Зеленський VS Кличко

Село без голови

На столичному
рингу бій не з
тінню-2

Що передбачає
закон про інститут
старост і чи стануть
вони повноцінними
господарями у своїх
округах
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З мішка на забаву, а з пляшки
— на приправу
Відновлена батьком і сином
олійниця стала другим
інтерактивним музеєм
історії олії в Європі
» стор. 9
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,428 грн
1 € = 33,491 грн
1 рос. руб. = 0,371 грн

Бджола в законі
Експерти вимагають захистити пасічників, регламентуючи
використання хімікатів та запровадивши кримінальну відповідальність
за отруєння медоносних комах

» стор.

❙ Пасічники прогнозують дефіцит меду в нинішньому сезоні: через пізню весну і численні випадки отруєння бджіл.
❙ Фото з сайту agroday.com.ua.

Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя

стор. 6

7

2
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ІнФорУМ

«Людина — це обов’язок, а не титул (народився — і вже людина). Людина —
твориться, самонароджується. Власне, хто Ти є поки що? Кавалок глини сирової,
пластичної. Бери цей кавалок в обидві жмені і мни — доти, поки з нього не вийде
щось тверде, окреслене, перем’яте»

■ РЕЗОНАНС

Знову
«при своїх
інтересах»
У Василя Вірастюка є ще
остання спроба, після
скасування результатів
довиборів, щоб
утвердитися нардепом
Тарас ЗДОРОВИЛО
Володар титулів «Найсильніша
людина України» початку двотисячних знову залишився поза бортом:
Верховний Суд вже вдруге скасував
протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів
проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.
У громадянській мережі «Опора»
зазначили, що суд також скасував
рішення ЦВК про визнання недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за головного суперника Вірастюка
— Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій. Оскільки це рішення
суду першої інстанції, то можна очікувати апеляцію на нього.
У свою чергу в ЦВК підтвердили
інформацію про скасування ВСУ результатів виборів по Вірастюку. «Отримали сьогодні (23 травня. — «УМ»)
рішення про скасування постанови
ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз
цю ухвалу і будемо вирішувати щодо
можливості оскарження її в апеляційному порядку», — повідомили у
ЦВК.
Зауважимо: якщо ЦВК або ж команда кандидата Василя Вірастюка
таки подаватиме апеляцію — справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде
остаточним.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 19 травня визнала Василя
Вірастюка обраним народним депутатом, не врахувавши при цьому понад
3 тис. голосів iз шести виборчих дільниць. Раніше Верховний Суд уже скасовував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів на окрузі
№87. Таким чином протокол про обрання Вірастюка народним депутатом скасовано вдруге.
Сумнозвісні довибори у 87-му окрузі (Яремче, Надвірнянський район,
частини Богородчанського і Коломийського районів Івано-Франківської області) до Верховної Ради відбулися 28 березня. Вже у наступні дні
після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації.
Як наслідок, Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала рішення Центральної виборчої комісії
про обрання нардепом в окрузі № 87
(Івано-Франківська область) кандидата від «Слуги народу» Василя
Вірастюка. Після цього ЦВК відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом і почала шукати спосіб, як встановити результати виборів на окрузі №87.
Чи поповняться нардепівські
лави «Слуг народу» українським богатирем — поки залишається гадати. ■

■ НА ФРОНТІ

■ А ТИМ ЧАСОМ…

Цивільні у вогні
Окупанти знову вдарили ракетами
по мирних мешканцях
Тарас ЗДОРОВИЛО
Російсько-окупаційні війська, які кілька днів тому обстріляли цивільних у Пісках,
знову застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Обстріл було здійснено 24 травня
з передмістя Горлівки — шахти 6,7. У тому районі з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновних робіт по обидві
сторони від лінії розмежування. Зазначені дії окупантів
спрямовані на провокування
Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь iз
подальшим їх звинуваченням
у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де
діють дзеркальні гарантії на
безпечне проведення робіт.
Унаслідок обстрілу одна з
ракет влучила в гаражний кооператив «Північний», друга
— в житловий будинок, що в
населеному пункті Північне.
Маркування на залишках ракет вказує, що це боєприпаси російського виробництва,
та підтверджує безпосеред-

Василь Стус
дисидент, поет (1938—1985)

ню участь Російської Федерації у розв’язуванні агресії та
вчиненні злочинів проти людяності в Україні. Українська сторона СЦКК оперативно
верифікувала обстріл i за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала Місію ОБСЄ.
Уже традиційно, на жаль,
у районі проведення операції
Об’єднаних сил зафіксовано
порушення режиму припинення вогню: 24 травня зайди вісім разів обстріляли позиції ЗСУ. Поблизу населених
пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали
вогонь iз мінометів 120-го
калібру. Неподалік Водяного
противник здійснив обстріл
із ручних протитанкових i
підствольних гранатометів.
У передмісті населених
пунктів Павлопіль i Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів i великокаліберних
кулеметів, а біля Пісків — зі
стрілецької зброї. У районі
населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий
ракетний комплекс.

Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Рух дорожнім коридором до контрольного
пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений. При цьому минулого тижня російські найманці
тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору, направляючи громадян через лінію розмежування після завершення часу роботи КПВВ.
За тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян i 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 268 громадян i 59 транспортних засобів — у напрямку контрольованої території. Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік
там, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 20%. Загалом, військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 5 тис. 750 осіб, на контрольовану територію — 6 тис. 405 осіб.
Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 26 громадян. Зі слів людей, серед причин відмов у пропуску
були у «Станиці Луганській» — відсутність зареєстрованого місця проживання
на тимчасово окупованій Луганщині, а в «Новотроїцьке» — відсутність у списках осіб, яким надано дозвіл на пропуск. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.
Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 17 вантажівок iз гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої
території України доправлено 167,9 тонни вантажу, зокрема гігієнічні набори та
будівельні матеріали.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних
сил України за попередню
добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7-му годину
ранку 25 травня порушень
припинення вогню не зафіксовано.
Варто наголосити, що
на окупованій території Донецької та Луганської областей незаконно привласнюють житло українців: окупа-

ційна адміністрація має намір переводити нерухомість
у муніципальну власність.
Радник з інформаційної
політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович
заявив, що дії російських угруповань можуть спровокувати міжнародні наслідки
для РФ: «Наразі МЗС активно працює у цьому напрямку, й ухвалення рішення залежить від подальших кроків окупаційних адміністрацій». ■

■ НАЦІЯ

Знай історію незалежності
У конкурсі мініфільмів перемогла робота про прабабусину хату
Валентина САМЧЕНКО
Днями визначили переможців уже чотирнадцятого
Всеукраїнського конкурсу молодих істориків «Врятувати від
забуття». Спочатку вибирали з
400 робіт шість найзмістовніших і найкращих. Фіналістів
представили на завершальному етапі в Києві в ошатній залі
Національної спілки письменників України.
Переможцем став короткий фільм «Бабусина хата»
громадської організації «Кобза». Однойменний проєкт збереження родинної будівлі за
20 км від Тернополя та перетворення її на сільський центр
етнокультури започаткувала
шість років тому Марія Маладика — інженер-енергетик за
освітою, коли була в декретній
відпустці.
«Проєкт «Бабусина хата»
— це велика мрія звичайної
українки, мами двох чудових синочків, яка обожнює
рідну культуру і традиції, —
так презентує його ініціаторка. — Він покликаний урятувати від руйнування старовинну глиняну оселю, показати
її автентичну красу і відкрити всьому світу глибину та
різнобарв’я старовинного побуту». Власне, про це й фільмпереможець, початковою назвою якого було «Молодість
завжди старша».
«Я буду ще багато про це
писати, розповідати, і ми

обов’язково презентуємо свою
роботу офлайн у Тернополі»,
— пообіцяла Марія Маладика.
Як головний приз переможцю
вручили заохочувальні 3 тисячі гривень
Друге місце виборола відеоробота «Я дякую, солдате, за
життя» Сумського фахового
медичного коледжу. Це перший такий досвід, уточнила одна з авторок Олена Боровик. 23 випускники навчального закладу служили
в АТО/ООС, один з яких загинув. Захисників постійно
пам’ятають i контактують iз
ними. Є задум написати про
них окрему книжку.
Люботинський міський будинок культури з Харківщини
представив щемливий мініфільм «Голодомор — біль душі
та пам’ять серця» з мелодіями
композиторів Мирослава Скорика та Володимира Губи. Ця
робота виборола третє місце.
Тульчинське
училище
культури (Вінницька область)
представило відеозаохочення відвідувати історичні місця «Брацлав Ренесанс». А з
Хмельниччини Владислава
Демчишина представила на
конкурс роботу «100 років бою
під Чорним островом» про боротьбу вояків УНР iз більшовиками, полковника Євгена
Мишковського, якого за той
бій головнокомандувач українського війська Симон Петлюра удостоїв звання генерала-хорунжого армії УНР.

❙ Фіналісти конкурсу істориків «Врятувати від забуття» у Києві.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
Метою Всеукраїнського
конкурсу мультимедійних
проєктів «Врятувати від забуття» (анімаційних робіт
молодих істориків) є зацікавлення молоді українською історією, збереження та відновлення національної пам’яті та
подолання історичних міфів.
Організатор конкурсу — Міжнародний благодійний фонд
національної пам’яті України, який очолює Ігор Юхновський. Проводять його
у співпраці з центральними
та місцевими органами влади. Також в організації заходу беруть участь Інститут Історії України НАН України
та Спілка письменників України.

«Земле рідна! Тобі одній // Я волів би служить до
скону. // До твоїх до прийдешніх днів // Дотягнутися б хоча рукою», — ці слова з поезії Василя Стуса цитували у фільмі про поетадисидента «Врятувати від
забуття» Юля Яськова (народжена в Криму, 7 років
тому звідти виїхала з батьками) та Оля Плотнікова з коледжу Чернівецького національного університету. імені Ю. Федьковича.
І так важливо ще в дитинстві зрозуміти, що варто знати справжню історію України, щоб жити в незалежній
європейській країні з давньою історією. ■

ІнФорУМ
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■ ДОБРА СПРАВА

■ ТАКЕ КІНО

Аукціон благодійної щедрості

І домашній
перегляд

Фіналіст талант-конкурсу Максим Тележний збирає сміття і продає його
«з молотка»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Кілька років тому танцювальна команда Максима Тележного
H-Blast вийшла до фіналу відомого
телеконкурсу талантів, після чого
успішному брейк-дансеру вдалося
розпочати кар’єру тренера. Але, на
жаль, ковід вніс сумні корективи у
його справу. Аби заповнити вільний
час чимось корисним, він започаткував власний благодійний проєкт.
У те, що ця ідея дієво спрацює,
спочатку не вірив навіть сам волонтер. Утім молодий чоловік усе ж вирішив спробувати і самотужки пішов
збирати сміття у лісі та на березі річки рідного Вовчанська. Пластикові
пляшки й інші відходи він розсортував по мішках, після чого оголосив
аукціон на своїй сторінці в iнстаграмi. Кожен лот мав свій порядковий
номер і заохочувальну картинку.
Ціна незвичного товару стартувала
від 25 гривень. Максим також повідомив, що за мішки, на які не знайдеться покупець, заплатить сам.
«Реакція аудиторії надійшла
миттєво, — пригадує ентузіаст. —
Буквально через кілька годин під
постом з’явилося сотні вдячних лайків i коментарів. Якщо чесно, я не
очікував такого результату».
За два перші місяці брейк-дансеру, що перекваліфікувався у добровольця-еколога, вдалося зібрати від
продажу сміття близько 13 тисяч
гривень. Ці кошти він вирішив передати місцевій лікарні для боротьби з COVID-19.
Керівники медичного закладу до
такого подарунка поставилися з осторогою. Вони спочатку не повірили в
те, що йдеться про звичайну благоЛюдмила НІКІТЕНКО
На Черкащині у міській лікарні
міста Сміла запрацювало відділення екстреної медичної допомоги.
Як повідомили «УМ» в облдержадміністрації, окрім капітального
ремонту приміщень та оновлення устаткування, там повністю замінили водопровід, опалення, каналізацію, вентиляцію, пожежну
сигналізацію.
За словами голови Черкаської
ОДА Олександра Скічка, всі роботи коштували бюджету майже 7
млн грн. «Розвиток медичної інфраструктури є одним із пріоритетів
нашої роботи. На цей рік маємо багато планів із реконструкції лікувальних закладів області та купівлі потрібного обладнання», — уточнив посадовець.
Як наголошує головний лікар
Смілянської міської лікарі Микола Стогній, окрім основних оновлень, у лікувальному закладі тепер є ще так звана «дорожня карта
пацієнта». «Червоними, жовтими
та зеленими стрічками помаркований напрямок до кабінетів, де надаватимуть допомогу. Приміром,
за червоною стрічкою направляємо
тяжких пацієнтів у відділення диференціальної діагностики, інтенсивної терапії або протишокові палати, де вони отримують невідкладну медичну допомогу», — пояснив
головлікар.
Нині у смілянській міській лікарні працюють майже 350 медичних працівників. Щорічно стаціонарну медичну допомогу там отримують до 10 тис. пацієнтів. Лікарня
внесена до переліку закладів, де лікують ковідних недужих. З жовтня
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У понад 20 містах проходитиме
восьмий фестиваль мистецтва
кіно для дітей
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙

❙ Максим Тележний.
❙ Фото з сайту yuzhbud.news.
дійність, а не проєкт якоїсь політичної партії. Максиму таки вдалося
вмовити лікарів, утім i понині у щирість його намірів вірять не всі.
«До мене часто підходять місцеві
чиновники і пошепки запитують, на
кого я працюю, — каже він. — Я відповідаю, що займаюся соціальними
проєктами за покликом душі і з політикою не пов’язаний. Іноді смішно
спостерігати за реакцією людей у
момент, коли вони чують таку відповідь».
За один ефір Максим збирає до
півтори тисячі гривень. В аукціоні
беруть участь не лише українці, а й
жителі інших країн. Звісно, ніхто з
них свої лоти не забирає, тому пакети зі сміттям вивозить автівка місцевого комунального підприємства.
Наразі до волонтера вже приєдналося чимало однодумців. За виручені
кошти вони встигли допомогти літ-

нім людям, багатодітним сім’ям, купили іграшки для дитячого садка.
Тепер збирають гроші для хлопчика, який потребує складної операції
за кордоном.
Плани не менш грандіозні. Максим, зокрема, мріє встановити професійний майданчик для воркауту на базі рідної Вовчанської школи №3. «У цьому районі проживає
близько тисячі людей, — пояснює
він. — Але дітям і підліткам практично ніде збиратися, адже поруч
немає ні футбольного поля, ні спортмайданчика, ні парку. Є лише «наливайки» та кілька магазинів. А ще
недалеко річка. Коли я збирав там
сміття, то знаходив десятки шприців i гори порожніх пляшок. Саме
тому хочу за будь-яку ціну звести
там спортивну зону. Для цього потрібно вторгувати приблизно 140 тисяч гривень». ■

■ МЕДИЦИНА

Різнокольорова
дорожня карта пацієнта
У Смілі запрацювало відділення екстреної
медичної допомоги

❙ Щойно відкрите відділення екстреної медичної допомоги в міській лікарні Сміли.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
2020 року і до сьогодні в закладі перепрофілювали 192 ліжка для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Микола Стогній каже, що проведений капітальний ремонт та
придбання сучасного обладнання

Цього тижня,
28 травня, у столичному кінотеатрі «Київська Русь»
відбудеться урочисте відкриття
восьмого фестивалю мистецтва кіно
для дітей та підлітків «Чілдрен
кінофест». Покази проходитимуть Фото з сайту childrenkinofest.com.
до 2 червня загалом у понад 20 містах України. Частину фільмів також буде продемонстровано онлайн до 6 червня на
сайті online.childrenkinofest.com.
До конкурсної програми традиційно ввійшло сім
дитячих фільмів, відібраних на найбільших європейських кінофорумах.
Відкриється «Чілдрен кінофест» прем’єрою повнометражного фантастичного анімаційного фільму
«Віктор_Робот» (виробництва студії анімації «Червоний собака» — режисер Анатолій Лавренішин,
продюсер Олена Голубєва), який у цьогорічній конкурсній програмі представляє Україну. Картина
вже відзначена призом глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та премією «Кіноколо».
Нагадаємо, що український анімафільм «Віктор_Робот» знімали три роки. Сюжетом стрічки
є далеке майбутнє: штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює.
Єдиний, хто може її полагодити, — дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом із помічником, —
крихітним роботом Віктором — вирушають на його
пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох
друзів. У фільмі звучать хітові саундтреки у виконанні Dakh Daughters, Антона Слєпакова («вагоновожатые»), Мар’яни Головко та Марка Галаневича
(Dakhabrakha).
Як і раніше, юні глядачі виступають у ролі журі
фестивалю та голосують за фільми, які сподобалися
їм найбільше. Переможця міжнародного конкурсу
буде обрано шляхом підрахунку глядацьких голосів
та оголошено на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.
Спеціальною подією цього року стане показ
угорської анімаційної стрічки «Лисенятко Вук»,
яка цього року відзначає своє 40-річчя. Також у межах кінофесту глядачі матимуть змогу подивитися
роботи фіналістів П’ятого конкурсу короткометражних фільмів, знятих українськими дітьми у віці від
7 до 14 років. Переможців обере професійне журі.
А глядачі фестивалю по всій Україні за допомогою
голосування оберуть переможця в номінації «Приз
глядацьких симпатій».
Безкоштовна реєстрація на кожен фільм кінотеатральної програми «Чілдрен кінофесту» розпочинається за чотири дні до його показу. Так, на
фільм-відкриття фестивалю «Віктор_Робот» можна зареєструватися з 24 травня, на «Як Гітлер вкрав
рожевого кролика» — з 25 травня, і т. д. У реєстраційній формі на сайті для цього потрібно обрати місто і фільми для перегляду.
Почесною амбасадоркою восьмого «Чілдрен кінофесту», який цьогоріч відбудеться в гібридному форматі, стала співачка та авторка пісень Христина Соловій. «Думаю, що кіно — це той вид мистецтва, який
найніжніше відлунює в юних душах. Не побоюсь сказати, що кіно часто здатне донести дітям важливі істини чи історичні події краще за підручники. Коли
ми дивимось і співпереживаємо героям на екрані —
це об’єднує нас у таких почуттях, як доброта, справедливість, рівність і милосердя. Кіно допомагає розвивати емоційний інтелект. Із трепетом і в очікуванні розділити з вами це свято», — так коментує свою
участь у фестивалі Христина Соловій.
Закриватиме фестиваль володар гран–прі попереднього року — українська фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка.
Фестиваль організовано компанією «Артхаус
трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. ■

допоможуть значно покращити
якість надання послуг пацієнтам i
комфортність роботи самих медичних працівників. Також, підсумовує він, у закладі готові до розширення штату. ■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Сумним і водночас дещо водевільним стало гучне, певною
мірою пафосне продовження
розгойдування крісла мера столиці Віталія Кличка, яке почали
ще в 2019 році.
Серйозні рейди правоохоронців
можна назвати «циганочкою з
виходом», якщо судити з відповідей на наїзди київського
фігуранта неспокою Банкової
Віталія Кличка.
Отже, два тижні столицю лихоманило обшуками в усьому, що
стосується діяльності міського
голови Києва Віталія Кличка та
його команди.
Зокрема, обшуки відбулися
в Київзеленбуді, в КП «Спецжитлофонд», у Киїавтодорі, в
Київському інституті земельних
відносин, Київміськсвітлі, а також в департаментах земельних
ресурсів і соціальної політики.
Також правоохоронці відвідали вдома й голову виконавчого
комітету політичної партії УДАР,
близького соратника мера Києва
Віталія Кличка Артура Палатного.
Обшук проводився й у будинку,
де мешкає Віталій Кличко, хоча
в СБУ журналістів запевняли, що
цей слідчий «візит» стосується
не мера столиці, а його сусідів.
Сам Віталій Кличко назвав усі
обшуки тиском на столичну владу й особисто на нього, а також
придушенням місцевого самоврядування.
«Протягом останніх днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу.
Такого не було в Україні навіть у
махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їхніх керівників.
Це якісь нальоти! Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь «справи», які
не витримують жодної правової
критики. Я завжди акцентував
на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції.
Насправді те, що відбувається,
— це тиск на столичну владу і
придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто», — сказав Віталій Кличко.
Мер переконаний, що обшуки
пов’язані з тим, що Київ вивчає
питання про введення виконкомів, «коли суспільство й управління містом не залежить від
вказівок і волі Банкової».
А щодо президентського застереження — «не треба красти з
бюджету», Кличко відповів: «...
ці зрежисовані обшуки і масові
облави, що відбуваються останнім часом, — маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли
шукають документи, які ми самі
передавали
правоохоронцям,
— про фінансові порушення, які
виявили ми самі. Документи за
кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці?».

Велосипед є — дай
покрутити педалі!
Почнімо з того, що, попри зрослу для офісу президента потребу розгойдати позиції Віталія Кличка, можливості, котрі сьогодні надає посада мера великого міста, а тим
більше столиці, перевищують
доступне будь-якому міністру.
Причому не після результатів, а в ході процесу. Недаремно ж бажання відібрати кермо Києва у влади, — як уже поновому почали називати чинного президента, — ЗЕЛеніна
гостро проявилось двічі.
А чому б і ні? Тим більше у
Кличка несанкціоновано, без
згоди ОП, рейтинг почав рости.
Тим самим у декого посилився
відчай: життя проходить, а тут

■ ХТО КОГО?

Зеленський VS Кличко
На столичному рингу бій не з тінню-2

вих союзників включитися.
Ну хіба що лише те, що мера
Києва консультує відомий
американський політтехнолог Джордж Бірнбаум.
Можливо, Кличко свідомо наразі уникає необхідного
бою, незважаючи на те, що кожен день працює проти нього.
І якщо зараз він не почне активних дій, завтра десятки людей з його оточення будуть ходити на допити і його команда витрачатиме купу сил та ресурсів на захист.
Звісно, кияни не хочуть бачити чергового Попова на чолі
КМДА. Але й воювати за Кличка ніхто не буде, якщо Кличко
сам не почне воювати за себе.
Отже, сценаріїв не так багато:
або він воює і, відчувши силу,
Банкова змушена буде відступити. Або він капітулює і отримає кількох заступників,
які перетворять його на англійську королеву.
А тим часом в офісі президента вважають, що звинувачення мера Києва Віталія
Кличка про тиск на столичну
владу — безпідставні, а правоохронці, мовляв, провели роботу і викрили корупцію.

«Аз єсмь обраний «горець»!

❙ Зеленський — Кличку: «Віталію, зійди з мерського рингу!».
величезні грошища плавають
іншими курсами. Чимало були
б раді зістрибнути з наявного
поїзда і прямо в крісло глави
київської КМДА.
От і доводиться меру Кличку вдруге серйозно ставати в
боксерську позицію. Для Банкової проблема в тому, що мер
столиці, який за першої каденції заручився підтримкою іншого «машиніста» — тоді президентом був Петро Порошенко, — на останніх виборах мав
заліковку, яка вже працювала
на нього.
Окремим рядком додалось
і те, що він зумів спокійно побудувати в Києві антиковідну
кампанію. Можна за бажання
пред’являти постскриптумом
певні претензії, але, на відміну
від центральної влади, Кличко
не виглядав розгубленим і безпорадним.

нення Кличка з останньої.
У відповідь Віталій Кличко звернувся до Окружного
адміністративного суду міста
Києва (ОАСК) з проханням визнати протиправними дії уряду
щодо внесення президенту України подання від 4 вересня
2019 року про його звільнення
з посади голови КМДА.
Зацікавлені чекали подальшої розв’язки конфлікту. Однак Окружний адміністративний суд відклав розгляд
справи по суті за позовом Віталія Кличка до Кабінету
Міністрів України та тодішнього прем’єра Олексія Гончарука, нібито з ініціативи самого ж позивача.
Одразу ж почало виникати запитання про причини відтягування розгляду справи,
надзвичайно важливої для української столиці.

Справа Зеленського — підмостки. Його покликання
— підмостки. На превеликий жаль і велику нашу
спільну біду, і «стеля» Зеленського — також
театральні підмостки.
Недаремно ж днями мер
Києва Віталій Кличко отримав
титул «Людина року-2020»,
перемігши в номінації «Міський голова року».
Проте питання «оптимізації керівного складу органів
місцевого
самоврядування
Києва» народилося не сьогодні, а з перших днів приходу
ЗЕвлади в президентські, урядові, парламентські кабінети.

Акела промахнувся
Перша спроба була невдалою, але дещо відкрила завісу
Банкової.
Отже, нагадаємо. Пристрасті щодо подальшої долі
мера Києва Віталія Кличка
почали вирувати в столиці наприкінці літа 2019 року.
Щойно новостворений Кабінет Міністрів Гончарука розпочав роботу, як уже ініціював
розділення посади мера Києва
та керівника Київської міської
держадміністрації, тобто звіль-

Звісно бої у владі за владу під корінь підрубали судову гілку влади, а разом із нею
підривають, власне, і самі засади держави. А це вже катастрофічний факт. Однак зараз
про конкретику дещо іншого
характеру.
Ще на початку своєї каденції, але вже з упевненістю у
власній всемогутності — наприкінці липня 2019 року —
тодішній глава ОПУ Андрій
Богдан пішов на відкриту конфронтацію з чинним мером столиці та главою КМДА Віталієм
Кличком. І саме Андрія Богдана аналітики називали ініціатором зміщення Кличка і розділення посади мера Києва та
керівника КМДА. Мета вбачалась цілком зрозуміла й тоді, і
сьогодні — призначення туди
людини президента.
Тоді ж на Банковій почали серйозно замислюватись
про дострокові вибори в столиці... Але коли на горизонті

з’явився помічник президента Андрій Єрмак, маховик, запущений проти Кличка, почав
зменшувати оберти. З висоти
сьогоднішнього дня вбачається, що, ймовірно, тодішній
помічник президента Єрмак,
ставши на захист мера Києва
Віталія Кличка, з одного боку,
вирішив про всяк випадок порозкладати яйця в різні кошики. З другого — підготуватись
до наступу по-іншому.

Стрим та екстрим мера
Києва-2021
Наразі в Кличка є два
варіанти: воювати і спробувати стати всеукраїнським політиком чи домовлятися і, з великою імовірністю, програти.
Правду кажучи, Кличко зараз
трохи не в тій позиції, коли з
ним будуть домовлятися. На
Банковій вважають, що Кличку можна висувати ультиматуми. І їх висуватимуть.
По-перше, незважаючи на
те, що Захід є колективним
союзником Кличка, він обережно буде включатись у процес захисту київського мера.
Політтехнологи запевняють,
що в разі потреби це не буде
так активно, як було в 2019
році, коли він ледве не втратив
посаду голови КМДА. І нині
цьому посприяв «казус Вітренка». Під час зустрічі Зеленського з держсекретарем США
Блінкеном, коли постало питання звільнення поза правовим полем глави «Нафтогазу»
Коболєва, Зеленський сказав:
там є кримінал. І це помітно
змінило риторику Блінкена.
І от Банковій знову потрібні реальні кейси, і вона буде
їх вперто добувати. Ну, якщо,
звісно, точно знає, що в тих
кишенях щось є, або ж сама
туди щось поклала.
По-друге, попри все Зеленський зараз не в тій політичній формі, щоб домовлятися з кимось. Йому потрібна або
повна капітуляція, або нічого. Це пов’язано й зі стабілізацією рейтингу, й з відносною
видимістю стабільності економічної ситуації.
Щодо Кличка, то він навіть не просив своїх можли-

Однак є ще певні обставини. Віталій Кличко заявив,
що його партія «Удар» уже
готується до наступних парламентських виборів. Наразі
зусилля спрямовані на відродження осередків у всіх областях.
Подекуди дійсно робота активізувалась. Скажімо,
УДАРівці Рівненщини заявляють про звернення особливої уваги на викриття корупційних схем у полі місцевого
самоврядування.
Щодо самого Києва, то Кличко каже: «У нас парламентськопрезидентська держава, тому
нам обов’язково потрібні представники у Верховній Раді, які
представлятимуть нашу політичну силу. Це ще один інструмент для втілення реформ
у Києві. Без цього інструменту
достатньо складно».
Окрім майбутніх парламентських виборів, Кличко
Зеленському як кістка в горлі
ще й як імовірний кандидат на
посаду президента.
Звернімо увагу: Кличко тривалий час тримався за рахунок
молодого виборця, якого під
себе значною мірою підібрав Зеленський. У тому числі в Києві.
Зважаючи на розчарування ЗЕЛеніним у середовищі саме молодих виборців, Кличко зможе
як кандидат у президенти повернути собі втрачену симпатію
цієї категорії електорату. Чи
справді Віталій Кличко націлився на посаду президента, чи
просто піде спаринг-партнером
із більш рейтинговим кандидатом від демократичних сил, аби
забрати в Зеленського свій молодіжний електорат — час покаже. Однак і в першому, й у
другому випадках Кличко дуже
не вигідний Зеленському.
І розвиток подальших подій
залежатиме від того, правильні чи неправильні кроки робитиме столичний голова. І від
того, як поводитиметься влада — чи схибить вона, чи ні.
Овації може отримати кожен. І прихильників може додатись кожному.
Однак справа Зеленського
— підмостки. Його покликання — підмостки. На превеликий жаль і велику нашу спільну біду, і «стеля» Зеленського
— також театральні підмостки. ■
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Ігор ВІТОВИЧ

Генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що
вимушена посадка літака рейсу Афіни—
Вільнюс в Мінську була актом «підтриманого державою піратства» і «підтриманого державою викрадення». Він додав,
що в авіакомпанії вважають, що на борту
перебували співробітники КДБ Білорусі.
«Судячи з усього, метою влади Білорусі
було висадити журналіста і його супутницю — громадянку Росії Софію Сапегу,
студентку Європейського державного
університету у Вільнюсі. Ми вважаємо,
що в аеропорту Мінська вийшли також
кілька агентів КДБ Білорусі», — повідомив гендиректор Ryanair в інтерв’ю
ірландській радіостанції Newstalk. «Я не
можу сказати багато про це, тому що
ситуацією займається керівництво ЄС і
НАТО», — заявив Майкл О’Лірі. Подібний інцидент уперше трапився з європейською авіакомпанією, додав керівник
Ryanair.
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні в свою чергу заявив, що рейс
Ryanair у Мінську покинули в цілому
«п’ять або шість осіб». У Дубліні вважають, що, крім Романа та Софії, йдеться
про співробітників білоруських спецслужб, які перебували на борту.

Європа ізолює Мінськ
Світ об’єднується перед загрозою режиму Лукашенка,
якого в соцмережах уже прозвали «Бен Лукан»

Називай Лукашенка
«самопроголошеним»
Із 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення було ухвалене Кабміном на позачерговому засіданні у вівторок. Після закриття авіасполучення між Україною та Росією Мінськ був головним пересадковим хабом, який п’ята російська колона в Україні
використовувала для польотів у РФ. Надалі цим
«літунам» потрібно буде вигадувати новий маршрут з пересадкою для авіаперельотів до Росії.
Наприклад, менш зручний, через Стамбул, Єреван чи Баку.
Тим часом міжфракційне об’єднання Верховної Ради «За демократичну Білорусь» у зв’язку з
затриманням білоруського опозиціонера зробило заяву, в якій закликало офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці; припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у
питаннях біженців та політв’язнів; негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі; на офіційному рівні назвати Олександра Лукашенка «самопроголошеним президентом Білорусі» і використовувати це визначення в офіційній документації та підготувати новий пакет санкцій РНБО щодо
нього та діячів його режиму.

Саміт глав ЄС уповноважений
заявити...
Саміт Євросоюзу ухвалив рішення,
яке забороняє білоруським авіакомпаніям, зокрема, державній «Белавіа»,
літати в аеропорти ЄС і здійснювати польоти над його територією. Євросоюз також заборонить авіаперельоти своїх перевізників над територією Білорусі. Про
це повідомляється в офіційній заяві саміту. Рішення поки не набрало чинностi,
оскільки воно має бути погоджено і затверджено в Раді ЄС на рівні міністрів.
Також ЄС закликав Міжнародну організацію цивільної авіації провести розслідування інциденту з літаком Ryanair,
примусово посадженим у Мінську. На
думку членів Євросоюзу, необхідно також прискорити введення санкцій проти фізичних осіб і компаній Білорусі.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон
дер Ляйен заявила, що в порядку денному другого дня саміту Євросоюзу будуть
санкції проти фізосіб, відповідальних за
посадку літака в Мінську.
Інцидент iз посадкою в Мінську борту Ryanair і подальшим затриманням
опозиціонера Романа Протасевича призвів до ескалації дипломатичних відносин Латвії та Білорусі — країни взаємно
висилають команди диппредставництв
практично в повному складі, залишивши лише по одному адміністративному
співробітнику. Рішення матимуть силу
«до нормалізації відносин між країнами».
Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування «за фактом викрадення літака і поводження
з людьми, забороненого міжнародним

■ А ТИМ ЧАСОМ...

❙ Роман Протасевич у СІЗО.
правом». Про це агентству BNS повідомила глава відділу комунікацій генпрокуратури Олена Мартінонене. Ще до саміту ЄС уряд Литви оперативно ухвалив
рішення з 25 травня заборонити всі авіарейси в країну і з країни, що проходять
через територію Білорусі.
Вашингтон засудив подію, вказавши, що «посадка базувалася на брехливій підставі». «Цей шокуючий акт,
вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, у тому числі громадян США. Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також
офіційних осіб Литви та Греції», — заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.
Міністр закордонних справ Великої
Британії Домінік Рааб вказав, що Роман
Протасевич був затриманий за надуманими звинуваченнями. «Те, що сталося становить загрозу для польотів у цілому», — сказав дипломат. Рааб додав,
що британським авіакомпаніям наказали припинити польоти через повітряний простір Білорусі, також у Великобританії призупинено дозвіл на роботу білоруської авіакомпанії «Белавіа».
Крім того, Лондон увів санкції проти 99
фізичних та юридичних осіб з Білорусі.
Міжнародна організація цивільної
авіації (ICAO) призначила термінове
засідання 36 своїх представників на 27

травня.
А МЗС Литви навіть рекомендував
своїм громадянам покинути Білорусь і
не їздити в республіку з міркувань безпеки. Прем’єр-міністр Естонії Каї Каллас заявила: примус до посадки в Мінську пасажирського літака і затримання
Протасевича — це не просто загроза міжнароднiй цивільнiй авіації, а викрадення людини з ініціативи держави.
На цьому тлі лише Москва зробила
«морду кірпічом»: глава МЗС Росії Сергій Лавров закликав оцінювати інцидент
«не зопалу чи похапцем, а на основі всієї
наявної інформації».
Економічні наслідки для Білорусі
вже не забарилися: інвестиційний пакет ЄС для країни на суму 3 мільярди
євро, який був готовий до запуску, заморозили, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен перед самітом Європейської ради в Брюсселі. Це
триватиме, «поки Білорусь не стане демократичною», додала фон дер Ляйен.
Виникає питання: а до посадки літака
Білорусь була демократичною? Отак, на
словах, висловлюють «занепокоєння», а
нишком переказують диктатору мільярди євро. Цей пакет на 3 млрд євро був узгоджений ЄС у листопаді минулого року,
коли десятки тисяч білорусів протестували на вулицях міст проти фальшування Лукашенком результатів виборів та
узурпації влади.

Протасевичу в СІЗО «навіть краще,
ніж удома»
Тим часом затриманий у Мінську засновник Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, який перебуває в СІЗО
Мінська, почувається добре і дає свідчення проти себе в організації масових
заворушень, заявив сам фігурант, повідомляють провладні білоруські ЗМІ.
«Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення за фактом організації масових заворушень у Мінську», —
сказав опозиціонер в оприлюдненому відео. І додав, що не має жодних проблем
зі здоров’ям, а ставлення співробітників
до нього «максимально коректне і по закону».
Міжнародна організація «Репортери без кордонів» після публікації відео
з затриманим побоюється, що з ним поводяться жорстоко. «Поширення цього
відео є грубим порушенням права на гідність і недоторканність особи. Неважко
здогадатися, що Роман Протасевич зробив цю заяву з примусу. Ми побоюємося,
що він став жертвою тортур», — йдеться
в повідомленні.
Водночас батько затриманого журналіста Дмитро Протасевич зазначив,
що поведінка його сина на відео не притаманна йому, інтонація змінена, він
припустив, що в хлопця зламаний ніс, а
його обличчя загримоване, щоб не видно
було слідів побиття... ■

■ ПРОЄКТИ

Ейфелева вежа над каньйоном
Біля всесвітньо відомої пам’ятки створено оптичну ілюзію
Олег БОРОВСЬКИЙ
Можливість для мешканців i гостей Парижа знову вільно гуляти вулицями вже й так
є подарунком. Але влада міста
підготувала ще одну незвичну
атракцію.
Якщо музеї Франції отримали право відкритися вже 19 травня, а парки розваг відновлять роботу в першій половині червня,
то бажаючим піднятися на Ейфелеву вежу доведеться почекати ще пару місяців. Одну з головних визначних пам’яток Парижа
відкриють лише 16 липня.
Ейфелеву вежу було закрито
через санітарні обмеження май-

же сім місяців тому (наприкінці жовтня минулого року), і для
відновлення роботи тепер необхідна ретельна перевірка ліфтів
і підйомних механізмів. Упродовж трьох тижнів вони будуть
працювати в холостому режимі
(без публіки) для тестування
систем безпеки.
До того ж необхідно провести повну очистку знаменитої
металевої конструкції, яку почали повністю перефарбовувати
вдвадцяте за більш ніж столітню історію. Однак у лютому роботи були зупинені через перевищення норм вмісту свинцю в
пилу, що утворюється при роботах (токсичний свинець вивіль-

няється при ерозії старих шарів
фарби, що покривають конструкцію).
Після перевірки всіх механізмів і великої чистки
пам’ятка почне приймати відвідувачів 16 липня, але в обмеженому режимі. Ейфелева вежа
працюватиме лише на 50% своєї
пропускної здатності: відвідати
її зможе лише 10 тисяч людей
у день, а не 25 тис., як раніше.
Квитки почнуть продавати онлайн уже з 1 червня.
Поки ж на Ейфелеву вежу
можна поглянути абсолютно
по-новому з розташованого навпроти площі Трокадеро майданчика. Незвичайний колаж-інс-

❙ Спокійно, це лише ілюзія.
таляцію розмістив там майстер
стріт-арту JR (Jean Rene). Художник і фотограф, наклеївши фотошпалери із зображенням скель і самої вежі, створив оптичну ілюзію того, що
пам’ятник височить над кань-

йоном, по дну якого проходить
жвавий проспект, вливається в
міську перспективу. Інсталяція
перетворила звичну панораму
на суцільний оптичний обман,
повідомляє RFI (Міжнародне
французьке радіо). ■
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Село без голови
Що передбачає закон про інститут старост і чи стануть
вони повноцінними господарями у своїх округах
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Уже минуло пів року відтоді, як деякі територій України залишились у буквальному
розумінні без голови. А все через те, що сільські голови звільнені, ради ліквідовані, а депутатів до сільрад на останніх виборах уже не обирали.
Раніше найпершою людиною в селі був голова. Та й найближчою до людей, адже
саме вони обирали його на цю посаду та уповноважували вирішувати низку життєво важливих питань.
Сільський голова був господарем, він міг розпоряджатися бюджетними коштами в
межах своєї сільради, вносити пропозиції на ремонт, благоустрій, асфальтування
доріг, отримувати кошти і слідкувати за їх використанням. А ще знав усіх жителів
своєї сільради, ба більше, як живе кожна сільська родина. Та тепер за долю села
має вболівати староста, а замість сільських рад утворили старостинські округи.
У тій місцевості, де раніше вже були створені ОТГ, встигли призначити новообраних очільників, а там, де тільки об’єднані територіальні громади утворилися,
старост або призначали, як то кажуть, «навмання», або й зовсім їх не було. Тому,
щоб виправити ситуацію, влада «у свинячий голос» просунула в другому читанні
законопроєкт №4535 про інститут старост. За нього проголосували 239 парламентаріїв, і минулої п’ятниці закон спрямовано на підпис президенту. Які ж плюси з
цього отримають жителі сіл?

Подають зверху — схвалюють знизу
Законом пропонується вдосконалення правового регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку. Закон дозволить жителям громад впливати
на вибір кандидатур старост, наділить їх
дійсно ефективними функціями та позитивно впливатиме на розвиток усього інституту старост. Про це в одному зі своїх
інтерв’ю пафосно заявив співавтор законопроєкту, народний депутат від «Слуги
народу» Віталій Безгін.
Що ж передбачає закон? Він містить
чотири ключові норми.
Одне з найгарячіших питань — це
старостинський округ та його розмір.
Проте в законі не вказано імперативну норму. Радше, рекомендацію. Тож,
згідно із законом, старостинський округ може утворюватися і у складі одного населеного пункту, де проживає не
менше 500 жителів (але не може включати адмінцентр), і містити в собі десятки прилеглих сіл, де тисячі людей. Це
все на розсуд рішення місцевої ради.
Старост відтепер не обиратимуть
шляхом голосування, а затверджуватимуть місцевою радою на термін її повноважень за пропозицією голови громади. Перед тим, як подавати кандидатуру майбутнього очільника старостинського округу на розгляд місцевої ради,
голова громади зобов’язаний провести обов’язкові громадські обговорення
з населенням тієї території, де призначатиметься керманич.
Тож кандидатура старости вважатиметься погодженою з мешканцями
відповідного старостинського округу,
якщо в результаті громадських слухань
прихильність виявило більше 20% голосів від загальної кількості жителів,
які є громадянами України і мають право голосу на виборах. Але це якщо кількість таких мешканців становить до 1
тис. 500 осіб.
У тому старостинському окрузі, де
кількість такого населення складає від
1 тис. 500 до 10 тисяч осіб, достатньо 17
відсотків голосів підтримки.
Понад 14% прихильників вистачить
там, де кількість виборців становить від
10 до 20 тисяч, 10% — де таких жителів
від 20 до 30 тисяч.
І нарешті у великих старостинських
округах, де мешкає понад 30 тисяч населення, яке має право голосу на виборах, достатньо більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості відповідного старостинського округу.
На папері це виписано, але як воно
виглядатиме насправді — годі уявити.
Бо, скажімо, якщо в громаді 30 тисяч
осіб, то треба отримати підтримку 2 тис.
100 мешканців (7%). Уявляєте збори,
де треба зібрати таку кількість людей?
За результатами народного обговорення
кандидатури
старости
обов’язково складається протокол. А
оскільки громадські слухання — це не

таємне голосування, будьте готові, що
вас попросять вказати особисті та паспортні дані, а потім ще й скріпити це все
підписом. А протокол iз результатами
проведеного громадського обговорення
передається на розгляд місцевої ради, і
вже вона виносить вердикт.
Якщо кандидатуру старости місцева
рада не підтримала, повторно вносити її
для затвердження в тому старостинському окрузі протягом поточного скликання місцевої ради закон забороняє.
Віталій Безгін, один з авторів законопроєкту, вважає, що проведення громадських слухань дасть можливість
уникнути невдоволення й обурення громадян, зменшить напругу і дасть змогу уникнути маніпуляцій з цього приводу.
Та чи так це насправді? Адже якщо
повернутися до математичних розрахунків, заручитися майбутньому старості підтримкою 20%, а це щонайбільше
300 осіб, зовсім неважко: п’ять братів
плюс п’ять сватів, пять дружин, кумів,
племінників... Тож навіть політтехнолог не знадобиться.

Не менше разу на рік звітувати
мешканцям
А які ж повноваження має староста?
Передбачено, що він працює на постійній основі в апараті ради та її виконавчого комітету, проте староста може
бути обраний членом виконавчого комітету ради.
Звісно, староста має право брати
участь у пленарних засіданнях місцевої ради, виконавчого комітету та комісій з правом дорадчого голосу та гарантованим виступом.
Новообраний очільник старостинського округу зобов’язаний сприяти жителям у підготовці та поданні документів до органів влади, надавати адміністративні послуги, тобто виконує
окремі функції адміністратора ЦНАПУ.
Староста має право брати участь у
підготовці пропозицій до проєкту бюджету громади, брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою.
І головне — представляти інтереси жителів свого старостинського округу.
А ще не рідше одного разу на рік
звітуватиме не тільки перед радою громади, а й перед жителями старостинського округу на відкритих зустрічах.
Таким чином мешканці зможуть
поставити запитання, висловити зауваження і внести пропозиції. Інформація
про зустріч, а також письмовий звіт старости публікуються на офіційному сайті місцевої ради та розміщуються в приміщенні ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня проведення зустрічі.
Закон забороняє старостам поєднувати мандат різного представницького

❙ Головне — без паніки!
рівня, ба більше — працювати за сумісництвом навіть на громадських засадах, та займатися різного роду діяльністю й отримувати від цього прибуток.

Свій чи чужий?
Дискусію серед громадськості
викликало питання, чи має бути нормою обов’язкове проживання старости
у відповідному старостинському окрузі,
де його призначили.
На думку одного зi співавторів Віталія Безгіна, компетентний підхід
має домінувати над прив’язкою до території.
— Чи в кожному селі є фахова людина, яка спроможна якісно доносити проблематику цього села до місцевої ради?
Я сумніваюся. Звісно, було б добре, щоб
він і жив на території, за яку відповідає.
Але якщо такого немає? Хто краще —
фахівець чи місцевий житель? Звичайно, фахівець!
По суті, якщо розібратися, повноважень у старост, м’яко кажучи, не так і
багато, як на перший погляд здається,
адже весь бюджет зосереджений в руках ОТГ. То чи не несе за собою «нова
рехворма» ймовірність загрози, що адміністративний центр буде розвиватися, а решта сіл «загнуться»?

Та й люди стурбовані, адже багато сіл залишилося без своїх депутатів
у раді громади, а тепер ризикують отримати на посаду старости ще й «чужака», замість односельця. Тож у громадськості виникає багато побоювань
щодо подальшого майбутнього: чи перейматиметься проблемами села людина, яка далека від них? І якщо не відстоюватиме інтереси жителів, то чи
принаймні хоч нагадуватиме, що таке
село є?
У випадку невиконання старостою
своїх обов’язків він може бути достроково позбавлений своїх повноважень.
Але якщо уважно прочитати закон
4535, то ми не побачимо, які саме «гріхи» дають підстави для дострокового припинення повноважень старости.
Тобто в будь-який момент без жодних
пояснень небажаний, невигідний староста може втратити свій статус і повноваження. Та й ні для кого не секрет, що головам ОТГ вигідні зручні для себе очільники округів.
То хто він, староста, — той, хто
представляє інтереси жителів старостинського округу, чи «своя» людина
голів ОТГ? Питання залишається риторичним навіть після прочитання закону... ■
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Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi
столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
У складних економічних обставинах, коли багато періодичних видань в Україні припинили вихід, «Україна молода» робить усе можливе, щоб читачі отримували улюблену газету. Через багаторазове подорожчання
за попередні роки газетного паперу, друку та доставки
газети редакція несе збитки, але мінімальні підвищення передплатної вартості ми змушені були робити лише
з причин збільшення відрахувань пошті за її послуги.
Щоб надалі долати фінансові труднощі й не підвищувати передплатну вартість газети, забезпечуючи її постійний вихід, з другого півріччя ми переходимо на дворазовий вихід на тиждень. При збереженні нинішньої
ціни ми тільки наблизимось до самоокупності.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році або не продовжив передплату на друге півріччя, це можна зробити до 18 червня,
щоб отримувати газету з липня. Оформити передплату
можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних
залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на
сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям,
сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
до кінця року — 472 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
до кінця року — 592 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
до кінця року —179 грн. 52 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн., на чотиришість місяців — 11 грн.

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

СЕЛЯНИ І К°
Олег ГАНСЬКИЙ

Весняна сільськогосподарська кампанія
нинішнього року знову гостро поставила
надзвичайно болюче питання: чи вдасться гармонізувати взаємовідносини між
фермерами, аграрними підприємствами
з одного боку і пасічниками — з другого. У минулому році цього досягти не
вдалося — як наслідок, через нерегламентоване використання отрутохімікатів
бджолярі фіксували величезну кількість
загибелі бджіл, експортери — втрату деяких ринків збуту і падіння доходів. Втім
за рік у цьому напрямку мало багато чого
змінитися.
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Бджола в законі
Експерти вимагають захистити пасічників,
регламентуючи використання хімікатів
та запровадивши кримінальну відповідальність
за отруєння медоносних комах

Можемо встановити антирекорд
Наприкінці минулого року Верховна
Рада в першому читанні ухвалила нові
правила ввезення на територію країни
засобів захисту рослин — пестицидів та
інших агрохімікатів. Процес роботи над
документом триває, але тепер депутати
підійшли до питання з іншого боку —
намагаються врегулювати шкідливий
вплив, який надмірне застосування пестицидів може завдати бджолам.
Пасічники масово скаржаться: мовляв, загибель роїв від отруєння агрохімікатами — проблема хоча й давня, але в останні роки вона загострилася. Збитки залежать від розміру пасіки
й можуть коливатися до десятків тисяч
гривень. Хоча деякі бджолярі висувають претензії на сотні тисяч. Для сектору, який не приносить надприбутків
— а бджолярство належить саме до таких, — втрата більш ніж відчутна.
При цьому пасічники рішуче спростовують намагання видати свою проблему
за незначну, локальну і несуттєву. Варто розуміти, що мед — одна з вагомих експортних статей українського АПК.
Ось лише деякі цифри. У 2020 році
українські бджолярі експортували 81
тис. тонн меду на 139 млн доларів, що
на 45% більше за аналогічний показник
попереднього року і є абсолютним рекордом за всю історію незалежності України. Про це, зокрема, доповіла громадська організація Ukrainian Agribusiness
Club, зазначивши, що основними покупцями українського меду стали країни з високими стандартами якості. А це,
відповідно, — яскраве свідчення якості
вітчизняного продукту. Тож найбільшими імпортерами українського меду торік
стали Польща (26% усього обсягу), Німеччина (19%), США (10%), Бельгія
(10%) та Литва (6%).
Лише торік для українських експортерів відкрито вісім нових ринків,
переузгоджено 63 товарні позиції в 11
державах і міжнародних економічних
організаціях. Аналітики зазначають:
існують всі можливості, щоби цей експорт зростав і впродовж нинішнього року. Сприяють процесові швидке
відновлення споживчого та інвестиційного попиту. Також існує невизначеність із подальшим розвитком ситуації з «Ковід-19», а відповідно — активно формуються залишки на наступний
сезон. Також торік виробництво меду в
ЄС знизилося на 40%, переважно через
несприятливі погодні умови.
У нинішньому році, як стверджують
фахівці, галузь може показати негативну
динаміку: виробництво меду може впасти на такі самі 40%. Або й більше. А це
загрожує Україні втратою лідерських позицій серед світових експортерів: п’яте
місце у світі і перше в Європі.

Мінус холодна весна і позиція США
Як стверджують пасічники, за результатами зимівлі 2020-2021 року загибель бджолиних сімей за неофіційними даними в середньому сягає 40%. Це
479 тисяч бджолиних сімей. За словами
пасічників, раніше бджоли страждали
тільки від пестицидів, але торік і вже
в нинішньому році комахи гинуть і від
гербіцидів. При цьому, кажуть вони, отруєння бджіл впливає на якість меду.
За даними експертів, усього в Україні торік було зареєстровано 1,2 млн
бджолиних сімей. З їх власників —
лише 209 фізичні особи - підприємці та
сімейні фермерські господарства, інші
— приватний сектор.
Окрім отруєння, цьогорічна весна

❙ Пасічники вимагають терміново ухвалити закони на захист галузі, адже виробництво меду
❙ цьогоріч може обвалитися.
❙ Фото з сайту infoindustria.com.ua.
принесла ще одну загрозу для пасічників — холодна погода та запізніле цвітіння дерев. За прогнозами профільної асоціації пасічників, травневого меду буде мало, і то лише в певних
регіонах, а перший у цьому році буде ріпаковий мед.
Ще одна перешкода — обмеження на
імпорт. У квітні нинішнього року американська асоціація виробників меду
подала петицію на антидемпінгові мита
на мед з України, Аргентини, Бразилії,
Індії та В’єтнаму. Таким чином Сполучені Штати хочуть захистити свого виробника. «Розуміючи, що велика кількість імпортного меду починає домінувати в споживанні й переробленні на
домашньому ринку США, — абсолютно логічний, чіткий крок iз боку внутрішнього виробника. І тим самим можливо запровадити додаткові тарифи
для збільшення собівартості імпортного меду на території США», — прокоментував ситуацію член правління асоціації експортерів меду Едуард Кричфалушій, додавши, що, попри все, він
не вбачає загрози припинення експорту українського меду в США.
«Ще має бути зроблено чимало досліджень, дискусій перед тим, як будуть ухвалені такі рішення. Враховуючи відносини України і Сполучених
Штатів, можливо, ми матимемо певні
пільги щодо обмежувального тарифу»,
— сказав експерт.

Надати правдиву інформацію
За словами експертів, існує декілька
ініціатив, щоб захистити бджолярство в
нашій країні. З одного боку, це — ініціатива деяких народних депутатів внести
до Верховної ради законопроєкт, який
застосовує кримінальну відповідальність за загибель бджіл. Максимальне покарання за отруєння комах пестицидами — до 2 років позбавлення волі.
При цьому зміни вносяться в ту норму
кримінального законодавства, яка твердить про неправомірне використання засобів захисту рослин, адже саме це спричиняє масову загибель бджіл.
Інша ініціатива — вже згадуваний
законопроєкт, який розробляють з кінця минулого року. Як вважають у Європейській бізнес асоціації, відповідний закон уже давно очікували в галузі.
Адже вдосконалення процедури еколо-

гічної оцінки пестицидів і агрохімікатів
під час державних випробувань та посилення вимог до їхнього маркування має
суттєво знизити ризики негативного
впливу препаратів на нецільові об’єкти,
зокрема не шкодити бджолам.
При цьому одним із головних мотивів
підготовки законопроєкту є законодавче врегулювання недопущення отруєння
бджіл, зокрема шляхом зазначення додаткової інформації щодо небезпечності
пестицидів. На сьогодні питання вимог
до етикетки пестицидів регулюється
лише внутрішнім наказом Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів
України і фактично не переглядалося
протягом останніх 15 років.
Закріплення ж основних вимог до
маркування етикетки на рівні закону
має змусити виробників відповідальніше надавати інформацію споживачеві про небезпечність та особливості
внесення препарату, а також вимагати
від споживача виконувати зазначені на
етикетці вимоги та рекомендації.
Окрім того, задля покращення
якості цієї інформації, зокрема щодо
небезпечності препаратів для бджіл,
пропонується розробити єдині підходи
щодо їхньої оцінки відповідно до найкращих світових практик.
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На сьогодні в Україні відсутні єдині
підходи до еколого-токсикологічної
оцінки пестицидів у процесі державних
випробувань і державної реєстрації.
Це, на думку експертів, призводить
до того, що кожна науково-дослідна установа керується не загальновизнаними методологічними підходами, наприклад нормативними документами
чи узгодженою на глобальному рівні
системою класифікації та маркування
хімічних речовин, а власним досвідом
та внутрішніми стандартами.

Бізнес — за жорстке регулювання
Міжнародні експерти також зазначають: під час державної реєстрації рекомендації та обмеження для схожих
за складом та дією препаратів можуть
бути абсолютно різними. Окрім того,
відсутність єдиного стандартизованого
документа щодо еколого-токсикологічної оцінки пестицидів уже багато років
викликає занепокоєння в сумлінного
бізнесу, оскільки відсутність прозорості в процедурі оцінки становить суттєві
корупційні ризики.
Законопроєкт, який сьогодні готують, має створити єдину методику
еколого-токсикологічної оцінки, яку
розробить та затвердить Міндовкілля.
Як прогнозується, більшість фракцій
можуть підтримати цю пропозицію, —
оскільки тема отруєння бджіл є досить
резонансною в суспільстві, з високою
ймовірністю текст буде підтримано як
коаліцією, так і більшістю опозиційних фракцій.
При цьому Європейська бізнес асоціація пропонує доопрацювати деякі
положення, скажімо, поняттям «оцінка
екологічної небезпечності для нецільових об’єктів, у тому числі бджіл», яке
суттєво вужче від процедури екологоекспертної оцінки, передбаченої чинним законодавством.
Адже існуюча сьогодні система оцінює не лише небезпечність для нецільових об’єктів — риб, дафній, водоростей,
ґрунтових мікроорганізмів, птахів,
бджіл, а й такі надзвичайно важливі
фактори, як їхню поведінку в навколишньому середовищі, зокрема стійкість у воді та ґрунті, рухливість у ґрунті та біоакумуляцію.
Відповідно, зазначають експерти,
звуження оцінки може мати негативний вплив на навколишнє середовище,
а тому бізнес вважає за необхідне запровадити поняття еколого-експертної
оцінки, а також зобов’язати вказувати
на етикетці препарату заборони та обмеження щодо застосування.
«Наголошуємо, що, відповідно до
чинної системи державної реєстрації
пестицидів і агрохімікатів, в Україні
заборонені всі продукти до проходження державної реєстрації. Така система
є максимально жорсткою і не потребує
окремого встановлення заборон та ведення переліків заборонених продуктів. Під поняття заборони потрапляють
усі продукти, чия ефективність та безпечність не доведені під час державних
випробувань і державної реєстрації»,
— заявили в Європейській бізнес асоціації. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
П’ять кроків до реформи
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас назвав п’ять необхідних умов для успішного запуску земельної реформи в Україні. «Рішення запустити ринок землі є важливим досягненням держави, проте для
його успішної роботи ЄС, США та Світовий банк очікують дотримання певних організаційних та законодавчих умов», — заявив він, визнавши важливі досягнення президента та Кабміну щодо відкриття ринку
сільгоспземлі після років де-факто мораторію.
«Українська земля — вірогідно найкращa у світі й могла би нагодувати всю Європy», — зазначив посол. Що ж стосується першочергових кроків, то посольство США в Україні та Світовий банк вважають вирішальними для земельної реформи такі заходи: постанови Кабміну та розробка програмного забезпечення для їх імплементації, у тому числі автоматична перевірка ліміту власності на 100 га; комунікаційна кампанія для власників земель; розвиток системи моніторингу продажу/оренди землі; антикорупційний аудит
Держгеокадастру; доступ до кредитів для фермерів одразу після відкриття ринку.
«До земельної реформи докладено значних зусиль — важливо здійснити ці п’ять кроків до 1 липня,
щоб вона стала історією успіху», — резюмував Маасікас.
Тим часом тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін нагадала українській владі про законопроєкт, який створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів. «Цей закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі, — сказала Квін. — Життєво важливо, щоб власники землі та громади знали свої права і розуміли, як їх захистити. Ми закликаємо уряд і
медіа ініціювати кампанію з інформування громадськості для забезпечення зрозумілою, точною інформацією».
Вона запевнила, що США разом з ЄС і партнерами зi Світового банку готові підтримати уряд України в
імплементації земельної реформи, яка буде відповідати інтересам усіх українців.
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ЕКОЛОГІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ТРАВНЯ 2021

Вікторія КОВАЛЬОВА
Київська область

44-річний клірик Свято-Покровської церкви м. Гостомель протоієрей Андрій Левченко є корінним ірпінцем. У серпні минулого
року мешканці, які проживають
навколо колишнього дитячого
табору «Восток» в Ірпені (Київська область) обрали його членом
керівного комітету органу самоорганізації населення (ОСН) «Восток». Квартальний комітет жителі
створили, коли новий власник території табору — засновник ТОВ
«Дімах Інвест» Дмитро Осипенко,
відомий в Ірпені забудовник багатоповерхівок, почав у квітні минулого року зводити паркан навколо
«Востоку» (а це майже 5 га лісу!) і
заявив про наміри звести тут житло, хоча за оновленим Генпланом
Ірпеня від 2018 року територія
колишнього табору є зоною рекреації. Ця земля має оздоровче
призначення: тут можуть бути побудовані установи санаторно-курортного лікування та відпочинку.
У разі ж житлової забудови половина «востоківського» лісу буде
знищена.
«Ділянка по вулиці Київській, 81
— моя приватна територія. Можу
зрізати ліс без дозволу мера міста
й мешканців», — підкреслив на
зустрічі з жителями, які проживають навколо «Востока», Дмитро
Осипенко.

Табір «Восток» став другою
домівкою
«Батько любив повторювати: «кожне втрачене дерево —
це поява 3-4 онкохворих», —
говорить протоієрей Андрій. В
його дитинстві Ірпінь називали
«містом лісів». Тому він вважає
дуже важливим такий напрям
діяльності ОСН як збереження
рекреаційних територій, зелених зон і насаджень, дотримання комфортних умов проживання мешканців на території
кварталу (це зона винятково садибної забудови).
Коли в дитинстві їздив електричкою, запам’ятав, як до касира залізничної каси якось звернувся чоловік: «Дайте два квитки до раю». Касир не розуміє, і
тоді пасажир уточнив: «До Ірпеня, це ж рай!»... Колись вулиця
Київська була схожа на лісовий
тунель, а тепер по обидва боки
дороги лише будинки. Ірпінський рай нищить тотальна забудова. Бізнесмени націлені на
швидкі прибутки. Місцеві чиновники виступають у ролі їхніх інвестнянь і виконують усі
забаганки, навіть якщо ті порушують закон. Ліс і зелені насадження знищуються, а звернення ОСН «Восток» до влади Ірпеня залишаються голосом волаючого в пустелі.
Для Андрія Левченка табір
«Восток» став у дитинстві другою домівкою. Його бабуся Тетяна Михайлівна працювала тут
багато років охоронцем. До табору виходила хвіртка їхнього будинку, через яку хлопець потрапляв до кінотеатру і назад. Кіномеханіки з місцевих брали за
перегляд фільму 10 копійок, Андрія ж вони приймали за «востоківського» піонера. Дитячий
оздоровчий табір «Восток» належить до соціальної інфраструктури орендного підприємства
«Київський завод «Вулкан». Із
2004 року його земельна ділянка надавалася в оренду Всеукраїнському благодійному фонду
(ВБФ) «Соціальне партнерство»
(його засновник — Леонід Черновецький), а в 2011 році за рішенням Ірпінської міської ради
була продана ВБФ «Соціальне
партнерство» в приватну власність за 5,5 млн грн.

■ ЛЮДИНА І ПРИРОДА

«Зелена» молитва
Як протоієрей веде боротьбу з ірпінським забудовником
за збереження лісу свого дитинства
У таборі хлопець допомагав
бабусі з дев’яти років. Кожного
вечора на станції напруги в спеціальній будці включав кнопку подачі освітлення, хоча було
страшно йти у темряві. У міжсезоння, коли табір не працював,
тато через хвіртку заводив до
«Востоку» їхню кобилу Машку
і коня Каштанчика, яких спутував, і вони паслися. Великим
домашнім господарством Левченків відала баба Таня, а діти й
онуки їй допомагали. Тримали
корів, курей, свиней і навіть ослика Яшку.
Яшку купили в циган. Він
був нахабний. Якщо зловиш
ґаву, міг і за ногу схопити або
вкусити. Його тримали в загоні,
в якому він кожну годину, немов півень, співав: «іа-іа». Починав робити це о п’ятій ранку.
До баби Тані ходили делегаціями сусіди: «Прибери скотину,
заважає спати». «Наприкінці
80-х ми зробили спеціальний
мінівізок для трьох великих
алюмінієвих каструль, який віз
Яша, і після сніданку, обіду, вечері збирали помиї, а наприкінці сезону баба Таня пригощала
працівників табору свіжиною»,
— пригадує Андрій.
Бабуся розповідала, що на
цій території після війни розташовувався санаторій для дітей,
хворих на туберкульоз. Потім
його перепрофілювали на табір. Ліс після війни садили місцеві жителі, в тому числі дідусь
і бабуся, а також... полонені німці. «Мої батьки доглядали за деревами, а наша справа — зберегти ліс для нащадків», — говорить співрозмовник. На території «Востоку» є сторічні дуби,
багаторічні сосни, клени.
Рослинність дитячого табору
мала різнобарвну палітру, і кожна пора року тут була по-своєму прекрасна. У травні природа розкидала ковдру з конвалій.
У пташиній какофонії чулися
голоси сови, зозулі, солов’я. У
фонтані плавали рибки. Якось

❙ Тетяна Левченко багато років
❙ була сторожем у таборі «Восток»
❙ і жила в гармонії з природою.
❙ На знімку вона з двома
❙ старшими синами.

❙ Клірик Свято-Покровської церкви міста Гостомель протоієрей
❙ Андрій Левченко з дружиною Іриною і дітьми.
чиною економічного інтересу
до цієї будівлі. Скло розбили, а
його здали на металолом. Винесли й залізні гойдалки-каруселі,
чавунні лавки...
Коли «дерибанили» табір,
всюди валялися сидіння від
стільців і поролон. Душові кабіни роздовбали, плитку розбили.
«Мені було дико, що все, до чого
ми з бабусею ставилися трепетно, розгромили і зруйнували.
Від корпусу піонервожатих залишилися стіни. Вони нагадують, що раніше тут відпочивали
і милувалися панорамою лісу»,
— ділиться протоiєрей Андрій.

«Маємо дякувати нашим пращурам, які залишили
лісову спадщину, і берегти її», — впевнений отець
Андрій.
у тому місці діти знайшли черепаху. На цій території мешкали білки та їжаки. В липні дітлахи склянками збирали суницю. Восени — опеньки. Андрій
знав, під якими саме пеньками
вони ростуть і набирав кошик за
кілька хвилин. Понад дорогою
«Востоку» була суцільна стіна
секвой... Їх зрубали років чотири тому. «Волохатий повноцінний доглянутий ліс залишився
лише у споминах», — нарікає
Андрій.
Вихованці «Востоку» забавлялися на качелях-каруселях у
вигляді корабликів. З тильної
сторони кінотеатру було складське приміщення зі спортивним
інвентарем (м’ячі, ракетки). Андрій допомагав бабусі слідкувати, щоб вікна були цілі. Критий
спортивний стадіон — це був
скляний будинок iз кольорового скла з орнаментами під залізним каркасом. Але у складних
90-х саме цей каркас став при-

Музика душі
Стежку до Божого храму в
його житті, мабуть, почала прокладати бабуся Таня. Невтомна
господиня, вона виховала трьох
синів, а на місці колишнього
місцевого звалища, яке розчистила, побудувала врем’янку,
а потім і дім. З київських будинків, які йшли під знесення,
привозила на коні будматеріали. Наприклад, підлога в Левченковому будинку... привезена з дому архієрея (найвища посада в церковній ієрархії).
Питання віри стало для отця
Андрія особистим у період,
коли батьки мало не розлучилися. Мама відвідувала храм
у пошуках розради. Поважне
ставлення до віри прищепила
й дітям. Сім’ю зберегли. Останні роки свого життя батько прожив завдяки мамі. Можна сказати, що вона їх йому подарувала. Лікар-терапевт, кардіолог
за фахом (працювала в санаторії

«Ірпінь»), вона кілька разів виривала чоловіка з жорстких
обіймів смерті, коли через обширний інфаркт він майже два
роки не підводився з ліжка.
Андрій закінчив у 1993 році
професійно-технічне училище
136 у місті Ліда (Гродненська
область, Білорусь) за спеціальністю «токар-верстатник широкого профілю», мав 4-й розряд,
але вирішив присвятити життя
служінню Богу. Відвідував храм
і пономарив у місцевій церкві в
Білорусі, де мав багато рідні, 13
років. До речі, його бабусю Таню
в Ірпені за її характерний говір
називали «білоруска».
У 1995 році Андрій за рекомендацією священника храму,
де пономарив, вступив до Мінської духовної семінарії. Там познайомився з майбутньою дружиною Іриною, з якою після
другого курсу одружився. Ірина закінчила регентський клас
цієї ж семінарії за спеціальністю — «регент-псаломщик,
викладач закону Божого». Крім
того, вона закінчила і музучилище по класу «скрипка/фортепіано». Музикує і протоiєрей
Андрій (вчився в музшколі по
класу «фортепіано»). Тепер вечорами за старий німецький
рояль 1912 року сідають грати вже їхні діти. Їх у Левченків
троє. Найстарша донька Настя вже має свою сім’ю і живе
окремо. Дмитру — 17 років, а
найменшому Іллі йде четвертий рік. Для сім’ї отець Андрій
у вільний від роботи час плекає
фруктовий сад, де ростуть 40 дерев.
«Нищівне ставлення до природи, зокрема вирубка лісів,
спричиняє і потепління. В Ірпені остання справжня зима була у
1987 році», — пригадує він. Тоді
через сніг батьківський паркан
(понад два метри) не було видно.

Екологи б’ють на сполох: природні екосистеми в межах міста (якою є і екосистема «Востоку») незамінні для адаптації до
наслідків змін клімату. Дорослі
дерева поглинають вуглекислий
газ і регулюють кругообіг води,
зменшуючи парниковий ефект,
та убезпечують від екстремальних погодних явищ. В числі прогнозованих наслідків зміни клімату для Київщини — підвищення температури, посухи, буревії, пилові бурі. І саме ділянки
лісу в межах міста, а також заплави річок, луки, дендропарки, допомагають стримувати ці
стихійні лиха. Міста Європи активно використовують природоорієнтовані підходи для боротьби й адаптації зі змінами клімату. Ірпінь ще має можливість
піти цим шляхом, якщо місцева влада дослухатиметься до
громади.
У 1997 році в Ірпені налічувалося 11 дитячо-оздоровчих
таборів i санаторіїв (не враховуючи «Будинок творчості письменників» Національної спілки письменників), нині ж таких закладів залишилися одиниці (серед них «Санаторій для
батьків iз дітьми «Дубки», санаторій «Ірпінь», санаторій «Ласточка»). Табір «Восток» — одна
з небагатьох рекреаційних перлин Ірпеня. На цій території
міг би бути реалізований цікавий інвеспроєкт iз рекреації:
побудований санаторно-курортний, спортивно-оздоровчий
або СПА-комплекс, реабілітаційний центр, конференційний
заклад за принципом парк-готелю, тощо...
Про Гольшанську СвятоГеоргіївську церкву (Ошмянський район, що на Гродненщині,
Білорусь) отець Андрій написав
невелику історичну книжку на
честь 100-річчя, яке відсвяткували в 2001 році. У 2006 році він
iз Білорусі повернувся на батьківщину. Служив у Троїцькому соборі (Троєщина), у храмах
у Вишневому та Пущі-Водиці.
Останні півтора року працює в
Гостомелі. Його щоденні молитви — не лише про живих, а й про
мертвих. Серед них — його бабуся, батьки, рідний дядько Андрій, якого вбили, коли працював
у правоохоронних органах, його
рідна сестра Валентина, яку 20річною в буремні 90-ті не покарані й досі виродки позбавили
життя....
«Під шерех листя маємо згадувати рідних, які вже в землі,
але результати їхньої праці продовжують радувати око. Маємо дякувати нашим пращурам,
які залишили лісову спадщину,
і берегти її», — впевнений отець
Андрій.
І я вірю, що його молитви будуть почуті. ■

ЗАХОПЛЕННЯ
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Інтерактивний музей історії олії в селі
Мачухи Полтавського району вже став
своєрідною «родзинкою» області. Його
створили місцеві жителі — батько й син,
Віталій та Олександр Білоконі.
— Ідея створення олійниці-музею виникла у 2013 році. Після розпаювання
колгоспного майна мудріші односельці порозбирали техніку, ангари тощо,
— іронізує 61-річний Віталій Петрович.
— А мені дісталася убита олійниця. Бачили б ви ту жалюгідну картину: приміщення стояло напіврозвалене, практично без
даху. Словом, було нікому не потрібним.

«Ми тут відпочиваємо душею»
Після того як після війни згоріла
будівля, яку займала колгоспна олійня,
останню перемістили до цієї споруди, де
вона й працювала аж до розпаду колгоспу. Потім років 15 приміщення стояло
пусткою. Обладнання почали потроху
розтягувати. А не винесли його тільки
тому, що воно надто важке. Батьку й
сину довелося не тільки відновлювати
будівлю, а й перебирати та чистити механізми, замінювати двигуни.
— Згодом ця справа стала нашим
хобі, — приєднується до розмови 37річний Олександр. — Хоч виробництва
олії із самого початку ми навіть не планували. Бо якби олійниця працювала
на постійній основі, вона була б нерентабельною: старе обладнання дає малий
вихід олії. До того ж застосовуємо лише
традиційний, перевірений століттями,
спосіб вичавлювання олії пресуванням, кращого за який людство поки що
не придумало. Таким чином, ми хотіли просто відновити той процес виготовлення олії, до якого вдавалися наші
діди й прадіди, аби ознайомити з ним
дітей. Але, як показала практика, дорослим це ще цікавіше, ніж дітям. Бо
з олією всі мають справу чи не щодня,
а от як її виготовляють, як виявилося,
мало хто знає.
Отак виникла задумка створити інтерактивний музей історії олії. Олександр Білокінь, інженер-будівельник за
фахом, написав проєкт і виграв грант.
Завдяки цьому вдалося залучити європейські кошти, щоправда, не так багато
— усього 900 євро. У підсумку вийшло
так, що ця сума становила десь 20 відсотків від тих коштів, які вклали у відновлення олійниці старший і молодший Білоконі. Однак усе було недаремно. Батько й син стверджують, що їхнє
дітище стало другим інтерактивним музеєм історії олії в Європі. За роки його
існування тут побували гості чи не з
усіх куточків України, про що свідчать
надписи яскравими фарбами на стіні.
Олександр, котрий проводить екскурсії
без будь-якого сценарію, розповідає, що
залучає відвідувачів до всіх процесів
виготовлення олії, аби кожен мав можливість відчути себе олійником. А насамкінець як нагороду за не таку вже
й легку працю всі мають змогу дегустувати запашну олію з окрайцем свіжого хліба, спеченого в місцевій пекарні.
Плата за екскурсію суто символічна. А
для дітей з Мачухівської ОТГ та й з полтавських шкіл узагалі проводять їх безкоштовно.
— Знаєте, ми тут відпочиваємо душею, — зізнається Віталій Петрович.
— Для нас це можливість спілкуватися
з різними людьми, причому не тільки
з України. Скажімо, у нас була делегація з Німеччини — німців дуже зацікавив наш чистий натуральний продукт.
А якось завітала навіть на ту пору віцепрем’єр-міністр Казахстану Дарига Назарбаєва.
Через карантинні обмеження олійниця певний час не працювала. І от до
нашого приїзду Віталій та Олександр
Білоконі вирішили її запустити.
— Це вам пощастило, що в нас удома
закінчилася олія, — посміхаючись, пояснює Віталій Петрович. — Так-так, і в
моїй, і в синовій сім’ї полюбляють свою
олійку, виготовлену за дідівською технологією. А ще треба було прогнати обладнання, оскільки 1,5 року ми до нього не підходили.
Про обладнання варто розповісти ок-
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■ ЕКЗОТИКА

З мішка на забаву,
а з пляшки — на приправу
Відновлена батьком і сином олійниця стала другим інтерактивним музеєм
історії олії в Європі
ремо. Цікавим є той факт, що йому понад сто літ — виготовлене воно в 1880ті роки на приватному підприємстві, заснованому вихідцями з Британії — братами Робертом і Томасом Ельворті — в
тодішньому місті Єлисаветград (нині
Кропивницький).
— Після війни було зроблено багато копій такого обладнання — олійницю, подібну до нашої, мав чи не кожен
заможний колгосп. Проте нам дістався
справжній скарб — рідкісне оригінальне обладнання, що засвідчує клеймо
того часу, — зазначає Олександр. — Як
воно опинилося в Мачухах? Наскільки
мені відомо, між Єлисаветградом і Полтавою вже на ту пору існувало пряме залізничне сполучення.
— Уся оця лінія приводилася в рух
кіньми, бо подібні олійниці проєктувалися як кінноприводні, — «просвітлює» нас Віталій Петрович. — А після
війни, як розповідав мені мій дід, коней
на них замінив автомобіль.

Не продадуть свого дітища
ні за які гроші
Зрозуміло, тепер обладнання працює від електрики. Хоч загалом тут багато й ручної праці. Що й казати, сам
процес виготовлення олії просто заворожує. Спершу насіння соняшнику засипають до лущилки, де від нього частково відходить лушпиння, після цього перетирають на вальцях. Аби
з подрібненого насіння добути якомога
більше олії, його пропускають ще й через гранітні жорна пристрою, що називається фальовкою. А далі хвилин 15—
20 смажать на плиті у сковороді, де поміщається одразу 50 кілограмів мезги
(причому плиту топлять лушпинням).
Аби маса не пригоріла, Віталій Петрович контролює цей процес, раз по раз
перемішуючи її.
— Як колись наші діди та прадіди,
ми пробуємо мезгу, нюхаємо, спостерігаємо за її кольором, — коментує Олександр. — До речі, до неї можна додавати
цибулю, тоді олія матиме дещо інший
смак. Ми пробували це робити, виходить смачно. Як відомо, існує й сиродавлена олія, але мені вичавлена з підсмаженої мезги дужче подобається. Наша
олія є ідеальною для заправки салатів.
Якщо ж щось готувати на ній, треба враховувати те, що вона неодмінно проявлятиме у страві свій смак. Мама, наприклад, використовує її, коли пече домашній хліб.
Тим часом підсмажену мезгу пересипають у форму для преса, ставлять її
безпосередньо на прес — і от уже спостерігаємо, як цівкою потекла олія. За
словами батька й сина, вихід олії різний, залежно від сорту насіння соняшника й у середньому становить близько
30 відсотків від кількості останнього.
Тобто зі 100 кілограмів насіння в олійниці вичавлюють приблизно 30 кілограмів олії. Вийти на більшу кількість не в
змозі — від понад столітніх механізмів
уже неможливо добитися максимальної
віддачі.
— Насіння вирощуємо самі — я господарюю на 50 гектарах землі. Щоправда, не можу дозволити собі засіяти соняшником, скажімо, 30 гектарів —
треба ж дотримуватися сівозміни. Відтак обмежуюся кількома гектарами.
Просили в сільської ради виділити землю на обслуговування олійниці-музею,
але, на жаль, так нічого й не добилися,
— скаржиться Віталій Білокінь.
Іще один кінцевий продукт виробництва — макуха, в якій лишається ве-

❙ Того дня батько й син Віталій та Олександр Білоконі порядкували в олійниці
❙ разом з односельцем Олександром Шквирею (на задньому плані).

❙ Білоконям дісталося унікальне понад столітнє обладнання.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
лика кількість олії. І якщо у промислових умовах її заливають спеціальним
розчином, аби вичавити залишки олії,
то Білоконі до подібних маніпуляцій
не вдаються. Бо високо тримають марку свого продукту.
— Оскільки олійниця в Мачухах існувала давно, багато хто із селян звик
до вишуканого смаку немагазинної
олії. Тож буває так, що раз на 2—3 місяці ми кооперуємося з кількома односельцями, які приходять зі своїм насінням, і разом б’ємо олію. От сьогодні з
нами працює Олександр Шквиря — і
собі олійки трохи зіб’є, і нам допоможе.
Як бачите, конкурувати ми ні з ким не в
змозі, бо в нас чимало ручної праці. Тож
якщо продавати нашу олію, вона буде
дуже дорогою. Та ми й не «зациклюємося» на заробітку. Єдине ж, у чому можемо позмагатися, так це в якості. Ця олія
говорить сама за себе, — хвалиться Віталій Петрович.
Принагідно цікавимося, чому так
суттєво подорожчала олія в магазині.

Усе тому, вносить ясність Олександр,
що зросла ціна на сировину — насіння
соняшнику подорожчало втричі.
— А не пробували добувати олію,
скажімо, з кукурудзи? — запитую.
— Ні, — заперечливо хитає головою
Білокінь-молодший. — Там і технологія дещо інша. Натомість пробували вичавлювати з гарбузового насіння, а також із лущених волоських горіхів. Але
там вихід олії зовсім малий.
Колись нікому не потрібне приміщення олійниці з-понад столітнім обладнанням, що мало не перетворилося
на металобрухт, тепер багато кому стало цікавим. От і власник сучасної олійниці в Мачухах поклав око на старовинні механізми.
— Та й з Одеси телефонували вже
кілька разів: продайте, мовляв, олійницю. Відповів: може, онуки колись і продадуть, а я не віддам ні за які гроші, —
ділиться її власник. — Ми з сином вклали сюди так багато зусиль, тож не дивно, що все це стало нам дорогим. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ГЛАС НАРОДУ

■ ТЕОРІЇ І РЕАЛІЇ

Змінила політика
Ющенка

Любов врятує світ

Таксисти як окрема соціологічна служба

Олександр ЯВТУХІВСЬКИЙ
Деражня, Хмельницька область

Мар’яна САВКА,
письменниця, головний редактор і
співзасновник видавництва «Старого
Лева»

Якось надрукував у місцевій газеті
статтю під заголовком «Спогади і дійсність», сподівався, що редакція організує наукову конференцію читачів на
тему «Чому політики знущаються над
народом?». Не склалося...
Історики знають, що молодий гімназист Карл Маркс ненавидів реакціонерів, прояви насильства. Відомо, що
молодий Маркс роздумував над ідеалізмом, над тим, чи може релігія слугувати
основою моралі. На ці його сумніви батько сказав йому: «...рано чи пізно кожна людина відчуває потребу у вірі...»
— і назва науковців, які вірили в ідеальність, у Бога. Карл Маркс не шанував батьківських думок і став завзятим
матеріалістом, не усвідомив ролі праг-

Так, буває, я користуюся блабла-каром, убером, уклоном. Кожен
водій — це інший соціальний зріз.
Так, це дуже цікаво, в такі моменти
хочеться трохи бути соціологом (або
письменником).
Сьогодні їхала до Тернополя з
водієм 27 років. Професійний військовий, був і в українському війську, і за контрактом служив за кордоном. Правильна українська мова,
гарний рівень лексики. Ще більше
за мовлення мені сподобався його на-

ратив. Усвідомлений, україноцентричний, впевнений. Як виявилося,
наполовину російського походження, з російськомовної сім’ї і такого
ж середовища, з російської школи.
На моє запитання, що його так змінило, сказав, що національна культурна політика в період Ющенка, читання книжок з історії, українська
музика. І ми говорили про культурну стратегію, про Жадана, Покальчука.
Крила виростають, коли ти розумієш, що це зустріч із випадковим
водієм, а не учасником Аспенівського семінару з національної ідентичності, учасницею якого я мала честь
бути позавчора. ■

Ненависть і злоба — руйнівні сили

■ ФОТОФАКТ

Ірпінський рекорд у вишиванках

нення людини до віри в ідеальне, божественне.
Чому Гітлер перефразував Марксову
риторику про диктатуру і про класову боротьбу? Перечитуючи Маркса, зрозумів,
що і Маркс, і Гітлер були у стані ненависті, адже тільки Людина Любляча запрограмована поводитися розумно, бо не
може порушувати законів Божих.
Перейшовши в енергетичний стан
ненависті, людина відчужується від
людей, втрачає здатність любити свого
ближнього, стає войовничою, заздрісною, пихатою, непридатною щось творити, неспроможною створити економічний устрій, сприятливий для праці,
добробуту та радості. Анекдотичний висновок: Маркс створив теорію класової
боротьби, Гітлер — расової, а українські
політики — теорію та практику олігархічної боротьби... ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Я — українець
Вадим КРИЩЕНКО
Київ
Я — українець. Критися не стану —
Умію, можу, все зроблю зі смаком.
Я хочу бути визнаним і знаним
Не менше від француза чи поляка.
Я — українець, кличу на гостину,
Прийду вас зустрічати на вокзали.
Я дуже хочу, щоб мою країну
Не лиш жаліли, але й поважали.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Я — українець, щирий в дружнім колі,
Але скажу сусідським недорікам,
Що мій державний синьо-жовтий колір
Вже вписаний в історію навіки.

20 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки в місті Ірпінь на Київщині встановлено рекорд України. Ірпінці створили нескінченне коло у вишиванках як символ вічного
життя Українського роду. Рекорд встановили для популяризації українських традицій і
родинних цінностей 742 жителі Ірпеня. Кожний учасник отримав диплом «Книги рекордів України». ■

Валерій МАСНЮК
Черкаси
«Чи є навчально-виховні тексти, за
якими тужиш і до яких усміхаєшся?
«Вузлики на пам’ять» Валерія Маснюка — саме той унікальний випадок.
Ці «вузлики» не відпускають, котяться
за тобою, говорять-потішають, виховують-навчають, бештають-обнадіюють,
висміюють-просвітлюють, дають нові
знання — дивують. Ведуть життям за
основними його дорогами: від привітання до прощання, у подорожах, у рідній
хаті, в крамниці, у лікарні, у політиці і,
взагалі, на ріках часу минущого... І все з
національним україноцентричним компасом у руках (і то за правописом 1929
року, а не за чинним, сталінським, 1933
року!): з правильною історичною та мовною оптикою!
Чужим язиком якщо будеш «віщати»,
Москалики прийдуть тебе «защищати».
Та так захистять — світу рада не будеш,
Якщо свою мову, козачко, забудеш.
<...> Мало спливти щонайменше 300
літ, щоб про культуру мови як окремий
напрям досліджень сказано аж на початку ХХ століття. Непроминальна заслуга в цьому універсального Івана Огієнка з
його знаменитим «Українським стилістичним словником» (Львів, 1924 р.) та
журналом «Рідна мова» (1933-39 рр.),

Як заклик пращурів, ми бережем свободу —
І хай це знають ті, хто хоче гудить.
Я — українець з роду і до роду.
Таким я є, таким назавжди буду.

■ ПРОСВІТА

«Про культуру мови:
дошкульно, весело, повчально»
що виходив у Варшаві.
<...> Здавалось, писано-переписано на
цю тему, проте коли зі змістом культури мови та наповненням самого предмета засадничі речі вже розкрито, то форма
подання матеріялу — це завше родзинка.
І ось такі смакотющі словесні родзинки
пропонує Валерій Маснюк у цій книжці,
що через вірші — ліричні і сатиричні, дошкульні і сміхотливі, гострі і зичливі, незвичні і звичні — пропонує: «Жартома і
веселенько вчімо мовоньку рідненьку!».
Ці слова написала Ірина Фаріон у передмові до книжки «Вузлики на пам’ять»
(видання 2018 р. — Ред.), яку, як і дві попередні (2003 та 2012 рр.), я задумав як ліки
для мови, століттями зневажуваної, заборонюваної, злочинно каліченої верховними неуками, шовіністами та лакузами
й тому страшенно засміченої, знівеченої,
хворої. Для кого моя книжка? Для всіх без
винятку, даруйте, уточню: для всіх, за винятком байдужих і шовіністів. Питання на
запарку: чи можна навчатися й розважа-

тися водночас? Виявляється, можна.
Дякую всім українцям, які своїм суржиком завдали мені болю і змусили шукати ліки проти нього. Благаю: «помстіться» мені чистою калиновою! А тим
часом хочу нагадати слова Великого Українця Святослава Караванського: «...
не забираймо собі в голови, що ми досконало володіємо рідною мовою, а шукаймо шляхів, як удосконалити свої мовні
знання, <...> думаймо над кожним словом, яке пускаємо в люди». А ще пригадаймо слова нашого славного земляка
Євгена Дударя: «Щоб говорити рідною
мовою, шанувати її, піднімати і підніматися з нею, не треба бути патріотом. Вистачить бути нормальною людиною». Чи
ж ми не нормальні люди?
«Електротранс» пропонує роботу
«Згідно трудового законодавства».
Я ж маю один біль-турботу —
Мова, мовлення, мовознавство.
І пішов би до вас в охоту,
Працював би до сьомого поту,

Але (заявлю без лукавства)
Лише згідно з законодавством,
Відповідно до законодавства.
***
Не допускайте в мові неохайности.
Не несіть, прошу, відповідальности.
Відповідаймо за свої слова,
Якщо депутат чи міський голова.
Відповідальний за рекламу — рекламодавець.
За мову державну відповість державець.
За закони відповідальний законодавець.
То хай же працює над цим правознавець!
Носіть, українці, святкове вбрання,
Дарунки своїй кароокій,
Відповідальність носити забороня
мова. Тож дайте їй спокій.
Відповідальности не несіть, панове.
Кури засміють. Учімо мову.
***
— Сьогодні на обід печеня,
Приходьте всі без виключення.
Печеня, може, і смачна,
А мова, бач, кульгає,
«Без виключення», знай, вона
Не любить, не сприймає.
Без винятку (казати слід)
Запрошую всіх на обід.
Приємні приклади я наведу вам тут:
Усі без винятку вступили в інститут.
Ніхто не зна ще, вам шепну, як брату:
Усім без винятку підвищили зарплату.
Скажу вам чесно, вірте, люди добрі,
Всі вояки без винятку хоробрі.

КУЛЬТУРА
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■ ЧАС «Т»

Рама для доблесті та гріхів Доріана
Кохання, пристрасті і смерть у мюзиклі НАТО за найвідомішим твором Оскара Вайльда
Валентина САМЧЕНКО
«Це проєкт про душу. Навіть якщо людина має чисті
помисли, вона може бути затягнута в якусь темну історію.
І якщо ця людина не відстоюватиме свою душу, то врешті-решт самознищиться», —
так коротко означає нову постановку в Національній опереті гендиректор-художній
керівник театру Богдан Струтинський, констатуючи впевненість у тому, що саме остання прем’єра — мюзикл «Доріан
Грей» показує «всі наші можливості, які ми напрацювали
за ці роки».
Перші покази планували
ще на 19-20 березня 2020 року.
Утім спочатку афішу скорегував раптовий коронавірусний локдаун. Потім уже керівництво театру пандемічну паузу оперативно вирішило використати для капітального
ремонту зі створенням стилізованих настельних розписів та
вишуканої настінної ліпнини
великої зали. Завершували облаштування фактично в період
другого всезагального карантинного закриття усіх закладів
культури для глядачів. І витриманий, як вино, «Доріан Грей»
з’явився на сцені вже цьогоріч
19 травня (після двох післялокдаунних гала-концертів, якими презентували оновлене приміщення театру, яке поміж собою відвідувачі стали називати
«київським Версалем») .
«Рівно чотири роки тому
мені вдалося почути цю чудову
музику Матяша Варконі в Будапешті, в Національному театрі оперети й мюзиклу, на відкритті сцени Імре Кальмана, —
розповів перед прем’єрою Богдан Струтинський, який став
художнім керівником постановки. — Тоді ми з головним
балетмейстером нашого театру
Вадимом Прокопенком загорілися ідеєю, що цей твір звучатиме і в нашому театрі. Але
ми хотіли зробити цей проєкт
уже з використанням нових
сценічних можливостей, і нам
це вдалося».
Надихався на постановку

Богдан Струтинський і в Дубліні, в музеї автора роману
«Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда. Опісля його відвідин зробив висновок, що до цієї
вистави абсолютно неможливо
підходити за канонами традицій жанру оперети.
«Мюзикл написаний на третій хвилі розвитку цього жанру, — уточнив гендиректор Оперети. — Це бродвейський етап,
коли окремо не використовуються тексти. З одного боку
в цьому складність, а з іншого — легкість, бо це дає можливість акторам почуватися
на сцені вільніше, по-модерновому».
Столичний театр оперети,
який з присвоєнням національного статусу, має абревіатурну
назву НАТО («а» — академічний»), до свого репертуару за
останні роки вже додав ліцензійні бродвейські мюзикли «Сімейка Адамсів» та «Скрипаль на
даху» (за оповіданнями Шолом
Алейхема про Тев’є-Молочника). А відтепер українською мовою (переклад Яни Іваницької)
співають тут і молодий англійський аристократ-красень Доріан
Грей, художник Безіл Голлуорд
та молода акторка Сибіл Вейн.
За словами диригента-постановника Сергія Дідока, для
київського театру композитор
зробив нове аранжування. Оркестровий склад змінено, тому
що в Угорщині мюзикл йде
на малій сцені з малим складом оркестру. А партитура постановки в НАТО — для великого симфонічного оркестру.
Новий мюзикл — за мотивами відомого роману (автори лібрето Гунар Браунке, Янош Ач
та Матяш Варконі). Тож у ньому є герої, яких не створював
Оскар Вайльд: Віщунка і навіть
Королева Британія. Ці персонажі збалансовують реальний світ
і містичний, який у постановці
об’ємніший, ніж у літературній основі. Особливо у другій
дії він набуває не раз ознак хорору: коли з потойбіччя виходить Сибіл Вейн, яка наклала
на себе руки через нещасливе
кохання; і підсвічений трохи
не на всю сцену череп із вурдо-

❙ Сибіл Вейн — сопрано
❙ Тетяна Дідух.
лаками поглинає Доріана.
А спочатку — майже романтична історія. Красень Грей та
артистка театру Сибіл навіть
співають про Ромео та Джульєтту. Утім чисте кохання швидко зуміли розладнати циніки.
Опісля чого буде різне кохання: і пані-аристократки, і лорди, й повії... І чітко вималюються дві материнські лінії.
У прем’єрному показі блискуче зіграв практично весь
склад. У харизматичного Доріана Грея перевтілився Олексій
Кириллов. Лордом Генрі Уоттоном, який домагався керувати
думками і почуттями молодого
красеня, став заслужений артист Арсен Курбанов (для глядачів стане відкриттям-несподіванкою родовід цього персонажа у виставі). Чуттєва Сибіл
Вейн — сопрано Тетяна Дідух.
«Портрет Доріана Грея» і
постановка за його мотивами
— частково про театр. Напевно,
тому сучасні актори з легкістю
й азартом показують ці сцени,
де, окрім глядачів, і мистецтвознавці, і журналісти.
Однак основним образом
вистави лишається портрет головного героя. «Величезна рама
тримає всі доблесті Доріана і всі
його гріхи. Це історія про юнака, якому природа дала красу
і він уклав угоду з дияволом.
А портрет показує його падін-

■ ВИСОКА НОТА

«З журбою радість обнялась»
У Київській опері звучали твори Олександра Олеся
та Тараса Шевченка
Валентина САМЧЕНКО
Третій концерт циклу «Від чуття»,
куратором якого став Андрій Бондаренко
— зірка найпрестижніших оперних сцен
світу, прозвучав у камерній залі Київської опери (столичного академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва на
Контрактовій площі). Цей вечір наповнили романси українських композиторів.
Музичний цикл надає слухачам млосну можливість прислухатися до музики і
слова. Бо проникливі образні виконання
у супроводі роялю — це чуттєвий діалог
з публікою.
Розпочали музикою Микола Лисенка
на вірші Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий» та «Мені однаково» у

виконанні баритона Андрія Бондаренка
— ініціатора проєкту. І це дало відчуття
на всю програму, що концерт відбувається в мистецькому колі у київському будинку уславленого знакового українського композитора.
Ще звучала музика Юлія Мейтуса,
Леопольда Ященка, Федора Надененка, Якова Степового. Багато було співано текстів Олександра Олеся: «Айстри»,
«З журбою радість обнялась», «Погасло
сонце ласки і тепла», «Долини сплять». І
наостанок — «Я пережив свої бажання»
Пушкіна у перекладі Максима Рильського з доробку композитора Віктора Косенка.
Чарували виконанням також тенор
Сергій Бортник, сопрано Юлія Засімова

❙ Доріан Грей — Олексій Кириллов.

❙ Мюзикл «Доріан Грей» столичної Оперети — це вражаючі сценографія
❙ і костюми.
❙ Фото надане Національним театром оперети.
ня», — каже художник-постановник Олександр Білозуб. До
слова, художнє зображення головного героя час від часу на
сцені оживає (завдяки мультимедійним пристроям).
Не менше вражають від
початку і до останньої сцени наряди всіх без винятку дійових осіб. За словами Алії
Меженіної, художниці з костюмів, використані на їхнє пошиття тканини є на 60% авторськими розробками. «Ми їх створювали самі, — каже мисткиня. — Є двосторонні костюми,
як дві сторони душі. Аналогів
їм не існує. Окремо працювали

та Ольга Фомічова, бас Олександр Харламов та мецо-сопрано Анастасія Поліщук.
Фортепіанний супровід Лідії Водик.
До речі, до кожного концерту циклу створюється нова афіша, в якій використано шедеври світового живопису,
що є ідейно близькими до програми. З романсами українських композиторів поєднався «Автопортрет» Всеволода Максимовича. У творчості цього українського художника-модерніста скомбіновані впливи сецесіїї, античні мотиви та
полтавські орнаменти. Довгий час його
картини були забуті, і лише наприкінці минулого століття роботи з’явилися
у виставкових залах Національного художнього музею України.
Володар красивого баритонового голосу Андрій Бондаренко — лауреат Міжнародного конкурсу імені Станіслава Монюшка (Варшава, 2010 р.), фіналіст Міжнародного конкурсу Бi-Бi-Сi в Кардіффі
«Співак світу», відзначений призом за
камерне виконання Song Prize. Виступав запрошениим солістом Deutsche Oper
Berlin (Берлін), Teatro Real de Madrid
(Мадрид), The Dallas Opera (Даллас),
Іsraeli Opera (Тель-Авів) та інших театрів світу. ■

над стилістикою кожного костюма. Кожен артист має свій
орнамент, кожен несе в собі код
і картинку».
Оскар Вайльд (1854 — 1900)
у передмові свого найвідомішого твору писав: «Якщо говорити
про форму — прообразом усіх
мистецтв є музичне мистецтво.
Якщо говорити про почуття —
мистецтво актора». Тому мюзикл, напевно, — це найкращий формат, який допомагає
сучасному глядачеві зрозуміти
філософію оповіді про Доріана
Грея, який спокусився проміняти чесноти душі на збереження своїх краси та молодості. ■

❙ Автор ідеї — баритон Андрій Бондаренко.
❙ Фото надане театром.
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■ ВАНДАЛІЗМ
Костянтин БОБРИЩЕВ
Полтавська область
Гірко і соромно навіть згадувати: я
проходив повз це місце, не зупиняючись. Так само проходили й проїжджали повз інші. А треба було б зупинитись
і хоч раз поцікавитись, що там діється.
Адже це наше місто, наша історія. А
кладовище — й поготів святиня.
...У Кобеляках ніхто точно не знав
ні її справжнього імені, ні прізвища.
Ні якого вона віку, ні звідки родом.
Всі, ніби змовившись, звали її просто Химкою або бабою Химкою. Вона
жила поблизу лісу в хатині, схожій,
швидше, на хлів, — із вибитими віконцями і зв’язаними мотузкою дощаними
дверима. Жила одна, тримала кіз. Їла і
спала з козами. І навіть, кажуть, розмовляла з ними. Завжди була одягнена
в одну й ту саму саму одіж — сіру, чи то
на колір, чи то від бруду, куфайчину та
кирзові чоботи. І взимку так, і влітку.
Багато хто з тамтешніх хлопців постійно з неї підсміювався, перекривляли і навіть намагалися зробити щось зле
— то дверцята підіпруть палицею, щоб
не можна було їх відчинити зсередини,
то козу заманять до лісу і нагодують лободою або просто прив’яжуть до дерева.
Баба Химка ніколи за це ні на кого не
кричала, а лише плакала.
Так тривало до тих пір, поки хтось
зі старших не розказав про Химчине
горе, про те, як під час війни в неї на
очах розстріляли її чотирьох малолітніх дітей. Розстріляли лише за те, що
їхнiй батько, а її чоловік, був єврейської національності. Тоді вона й збожеволіла. Стала мов потороча. Перестала
говорити, почала обходити (дехто казав
— боятися) людей. Кози їй замінили все
— і сім’ю, і дітей, і увесь світ.
Правда, так тривало недовго. Химка померла так само тихо, як і жила.
Знайшли її мертвою майже через місяць. Сяк-так поховали і... забули.
Ось із такого невеселого спомину дитинства розпочалася моя робота над збиранням матеріалів про тих, хто похований на кобеляцькому єврейському кладовищі. Понад шістдесят календарних
днів я йшов опаленими кілометрами
чужого болю і пам’яті: записував розповіді очевидців, розшукував документи. Зізнаюся, не раз і не два мені хотілося все це кинути, забути чуте й бачене, але зробити це не дозволила совість.
Я знову й знову йшов до людей, до тих
очевидців, які знали всю правду далекого сорок першого.
— Страшно таке казати, але я рада,
що хоч зараз можу кому-небудь розповісти про пережите, — сказала при
зустрічі Таїса Лаврентіївна Тимофеєва.
— Жила я з цим більше сімдесяти літ.
Прокинуся, було, вночі й лежу, вдивляюся в темряву. Іноді аж страх бере,
коли подумаю, що піде все це зі мною в
могилу, й ніхто з молодих так і не знатиме правди.
Із моїм чоловіком розстріляли взимку сорок першого ще п’ятьох рідних.
Усі вони були єврейської національності. Уберігся лише п’ятилітній синок. Переховували ми його в сім’ї брата Василя. Потім Василь на фронті загинув.
Перед очима той розстріл і зараз
стоїть. Забути вже, мабуть, до смерті
не зможу. Серед ночі прийшли за моїм
Іллюшею. У чому був, у тім і потягли.
Я кричу поліцаєві, щоб хоч одежу дав
надіти, а він — прикладом у спину. Ірод
отакий. Зараз як стріну його де на вулиці — тіло ось такими сиротами береться. Як же так: поліцаєм був, людей на
розстріл ганяв — i хоч би що?
— Він же 12 років за це відсидів...
— Ну й що з того, що відсидів? Людська пам’ять такого не прощає. У Будинку культури ще до недавнього часу
на трубі грав. Це ж богохульство, що в
день пам’яті загиблих — грав той, хто
їх розстрілював. Ну скажіть, як можна таке терпіти? Хіба не можна було б
такого падлюку кудись вислати з Кобеляк, щоб хоч перед смертю душі скривджених заспокоїтися могли?...
Цю розповідь я записав більше де-

Колективна

У Кобеляках упродовж років знищується єврейське кладовище, а на звільненому
місці дехто вже почав садити картоплю

❙ Зруйноване єврейське кладовище у Кобеляках.
❙ Фото Костянтина БОБРИЩЕВА.

❙ Мотрона Іллінічна Каплата.
сяти років тому з вуст 80-рiчної жінки.
Наступну — від її ровесниці Єлизавети
Юхимівни Сагальчик.
— Чотирьох людей розстріляли з
моєї сім’ї. Двох сестер, бабусю і племінника. Маленького хлопчика — й того
не пощадили, звірі прокляті. На вулиці мороз під тридцять, а їх загнали в нетоплену хатину, що біля лісу стояла, й
наказали роздягтися. Хай уже дорослим, а то й дітям. Вони плачуть, бідненькі, не розуміють, не можуть зрозуміти, що їх убивати вестимуть.
Коли яму закидали землею, половина розстріляних були ще живі. Поліцаї
це бачили й усе ж продовжували закидати могилу. Вона потім ще не одну годину колихалася. А ті гади весь той час
пиячили й пісні горлопанили. Не приведи Господи комусь таке пережити.
Уночі ми з сусідкою Шурою пробра-

❙ Нонна Володимирівна Наріжна.
лися до могили й почали її розривати,
думали, що хоч хтось живий лишився.
Але запізнилися. Мороз усіх доконав.
Аби не Шура, я б теж у тій могилі й залишилась. Силоміць вона витягла мене
й на собі притягла додому.
Після розмови з Єлизаветою Сагальчик я зустрівся з 93-літнім ветераном
війни Іллею Мусійовичем Блощинським.
— На війні я добряче нанюхався пороху, тричі стікав кров’ю від ран. На
фронті страшно було. Але тут, я думаю,
було ще страшніше. Мені сусіди розказали, як тягли мого батька на розстріл.
Він після маминої смерті майже рік не
піднімався з ліжка — був паралізований. Так його поліцаї витягли на вулицю, ми тоді на Кременчуцькій жили, зараз її перейменували в Шевченківську,
й почали бити прикладами, думали, що
придурюється хворим. А коли побачи-

ли, що він справді не може стояти на ногах, відтягли до отого он сараю і застрелили. І це на очах у мого меншого брата.
Йому не було тоді й тринадцяти літ. Худий такий, низенького зросту, він здавався взагалі дитиною.
На розі Кременчуцької і Стародніпропетровської в той час стояло кілька магазинів. Одне довге приміщення, а кілька дверей — через них можна було вийти на заднє дворище з різними сарайчиками, складами, підвалами.
Трішки нижче двору був садок. Я зараз
не пам’ятаю, хто був його господарем,
але за ним ніхто ніколи не доглядав.
Тому він постійно був зарослий кущами та бур’яном. Хлопчаки там до війни в жмурки грали. То, можна сказати,
було їхнє царство. Так ось, коли поліцаї
гнали людей на розстріл, Женя, очевидно, згадав про цей садок, бо коли колона
порівнялася з магазинами, він кинувся
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■ ВАНДАЛІЗМ

амнезія
❙ Володимир Миколайович Рябошапка.

❙ Таїсія Лаврентіївна Тимофєєва.

❙ Єлизавета Юхимівна Сагальчик.

❙ Іван Герасимович Червоний.

❙ Іван Антонович Пилипенко (праворуч).
в розкриті двері. Пробіг через магазин
— і вискочив у двір, потім у садок. Поліцаї за ним — зчинився такий крик, стрілянина. Женя б утік, це точно, але йому
не пощастило. Він зачепився за якусь
гіллячину, впав і вивихнув ногу. Поліцаї там його і пристрелили. Перед цим,
кажуть, так побили прикладами, що на
ньому не було живого місця — одне криваве місиво.
Ось такі страшні спогади очевидців
розстрілу кобелячан узимку 1941 року
(розстріли тривали протягом усього
часу німецької окупації) я почув у перший же день роботи над цим матеріалом. Тоді й гадки не мав, що подібних
записів зроблю понад п’ятдесят, що,
трансформувавшись у єдиний монолог
болю і відчаю, вони ятритимуть серце
і розум. Бо, чесно кажучи, і сам не міг
зрозуміти: як могло трапитись, що, говорячи про вічну пам’ять полеглих у
роки війни, ми, по суті, забули про тих,
хто поліг від першого її подиху? Почали
знищувати їхні могили.
Через мої руки пройшли десятки й
десятки найрізноманітніших документів, і серед них оці:
Об’ява
коменданта м. Кобеляки про розстріл за саботаж проти німців
(15 жовтня 1941 року)
Єврей Меюс із села Сухої Маячки
мимо наказу не повернув пограблених
речей. Він також підбурював населення.
Щоб не працювало, і, крім цього, переховував зброю. Сьогодні його розстріляно
як грабіжника і саботажника. Хто в майбутньому буде саботувати працю або не
поверне награбованих речей, навіть най-

дрібніших, також буде розстріляний.
Капітан і комендант міста Ріхтер.
***
Наказ
по Кишеньківській поліції про розстріл за переховування партизан.
1. Частина населення до цього часу
не зрозуміла всієї важливості знищення
бандитів та євреїв, приховує їх у себе.
2. У кожному випадку селяни мусять
самі активно відбивати партизанські
напади та удари всіма, що є у них засобами. Негайно повідомляти найближчим німецьким збройним силам. Голова
міста мусить знати, де вони знаходяться.
3. Якщо помічені на вулицях та
шляхах партизани, яких каральні загони не знищили, то голова міста повинен поставити на небезпечних вулицях
попереджуючі пости, які будуть вказувати наявність партизан німецьким збройним силам.
4. Мешканці, які мають відомості
про наявність євреїв та партизан або захованої зброї, мусять негайно докласти
голові міста. Голова міста мусить передати це повідомлення найближчим частинам збройних сил та Польовій комендатурі. Неповідомлення буде каратись
смертю.
Капітан Ріхтер
***
Наказ
Мешканець села Сокілки п/б Кундійова Олена довгий час переховувала
в себе єврея Шкребу Оксентія Федоровича, який був виявлений Сокольською
поліцією, розстріляна 31 жовтня 1941
року як така, що сприяла бандитам.
Капітан і комендант Кобеляк Ріхтер.

***
Оголошення
військово-польового коменданта м.
Кобеляки про привласнення майна радянських установ (11 грудня 1941 року).
Різні російські знаряддя, зброя, сировина, а також залишені речі складів,
квартир утікачів — все це є власність
німецької армії. Хто ці вимоги не виконає, буде після 12 грудня вважатися
бандитом і розстрілюватися.
Капітан і комендант Кобеляк Ріхтер.
***
Останнє оголошення видалося мені
спочатку малозначимим. Але варто
було його показати Таїсі Лаврентіївні,
як вона заридала:
— В останню мить, коли забирали Іллюшу, я кинула йому кожушок. У ньому
його й потягли з двору. Усю дорогу, аж
до лісу, я бігла назирці за колоною, аж
поки не почула стрілянину. Не помітила, коли і як додому добралася. У чому
була, у тому й упала на порозі. Потім цілий тиждень пролежала із запаленням
легенів. А коли стала одужувати, вирішила сходити на базар, щоб купити хоч
щось поїсти. І що ж ви думаєте — назустріч іде міський поліцай у чоловікових
кожушкові та шапці. У тій самій одежі,
в якій гнали його на розстріл. У мене
ноги так і підкосилися. Та це ж, кажу,
мого Іллюші кожушок. «Був Іллюші, —
відказує, — а тепер німецької армії. Оголошення читати треба...» — і тикає мені
в очі отакий, як оце, папірець. А через
день заявився в хату й забрав трубу. На
шафі вона лежала. Чоловік любителем
духової музики був. Її ще в Дніпродзержинську купив.
На закінчення цієї розповіді хочу
звернутися до керівників районної державної адміністрації, міської ради, депутатів усіх рівнів: чи знають вони, що
таке ставлення до пам’яті загиблих є нічим іншим, як...
Говорить ветеран Другої світової
війни Іван Сидорович Яценко:
— Коли мене поранили в 41-му році,

я не плакав від болю. Не плакав і тоді,
коли лишився без ноги. А ось коли побував на єврейському кладовищі — заплакав. Заплакала і моя дружина — санінструктор Другого Степового фронту.
Ветеран війни і праці Володимир
Миколайович Рябошапка:
— Мій батько загинув під час форсування Дніпра. А його брата Георгія
розстріляли в 41-му. Йому було тільки п’ятнадцять років. Сусіди поховали його на єврейському кладовищі в загальній могилі. Зараз її розрили. Від
однієї думки, що хтось міг так поглумитися над святими могилами, в мене
тремтять руки.
Ветеран праці Нонна Володимирівна Наріжна:
— Я думаю, що ми всі винні в тому,
що трапилось. Промовчали один раз,
потім другий, третій. Не захотіли
зв’язуватись із тими, хто чинив злочин.
Ветеран Другої світової війни Іван
Антонович Миронов:
— Мені довелося воювати на всіх
фронтах. Я бачив сотні смертей. Сам
був двічі поранений. І сьогодні в моїх
грудях кровоточать осколки. Буває,
що вночі вони не дають спати. Ріжуть
тіло і душу. Незважаючи на це, я ніколи не плакав. Перший раз на моїх очах
з’явилися сльози тоді, коли я побував
на єврейському кладовищі. Там якісь
молодики садили на місці колишніх могил... картоплю.
...Час збирати каміння і час його розкидати. Наш час — якщо говорити про
пам’ять тих нещасних, яких по-звірячому замордували — цей час (сто разів
втрачений!) збирати. Збирати краплинки (скільки їх лишилося тих, хто бачив
усю правду війни!?) народної пам’яті,
аби потім через неї заглянути в самих
себе й дізнатися, хто ми є.
Так, майбутнє іноді кидає каміння в
минуле. До цього завжди потрібно бути
готовим. Готовим до того, що, збираючи
каміння правди про себе і про свій час,
готуєш їх і для себе. ■
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■ РЕЦЕПТИ НА ЩОДЕНЬ

Корисний сніданок — бадьорий день
Починаємо день правильно
Каріна ЦИМБАЛЮК

Сніданок є головним прийомом їжі протягом дня. Після сну наш організм виснажується, тому що протягом
тривалого часу перебуває без води та їжі, тому важливо вранці насититися енергією. Здоровий сніданок дає
заряд бадьорості, покращує настрій і продуктивність,.
Дієтологи рекомендують починати день з їжі, багатої
на клітковину, білки і вуглеводи. Сніданок має бути поживним і різноманітним, але не важким.
Ми підготували три рецепти здорових сніданків, які готуються швидко і з простих продуктів. Обирайте, що
вам більше до смаку.

Пшоняна каша
з родзинками
Для
приготування
підготуйте: 2/3 склянки
пшона, 4-6 склянок води,
200 г домашнього сиру,
склянку родзинок, 50 г
вершкового масла, 1 ст.
л. цукру, дрібку солі.
Пшоно потрібно перебрати та гарно промити. В
каструлі скип’ятіть воду,
додайте до неї сіль і тоді
викладіть пшоно. Варити
до готовності 20-25 хв.
Тим часом родзинки
промийте та залийте гарячою водою. Коли каша
буде готова, додайте до неї
сухофрукти та цукор. Ретельно перемішайте.
Підготуйте сир. Можна купити готовий пресований сир або самостійно
перетерти через сито домашній. Додайте його в
кашу і перемішайте.
Половину масла —

25 г — додайте в кашу. Накрийте її кришкою та дайте постояти 10 хв. При подачі на стіл додайте шматочок масла, що залишився.
За бажанням можна полити кашу медом, варенням
або згущеним молоком.

Яєчні мафіни з овочами
Для приготування підготуйте: 6 яєць, половину
кабачка цукіні, помiдор,
болгарську перчину, 3-4
шт. печериць, 1 ст. л борошна, 50 г твердого сиру,
1 ст. л. оливкової олії, сіль
та зелень за смаком.
Овочі можна використовувати будь-які, не лише
ті, що в списку. Промийте
їх, очистіть за потреби та
наріжте дрібними кубиками. Краще, якщо вони будуть нарізані більш-менш
однаково. Помістіть їх в
окрему посудину, додайте оливкову олію та пере-

❙ Корисна каша.
❙ Панкейки нашвидкуруч.
мішайте.
У глибокій мисці яйця
збийте вінчиком до утворення піни. Додайте 1 ст.
л. борошна, сіль і ретельно перемішайте, щоб не
було грудочок. На тертці натріть сир i додайте в
яєчну масу.
Підготуйте
силіконову або металеву форму для кексів, за потреби змастіть її вершковим
маслом. Викладіть рівномірно овочі, заповнивши
формочки до половини.
Зверху залийте овочі яєчною масою.
Духову піч розігрійте
до 180 градусів. Випікайте
яєчні мафіни близько 1520 хв. Дайте їм охолонути
у формі й після цього обережно виймайте. При по-

дачі на стіл присипте мафіни подрібненою зеленню.

Панкейки з варенням
Для
приготування
тіста знадобиться: 200 г
молока, 200 г борошна,
яйце, 1 ст. л. цукру, 50 г
вершкового масла, 0,5 ч.
л. розпушувача для тіста.
Яйце збийте з цукром
до густої однорідної піни.
Додайте молоко, перемішайте. Потім додайте
просіяне борошно і знову
перемішайте. Після цього
додайте розтоплене вершкове масло. Добре все
перемішайте і поставте
масу в холодильник. Через 20 хв. дістаньте і додайте розпушувач. Якщо
часу обмаль, можна одразу розпочинати приготу-

❙ Несолодкі мафіни.
вання й не чекати, доки
маса настоїться.
Сковорідку нагрійте,
за потреби змастіть невеликою кількістю масла.
Наливайте помірну кількість тіста, розмір млинців робіть на власний розсуд. Коли на поверхні

з’являються дірочки, перевертайте на іншу сторону.
Обсмажуйте з двох сторін
приблизно по 1-2 хв.
Викладіть панкейки
на тарілку гіркою та полийте зверху улюбленим
варенням.
Смачного сніданку! ■

■ СОЛОДКИЙ СТІЛ

Холодний десерт
у спекотний день

Перекус для дорослих
і дітей

Готуємо морозиво

Вівсяний
батончик
від Євгена
Клопотенка

Карина ФУРДИК

Для багатьох людей морозиво — це смак дитинства. Заморожений десерт, який полюбляють всі та від якого неможливо відмовитися в спекотну пору року. Вершкове,
ванільне, шоколадне, фісташкове, фруктове — ось він,
смак дитинства! Сьогодні морозиво можна купити в кожному магазині. Та якщо ви хочете насолодитися справді
смачним та якісним замороженим десертом, приготуйте
його самостійно.

Вільне ванільне

Для
приготування
ванільного морозива нам
потрібно: 250 мл вершків (33%), 250 мл молока (3,2%), 2 жовтки, 120 г
цукру, ваніль.

У миску з вершками
додайте молоко та ваніль.
Прогрійте на вогні, але не
доводьте до кипіння. В іншій мисці змішайте цукор
з яйцями та злегка збийте вінчиком. Візьміть каструльку та змішайте тепле
молоко з яйцями. Далі поставте суміш на маленький
вогонь і не забувайте постійно помішувати. З часом
суміш має густішати, це
означає, що потрібно каструльку зняти з вогню та
дати охолонути. Перелийте морозиво в лоток та залиште його в морозилці на
6-8 годин.

Ладне шоколадне
Якщо ж ви полюбляєте шоколадне морозиво, то
вам потрібно: 4 яйця, 140 г
цукрової пудри, 0,4 л вершків (30-33%), 150 г молоч-

Карина ФУРДИК

❙ Домашнє морозиво
❙ найкорисніше.
ного або чорного шоколаду,
пачка ванільного цукру.
Спочатку потрібно розтопити шоколад на водяній
бані. Далі в окремі мисочки
відділити жовтки від білків. Жовтки добре збийте
міксером, а білки поставте в холодильник. До шоколаду додайте збиті жовтки та добре перемішайте
суміш. Дістаньте білки з
холодильника, додайте до
них цукор та добре збийте
міксером. Маємо отримати
пишну піну.
Наступний крок: змішайте всі інгредієнти та
добре збийте вінчиком.
Потім додайте вершки та
перемішайте, зберігаючи
при цьому пишність маси.
Перелийте морозиво в лоток i залиште його в морозилці на 6-8 годин.
Нехай смакує! ■

Напевно, немає такої людини, яка не любить солодощі. Бо коли
ми вживаємо солодке, в нашому організмі підвищується рівень
ендорфінів, що викликає відчуття насолоди.
Відтак поняття «солодощі» і «задоволення»
дійсно взаємозв’язані.
Батончики полюбляють і дорослі, й малі.
Це зручний перекус для
батьків на роботі та для
дітей у школі. Батончик може бути ще й корисним, якщо його не в
магазині купите, а приготуєте самостійно за
рецептом Євгена Клопотенка.
Для
приготування вівсяного батончика нам потрібно: 100 г
вівсяних пластівців, 2
ст. л. цільнозернового
борошна, 1 ч. л. меленої кориці, 50 г верш-

❙ Обмаль цукру — максимум насолоди.
❙ Фото з сайту klopotenko.com.
кового масла (або кокосової олiї), 50 мл соняшникової олії, 80 г меду,
1 ст. л. цукру, 150 г родзинок, 100 г мигдалю
(або волоських горіхів),
дрібка солі.
У миску насипте 100
г вівсяних пластівців.
Додати борошно, кокосову олію або вершкове масло, дрібку солі,
мелену корицю, олію,
мед, цукор, родзинки і
подрібнений мигдаль.
Усе ретельно перемішати.
Візьміть формочку для запікання, вистеліть пергаментом та

викладіть усю масу.
Потрібно дуже щільно
утрамбувати суміш,
зробіть це за допомогою ложки. Далі поставте формочку в духовку і випікайте при
температурі 160 градусів упродовж 30-35
хв. Потім дайте повністю охолонути та покладiть у холодильник
мінімум на одну годину, а ще краще — на
ніч, щоб вміст стабілізувався.
Тепер можна нарізати на шматочки у вигляді батончиків. Насолоджуйтеся! ■
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Айнарс Багатскіс
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«Маленькі деталі дають великий результат».

латвійський наставник БК «Київ-Баскет»
Григорій ХАТА
На відміну від минулого року,
коли були скасовані чемпіонати
світу в усіх дивізіонах, цьогоріч
Міжнародна федерація хокею
на льоду дала добро на проведення планетарного форуму серед еліти. Планувалося, що його
синхронно приймуть Рига та
Мінськ, однак через недемократичні процеси, засуджені світовим товариством, Білорусь втратила своє право на проведення
ЧС-2021.
Цими днями в столиці Латвії
точаться групові баталії. І їхньою найбільшою спортивною
інтригою залишається питання
виходу з групи іменитих збірних Швеції та Канади, котрі з
кількох поразок розпочали свої
виступи в Ризі.
Напередодні ж старту елітного «мундіалю» в столиці Словенії завершився турнір Beat
COVID-19. Позбавлені можливості проводити офіційні баталії, у такий спосіб представники нижчих дивізіонів вирішили заповнити «вікно», створене в календарі саме для матчів
національних збірних. Однiєю з
учасниць цього неофіційного
турніру була й збірна України.
Опинившись у компанії збірних Франції, Австрії, Словенії,
Польщі та Румунії, «синьо-жовті» змогли оцінити свої сили й
прикинути перспективи на майбутнє. Зрештою вийшло так, що,
здобувши один заліковий бал,
змагання в Любляні українська команда завершила на останньому місці. Поповнити очковий багаж команді Вадима Шахрайчука вдалося в першому турі,
дотягнувши до овертайму в підсумку програний поєдинок збірній Польщі. Зачепитися за очки
могли українські хокеїсти ще в
поєдинку з румунами, але до завершення гри не змогли втримати переможний рахунок.

■ ХОКЕЙ

У пошуках контакту
На міжнародному турнірі в Любляні національна хокейна збірна
перевірила свої сили в матчах iз вищими за рівнем суперниками

❙ На турнірі в Любляні українські хокеїсти здобули залікове очко у матчі зі старими знайомими — поляками.
❙ Фото з сайту iihf.com.
По суті, чим вищим був рівень суперника, тим важче давалася «синьо-жовтим» гра. За
словами Вадима Шахрайчука,
в кожному матчі перед його підопічними виникали одні й ті
ж проблеми. «Ми зустрічаємося з командами, які вище нас за
класом. У найближчому майбутньому ми хочемо складати цим

Григорій ХАТА
Отримавши торік чемпіонський титул за підсумками неповного сезону, президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв трохи жалкував, що розподіл нагород відбувся без проведення «плей-оф», на основі результатів «регулярки». Натомість
у нинішньому сезоні для дніпровського
клубу все навпаки. Турнірна сітка, котра
очікує команду Дениса Журавльова на заключній стадії чемпіонату, має неймовірно складний вигляд. У таких обставинах
захистити дніпрянам чемпіонський титул буде неймовірно складно.
Звісно, йдеться не про неможливість
виконання цієї місії. Команда, котра посіла в регулярному чемпіонаті друге місце,
апріорі претендує на «золото». Утім задля підсумкової перемоги підопічним Журавльова доведеться докласти титанічних зусиль. Виглядає так, що на кожному етапі «плей-оф» на чинного чемпіона
чекатиме виснажлива битва. І зовсім не
факт, що в хлопців Журавльова вистачить сил на всю дистанцію. Так, «Дніпро» став єдиним півфіналістом, якому на
попередньому етапі випало грати максимальну кількість поєдинків.
Загалом, чвертьфінальна дуель із
«Будівельником» — сьомим колективом «регулярки» — ледь не завершилася для дніпрян гучним фіаско. Програвши (в рідних стінах) два перші поєдинки серії, підопічні Журавльова перебували за крок від вильоту з «плей-оф».
Утім столичним «гладіаторам» не вдалося поставити фінальну крапку в серії
до трьох перемог. «Усе було в наших руках, але ми не використали свій шанс.
Змушені завершувати сезон», — резюмував гравець «Будівельника» Максим

суперникам конкуренцію, тож
зараз змушені вчитися на своїх
помилках», — пояснював очільник української збірної.
Ставши біля керма «синьожовтих» кілька місяців тому,
Шахрайчук намагатиметься
реалізувати прагнення нового
президента ФХУ Георгія Зубка, котрий обіцяє найближчим

часом підвищити в класі українську національну збірну.
«Наша мета — повернутися в
еліту світового хокею. Україна
зараз перебуває в третьому за силою дивізіоні, тож нам потрібно
зробити два кроки до еліти. Перший — через 2-3 роки піднятися в класі дивізіоном вище. Після цього, посилившись, можли-

■ ТАБЛО
Міжнародний турнір Beat
COVID-19. Польща — Україна —
4:3 ОТ, Україна — Румунія — 2:3,
Австрія — Україна — 9:3, Україна
— Франція — 2:4, Україна — Словенія — 2:3.
во, іноземцями через натуралізацію, а також дочекавшись
прогресу молоді, зробити ривок
до еліти», — Георгій Зубко розповів про свою стратегію в коментарі каналу UA:Перший.
А ще очільнику ФХУ доведеться докласти зусиль, аби згуртувати вітчизняних хокеїстів
навколо збірної. Нагадаємо,
що через конфлікт федерації та
клубів на турнір до Любляни не
поїхала низка провідних виконавців, зокрема й ті, хто виступає за чемпіонський «Донбас».
Відтак на турнірі в Любляні в
збірній України дебютувала чимала кількість молодих хокеїстів.
«Дякую всім без винятку дебютантам. У цих матчах хлопці набралися досвіду, а гравці й тренери притерлися один до одного. Хочеться, аби такі турніри, як Beat
COVID-19, відбувалися постійно», — зазначив асистент Шахрайчука Костянтин Симчук.
У тренерському штабі «синьо-жовтих» сподіваються, що
найближчим часом матимуть
нагоду знову зіграти на представницькому міжнародному
турнірі — цього разу в Румунії.
За словами Симчука, у проведенні такого роду змагань зацікавлені всі сторони. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Праця для «титанів»
Чинний чемпіон країни
з великими труднощами
подолав перший раунд
«плей-оф»
■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Чоловіча суперліга. «Плей-оф». Чвертьфінальна серія (до
трьох перемог). «Дніпро» — «Будівельник»
— 68:76, 80:84, 81:72, 78:76, 107:84 (рахунок у серії — 3:2), «Київ-Баскет» — «Черкаські мавпи» — 91:71, 76:69, 78:76 (3:0), «Прометей» — «Хімік» — 82:69, 91:79, 81:63 (3:0),
«Запоріжжя» — «Тернопіль» — 83:69, 74:70,
75:68 (3:0).
Пустозвонов.
Після двох героїчних перемог на
виїзді «Дніпру» вдалася й третя поспіль
перемога у вирішальному, п’ятому, поєдинку серії, котрий вони провели на домашньому паркеті. «Мабуть, у «Дніпра» було трохи більше відповідальності
за результат, ніж у нас», — припустив
очільник «Будки» Ігорс Міглінієкс.
Надалі ж на дніпровський клуб чекає
не менш відповідальне протистояння, де
їхніми опонентами будуть амбітні земляки з «Прометея». Закінчивши «регуляр-

❙ Лише в заключному матчі чвертьфінальної серії «Дніпро» дотиснув відроджений «Будівельник».
❙ Фото з сайту fbu.kiev.ua.
ку» на сусідніх позиціях, обидва клуби з
Дніпропетровщини обов’язково продовжать запеклі «розбірки» й у «плей-оф».
Зекономивши достатньо сил у чвертьфіналі з «Хіміком», «Прометей» тепер зможе їх використати у грі з чинним чемпіоном.
Натомість у другій півфінальній парі

фаворит — очевидний. Переможець «регулярки» — «Київ-Баскет» — навряд
чи матиме проблеми із «Запоріжжям»,
хоча в цьому клубі й обіцяють поборотися за медалі. Однак, думається, основний акцент запоріжці зроблять все ж на
«бронзову» серію. А от столичних баскетболістів усі чекатимуть у фіналі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Не вмієш пить, не «мучай» горло
Чому варто відвідати музей «пива & sамогону»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ТРАВНЯ 2021

■ СІНЕМА

«Фаворитка» повертається!
Емма Стоун після короткої перерви
береться до роботи
Провокативний і дуже талановитий грецький режисер Йоргос Лантімос, який уже виборов собі місце під
голлівудським сонцем, береться до нової роботи — фільму «Бідні-нещасні»,
у зйомках якого запросив узяти участь
Емму Стоун. Мабуть, спільна робота над
успішною і дещо скандальною стрічкою
«Фаворитка» була приємною й продуктивною для обох знаменитостей, тож тепер із нетерпінням чекатимемо результату від подальшої їх співпраці. Нову картину зніматимуть за однойменним твором Аласдера Грея, в якому йдеться про
постмодерне прочитання історії Франкенштейна та його коханої. Емма Стоун зіграє Белль Бакстер — жінку, яка
страждає від жорстокого чоловіка і навіть думає про самогубство. Проте талановитий та ексцентричний вчений повертає її до життя... пересадивши Белль
мозок її ненародженої дитини. Ну, так
собі історія, що називається — на любителя. Проте й попередні роботи Лантімоса (скажімо, «Лобстер») були також,
м’яко кажучи, нетривіальними.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №51

❙ Емма Стоун.

■ ПРО ЛЮДЕЙ І ТВАРИН

Варка ВОНСОВИЧ
Відомо, що справжнє віскі,
перш ніж дійти до споживача,
роками витримують у дубових
діжках. Проте й деревина з часом
псується, може набувати сторонніх запахів. Тож на шотландському заводі Grant’s Whisky в Гірвані,
який спеціалізується на виробництві цього благородного трунку, вирішили взяти на роботу «нюхача»,
який би міг завчасу виявляти недоліки в діжках, у яких витримують віскі. А в кого найтонший нюх?
Ну звісно ж, у собак, адже в них
може бути до 300 мільйонів (!)
нюхових рецепторів, відповідно,
здатність розрізняти запахи в 40
разів більша, ніж у людей. Ці тварини можуть не те що вистежити
наявність наркотиків, скажімо, в

Робота над стрічкою
«Бідні-нещасні» розпочнеться вже восени цього року, а наразі Емма
Стоун насолоджується радістю материнства, адже 13 березня
зірка народила свого первістка. Актриса довго тримала в
секреті як вагітність,
так і народження дитини, всіляко оберігаючи
свою приватність. Проте
нещодавно стало відомо,
як батьки вирішили назвати свою крихітку — ДжинЛуїза. Актриса зізналася,
що нарекла свою донечку на
честь бабусі. І хоч якими б не
були приємними турботи про
дитину, творче і світське життя продовжується, тож днями
Емму помітили на прем’єрі
фільму від «Діснея» — «Круелла», в якому вона зіграла
головну роль. ■

Чотирилапий «дегустатор»
Шотландські виробники віскі запровадили нову посаду
багажі чи знайти людину під завалами, а й навіть виявити ракові
клітини!
На заводі розповіли, що
дистиляція віскі — це органічний процес, тож їхня задача —
слідкувати, щоб усе було ідеально, інакше через якісь дефекти в
деревині напій можна буде просто вилити в каналізацію. Керівництво заводу найняло особливого спеціаліста — кокер-спанієля Рокко, який і повинен виявля-

ти дефекти в міру дозрівання
віскі.
Помічник директора Grant’s
Whisky розповідає, що на заводі
пильно стежать, щоб працівники
підприємства не докучали Рокко під час виконання ним службових обов’язків, а тим паче під
час відпочинку, адже він не домашній улюбленець, а службовець. Проте всі працівники заводу одностайні в тому, що з появою
Роккі атмосфера на підприємстві

стала приємнішою і що він сприяє
підвищенню морального духу. До
слова, перш ніж стати до роботи,
Роккі пів року вивчав свої службові обов’язки з кінологом.
Та це не всі новації, які запровадили шотландські спеціалісти з віскі. Місцеві вчені з
університетів Глазго і Стратклайда розробили штучний язик, який
вміє розрізняти контрафактне
віскі. Виготовлено це диво техніки із золота та алюмінію. ■

■ ПОГОДА
27 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, мiсцями грози, в
окремих районах град. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. Температура
мінлива
вночi +13...+15, удень +22...+24.

хмарність

Північ
Захід

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +12...+14, удень +23...+25. хмарно
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
25 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-20 градусiв, у районi Одеси та Приморського
— 12-13 градусiв, у Днiпрi — 16.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +9...+11, удень +19...+21. Моршин: уночi +8...+10, удень
+17...+19.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua
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Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
1. Ім’я відомої мексиканської художниці, відомої своїми автопортретами. 4. Найменше місто України. 9. «... на ви!» — літописне гасло князя Святослава. 10. Давнє чоловіче ім’я біблійного походження.
11. Одяг арештанта. 13. Професійне
об’єднання майстрів кустарного виробництва. 14. Окуляри на паличці,
які підносили до очей. 15. Наука про
НЛО та інопланетян. 19. Невеликий
переносний стелаж. 23. Задушевна
лірична пісня. 24. Видатний французький мікробіолог і хімік, який
першим зробив щеплення від сказу. 26. Колишня столиця ФРН. 27.
«... ночі» — один із найвідоміших
віршів Олександра Олеся. 28. Гібрид одногорбого і двогорбого верблюда. 29. Територія поширення певної популяції рослин чи тварин. 30.
Частина клинкової зброї, що захищає руку від удару.
По вертикалі:
2. Французький сир із пліснявою. 3. Розбирання якоїсь конструкції, звільнення території. 5. Богиня
юності в давньогрецькій міфології,
дружина Геракла. 6. Скандинавський воїн та мореплавець. 7. Ледар,
нероба. 8. Вимощена частина доро-

ги для проходу пішоходів. 12. Безстічне солоне озеро в Туранській низовині, яке катастрофічно висихає.
16. Давній український глиняний музичний інструмент. 17. Український
поет доби Розстріляного відродження, який симулював божевілля, щоб
врятуватися від НКВД. 18. Експорт
товарів за значно нижчими цінами,
ніж на внутрішньому і світовому ринках, з метою витіснення конкурентів.
20. Осіння квітка. 21. Давньогрецьке
пекло. 22. Один із видів боєприпасів
для стрільби з гармати. 25. Концентрований розчин солі. ■
Кросворд №50
від 25 травня

■ ПРИКОЛИ
— Як ви вiдпочили?
— Просто супер. Готель
класний, годували відмінно, а
рушники такі пухнасті, що ледве валізу закрив.
***
На Привозi:
— Мiшо, в тебе що, серце
болить?
— Нi, я тримаю гаманець.
***
Летить парашутист. Тут підлітає до нього орел і кричить:
— Привіт танцюристам!
— Я парашутист, а не танцюрист.
— Там внизу такi кактуси,
що здібності прийдуть миттєво.

***
Молода сім’я вечеряє з тещею.
Теща — зятю:
— Вiдрiж мені шматочок
ковбаски.
— Я так тонко відрізати не
зможу.
***
Чемпіонат світу з гірських
лиж. Чемпіон мчить iз гори на
великій швидкості. Тут його обганяє чоловiк зі своїми дітьми.
Чемпіон у шоці, біля підніжжя
гори запитує чоловiка:
— Вам не страшно було?
— Мені нi, а от дітям трохи,
адже вони не п’ють.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009051
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 223
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Дара ГАВАРРА

