб-
лічного та прозорого конкурсного добору 
в порядку, визначеному Регламентом На-
глядової ради Фонду». У регламенті Нагля-
дової ради УКФ, затвердженому 4 лютого 
цього року, на який вона ж посилалася, ого-
лошуючи конкурс 8 лютого 2021 року, чіт-
ко написано: «Наглядова рада Фонду при-
ймає рішення про переможця конкурсного 
добору шляхом проведення відкритого го-
лосування».
 У першому цьогорічному конкурсі на 
посаду виконавчого директора УКФ уже 
спостерігали за «грою в наперстки». Якщо 
результат другого конкурсу не влаштовува-
тиме «слуг народу», для яких культура є 
лише прикриттям для перерозподілу кош-
тів ближче до своїх кишень, то можна буде 
жодному кандидату не надати більшість 
голосів або знаходити причини для оскар-
ження, якщо переможця все ж оберуть. Тож 
слідкуємо за руками, чекаючи фіналу. ■

Валентина САМЧЕНКО

Навіть голодували активісти 
у Коломиї Івано-Франківської 
області, щоб через 3,5 місяця 
після закриття все ж запрацю-
вала бібліотека, яка в процесі 
децентралізації владних пов-
новажень і передачі власності 
вже фактично зникла. Про 
ситуацію, яка склалася навко-
ло центральної районної кни-
гозбірні у Коломиї, «Україна 
молода» з початку року писа-
ла тричі (частина текстів була 
лише на сайті, оскільки число 
паперових номерів обмежене, 
особливо в карантинний пе-
ріод). І важлива вона для всієї 
України тим, що засвідчує: ак-
тивна громада може відстояти 
заклади культури, навіть якщо 
місцева влада спочатку вирі-
шила, що саме на них можна 
заощадити. 

Звільнені працівники діяли 
рішуче
 Донедавна спірна бібліоте-
ка розташована в центральній 
частині Коломиї в триповерхо-
вому будинку на Театральній, 
21а. На площі 707 квадратних 
метрів сусідували  Центральна 
районна бібліотека та район-
ний відділ культури, поділив-
ши поверхи. Від початку 2021 
року, згідно з вимогами прове-
дення децентралізації, бібліо-
тека мала перейти на баланс 
міста. Проте районна та міська 
ради якось по-різному зрозумі-
ли фразу «приміщення бібліо-
теки». Район погоджувався 
передати місту лише 280 квад-
ратних метрів, на яких функ-
ціонувала бібліотека, а місто 
вимагало всі 707!
 Перемовини без результату 
— коли райдержадміністрація, 
районна і міська ради не мог-
ли знайти спільної мови щодо 
цього приміщення — мляво 
тягнулися до 29 березня, до-
поки звільнені вже як три мі-
сяці працівники Коломийсь-
кої районної бібліотеки не роз-
почали голодування під стіна-
ми райради. Акцію протесту 
влаштували з вимогою переда-
ти бібліотеку у власність міста. 
Уже під вечір того дня в однієї з 
протестувальниць погіршилося 
самопочуття, і бригада «швид-
кої» надавала їй допомогу. Че-
рез нервове перевантаження у 
молодої жінки впав рівень цук-
ру в крові. Однак вона продов-
жила голодувати. 
 Був до того, 15 березня, і 
попереджувальний страйк че-
рез закриття бібліотеки.
 Урешті-решт, після трива-
лого обговорення депутати на 
сесії райради 7 квітня ухвали-
ли рішення про передачу при-
міщення на баланс міста. Ко-
ломийська бібліотека отри-
мала статус краєзнавчої. В її 
штат зараховані з 15 квітня 7 
працівниць, які до того працю-
вали у ЦРБ. «Маємо проблеми 
з технічним паспортом, юри-
дичні, але це не зупиняє роботу 
бібліотеки», — розповів «Сус-
пільному Карпати» заступник 

міського голови Коломиї Воло-
димир Мельничук.
 Уже до кінця квітня спів-
робітниці планують заверши-
ти облаштування в уже у всьо-
му приміщенні, яке отрима-
ла бібліотека. Проводять при-
бирання і ремонт за власний 
кошт, хоча влада пообіцяла 
відшкодувати витрати. А по-
над пів сотні відвідувачів iз до-
триманням карантинних обме-
жень обслужили вже в перший 
день відновлення роботи.

У Європі не скорочували 
бібліотеки
 Апріорі — книгозбірні за-
гального користування дуже 
потрібні. 16 тис. 728 бібліотеч-
них закладів в Україні — таку 
статистику у звіті про роботу в 
2020 році дало Мінкультури. 
 Статистику загального 
числа бібліотек за нинішній 
рік точно зіпсують розпоря-
дження в районах практично 
всіх областей про ліквідацію 
закладів культури, які поча-
ли продукувати з жовтня ми-
нулого року. Відвоювати свої 
бібліотеки й школи мистецтв 
для дітей змогли не всі — хоча 
є ще трохи часу до липня, коли 
має завершитися процес пере-
дачі майна закладів усіх сфер 
у комунальну власність тери-
торіальних громад. 
 Близько 60 листів щодо на-
дання погодження реорганіза-
ції та ліквідації бібліотечних 
закладів та/або надання по-
годження на виключення з ба-
зової мережі закладів культу-
ри до Міністерства культури та 
інформаційної політики Ук-
раїни надійшло вже за період 
iз 1 вересня 2020 року по 15 
січня 2021 року. «За відповід-
ний період, згідно з чинним за-
конодавством, МКІП погоди-
ло реорганізацію або ліквіда-
цію лише 17 бібліотечних за-
кладів, а також надало лише 
10 погоджень на виключення 
бібліотечних закладів iз базо-
вої мережі закладів культури. 
Зазначаємо, серед причин за-
криття бібліотечних закладів 
їх неналежний матеріально-
технічний стан»,  — таку від-
повідь «Україні молодій» на 
запит у січні надало відомство 
за підписом заступниці мініст-

ра Лариси Петасюк.
 «...У Європі не скорочува-
ли бібліотеки, бо розуміли, що 
вони є чи не найкращим засо-
бом для прищеплення людям 
культури. Тільки ці бібліо-
теки, звісно ж, повинні мати 
сучасний формат і сучасний 
книжковий фонд», — конс-
татував в одному з інтерв’ю 
міністр культури та інформа-
ційної політики Олександр 
Ткаченко.
 Наприкінці минулого року 
для закупівлі книжкової про-
дукції для поповнення бібліо-
течних фондів трьома склада-
ми експертних рад, затвердже-
них Українським інститутом 
книги, було визначено 833 на-
зви книжкових видань: 514 — 
література для дітей та юнац-
тва; 160 — літературно-ху-
дожня література; 159 — інша 
(нехудожня) література. За-
галом на розгляд експертних 
рад було надано 2975 наймену-
вань. У результаті 383 тис. 748  
примірників видань поповни-
ли бібліотеки.
 Якщо механічно розділити 
це число на число бібліотек, 
то вийде майже 23 нові книж-
ки в кожну книгозбірню. На-
справді відібрані книжкові 
видання (комплекти відповід-
но до читацької аудиторії) от-
римують 606 обраних бібліо-
тек. Однак однозначно: все ще 
мала кількість нових книжок 
у сіль ських, селищних та біб-
ліотеках малих міст не може 
бути причиною ліквідації цих 
закладів. Чиновники всіх рів-
нів мають знайти механізми 
поповнення всіх книгозбірень 
новими виданнями, а індивіду-
ально люди це часто роблять. 
 За державний кошт щед-
ро поповнювалися бібліоте-
ки й раніше. Ігор Ліховий, ос-
танні роки  перший заступник 
гендиректора Шевченківсько-
го національного заповідника 
(Канів Черкаської області), за-
уважив у коментарі «Україні 
молодій», що в 2005 році, за 
часів президентства Віктора 
Ющенка, за кошти держбю-
джету було закуплено для біб-
ліотек книг вітчизняних ви-
давців на рекордну суму — 
еквівалентну п’яти мільйонам 
доларів. ■

ГРОМАДИ

Прищеплення 
культури книжками
За понад три місяці протистояння у Коломиї вдалося вберегти 
бібліотеку і навіть розширити її приміщення

■

Нові надходження у читальному залі коломийської бібліотеки, 
яка стала Краєзнавчою. 
Фото надано бібліотекою.

❙
❙
❙

ПОГЛЯД

Конкурс — не гра 
в наперстки
Валентина САМЧЕНКО

■
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Бути струнким і красивим 
— природне бажання людини, 
однак природа, на жаль, ба-
гатьох «нагороджує» зайвою 
вагою. Іноді людина випробо-
вує безліч рецептів, методик, 
лікарських препаратів для 
схуднення — і все марно. Як 
бути? Що допоможе вирішити 
проблему?
 Зазвичай ми хочемо бачи-
ти швидкі результати своїх 
зусиль, при цьому прагнемо, 
аби все відбувалося за най-
менших витрат сил, часу і за-
собів. Однак процес схуднен-
ня — тривалий і копіткий. Що 
повільніше він просувається, 
то вища ймовірність того, що 
«нещасливі» кілограми зго-
дом не повернуться. При цьо-
му ви не втратите тонусу, а 
м’язова маса залишиться не-
змінною.
 «Боротьба за фігуру» не 
означає голодування, нагаду-
ють лікарі. Хоча саме з напів-
голодним способом життя ба-
гато хто пов’язує процес схуд-
нення. Однак довго жити за 
постійного обмеження в їжі 

просто неможливо. Зрештою, 
ви ризикуєте «зірватися» і по-
чати їсти все, що очі бачать. А 
це означає, що ваші поперед-
ні зусилля і вже отримані ре-
зультати завершаться цілко-
витим провалом. До того ж ви 
можете ще й набрати додатко-
вої ваги, що стане причиною 
стресу. Тож раз на тиждень 
можете не обмежувати себе в 
харчуванні. Це допоможе зня-
ти нервове напруження, буде 
своєрідним призом за вашу 
стриманість упродовж тиж-
ня. Пам’ятайте, що й фізичні 
навантаження не будуть зай-
вими, оскільки вони приско-
рюють обмін речовин і допо-
магають «розправитися» зі 
значною частиною калорій.
 Як наголошують дієтоло-
ги, схуднути допоможе раціо-
нальне харчування. З меню 
необхідно виключити ковба-
си, кондитерські вироби, білу 
випічку, газовані напої, стра-
ви швидкого приготування, 
алкоголь. «Порожні» калорії 
— їжа з великою кількістю 
малоцінних речовин. Вона 
містить багато вуглеводів, жи-
рів, солі й харчових добавок, 

проте мало білків i вітамінів. 
Лікарі пов’язують вживання 
«порожніх» калорій з ожи-
рінням, серцевими захворю-
ваннями, цукровим діабетом 
i карієсом.
 Що потрібно нашому ор-
ганізмові? Насамперед амі-
нокислоти, ненасичені жир-
ні кислоти, вітаміни, мінера-
ли та клітковина. Ці елементи 
є здебільшого в натуральних 

і помірно оброблених продук-
тах, таких як м’ясо, птиця, 
каші, картопля, чорний хліб, 
молочні продукти, риба. Ко-
рисні калорії знайдете й у 
фруктах, але через великий 
вміст глюкози і фруктози вжи-
вати їх треба в міру, оскільки 
ці речовини активізують ви-
роблення організмом інсулі-
ну, який «сприяє» накопичен-
ню жирових запасів. ■

ВАРТО ЗНАТИ

«Порожні» калорії провокують ожиріння... 
Серцеві захворювання, цукровий діабет і навіть карієс можуть бути наслідком 
неправильно сформованого раціону

■ ДО РЕЧІ

 Найбільш популярні омани  
 тих, хто хоче схуднути:

 Що суворіша дієта, то вона 
ефективніша. 
 Часто вона ефективна лише в той 
момент, коли ви «боретеся» з кі-
лограмами. А віддалений результат 
спрогнозувати неможливо. 
 Аби схуднути, не можна ве-
черяти. 
 Бажано не об’їдатися. Але лег-
ка вечеря потрібна: нежирні молочні 
продукти, овочі, фрукти. 
 Соняшникова олія — нежир-
на, отже — дієтична. 
 З дієтичного погляду брак холес-
терину — добре. Але в олії калорій-
ність навіть вища, ніж у тваринному 
жирi. Тому людям iз надмірною ва-
гою не можна вживати її в необме-
жених кількостях. 
 Є диво-ліки, з допомогою 
яких можна схуднути. 
 Не дотримуючись дієти, жодним 
препаратом не вдасться нормалізу-
вати вагу. 
 Якщо дієта допомогла кіль-
ком людям — допоможе й 
мені. 
 Пам’ятайте, що всі «рецепти 
здоров’я» індивідуальні.
 Схуднення несумісне з непо-
мірним харчуванням.
 У кожного свій поріг насичення. 
Головне — вставайте з-за столу з 
відчуттям легкого голоду. 
 Дієта — це постійне відчут-
тя голоду. 
 Правильно розроблена дієта — 
це харчування дрібними порціями, 
які запобігають відчуттю голоду.

■

«Боротьба за фігуру» означає не мордування голодом, 
а збалансоване харчування разом із постійним фізичним навантаженням.

❙
❙

Мирослава САВИЦЬКА

 Про каву сказано і написано багато. Одні вчені і лікарі 
доводять безперечний позитивний вплив ароматного напою 
на здоров’я, інші застерігають кавоманів від надмірного за-
хоплення своєю звичкою. Науковці з Гарварду доводять, 
що кава може мати негативний вплив на здоров’я, якщо її 
вживати надміру. Недавні дослідження показують, що вжи-
вання нефільтрованої (пресованої кави) може зашкодити 
здоров’ю.
 Рiч у тiм, що пресовану каву готують методом змішуван-
ня мелених зерен кави з кип’яченою водою в спеціальному 
скляному глечику. Пресована (нефільтрована) кава містить 
маслянисті речовини, які називають дітерпени. Дітерпени 
підвищують «поганий» холестерин — ліпопротеїди низької 
щільності. І тим, хто має тенденцію до підвищеного рівня 
холестерину в організмі, варто звернути увагу на цю влас-
тивість напою.
 Хоча водночас вживання кави має і позитивний вплив на 
здоров’я. Кава врівноважує артеріальний тиск, уповільнює 
збільшення ваги з віком і допомагає запобігти розвитку діа-
бету 2-го типу, серцево-судинних захворювань і неврологіч-
них недуг. Однак позитивний ефект від вживання улюбле-
ного напою проявляється лише тоді, коли його випивати не 
більше чотирьох чашок на день. ■

Юлія КРУК

 Надмірну вагу лікарі часто по-
яснюють як наслідок переїдання і 
недостатньої фізичної активності. 
Але людський організм — знач-
но складніший механізм, ніж ви-
дається на перший погляд, і не все 
можна трактувати простою схе-
мою. Важливо враховувати ще й 
такий чинник, як гормональний 
статус. Чи є гормони, які заважа-
ють людині схуднути? І які з них 
впливають на вагу, і чи можливо 
з ними «домовитися»? 
 Адипонектин. Цей гормон 
віддає організму «команду» спа-
лювати жир. Він відповідає за 
вивільнення глюкози в печін-
ці, окислення жирних кислот у 
м’язах і печінці, засвоєння глю-
кози м’язами, зменшення за-
пальних процесів. Учені довели: 
що вищий рівень цього гормо-
ну в крові, тим швидше вдаєть-
ся схуднути. Його рівень природ-
ним чином знижується, коли лю-
дина набирає вагу. Але кожен у 
змозі сам стимулювати вироб-
лення адипонексину. Для цього 
необхідно регулярно споживати 
гарбузове насіння, шпинат і ка-
пусту.
 Грелін. Він також відомий як 
гормон голоду. Якщо його надто 
багато, людині важче наситити-
ся. Він подає сигнали в мозок, 
які спонукають людину з’їсти 
щось солодке і жирне, до того ж у 
найбільш небезпечний для фігу-
ри час — ввечері і вночі. Як свід-
чать останні дослідження, на рі-
вень греліну безпосередньо впли-
ває сон: навіть найменше недоси-
пання провокує його зростання. 
Тому лікарі й радять спати не 
менше 7-8 годин на добу і не за-
хоплюватися кавою, оскільки 

цей енергетичний ароматний на-
пій також обумовлює збільшен-
ня рівня гормону, що впливає на 
вагу. Натомість знизити його рі-
вень можна з допомогою білка. 
Візьміть за правило готувати собі 
на сніданок омлет або зварені «на 
м’яко» яйця. 
 Лептин. Найкращий «друг» 
греліну — лептин, або гормон, 
що відповідає за апетит. Змен-
шення його рівня в крові про-
вокує переїдання. Для того, аби 
підняти рівень гормону і без над-
мірних зусиль схуднути на кіль-
ка розмірів, регулярно спожи-
вайте продукти, багаті на жир-
ні кислоти омега-3, тобто рибу. 
Найкраще лосось, скумбрію або 
сардини.
 Інсулін. Якщо маєте клопіт 
із зайвою вагою, цілком імовір-
но, що це наслідок дисбалансу ін-
суліну, що проявляється підви-
щенням рівня глюкози в крові. 
Не варто лякатися, це не є 100-
відсотковою ознакою діабету, але 
свідчить про те, що організм пот-
ребує допомоги в переробці цук-
ру. Інакше він перетвориться на 
жир. Зарадить ситуації яблуч-
ний оцет. Регулярне споживан-
ня його перед їжею допоможе 
тримати рівень цукру в нормі. 
Але вживати оцет слід обереж-
но при підвищеній кислотності 
шлунка. Тому краще порадити-
ся з лікарем. 
 Кортизол. Організм виробляє 
кортизол у відповідь на стрес. У 
ситуаціях, коли людині загрожує 
небезпека, такий гормон — як 
швидка допомога. Однак хроніч-
ний стрес, який нині докучає ба-
гатьом із нас, негативно позна-
чається не тільки на здоров’ї не-
рвової системи, а й на фігурі. 
Надмірна кількість кортизолу 

спонукає людину налягати на 
солодощі і борошняні вироби, 
знижує тонус м’язів. А що мен-
ше в організмі м’язів, тим ниж-
чий метаболізм. Окрім того, три-
валий стрес провокує депресію — 
а це точно не сприяє схудненню. 
Щоб поліпшити ситуацію, об-
межте споживання кави і хоча б 
мінімум часу приділяйте фізич-
ній активності. Навіть щоден-
на півгодинна прогулянка добре 
впливає на самопочуття і суттєво 
знижує рівень гормону стресу.
 Естроген. На запитання: «Які 
гормони впливають на вагу жін-
ки?» ми найчастіше чуємо у від-
повідь: «Естроген!». І це справді 
так, стверджують лікарі. Однак 
перевищення його рівня не тіль-
ки сприяє накопиченню зайвих 
кілограмів, а й знижує сексуаль-
ний потяг, провокує часті міг-
рені, депресії, ускладнює ПМС 
(передменструальний синдром) 
і навіть може спровокувати по-
рушення функції репродуктив-
ної системи. Аби цей вередли-
вий гормон тримати під контро-
лем, лікарі радять відмовитися 
від фаст-фуду і дотримуватися 
збалансованого харчування, в 
якому обов’язково мають бути 
присутні капуста, шпинат, цит-
русові, зелений чай і коричневий 
рис.
 Тестостерон. Коли його рі-
вень надто низький, людина сти-
кається з тими ж симптомами, 
які виникають, коли зашкалює 
«жіночий» гормон: апатія, зни-
ження статевого потягу, уповіль-
нений метаболізм. Тримати гор-
мон у нормі допоможуть про-
дукти, що містять сою, лляну і 
рапсову олію, авокадо. А також 
регулярні заняття спортом і пов-
ноцінний відпочинок. ■

Є ТАКА ДУМКА

Коли кава — на 
здоров’я?
У яких випадках улюблений напій може 
шкодити організму

■

Пийте каву, але знайте міру!❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Не тістечка винні, а гормони?
Чому естроген із кортизолом стають причиною зайвої ваги

■
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Григорій ХАТА

 Для команди, котра є найтитулованi-
шою в своїй країні, п’ять років перебу-
вання в очікуванні чемпіонства — це 
ціла вічність. Але саме стільки київсь-
кому «Динамо» та його вболівальникам 
довелося чекати золотого успіху в на-
ціональному чемпіонаті. Щоб достроко-
во, за три тури до завершення турніру, 
оформити 16-те за ліком чемпіонство, 
«біло-сині» в рідних стінах розгромили 
«Інгулець» із Петрового — 5:0, здобув-
ши при цьому свою найбільшу перемогу 
в поточному чемпіонаті. 
 Метаморфози, які пережила дина-
мівська команда в нинішньому сезоні, 
напряму пов’язані з приходом на її тре-
нерський місток досвідченого румунсь-
кого наставника Мірчi Луческу. «Чем-
піонами стали ті ж футболісти, що були 
в «Динамо» й раніше, але найголовні-
ше — це не талант, а щоденна робота. 
Хлопці постійно жили з думкою про те, 
аби виграти золоті медалі», — наголо-
сив очільник «біло-синіх». Порівнюючи 
нинішній колектив із командою, котру 
він прийняв у серпні минулого року, Лу-
ческу відзначив появу у своїх підопіч-
них менталітету переможців. А для його 
культивації, за словами румуна, у дина-
мівському таборі важливо було створити 
здорову змагальну конкуренцію. «Було 
нелегко мене витримувати. Я створював 
на команду тиск, але без цього неможли-
во було досягти того, що ми маємо», — 
зауважив Мірча Луческу.
 У недалекому минулому навіть дум-
ка про те, що «Динамо» співпрацювати-
ме з колишнім наставником донецько-
го «Шахтаря», виглядала чимось фан-
тастичним. Однак після чотирьох років 

без чемпіонства й програшу «гірникам» 
минулої чемпіонської гонки з різницею 
в 23 рекордні пункти власники «Дина-
мо» вдалися до радикального кроку. Уп-
родовж усього сезону Луческу довелося 
витримувати тиск невдоволених його по-
явою в Києві біло-синіх «ультрас». Па-
радоксально, однак навіть у таких умо-
вах 75-річний румунський спеціаліст до-
сяг швидкого та яскравого результату.
 «Це відчуття великого щастя. Протя-
гом останніх дев’яти місяців Містер ра-

зом із гравцями створив диво — повер-
нув «Динамо» золоті медалі та перебу-
ває за крок до виграшу Кубка України. 
Команда прогресує, а тренер дав їй не-
обхідну впевненість і зробив такі речі, 
які на сьогоднішній день неможливо 
було собі уявити за такий короткий про-
міжок часу», — оцінив роботу Луческу 
Григорій Суркіс. 
 Після того, як завершилося його 
перебування на посту віцепрезидента 
УЄФА, він значно більше уваги почав 

приділяти життю динамівського клу-
бу. Подейкують, що саме йому належа-
ла ідея із запрошенням контраверсій-
ної кандидатури Луческу до Києва. А 
озираючись назад, президент «Дина-
мо» Ігор Суркіс зауважує: «Чи правиль-
но я вчинив, призначивши Мірчу голов-
ним тренером? Схоже, правильно. Він 
створив боєздатну команду, котра з хо-
рошою перевагою виграла чемпіонат. І 
хоча невелика частина вболівальників 
не підтримує моє рішення, для мене як 
президента на першому місці стоїть ре-
зультат». ■

Англія
 Олександр Зінченко виграв четвертий 
Кубок Ліги поспіль та загалом свій восьмий 
трофей у складі «городян». На фінал куб-
кового турніру Сашко залишився у запасі, 
проте двічі виходив на поле в попередніх 
стадіях.
 Підопічні Гвардіоли близькі й до зви-
тяги в АПЛ: після перемоги над «Астон Віл-
лою» (Зінченко відбігав усі 90 хвилин) та 
осічки «МЮ» першому місцю «синіх» ні-
чого не загрожує.
 Водночас значно погіршив свої шан-
си на четверте місце та потрапляння до ЛЧ 
«Вест Хем» Андрія Ярмоленка: «молоти» 
у лондонському дербі мінімально програ-
ли «Челсі», а екскапітан «Динамо» знову 
лишився у запасі.
 Кубок Ліги. Фінал. «Манчестер 
Сіті» — «Тоттенхем» — 1:0 (Ляпорт, 82).
 Прем’єр-ліга. Матчі 32-го туру. 
«Лідс» — «Ліверпуль» — 1:1 (Д. Льо-
ренте, 87 — Мане, 31), «Челсі» — «Брай-
тон» — 0:0, «Астон Вілла» — «Манчес-
тер Сіті» — 1:2 (МакГінн, 1 — Фоден, 
22; Родрі, 40; Зінченко («МС») — 90 хв.), 
«Лестер» — «Вест Бромвіч» — 3:0 (Вар-
ді, 23; Д. Еванс, 26; Іхеаначо, 36).
 33-й тур. «Арсенал» — «Евертон» 
— 0:1, «Ліверпуль» — «Ньюкасл» — 1:1 
(Салах, 4 — Уїллок, 90+6), «Вест Хем» — 
«Челсі» — 0:1 (Вернер, 43), «Шеффілд 
Юнайтед» — «Брайтон» — 1:0, «Вулвер-
хемптон» — «Бернлі» — 0:4, «Лідс» — 
«Манчестер Юнайтед» — 0:0, «Астон 
Вілла» — «Вест Бромвіч» — 2:2.
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 77, 
«Манчестер Юнайтед» — 67, «Лестер» (32 
матчі) — 59, «Челсі» — 58, «Вест Хем» — 
55, «Ліверпуль» — 54.
 Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») 
— 21. 

Іспанія
 Перемога в «ель-класико» над «Бар-
сою» та впевнений вихід до півфіналу ЛЧ 
дещо розслабили мадридський «Реал», 
котрий за три тури розписав дві «сухі» ні-
чиї. Відтак «вершкові» дозволили каталон-
цям ліквідувати відставання.
 При цьому саме «гранатово-сині» ма-
ють перевагу в боротьбі за чемпіонство, 
відстаючи від «Атлетико» на два пункти, 
але маючи гру в запасі.
 Минулого ж тижня дві перемоги 
«Барсі» принесли «дублі» її лідерів — 
Мессі та Грізманна.
 Прімера. 31-й тур. «Леванте» — 
«Севілья» — 0:1 (Ен Несірі, 53), «Осасу-
на» — «Валенсія» — 3:1, «Бетіс» — «Ат-
летік» — 0:0, «Алавес» — «Вільярреал» 
— 2:1, «Ельче» — «Вальядолід» — 1:1, 
«Кадіс» — «Реал Мадрид» — 0:3 (Бензе-
ма, 29 (пен.), 40; Одріосола, 34), «Атлети-
ко» — «Уеска» — 2:0 (А. Корреа, 39; Кар-
раско, 81), «Гранада» — «Ейбар» — 4:1, 
«Реал Сосьєдад» — «Сельта» — 2:1, 
«Барселона» — «Хетафе» — 5:2 (Мес-
сі, 8, 34; Шакла, 28 (у свої ворота); Р. Арау-
хо, 87; Грізманн, 90+3 (пен.) — Лангле, 12 
(у свої ворота); Унал, 69 (пен.)).
 32-й тур. «Ельче» — «Леванте» — 
1:0, «Вальядолід» — «Кадіс» — 1:1, «Ва-
ленсія» — «Алавес» — 1:1, «Реал Мад-
рид» — «Бетіс» — 0:0, «Уеска» — «Хе-
тафе» — 0:2, «Вільярреал» — «Барсе-
лона» — 1:2 (Чуквуезе, 27 — Грізманн, 
28, 35), «Севілья» — «Гранада» — 2:1 
(Ракітіч, 16 (пен.); Окампос, 53 — Сольда-
до, 90 (пен.)), «Сельта» — «Осасуна» — 
2:1, «Атлетік» — «Атлетико» — 2:1 (Бе-
ренгер, 9; І. Мартінес, 87 — Савіч, 77).
 Лідери: «Атлетико» — 73, «Барсе-
лона» (32 матчі), «Реал Мадрид» — 71, 
«Севілья» — 70, «Реал Сосьєдад» (32 
матчі), «Бетіс» — 50.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 25.

Італія
 Хавбек «Аталанти» та української збір-
ної Руслан Маліновський продовжує вра-
жати результативністю: 27-річний півза-
хисник відзначився голом у третьому мат-
чі Серії А поспіль. Якщо у поєдинку з «Ро-
мою» результативний удар українця приніс 
лише нічию, то його гол і «асист» у поє-
динку проти «Болоньї» допомогли берга-
маскам відсвяткувати розгромну перемогу. 
Таким чином, підопічні Гасперіні піднялись 
на проміжне друге місце, а в активі Русла-
на уже шість голів та дев’ять результатив-
них передач у чемпіонаті.
 Значно скромніші показники в одно-
клубника Маліновського Віктора Ковален-
ка, який продовжує адаптовуватися до Серії 
А — після зимового трансферу з «Шахта-
ря» в активі Віктора поки лише чотири хви-
лини на полі та регулярні потрапляння до 
заявок на ігри.
 Серія А. 32-й тур. «Верона» — «Фіо-
рентина» — 1:2, «Мілан» — «Сассуоло» 
— 1:2 (Чалханоглу, 30 — Распадорі, 77, 
83), «Болонья» — «Торіно» — 1:1, «Дже-
ноа» — «Беневенто» — 2:2, «Кротоне» 
— «Сампдорія» — 0:1, «Спеція» — «Ін-
тер» — 1:1 (Фаріас, 12 — І. Перішич, 39), 
«Удінезе» — «Кальярі» — 0:1, «Ювен-
тус» — «Парма» — 3:1 (Алекс Сандро, 43, 
47; де Лігт, 68 — Бругман, 25), «Рома» — 
«Аталанта» — 1:1 (Крістанте, 75 — Малі-
новський, 26; Маліновський («А») — до 
59 хв., гол), «Наполі» — «Лаціо» — 5:2 
(Л. Інсіньє, 6 (пен.), 53; Політано, 12; Д. 
Мертенс, 65; Осімхен, 80 — Іммобіле, 70; 
Мілінковіч-Савіч, 75).
 33-й тур. «Дженоа» — «Спеція» — 
2:0, «Парма» — «Кротоне» — 3:4, «Сас-
суоло» — «Сампдорія» — 1:0, «Беневен-
то» — «Удінезе» — 2:4, «Інтер» — «Ве-
рона» — 1:0 (Дарміан, 76), «Фіорентина» 
— «Ювентус» — 1:1 (Влаховіч, 29 (пен.) — 
Мората, 46), «Кальярі» — «Рома» — 3:2, 

«Аталанта» — «Болонья» — 5:0 (Малі-
новський, 22; Муріель, 3 (пен.); Фройлер, 
57; Д. Сапата, 59; О. Міранчук, 73; Малі-
новський («А») — до 71 хв., гол+пас).
 Лідери: «Інтер» — 79, «Аталанта» 
— 68, «Ювентус», «Мілан» (32 матчі) — 
66, «Наполі» (32 матчі) — 63, «Лаціо» (31 
матч) — 58.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 
25. 

Німеччина
 Після поразки «Лейпцига» «Кельну» 
мюнхенська «Баварія» могла оформити 
чергове чемпіонство вже минулого тижня, 
проте підопічні Фліка сенсаційно поступи-
лись «Майнцу». Утім «срібна салатниця» 
від чинних чемпіонів, вочевидь, не втече: 
Левандовський і Ко мають сім балів пере-
ваги над найближчим конкурентом за три 
матчі до завершення турніру.
 Натомість гострою обіцяє бути бороть-
ба за «бронзу» та місце у ЛЧ. Обігравши 
у принциповому поєдинку «Вольфсбург» 
завдяки «дублю» Ерлінга Холанда, дорт-
мундська «Боруссія» упритул наблизилась 
до топ-4.
 Перша Бундесліга. 30-й тур. 
«Кельн» — «РБ Лейпциг» — 2:1 (Хектор, 
47, 60 — Айдара, 59), «Айнтрахт Франк-
фурт» — «Аугсбург» — 2:0, «Армінія» — 
«Шальке» — 1:0, «Баварія» — «Байєр» — 
2:0 (Шупо-Мотінг, 7; Кімміх, 14), «Борус-
сія» (Д) — «Уніон» — 2:0 (Ройс, 26; Гер-
рейру, 88), «Вердер» — «Майнц» — 0:1, 
«Хоффенхайм» — «Боруссія» (М) — 3:2, 
«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 1:3.
 31-й тур. «Аугсбург» — «Кельн» — 
2:3, «Вольфсбург» — «Боруссія» (Д) 
— 0:2 (Холанд, 12, 68), «Майнц» — «Ба-
варія» — 2:1 (Буркардт, 3; Квайсон, 37 
— Р. Левандовський, 90+4), «Уніон» — 
«Вердер» — 3:1, «Фрайбург» — «Хоф-
фенхайм» — 1:1, «Байєр» — «Айнтрахт 

Франкфурт» — 3:1, «РБ Лейпциг» — 
«Штутгарт» — 2:0 (Айдара, 46; Форсберг, 
66 (пен.)), «Боруссія» (М) — «Армінія» — 
5:0.
 Лідери: «Баварія» — 71, «РБ Лейп-
циг» — 64, «Вольфсбург» — 57, «Айнт-
рахт Франкфурт» — 56, «Боруссія» (Д) — 
55, «Байєр» — 50.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 36.

Франція
 Квартет лідерів — «Лілль», «ПСЖ», 
«Монако» та «Ліон» — продовжує гос-
тру боротьбу за медалі та місця у Лізі чем-
піонів. Лідером та головним претендентом 
на «золото» за чотири тури до фінішу се-
зону є «доги», які у другому таймі зро-
били «камбек» проти «Ліона». При цьо-
му «Монако» та «ПСЖ» продовжують бо-
ротьбу за ще один трофей — національ-
ний Кубок.
 Кубок. 1/4 фіналу. «Ліон» — «Мо-
нако» — 0:2 (Бен-Єддер, 54; Фолланд, 
61), «ПСЖ» — «Анже» — 5:0 (Ікарді, 9, 68, 
90; Мансо, 23 (у свої ворота); Неймар, 65), 
«Кане Руссійон» — «Монпельє» — 1:2, 
«ГФА 74» — «Тулуза» — 2:0.
 Ліга 1. 34-й тур. «Реймс» — «Мар-
сель» — 1:3, «Сент-Етьєн» — «Брест» — 
1:2, «Мец» — «ПСЖ» — 1:3 (Сентонз, 46 
— Мбаппе, 5, 59; Ікарді, 89 (пен.)), «Ніцца» 
— «Монпельє» — 3:1, «Ланс» — «Нім» — 
2:1, «Лор’ян» — «Бордо» — 4:1, «Ренн» 
— «Діжон» — 5:1, «Страсбур» — «Нант» 
— 1:2, «Анже» — «Монако» — 0:1 (Бен-
Єддер, 79), «Ліон» — «Лілль» — 2:3 (Слі-
мані, 20; Фонте, 35 (у свої ворота) — Б. Їл-
маз, 45, 85; Дж. Девід, 65).
 Лідери: «Лілль» — 73, «ПСЖ» — 72, 
«Монако» — 71, «Ліон» — 67, «Ланс» — 
56, «Марсель» — 55.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 
25. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Менталітет переможців
Очолюване колишнім наставником «Шахтаря», «Динамо» перервало багаторічну 
гегемонію «гірників» у чемпіонаті

■

Румун Мірча Луческу — головний творець та натхненник здобутого футболістами 
«Динамо» 16-го за ліком чемпіонства.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 23-й 
тур. «Маріуполь» — «Рух» — 0:3 (Климчук, 66 
(пен.); Борячук, 76; Рунич, 88; вилучення: Чобо-
тенко, 66 («М»)), «Колос» — «Ворскла» — 3:0 
(Костишин, 47; Чурко, 66; Смирний, 87), «Дніп-
ро-1» — «Минай» — 3:0 (Довбик, 28; Булеца, 32; 
Чуже, 44 (пен.)), «Львів» — «Десна» — 1:0 (Аб-
нер, 44; вилучення: Якимець, 90+3 («Л»)), «Зоря» 
— «Олімпік» — 2:1 (Юрченко, 12 (пен.); За-
хеді, 71 — Каргбо, 54 (пен.)), «Олександрія» — 
«Шахтар» — 2:0 (Гречишкин, 44; Шастал, 54), 
«Динамо» — «Інгулець» — 5:0 (Забарний, 4; 
Бесєдін, 14; Циганков, 48, 70; Попов, 82).

* * *
 Поєдинки 24-го туру (1-2 травня): «Де-
сна» — «Колос», «Шахтар» — «Дніпро-1», 
«Ворскла» — «Динамо», «Рух» — «Олексан-
дрія», «Зоря» — «Минай», «Маріуполь» — 
«Львів», «Олімпік» — «Інгулець».

Турнірна таблиця:
   I В Н П   М О
1. «Динамо» 23 18 4 1 51-14 58
2. «Шахтар» 23 13 6 4 47-18 45
3. «Зоря» 22 12 5 5 39-19 41
4. «Колос» 23 9 10 4 32-21 37
5. «Ворскла» 23 10 7 6 33-23 37
6. «Десна» 23 10 6 7 34-25 36
7. «Олександрія» 23 8 5 10 31-31 29
8. «Дніпро-1» 23 8 5 10 34-34 29
9. «Львів» 22 7 3 12 21-47 24
10. «Маріуполь» 23 5 7 11 22-38 22
11. «Рух» 22 4 8 10 20-36 20
12. «Інгулець» 23 3 11 9 20-38 20
13. «Олімпік» 22 5 3 14 25-40 18
14. «Минай» 23 4 6 13 15-40 18
 Бомбардири: Кулач («Ворскла») — 13, Ци-
ганков («Динамо») — 12.

■
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Прима льодового шоу
 ■ Оксано, ти дуже давно не 
спілкувалася з українською пре-
сою. Ти відмовляла в інтерв’ю чи 
до тебе не зверталися? Чому була 
така пауза в стосунках, хоча лю-
дей, які тебе пам’ятають і люб-
лять, в Україні надзвичайно ба-
гато? 
 О: — Я, чесно кажучи, жила 
своїм сімейним життям. Але 
преса останній рік дуже активі-
зувалася, почали телефонувати і 
просити зробити інтерв’ю. І я від 
усього відмовлялася. Відбулась 
така історія, що мені зателефону-
вали з Росії, попросили інтерв’ю 
зробити. Я сказала «ні». І піс-
ля цього все, що я виставляла 
на своїх сторінках у соцмережі, 
вони почали брати, переверта-
ти, і, так би мовити, виставляти 
мене в негативному світлі. На-
віщо їм це треба, я гадки не маю. 
Зробили якісь переписки зі ста-
рих газет, журналів, згадують те, 
що було 20 років тому. А що мені 
лишалося робити? Я стала від-
повідати. Якщо мене атакують, 
я ж не буду сидіти мовчки і нічо-
го не говорити. Я почала говори-
ти у відповідь.
 ■ Ти вирішила сама влізти в 
таку перепалку. Але все поча-
лося з того, що ця людина, яка 
сидить поруч, Карло, твій чо-
ловік, і ти вирішила, що він ста-
не власником величезного туру 
Champions on ice, обличчям яко-
го ти була багато років. Ти була 
примою, ти об’їздила всі Сполу-
чені Штати. Кілька років тому 
помер його власник. І, я пра-
вильно розумію, що воно зали-
шилося без господаря, так? Кар-
ло, ви вирішили придбати вели-
ке шоу Champions on ice. Це була 
реальна фінансова угода, чи ви 
купили це, щоб надихнути свою 
дружину повернутися і виступа-
ти знову? 
 К: — Мене надихнула роз-
мова з Томом Коллінзом, який 
був засновником туру. За кіль-
ка років до того, як він помер, 
ми почали говорити про це. Не-
має потреби надихати Оксану 
кататися на ковзанах. Це у неї в 
крові. Для неї це щоденна спра-
ва. Вона цим живе і дихає. Це те, 
чим вона займалася все життя. 
Так що ця частина була. Вона 
хотіла зробити перерву, зрозумі-
ло, на якийсь час, для того щоб 
стати матір’ю, мати час піклува-
тися про нашу донечку Софію, 
якій уже 5 років. Щодо прид-
бання мною компанії. Чи це був 
справжній бізнес? Так. Насправ-
ді я робив таке вперше. Я ніколи 
не купував того, що було створе-
не кимось іншим — бренд чи біз-
нес — iз галузі індустрії розваг. 
Я завжди створював усе цілком 
оригінальне самостійно. 
 ■ Оксана стане хедлайнером 
цього шоу знов?
 К: — Коли ми з Томом гово-
рили, він був засмучений Окса-

ною, чесно кажучи. Бо коли Ок-
сана залишила тур як хедлай-
нер, тур почав втрачати популяр-
ність. Там були ті самі фігуристи, 
які виступали, імениті фігурис-
ти, крім Оксани. І продаж квит-
ків різко впав. Ми це обговорю-
вали з ним, і він пояснив, чому 
був засмучений: тому що Оксана 
для нього буквально як дочка, 
якої у нього ніколи не було. На 
додачу вона була хедлайнером 
iз 90-х років. І я сказав: знаєш 
що, я це поверну. І поки що всі 
в над звичайному захваті через 
її повернення як хедлайнера. Не 
лише в Сполучених Штатах.
 ■ Оксано, де з’явилися «Чем-
піони на льоду»?
 О: — Як я це розумію, в Росії. 
І це абсолютно, так би мовити, 
шоу, яке схоже на шоу Тома Кол-
лінза. Але єдине, коли ми висту-
пали в Америці з цим шоу, в кін-
ці завжди була пісня Queen «We 
are the champions». Але оскіль-
ки права на цю пісню, напевно, 
дорого коштують, то її не взяли. 
Але знову ж таки, це моя дум-
ка. Бо в Америці, коли ти щось 
використовуєш у своєму репер-
туарі, у своїх знахідках, костю-
мах, то тут завжди треба питати 
дозволу. 

Досі є український паспорт
 ■ Оксано, коли все-таки це 
шоу може знов з’явитися? Тому 
що, я розумію, у вас через пан-
демію Covid-19 величезні обме-
ження в Америці, ти завжди в 
масці катаєшся зараз на льоду. 
Коли справді ти зможеш знову 
вийти на лід? І коли ти востаннє 
перед глядачами виступала?
 О: — Я виступаю постійно. 

Тобто, припустімо, якщо люди 
вважають, що я не виступаю, 
коли ти вже виходиш з рангу 
спортсменки та претендуєш, ска-
жімо, на якісь більш глобальні 
цілі — тобто не лише, так би мо-
вити, за тебе тренер усе робить, а 
ти виходиш на лід і просто висту-
паєш, — то за лаштунками іде 
величезна підготовка до різних 
проєктів. 
 Я в 2006 році виступала в Мос-
кві. Коли починалася розкрутка 
в Москві всього цього льодово-
го шоу. Я була в Іллі Авербуха в 
шоу. Так би мовити, робила шоу 
на Червоній площі, в ньому теж 
виступала. Я чудово пам’ятаю, 
як Тетяна Тарасова сиділа, по-
руч сидів, на той момент це був 
міністр зі спорту, Тягачов — от 
вони поруч сиділи і дивились мої 
виступи. Але після цього я не за-
хотіла знову будувати бізнес для 
когось. Бо якщо, припустімо, я 
б лишилась виступати в Росії з 
2006 року, то я б вибудовувала 
бізнес не собі, а чужим людям. А 
оскільки я вже це зробила, то я 
це більше робити не хочу. 
 ■ А якби зараз запросили 
приїхати в Росію виступити, ти 
би теж не погодилась?
 О: — Мені нецікаві ці проєк-
ти, бо для мене це вже все те, що 
я зробила. Тобто з 1994 року по 
2006-й — в принципі, це те, що 
відбувалося в Америці, всі про-
єкти. «Льодові війни», тобто ко-
манда проти команди виступає, 
«Чемпіони на льоду» шоу... Тоб-
то я вже це все пройшла. Для 
мене це вже, за великим рахун-
ком, пройдений етап у моєму 
житті. Тому наступного разу, 
коли мене люди побачать, вони 

побачать мене вже у моєму шоу. 
Те, яке ми створили разом iз моїм 
чоловіком. І, зрозуміло, з вели-
чезною командою людей, які 
причетні до цього проєкту. 
 ■ Оксано, а яка буде географія 
цього шоу? Воно буде їздити Спо-
лученими Штатами чи  так само 
буде їздити в Європу? Чи може 
воно колись приїхати в Украї-
ну?
 О: — (сміється) Я думаю, що 
запуск цього шоу буде, звичайно 
ж, тут, в Америці. Бо як без цьо-
го? Припустімо, якщо я приїду 
в Україну, якщо так Бог дасть і 
все складеться, тоді там буде пра-
цювати на місці компанія, яка 
займатиметься цим шоу. Тобто 
склад виконавців буде звідси, з 
Америки, а саме шоу, продюсе-
ри, люди, які будуть причетні до 
цього в Україні, вони будуть зай-
матися українським проєктом. 
 ■ Оксано, я правильно ро-
зумію, що ти досі є громадянкою 
України? 
 О: — Правильно.
 ■ В тебе досі український пас-
порт.
 О: — Так! І заслужений май-
стер спорту України — теж так, 
правда. 

Умова — мати можливість 
говорити про війну між 
Україною і Росією
 ■ Оксано, ти, я думаю, сте-
жиш за тим, що відбувається в 
Україні — так? Нещодавно я 
знайшла твою заяву під час подій 
на Майдані. Історію, яка сталася 
тоді, коли ти погодилась  під час 
подій  Олімпіади в Сочі (2014 рік) 
і одночасно відбувалася револю-
ція у Києві, прийти в ефір CBS. 
Яка була твоя тоді умова прий-
ти в ефір CBS?
 О: — В 2014 році, коли поча-
лася війна, я була в студії і  роз-
мовляла щодо війни. Хоча це був 
практично останній день Олім-
пійських ігор, але це все вже 
почалося. І умова моєї появи в 
студії була — мати можливість 
говорити про війну між Росією  і 
Україною.
 ■ Знаєш, ти одна з дуже неба-
гатьох українських спортсменів, 

яка дозволяє собі от так чітко на-
зивати речі своїми іменами. Ти 
знаєш, твої колеги по спорту люб-
лять розповідати, що спорт поза 
політикою, спорт — це інше. Як 
ти ставишся до спортсменів, які 
вважають, що спорт — він поза 
політикою?
 О: — Спорт для мене — це за-
вжди було так, що всі спортсме-
ни мають бути солідарні в одно-
му. Скажімо, коли стався скан-
дал в 1994 році з Тоня Гардінг 
і Ненсі Керріґан, коли це все в 
Америці трапилось, і коли так 
вийшло, що в мене дуже багато 
просили інтерв’ю, я казала, що 
жодного стосунку до цього скан-
далу не маю. Тому, так би мови-
ти, те, що я виграла Олімпійські 
ігри — це заслуга олімпійського 
чемпіона. 
 Якби в Росії тур називався не 
«Чемпіони на льоду», а, скажімо, 
«Чемпіони», так від мене б ніхто 
й слова ні про що не почув. Але 
в Америці існують такі закони, і 
я на них уже обпеклася. Коли в 
Америці ти щось знаєш, треба од-
разу про це казати. А якщо ти не 
кажеш, а час минає, то тоді, коли 
вже починаються суди, припусті-
мо, — дай Боже, щоб до цього не 
дійшло, — тоді в судах кажуть: 
а чому ви, припустімо, сторону, 
якій ви висуваєте претензії, ні-
коли не попереджали? 
 У мене вийшла історія, коли 
Галина Яківна Змієвська при-
везла мене в Америку, і було під-
писано дуже багато контрактів. 
Наприклад, в Америці зробили 
фільм про моє життя «A promise 
kept: Oksana Baiul story». («Іс-
торія Оксани Баюл»). Фільм був 
дуже добре зроблений. І рейтинг 
був високий. Тому коли Карло 
прийшов у моє життя, він роз-
горнув контракт і почав мені ста-
вити запитання. І коли я не мог-
ла відповісти на якісь із них, він 
попросив мене зателефонувати 
Галині Яківні Змієвській та за-
питати: Галино Яківно, а ви ко-
лись узагалі були моїм легаль-
ним опікуном? Вона мені від-
повіла: ні. 
 Але з усіма цими запитання-
ми мені треба розбиратися з Джо-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Фігуристка Оксана Баюл: 
відвідати Україну 

Оксана Баюл — перша олім-
пійська чемпіонка незалежної 
України. Тоді, на XVII зимових 
іграх у Норвегії, в Ліллехам-
мері, 1994 року була помітна 
пауза перед оголошенням пе-
реможниці у фігурному катан-
ні — і підняли синьо-жовтий 
стяг! 
Шістнадцятилітньою Оксана 
опи нилася у США. Які найваж-
ливіші події відтоді відбулися 
в її житті? І за яких умов вона 
збирається приїхати найближ-
чим часом в Україну? Ведуча 
ТСН на «1+1» Марічка Падалко 
провела прямий ефір у себе в 
Instagram з першою олімпійсь-
кою чемпіонкою України Окса-
ною Баюл та її чоловіком Кар-
ло Фаріна, надавши «Україні 
молодій» право опублікувати 
суперексклюзивну розмову.

Знаменита спортсменка — про захоплення п’ятирічної доньки катанням, льодове шоу 
та судовий позов щодо неотриманого матеріального заохочення 

Інтерв’ю Марічки Падалко з Оксаною Баюл стало великою радістю 
для фанатів фігуристки, які донині вдома мають куточки пошани 
олімпійської чемпіонки.
Надано пресслужбою «1+1».

❙
❙
❙
❙

Марка як спогад про золоту олімпійську медаль Оксани Баюл 
на XVII зимових іграх у Норвегії 1994 року.

❙
❙
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зефом Леміром. Хто такий Джо-
зеф Лемір? Це людина, яка була 
менеджером Olympic Champions 
Limited — це BVI компанія, яка 
відкрита на Кайманових остро-
вах. Тобто всі мої гроші за фільм 
перевели туди. І чек за цей фільм 
також не виписали на моє ім’я, 
його виписали на ім’я Olympic 
Champions Limited. Але цю ком-
панію так завуалювали там, що 
минуло вже багато часу, і мені 
в суді сказали: вибач, але треба 
було розбиратися, коли це все 
сталося. А хто про це взагалі знав 
і розумів? 
 Коли в 16 років тебе приво-
зять у чужу країну і тобі кажуть, 
що ти катайся, а ми за тебе все ви-
рішимо, то ти й віриш тренерам. 
Ти й вважаєш, що вони на твоє-
му боці, що люди піклуються про 
тебе. Потім, коли ти виростаєш, 
то розумієш, що це зовсім не так 
було.
 ■ Оксано, я от зараз хочу уточ-
нити, чи це ми зараз говоримо 
про судовий позов твій, про який 
багато інформації є в Україні з 
посиланням на нашого міністра 
юстиції, який стверджує, що ти 
судишся з Україною... хочеш від 
України 50 мільйонів доларів 
компенсації за щось. Так? Чи 
це справді так? Чи ти судишся 
з Україною, чи з конкретними 
людьми? Можливо, Карло змо-
же як твій не лише чоловік, а 
й офіційний представник біль-
ше про це розповісти. Тому що 
ми про це знаємо тільки зі слів, 
навіть не з документів, нашого 
міністра юстиції. 
 К: — Чи це 50 мільйонів до-

ларів? Ні. Медіа неправильно це 
зрозуміли, як завжди (смієть-
ся). Ні, це не було 50 мільйонів 
доларів. Це була частка. Правда 
в тому, що Оксана мала би пози-
ватися на 50 мільйонів доларів, 
але вона цього не робила. Це все 
зводилося до того, що нас поста-
вили в умови, коли керівники 
уряду йшли проти нас і брехали 
в суді. 
 Я розповім вам, що насправ-
ді сталося. Ми з Оксаною муси-
ли звернутися до них щодо гро-
шей, які їй належать. Які зник-
ли. Що ми з’ясували. Ми про це 
не знали. Коли ми це виявили і 
дізналися про це, звичайно, ми 
це дослідили. І відкрилося бага-
то речей. Джозеф Лемір. Конгрес 
у Сполучених Штатах. Джозеф 
Лемір стверджував, що Оксана 
була в кімнаті з ним, давала свід-
чення перед Комітетом США. Це 
розкрило нам очі. І вона сказала: 
«Коли? Що? Я ніколи не свідчила 
перед Конгресом у США». Тоді ми 
це дослідили і співставили дати. 
 Того вечора вона була хедлай-
нером туру — за іронією, «Чем-
піони на льоду» — в Бостоні. Так 
що це просто брехня на брехні. 
Ви знаєте, коли олімпієць виграє 
«золото», «срібло» чи «бронзу», 
вiн отримує певну нагороду. Вона 
отримала нагороду. Все зникло.
 ■ Ви говорите про українсь-
кий уряд і українські квартири?
 К: — Так! Винятково! Отже, 
коли ми це виявили — її кварти-
ри забрали, її акції зникли, гро-
ші, які вона отримала за нагоро-
ду, за перемогу на Олімпійських 
іграх, — буквально все!

 О: — «Ви виграли Олімпійсь-
кі ігри, вітаю! Дуже дякую Ук-
раїні! Ось ваш чек» — пуф! — як 
пил, зникло (сміється). Отже, 
ми спробували розібратися, що 
зникло.
 ■ Оксано, ти не отримала від 
України призові за перемогу на 
Олімпіаді в Ліллехаммері? 
 О: — (киває) Це були призові 
гроші. Мене і в Дніпропетровськ 
запросили, коли машину пода-
рували, і в той момент гроші по-
дарували. Але мені цього, так би 
мовити, в руки нічого не дали. 
Тобто машину з Дніпропетровсь-
ка переправили в Одесу, а потім, 
після цього, гроші дали в руки 
Галині Яківні Змієвській.
 ■ І саме про це позов, так?
 О: — Так. Тобто гроші я у себе 
практично ніколи не зберігала. 
Тобто вони завжди зберігалися у 
Галини Яківни Змієвської. 
 ■ Карло, але я знаю, що ви 
програли з цим позовом у суді. 
 К: — Ні. Ми насправді не про-
грали. Тобто ви можете сказа-
ти «ви програли позов». Але не 
було програшу. Насправді ук-
раїнський уряд програв за позо-
вом. Суддя ухвалив рішення на 
користь Оксани. Про це ніхто не 
написав. 
 Позов був поданий у Каліфор-
нії, записи публічні, тож будь-
хто може їх подивитися. Це було 
у 2018 році. Але український 
уряд, зокрема, не виконав свої 
обіцянки перед Оксаною ще піс-
ля перемоги на Олімпіаді. У разі 
виграшу суду гроші були би пе-
редані «Метеору» — власне, ков-
занці, де Оксана зростала в Дніп-
ропетровську як майбутня олім-
пійська чемпіонка. 

Як зійшла на олімпійський 
п’єдестал
 ■ Оксано, попри все, що відбу-
вається, суперечки з Україною 
ти виграла, коли Україні було 
три роки. Зараз Україні, в цьому 
році, 30 років. Тебе запрошува-
ли колись на День незалежності 
до Києва? Тому що зазвичай цьо-
го дня відбувається великий при-
йом людей знаменитих. 
 О: — Останнім часом ні. 
 ■ А коли востаннє тебе запро-
шували?
 О: — У грудні просилися в 
гості приїхати телевізійники, 
щоб зробити велику, так би мо-
вити, розширену передачу про 
мене — чим я займаюся зараз, 
що я роблю, чим я живу. Але у 
нас не вийшло домовитися, щоб 
це сталося. 
 ■ Оксано, а якщо буде запро-
шення для тебе приїхати на та-
кий ювілейний день, як День 
Незалежності, ти погодишся 
приїхати? Ти хочеш приїхати?
 О: — Марічко, я хочу приїха-
ти. Але ви розумієте, що багато 
дуже в житті всього відбуваєть-
ся і дуже багато підводних течій 
завжди в житті є. Дивлячись яка 
пропозиція буде і дивлячись від 
кого, і як вона буде зроблена. 
 ■ Оксано, мені дуже хочеться 
відновити точну версію історич-
них подій. Що відбувалося піс-
ля того, як ти перемогла і дуже 
довго не було церемонії нагоро-
дження? Які були пропозиції орг-
комітету? Бо версій багато, що 
вам пропонували. І де таки знай-
шовся гімн, хто по нього їздив і в 
кого він був? От згадай, будь лас-
ка, той момент.
 О: — Я, коли виграла, як мені 
це пояснили і як мені це сказали: 

«Ти виграла Олімпійські ігри». 
Мені завжди говорили так, що 
поки ти «не перестрибнеш па-
лицю», казати, що ти чемпіон, 
ще зарано. Бо я виступала відра-
зу після Ненсі Керріґан. І коли я 
вже зустрілася з тими репортера-
ми, які передавали на Америку, 
вони відразу ж після її виступу пе-
редали, що, мовляв, вона відката-
лася дуже добре і вона олімпійсь-
ка чемпіонка. А я виходила прос-
то відразу за нею. Розумієте, про 
що я говорю? Після того, як я від-
каталася, там ще Катаріна Вітт 
виступала та інші спортсменки. 
Тому ми ніколи не розраховува-
ли на «золото». Чому? Тому, що 
от поки тобі на шию не надягнуть 
медаль, усе може статися. 
 Тобто відразу після того, як 
я виступила, зрозуміло, до мене 
відразу підійшли 3-4 людини, 
які мене оточували: допінг-кон-
троль. Тому я сиділа в чоловічій 
роздягальні. Чому? Тому, що ми 
намагалися не бути в натовпі лю-
дей. Що відбувалося насправді, 
я не знаю. Те, що я знаю, можу 
лише від себе говорити: Людми-
ла Михайловська поїхала і при-
везла олімпійський національ-
ний гімн. І тоді, вже коли я вийш-
ла з   роздягальні, зрозуміла, що 
щось трапилось. Бо я такої кіль-
кості людей навколо себе — і пре-
си... От коли ти виходиш з роздя-
гальні, і довкола стоїть, напевно, 
людей 150 — це багато було в ма-
ленькому приміщенні. Тобто я 
не могла навіть пройти крізь лю-
дей, щоб вийти й отримати свою 
золоту медаль на Олімпійських 
іграх. 
 ■ І тобі вже сказали, що гімн 
привезли і ти можеш іти на наго-
родження? Правильно?
 О: — Так. І я повинна була 
пройти до п’єдесталу, щоб мені 
вручили олімпійську медаль. 

«Вона кохання мого життя»
 ■ Оксано, п’ять з половиною 
років тому ти стала мамою. В 
тебе народилася прекрасна Со-
фія. Якщо на неї подивитися, 
то в неї, можливо, риси обличчя 
тата, але загалом вона виглядає, 
як маленька Оксана. Вона дуже 
на тебе схожа. І твій інстаграм — 
це як ода материнству. В тебе все 
про дитину, ти з нею дуже бага-
то часу проводиш на льоду. Ти її 
бачиш у майбутньому теж фігу-
ристкою, як ти, чи це у вас прос-
то спілкування мами і доньки?
 О: — Ви знаєте, ми з моїм чо-
ловіком разом займаємося ви-
хованням нашої дитини. Тобто 
вона в нас перебуває на домаш-
ньому навчанні. А на ковзанку 
я її воджу лише тому, що вона 
сама це вибрала і їй це дуже по-
добається. От, припустимо, бу-
вають дні, коли вона мене пи-
тає: «Мамо, а ми йдемо сьогодні 
на ковзанку?». Я кажу: «Так». 
Вона каже мені: «Ну, я тобі всі 
елементи покажу, які я знаю!» 
Тобто вона... Розумієте, відмін-
ність в Америці підходу спорт-
сменів до тренувань і, як я це 
пам’ятаю, у нас. У нас приму-
шували спортсменів займати-
ся спортом, бо це було добре, це 
було потрібно. Треба всім усе до-
вести! А тут спортсмен абсолют-
но сам відповідає за своє спор-
тивне виховання.
 ■ Оксано, ти не плануєш при-
везти доньку сюди? Ти доньці 
покажеш Україну, де ти наро-
дилася? 
 К: — Не за таких умов, як за-

раз. Ні.
 ■ Тобто ви кажете, що це не-
безпечно для неї — подорожува-
ти у цей час?
 К: Це не лише небезпечно. 
Вони надто нешанобливі. Люди, 
які перебувають на урядових по-
садах, ті, які мають бути залу-
чені, щоб Оксана чи вся наша 
родина здійснила цю подорож. 
Коли вони виявлять повагу до 
Оксани, на яку вона заслуговує... 
Оксана зробила добро багатьом 
людям, і вона дуже тиха. Це бо-
люче місце для її серця. Вона по-
ходить з України. Так, вона там 
виросла. Але якщо люди, які то-
бою користуються, не припиня-
ють цього робити, ти мусиш при-
ймати рішення і зайняти чітку 
позицію: годі! І я сказав: я тебе 
підтримую. Це має бути твоє рі-
шення. 
 Вона сильна жінка. У неї хо-
роша душа. Вона кохання мого 
життя. Вона прекрасна мати для 
нашої дочки. Вона чудова люди-
на для планети, вона прекрасна 
для своїх шанувальників. Але її 
власна країна... Країна не в сенсі 
люди, я не кажу про українсь-
кий народ! Люди в Україні за-
вжди прекрасні! Я говорю про 
людей на високих посадах. Так 
що, на жаль, доки це не виправ-
лять — і це мають зробити саме 
вони, зробити перший крок і ска-
зати: «Нам дуже шкода, давайте 
почнемо спочатку. Ми припини-
мо робити ці дурниці. Ми не бре-
хатимемо, не крастимемо у вас. 
Ми будемо ставитись до вас із по-
вагою, на яку ви заслуговуєте». 
Тоді й забронюємо квитки на лі-
так. Це буде чудово для нашої 
доньки. Це ранить моє серце, чес-
но кажучи.
 Оксана відкрита до нових сто-
сунків з Україною, до нових сто-
сунків з українськими офіційни-
ми особами. Оксана дуже хотіла, 
щоб Софія приїхала і побачила 
Батьківщину мами. Там похова-
на і матір Оксани.... 
 ■ Я думаю, через що Оксані 
зараз трошки боляче, Карло зга-
дав, що там поховані батьки. Я 
так розумію, що тато теж пішов. 
Так, Оксано? 
 О: — (Оксана киває, плаче) 
Тато теж помер, і вони поховані. 
Мені б дуже хотілося відвідати 
Україну.
 ■ Оксано, мені дуже би хоті-
лося, щоб ця наша розмова, ця 
наша історія якесь мала щасли-
ве завершення. Розумієш, тебе 
люблять і пам’ятають в Україні 
дуже багато людей. І нам дуже 
шкода, що ми тебе тут не може-
мо бачити. І нам би дуже хоті-
лось, наприклад, на 30-ту річни-
цю незалежності України нашу 
першу олімпійську чемпіонку з 
Софією і з Карло обов’язково тут 
побачити, і щоб ти отримала від 
країни гідне визнання. Тому що 
ти на рівні з людьми, які бороли-
ся за нашу незалежність, які за-
раз за неї борються на сході Ук-
раїни, зробила дуже багато. 
 О: — Дуже дякую, Маріч-
ко. І я дуже дякую всім людям, 
які прийшли до нас на ефір. Ти 
знаєш, як завжди, плануєш 15 
хвилин розмови. Напевно, ми 
вже понад годину проговори-
ли. Але знову ж таки, я жод-
ного слова не збрехала. І ніко-
ли не збираюся цього робити. 
Я за справедливість. Я за прав-
ду. Тому величезне тобі дякую 
за все. За те, що ти дала і Кар-
ло, і мені людям пояснити, що 
відбувається. І я хочу поба-
жати Україні процвітання. Я 
хочу побажати Україні, щоб у 
них все було добре. Я знаю, що 
в Україні дуже тяжко звичай-
ним людям жити — з фінансо-
вої точки зору. Але я все одно 
хочу побажати їм, щоб вони не 
здавалися. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Мені б дуже хотілося

Марічка Падалко, Оксана Баюл та її чоловік Карло.❙
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  У моєму гладкому тілі сидить 
дуже навіть струнка жінка, але їй ніяк 
не вдається вибратися назовні. А з 
огляду на мій апетит, для неї, схоже, 
це довічне ув’язнення.

* * *
 Старий одеський кравець пере-
мірює тканину, яку йому приніс клієнт.
 — Що перемірюєте, хочете, 
щоб і вам вистачило?
 — Мені й так вистачить, я хочу, 
щоб і вам залишилося.

* * *
 Відправила свою фотографію 
в клуб самотніх сердець. Повернули 
назад і написали, що не такi вже й 
самотні.

* * *
 На iспитi з філософії професор 
поставив лише одне запитання сту-
дентам: «Чому?» Вищий бал отри-
мав студент, який дав відповідь: «А 
чому б і ні?»

* * *
 — Давиде Семеновичу, звідки 
у вас така чарівність?
 — ?!
 — Ви ще нічого не запитали, а я 
вже згодна.

* * *
 — Цецилія Львівна, а куди це ви 
так вбралися-нафарбувалися?
 — Піду в гості, поки вони самі 
не припхалися.

Як не борг, то акциз 
Влада України не поспішає розраховуватися із інвесторами за зелену енергетику і навіть планує 
запровадити новий податок

По горизонталі:
 3. Неофіційна назва першого 
об’єкта «Укриття» над зруйнованим 
4-м енергоблоком ЧАЕС. 7. Творіння, 
справа всього життя. 8. Матеріал, з 
якого роблять стрижні, які сповіль-
нюють процеси в ядерному реак-
торі. 10. Вид бізнесу, що базується 
на пізнавальних турах, які регуляр-
но організовуються в Чорнобильсь-
ку зону. 11. Не надто велика військо-
ва одиниця. 12. Невеличке кафе, де 
до кави можна замовити десерт. 14. 
Один з героїв роману Пантелеймо-
на Куліша «Чорна рада». 16. Шкіря-
не сидіння велосипеда чи мотоцик-
ла. 17. Річка на Полтавщині. 21. Зро-
шувальний канал в Азії. 23. Бруньки 
на деревах, готові стати листям. 24. 
Давня назва дванадцяти. 25. Вид 
атомів, що характеризується пев-
ним масовим числом, атомним но-
мером та енергетичним станом ядер 
і має час життя, достатній для спос-
тереження. 26. Радіоактивне випро-
мінювання.
По вертикалі:
 1. Поширений на Поліссі при-
крашений стрічками та квітами при-
дорожній хрест-оберіг. 2. Бур’ян 
із соковитим гіллястим стеблом та 
густим суцвіттям. 3. Частина круга, 
обмежена дугою та хордою. 4. Рана 
з нерівними краями та руйнуванням 

елементів тканини на відносно вели-
кій ділянці. 5. Здатність матеріалів 
протидіяти зміні їхньої форми. 6. За-
бій м’якої тканини, синець. 9. Місто 
на Запоріжжі. 12. Спеціально навче-
на людина, яка виконує складні трю-
ки, часто — з ризиком для життя. 
13. Спосіб відкривання вікна, коли 
нижня частина зафіксована, а вер-
хня відхиляється, утворюючи щі-
лину. 15. Велика калюжа. 18. Чар-
ка для горілки без ніжки. 19. Бал-
тійська країна. 20. Офіційний титул 
недавно померлого чоловіка коро-
леви Великобританії. 22. Французь-
кі фізики, які вперше відкрили яви-
ще радіоактивності. ■

Кросворд №39
від 21 квітня

Дара ГАВАРРА

 Кіношна «мама драконів» Дей-
неріс Таргарієн, а «в миру» Емілія 
Кларк, вирішила урізноманітнити 
свої таланти та захоплення і зайня-
тися чимось зовсім несподіваним — 
створити комікс про супергероїнь, 
тобто мам. Саме так, адже, за сло-
вами актриси, матері і є тими супер-
героїнями, які щодня творять дива 
героїзму заради своїх дітей. Звісно, 
в коміксі, над яким актриса працю-
ватиме у співавторстві з письмен-
ницею, автором коміксів Маргеріт 
Беннеттт, явно простежуватиметь-
ся феміністична лінія, що цілком 
відповідає духу часу. Головну герої-
ню зватимуть Майя, у неї була до-
сить важка доля. Дівчина сороми-
тиметься своїх певних рис, які роб-
лять її особливою. Та зрештою вона 
прийме себе такою, якою є.
 Емілія зібрала вже команду, 
яка працюватиме над створенням 

коміксу, проте саму іс-
торію Майї, як і її супер-
геройський костюм, ак-
триса вигадала сама. «Я 
подумала, що було б кру-
то перевернути все те, 
що жінкам не подобається в 
собі, так, щоб зробити їх надлюдь-
ми», — поділилася думками зірка.
 Що цікаво, сама панна Кларк 
ще не стала мамою, тож дивно, 
як їй спала на думку ідея ко-
міксу про «яжемать». За ос-
танні роки актрисі приписува-
ли чимало романів, хоча, нез-
важаючи на досить відкритий 
характер і публічність, Емілія 
всiляко приховує своє особисте 
життя. «Тепер у мене є одне пра-
вило — БНА — «більше ніяких ак-
торів». Але вибирати не доводить-
ся, адже актори — єдині люди, які 
наразі мене оточують», бідкається 
актриса. 34-річна «Дюймовочка» 
(зріст зірки — 157 см) зізнається, 

що давно мріє стати мамою, нез-
важаючи на те, що ще не зустріла 
чоловіка, з яким хотіла б створи-
ти сім’ю. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, що США є землею, омріяною жите-
лями багатьох бідних (та й не тільки) країн, 
не дивина, тож і тягнуться через кордони 
Штатів мурашині стежинки іммігрантів, які 
всіляко намагаються їх перетнути — в за-
конний чи не зовсім спосіб. Хтось подає до-
кументи на отримання так званої «грін кар-
ти», а хтось «у лобову» йде на порушення 
закону. Так, нещодавно житель Індії 32-річ-
ний Джайєш Патель подав документи в кон-
сульський відділ США, проте йому відмо-
вили в отриманні візи до Америки. Індус не 
засмутився і вирішив досягти мети за будь-
яку ціну, тому й вдався до певного спектак-
лю. Він придбав фальшивий паспорт на ім’я 
Амріка Сінгха, якому 81 рік. Щоб надурити 
працівників консульства, одягнув сиву перу-
ку та окуляри з товстими лінзами, загриму-
вався, і йому таки вдалося переконати чи-
новників дати візу. Патель купив квиток до 

Нью-Йорка і, щасливий, вирушив назустріч 
своїй мрії.
 Та працівники служби безпеки в аеро-
порту імені Індіри Ганді, що в Делі, виявили-
ся професіоналами і досвідченим оком «ви-
купили» щось не те у зовнішньому вигляді 
старенького, який наважився на таку далеку 
подорож. По-перше, стражів порядку насто-
рожив молодий голос власника паспорта, а 
також чорне коріння сивого волосся. Та й на 
обличчі 81-річного старигана не було жодної 

зморщечки. Тепер Джайєшу Пателю замість 
омріяної подорожі загрожує звинувачення у 
підробці документів.
 Нагадаємо, нещодавно російський ін-
женер, який працював у московському ае-
ропорту «Шереметьєво», заховався в туа-
леті літака, щоб вилетіти до США. Та перед 
самим вильотом йому задзвонив начальник 
і поцікавився, чому той не забрав докумен-
ти на прохідній. Ось тут «хитрий» план і роз-
крився — поїздка не вдалася. ■

«ЯЖЕМАТЬ»

Емілія Кларк створить 
комікс
«Мама драконів» із «Гри престолів» 
напише історію про супергероїнь

■

Емілія Кларк.❙

ОВВА!

Тут і казочці кінець...
Індуса затримали в аеропорту з фальшивим 
паспортом

■

28 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. 
Уночi заморозки 0...-2, удень +11...+13.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.. Славське: 
вночi -3...-5, удень +11...+13. Яремче: -1...-3, удень +9...+11. 
Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +11...+13. Рахiв: уночi 0...+2, 
удень +12...+14.

26 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 35 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия — не-
має, Пожежевська — 60 см.
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