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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,81 грн 

1 € = 27,27 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Зерно йде на рекорд
Українські аграрії вже намолотили 31 мільйон тонн пшениці
стор. 8 »

Бог з нею
Чи потрібна людству церква 

як суспільна інституція? Адже 

на прикладі розвинених країн 

доведено: чим менше впливу має 

клір, тим вищий рівень розвитку
стор. 4 »

Михайло Слабошпицький: 
«Якими гидкими були 

брежнєвські часи...» 
Відомий письменник, дослідник літератури 

й видавець пише сучасний політичний роман, 

який обіцяє стати книжкою зривання масок
стор. 12 »

З артрозом 
не жартують 

Захворювання суглобів 

можуть спровокувати надмірні 

навантаження, зайва вага, травми 

і нераціональне харчування
стор. 10 »

Жнива ще тривають, а три області України тільки на ранніх зернових перевищили двомільйонні показники зібраного врожаю. За оперативними даними Мінагрополітики,  ❙
Одеська область нинішнього року вже намолотила понад 3 мільйони тонн зерна, а Миколаївська та Запорізька отримали більш як по 2 мільйони тонн зерна. ❙
Фото УНІАН. ❙
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«Батько руської демократії» і за сумісництвом один зі стовпів режиму 
Януковича мав сидіти вже давно. На руках Єфремова 
і його ставлеників кров тисяч українських громадян».

Тарас Березовець
полiтолог

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРАВА ЛЮДИНИ

Активiсти 
зникають 
безслідно
Мустафа Джемілєв 
заручився підтримкою 
однодумців у Туреччині
Ірина КИРПА

 Лідер кримськотатарського народу, який прибув до Ту-
реччини для участі у Всесвітньому конгресі кримських татар, 
відверто назвав російських окупантів у Криму бандитами.
 До турецького міста Ескішехір делегація з України прибу-
ла для того, щоб розповісти про реальний стан справ у жит-
ті кримських татар на окупованому півострові. Світова гро-
мадськість повинна знати про те, що люди часто змушені тi-
кати з Криму, щоб урятувати своє життя. Уповноважений у 
справах кримськотатарського народу при Президенті України 
Мустафа Джемілєв заявив про справжній геноцид кримсько-
татарського народу, який нині чинять представники російсь-
кої влади.
 «Тільки за останні кілька місяців у Криму пропали без-
вісти 22 людини, і поки що не вдалося знайти жодної з них, 
— заявив екс-глава Меджлісу Мустафа Джемілєв. — Серед 
зниклих та загиблих є активісти Автомайдану та Євромайда-
ну, а також люди, які брали участь у кримсько татарському 
русі та пов’язані з громадською ініціативою «Український на-
ціональний дім Криму». Не треба тішити себе ілюзіями: ми 
маємо справу з країною-агресором, яка планомірно винищує 
наш народ».
 Мустафа Джемілєв також виступив зі своїм зверненням 
до влади і народу Туреччини на місцевому телебаченні. Він у 
прямому ефірі попросив лідерів дружньої країни ввести сан-
кції проти Російської Федерації, що анексувала півострів.
 «У Туреччині ми бачимо споріднену нам країну, без під-
тримки якої ми не зможемо повернути Крим та створити там 
свою кримськотатарську автономію, — заявив Мустафа 
Джемілєв. — Насамперед слід дотримуватися прав люди-
ни, а вже потім можна говорити про торгівлю. Не можна спів-
працювати з бандитами, які приходять у ваш будинок і відби-
рають те, що належало вам по праву. Генасамблея ООН по-
винна обрати найсуворіше покарання для Росії за анексію 
Криму».
 На даний час в’їзд до анексованого Росією півострова 
для лідерів кримськотатарського народу Рефата Чубаро-
ва та Мустафи Джемілєва заборонений рішенням російсь-
кої влади. А член виконавчого комітету Світового конгресу 
кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений кілька мі-
сяців тому просто зі своєї машини. Про його місцезнаход-
ження і досі нічого не відомо. Двома тижнями раніше вер-
ховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу, звину-
вативши його у блокаді півострова, а також в екстремістсь-
кій діяльності.
 Нагадаємо, що за останні дванадцять місяців виконавча 
рада Всесвітнього конгресу кримських татар провела п’ять за-
сідань, по черзі у кожній із трьох країн, де створені найбільш 
впливові діаспори кримськотатарського народу (Литва, Ру-
мунія та Україна). Усього ж структури, які об’єднують крим-
ських татар із метою захисту своїх інтересів, створені у більш 
ніж ста країнах світу. У тому числі в Туреччині, США, Канаді, 
а також у країнах Західної Європи та Середньої Азії. ■

■

Іван БОЙКО

 На лінії фронту без змін: ворог 
продовжує гатити по позиціях ЗСУ з 
важкої артилерії, мінометів, гранато-
метів та кулеметів. За даними штабу 
АТО, лише позаминулої ночі окупан-
ти обстріляли фронтову Авдіївку по-
над сто разів. Активізувалися як во-
рожі снайпери, так і диверсанти.
 Водночас ворог вдається до нових 
військових хитрощів: диверсійні групи 

противника все частіше заїжджають у 
тил Збройних сил України на цивіль-
них автомобілях і в цивільному одязі. 
І вже на місці дістають зброю з раніше 
закладених схованок, після чого від-
кривають вогонь там, де на них ніхто 
не очкує.
      Про це розповів у інтерв’ю виданню 
«Оглядач» волонтер Мирослав Гай, ві-
домий тим, що у травні 2014 року, під 
час служби у Нацгвардії, підняв ук-
раїнський прапор на горі Карачун, під 

Слов’янськом.
 «Для мене неприємним сигна-
лом стали заходи в український тил 
диверсійних груп — під виглядом 
цивільних. Одну таку групу вирахува-
ли завдяки радіоперехопленню. Вони 
на цивільних машинах заїхали в наш 
тил, розкрили закладку з обладнан-
ням і озброєнням і відзвітували по ра-
ції керівництву, що готові до виконан-
ня завдання», — каже Мирослав Гай, 
який нещодавно повернувся із зони 
АТО.
 За його словами, в нашому тилу 
опиняються вже не прості ДРГ, що 
проводять розвідку боєм чи вишуку-
ють важливі об’єкти, а «конкретні ти-
лові диверсійні групи».
 Саму ж територію окупованих 
районів Донбасу на лінії розмежуван-
ня російські окупанти продовжують 
фактично використовувати як велику 
тренувально-експериментальну базу. 

На думку низки військових експертів, 
саме через це останнім часом посили-
лися обстріли на лінії розмежування з 
боку російських найманців. 
 Крім цього, на Донбасі росіяни 
випробовують новітню техніку, новітні 
комплекси з корегування вогню і над-
сучасні комплекси озброєння. І саме 
із цим фактом пов’язане збільшення 
кількості втрат серед українських вій-
ськових. Минулих вихідних загинуло 
двоє захисників України. 
 Екс-голова Служби зовнішньої 
розвідки Микола Маломуж вважає, 
що Росія поки що не планує широко-
масштабних наступальних операцій на 
Донбасі, однак провокації будуть. За 
його словами, активізація бойовиків 
вказує на те, що РФ хоче «формувати 
систему напруги та спонукати і керів-
ництво України, і західних партнерів 
до виконання Мінських угод за їхнім 
сценарієм». ■

НА ФРОНТІ

Диверсанти за спиною  
Бойовики все частіше намагаються потрапити 
в тил ЗСУ під виглядом цивільних

■ВЛАДНИЙ ПОЧЕРК

На допит, 
як на 
роботу
Фрацію Радикальної 
партії в повному 
складі викликали на 
допит до ГПУ
Петро НЕСТЕРЕНКО

  Ранок понеділка для лідера 
Радикальної партії Олега Ляшка 
розпочався з візиту до ГПУ. Ок-
рім того, Генпрокуратура вперше 
в історії викликала на допит од-
разу всю парламентську фракцію 
РПЛ.
  За словами Ляшка, у ньо-
го склалося враження, що у Ген-
прокуратури немає жодної спра-
ви, по якій він або інші депутати 
його фракції не проходили б як 
свідки.
 «Поки мене допитували по 
справі подій у Києво-Святошинсь-
кому суді дворічної давнини, до 
мене зайшов начальник управлін-
ня Сергій Горбатюк, який попро-
сив бути свідком у справі Єфремо-
ва, потім зайшов ще один слідчий, 
який запросив бути свідком в ін-
шій справі, потім ще один... Зага-
лом — десь п’ятеро слідчих проси-
ли бути свідками у різних справах 
або мене, або інших моїх колег — 
Мосійчука, Лозового, Лінька», — 
повідомив Ляшко. 
 Колективний виклик до ГПУ 
всіх депутатів фракції, за слова-
ми Ляшка, містить багато нести-
ковок.
 «Ревно виконуючи замовлення 
влади і своїх прокурорських на-
чальників, слідчий Генпрокура-
тури Підлужний викликав одно-
часно ВСІХ членів парламентсь-
кої фракції Радикальної партії на 
допит у справі, яку зареєстрували 
за моїми ж повідомленнями про 
те, що за неголосування про при-
тягнення до кримінальної відпові-
дальності Сергія Клюєва у травні 
2015 року у Верховній Раді пропо-
нували величезні хабарі депута-
там. Але саме бездіяльність цього 
слідчого, який з травня 2014 року 
імітував розслідування справи 
проти Клюєва, призвела до втечі 
Клюєва і зняття санкцій Європей-
ського Союзу!» — нагадав Олег 
Ляшко. 
 За словами нардепа, тепер, 
більше ніж за рік після дозволеної 
втечі Клюєва, влада використовує 
ручного Генпрокурора і залежних 
від нього слідчих для імітації пе-
ред суспільством розслідування 
цієї справи. 
 Нардеп зазначив, що вітає на-
міри ГПУ розслідувати резонанс-
ні злочини, але в нього складаєть-
ся враження, що виклики депу-
татів з Радикальної партії на до-
пити не мають нічого спільного з 
реальною боротьбою зі злочинніс-
тю. Він стверджує: влада оголоси-
ла його команді терор за політич-
ну позицію.
 «Попереджаю співробітників 
органів прокуратури про відпові-
дальність за виконання політич-
них замовлень, яка обов’язково 
настане разом зі скорою зміною 
влади і Генпрокурора», — зазна-
чив лідер Радикальної партії. ■

■

Іван ЛЕОНОВ

 Учора, коли цей номер «УМ» готу-
вався до друку, в Печерському райсуді 
столиці мали обрати запобіжний захід 
колишньому керівникові фракції Пар-
тії регіонів Олександру Єфремову. 
 Позиція слідчих Генпрокуратури: 
Єфремов має утримуватися під вартою 
два місяці на час слідства. Відтак під сті-
нами суду зібралося чимало активістів 
iз єдиною вимогою до Феміди: арешту-
вати Єфремова без-будь яких «компро-
місів».
 Одіозного екс-депутата затримали ми-
нулої суботи в аеропорту «Бориспіль» на 
борту літака «Київ—Відень». Тож вилеті-
ти до Австрії, де на нього чекав син, Єфре-
мов не встиг. Того ж дня, ввечері, йому 
офіційно вручили підозру в створенні те-
рористичного угруповання і посяганні на 
територіальну цілісність України, яку 
його захисники одразу ж назвали «при-
голомшливою нісенітницею».
 Утім Генпрокурор Юрій Луценко 
так не вважає. За його словами, якщо 
раніше слідчі підозрювали Єфремова 
лише у заволодінні майном ДП «Лу-
ганськвугілля» та в організації фальси-
фікації голосування за «диктаторські 
закони» 16 січня 2014 року (і це давало 
можливість підозрюваному виходити 
з СІЗО під заставу), то тепер проти екс-
«регіонала» відкрито нові криміналь-
ні провадження за значно «важчими» 
статтями Кримінального кодексу
 Юрій Луценко каже, що екс-нарде-
пу та екс-«губернатору» Луганщини ін-
кримінують активне сприяння при ство-
ренні терористичної «ЛНР» і фінансу-
вання бойовиків. Тому Єфремова і завер-
нули на шляху до Відня, щоб не втік. 
 «Ми отримали прямі свідчення про 
роль громадянина Єфремова в органі-
зації «ЛНР», ці свідчення закріплені 
свідком у суді. Нам відомо, що оточен-
ня Єфремова виходило на адвокатів 
цього свідка, він був обізнаний про на-
явність прямих свiдчень проти нього, 
— пояснює Ген прокурор. — Статті, які 
інкримінуються Єфремову, не передба-
чають застави, домашнього арешту чи 
звільнення під особисте зобов’язання 
як міри запобіжного заходу. Винятко-
во арешт!».
 Юрій Луценко також запропонував 
Єфремову заключити угоду зі слідством 
для отримання інформації про події вес-
ни 2014 року в Луганську. 
 «Переконаний, що угода не позбавить 

його кримінальної відповідальності, але, 
якщо він дасть покази про відомі йому 
плани керівництва Російської Федерації 
на самому початку агресії проти України: 
хто перший завозив російських бойовиків 
на територію Луганська для захоплення 
приміщення СБУ, ОДА, хто фінансував і  
озброював «доморощених сепаратистів» 
— думаю, слідство врахує його покази», 
— зазначив Генпрокурор Луценко.
 Водночас політолог Тарас Березо-
вець так відреагував на затримання 
Єфремова у соцмережах: «Затримання 
духовного натхненника «ЛНР» Олек-
сандра Єфремова Генпрокуратурою — 
це чудово. «Батько руської демократії» 
і за сумісництвом один зі стовпів режи-
му Януковича мав сидіти вже давно. На 
руках Єфремова і його ставлеників кров 
тисяч українських громадян».
 Нагадаємо, що скандально відомий 
«регіонал» Олександр Єфремов уперше 
був затриманий у лютому 2015 року. 
Утім Єфремов звільнився з-під ареш-
ту завдяки внесенню застави. У травні 
2016 року Єфремову навіть повернули 
закордонний паспорт і зняли електрон-
ний браслет стеження.
 Громадські активісти, журналісти 
та місцеві політики Луганщини, які че-
рез дії Єфремова і його «комсомольської 
гвардії» втратили домівки, друзів, звич-
ний спосіб життя (і тому мають за що не-
навидіти одіозного «регіонала»), неод-
норазово ствер джували, що саме цей 
екс-депутат і екс-«губернатор» Луган-
щини є одним з активних організаторів 
терористичної «ЛНР». 
 Екс-нардеп Володимир Ландик, 
уродженець Луганщини, знову гото-
вий свідчити про те, що Єфремов ра-
зом iз поплічниками не лише розпалю-
вав сепаратистські настрої на Луган-
щині навесні 2014 року, а й домовляв-
ся про захоплення області російськими 
військами. Тим більше що у керівниц-
тві «ЛНР» вистачає людей iз близького 
оточення Єфремова, який роками вва-
жався «господарем» області.  
 Але до цього часу жодного свідка з 
Луганщини слідчі не чули. На думку 
радника глави МВС Зоряна Шкіряка, 
Єфремову вдавалося уникати покаран-
ня за сепаратизм через те, що «шокінсь-
ка ГПУ цинічно і відкрито кришувала 
покидька». 
 Мовляв, великі гроші Єфремова га-
рантували йому недоторканність. Чи 
буде так і надалі — побачимо вже не-
вдовзі.  ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Духовний натхненник «ЛНР»
Скандально відомого «регіонала» 
Олександра Єфремова підозрюють 
у тероризмі й сепаратизмі

■
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На всю голову
На Черкащині на хабарі у майже 
200 тисяч доларів затримали 
очільницю села 
Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському селі Свидівок, розташованому на бере-
гах Дніпра,  днями спекотно було не лише від погоди. До 
тамтешньої сільської ради завітали співробітники Служ-
би безпеки України та Генеральної прокуратури і затри-
мали під час одержання хабара очільницю села Світлану 
Вовк. Згодом було взято і двох її підлеглих. Про це пові-
домив прокурор ГПУ Володимир Гуцуляк під час брифін-
гу.
 За його словами, правоохоронці задокументували, що 
голова сільради  разом із землевпорядником та державним 
реєстратором вимагали у місцевого підприємця 184 тисячі 
доларів за виділення землі. На шести з половиною гекта-
рах земель громади, розташованих поруч з обласним цен-
тром, бізнесмен планував розпочати комерційну забудову. 
Більше того, хабарництву, кажуть у Генпрокуратурі, «до-
помагав» керівник громадської організації «Агенції анти-
корупційних реформ» Микола Ладан. 
 «Примітним є те, що посередник в отриманні цих 
коштів — це громадянин, неодноразово судимий за умис-
ні тяжкі злочини, серед яких і розбій,  нинішню злочин-
ну діяльність прикривав посадою очільника  «Агенції ан-
тикорупційних реформ», — наголосив Володимир Гуцу-
ляк. Під час проведених обшуків було вилучено велику 
кількість документів, що можуть свідчити про злочинну 
діяльність. Люди у Свидівку розповідають, що бачили, як  
Миколу Ладана виводили у кайданках.
 Нагадаємо, що кілька років тому «УМ» розповідала 
про скандальну забудову дніпровського берега у Свидів-
ку «царськими поселеннями».
 Чим закінчиться нинішнє гучне затримання — пока-
же час. А поки що відкрито кримінальне провадження за 
ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України і ведеться до-
судове слідство. ■

АВАРІЯ

Вийшов чоловік 
по цигарки...
Обурені харків’яни ледве не вчинили 
самосуд над водієм, який збив 
людину на пішоходному переході
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Пізно ввечері в одному зі спальних районів Харкова 
52-річний чоловік вийшов по цигарки, але дійти до кіос-
ка йому не судилося. Просто на пішохідній «зебрі» у нього 
врізалася іномарка. Удар був настільки сильним, що по-
терпілого, без перебільшення, розірвало на частини.  
 Свідки трагедії під враженням від побаченого, незва-
жаючи на приїзд поліції, кинулися лінчувати горе-водія.  
«На місці НП зібралося більше сотні осіб місцевих жи-
телів, — повідомив старший інспектор відділу комуні-
кації ГУ НП в Харківській області Анатолій Лісіцин. — 
Вони заважали роботі поліції, а також виявили бажання 
самостійно розібратися з винуватцем ДТП. Водій BMW 
був затриманий згідно зі статтею 208 Кримінально-про-
цесуального кодексу України». 
 Вгамовувати розлючених містян прибуло двадцять 
патрульних екіпажів, але люди не відступали. У хід піш-
ло каміння і порожні пляшки. Хтось навіть розбив скло на 
автівці правоохоронців. Пристрасті трохи стихли після за-
стосування сльозогінного газу, проте натовп не розходив-
ся аж доти, поки тіло загиблого не відправили до моргу. 
Того ж вечора дружину покійного забрала «швидка». Його 
прийомний син повідомив, що з матір’ю чоловік прожив 
27 років, тому для неї ця втрата стала надто тяжкою. 
 На місці НП 32-річний водій пройшов тест на алкоголь, 
який виявився негативним. Того ж вечора його доставили 
для експертизи до наркодиспансера, але результати пра-
воохоронці поки що не озвучили. Стало відомо також, що 
власник іномарки працює на СТО й дуже полюбляє «літа-
ти» на шаленій швидкості. Він не раз брав участь в автомо-
більних перегонах. Власне, ця трагедія сталася саме з тієї 
причини, що молодик у густонаселеному районі розігнав 
авто мінімум до 160 кілометрів. Наразі його утримують 
під вартою. Відкрито кримінальне провадження.  Право-
охоронці також доставили до відділку поліції кількох не-
вгамовних свідків трагедії. ■

■

■

Олена КАПНІК

 У червоній зоні епі-
деміологічного ризи-
ку опинилася Україна, 
адже в країні немає жит-
тєво необхідних вакцин, 
зокрема і від правцю. У 
Дніпрі на межі смерті 
від дикої для ХХІ століт-
тя недуги опинилася 
п’ятирічна дитина. За 
словами мами дівчинки 
Ірини Савушкіної, донь-
ка подряпала ногу об де-
рево, рану обробили йо-
дом, а згодом шкіра по-
чала червоніти. Батьки 
звернулися до лікарів, 
але ті не відразу постави-
ли правильний діагноз. 
За кілька днів дівчинці 
різко стало зле, і вже у 
міській Дніпровській лі-
карні медики дiагносту-
вали гострий правець. 
Необхідної концентрації 
сироватку, яка б підійш-
ла і не викликала ана-
філактичний шок, ме-
дики шукали не лише 
по всьому місту, а й у 
сусідніх областях. Із до-

помогою волонтерів ліки 
знайшли у Києві, звідки 
препарат машиною до-
правив директор хокей-
ного клубу «Кривбас» 
Олександр Шевченко. 
 Наразі завдяки вак-
цині стан п’ятирічної 
хворої стабілізувався, 
але лікарі жодних про-
гнозів не дають. «Звісно, 
так швидко судоми не 
припиняться, вони три-
ватимуть. Поки з усім 
справляємося. Про жод-
ні прогнози до 10 днів ми 
взагалі не можемо гово-
рити. Добу дитині не гір-
ше, це вже досягнення», 
— каже  заступник голо-
вного лікаря Дніпровсь-
кої дитячої лікарні №6 
Ліна Чергинець. 
 Ситуацію ускладнює 
те, що дитина не мала 
щеплення від правця. 
Перебої з постачанням 
вакцин в Україні три-
вають із 2009 року, а ос-
танні два роки у країні 
фактично не було вак-
цин для проведення без-
коштовних обов’язкових 

щеплень. Зараз легально 
придбати вакцину проти 
правця у країні практич-
но неможливо. Від росій-
ської, якою користува-
лися раніше, вітчизня-
не Міністерство охорони 
здоров’я відмовилося, а 
інші препарати в Україні 
досі не сертифіковані.
 Утiм не краща ситу-
ація і з іншими необхід-
ними вакцинами — на-
віть сироватку проти ту-
беркульозу батьки зму-
шені шукати самостійно. 
У державних медичних 
закладах холодильники 
для вакцини від туберку-
льозу порожні, та й самі 
медики не знають, коли 
вона з’явиться. Поки у 
профільному міністерс-
тві обіцяють, що необ-
хідні вакцини от-от бу-
дуть, чи не з усіх полого-
вих будинків країни не-
мовлят виписують без 
БЦЖ-щеплення. Про-
блеми з вакциною бать-
ки вирішують у приват-
них клініках, які купу-
ють вакцину не через 

МОЗ. «Ситуація кри-
чуща, адже в країні, де 
щорічно хворіє на тубер-
кульоз більше 20 тисяч 
населення, колосаль-
ні проблеми зі щеплен-
нями проти цієї недуги. 
Нас із сином виписали 
з пренатального центру 
без щеплення, адже вак-
цини проти туберкульо-
зу там не було. Не було її 
і в інших пологових бу-
динках Києва, куди я не-
одноразово телефонува-
ла. У приватних кліні-
ках БЦЖ-вакцини теж 
закінчуються — майже 
півтора місяця ми були 
в черзі на вакцинацію», 
— розповідає «УМ» ки-
янка Світлана Гулєнок. 
За словами жінки, вак-
цина проти туберкульо-
зу для новонародженого 
обійшлася їм у 500 гри-
вень. 
 До слова, за даними 
парламентського Комі-
тету з питань охорони 
здоров’я, рівень охоп-
лення профілактични-
ми щепленнями дітей 
першого року життя ре-
кордно низький. Дані 
за перший квартал цьо-
го року: туберкульоз 
— 3,2%; поліомієліт — 
32,7%; коклюш, диф-
терія, правець —  0,9%; 
гемофільна інфекція 
—  1,3%; кір, паротит, 
краснуха — 4,4%; гепа-
тит В —  8,4%. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 «Ти дочекайся мене, я до тебе 
прийду» — слова з пісні не про 
дружину Олега Сенцова. Досить 
несподіваною новиною для ук-
раїнців стала заява жінки ук-
раїнського політв’язня про те, 
що вона хоче розлучитися з чо-
ловіком, який перебуває у росій-
ській в’язниці.
 Причиною ж такого рішення з 
боку Сенцової стала… іпотека. За 
її словами, статус дружини в’язня 
у Криму позбавляє її можливості 
взяти іпотеку і придбати житло 
для себе і двох спільних з Олегом 
дітей. До того ж місяць тому, за її 
словами, їй припинила надходити 
будь-яка матеріальна допомога. 
«Я прекрасно розумію, що Оле-
гу там набагато важче, ніж нам. 
Але я з першого дня не мала нія-
кого доступу до жодних фондів, я 
не знаю ні про які суми, і я ніко-
ли цим не цікавилася. Зараз допо-
мога припинилась, а мені якось 
по трібно оплачувати житло», — 
розповідає жінка. 
 Пані Сенцова переконує, що за 
два роки ув’язнення чоловіка ук-
раїнська влада не проявила нія-
кої уваги до неї та її матеріальних 
проблем. Кошти ж, на які вижи-
вала родина Сенцова, надавали 
волонтери. За словами Алли, вона 
не може влаштуватися на повно-
цінну роботу, адже мусить дбати 
про двох дітей і хвору маму.
 У шлюбі з Олегом вона прожи-
ла понад п’ятнадцять років. Про-
те, як заявляє пані Сенцова, пе-
ред арештом Олега у їхніх стосун-
ках почалася криза і вони жили 
окремо. Рішення про розлучення 
Алла надіслала Олегу поштою, 
оскільки говорить, що в неї не-
має іншого зв’язку з чоловіком. 
Однак чи отримує Олег її листи і 
яким є його ставлення до пропо-
зицій дружини, вона не знає. Від-
повідей із колонії немає вже кіль-
ка місяців.
 «Я не знаю, що думає Олег. 
Мені ж пропонують: переїжджай-
те до Києва, ми вам будемо біль-
ше допомагати. А як я двох літ-

ніх людей ось так кину? Я змуше-
на приймати рішення за себе, за 
нього, за дітей, за всіх. Я звикла, 
що я з Олегом. Олег людина силь-
на. Навіть коли у нас виникали 
якісь складнощі, я знала, що ра-
зом ми з цим упораємося», — до-
дає жінка.
 Тепер же дружина Олега Сен-
цова чекає на успішний обмін чи 
екстрадицію. А вже тоді, пере-
конує, подружжя прийме спіль-
не рішення — щодо потенційно-
го переїзду на український мате-
рик і щодо того, чи варто пробува-
ти відродити родину Сенцових.
 «Навіть коли у нас були дуже 
бідні часи, коли він придумував 
свої абсолютно божевільні проек-
ти, коли всі говорили — ти що? Я 
говорила — підемо, зробимо, все 
буде нормально. Я завжди гово-

рила — якщо Олег скаже виро-
щувати жирафів, отже, будемо 
вирощувати жирафів. А зараз я 
поставлена в таку ситуацію, коли 
змушена доводити, що я його дру-
жина, мені доводиться пояснюва-
ти якісь свої вчинки», — коментує 
ситуацію дружина політв’язня 
і додає, що вона бачила купу ін-
формації в інтернеті про допомо-
гу і кошти для Олега, проте вона 
ними не володіє. «Олег мене нав-
чив жити сьогоднішнім днем. Як 
він завжди говорив: кращий день 
— це сьогодні, приймай рішення 
на сьогодні. Що б ти не придума-
ла, які б плани не побудувала — 
життя все одно переверне все по-
іншому», — згадує жінка.
 Як відреагував і чи погодився 
Сенцов на розлучення — поки не-
відомо. ■

ДЕФІЦИТ

Із поправкою на правець
У Дніпрі через проблеми з наявністю необхідних 
вакцин ледь не померла п’ятирічна дівчинка

■

КРИЗА СТОСУНКІВ

Стомилась Алла?
Дружина українського режисера 
та політв’язня Олега Сенцова вирішила подати 
на розлучення

■

Сім’я Сенцових знала і кращі часи. ❙
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«Коли нав’язливі ілюзії з’являються в однієї людини, це безумство. 
Коли відразу в багатьох — це релігія». Річард Докінз

англійський еволюційний біолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Стверджувати, що Україна є світською де-
ржавою, можна з тією самою переконливіс-
тю, що й казати про нашу безплатну медици-
ну та освіту. Формально все так і є. Фактично 
— аж ніяк. Вище керівництво держави 
(байдуже, якої воно ідеологічної орієнтації) 
демонструє незмінний церковний традиціо-
налізм: відправи релігійних потреб з суто 
інтимного процесу перетворені топовими 
чиновниками на незмінно публічні та веле-
людні заходи. Партійні з’їзди, маніфестації, 
процедура інавгурації Президента неодмінно 
мають бути освячені присутністю святих от-
ців — це чомусь вважається ознакою comme 
il faut. Й байдуже, що Конституція України 
декларує відокремленість держави від цер-
кви, а решта нормативних документів — на 
кшталт Закону «Про партії» або регламенту 
Верховної Ради — не згадує ані церкву, ані її 
«делегатів» узагалі. Відзначення церковних 
свят (передусім — Різдва) часто-густо ви-
ливається у тиждень суцільних вихідних. А 
заходи на зразок відзначення Хрещення Русі 
ламають усю транспортну логістику в центрі 
столиці. Все це вважається цілком у порядку 
речей, ба, навіть більше: якби хтось із кан-
дидатів у президенти чи прем’єри зізнався 
би у власному атеїзмі / деїзмі /пантеїзмі / 
агностицизмі — це, мабуть, коштувало б 
йому посади. Тим часом комплексний аналіз 
десятків соціально-економічних показників 
у 17 процвітаючих країнах «першого світу» 
не підтвердив гіпотезу про те, що високий 
рівень релігійності населення сприяє бла-
гополуччю суспільства. Навпаки, за сукуп-
ністю всіх доступних показників, найбільш 
релігійні громади виявилися найменш бла-
гополучними.

Слово соціологам
 Серед соціологів немає єдиної думки 
про те, яку роль — позитивну або негатив-
ну — грає релігія в сучасних високорозви-
нених суспільствах. Одні автори стверд-
жують, що масова віра в бога або богів, що 
заохочують високоморальну поведінку і 
карають за гріхи, сприяє суспільному бла-
гополуччю (зниженню злочинності, ко-
рупції, економічному процвітанню тощо). 
Інші дослідники доводять, що розумна 
політика світських урядів набагато важ-
ливіша для процвітання суспільства, ніж 
масова релігійність населення. 
 Дану проблему вирішив дослідити 
Грегорі Пол — незалежний американсь-
кий дослідник iз досить широким колом 
інтересів, що тягнуться від палеонтоло-
гії до соціології і релігієзнавства. У своїй 
новій статті, опублікованій у журналі 
Evolutionary Psychology, Пол наводить ре-
зультати комплексного крос-національ-
ного аналізу, метою якого була перевірка 
двох альтернативних гіпотез про вплив 
масової релігійності на суспільне благо-
получчя. Перша з цих гіпотез (the moral-
creator socioeconomic hypothesis) постулює 
сильний позитивний вплив масової віри 
в бога (богів), небайдужий до питань мо-
ралі, соціально-економічного добробуту 
суспільства. 
 Друга гіпотеза (the secular-democratic 
socioeconomic hypothesis) передбачає, що 
релігійність у сучасних розвинених сус-
пільствах є, навпаки, негативним чин-
ником, що гальмує зростання соціально-
го благополуччя. Теоретично можливий 
і третій варіант: релігійність узагалі не 
впливає на ключові соціально-економіч-
ні показники або її вплив повністю «пере-
крито» і замасковано іншими, важливi-
шими, факторами. Перша гіпотеза перед-
бачає наявність позитивної кореляції між 
релігійністю суспільства і суспільним бла-
гополуччям, друга передбачає негативну 
кореляцію, третя — відсутність значимої 
кореляції.
 Для свого аналізу Пол обрав дані по бла-
гополучних, процвітаючих демократич-
них державах «першого світу» з населен-
ням близько 4 млн. осіб або більше. Всього 
було враховано 17 країн: США, Ірландія, 
Італія, Австрія, Швейцарія, Іспанія, Кана-
да, Нова Зеландія, Австралія, Нідерланди, 
Норвегія, Англія, Німеччина, Франція, 
Данія, Японія, Швеція. Список наведено 
в порядку зниження комплексного показ-

ника релігійності населення: від найбiльш 
релігійних країн до найбільш світських. 
Пол не включив в аналіз країни другого 
і третього світу, тому що це призвело б до 
складних методологічних проблем. Крім 
того, в країнах, включених в аналіз, люди 
можуть більш-менш вільно вибирати сві-
тогляд, тоді як у деяких країнах третього 
світу за публічну відмову від загальнопри-
йнятої релігії можуть і голову відрубати — 
тут уже не до крос-культурного аналізу...

Що показало дослідження
 Для оцінки рівня добробуту суспіль-
ства Пол відібрав 25 найбільш достовір-
них соціально-економічних показників, 
у тому числі: число вбивств і самогубств 
(окремо розглядалися самогубства серед 
молоді), дитяча смертність, тривалість 
життя, частота захворювань на гонорею 
і сифіліс (окремо — серед підлітків), чис-
ло абортів серед неповнолітніх, число по-
логів у віці 15-17 років, число одружень і 
розлучень, споживання алкоголю, рівень 
задоволеності життям, дохід на душу на-
селення, рівень майнової нерівності (ін-
декс Джині), бідності, корупції, безробіт-
тя тощо. З усіх цих показників Пол сконс-
труював комплексний «індекс суспільно-
го благополуччя», який використовувався 
в дослідженні поряд з індивідуальними 
соціально-економічними показниками. 
Крім того, були враховані показники, що 
відображають рівень різнорідності (фрак-
ціоналізаціі) суспільства, число іммігран-
тів, екологічну ситуацію в країні.
 У статті скрупульозно розбираються 
співвідношення між усіма цими показни-
ками в 17 досліджуваних країнах. Основ-
ним результатом є виявлена Полом сильна 
і статистично достовірна позитивна коре-
ляція між благополуччям суспільства і рів-
нем його «світськості». Ця кореляція добре 
видна як при спiвставленні комплексних 
показників, так і при аналізі індивідуаль-
них показників релігійності і соціально-
економічного благополуччя. Іншими сло-
вами, виявилося, що чим вища релігій-
ність населення, тим нижчий рівень сус-
пільного благополуччя, і навпаки. Хоча є 
й деякі винятки.
 Так, рівень убивств позитивно ко-
релює з релігійністю тільки за рахунок 

США, оскільки в цій найбільш релігійній 
країні число вбивств на душу населення 
набагато вище, ніж у будь-якій державі 
«першого світу». Якщо виключити з роз-
гляду США, кореляція пропадає, оскіль-
ки в інших 16 країнах рівень убивств, ма-
буть, уже наблизився до свого потенційно 
досяжного мінімуму.
 Рівень самогубств, за даними Пола, 
практично не залежить від релігійності 
населення (результати щодо самогубств 

серед молоді трохи вищi у світських краї-
нах, щодо самогубств серед людей різно-
го віку — у релігійних). Чутки про ано-
мально високий рівень самогубств у ма-
лорелігійних скандинавських країнах — 
не більше ніж чутки.
 Сильна позитивна кореляція виявила-
ся між релігійністю населення і дитячою 
смертністю: чим релігійніша країна, тим 
вища дитяча смертність. Кореляція між 
релігійністю і тривалістю життя спрямо-
вана в той же бiк, але виражена слабкiше.
 Захворюваність на гонорею і сифіліс 
в релігійних країнах у середньому вища, 
ніж у світських (з урахуванням США, 
якщо не враховувати цю країну, результа-
ти по сифілісу стають менш однозначни-
ми). Число абортів серед неповнолітніх до-
стовірно нижче в світських країнах, ніж у 
релігійних.
 Достовірних кореляцій між релігій-
ністю і споживанням алкоголю не виявле-
но. Результати з одружень і розлучень не-
однозначні; в цілому тут невелика перева-
га на боцi релігійних країн (хоча релігійні 
США за числом розлучень відстають тіль-
ки від абсолютно нерелігійної Швеції). 
Рівні задоволеності життям і безробіття 
не корелюють iз релігійністю, за рівнем 
корупції ситуація трохи краща в менш 
релігійних країнах.
 За виробництвом ВВП релігійні країни 
трохи попереду, однак за рівнем майнової 
рівності нерелігійні країни їх різко випе-
реджають (чим вищий рівень релігійності, 
тим вищий індекс Джині, що відображає 
нерівномірність розподілу матеріальних 
благ серед населення). Відповідно до цьо-
го і відсоток бідняків у релігійних країнах 
істотно вищий. Підсумковий баланс — од-
нозначно на користь нерелігійних країн. 

З цього автор робить висновок, що гіпоте-
зу про сильний позитивний вплив масової 
релігійності на соціально-економічне бла-
гополуччя суспільства можна цілком від-
кинути.

Висновки
 Обговорюючи природу виявлених ко-
реляцій, автор спирається не тільки на свої 
результати, а й на безліч додаткових фактів 
і літературних даних. На думку Пола (як і 
низки інших авторів), все вказує на те, що 
між рівнем масової релігійності і суспіль-
ним благополуччям дійсно існує причин-
ний зв’язок, однак спрямований він пере-
важно не від релігійності до благополуччя, 
а у зворотний бік. 
 Іншими словами, чим упевненіше і 
спокійніше почуваються люди (насампе-
ред представники «середнього класу») в 
своєму соціальному оточенні, чим мен-
ше вони турбуються за своє економічне 
благополуччя, тим слабкіше їхня потре-
ба шукати розраду і захист у релігії. З ін-
шого боку, Пол не виключає і можливостi 
негативного впливу масової релігійності 
на суспільне благополуччя (хоча і вважає 
цей вплив менш істотним, ніж зворотне). 
 Автор провів свій аналіз на основі да-
них по сучасному стану справ в 17 вивче-
них країнах. Якщо висновок про негативну 
кореляцію між релігійністю і суспільним 
благополуччям правильний, то це повинно 
бути видно і в історичній перспективі. Нап-
риклад, через поліпшення життєвих умов 
в тій чи іншій країні рівень релігійності по-
винен знижуватися, і навпаки. Щоб це пе-
ревірити, потрібно мати достовірні і, голо-
вне, такі, які можна порівняти, дані по різ-
них історичних епохах, а з цим справа поки 
йде туго. Але ті дані, які є в розпоряджен-
ні дослідників сьогодні, в цілому підтвер-
джують висновки Пола. 
 Наприклад, у США з часу закінчення 
Другої світової війни число людей, які не 
вірять у Бога, зросла майже втричі і відповід-
но зменшилася кількість віруючих (хоча на 
сьогоднішній день США — найбільш релігій-
на з 17 досліджених держав). Інші дані, нез-
важаючи на свою неповноту, показують, що 
процес секуляризації більш-менш неухиль-
но йде в останні десятиліття практично у всіх 
країнах «першого світу». Пол підкреслює, 
що невіра в Бога (nontheism) — єдиний зi сві-
тоглядів, який у наші дні ефективно поши-
рюється шляхом конверсії, тобто звернен-
ня (переконання) прихильників інших пог-
лядів. Динаміка чисельності прихильників 
релігій, навпаки, залежить, в основному, від 
народжуваності серед віруючих і міграцій-
них процесів.
 Секуляризація суспільства в розви-
нених країнах, очевидно, може приско-
рюватися завдяки позитивному зворот-
ному зв’язку. Відомо, що приналежність 
до домінуючої релігії може давати людям 
певні матеріальні переваги. Однак ці пе-
реваги слабшають по мірi того, як у со-
ціальному оточенні індивіда зростає чис-
ло невіруючих (або прихильників інших 
релігій). Іншими словами, чим більше в 
країні атеїстів, тим менш вигідно бути 
віруючим.
 На думку Пола, отримані ним результа-
ти суперечать широко поширеній думці, 
згідно з якою, схильність до релігійних 
вірувань і креаціонізму є однією з глибин-
них, основоположних властивостей люд-
ської психіки. Якби це було так, міркує 
Грегорі Пол, чи ми спостерігали б настіль-
ки великі відмінності між державами за 
рівнем масової релігійності? Адже за та-
кими дійсно основоположними психічни-
ми і поведінковими ознаками, як, напри-
клад, мова або прагнення до володіння ма-
теріальними благами, варіабельність ук-
рай мала або зовсім відсутня. 
 Отримані результати, на думку авто-
ра, швидше свідчать про те, що релігій-
ність — це «поверхневий», гнучкий, мін-
ливий психологічний механізм, що допо-
магає справлятися зі стресом і тривож-
ністю в малоефективному суспільстві з 
низьким рівнем соціально-економічної 
стабільності і захищеності. Масовий від-
хід від віри в Бога-творця, в свою чергу, є 
природною реакцією людей на поліпшен-
ня життєвих умов. ■

ДИСКУСІЙНО

Бог з нею
Чи потрібна людству церква як суспільна інституція? 
Адже на прикладі розвинених країн доведено: чим 
менше впливу має клір, тим вищий рівень розвитку

■

Цьогорічне відзначення Хрещення Русі на Володимирській гірці у Києві.❙

Автор робить висновок, що гіпотезу про сильний позитивний 
вплив масової релігійності на соціально-економічне благополуччя 
суспільства можна цілком відкинути.
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Тетяна ПАРХОМЧУК
Краматорськ—Київ

Голка в патріотичних серцях — війна на 
Донбасі. Хоча іноді мені здається, що 
страшну правду про саме такий можли-
вий сценарій чимало з нас знали — від-
чували ще задовго до подій, що розкрої-
ли Україну. 
Революція гідності була лише криком 
півня на світанку, після якого щезла не-
чиста сила. Але ми залишилися. 
І якщо ця революція стала кінцем режи-
му, то де його початок? Усе з’ясувалося 
швидко — той «початок» пішов на нас 
війною. Саме тоді, коли ми, ледь здолав-
ши кризу, ще повністю не одужали. Цей 
процес тривалий, складний, вимагає на-
багато більше духовних затрат, як вихід 
на Майдан, що їх демонструють сьогод-
ні українські солдати на сході. Це — з 
одного боку — зовнішнього. З іншого, 
внутрішнього, обтяжений взаємними 
звинуваченнями, влади — опозиції і 
тими, хто хоче, щоб електорат вважав їх 
опозицією, пошук інструментів упоряд-
кування життя усередині країни в період 
війни, сказати «непростий» — це нічого 
не сказати.

 Краматорськ: ворога здолали — 
залишилась депресія
 Водночас це вимагає й досконалого 
знання історії власної хвороби. Сьогодні 
частково вона пишеться окремими хроні-
ками. І певною мірою її (хворобу) здолало 
місто Краматорськ, що сьогодні взяло на 
себе функцію обласного адміністратив-
ного центру Донецької області. Місто пе-
режило окупацію і, будучи не так дале-
ко від лінії фронту, тримає планку пат-
ріотизму та витримки, попри ще чималу 
частину нерозв’язаних проблем. 
 І це емоційне, духовне тло, а от побу-
тове — бажає кращої участі... Скажімо, 
останній житловий будинок тут було збу-
довано ще в 1994 році. Тобто 20 років (як 
так могло бути взагалі?) у Краматорську 
нічого не будувалось. Колись на Новок-
раматорському машинобудівному заводі 
працювало 35 тисяч чоловік. Сьогодні — 
вісім. Усі замовлення — від Російської 
Федерації. Зрозуміло, щодо сьогодніш-
ніх замовлень пояснення зайві.
 Коли місто було захоплене бойови-
ками, окупанти ремонтували на нашо-
му заводі свою бойову техніку. А чому 
тепер тут не проводиться ремонт нашої 
військової техніки? 
 Тим більше що в Краматорську роз-
ташований штаб антитерористичного 
центру й переведено всі управлінські де-
ржавні структури Донецької області. А 
це підштовхує мономісто до розвитку.

Переселенці: справжні й несправжні 
 Візит до Краматорська представни-
ків Міністерства соціальної політики 
був пов’язаний із вивченням першочер-
гових проблем внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО). Бо, як зазначив міністр со-
ціальної політики України Андрій Рева, 
Донецька область є базовою у вирішенні 
питань переселенців. 
 Для повноти картини додамо трохи 
офіціозу. Як уже писала «УМ», 14 чер-
вня цього року набули чинності поста-
нови Кабінету Міністрів України щодо 
питання поновлення виплат переселен-
цям. Ідеться про урядову постанову від 
08.06.2016 року №352 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 р. №509», що 
встановлювала порядок видачі довідок 
про взяття на облік  ВПО, та про поста-
нову Кабміну від 08.06.2016 року №365 
«Деякі питання здійснення соціаль-
них виплат внутрішньо переміщеним 

особам»,  що встановлює порядок при-
значення, припинення  і поновлення со-
ціальних виплат.
 Органам  державної влади й місцево-
го самоврядування було дано місяць для 
поновлення прав внутрішньо  переміще-
них осіб. Під час ознайомлення з робо-
тою служб соціального захисту в Кра-
маторську міністр сам побував у ролі як 
інспектора, так і відвідувача та вислухав 
деякі скарги переселенців, що потребу-
ють соцiальної допомоги.
 Окрім внутрішньо переміщених осіб, 
звернулись до Андрія Реви й чорнобиль-
ці. І перші, й другі вимагають перегля-
ду виплат:  чорнобильці — збільшення 
пенсій,  переселенцi скаржилися на точ-
кові недопрацювання соціальних пра-
цівників на місцях, про черги на вере-
сень — жовтень до інспектора соцзахис-
ту. Проте, на відміну від декотрих ак-

тивістів у столиці, які, називаючи себе 
захисниками прав переселенців, вима-
гають від влади, аби та виплачувала всі 
соціальні виплати та пенсії на окупо-
ваній території, у Краматорську ж від 
реальних переселенців жодного подібно-
го закиду не лунало. Їхні питання стосу-
вались норм, правил та проблем інтегру-
вання в нові громади, чи то на сході, чи 
то на заході країни. 

Правовий вакуум
 Зауважимо, що згадані претензії 
щодо того, що Україна змушена випла-
чувати гроші й тим, хто мешкає на оку-
пованій території, — тема перманентна, 
тому лунатиме ще не раз від декотрих ак-
тивістів та політиків, що осідлали цього 
популістичного коня. А тому тут варто 
зупинитися детальніше. 
 Отже, якщо Крим юридично вва-
жається окупованою територією, то фак-
тичну окупацію частини Донецької та Лу-
ганської областей юридично ніхто не виз-
нає. Тому люди захопленої бо йовиками 
української землі юридично мешкають 
на українській території, але залиши-
лись без підтримки української влади. 
 «Жителі окупованих земель опи-
нились у правовому вакуумі і фактич-
но стали заручниками бандитів, — за-
значив міністр Андрій Рева, — тому ми 
звертались до цих людей з проханням за-
лишити території, де ми не можемо га-
рантувати соціальний захист».

Бізнес на переселенцях
 Як відомо, наразі офіційно вважаєть-
ся, що на підконтрольну Україні тери-
торію переїхало більше 1 мільйона 700 

тисяч осіб, iз них пенсіонерів — 965 ти-
сяч. Але коли нещодавно почали звіряти 
списки переселенців, то в середньому по 
Україні з третини перевірених ВПО при-
близно в половині випадків інспектори 
не знайшли всіх, зазначених у перелі-
ку. Тобто реальну цифру кількості пе-
реселенців можна буде назвати не рані-
ше грудня.
 Водночас на Донбасі бракує кадрів 
соціальних інспекторів, наразі вакан-
тними є 50 місць. Проте Донецька об-
ласть найкраще впоралася з відновлен-
ням виплат переселенцям: їх відновили 
36% ВПО — це найкращий показник в 
Україні. Далі йде Луганська область — 
у межах 23%, стільки ж у Києві.
 А тепер проблеми мешканців окупо-
ваних територій під лупою і в розрізі. 
Як з’ясувалося, на проблемах україн-
ців, які живуть по інший бік розмежу-

вання, побудовано цілий бізнес. На кор-
доні неодноразово затримували влас-
никiв сумок, наповнених картками на 
виплати пенсій. Реально кошти отри-
мували інші люди. Чи отримували гро-
ші пенсіонери? Важко сказати. Проте 
однозначно можна стверджувати, що 
той, хто володіє карткою, зацікавлений 
у тому, щоб виплати на окуповані тери-
торії йшли безперервно. 
 «Щодо поновлення виплат на окупо-
ваній території, то передумови їх віднов-
лення записано в Мінських домовленос-
тях, — вкотре наголосив Андрій Рева. — 
Припиняється стрілянина, відводиться 
важке озброєння, проводяться вибори, 
поновлюють свою роботу легітимні ор-
гани влади, відновлюються соціальні 
виплати — такий алгоритм визначений 
угодами, прийнятими в Мінську. І понов-
лення виплат на окупованій території пе-
редбачено пунктом 8 цих угод. А зараз іде 
складний процес актуалізації цих міжна-
родних домовленостей. Проблема ж внут-
рішньо переміщених осіб і тих, хто про-
довжує жити на непідконтрольних тери-
торіях, — це дві окремі проблеми». 
 І чим далі в окупантський ліс, тим 
товстіші справи слідчих. Згідно з ін-
формацією правоохоронних органів, на 
початку року були зупинені пенсії май-
же 400 тисячам переселенців, які, за да-
ними Державної прикордонної служ-
би, жодного разу не перетинали лінію 
розмежування. Виникає резонне запи-
тання: а хто ж тоді писав заяви в управ-
ління соціального захисту, Пенсійного 
фонду з проханням виплачувати пенсії? 
І кому виплачували ці пенсії та соціаль-
ні виплати, і хто фальшував інформацію 

та документи, на підставі яких здійсню-
вались виплати? Із тих 400 тисяч пересе-
ленців, котрим припинили виплати, до 
органів соціального захисту звернулися 
157 тисяч. І після перевірки виплати по-
новили 123 тисячам ВПО. 
 «А решта де? І хто за це відповість? 
І хіба це не наводить на роздуми, що по-
трібен серйозний контроль за виплата-
ми? — обурюється міністр. — Тому що в 
даному випадку проглядається зацікав-
леність окремих розлючених елемен-
тів, які побудували собі бізнес на людсь-
кій біді й фактично розкрадають кошти, 
що їх держава виділяє для своїх грома-
дян. Тому сьогодні питання контролю за 
виплатами є одним із найважливіших. 
Адже йдеться про десятки мільярдів 
гривень. І я хочу запитати тих, хто сьо-
годні перешкоджає контролю під гаслом 
«порушення прав» переселенців, — чиїх 
прав? Тих, хто не писав заяву, але отри-
мував гроші? Чи тих, хто отримував за 
них? Ми як держава зацікавлені в тому, 
щоб ці гроші отримували наші люди. І 
контроль за цими виплатами ми можемо 
робити лише в законному порядку. Так, 
як це прописано в 365-й постанові».

Соціальні туристи
 Реальність Донбасу вивела ще одну 
потребу: до територій цього краю як до 
найбільш вразливих потрібно шука-
ти індивідуальний підхід у плані  пре-
ференцій та фінансування. У Мінсоц-
політики зараз iдеться про можливості 
збільшення видатків на соціальну робо-
ту, забезпечення фінансування органів 
соцзахисту, центрів зайнятості, фон-
дів соціального страхування, Пенсій-
ного фонду України в обсягах, визначе-
них для військово-цивільних адмініст-
рацій. Також передбачається спрощен-
ня контролю за соціальними виплатами 
ВПО, які працюють за місцем фактично-
го проживання; зміни до постанови КМУ 
щодо обсягів субсидії на тверде паливо; 
розробка програмного забезпечення для 
призначення субсидій; виділення кош-
тів на добудову 17 гуртожитків тощо. 
 І, що прикметно, саме тут, на цій при-
фронтовій території, чіткіше формулю-
ють претензії і називають речі своїми 
іменами. 
 Отже, в Донецькій області офіційно за-
реєстровано 722 тисячі переселенців. Але 
як зазначають у департаменті соціально-
го захисту ОДА, ця цифра не зовсім точ-
на і, можливо,  майже 300 тисяч із цьо-
го числа не проживають на підконтроль-
ній Україні території. Через скандально 
відомі законодавчі нестиковки  виплати 
було припинено всього 10% ВПО. А от-
римують соціальну допомогу із 722 ти-
сяч зареєстрованих — 50 тисяч. Стільки 
заявили про потребу в допомозі.
 У Луганській області зареєстрова-
но близько 276 тисяч внутрішньо пере-
міщених осіб. З них 200 тисяч — пенсіо-
нери. Соціальну допомогу отримують 40 
тисяч осіб. Інші, за словами директора 
департаменту соціального захисту насе-
лення Луганської ОДА, приїжджають у 
Луганську область на підконтрольну Ук-
раїні територію, щоб отримати пенсію і 
повернутись додому.

«Хіба ревуть воли, як ясла повні»
 По той бік Краматорська, приблизно 
за сорок кілометрів від нього, по той бік 
справжнього цивілізованого вибору, по 
той бік української території, що її об-
рано Кремлем за місце для втілення хво-
рих амбіцій, усе гучніше лунають розча-
рування новим порядком речей саме від 
тих, хто необачно закликав: «Путин, 
приди!». І тим вразливішим є їхнє ба-
жання повернутись в Україну й повер-
нути собі Україну. Обіцяна нова «сита» 
реальність виявилась фікцією від зви-
чайнісіньких пройдисвітів. 
 А тому, вирішуючи нагальні сьогод-
нішні соціальні проблеми, ми мусимо оз-
броїтись у першу чергу людським став-
ленням до сьогоднішніх ВПО, що змішу-
ються з виконанням певних вимог і до-
триманням законів щодо їхніх прав. Бо 
завтра наших співвітчизників на нашій 
території може бути більше в рази. 
 Це суцільні іспити і для нас, і для тих, 
хто жив там, на окупованому сході, до і 
після. Хоча... для всіх,  загартованих у 
безодні випробувань духу й совісті. ■

Є ПРОБЛЕМА

Фата моргана, або Хроніка 
тилу гібридної війни
Краматорськ і вся Україна — переселенці в задзеркаллі

■

Фото з сайта uainfo.org.❙

Місто пережило окупацію і, будучи не так далеко від лінії фронту, 
тримає планку патріотизму та витримки, попри ще чималу частину 
нерозв’язаних проблем. 



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 2 СЕРПНЯ 2016 СВIТ

Ігор ВІТОВИЧ

 У Польщі закінчилися Світові дні мо-
лоді — наймасовіше зібрання католиць-
кої молоді світу. Впродовж п’яти днів на 
цьому заході перебував Папа Франциск — 
це був перший візит понтифіка до Поль-
щі. Тисячі людей відвідали суботню месу, 
яку Франциск  відслужив у Кракові. Вони 
зібралися біля церкви святого Івана Пав-
ла ІІ, якого понтифік канонізував у квіт-
ні 2014 року. Повернувшись зі зворушли-
вої подорожі до нацистського концтабору 
Аушвіц-Біркенау, Папа Римський звер-
нувся з промовою до молоді: «Ми не мо-
жемо подолати ненависть iще більшою 
ненавистю, насильство — ще більшим на-
сильством, терор — новим терором. Єди-
на наша відповідь цьо му світу війни — 
то братерство». Він закликав виявляти 
милість до біженців та людей, що перебу-
вають у скруті.
 Неділя була останнім днем 
п’ятиденного візиту Папи Римського до 
Польщі. У цей день на полі біля польсько-
го селища Бжеґі відбулася  меса закрит-
тя Світових днів молоді — Свята меса пос-
лання, під час якої понтифік оголосив 
місце та дату наступного заходу — Пана-
ма 2019 року. Панама — це майже чоти-
римільйонна країна в Центральній Аме-
риці, 90 відсотків її населення становлять 
католики.
 У богослужінні за участю Папи Римсь-
кого Франциска узяли участь, за різними 
даними, від 2,5 до трьох мільйонів людей. 
Понтифік звернувся з промовою до моло-

дих католиків, використовуючи терміно-
логію з галузі інформатики. Папа Римсь-
кий закликав молодь, щоб молитва стала 
їхнім «чатом», а Євангеліє служило «пошу-
ковою системою» в житті. Папа також ска-
зав молоді: «Вас можуть звинувачувати у 
тому, що ви надто багато мрієте, бо ви віри-
те в існування іншого світу, того, в якому 
немає місця ненависті між народами... Хай 
вас це не зупиняє! Із посмішкою на облич-
чі і відкритими для обіймів руками ви за-
охочуєте до надії». Понтифік закликав мо-
лодь не засмучуватися. Він назвав смуток 
«вірусом, який вражає і позбавляє руху, 
який зачиняє усі двері, заважає усе почати 
знову. Під час святої меси було прочитано 
фрагмент Євангелії церковнослов’янською 
мовою. Організатори Світових днів молоді 
таким чином хотіли сигналізувати єдність 
християнства.
 Опісля Папа Франциск поїхав на зус-
тріч iз волонтерами, які долучилися до 
організації Світових днів молоді. У своїй 
промові він закликав, щоб молоді були 
надією на майбутнє: за словами Папи, 
існують дві умови: пам’ять і відвага. 
Йдеться про те, щоб пам’ятати про роди-
ну, про те, що ми отримали від літніх лю-
дей, тому варто розмовляти з дідусями. І 
слід пам’ятати про історію, яка є за нами. 
Святійший отець також звернувся до па-
ломників iз вікна Палацу краківських 
архієпископів. Понтифік подякував усім 
за те, що останніми днями його сердечно 
прийняли в Польщі.
 Небо було милостивим до учасників 
Світових днів молоді — стояла чудова по-

года. Але в останній день візиту Папи роз-
почалася злива, тому заплановану пиш-
ну церемонію прощання на полі аеродро-
му замінили скромнiшою — в приміщенні 
аеропорту, за участю понтифіка, католи-
цьких ієрархів Польщі, польського пре-
зидента Анджея Дуди з дружиною та 
прем’єр-міністра Беати Шидло і членів 
уряду. На прощання оркестр зіграв на 
злітній смузі мелодію пісні британської 
рок-групи Queen — We Are The Champions 
(«Ми — чемпіони»). Під час польоту до 
Риму понтифік провів додаткову прес-
конференцію для 70 журналістів iз 15 
країн, які перебували на борту літака. 
Понтифік продемонстрував почуття гу-
мору, сказавши їм, що «Польща пережи-
ла чергову інтервенцію, цього разу — мо-
лоді». 
 У неділю та вчора прочани масово по-
верталися літаками, автобусами й поїз-
дами зі Світових днів молоді до своїх 
країн. З огляду на велику кількість па-
сажирів на залізничу станцію потрібно 
було прибути за годину до від’їзду. Ае-
ропорти також були вщент переповнени-
ми.  Спеціальна організація транспорту 
на краківських вокзалах мала тривати до 
14:00 години понеділка, але цей час було 
продовжено. Учора ситуацію подорожніх 
додатково ускладнили зливи.
 Варто зазначити, що польська вла-
да дуже вправно впоралася з проведен-
ням масового заходу. Не сталося жодно-
го терористичного акту чи подібного ін-
циденту. Святкову атмосферу дещо за-
тьмарила смерть від серцевого нападу в 
п’ятницю, 29 липня, 58-річної журналіс-
тки італійського державного телебачен-
ня RAI Анни Марії Якобіні. Вона при-
була до Кракова висвітлювати події за-
ходу. За безпекою Світових днів молоді 
стежили 3,5 тисячі лікарів, медсестер 
та медичних рятівників. За дні форуму 
вони надали допомогу приблизно чотирь-
ом тисячам учасників, повідомила реч-
ниця служби швидкої допомоги Крако-
ва Йоанна Сєрадзька. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кандидат у президенти США 
від Республіканської партії До-
нальд Трамп в інтерв’ю на теле-
каналі ABC News спробував по-
яснити свої погляди на анексію 
Криму Росією та її дії на Дон-
басі, що викликало обурення в 
Україні та нерозуміння в США. 
«Якщо ми можемо мати хороші 
відносини з Росією і якби Росія 
допомогла нам позбутися «Іс-
ламської держави», то, відвер-
то кажучи, як на мене, йдеться 
про неймовірні суми грошей та 
життя та все інше, це було би по-
зитивним моментом, а не нега-
тивним моментом», — розповів 
Трамп.
 Відповідаючи на питання, 
чому Республіканська партія 
послабила свою позицію щодо 
України, він зауважив, що осо-
бисто не причетний до цього, 
хоча і визнав, що його люди 
брали в цьому участь. «Просто, 
щоб ви зрозуміли: він (Путін. — 
Ред.) не піде в Україну, гаразд?» 
— зазначив Трамп. Коли ж жур-
наліст зауважив, що «він уже 
там», мільярдер сказав: «Га-
разд, певним чином він там, але 
там нема мене. Там Обама».
 Обурення в Україні і подив 
у США викликав наступний па-
саж інтерв’ю. У відповідь на сло-
ва журналіста «Ви казали, що 
можете визнати це (анексію. — 
Ред.)» Трамп зазначив: «Я зби-
раюся розглянути це (питання. 
— Ред). Проте, ви знаєте, люди 
в Криму, з того, що я чув, хоті-

ли би більше бути з Росією, а не 
там, де вони були».
 Міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков пере-
конаний, що заява Трампа 
про можливе визнання Кри-
му російським свідчить про 
«діагноз небезпечного маргіна-
ла». «І небезпечний він як для 
України, так і для США такою 
ж мірою. Не може маргінал, 
який потурає диктатурі Путі-
на, бути гарантом демократич-
них свобод у США і світі», — 
написав Аваков на своїй сторін-
ці у соціальній мережі «Фейс-
бук».
 За словами екс-прем’єр-
міністра України Арсенія Яце-
нюка, останні коментарі Трам-
па виходять за рамки будь-яких 
форм внутрішньої політичної 
кампанії. «Офіційний канди-
дат на президентських виборах 
США кинув виклик цінностям 
вільного світу, цивілізованого 
світового порядку і міжнарод-
ного права. Це навряд чи можна 
назвати невіглаством. Це є по-
рушенням моральних і цивілі-
зованих принципів», — написав 
він на своїй сторінці в «Фейсбу-
ці». Те, що Дональд Трамп од-
ного дня заявив про Крим, на-
ступного дня може стосувати-
ся уже будь-якої іншої частини 
світу — в Європі, Азії та Амери-
ці, вважає Яценюк.
 У свою чергу, радник супер-
ниці мільярдера на президент-
ських перегонах Хілларі Клін-
тон iз питань політики Джейк 
Салліван назвав заяву Трампа 

такою, що «лякає». «Про що 
він говорить? Чого ще він не 
знає? — цитує слова Салліва-
на агенція «Франс пресс». — 
Тодi як Трамп не опанував ба-
зові факти про світ, він освоїв 
тези Путіна про Крим». Натя-
ки Трампа розходяться з полі-
тикою ниніш ньої американсь-
кої влади, яка через анексуван-
ня Росією Криму ввела проти 
неї економічні санкції. Аген-
ція «Ассошiейтед Пресс» нага-
дує, що також серед членiв Рес-
публіканської партії є політи-
ки, які виступають різко про-
ти російської агресії.
 На початку минулого тижня 
Дональд Трамп сказав: якщо він 
стане президентом США, роз-
гляне питання, чи Росія мала 
право 2014 року зайняти Крим, 
який був складовою частиною 
України. На прес-конференції 
політик, відповідаючи на запи-
тання, чи визнає анексію Кри-
му Росією і чи розгляне скасу-
вання запроваджених тоді про-
ти Росії санкцій, сказав: «Ми 
будемо до цього придивляти-
ся».
 Недільна заява кандида-
та в президенти США викли-
кає страх у країн Балтії, пише 
британська газета «Файненшл 
Таймс». Спочатку Трамп за-
явив, що відмовляється гаран-
тувати Естонії, Латвії та Литві 
захист США у випадку російсь-
кої агресії. Потім iще один ви-
сокопосадовий республіканець 
назвав Естонію «передмістям 
Санкт-Петербурга» та висло-

вив сумніви, чи варто США ри-
зикувати ядерною війною через  
такий клаптик території. І, на-
решті, Трамп сказав, що може 
визнати Крим російським та 
відмінити санкції. Для багать-
ох у Таллінні, Ризі та Вільнюсі 
це виглядає так, ніби наяву ре-
алізуються найгірші нічні при-
мари. Особа, яка перебуває за 
крок від президентського кріс-
ла країни, що є найбільшим со-
юзником країн Балтії, тепер 
сигналізує підтримку їхньому 
найбільшому ворогу, зазначає 
«Файненшл Таймс». «Для нас 
це кошмар. Для нас, Європи, 
для будь-якої країни, яка має 
відносини зi США, все це може 
обернутися кошмаром», — ви-
словив загальну думку прибал-
тів глава комітету з зовніш ньої 
політики латвійського парла-
менту Оярс Калніньш.
 Заяви Трампа підбадьорю-
ють «європейських друзів Путі-
на». Депутат Тьєрі Маріані, 
який очолив делегацію фран-
цузького парламенту у Крим, 

закликав європейців визнати 
анексію півострова Росією 2014 
року. Аргументував, що «люди 
в Криму виглядають радісно». 
За його словами: «Крим вирі-
шив знову стати російським. 
Крим є російським, а ми займі-
мося чимось іншим і спробуймо 
знову укласти нормальні взає-
мини між європейськими краї-
нами та Росією». Тьєрі Маріані 
оцінив, що ситуація кримських 
татар на окупованому півос-
трові поліпшилася. «Я думаю, 
краще бути татарином в Криму, 
ніж росіянином у Латвії», — за-
явив політик на прес-конферен-
ції в Севастополі, яку транслю-
вало телебачення.
 МЗС України гостро засуди-
ло візит французьких депутатів 
на Кримський півострів як «по-
рушення українського законо-
давства і міжнародного права». 
Торік за подібний візит у Крим 
українська сторона заборонила 
Маріані і всім десятьом членам 
делегації в’їзд в Україну на три 
роки. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвідчення учас-
ника бойових дій серія АА 
№167934, видане 23 листопа-
да 2015 року Міністерством 
оборони України на ім’я Гон-
чаренка В’ячеслава Вікторо-
вича, вважати недійсним.

■

Губернатором Токіо стала 
жінка
 Колишню міністра оборони Японії 
Юріко Коіке обрали новим губернато-
ром Токіо — таким чином вона стала 
першою жінкою-очільником японсь-
кої столиці, повідомляє Бі-Бі-Сі. Пані 
Коіке, що висувалася як незалежний 
кандидат, зі значним відривом обігна-
ла суперників на недільних виборах. 
Вона здобула 2,9 мільйона голосів ви-
борців, тоді як її найближчі суперники 
— політик Ніроя Масуда і журналіст 
Сунтаро Торігое — отримали 1,9 та 1,3 
мільйона голосів відповідно. «Я вес-
тиму політику Токіо безпрецедентним 
чином, це буде Токіо, якого ви ще ні-
коли не бачили», — заявила 64-річна 
Коіке після перемоги.
 Пані Коіке є членом Ліберально-
демократичної партії, яку очолює чин-
ний прем’єр Японії Сіндзо Абе, проте 
партія не підтримувала її як свого кан-
дидата. Двоє її попередників пішли у 
відставку через фінансові скандали. 
Так, попередній токійський губерна-
тор Йоічі Масузое пішов у відставку 
минулого місяця через звинувачення у 
використанні коштів бюджету міста на 
особисту відпустку. Головним завдан-
ням пані Коіке на новій посаді стане 
подолання фінансових проблем, що 
заважають підготовці до Олімпійсь-
ких ігор у Токіо 2020 року. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■ФОРУМ

Щоб молитва стала «чатом»
Папа Франциск оголосив, що наступне зібрання молодих 
католиків світу відбудеться 2019 року в Панамі

■

ЗАЯВИ

За лекалами Путіна
Трамп шокує, Клінтон протестує

■

Дональд Трамп.❙
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Нещодавно в Музеї шістде-
сятництва у Києвi Ігор Кулик 
прочитав захопливу лекцію 
«Про що розповідають архіви 
КДБ?», виклавши всі «секре-
ти», пов’язані з архівами спец-
служби. Пан Кулик — началь-
ник управління конституційного 
забезпечення політики націо-
нальної пам’яті в Українському 
інституті національної пам’яті. 
Починав у 2009 році працювати 
в архіві СБУ й останні три роки 
був начальником Галузевого 
держ архіву СБУ.

Які можливості дають архіви 
спецслужб i де зберігаються 
документи
 Назвемо лише основні мож-
ливості, які дають архіви спец-
служб, а це: для кожного — 
знайти інформацію про рідних 
і близьких, котрi загинули у 
бурхливому ХХ столітті; дізна-
тися те, про що мовчали дідусі; 
для істориків — реалізувати 
творчі амбіції, першим відкри-
ваючи секрети найбільшої краї-
ни Європи з найменш вивченим 
минулим; для журналіста — до-
помогти людям побачити сього-
дення в минулому, а минуле — 
в сьогоденні; для письменника 
— «відкопати» безмір драма-
тичних сюжетів для майбутніх 
творiв.
 Усі наявні документи КДБ 
містяться в центральних та га-
лузевих держархівах. До цен-
тральних відносяться Цент-
ральний державний архів гро-
мадських об’єднань (ЦДАГО) 
та Центральний державний ар-
хів вищих органів влади та уп-
равління України (ЦДАВО). 
ЦДАГО  зберігає ключові архі-
ви, приблизно 40 тисяч справ. 
Туди вони потрапили з ар-
хівів СБУ та містять інформа-
цію про репресованих грома-
дян, кримінальні статті за ан-
тирадянську діяльність, а не за 
«вбив — украв — зґвалтував». 
Період, охоплений діяльністю  
ЧК, ГПУ, НКВС та правлінням 
радянської влади, міститься ок-
ремим фондом й  зберігається у 
ЦДАВО.
 До галузевих, а вони мають 
свої особливості, відносяться 
держархіви Міністерства внут-
рішніх справ (ГДА МВС), Служ-
би безпеки України (ГДА СБУ), 
Служби зовнішньої розвідки 
(ГДА СЗР). Зазначимо, що ГДА 
МВС містить значну кількість 
інформації, майже як архів ГДА 
СБУ, але незважаючи на це ар-
хіви СБУ значно популярніші за 
архіви МВС. У свою чергу, архів 
ГДА СЗР зберігає приблизно 15 
тисяч справ. Це порівняно мало, 
але кожен документ тут унікаль-
ний. Це архів «Першого управ-
лiння КДБ», тобто розвідки, 
контррозвідки. Наприклад, міс-
тить інформацію про українсь-
ку діаспору, починаючи з Пет-
люри, закінчуючи розробками 
рядових діячів ОУН.
 Зокрема, архів СБУ має чіт-
кі хронологічні межі: 1918 (час 
створення ЧК) — 1991 рр. (роз-
пад СРСР). Його обсяг вражає: 
у Києві 200 000 справ (8 км), 
по регіонах — 800 000 (32 км). 
На Заході прийнято вказувати 
справи не в кількості, а у кіло-
метражі — тобто довжині па-
пок (справ) поставлених верти-
кально одна до одної. Така сис-
тема вмотивована європейсь-
кими правилами вимірювання, 
що поліпшує розуміння обсягу 
архівів.
 Яка архівна ситуація в 
тимчасово окупованих містах 
— у Донецьку, Луганську, Кри-
му — ніхто зараз достеменно не 
знає. Відомо, що в Криму доку-

менти на місці. Можливо, не 
всі, але в переважній більшості. 
Зараз це царина ФСБ, тому до-
ступ до них дуже складний. У 
Донецьку та Луганську доку-
менти, скоріше за все, вивезено 
або знищено. З розповідей оче-
видців  відомо, що наших війсь-
ковополонених у «республіках 
ДНР/ЛНР» тримали й трима-
ють у порожніх приміщеннях, 
де, ймовірно, до цього зберіга-
лись архіви.

Для чого створювався архів 
ЧК-КДБ
 Варто розуміти, що тоталі-
тарна спецслужба не створює 
архів заради того, щоб допомог-
ти громадянам. Так можуть ду-
мати лише демократичні уста-
нови. Мислення тоталітарного 
суспільства інше, його основною 
опорою є спецслужби. І для того 
щоб мати тотальний контроль 
над усіма — треба мати інформа-
цію на кожного!.. Тож і принцип 
пошуку інформації починаєть-
ся з ПІБ: «Є людина — є про-
блема, немає людини — немає 
проблеми!» —  казали радянсь-
кі «класики», і цей принцип був 
втілений у життя. Тож до 1991 
року це був оперативний архів 
для того, аби кожного трима-
ти на короткому повідку, адже 
була інформація і на родичів, і 
на близьких, і на знайомих, які 
могли б вплинути на цю конк-
ретну особу.  Зі створенням ЧК 
розпочав роботу окремий відділ 
обліку потенційно небезпечних 
громадян — Архівно-облікове 
управління. Держава стала еле-
ментом примусу, запустила ма-
ховик репресій, протиставляю-
чи себе світу. 
 Ви ніколи не замислювали-
ся, що входить до кримінальної 
справи?
 Виявляється, скрупульозна 
радянська бюрократія передба-
чала цілу низку документів, а 
саме: опис документів, що міс-
тяться у справі; постанова про 
початок провадження та арешт; 
протоколи, обшук та опис вилу-
ченої власності; анкети арешто-
ваного (арештантська картка), 
фото арештованого; протоколи 
допитів обвинувачених, свід-
ків, очних ставок; обвинуваль-

ний висновок; виписка з прото-
колу засідання судового органу 
при винесенні вироку; акт про 
виконання вироку (в разі засу-
дження до найвищої міри пока-
рання) або документи про пере-
бування в ув’язненні; фотокар-
тки, посвідчення та інші осо-
бисті документи засуджених, 
використані як речові докази; 
матеріали про реабілітацію.
 Можливо, звучить парадок-
сально, але кадебістам мож-
на подякувати за створення 
архіву, адже тепер можна до-
сліджувати історію країни, іс-
торію спецслужб, дізнаватися, 
як спецслужби боролися з ук-
раїнським підпіллям.
 Ці архіви — єдине місце, де 
ми можемо знайти тих людей і 
ті думки, які не сприймалися 
або були «небезпечні» в тоталі-
тарному суспільстві. Будь-який 
тоталітарний режим діяв за при-
нципом, що у світі існує лише 
два типи думок: їхні та «непра-
вильні». З іншого боку, треба 
розуміти, що — як казав Янош 
Куртика, колишній голова поль-
ського інституту нацпам’яті, — 
«У нас в архівах правда, брехня 
й провокація».Тож кожному до-
кументу в архіві СБУ не можна 
довіряти на всі 100% — усе тре-
ба перевіряти, звіряти з іншими 
свідченнями, архівами, з ситу-
ацією, яка існувала на момент 
створення документа.

Справа Кука
 Показовими є спроби фаб-
рикації двох резонансних справ 
1950-х років. Перша — про ніби-
то причетність вояків батальйо-
ну «Нахтігаль» до нацистських 
злочинів у Львові. (Учасники 
легіону, а це були переважно ук-
раїнці, —  вірили, що німецька 
військова підготовка та досвід 
допоможуть їм у здобутті неза-
лежності України. Більшість 
учасників легіону після його 
розпаду в 1942 році стали про-
відними діячами в УПА). Дру-
га — при розробці справи остан-
нього командира УПА Василя 
Кука, коли намагалися довести, 
придумавши легенду, що він ні-
бито агент КДБ. 
 Є дуже багато документів, 
матеріалів на видатних людей, 

й у цих справах говориться, що 
людина — агент КДБ, але це ж 
не значить, що так є насправ-
ді. Працюючи з документами, 
треба розуміти, що частень-
ко в подібних ситуаціях «спе-
ци» хотіли показати свою важ-
ливість і що вони недарма пра-
цюють!
 Яка ж коротенька історія 
архіву радянської спецслуж-
би в СРСР і УРСР? Відразу піс-
ля створення ЧК був окремий 
відділ «А» (архів), а на 1991-й 
це вже був 10-й відділ. Цей ар-
хівний відділ не був у чистому 
вигляді. Навіть донедавна, 10 
років тому, він iще на радянсь-
кий кшталт називався Архівно-
облікове управління. Тобто на-
віть це вказує на те, що створю-
вався свого часу не архів, а об-
лік людей…
 Зрозуміло, що тоді доступ 
до цих документів (каталогів 
та картотеки) був дуже обме-
жений. У радянські часи необ-
хідно було зібрати безліч доку-
ментів й отримати спеціальний 
допуск. Навіть звичайний пра-
цівник спецслужби не мав мож-
ливості прийти й просто взяти 
справу. Максимум — iз доку-
ментами можна було ознайо-
митися у читальному залі для 
ахівно-облікових справ, яка пе-
ребувала під постійним нагля-
дом. І все, що людина виписува-
ла з документів, на виході пере-
читувалося, а «неблагонадійна» 
інформація — вирізалася.

В архівах СБУ зберігається 
«відкрите» минуле та 
«закрите» теперішнє 
 Один із найбільш дослідже-
них та затребуваних архівів — 
галузевий держархів СБУ, в 
який зараз по інформацію може 
звернутися будь-хто. Зараз ми 
прагнемо, як і в східноєвропей-
ських країнах, чітко розділя-
ти історичні документи та до-
кументи комуністичних спец-
служб («СТБ» — в Чехословач-

чині, «Штазі» — в НДР). Це дає 
змогу робити крок уперед, пов-
ноцінно працювати спецслуж-
бам, охороняти державну таєм-
ницю. В архівах СБУ є докумен-
ти, напрацьовані вже за часів 
незалежності, доступ до яких 
дуже жорсткий і максимально 
закритий. Але ж паралельно з 
матеріалами часів незалежної 
України є й у рази більший ма-
сив документів, котрі містять 
у собі історичні матеріали від 
створення ЧК до КДБ — доступ 
до яких відкритий. 

Знищення документів
 Під час розвалу СРСР спец-
служби архівні справи знищува-
ли або вивозили до Росії. Порів-
няно з іншими колишніми ра-
дянськими республіками в Ук-
раїні існує найбільша кількість 
відкритих архівів КДБ. Доку-
менти тридцятих років зберегли-
ся майже повністю, матеріалів iз 
шістдесятих до вісімдесятих за-
лишилося дуже мало.
 У 1953 році Хрущов фак-
тично знищив історію західно-
українського села. Інформація, 
яку збирали спецслужби до цьо-
го часу, містила справи ледь не 
на кожного мешканця Захід-
ної України, дані записували 
від сусідів — як людина стави-
лася до УПА, радянської влади 
тощо. По шістдесятниках та ди-
сидентах було заведено всеук-
раїнську справу «Блок», вона 
налічувала понад двісті томів, 
але жоден не зберігся. Існують 
лише копії.
 Знищення архівів за часів 
перебудови було спричинене 
відсутністю розуміння, що ро-
бити далі, куди рухатися. Чи 
було більшість відсутніх до-
кументів вивезено до Москви 
— перевірити майже нереаль-
но. Завдяки випадку вдалося 
уникнути ліквідації справи на 
Олександра Довженка, що за-
кінчується висновком одного 
з працівників: «Рекомендую 
уничтожить данное дело как 
таковое, которое не имеет ни-
какой исторической и культур-
ной ценности». А ось справу на 
Романа Шухевича було знище-
но вже за часів незалежності, у 
1995 році.
 Встановлювати, які доку-
менти було знищено, коли й 
хто це зробив, зараз надзвичай-
но важко. Записи на кшталт: 
«Акт про знищення акта про 
знищення документів» — мало 
чим можуть допомогти у вияв-
ленні істини. Польський досвід 
інший, їхній Інститут націо-
нальної пам’яті має у штаті пра-
цівників, які займаються цими 
питаннями безпосередньо. Було 
б добре запровадити таку прак-
тику й в Україні.
 1991 рік заклав вектор змін 
у державному та суспільно-
му устрої. Це процес не одного 
дня, місяця чи року. Сьогодні 
ми маємо можливість досліджу-
вати документи з архіву КДБ, 
історію спецслужб, методи бо-
ротьби з українським-антира-
дянським підпіллям та інші сус-
пільно важливі теми з українсь-
кої історії. Архіви КДБ «хова-
ють» тих людей і ті думки, які 
не сприймались, були небезпеч-
ні в тоталітарному суспільстві.
 Методи роботи КДБ мен-
тально відбилися на свідомості 
та світосприйнятті співробітни-
ків СБУ. Зараз українські спец-
служби можуть позбутися тем-
ного радянського надбання, пе-
рестати вважати себе «славними 
чекістами». Країни Централь-
ної Європи вже пройшли через 
таку трансформацію й мають 
відповідний досвід. Жахливі 
практики минулих днів не ма-
ють повторитися. ■

СПЕЦФОНДИ

Кiлометри архiвiв
Щоб мати тотальний контроль, радянська держава збирала 
інформацію на кожного

■

ДО РЕЧІ

 У Росії доступ до величезного ма-
сиву архівних документів радянських 
органів держбезпеки закритий до 2044 
року.

■

Директор архіву СБУ Ігор Кулик зазначає, що були відкриті всі архіви з 1918-го по 1991 рік.
Фото з сайта korrespondent.net.

❙
❙
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Відшкодування використають 
на інвентаризацію
 До бюджетів Житомирщини з початку року 
надійшло понад 1,5 млн. гривень як відшкоду-
вання втрат сільськогосподарського та лісогос-
подарського виробництв. За інформацією Держ-
геокадастру, ці кошти використають на проведен-
ня нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів та інвентаризацію. Сумарно на спеціаль-
них рахунках місцевих рад знаходиться 24,3 млн. 
гривень. Із них на рахунку обласної ради — 0,4 
млн. грн., міст обласного значення — 1 млн. грн., 
районних рад — 1,6 млн. грн., сільських, селищ-
них і міських — 21,3 млн. гривень. 
 Упродовж 2016 року на проведення норма-
тивної грошової оцінки земель населених пунктів 
уже використали 123 тисячі гривень. Ще 70,8 ти-
сячі гривень спрямували на роботи з інвентариза-
ції земель. Згідно зі статтею 209 Земельного ко-
дексу України, кошти, що надходять у порядку від-
шкодування втрат сільсько- та лісогосподарського 
виробництва, використовуються на освоєння зе-
мель для сільсько- та лісогосподарських потреб, 
поліпшення угідь, охорону земель відповідно до 
розроблених програм та проектів землеустрою, а 
також на проведення інвентаризації земель, про-
ведення нормативної грошової оцінки землі. Вико-
ристання цих коштів на інші цілі не допускається. 

Чума на Одещині
 В особистому підсобному господарстві в 
Одеській області зареєстровано загибель свиней. 
За інформацією Головного управління Держпро-
дспоживслужби в Одеській області, при дослід-
женні відібраних проб біоматеріалу в Державно-
му науково-дослідному інституті з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експерти-
зи встановлено діагноз на африканську чуму сви-
ней (АЧС). Щоб координувати дії з локалізації та 
ліквідації спалаху АЧС, проведено засідання Де-
ржавної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Савранській райдержадміністрації, де за-
твердили план iз ліквідації АЧС, визначили межі 
епізоотичного осередку, зону захисту та нагля-
ду. За попередньою інформацією, в господарс-
твах населення смт Саврань утримується близь-
ко двох тисяч голів свиней. В осередку захворю-
вання вживаються заходи з локалізації та недо-
пущення поширення збудника АЧС. 
 Із початку нинішнього року в Одеській об-
ласті було зареєстровано три випадки АЧС у Роз-
дільнянському та Овідіопольському районах, ін-
формує Держ продспоживслужба. 

Екомаркування продуктів
 Мінагрополітики вважає доцільним упоряд-
кувати сфери екологічного та органічного марку-
вання харчових продуктів. Як повідомила заступ-
ник міністра аграрної політики та продовольства 
України Олена Ковальова під час засідання робо-
чої групи з моніторингу продовольчих ринків, не-
обхідно здійснити низку кроків, щоб уникнути де-
зорієнтації споживачів. Це сприятиме свідомо-
му вибору продовольчих товарів на внутрішньо-
му ринку. Адже маркування продукції є важливою 
функцією, яка гарантує обізнаність споживачів та 
створює конкурентні переваги на ринку. Вислуха-
но думки громадських організацій, що працюють 
у галузі сертифікації екологічного та органічно-
го виробництва. Своє бачення проблеми озвучи-
ли також представники Антимонопольного комі-
тету України, Мінекономрозвитку, Держпродспо-
живслужби, Держстату та НДІ «Украгропромпро-
дуктивність». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Із 1 серпня новостворений підрозділ 
офіційно розпочав свою роботу. Міністр аг-
рополітики Тарас Кутовий під час засідання 
Громадської ради при відомстві повідомив, 
що до складу Офісу увійде три десятки ре-
форматорів, які допомагатимуть проводи-
ти зміни у відомстві. Сьогодні це п’ятірка, 
яка вже пройшла відкритий конкурс та по-
дальшу співбесіду в Європейській комісії. 
Повний склад сформують до вересня. 
 Офіс підтримки реформ при Мініс-

терстві аграрної політики та продоволь-
ства створено за підтримки іноземних 
донорів та представників ЄС. Усі необ-
хідні документи для цього процесу вже 
підписані. 
 Головним завданням Офісу є коор-
динація розробки і підвищення ефектив-
ності законодавчих проектів. Також се-
ред завдань Офісу — підтримка впрова-
дження реформ у аграрній галузі, керую-
чись найкращим міжнародним досвідом. 
Основна мета — поступове наближення 
до законодавства ЄС. Перші п’ять пред-

ставників Офісу пройшли за трьома ета-
пами конкурсного відбору, який організо-
вано Єврокомісією (відбір резюме, оці-
нювання та співбесіда). Офіс реформ 
стане майданчиком для діалогу з гро-
мадськістю, представниками бізнесу, 
органами державної влади, донорами та 
міжнародними організаціями з обгово-
рення ходу реформ у аграрній галузі. 
 «Залучення представників вітчизняних 
та іноземних підприємств, фахівців та до-
норів до спільного покращення галузі — 
головна мета створеного технічного Офісу. 

Пропозиції іноземних експертів, донорів та 
представників міжнародних організацій ма-
ють велике значення у розробці ефектив-
ного вектору реформування аграрної сфе-
ри»,— наголосив Тарас Кутовий. 
 Персональний склад Офісу фор-
мується за участю уповноважених пред-
ставників-донорів або виконавців техніч-
ної допомоги. Участь у роботі Офісу ре-
форм може здійснюватися на громадсь-
ких засадах або оплачуватися за рахунок 
коштів міжнародної технічної допомоги. 
Експерти працюватимуть у межах робо-
чих груп відповідно до стратегії розвит-
ку аграрного сектору «3+5». 
 До організації конкурсу міністерство 
прямого відношення не має. Організовує 
і проводить його проект «Підтримка ЄС 
впровадження сільськогосподарської та 
продовольчої політики в Україні». 
 Конкурс проводиться наступним чи-
ном: на сайті eeas. europa. eu публікують-
ся оголошення про проведення конкурсу 
(для першої хвилі нашого конкурсу це було 

зроблено 7 червня 2016-го). В оголошен-
ні встановлюється крайній термін подан-
ня документів (для першої хвилі це було 
21 червня). Після отримання всіх резю-
ме здійснюється конкурс резюме, за під-
сумком якого відбирають по три кандида-
ти на кожну позицію. Це роблять працівни-
ки та керівник проекту ЄС (на першу хви-
лю конкурсу надійшло 34 резюме, з них 
було відібрано 15).  Далі з претендента-
ми проводять співбесіду. Співбесіду про-
водить комісія у складі трьох осіб: керів-
ник проекту ЄС, відповідальний працівник 
та представник міністерства. За підсумка-
ми співбесіди кожен член комісії виставляє 
оцінки кандидатам відповідно до встанов-
лених критеріїв (досвід законотворення, 
знання мови, досвід роботи в галузі тощо). 
За підсумками оцінювання відбирають кан-
дидатiв (у першій хвилі було відібрано п’ять 
осіб). Відібрані кандидати заповнюють до-
кументи i подають їх до Єврокомісії в Брюс-
сель для погодження. Після погодження з 
кандидатами підписують контракти. ■

ОФІЦІЙНО

Тридцять реформаторів у поміч
Офіс підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики 
та продовольства

■

Оксана СОВА

 На конкурентних торгах інвесторам 
продали права оренди 39 земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення 
державної власності. Землі загальною пло-

щею 432,3 гектара призначені для ведення 
товарного сільськогосподарського вироб-
ництва. З переможцями аукціону уклали 
договори оренди строком на сім років.
 Під час аукціонів вартість оренди землі 
зросла у середньому на 11 відсотків. У ок-

ремих випадках вартість користування ді-
лянкою підвищувалась у вісім разів. Зага-
лом, орендарі щорічно сплачуватимуть до 
бюджетів Кіровоградщини 1 мільйон 674 
тисячi гривень. За сім років ця сума стано-
витиме близько 12 мільйонів гривень.
  Земельні торги проводяться відповід-
но до глави 21 Земельного кодексу Украї-
ни «Продаж земельних ділянок або прав 
на них на конкурентних засадах». Інфор-
мація про лоти із зазначенням місця роз-
ташування земельних ділянок, їх площ та 
кадастрових номерів, а також стартового 
розміру річної орендної плати розміще-
на на сайті Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру в 
розділі «Земельні аукціони». ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Урожай ранніх зернових 
уже зібрано з 8,1 млн. гек-
тарiв, що становить 84 від-
сотки від запланованих до 
жнив площ. Середня врожай-
ність становить 38,3 центне-
ра з гектара. Станом на 1 сер-
пня маємо наступні результа-
ти.
 Пшеницю зібрано на пло-
щі 5,2 млн. гектарiв, намо-
лочено 21,5 млн. тонн зер-
на (минулого року було 21,9 
млн. тонн) при врожайності 
41,3 центнера з гектара (ми-
нулоріч — 37,3 ц/га).

 Ячмінь обмолочено на 
площі 2,5 млн. гектарiв (89 
відсотків), намолочено 8,5 
млн. тонн зерна (торік — 7,4 
млн.тонн) при врожайності 
33,4 центнера з гектара (у 
2015 році — 29,4 ц/га).
 Жито зібрано на пло-
щі 75 тис. гектарiв (52 від-
сотки), намолочено 196 тис. 
тонн зерна (у минулому році 
— 202 тис. тонн) при врожай-
ності 26,1 центнера з гектара 
(торік — 24,8 ц/га).
 Овес поки що обмолочено 
на площі 45 тис. гектарiв (21 
відсоток), намолочено 112 
тис. тонн зерна (торік — 118 

тис. тонн),при цьому врожай-
ність його зросла до 25,1 цен-
тнера з гектара (торік — 21,3 
ц/га).
 Горох зібрано з площі 226 
тис. гектарiв (95 відсотків), 
намолочено 714 тис. тонн 
(минулого року — 368 тис. 
тонн), з середньою врожай-
ністю 31,6 центнера з гекта-
ра (мирулоріч — 22,4 ц/га).
 Крім того, озимого ріпаку 
обмолочено на площі 403 тис. 

га (88 відсотків), намолоче-
но 1,1 млн.тонн (у 2015 році 
було більше — 1,6 млн.тонн) 
також з вищою, ніж торік, 
урожайністю 26,3 ц/га (було 
25,3 ц/га).
 Одеська область ниніш-
нього року намолотила по-
над 3 млн. тонн зерна, а Ми-
колаївська та Запорізька от-
римали більш ніж по 2 млн. 
тонн зерна, повідомляє прес-
служба Мінагрополітики. ■

НА МІСЦЯХ

Право оренди на продаж
За перше півріччя Держгеокадастр Кіровоградщини 
провів 13 земельних аукціонів

■

ЖНИВА

Зерно йде 
на рекорд
Українські аграрії вже намолотили 
31 мільйона тонн пшениці

■

Оксана СИДОРЕНКО

     На Тернопільщині учасни-
кам АТО та родинам загиблих 
воїнів відведуть 3 705 земель-
них ділянок загальною пло-
щею 1 648 гектарів. За рішен-
ням Головного управління 

Держгеокадастру області вій-
ськовим передадуть 2 285 зе-
мельних ділянок. Найбіль-
ше рішень про відведення зе-
мельних ділянок учасникам 
АТО ухвалили у Тернопільсь-
кому районі та місті Тернопіль 
— 1 239 та 767 відповідно. Вже 

завершили процедуру оформ-
лення землі у власність 1756 
військовослужбовців. 
 Загальна площа отрима-
них земель становить 427 гек-
тарів. За рішенням землевпо-
рядної служби регіону зага-
лом передано захисникам ук-
раїнської землі 938 ділянок 
площею 358 гектарiв. 
 За інформацією Держгео-
кадастру, на Тернопільщині 
з початку ініціативи про за-
безпечення землею із заявами 
про отримання земельних ді-
лянок до територіальних ор-
ганів Держ геокадастру та ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня звернулося 4 499 учасників 
АТО.
 Надання у власність зе-

мельних ділянок учасникам 
АТО здійснюється у порядку, 
визначеному статтею 118 Зе-
мельного кодексу України, за 
умови, що такий громадянин 
досі не скористався своїм пра-
вом на безоплатне отримання 
у власність земельної ділянки 
відповідного цільового призна-
чення та надав документ, який 
посвідчує його участь в АТО.
 На сайті Держгеокадаст-
ру розміщено покрокову схе-
му дій для допомоги учасни-
кам АТО та членам родин за-
гиблих воїнів, котрі бажають 
отримати земельні ділянки. 
Роз’яснення складено з ураху-
ванням запитів, які найчасті-
ше надходять до земельного 
відомства. ■

ВЛАСНІСТЬ

Земля для захисників
На Тернопільщині більш ніж 1500 
гектарів землі перейдуть у власність 
учасникам АТО

■

Середня врожайність ранніх зернових цього року перевищує 
38 центнерів з гектара.

❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 2 СЕРПНЯ 2016СЕЛЯНИ I КО

Буква і дух закону
 Спірну 20-гектарну ділянку, 
розташовану між двома селами, 
пробували перетворити на орне 
поле ще в колгоспні часи, але з 
тієї затії нічого не вийшло че-
рез гористість місцини. Під час 
дощу потоки важкого чорнозе-
му змивалися вниз просто під 
хати, тому люди на колектив-
них зборах прийняли рішення 
згорнути тут польові роботи й 
далі користуватися угіддями 
як пасовищем. 
 За інформацією фахівців 
екологічної групи «Печеніги», 
пізніше доцільність такого рі-
шення підтвердила й районна 
комісія із земельних питань. 
На підставі її висновку тодішнє 
керівництво ПОСП «Нива» пере-
дало цю ділянку до земель запа-
су. А Великобурлуцька селищна 
рада, куди входять обидва села, 
зарахувала наділ до земель за-
гального користування. І ось 
тут селяни допустилися помил-
ки, бо ніхто з них не проконтро-
лював процес внесення даних до 
земельного кадастру. У резуль-
таті ж з’ясувалося, що докумен-
ти про перевід ділянки у пасови-
ще кудись «пропали», тому чи-
новники віддали її на 49 років 
в оренду приватному підприєм-
цю як ріллю. А той, у свою чер-
гу, здав наділ у суборенду фер-
мерському господарству. 
 Про кардинальні зміни у 
своєму житті селяни дізналися 
вже після того, як у степ весною 
цього року виїхала сільськогос-
подарська техніка. Люди викли-
кали поліцію, але вона захисти-
ти їх не змогла. Мовляв, доку-
менти у фермера є і формаль-
но він нічого не порушує. Коли 
ж новий господар почав заправ-
ляти каністри з добривами, то в 
селах почалася справжня пані-
ка, адже крутим схилом разом із 
водою уся ця «хімія» попрямує 
просто на їхні городи та в коло-
дязі. Внизу також розташоване 
багатокілометрове Великобур-
луцьке водосховище, на березі 
якого є багато сіл.
 Протести, нічні чергування, 
спроба перекрити дорогу трак-
торам, сільські сходи і листи до 
всіх можливих чиновницьких 
інстанцій не дали жодного ре-
зультату. Місцеві управлінці 
запевняють, що готові відстою-
вати інтереси громади, але їхнє 
бажання не може відмінити за-
кон. Саме тому справа автома-
тично перекочувала до район-
ної прокуратури і люди готу-
ються боронити своє право на 
життя в судових інстанціях. 
Причому йдеться саме про еле-
ментарне виживання, адже, 
окрім загроз, які несуть пес-
тицидні потоки, над селяна-
ми нависла перспектива голо-
ду. Це страшно чути, але мізер-
ні пенсії, які наразі отримують 
літні люди по селах, не сумісні 
не те що з нормальним життям, 
а навіть iз простим фізичним 
виживанням. Роботи для мо-
лодших у цих краях немає дав-
но. Тому город і домашня худо-

ба стали єдиним порятунком. І 
ось раптом таке лихо. «Ми до-
ведені до повного відчаю, — го-
ворить крізь сльози мешканка 
Голубівки Наталя Удовиченко. 
— Ми ж нічого особливого не 
просимо. Залиште нам повітря, 
воду і нашу землю. Все». 
 Проте фермер «у законі» на 
жодні поступки не йде. «У нас 
достатньо землі, щоб ми могли 
йому виділити ті ж 24 гектари, 
але в іншому місці, — комен-
тує безвихідну ситуацію голова 
Великобурлуцької райдержад-
міністрації Віктор Слиш. — 
Утім фермер категорично від-
мовляється. Він там живе, тому 
захотів мати ближче». 

Переорані бабачата
 До квітня цього року колиш-
ні орні угіддя Голубівки і Плос-
кого вже встигли перетворитися 
на справжній слобідський степ. 
Тут знову почали рости черво-
нокнижні рослини, закущилася 
шипшина, селяни нарешті діж-
далися перших врожаїв плодо-
вих дерев. Радував і мальовни-
чий пагорб, який густо заселили 
численні сімейства бабаків. Еко-
логи стали помічати тут орлів, а 
по низині навіть лебедів. Тобто 
вся ця місцина більше двох деся-
тиліть служила селянам не лише 
простором для випасу корів і за-
готівлі сіна, а й живим куточком 
природи в її майже автентично-
му вигляді, що на сьогодні вели-
ка рідкість. 
 Утім колеса трактора пони-
щили все. «Фермер розорав не 
лише пасовище, а й незаконно 
захопив пагорб, вкритий буг-
рами, де й жили бабаки, — при-
гадує Наталя Удовиченко. — У 
них уже на ту пору народилися 
малюки. І ось оця потужна тех-
ніка заїхала просто на нори. Під 
колесами загинуло все живе. Ще 
два дні по тому там кружляло 
чорне вороння, збираючи остан-
ки бідолашних бабачат. Це прос-
то жах». 

 Саме господарювання теж не 
принесло природі чогось добро-
го. «Він же все навколо вибриз-
кав отрутохімікатами, — каже 
Любов Верченко. — Попалило 
все. Трава ж золота стояла! А 
скільки лікарських рослин тут 
було — звідусіль їхали збирати! 
Кущі й дерева він теж повирубу-
вав, а там же такі прекрасні яб-
луні росли!» 

Життя без охорони
 На гербі Великобурлуччи-
ни невипадково зображено сі-
мейство бабаків. Ці симпатич-
ні степові тваринки живуть в 
Україні лише в трьох місцях — 
тут, у сусідньому Шевченківсь-
кому районі та в Луганській об-
ласті. Спроба штучно створити 

їхні «поселення» в інших регіо-
нах особливим успіхом не увін-
чалася, тому для збереження 
рідкісної популяції і було ство-
рено ландшафтний парк «Вели-
кобурлуцький степ». 
 Місцеві жителі віддавали 
ці угіддя до природно-охорон-
ної зони з великою неохотою. Їм 
здавалося, що під личиною бла-
городної справи приховується 
завуальована земельна оборуд-
ка, тому відомий хранитель си-
ноптика Тимка, професор Хар-
ківського національного універ-
ситету імені Казаріна Віктор То-
карський і на той час начальник 

районного відділу екології Віра 
Бєлічко доклали чимало зусиль, 
аби розвіяти ці страхи. 
 У результаті на Великобур-
луччині пощастило створити 13 
заказників, завдяки яким збе-
реглися древні кургани, диво-
вижне міжріччя, багато черво-
нокнижних тварин і рослин, 
старі дуби. І хоча статус цих 
природних зон не гарантує їм 
повної безпеки, досягти вдало-
ся головного — виділені зем-
лі не можуть бути переведені 
у статус придатних для сіль-
ського господарства, тому їх 
ніхто не почне розорювати, як 
це сталося у Голубівці. Преце-
денти такі були, але ентузіасти 
не змогли домовитися на сто-
личному рівні. «З кожним ро-

ком захоплюють землі, перево-
дять у ріллю та розорюють па-
совища, — каже Віра Бєлічко. 
— На всіх цих територіях не-
щадно вносять добрива. Яке ж 
здоров’я буде у людей? Дуже 
погано також, що при район-
них адміністраціях повністю 
ліквідували екологічні управ-
ління. Тепер тут ніхто ні за чим 
не слідкує. З обласного центру 
інспектори у цю глибинку на-
вряд чи колись доїдуть». 
 З «Великобурлуцьким сте-
пом» теж не все гаразд. «Ста-
тус регіонального ландшафтно-
го парку — один iз найнижчих 
рівнів заповідних територій, — 
каже співробітник універси-
тету імені В. Каразіна Володи-
мир Ронкін. — Законом гаран-
тується лише збереження за 
ним виділеної землі, але тут не-
має ні адміністрації, ні охоро-
ни, ні наукового відділу, ні фі-
нансування. Біологи тут пра-
цюють фактично як волонтери, 
тому при появі браконьєрів ми 
єдине, що можемо, так це виї-
хати автомобілем і злякати їх. 
Поліція сюди швидко дістати-
ся може лише вертольотом». 
 Результат невтішний. Ко-
ли створювався заказник, на 
цій території нараховувало-
ся близько 25 тисяч бабаків. 
Наразі їх кількість, у кращо-
му випадку, сягає п’яти тисяч. 
Поголів’я зменшилося в основ-
ному через те, що місцеві госпо-
дарства перестали тут випасати 
худобу, але й браконьєри люту-
ють. Цікаво те, що комерційна 
цінність вбитої тваринки в рази 
нижча за вартість отримання лі-
цензії на її відстріл, тому біоло-

ги припускають, що цих довір-
ливих і фактично ручних меш-
канців слобідського степу зни-
щують просто заради розваги 
та особистого гонору. Мовляв, 
усім смертним забороняють, а 
я ж тут вище за всіх, тому спро-
буйте мене зупинити. 
 Пасовище біля Голубівки 
та Плоского теж, скоріше за 
все, було виділено під ріллю з 
подібним настроєм. «31 січня 
у новорічну ніч взяли й видали 
приватному підприємцю ділян-
ку, де були нори бабаків, а ниж-
че — лебеді зі своїми маленьки-
ми дітками», — прокоментував 
ситуацію Віктор Слиш, натяк-
нувши на містечкове всесилля 
учасників видачі. І при цьому 
додав: «Хоча всі служби гово-
рять, що, за законом, вони зро-
били все правильно». 
  Неврахований Держгеока-
дастром моральний аспект цієї 
історії найкраще висловила літ-
ня жителька Голубівки Юлія 
Йосипівна Козубова. «Звичай-
но, мені надзвичайно шкода і 
всіх понищених рослин, і цих 
нещасних бабачків. Природу, 
звісно ж, потрібно захищати 
всіма силами. Але ж люди не 
гірші за тварин. Хто захистить 
нас? Чи є такий закон або орган 
влади, який би гарантував нам 
захист від ось такого свавільно-
го знищення?».
 До речі, на території заповід-
ника університетські науков-
ці у звичайній сільській садибі 
влаштували собі щось на зразок 
біостанції. Тут у кількох кліт-
ках живуть і розмножуються 
кілька бабачих сімейств. Це на 
той випадок, якщо у живій при-
роді бабаків знову не стане. Пе-
реїхав сюди з родиною і відомий 
синоптик Тимко, бо станцію у 
Гайдарах, куди його щороку 
приїздили будити журналісти 
заради прогнозу погоди, вже за-
крили через брак коштів. 
 І все ж надія є. Причому зно-
ву ж таки завдяки Європі. Згід-
но з новими правилами, до на-
ступного року і на Великобур-
луччині, і на Харківщині в ці-
лому територія заповідних зон 
повинна збільшитися щонай-
менше у п’ять разів. Тож не 
виключено, що до числа пріори-
тетних ділянок зможе потрапи-
ти і голубівський пагорб завдя-
ки активності місцевої громади 
і наявності тут поки що до кін-
ця не знищених червонокниж-
них бабаків. Рятуючи природу, 
людина перш за все береже саму 
себе. ■

БУЛЬДОЗЕРИ ПРОТИ ГРОМАДИ

Казус землевпорядника
Законне, але водночас згубне рішення Держгеокадастру 
поставило на межу виживання два села

■

Краса «Великобурлуцького степу».❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

«Бабаки загинули під колесами тракторів, а ми — на черзі», — 
саме так приречено характеризують своє нинішнє становище жи-
телі сіл Голубівка та Плоске Великобурлуцького району. Причина з 
розряду неймовірних: для більшості місцевих жителів утримання 
корови чи кози — єдиний спосіб врятуватися від нещадних злид-
нів, але півроку тому в них забрали пасовище. Більше того, новий 
власник угідь прихопив іще й частину пагорба, біля підніжжя якого 
розташовані ці населені пункти. Тепер є ризик, що отрутохімікати і 
добрива, які вносяться в розорану землю, потечуть згори до сіль-
ських колодязів та низинного водосховища. Екологічна пробле-
ма тут виникла й з іншої причини. Перетворюючи степ на ріллю, 
фермер понищив сім’ї бабаків, збереженням яких опікується міс-
цевий заповідник «Великобурлуцький степ». І хоча виділені землі 
не входять до цієї природоохоронної зони, суто моральний аспект 
земельної оборудки заперечити складно. 

Життя у неволі заради збереження «роду».
Фото автора.

❙
❙

Коли створювався заказник, на цій території 
нараховувалося близько 25 тисяч бабаків. Наразі їх 
кількість, у кращому випадку, сягає п’яти тисяч.
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Людмила НІКІТЕНКО, 
Черкаси

Якийсь дивний хрускіт у колі-
нах. Спочатку він ледь улови-
мий, а згодом людині здається, 
що той колінний «реп» чують 
навіть оточуючі. Стає важче 
присідати, нелегко долаються 
сходи, з’являється такий біль, 
ніби хтось ріже ногу ножем. Це 
артроз, каже лікар. І  нечуваний 
досі діагноз впливає на якість 
життя людини, яка з цією не-
дугою зiткнулася, та коригує її 
плани на майбутнє.

«Під час ранкової пробіжки 
випадково впала і травмувала 
коліно»
 «Не хотіла йти до лікаря, та 
довелося. Місяць терпіла, ду-
мала — переболить. А тепер ось 
маю діагноз — артроз, — роз-
повідає 45-річна черкащанка 
Ірина Шевченко. З кипою папе-
рів, серед яких результати УЗД 
та рентгену, вона  вийшла з ка-
бінету лікаря в черкаській місь-
кій поліклініці й сіла перепочи-
ти. Жінка витягує з сумочки пі-
гулку знеболювального і каже: 
— Терпіти біль у коліні просто 
несила».
 Пані Ірина працює бухгалте-
ром на приватному підприємс-
тві. Зізнається, що за все своє 
минуле життя і донедавна особ-
ливих проблем зі здоров’ям не 
мала. Хіба що застуда турбува-
ла. Тому такий висновок ліка-
ря після проведеного обстежен-
ня став для неї дуже неприєм-
ною несподіванкою. 
 «У мене це коліно два роки 
періодично поболювало. Але я 
його зігріваючим гелем нати-
рала, тож згодом і попускало. 
А цього разу сама не впорала-
ся», — веде далі жінка.
  Каже, що у своєму віці про 
артроз якось не задумувалася. 
Вважала його хворобою літніх 
людей. Тому біль у коліні спо-
чатку пояснювала сидячою ро-
ботою. Заспокоювала себе — 
мовляв, малорухливість таки 
дається взнаки. Адже доводи-
лося за комп’ютером працюва-
ти ще й вечорами, бо має додат-
кову роботу. Пізніше  пригада-
ла, як під час пробіжки випад-
ково впала і травмувала коліно. 
І хоча відтоді минуло кілька 
місяців, але це також, дума-
ла, могло спричинити біль у 
коліні.  
 А не так давно, коли стала 
почуватися гірше, переконува-
ла себе, що дається взнаки її ро-
бота на дачі. А тут iще формува-
ла альпійську гірку і перекоти-
ла туди величезний камінь. Та 
у дощ походила босоніж і трохи 
змерзла. Тому й почалася ломо-
та у суглобі.
 «Спочатку біль у коліні був 
ниючим, потім воно ще й при-
пухло. А згодом почало так не-
стерпно боліти, наче хто гирю 
до нього прив’язав», —  гірко 
усміхається пані Ірина і прига-
дує, як пила знеболювальні пре-
парати, аби ходити на роботу. 
 Жінка каже: терпіла, бо 
біль у стані спокою стихав або 
й  зовсім зникав, тож щоразу 
сподівалася, що ось-ось їй пок-
ращає. Але під час наванта-
ження все поверталося на кру-
ги своя, було відчуття скутості 
та важкості суглоба. А хрускіт 

так дошкуляв, що, здавалося, 
його чули й сторонні люди.  
 «Гострий біль особливо му-
чив удень. Тільки порухаюся, 
так і болить коліно», — гово-
рить Ірина Шевченко. Через це 
її активність звелася до мініму-
му, стало  важко навіть прой-
ти кілька сходинок до ліфта у 
під’їзді.
 Тепер вона шкодує, що так 
нерозсудливо ставилася до сво-
го здоров’я та захопилася само-
лікуванням. І капустяні листки 
прикладала до коліна на ніч, і 
маззю мастила, і сіллю вигріва-
ла, та однак без допомоги ліка-
ря не обійшлося. Як і без лікар-
няного. 
     «Лікар припускає, що у моє-
му випадку саме травма коліна 
спричинила розвиток артрозу», 
— підсумовує свою історію пані 
Ірина. Попереду в неї — вис-
нажливе лікування. А це час, 
нерви і витрачені кошти. 

Якщо вага зашкалює — для 
суглобів то важка ноша
 «Артроз — це не лише про-
блема людей похилого віку, як 
дехто помилково думає. На цю 
хворобу тепер нерідко стражда-
ють і молоді», — пояснює Воло-
димир Коротиш, лікар-ортопед-
травматолог, завідуючий відді-
ленням у Черкаській міській лі-
карні №3. 
 За словами Володимира Іва-
новича, у кожної людини — 
своя причина початку артрозу. 
В одних це пов’язано з переван-
таженням, в інших — iз харчу-
ванням, у третіх — iз прийомом 
води. Адже, коли хрящ не має 
повноцінного зволоження, на-
голошує лікар,  з’являються 
тріщини, рубці, й це є перши-
ми ознаками артрозу.
 «Великий мінус для такої 
хвороби — надмірна вага лю-
дини. Бо які препарати не при-
ймай, а якщо ваша вага зашка-
лює, то для суглобів це, м’яко 
кажучи,  важка ноша», — за-
значає лікар.
 Нині у відділенні лікують-
ся 60 хворих на артроз колін-
ного і тазостегнового суглобів. 
Серед них і молодий чоловік, 
який просто не може ходити, бо 
хрящова тканина в його коліні 

зруйнована і кістки труться 
одна об одну. 
 Коли відбувається руйнуван-
ня хряща, пояснює завідуючий 
відділенням, то головка стег-
на проникає в порожнину таза і 
людина далі рухатися не може. 
У таких важких випадках вихід 
один —  протезування. Вартість 
протеза, залежно від технології, 
яку застосовують, — від 8 до  30 
тисяч гривень.  
 «За рік ми проводимо до пів-
тори сотні таких операцій. Це 
загалом велика кількість. Най-
молодший пацієнт був віком до 
40 років», — наводить приклад 
Володимир Коротиш. І уточ-
нює, що такі операції черкась-
кі лікарі роблять за допомогою 
високовартісного обладнання, 
якість якого — на рівні провід-
них клінік України. 
 Нині місцеві медики, наголо-
шує, не поступаються кваліфі-
кацією столичним фа хівцям. 

Уже чотири роки міська лікар-
ня №3 співпрацює з французь-
ким медичним госпіталем, куди  
вони їздять переймати досвід.
 «Завдяки такій дружбі та 
особистим зв’язкам недавно з 
госпіталю в наше відділення до-
ставили сучасні багатофункціо-
нальні ліжка, тумбочки до них 
і столики», — тішиться Воло-
димир Іванович. Така допомо-
га, каже лікар, для післяопера-
ційних хворих дуже важлива. 
А їх, хворих, із кожним роком 
стає дедалі більше.

Лікарі стають мозаїчниками, 
аби зібрати багатоуламкові 
переломи
 За статистикою, 15%  жи-
телів планети хворіють на ар-
троз. Більшість із них — жін-
ки. Найчастіше хвороба про-
являється у людей, яким за 40 
років. А спричинити артроз, 
каже Володимир Коротиш,  мо-
жуть не лише вікові зміни та 
спадковість, а й порушення об-
міну речовин, плоскостопість, 
надлишкова вага, проблеми з су-
динами нижніх кінцівок, важка 
фізична праця, травми. Артроз 
вражає колінні, кульшові суг-
лоби, суглоби пальців рук, вели-
ких пальців ніг та міжхребцеві 
суглоби шийного та попереково-
го відділів хребта. 
 Завідуючий відділенням із 
30-річним лікарським стажем 
пан Володимир каже, що у ми-
нулі роки людей із проблемами 
артрозу у Черкасах було наба-
гато менше. Тих же, приміром, 
переломів шийки стегна за рік  
траплялося до 20-30 випадків. 
А нині у відділенні щороку про-
водять 300 таких операцій. Тож 
ми також тут «крокуємо в ногу 
зі світом». Характер переломів 
також змінився. Якщо раніше 
були звичайні переломи, то те-
пер вони стали багатоуламкові.  
І лікарю, констатує пан Володи-
мир, треба бути фактично мо-
заїчником, аби скласти їх до-
купи. 
 «Сучасна людина любить 
сидячий спосіб життя, пересу-
вається зазвичай  не на своїх 
двох, а більше на транспорті. 
А їй рухатися треба!» — під-
креслює завідувач відділен-
ням.
 Тому серед заходів із про-
філактики артрозу лікар насам-
перед називає помірне фізичне 
навантаження. Воно підсилить 

кровообіг, допоможе схудну-
ти, зміцнить м’язовий корсет. 
Ефективними також будуть 
плавання, заняття йогою.  При 
цьому, радить лікар, неприпус-
тиме  переохолодження суг-
лобів, варто уникати їх  трав-
мування. Важливо пам’ятати і 
про правильне харчування. Пе-
ревагу слід надавати овочам, 
рибі, кашам, нежирному м’ясу, 
молочним продуктам. Готувати 
краще на пару або тушкувати.
 «Якщо є можливість, то рад-
жу купувати молоко у селі. Бо 
із тих замінників, які нині є у 
продажу, організм не може от-
римати потрібні поживні речо-
вини», — переконаний Володи-
мир Коротиш.
 Лікар наголошує: якщо вас 
спіткала проблема з суглоба-
ми — не займайтеся самоліку-
ванням, не витрачайте на це до-
рогоцінний час, а обов’язково 
звертайтеся до лікаря. Бо ефек-
тивність лікування та його ре-
зультат залежать від того, на 
якій стадії пацієнт звернувся 
до фа хівця по допомогу. Якщо 
на першій-другій, то йому ще 
можна допомогти за рахунок 
медикаментозного лікування. 
А якщо третя-четверта стадії 
недуги, то тут потрібне тільки 
оперативне втручання. 
 «Нерідко люди самі призна-
чають собі медикаменти, наче 
не розуміють, як це агресив-
но діє на шлунково-кишковий 
тракт,  «садить» печінку, нир-
ки», — розмірковує Володимир 
Іванович.
 Тому закликає: якщо 
з’явився дискомфорт у рухах, 
якщо до кінця дня ви відчуваєте 
втомлюваність, то треба прийти 
до фахівця, з’ясувати, які змі-
ни в організмі відбуваються, й 
отримати рекомендації щодо лі-
кування.
 І хоча артроз, наголошує 
пан Володимир, — хвороба не-
виліковна, але призупинити 
її, полегшити стан хворого, не 
давши суглобному хрящу зруй-
нуватися, можна. Тому краще 
раніше звернутися до лікаря.  
Самолікування може призвес-
ти до того, що суглоби  втратять 
здатність згинатися і розгина-
тися у повному обсязi.  Понад 
те: вони можуть стати повніс-
тю нерухомими. А це означає 
інвалідність. Тож, закликає лі-
кар, із артрозом краще не  жар-
тувати.■

ДІАГНОЗ

З артрозом не жартують 
Захворювання суглобів можуть спровокувати надмірні 
навантаження, зайва вага, травми і нераціональне харчування

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Лікарі-ортопеди і дієтологи радять вклю-
чати до раціону зелені овочі, абрикоси, інжир, 
жовтки яєць. А також вживати продукти, ба-
гаті на магній, — він міститься в какао, гіркому 
шоколаді, хлібі з висівками, горіхах, гречаній 
крупі, вівсянці. Цього  мікроелемента багато в 
гречаному меді, квасолі, сої, куразі, родзинках, 
чорносливі та фініках. Для здоров’я кісток та 
суглобів важливий також фосфор. Він містить-
ся у морепродуктах та свіжій рибі.
 Медики застерігають: нині велика кількість 
продуктів містить фосфати. Якщо людина ре-
гулярно вживає ці добавки з їжею, вона ризи-
кує захворіти на остеопороз — ця недуга прояв-
ляється у крихкості кісток. Фосфати містяться 
у розпушувачах для тіста, в згущеному молоці, 
в хлібі з борошна вищих сортів, у безалкоголь-
них напоях. З’їсти фосфати можна разом із сир-

ними продуктами, з плавленими сирками, кра-
бовими паличками, з морозивом і фруктовим 
льодом.
 Майте на увазі, що кальцій iз кісток вими-
вають продукти, які призводять до порушен-
ня кислотно-лужного балансу в організмі. Це 
насамперед газовані напої, дріжджі, цукор, 
оцет.
 Натомість наш організм отримує кальцій iз 
кисломолочних продуктів, нежирного молока і 
нежирного твердого сиру.
 Вкрай важливим елементом для хрящової 
тканини і синовіальної рідини, яка омиває суг-
лоби, є гіалуронова кислота. Вона затримує рі-
дину в суглобах і захищає хрящі від стирання. 
Лікарі застерігають: із віком організм виробляє 
цієї речовини дедалі менше. Тому ефективний 
спосіб профілактики артрозу — додати до раціо-
ну препарати, які містять гіалуронову кислоту. 
А також вживати достатню кількість води. ■

ВАЖЛИВО

Більше висівок і менше 
«газировки»
Які продукти допоможуть суглобам бути здоровими, 
а які можуть завдати непоправної шкоди

■

Лікар Володимир Коротиш: «Якщо раніше були звичайні переломи, 
то тепер вони стали багатоуламкові».
Фото автора. 

❙
❙
❙
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Князь Острозький 
 Князь Костянтин Острозь-
кий (син литовського гетьма-
на Острозького), київський 
воєвода (діти якого перейшли 
на латинський обряд) мав ве-
ликий вплив у Київській пра-
вославній церкві (КПЦ) і пе-
реймався через її великий за-
непад. У розмовах князя і 
представників Папи Римсь-
кого порушувалися питан-
ня про зближення УПЦ з Ри-
мом. Пізніше єпископ Володи-
мирської єпархії Іпатій Потій 
звернувся з унійною пробле-
мою до Костянтина Острозь-
кого, який пообіцяв зайняти-
ся нею за умови, що Рим зро-
бить деякі реформи, подібні 
до протестантських, але голо-
вне, щоб східні патріархи при-
хилилися до згоди, Московсь-
кий цар та волохи, що означа-
ло програти битву до її почат-
ку. 
 Київський єпископат не 
міг погодитися з ними і про-
довжив самостійно унійний 
процес без участі князя. Це 
була одна з причин опози-
ції князя Острозького і одно-
часно з Берестейським собо-
ром організації в противагу 
йому свого зібрання («собо-
ру»). Львівський (галицький) 
єпископ Геодон Балабан, який 
підписав заяву (1595 р.) від 
Київської митрополії про виз-
нання Папи Римського Голо-
вою ЄВХАЦ, тепер виступив 
проти неї і вимагав усунення 
митрополита і єпископів КЦ 
від влади за відмову визнати 
Царгородський патріархат по-
середником між Києвом і Ри-
мом. 
 Невдача князя Острозь-
кого з його прибічниками за-
свідчила, що селяни зі своїми 
священиками, кривджени-
ми і зневаженими панством, 
пішли за своїми єпископами 
тому, що вони завжди захи-
щали їхнi інтереси. Водно-
час ми не можемо забувати 
заслуги князя Острозького 
на культурній ниві, зокрема 
заснування Острозької ака-
демії, а також захист право-
славної Церкви від польсь-
кого засилля. Усе ж таки на-
прикінці життя князь зро-
зумів месійне значення унiї, 
до якої на початку був при-
четний. 
 Після смерті митрополи-
та Михайла Рогози (1599 р.) 
його наступником стає виз-
начна особа Іпатій Потій (до 
висвячення Адам), який здо-
бував освіту в німецьких уні-
верситетах, володів багатьма 
мовами. Церкви Київської 
єпархії за час антиунійної бо-
ротьби розграбували шляхти-
чі князя і новому митрополи-
тові довелося все відновлю-
вати за рахунок власної Во-
лодимирської єпархії. Він 
був достойним захисником 
унiї. Неунійні православні, 
об’єднані разом iз протестан-
тами, виступили в Соймі, щоб 
не обирали Іпатія Потія мит-
рополитом. Іпатій Потій пої-
хав до Варшави, виступив на 
Соймі зi змістовною доповід-

дю, в якій обґрунтував і до-
казав, що Українська уній-
на православна церква є ка-
нонічною помісною незалеж-
ною церквою з патріаршими 
правами, і вимагав повернен-
ня їй усіх церковних маєтків 
(земель), загарбаних шлях-
тою. Противники унiї зробили 
на нього замах у місті Вільно 
1609 року. Із Божої ласки він 
залишився живим, але з від-
рубаними пальцями на руці. 
Для зміцнення унiї він засну-
вав семінарію для виховання 
кліру і монахів, відданих Ук-
раїнській унійній православ-
ній церкві. Помер 1613 року.

Йосиф Рутський
 Наступником Іпатія Потія 
стає дуже яскрава, освічена і 
гідна особистість Йосиф Рут-
ський, який здобував євро-
пейську освіту в Празі і Римі. 
У 1611 році був іменований 
єпископом Галича (Львівська 
єпархія). Там правили против-
ники унiї, тому Йосиф Рутсь-
кий перебував у Києві й одно-
часно виконував функції по-
мічника митрополита, який 
перебував у Вільно. 
 Молодий митрополит по-
чав свою роботу з реоргані-
зації Церкви. Він підпоряд-
кував усі монастирі прото-
архимандриту, який звіту-
вав київському митрополиту. 
Для світських священиків за-
снував семінарії, щоб зроби-
ти їх освіченими пастирями, 
здатними допомогти своїм па-
рафіянам. У 1626 році на со-
борі в Кобрині вимагав, щоб 
в єпархіях були засновані ду-
ховні семінарії, уніфікував 
Богослужіння, а також засу-
див купівлю духовних посад 

(гідностей), щоб очистити ду-
ховенство від випадкових і не-
достойних людей. 
 Для укріплення духовної 
дисципліни Рутський поста-
вив у єпархіях освічених, гід-
них iз руського (українського 
) роду єпископів. У Переми-
шльській єпархії значна час-
тина духовенства і селян по-
вертаються до унiї, у зв’язку 
з чим КМ призначає до Пере-
мишля єпископа-уніата Ата-
насія Крупецького (1621 р.). 
Отже, в Перемишлі є два єпис-
копи унійної і неунійної пра-
вославної церкви. Несприят-
ливі умови залишилися для 
унiї ще у Львові та Києві. 
 Здавалося, що повна пе-
ремога Унійної православної 
церкви близька і незапереч-
на. Зовнішні недоброзичливці 
унiї, зазнавши поразки (одні 
втратили матеріальну дани-
ну від Київської митрополії, 
інші підпорядкували її в май-
бутньому собі) об’єдналися 
з внутрішніми (ворогами) та 
почали далекоглядний на-
ступ на Київ, щоб відновити 
свої позиції, поки не пізно і є 
сили, на які можна спирати-
ся… Основна їх мета — не дати 
можливості закріпитися Ук-
раїнській унійній незалежній 
помісній православній церкві 
з патріаршими правами — ду-
ховній і національній фортеці 
українського народу. Опонен-
ти унiї добре розуміють, що 
історія не визнає запізнілих 
дій та каяття і не рахується 
із втраченими нагодами. Ця 
проблема актуальна і сьогод-
ні. ■

Продовження теми читайте 
у наступних номерах.

СТАНОВЛЕННЯ

Гра престолів-3
Опоненти і захисники Київської (Унійної) православної 
незалежної канонічної церкви

■

Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ

РОЗПОДІЛ

 Утворення конфесій в Українській   
 православній київській церкві

■

Петро Могила зрозумів наприкінці життя, що УУПЦ і УНПЦ 
повинні об’єднатися з єдиним Українським патріархатом у Києві.

❙
❙

 Висловлюємо глибоке спiвчуття Дузєвiй Сiмi Іванiвнi у зв’язку 
з тяжкою втратою — смертю дочки Ірини.

Випускники Хоружiвської середньої школи.

 У 1619 році з Москви після вибору і 
благословення московського патріарха 
Філарета до Києва приїхав єрусалимсь-
кий патріарх Теофан з особливою місією 
— утворення антиунійної єрархії. Завдан-
ня непросте, небезпечне і ризиковане в 
унійній Україні на теренах Польсько-Ли-
товської держави. 
 Зустріч патріарха і його охорони під 
час перебування і діяльності його в Україні 
забезпечив гетьман Запорозького війсь-
ка Петро-Конашевич Сагайдачний. Він був 
родом із Самбора Перемишльської єпар-
хії, вихованець Острозької академії, видат-
ний військовий діяч. Тим самим гетьман 
Сагайдачний став причетним до непотріб-
ної конфесійностi в Українській церкві, яка 
принесла, приносить і буде приносити ан-
тиукраїнську шкоду. Великі люди, на жаль, 
іноді роблять великі помилки. Про це теж 
треба говорити, щоб не повторювати їх. 
 На Київську митрополію і після унiї пре-
тендував Царгородський патріархат. За де-
ржавними законами, згоду на визначення 
єпископа і вище давав король, а хто пору-
шив цей закон, того виганяли і майно кон-
фісковували. Патріарх пішов на порушення 
закону в чужій державі, тому що висвячу-
вав таємно, вночі, при закритих вікнах без 
гучних співів. У Києві він висвятив таємно 
на митрополита ігумена Михайлівського 
монастиря Йову (Івана Борецького родом 
з міста Бірчі Перемишльської єпархії), ігу-
мена Київського братського монастиря Іса-
акія (Ісаю) Косинського на Перемишльсь-
кого єпископа, Малентія Смотрицького на 
єпископа Полоцького і ще трьох єпископів 
(Курцевича), Луцького (Борисовича) та Хом-
ського (Іполитовича). 
 Весною 1621 року Теофан повідомив 
московського патріарха Філарета, що благо-
получно виїхав з України. Усе таємне стало ві-
домим, коли новообрані єпископи стали ви-
магати затвердження своїх прав від короля і 
Сойму. Король і сенат були обурені втручан-
ням чужого патріарха у внутрішні справи де-
ржави, але ніяких санкцій до обраних не за-
стосовували, оскільки їх підтримали козаки, 
з якими перед можливою війною з Туреччи-
ною змушені були рахуватися. 
 Таким чином, вперше Київська право-
славна церква, як єдине духовно ціле тіло, 
була поділена організаційно, таємно зов-
нішніми антиунійними силами. Київ впер-
ше за час існування християнства від 988 
року має два православних митрополити 
Української унійної православної помісної 
незалежної канонічної церкви і неунійної, 
неканонічної Православної церкви. Отже, 
1620 рік можна вважати початком не-
офіційного («підпільного») утворення кон-
фесій у Київській церкві. Мета антиунійних 
сил зовнішніх і внутрішніх була досягнута. 
Утворення конфесійностi призвело до ан-
тиунійного протистояння і навіть вбивства 
унійного єпископа Йосифа Концевича в 
місті Вітебську в 1623 році. 
 У 1631 році помирає неунійний митро-
полит Борецький. Наступником його стає 
перемишльський єпископ Ісаакія (Ісаайя) 
Копилинський — ворог унiї. Він одним iз 
перших започаткував тісне зближення з 
Московським патріархатом, що не дуже 
радувало Вселенський патріархат у Туреч-
чині і Польщу, потенційних і реальних кон-
курентів, які прагнули панування над Украї-
ною. Одночасно польські державні діячі і 
костьол незадоволені національним напря-
мом Української унійної православної цер-
кви (УУПЦ). Поляки розглядали унію не з 
релігійно-церковної точки зору, як вказу-
вав єпископ Андрій Сапеляк (Аргентина), 
а з політико-державницької, бо з’єднання 
з Римом ставило український народ та 
церкву у Польському королівстві на рів-
ні з польським. Це суперечило інтересам 
Польщі, яка хотіла спольщити українців че-
рез перехід на латинський обряд. 

 У 1632 році на престол Польщі всту-
пив молодий польський король Владислав, 
який, на противагу УУПЦ, визнає Українсь-
ку неунійну православну церкву (УНПЦ) і 
дає згоду на обрання для неї нового мит-
рополита (не промосковського). 3  листо-
пада 1632 року архімандрита Печерської 
лаври Петра Могилу, молдованина по бать-
ківській та угорця по материнській лінії, ко-
лишнього офіцера польської армії, учасни-
ка битви проти турків під Хотином, де він 
познайомився з Сагайдачним і з його, ма-
буть, допомогою став ченцем у Печерсько-
му монастирі, запропонували кандидатом 
на митрополита замість Косинського. 10 
листопада 1632 року король Владислав за-
тверджує його кандидатуру на митрополи-
та, а після коронації, на початку 1633 року, 
надає йому офіційно «привілеї на Київську 
митрополію». 3  квітня 1633 року царгород-
ський (константинопольський) патріарх Ки-
рило, щоб повернути свій вплив на Україну 
та зменшити вплив Московського патріар-
хату, дає Петру Могилі патріарше благо-
словення і «сакру». 
 Вибір Петра Могили на митрополи-
чий престол був офіційно увінчаний уро-
чистим висвяченням одночасно на єписко-
па в Томину неділю 1633 року в Успенській 
церкві у Львові молдово-волоським мит-
рополитом (з батьківщини Петра Могили) 
в присутності інших архієреїв і духовенс-
тва. Львівський єпископ не підписав Бе-
рестейської унiї (точніше, спочатку підпи-
сав, а потім відмовився). 
 Після висвячення Могила їде до Киє-
ва, де вже є неунійний православний мит-
рополит, призначений єрусалимським (не 
царгородським) патріархом Ісаакій (Ісайа) 
Косинський, який симпатизував московсь-
кому патріархові.
 Козаки, малоосвічені попи, чернь не 
розуміють складної політичної бороть-
би за вплив на Україну трьох могутніх де-
ржав: Польщі, Туреччини, з одного боку, 
та змужнілого Московського царства (Росії 
ще тоді не було) — з другого — і підтри-
мують Косинського. Щоб вийти з цього 
становища, воєвода Києва, відомий діяч 
Адам Кисіль (якого Іван Франко називав 
«українським шляхтичем, якого кости об-
росли польським м’ясом» ), і інші поїхали 
до козаків і переконали їх, що їхнім духов-
ним наставником повинен бути Петро Мо-
гила. Після цієї акції-допомоги Петро Мо-
гила займає престол митрополита УНПЦ та 
переходить під юрисдикцію царгородсько-
го патріарха. 
 Із цього часу УНПЦ офіційно стає ка-
нонічною, яку визнає польський уряд та 
Вселенський патріарх. Усунений iз престолу 
Косинський звертається зі скаргами на Мо-
гилу в Москву і Варшаву, але безрезультат-
но. Петро Могила відбирає в Києві від УУПЦ 
(кардинала, митрополита Рутського) церк-
ви Святої Софії, Св.Василія. Отже, 1633 рік 
можна вважати офіційним канонічним за-
кріпленням конфесійності в Київській цер-
кві з двома канонічними митрополитами — 
Рутським УУПЦ і Петром Могилою (УПЦ), 
хоч другий митрополит і його канонічність 
суперечать заповіту Христа: «Хай всі будуть 
єдино» (Ів.17,21) і «..на цьому камені збу-
дую церкву мою» (МТ.16.18) — не церкви, 
а лиш одну церкву. 
 Мета Варшави досягнута — послабле-
на єдність серед українських християн че-
рез штучне утворення конфесійності, яка є 
часто джерелом непорозуміння і взаємно-
го поборювання самих себе. Петро Могила, 
освічена людина з європейською культу-
рою, зрозумів наприкінці життя, що УУПЦ 
і УНПЦ повинні об’єднатися з єдиним Ук-
раїнським патріархатом у Києві, про що 
велись таємні переговори між ним і Рут-
ським — високоосвіченою яскравою осо-
бистістю, але, на жаль, благородної мети 
до сьогодні не досягнуто. ■

СПІВЧУТТЯ■



«Розкритикуй якогось класика, 
і буде ім’я»
 ■ Пане Михайле, вважаєте, 
поталанило вам при вступі в уні-
верситет?
 — Згодом я запитав Зою Ми-
хайлівну про таємницю її вчин-
ку. Відповіла, що їй стало мене 
жаль. І запитала, чому я пост-
рижений «під нуль», чи не скоїв 
я чогось і чи не міліція мене по-
стригла. Я пояснив, що постриг-
ся, щоб не ходити гуляти (бо ж 
соромно), а сидіти вдома й готу-
ватися до вступних іспитів. І роз-
повів, що німецьку в мене викла-
дала вчителька біології, яка знала 
мову гірше, ніж я. Зоя Михайлів-
на сказала, що в списку біля мого 
прізвища стояв мінус, який озна-
чав «завалити». І вона, мабуть, 
«на зло» поставила мені «5».
 ■ Схоже, вам щастило на доб-
рих людей?
 — Дуже щастило. Усе жит-
тя. У районній газеті, де я встиг 
попрацювати, був один дивовиж-
ний чоловік — Григорій Куліш, 
який невтомно твердив, що я — 
«геній у законі». Це давало віру 
в мої сили. Людина феноменаль-
ної долі. Перед ІІ Cвітовою вій-
ною він закінчив учительський 
інститут, друвався як поет і про-
заїк, а на війні служив із Юрієм 
Бондарєвим. 
 У романі Бондарєва «Выбор» 
радянський офіцер хоче одружи-
тися з німкенею. То це він, Гри-
горій Куліш. Він давав мені чита-
ти листи від Бондарєва... Цікаво 
ось що: Бондарєв казав: «Ось я 
буду письменником, на сьогод-
ні не написавши ні рядка, а ти, 
Гришко, не будеш». Куліш за-
перечував, мовляв, уже і писав, 
і друкувався... Але російський 
колега на це відповідав, що «...у 
тєбя характера нет». Усе саме так 
і сталося.
 По закінченні університету я 
потрапив до редакції газети «Мо-
лода гвардія» (обласна комсо-
мольська газета), де працювали 
письменники. Маняк, Гижа, Ва-
сильківський, Кримчук, Клим-
чук, Цеков!.. Це було літератур-
не середовище, в якому, природ-
но, ми як літератори змагалися 
(а це ж який дорогоцінний сти-
мул творчого, інтелектуального 
зростання).
 Потім мене помітив Павло За-
гребельний і взяв до «Літератур-
ної України». Я говорив йому, 
що не маю імені, а він відповідав: 

«Розкритикуй якогось класика, 
і буде ім’я. А хвалитимеш — не 
буде».

Був роз’їзним кореспондентом
 ■ Прожито багато. Який час 
був найщасливішим для вас?
 — Молодість! Були у мене три 
літа співпраці зі студентською 
газетою «Орбіта». Я почувався 
щасливим. Ми писали як хотіли. 
Потім, щоправда, вигнали редак-
тора і півредакції розігнали. Хоча 
у газеті не було жодного дисидент-
ства, крім хіба естетичного. Ска-
жімо, я давав у перекладі росій-
ською коментар до добірки вір-
шів Василя Симоненка, де було 
й таке: «Вся просвещенная Евро-
па восхищена демонической об-
личительной силой таланта поэ-
та!». То мене тоді питали на ком-
сомольських зборах: «Яка це про-
свещенная Европа?». Ну це було 
просто хлоп’яцтво.
 Мені подобалося, що з Куста-
ная можна було летіти поштовим 
літаком, бо добираєшся в Джес-
казган, а авіатори нам пропонува-
ли взяти кореспондента, і я при-
літав, будучи роз’їзним кореспон-
дентом. У мене було два дні і дві 
ночі, щоб відписатися. 
 Я писав про казахів, пробу-
вав вивчати казахську мову, ба-
гато друкувався в казахських га-
зетах. А головне, я звідти надси-
лав собі бандеролі на гуртожиток. 
Чудові книжки, яких у європей-
ській частині Союзу придбати 
було дуже важко, хіба що в глу-
хих селах. А там я купив Каф-
ку, Екзюпері, Ібсена, Пастерна-
ка, Цвєтаєву... Я всі гроші на це 
спускав, недоїдав. У гуртожитку 
в мене зібралася ціла бібліотека 
книжок із Казахстану, надісла-
них і привезених у 1965—67 рр.
 Дуже цікавими були зустрічі 
з казахами. Приміром, прилітаю 
в Алмати, знаходжу Олжаса Су-
лейменова й показую нашу газе-
ту. 16 сторінок і вельми розкуто 
зверстану. Йому сподобалося. Я 
запросив поета до нашої редак-
ції, й він невдовзі прилетів до нас. 
Скажу вам, спілкуватися з Ол-
жасом було великою насолодою, 
він читав свої чудові поезії, при-
міром: «Эй, половецкий край,// 
Ты табунами славен,//Вон воро-
ные бродят// В ливнях сухой тра-
вы...»
 ■ У вас були і є цікаві літера-
турні зв’язки також і з іншими 
республіками...

 — Так, з грузинськими, ес-
тонськими письменниками, з 
азербайджанцем Анаром, книж-
ку якого нещодавно випустило 
видавництво «Ярославів Вал». А 
почалася ця пристрасть читати 
літератури різних народів із Су-
лейменова.
 Словом, молодість моя була 
щасливою. Було страшенне ко-
хання... Мені здавалося, що я вже 
за крок до літературної кар’єри, 
що я реалізувався як журналіст. 
Писав, що хотів і як хотів. Ніхто 
не правив у тій студентській га-
зеті, не цензурував... Ми вига-
дували цікаві рубрики, писали 
з хлопцями роман iз продовжен-
ням «Яким Бундюк на цілині», 
герой нагадував Остапа Бендера. 
Потім це прикрили, сказавши, 
що це зубоскальство. Команди-
ри студзагонів стали високими 
комсомольськими функціонера-
ми й задавили нашу редакцію, з 

тріском і вовчим білетом вигна-
ли редактора Івана Лисенка і ще 
багатьох. А перед тим шабашем 
було море творчої свободи. Було 
відчуття, що все найкраще попе-
реду.
 Такої свободи вже в «Мо-
лодій гвардії» та «Літературній 
Україні» не було.
 Нинішня молодь, може, на-
віть не уявляє, якими гидкими 
були брежнєвські часи, а надто 
70-ті роки.

«Це буде значною мірою 
антитарасбульба»
 ■ Пане Михайле, які творчі 
плани нині?
 — Пишу сучасний політичний 
роман, у якому будуть стилістич-
ні новації і який буде книжкою 
зривання масок. Там усі (почина-
ючи з найвищих осіб у державі) 
впізнають себе, хоча імена я змі-
ню. Це зовсім нова для мене, ска-

зати б, інша проза. З насолодою 
працюю над цим твором.
 Проте з нетерпінням чекаю, 
коли закінчу цей роман. Але за-
думані в мене ще два романи, і 
вони також будуть відверто екс-
периментальні. Там різні будуть 
часові площини, бо мені хочеть-
ся відповісти на чимало питань з 
української історії і з сьогодніш-
нього часу. Поставити діагноз сус-
пільству, сказати: це наше доре-
волюційне народництво, радянсь-
ке фальшиве народництво (коли 
режим, як заклинання, говорив: 
«Народ, народ» і... нищив або 
уярмлював його). 
 Хочеться написати про вину 
українського народу в тому, що 
він має таку тяжку долю. Від 
часів козацтва... постійно при-
пускаємося фатальних помилок. 
І не вчимося на них. 
 Це буде значною мірою, ска-
зати б, антитарасбульба. Гого-
леві дві душі змагаються, відтак 
Гоголів твір і не для українських, 
і не для російських патріотів. Хто 
такий Тарас Бульба? Синовбив-
ця, варвар, дурень, який винен у 
смерті Остапа. Гоголь каже: «Про-
читайтє «Казачество». Русское, 
русское. Це — з одного боку. З ін-
шого, каже, що великороси це не 
слов’яни, бо з’єдналися з ураль-
ськими племенами. З третього, 

він дуже хоче бути в російсько-
му істеблішменті. Своє мало-
російство заперечує, відгеть-
ковує. А ми бачимо в ньому те, 

що хочемо побачити.
 Я в два вечори перечитав «Та-

раса Бульбу». Це страшний твір, 
це Кафка. У Польщі цей твір пе-
рекладений і виданий лише те-
пер: він для поляків, як «Гайда-
маки» Шевченка. Це антиполь-
ська, антикатолицька, ксено-
фобська, антижидівська повість. 
Водночас там Лейба не здає Тара-
са Бульбу за призначену за його 
голову винагороду! Тобто, знову 
ж, дві душі Гоголя весь час бо-
рються в ньому, і жодна не може 
перемогти.
 ■ Ви берете «гріхи українсь-
кі» від часів козацтва. Можна 
спуститися в історію і глибше. Бо 
що таке «Слово о полку...»? Обач-
но помащений підлабузництвом 
викривальний документ, доку-
мент критики князя Ігоря, який 
здуру повів своє воїнство бозна-
куди й скільки поклав люду!
 — Абсолютно. До речі, хтось 
влучно назвав «Слово...» пред-
течею соціалістичного реалізму, 
бо все-таки оспівано князя, який 
своєю поразкою ослабив Русь.■
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Сергій ДОВГАЛЬ

 5-7 серпня на  Дніпро очікує грандіозна подія 
— наймасштабніший і відривний фестиваль 
Центральної України — «Стопудiвка 2016». Ось 
уже 4 роки поспіль цей фест збирає меломанів з 
усієї країни, запрошуючи все більше крутих му-
зикантів. Цього разу буде понад 40 команд. Цьо-
горічний лайн-ап фестивалю особливо гарний, 
та й розмах заходу досяг нового рівня.
 Фестиваль проник до самісінького серця 
міста! Запалювати під живу музику кращих 
груп України будуть на Монастирському ост-
рові. Нова локація дозволить розмістити вдвічі 
більше відвідувачів фестивалю, а це значить, 
що мова йде про найбільший open-air регіону. 
Обидві сцени будуть розташовані на пляжах 
острова. Крім хедлайнерів, виступлять також 
менш відомі, але варті уваги виконавці та пе-
реможці відбіркових турів.
 Крім відмінної музики в якісному звуці, на 
гостей фесту чекає ще багато розваг: яскравий 
фестиваль фарб Холі, нічні вечірки просто неба, 

душевна кінозона, фотосушка, ярмарки, спор-
тивні та дитячі майданчики з пляжними ігра-
ми і вражаючі фаєр-шоу щоночі.
 Організатори подбали про те, щоб можна було 
взагалі не йти з острова. Адже на ньому буде все 
необхідне: два великих фудкорти, охоронюване 
наметове містечко, інфоточка з можливістю під-
зарядки гаджетів і все, що потрібно для особис-
тої гігієни (душові кабіни, туалети).
 Спеціально для гостей з інших регіонів   ор-
ганізують туристичні екскурсії на завод «Інтер-
пайпсталь» iз промисловими арт-об’єктами, о. 
Хортиця, до аерокосмічного музею, сел. Пет-
риківка, музею ретро-машин, центру Ме-
нора, Будинку камерної та органної музи-
ки. Також щодня буде проводитися FREE 
WalkingTourDnipro.
 Не пропусти найяскравішу подію цього літа! 
Відвідай 40 повномасштабних концертів за ці-
ною одного впродовж трьох днів і ночей фести-
валю «Стопудiвка 2016!
 Замовлення квитків онлайн: https://www.
concert.ua/eventpage/stopudovka

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

 Музика на острові
 «Бумбокс» та «Друга Ріка» виступлять на фесті Стопудiвка в Дніпрі

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Михайло Слабошпицький:
«Якими гидкими були 
брежнєвські часи...» 
Відомий письменник, дослідник літератури й видавець 
пише сучасний політичний роман, який обіцяє стати книжкою 
зривання масок

■

Михайло Слабошпицький.❙

Юрій ПРИГОРНИЦЬКИЙ

Михайло Слабошпицький, якому днями виповнилося 70, каже: ще так не-
давно був молодим. У 60-х навчався у Київському університеті імені Та-
раса Шевченка на журналістиці. Складав іспити, будучи випускником 
«заочно вечірньої школи робітничої молоді». Вступна мова — німець-
ка. Попередні іспити склав на «5», а «шпрехав» украй погано і знав, що 
буде «2». А викладачка, світлої пам’яті Зоя Михайлівна Нотбекс, питає: 
на скільки знаєте предмет? Відповів: «На два». «Ні, — посміхається. 
— Ви знаєте на одиницю»... Вийшов у коридор, одна дівчина запитує: 
«Скільки?». Відказав, що «1». У руках його отой «метрикулик». Дівчи-
на його бере, дивиться: «Та що ти вигадуєш! П’ять!». 
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У мурашнику 
філософа 
Нова збірка «сірого 
кардинала» сучасної 
літератури Володимира 
Єшкілєва пропонує чергове 
випробування читацької віри
Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО 

 ...У житті автор цієї книжки — «пан філософ», як кличуть 
його у рідному Івано-Франківську, і маленький Тамерлан, що 
грає в піддавки у провінції, як сказав би про нього Василь Роза-
нов. Що ж до літератури, то це один із засновників Станіславсь-
кого феномену, упорядник Малої енциклопедії сучасної ук-
раїнської літератури (МУЕАЛ) і редактор журналу «Плерома», 
а також автор численних історичних романів, повістей, опові-
дань та філософських віршів.
 Ну, а в «Місті термітів» (Х.: Фабула) — збірці краєзнав-
чих апокрифів, оповідань та уривків із нового фантастичного 
роману «Фаренго» — Володимир Єшкілєв перевтілюється в 
юного розенкрейцера Северина Уліса Солтиса, мовить від імені 
сивобородого талмудиста Шимона Бар Йохая і діє під личиною 
імператорських шпигунів Сунь Дунпо і Чень Шидао зі староки-
тайської історії.
 Загалом більшість текстів, що складають цю книжку, — це 
своєрідна Книга українського масона, чи пак спроба розглянути 
традиції вільних мулярів у мерехтінні місцевих легенд. Так само 
— це сакральна географія і метафізичне краєзнавство Галичи-
ни в історично-міфологічному контексті,  тобто ще за часу, коли 
«міськком партії твердо визначив, що вампірів бути не може, 
бо вовкулаки і марксизм-ленінізм є несумісними».
 У цій строкатій прозі проблема вампірів і дирижаблів як 
шпигунської зброї мирно уживається з побутовими трудноща-
ми місцевих заколотників духу. А як інакше назвати цю роман-
тику доморощених революціонерів? Іноді вона зветься ложею 
«Золота зоря Мемфіса», «Герман і золота черепаха» або «Іс-
тинний ашлар Озіріса». «Назвіть ложу просто «Ха», — пора-
див Солтис, не роздумуючи ані хвилини». Утім, смішними ці 
одкровення у текстах івано-франкіського філософа аж ніяк не 
видаються.
 Зрештою, за минулі десятиліття прозовий доробок «сірого 
кардинала» сучасної української літератури, як прийнято в су-
чукрліті називати Володимира Єшкілєва, суттєво змінився — 
від герметичних екзерсисів до популярної белетристики. Вар-
то згадати такі збірки малої прози цього відомого культуртре-
гера, як «Візантійська фотографія», «Інше гроно проникнень 
і свідчень» і «Країна У», разом з якими були видані романи 
«Пафос», «Богиня і консультант», а також «Імператор повені», 
«Побачити Алькор» і «Усі кути трикутника» про Григорія Ско-
вороду.
 Майже у кожному новому тексті Єшкілєва відбувається ло-
калізація глобального бренду «вселенської змови» в контексті 
однієї окремо взятої України. Над цим автор вищезгаданих ро-
манів  працює давно й успішно, прагнучи наблизити до нашого 
сьогодення таємничі традиції екзотичних орденів, «одомашнив-
ши», чи пак «українізувавши» їхню історію для широкого чита-
ча. Свого часу, описуючи у «Масонському проекті «Україна» ри-
туальну традицію ложі «Великий Скіф» початку ХХ століття, він 
зазначав, що тамтешні ступені називалися chumak, kazak, ataman 
і strybogych, і ми не мали підстав не вірити відомому мандрівни-
ку манівцями української історії. Тобто щоразу нам пропонувало-
ся чергове випробування читацької віри.
 Так само «альтернативне» русло історичних оповідей, до-
недавна культивоване лише Василем Кожелянком, на високо-
му професійному рівні нині підтримується хіба що самим Во-
лодимиром Єшкілєвим. Починаючи від свого раннього роману 
«Адепт» і продовжуючи «альтернативною» белетристикою на 
кшталт романів «Пафос», «Повінь імператора», збірки опові-
дань «Інше гроно проникнень і свідчень», а також суто комер-
ційного роману «Втеча майстра Пінзеля», наш івано-фран-
ківський екзегет завжди волів поєднати в одному флаконі при-
годницьку фабулу сивої давнини з кримінальним сюжетом сьо-
годення.
 Також за всі часи характерною рисою писань цього автора 
завжди було поєднання високого історичного градусу оповіді 
«альтернативного» кшталту з іронією і навіть сатирою. Воче-
видь давався взнаки досвід впорядкування МУЕАЛ, у якій Єш-
кілєв, обстоюючи право автора-деміурга на сотворіння сюжет-
ного світу, полемізував із другим упорядником, Юрієм Анд-
руховичем, який уособлював у даному випадку образ прозаї-
ка-постмодерніста «ігрового», не «сакрального» кшталту. У 
результаті обидві ідеологічні лінії розвитку сучасної літератури 
химерним чином поєдналися у доробку самого Єшкілєва, ос-
таточно дезорієнтувавши критиків і сформувавши його влас-
не творче кредо. З іншого боку, майже до кожної нової книжки 
цього автора можна застосувати видавничу анотацію, мовляв, 
«у романі Володимира Єшкілєва детективний сюжет поєднано 
з широкою панорамою життя таємних орденів сучасної Украї-
ни», а це вже, як не крути, ознака фірмового авторського сти-
лю. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Чайні сервізи з зображенням Во-
лодимира Ілліча Леніна, скляні вази 
з портретами Йосипа Сталіна або ж 
тарілки з малюнками серпа і моло-
та — перелік зображення на посуді, 
м’яко кажучи, дивує. Нині це експо-
нати, які представлені у Національ-
ному музеї історії України. Проте ще 
30 років тому такі речі — посуд ма-
сового використання — були рушій-
ною силою радянської пропаганди, 
яка проникала навіть на дно тарілки 
«гвинтиків» системи. 
 Коли піднімаєшся на третій по-
верх музею, із кожним кроком усе 
гучніше чуєш слова з радянської піс-
ні: «Что тебе снится, крейсер «Авро-
ра»,// В час, когда утро встаёт над 
Невой?» Свідомо обертаюсь і пере-
віряю, чи все гаразд і чи туди я пот-
рапила. На вході бачу ошатно одяг-
нуту жіночку і запитую: «Вистав-
ка «Мистецтво на службі радянської 
пропаганди» тут?». «Так, проходьте 
направо». Зайшовши до зали, перед 
собою бачу написи «Больше металла 
— больше оружия» і вже лейтмоти-
вом продовження славнозвісної пісні 
«Крейсер Аврора»: «Может, ты сно-
ва в тучах мохнатых // Вспышки ору-
дий видишь вдали? // Или, как пре-
жде в чёрных бушлатах //Грозно ша-
гают твои патрули?». 
 Тарілки, вази, чашки, бокали, 
таці, підставки, статуетки, скуль-
птурні композиції, плакати і навіть 
фонтан для шампанського — усе з ра-
дянськими написами і зображення-
ми вождів СРСР. Крокуєш виставкою 
і чуєш відлуння радянської мелоди-
ки, читаєш плакати з радянськими 
закликами — і нереально сховатися 

від очей всюдисущих Леніна і Сталі-
на. До реальності рохи повертає лиш 
вид Києва і Дніпра з вікна музею на 
третьому поверсі. Усе інше на 30 хви-
лин повертає у Радянський Союз. 
 Виставка, присвячена проявам ра-
дянської пропаганди у побутових ре-
чах, складається з декоративно-ужит-
кових речей, які за радянських часів 
були у масовому вжитку. Уявіть тіль-
ки, п’єте ви чай iз бабусею на кухні, а 
на вас iз чашки дивиться Ленін; ста-
вите квіти у вазу, а він нагадує, що 
«мы строим социализм»; або ж хо-
чете з’їсти супчику, постукуючи по 
дну ложкою, а на дні тарілки на вас 
Сталін чекає. «Виставка не присвя-
чена радянському посуду, вона при-
свячена політичній пропаганді та ра-
дянському тоталітаризму, які ре-
алізовувались саме завдяки побуто-
во-ужитковим речам», — розповідає 
«УМ» автор виставки, старший нау-
ковий співробітник НМІУ Володимир 
Іванченко. 
 Врешті, треба погодитись, що хо-
чете ви чи ні, але коли повсюди на вас 
дивляться вожді й промовляють «ко-
мунізм, економіка, завод і народ», то 
ви, немов папуга, самі почнете пов-
торювати гасла з плакатів. «Якщо 
людина купує сервіз із написом «60 
років із дня Жовтневої революції» 
і він стоїть у неї вдома, хоче вона чи 
ні, але десь на підсвідомому рівні ста-
виться така «зарубка», що ця країна 
вже існує 60 років й існуватиме ще 
більше, і що немає такої сили, яка 
може її подолати», — розповідає Оле-
на Якубець, старший науковий спів-
робітник відділу історії України ХХ 
століття НМІУ.
 На виставці представлені скляні, 
керамічні та дерев’яні вироби, ви-

готовлені протягом радянського пе-
ріоду, починаючи з 20-х років і за-
кінчуючи розпадом СРСР. Переваж-
но ж представлені порцелянові серві-
зи та вироби зі скла. «Працюючи над 
виставкою, головним завданням для 
нас було показати, як радянська про-
паганда, завдяки чому потрапляла у 
життя пересічних громадян», — ко-
ментує Володимир Іванченко. 
 Розглядаючи виставку, неможливо 
не помітити найбільший експонат — 
двометровий фонтан. Але, на відміну 
від більшості фонтанів, з яких ллєть-
ся звичайна вода, з радянського роз-
ливалося… шампанське. «Цей фонтан 
був виготовлений суто для того, щоб у 
1958 році показати на всесвітній вис-
тавці у Брюсселі те, що в СРСР усе доб-
ре і всі живуть у злагоді та достатку», 
— з іронією розповідає Володимир 
Іванченко. Фонтан зробили з рубіну і 
ввечері він підсвічувався, що надава-
ло йому ще розкішнiшого вигляду. До 
речі, уже після виставки, коли доправ-
ляли фонтан у Київ, з верхівки цього 
шедевру пропали рубінова зірка і го-
луб миру. Куди вони поділись, і по сьо-
годні невідомо. 
 А ось сервізи з позолотою із зобра-
женням Леніна. І статуетка до 300-річ-
чя Переяславської ради. Цікаво те, що 
у роботі автор трохи «переплутав» вік 
підписантів угоди — Богдана Хмель-
ницького та росіянина Василя Бутур-
ліна. У композиції перший представ-
лений як молодий козак, хоча на мо-
мент підписання угоди гетьману було 
58 років; а Бутурлін — як сивий, до-
свідчений політик-дипломат. «Очевид-
но, що в ідею композиції була закладе-
на підсвідома мета того, що Хмельни-
цький має відігравати роль «молодшо-
го брата». У результаті, дивлячись на 
статуетку, ми це і бачимо.
 Наприкінці перегляду виставки 
мій погляд зупинився на плакаті з на-
писом «Ленин жил, Ленин жив, Ле-
нин будет жить»... І згадалися слова 
Вацлава Гавела: «Якщо людина живе 
в оточенні тоталітарної пропаганди і 
не помічає її, це означає, що пропа-
ганда досягла своєї мети». 
 Виставка триватиме до кінця вере-
сня. ■

АГІТПРОП

А ви обідали з Леніним?
Фонтан із шампанського й портрети вождів на 
тарілках — радянська пропаганда була всюдисущою 

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 В останній день липня 
поблизу Одеси стартував 
кінематографічний «Літній 
табір Миру» для обдарова-
них дітей iз прифронтових 
міст Донецької та Лугансь-
кої областей i для дітей-пе-
реселенців iз Донецької об-
ласті. Організували його 
волонтерський культурно-
освітній проект «Жовтий 
автобус» i громадська ор-
ганізація «Новий Донбас». 
«Це унікальна можливість 
для талановитих дітей, які 
живуть i навчаються у зоні 
бойових дій, вийти за межі 
свого світу, трансформо-
ваного війною, розкрити 
творчий потенціал, повіри-
ти у власні здібності, зроби-
ти перші впевнені кроки на 
шляху до майбутньої про-
фесії», — каже кіноопера-
тор Ярослав Пілунський, 
ініціатор та керівник про-
екту «Жовтий автобус».
 Зібралися в кінотаборі 
44 дитини віком від 10 до 16 
років. Вони — переможці 
творчих конкурсів, які ор-
ганізували кіномитці «Жов-
того автобуса» в Мар’їнці, 
Красногорівці та команда 
«Нового Донбасу» у Стани-

ці Луганській у травні. 
 «Ідея «Жовтого авто-
буса» виникла не спонтан-
но, — уточнює Ярослав Пі-
лунський. — У процесі ро-
боти над документальни-
ми фільмами у творчому 
об’єднанні «Вавилон 13» і, 
займаючись волонтерською 
діяльністю, ми часто відві-
дували лінію зіткнення, 
де спостерігали, як відріз-
няється інформація в при-
фронтових зонах і на мир-
них територіях. Ми пос-
тійно себе запитували: як 
змінити ситуацію в інфор-
маційному середовищі? 
Як допомогти цивільному 
населенню прифронтових 
зон та окупованих тери-

торій? У результаті спілку-
вання з людьми різних про-
фесій (волонтери, військо-
во-цивільна адміністрація, 
психологи, вчителі, майс-
три в медіа та кінематогра-
фії) ми дійшли висновків, 
що ефективно застосува-
ти зусилля можливо, якщо 
почати працювати з дітьми. 
Адже вони не так піддають-
ся пропаганді, а навпаки — 
відкриті для спілкування 
та сприйняття нової інфор-
мації, не пов’язаної з конф-
ліктом. Тому основною кон-
цепцією проекту «Жовтий 
автобус» є створення мож-
ливостей для дітей вчити-
ся дистанційно з перспек-
тивою отримати професій-

ні навички і підготуватися 
до вступу до вишів у різних 
регіонах країни і за кордо-
ном».
 Упродовж двох тижнів у 
«Літньому кінотаборі Миру» 
спеціалісти з кіновиробниц-
тва проведуть для школярів 
майстер-класи з основних 
кінопрофесій: режисури, 
акторської та операторської 
майстерності, гриму, кос-
тюму, монтажу. Секрета-
ми своєї професії з дітьми 
поділяться режисери Алан 
Бадоєв, Тамара Карпінсь-
ка, Лариса Артюгіна, ак-
тор Остап Ступка та співач-
ка Джамала, яка теж зні-
малася у кіно. Після цього 
діти під кураторством зірок 
українського кіно знімуть 
власні фільми на професій-
ному обладнанні. Потім це 
кіно презентують у Києві, 
у прифронтових містах До-
нецької та Луганської облас-
тей, а також — на міжнарод-
них кінофестивалях. 
  «Мені дуже приємно до-
лучатися до роботи кінота-
бору, — каже Джамала. — Я 
з дитинства хотіла бути спі-
вачкою і багато працювала 
над цим. Я переконана, що 
досягти можна найскладні-
шої мети, якщо багато вчи-
тися та постійно вдоскона-
люватися. Учасники кіно-
табору — якраз такі діти, 
які готові докладати багато 
зусиль, щоб їхні мрії здійс-
нились. Для мене важливо 
стати прикладом для них, і 
я сподіваюсь, що надихну їх 
своїм прикладом». ■

ДОБРОЧИННІСТЬ

Прифронтові режисери
Діти Донбасу з українськими кіномитцями знімуть фільм

■

Професіонали навчатимуть дітей.❙
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Олена ШАПІРО

Відчути країну по-справжньому 
можна лише в тому випадку, 
коли подорожуєш не тільки по 
мегаполісах та відомих історич-
них містах. Зрозуміло, Франція 
асоціюється з Парижем i Кан-
ном... Втім і менш відома загалу 
Бретань також готує туристам 
несподівані пригоди. 

Привіт... Коростеню
 Назву цього регіону Фран-
ції придумали мореплавці-пе-
реселенці. Бретань — півострів, 
третя частина якого омивається 
Атлантичним океаном, берего-
ва лінія налічує близько 3 тисяч 
кілометрів. Клімат відповідний: 
поривчастий і різкий вітер; узим-
ку температура досить помірна, 
тому річки тут не замерзають, а 
справжній мороз узагалі рідкіс-
ний гість. 
 Найкрасивіша пора року в 
Бретані — весна, коли поруч iз 
похмурими середньовічними 
монастирями розкішно квітне 
оспіваний у лицарських баладах 
«утесник». Літні місяці в Бре-
тані теж не надто спекотні, мак-
симум 25 градусів за Цельсієм. 
Із V по IX століття Нова Бретань 
живе за кельтськими правила-
ми, а місцеві мешканці гордо роз-
мовляють на власному діалекті. 
Ще у 826 році офіційно було про-
голошено Герцогство Бретонсь-
ке, а пізніше (під час правлін-
ня герцогів де Монфор) Бретань 
з’єдналася з Францією.
 У цій суворій і водночас дуже 
красивій частині Франції ми зус-
тріли чудову, дуже талановиту 
людину, родом... з України. Ста-
лося це під час поїздки до серед-
новічного міста Понт-Крох. На 
маленькій вуличці ми побачи-
ли майстерню скульптора Кло-
да Херміна. Почувши українсь-
ку мову, Клод радісно привітав 
нас і розповів, що його дід родом 
iз міста Коростень. Після того як 
у 30-х роках діда репресували, 
батько Клода назавжди переїхав 
до Франції. 
 Запросивши нас до свого 
ательє, Клод показав власні ро-
боти — анімалістичні скульпту-
ри. Варто зазначити, що най-
більшим успіхом у покупців ко-
ристуються сови, які затишно 
сидять на гілці. Втім, як і будь-
який митець, який заробляє 
творчістю на життя, мосьє Хер-
мін працює і «на замовлення». 
У його ательє є знімки ексклю-
зивних творів для музейних ек-
спозицій, а також середньовічні 
герби та емблеми. Майстер зна-
ходить час і для дрiбнiших замо-
влень: вирізає футляри для цін-
них книг-фоліантів, дерев’яні 
вивіски для приватних крам-
ничок у псевдоготичному стилі. 
Гордість месьє Херміна — чоти-
риметрова дерев’яна скульптура 
тамплієра в повному обладунку, 
в закритому шоломі і з мечем (до 
речі, цей твір нині прикрашає 
галявину одного із заповідних 
парків Бретані). 

Брест         
 Місцезнаходження Бреста 
прямо пов’язане з оборонною 
функцією. Ця фортеця була за-
снована ще у IV столітті з ме-
тою захисту земель Бретані від 
вторгнення ворогів iз моря.  Іс-
торичні хроніки повідомляють, 
що статус міста Брест отримав 
тільки у 1240 році, за особис-
тим указом бретонського гер-
цога. Військово-оборонна вла-
да продиктувала і фортифіка-
ційний характер брестській ар-
хітектурi. 
 Масивні фортечні стіни є ві-
зиткою Бреста. Розглядаючи 
цю споруду, момоволі прига-
дуєш епоху трьох мушкетерів: 

на стародавніх каменях подеку-
ди виростає мох, тому контраст 
iз цивілізованим сучасним міс-
том  дуже сильний. Романти-
кам цікаво спостерігати Брест 
уночі, коли ілюмінація ефек-
тно освітлює кріпосні стіни на 
тлі темного міста та абсолютно 
чорної води.
  Розташований на березі річ-
ки Пенфелд, Брест складаєть-
ся з двох частин — лівобереж-
ної (історичний центр), і пра-
вобережної. Поєднує їх мону-
ментальний підйомний міст 
Рекувранс, побудований Жа-
ном Батистом Батоном після 
Другої світової війни. Якщо їха-
ти по мосту рано-вранці, можна 
побачили його в романтичному 
шлейфі густого річкового тума-
ну. Величезний, важкий — на 
двох масивних кам’яних осно-
вах — Рекувранс і донині зали-
шається найбільшим підйом-
ним мостом у Європі. Коли його 
піднімають, щоб дати пройти 
в порт особливо великому ко-
раблю, туристи зупиняються, 
щоб спостерігати за цим велич-
ним видовищем. У Брестському 
порту завжди дуже багато су-
ден, особливо білосніжних яхт. 
За морською традицією, на за-
рубіжних кораблях піднімають 
три прапори: спершу триколір-
ний прапор Франції, потім чор-
но-білий прапор Бретані і наре-
шті — рідний прапор тієї краї-
ни, звідки приплив корабель.

Готичні вивіски
 На правобережному Бресті, 
недалеко від мосту, ще в XVI 
столітті було споруджено вежу 
Мотт-Тангі, всередині якої роз-
ташований Музей міста. В екс-
позиції — розгорнуті діорами, 
фотографії та малюнки, за яки-
ми цікавий відвідувач може уяви-
ти собі, як виглядав Брест у давні 
часи.   На жаль, під час війни нім-
ці зруйнували фактично весь істо-
ричний центр, тому що прикор-
донний Брест був їхньою базою, 
яку при відступі належало зни-
щити. Отже, велика частина місь-
ких будівель створювалася вже в 
50-ті роки, за новими технологія-
ми. Однак і ті споруди, що дивом 
збереглися, — мона стирі, старо-
винні садиби та собори — місцеві 
жителі дуже цінують і при пер-
ших же ознаках потреби ретель-
но реставрують їх.
 Мешканці Бретані взагалі дуже 
дбайливо ставляться до своєї старо-
вини і прагнуть зберегти в незай-
маному вигляді середньовічну ар-
хітектуру, фонтани, лавки та ліх-
тарі зi справжнім, «живим» вогни-
ком. Не так давно був прийнятий 
спеціальний закон, що забороняє 
на власний розсуд робити вивіски 
для барів, ресторанів, магазинів у 
сучасному стилі. Натомість усі на-
зви — у готичному стилі: для збере-
ження древнього духу міста та при-
вернення уваги туристів.
 На правому березі річки Пе-
нфелд бачимо трохи похмурий 

замок XV століття, тут нині роз-
містився Музей моря, з маке-
тами кораблів, навігаційними 
приладами і морськими карта-
ми. Брест має відому Військо-
во-морську школу і Океаногра-
фічний інститут. Кожні чотири 
роки в місцевому порту тради-
ційно проходять морські регати.
 Прогулянка містом залишає 
суміш вражень. Архітектура су-
часна — типові будинки не вище 
п’яти поверхів, зi щільно закри-
тими жалюзі і крихітними ко-
льоровими балкончиками. Цен-
тральна вулиця Сіам iде прос-
то від моста Рекувранс до площі 
Свободи, кому цікаве мистецтво,  
той може відвідати Музей образ-
отворчих мистецтв, де представ-
лені картини художників пон-
тавенської школи. Там дуже 
своєрідна «циркуляція» авто-
мобілів. Бо у центрі вулиці дуже 
вузькі, з надзвичайно жвавим 
рухом. Тому туристи — хто за-
звичай любить брати автомобілі 
напрокат — й емігранти у Бре-
тані спочатку намагаються вза-
галі не сідати за кермо.

Океанополіс і перлини 
Середньовіччя
 Океанополіс — це науко-
во-розважальний центр, де на 
власні очі можна побачити всіх 
морських мешканців — від ко-
ралів до акул. До речі, несклад-
но помітити, що будівля зверху 
дуже схожа на краба з величезни-

ми клешнями. Основна експози-
ція розміщена у трьох павільйо-
нах за принципом кліматичних 
зон. Десь відвідувачів зустріне на-
товп... пінгвінів, можна милува-
тися рибами-папугами і морськи-
ми котиками. Можна побачити і 
знаменитих брестських морських 
гребінців, знайомих гурманам.
 Найсильніше враження у ту-
ристів, як правило, залишаєть-
ся від подорожі в скляному ліфті 
крізь товщу зеленої води в супер-
акваріумі. В умовах, макси-
мально наближених до природ-
них, відвідувач стає частиною ве-
личезного морського світу, що 
живе своїм життям. Під ліфтом 
пропливають зграї тюленів, які 
граційно граються у воді. А на 
суші вони такі незграбні... Потім 
дресирувальники з тваринами 
розігрують для дітей виставу.
 А в панорамному кінозалі на 
величезному екрані з ефектом 
присутності туристи потрапля-
ють у капітанську рубку і руха-
ються на кораблі крізь полярні 
льоди. У фільмі — антарктичний 
пейзаж з айсбергами й альбатро-
сами. Ще в Океанополісі є окрема 
експозиція про завод, який спе-
ціалізується на переробці води з 
океану та її адаптації до умов вод-
ного центру, залежно від клімату 
кожного павільйону.
          Крім Бреста, в Бретані є чи-
мало міст, які доставлять ман-
дрівникові масу приємних вра-
жень. На щастя, не всі міста пос-
траждали під час Другої світової, 
деякі до сьогодні зберегли всю 
чарівність середньовіччя.
 Локроне — місто кінозйомок. 
Тут немає електричних прово-
док, а на вечірніх вулицях горять 
ліхтарі з живим вогником всере-
дині. У вікнах будинків поруч із 
квітковими діжками можна поба-
чити червоні або жовті «сабо» — 
дерев’яні черевики, які місцеві 
жителі використовують як при-
красу. А для туристів такі — тра-
диційний сувенір.
 У районі мису Кермован роз-
кинулося Ле Конке — типове ри-
бальське село з одноповерховими 
і двоповерховими будиночками, 
спорудженими з грубих русто-
вих каменів. Саме звідси відхо-
дять регулярні пороми на острів 
Уессан. На південь від Ле Кон-
ке — мис Сен-Матьє, найзахідні-
ша точка Бретані, що буквально 
врізається в круті хвилі Атлан-
тичного океану. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Шарм Бреста
І в Бретані можна почути українську мову

■

В Океанополісі.
Фото автора.

❙
❙

Сучасність...❙

ДОВІДНИК

 Для мандрівки до Бретані потрібна 
шенгенська віза. Авіарейс «Київ—Па-
риж» літаком Air France триває  3 годи-
ни 20 хвилин. Вартість квітка з аеропор-
ту Бориспiль до аеропорту Charles de 
Gaulle коштує близько 8 тисяч гривень. 
Із Парижа до міста Брест також мож-
на дістатися на літаку (сайт аеропорту 
Брест: www.brest.aeroport.fr). Дістатися з 
Парижа до Бретані за дві години мож-
на на Ренн-поїзді TGV. Вартість проїз-
ду стартує від 34 євро (сайт французь-
ких залізниць www.ncf.fr). Як один із аль-
тернативних варіантів — автостоп-кову-
атюраж (сovoiturage), дуже популярний у 
студентів та шукачів пригод (covoiturage.
fr). Якщо ви подорожуєте Францією на 
автомобілі, корисно знати, що вартість 
палива в Бретані становить від 1,3 до 1,7 
євро за літр пального. 
 У готелях Бретані кімната на двох 
iз комфортом (2 зірки) коштує від 48 
євро на добу. Ціни в чотиризіркових 
готелях починаються від 103 євро за 
добу. Якщо подорожувати компанією, 
найпопулярніший варант — зніма-
ти будинок «жит» (Gіte rural). У се-
редньому, тиждень відпочинку кош-
тує від 350 до 500 євро (за будинок iз 
3-4 кімнатами і з усіма зручностями, 
www.gites-de-france.com). Якщо зня-
ти в оренду кімнату, вартість — від 20 
євро на добу.

■

... і середньовіччя Бретані.
Фото з сайта applelanguages.nl.

❙
❙
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«Без конкуренції немає шансів для прогресу».Сергій Ребров
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Тріумфальне повернення 
Ярмоли
 На старті сезону кияни 
здолали «Олександрію» та 
«Карпати». В обох матчах 
чемпіони здобували пере-
моги за рахунок індивіду-
альних дій окремих вико-
навців: якщо у грі з «жов-
то-чорними» добре себе 
проявив Мораес, то поє-
динок з львів’янами прой-
шов під знаком феєрично-
го повернення Ярмоленка, 
котрий уперше з’явився 
на полі після триматчевої 
дискваліфікації. 26-річний 
хавбек «Динамо», прагну-
чи реабілітуватися перед 
уболівальниками після 
провального Євро, вкотре 
довів, що гра киян з Ярмо-
лою у складі набуває додат-
кової солідності та яскра-
вості. Головний же тренер 
«біло-синіх» Сергій Реб-
ров так прокоментував по-
вернення Ярмоленка: «Ми 
виграли 2:0, і Ярмоленко 
забив два м’ячі — як ще 

можна оцінити його гру? 
При цьо му потрібно оціню-
вати не лише його забиті 
м’ячі, а й бажання грати на 
команду. Він відпрацьову-
вав і в атаці, і в обороні. За 
це, напевно, й був винаго-
роджений».
 А донецький «Шахтар» 
після вдалого старту у Лізі 
чемпіонів успішно зіграв і з 
одеським «Чорноморцем». 
Відзначимо, що наставник 
«гірників» Паулу Фонсека 
у цьому матчі пішов на сут-
тєві кадрові зміни, довірив-
ши місце на полі тим, хто 
останнім часом перебував 
у резерві. Зокрема, уперше 
в сезоні зіграла пара цен-
тральних захисників Ку-
чер-Ракицький. Проте й 
без кількох ключових фут-
болістів «Шахтар» розгро-
мив одеситів. «Моряки», 
до слова, вдало обороняли-
ся у першому таймі й на-
віть скоротили відставан-
ня у рахунку у другій поло-
вині зустрічі, але фатальні 

помилки при стандартах не 
дозволили їм «зачепитися» 
бодай за нічию.
 На відміну від двох 
грандів вітчизняного фут-
болу «Зоря» — один із пре-
тендентів на «бронзу» — 
свій матч другого туру виг-
рати не змогла: у виїзному 
поєдинку «чорно-білі» зіг-
рали внічию з кропивниць-
кою «Зіркою». Перше очко 
у еліті новачкам прем’єр-
ліги приніс точний удар 
Кучеренка  незадовго до 
кінця зустрічі.
 Розписали мирову в  
«дніпровському дербі» й 
«Сталь» та «Дніпро»: на 
гол «дніпрянина» Бліз-
ніченка «сталевари» від-
повіли влучним пострілом 
Комваліуса. «Не вистачи-
ло досвіду», — головний 
тренер «біло-синьо-бла-
китних» Дмитро Михай-
ленко назвав головну при-
чину, що не дозволила його 
молодим підопічним пере-
грати «сталеварів».

Феєрія голів і 
«космодром» Кварцяного
 Окрасою ж туру став поє-
динок між «Олександрією» 
та «Ворсклою» — двома 
командами, які минулого 
тижня не надто вдало стар-
тували у кваліфікаційному 
турнірі Ліги Європи. Після 
єврокубкової «засухи» оби-
два клуби прагнули пораду-
вати своїх уболівальників 
голами й, що головне, здо-
бути три пункти.
 Як виявилося, більше 
бажання було у олександ-
рійців, які трьома голами 
у першому таймі вирішили 
долю протистояння (3:2). 
Після матчу головний тре-
нер «Олександрії» Володи-
мир Шаран похвалив своїх 
футболістів за волю до пе-
ремоги, але водночас за-
явив, що команді ще варто 
по кращити гру в обороні. Зі 

словами Шарана важко не 
погодитися, адже в трьох 
офіційних поєдинках сезо-
ну його підопічні пропусти-
ли 10 голів.
 Голеву феєрію подару-
вали своїм шанувальни-
кам футболісти «Волині» 
та «Олімпіка», забивши на 
двох чотири м’ячі. Маючи 
перевагу у два голи, луча-
ни, здавалося, впевнено до-
ведуть справу до перемоги, 
але «Олімпік» проявив ха-
рактер, наприкінці матчу 
вирвавши нічию.
 Розчарований резуль-
татом, тренер «Волині» 
Віталій Кварцяний різко 
розкритикував своїх пі-
допічних: «Була жалю-
гідна, потворна бігани-
на. При тому навіть іміта-
ція боротьби все одно мог-
ла дати якийсь ефект, але 
не вистачило характеру, 

тому такий результат».
 Водночас Кварцяний 
пожалівся і на проблеми 
клубу із Луцька: «Тако-
го за мою 40-річну робо-
ту ніколи не було. Завж-
ди шукав шанс, можна 
було когось взяти, підси-
лити. Зараз узяти нікого. 
Нам дуже цікаві організа-
ції (ФІФА. — Ред.) забло-
кували все, хоча ми розра-
хувались, а вони нічого не 
хочуть робити. Я, як кос-
монавти перед зльотом. 
Ніяк злетіти не можу». ■

Футбол
 Обом українським повпредам 
у Лізі Європи, турнірний шлях яких 
розпочався з кваліфікації, у третьо-
му кваліфікаційному раунді випа-
ло грати з хорватськими клуба-
ми. Коли представники балкансь-
кого футболу опиняються на шля-
ху вітчизняних грандів, як правило, 
хвилюватися не доводиться. Нато-
мість для українських середняків 

навіть команди рівня загребського 
«Локомотива», (котрий вважаєть-
ся фарм-клубом столичного «Ди-
намо»), виглядають вельми непро-
стими опонентами. Для полтавсь-
кої «Ворскли» її вояж до Загреба 
завершився, на перший погляд, до-
волі комфортною «сухою» миро-
вою. Проте, не маючи за плечима 
такого необхідного для єврокубко-
вих протистоянь гостьового гола, в 

матчі-відповіді підопічним Василя 
Сачка доведеться грати, як-то ка-
жуть, тільки на перемогу.
 Щодо другої «серії» дуелі 
«Олександрії» та «Хайдука», то 
вона матиме суто формальний ста-
тус. Після розгрому, якого колек-
тив Володимира Шарана зазнав 
на домашньому стадіоні «Ніка» 
(0:3), дебютантам єврокубків уза-
галі можна й не їхати до Хорватії. 
Єдине, на що можуть розрахову-
вати олександрійці в Спліті, — так 
це порція сонячних ванн та «унція» 
міжнародного досвіду, відсутність 
якого й зіграла злий жарт з «Олек-
сандрією» в їхньому першому мат-
чі в Європі. «Ми намагалися зро-
бити все можливе, щоб після мат-
чу всі йшли додому в хорошому 
настрої. На превеликий жаль, нам 
цього не вдалося. Футбол — гра 
непередбачувана. Але ми не заслу-
говували на цю поразку. Я в цьому 
переконався, переглянувши ще раз 
і проаналізувавши матч», — ска-
зав Шаран.
 Ліга Європи. Третій кваліфі-
каційний раунд. Перші матчі. 
Найцікавіші результати. «Локо-
мотив» (Хорватія) — «Ворскла» 
— 0:0, «Олександрія» — «Хай-

дук» (Хорватія) — 0:3 (Білий 
(«Х») — до 64 хв.), «Сент-Етьєн» 
(Франція) — АЕК (Греція) — 0:0, 
«Герта» (Німеччина) — «Бронд-
бю» (Данія) — 1:0, «Панатінаї-
кос» (Греція) — АІК (Швеція) 
— 1:0, «Абердін» (Шотландія) 
— «Марібор» (Словенія) — 1:1, 
«Лілль» (Франція) — «Габала» 
(Азербайджан) — 1:1 (Вернидуб 
— 90 хв., гол; Безотосний — 90 хв., 
Григорчук (усі — «Г») — тренер).

Теніс
 Турнір WTA в Монреалі (Ка-
нада, призовий фонд — 2,4 млн. 
доларів). 
 Третє коло. Кербер (Німеччи-
на) — Світоліна (Україна) — 1:6, 
7:6, 6:4

* * *
 Слідом за Катериною Бонда-
ренко, котра після народження пер-
вістка повернулася на корти, про-
фесіональну кар’єру поновлює й її 
старша сестра — Олена. Останні 
п’ять років свого життя Бондарен-
ко-старша повністю присвятила сі-
мейним справам, i здавалося, що 
повертатися у великий теніс не пла-
нує. Утім 31-річна тенісистка нава-
жилася на «камбек». Для почат-

ку, аби спробувати свої сили, Оле-
на заявилася на два скромні ґрун-
тові турніри серії ITF, які на початку 
серпня пройдуть в Італії. 

«Формула-1»
 Після того, як у «Мерседесі» 
дозволили своїм пілотам вести на 
трасі рівноправну боротьбу, бри-
танець Льюїс Хемілтон перехопив 
ініціативу в чемпіонаті, вигравши 
три поспіль гонки. При цьому на 
останніх двох Гран-прі — в Буда-
пешті та Німеччині — чинний чем-
піон переміг, вступаючи в перегони 
з другого стартового поля. 
 В обох випадках свого головно-
го конкурента й володаря «поул-по-
зишн» — Ніко Росберга — Хеміл-
тон обходив уже на старті гонки. 
Загалом, минулої неділі на «Хок-
кенхайм-ринзі» другого пілота 
«Мерседеса» випередив не тільки 
його напарник, а й дует iз «Ред бул-
лу». Завдяки подвійному подіуму 
Рікк’ярдо та Ферстаппена на Гран-
прі Німеччини «бики» випередили 
в Кубку конструкторів «Феррарі».
 Чемпіонат світу. 12-й етап. 
Гран-прі Німеччини. Автодром 
«Хоккенхайм-ринг» (306,458 км, 
67 кіл).

 Перша десятка: 1. Хеміл-
тон («Мерседес») — 1:30.44,200. 
2. Рікк’ярдо — відставання 6,996 
сек. 3. Ферстаппен (обидва — 
«Ред булл») — +13,413. 4. Росберг 
(«Мерседес») — +15,845. 5. Фет-
тель — +32,570. 6. Райкконен (оби-
два — «Феррарі») — +37,023. 7. 
Хюлькенберг («Форс Індія») — 
+1.10,049. 8. Баттон («Макла-
рен»). 9. Боттас («Уїльямс»). 10. 
Перес («Форс Індія») — +1 коло.
 Загальний залік: Хемілтон 
— 217, Росберг — 198, Рікк’ярдо 
— 133, Райкконен — 122, Феттель 
— 120, Ферстаппен — 115, Бот-
тас — 58, Перес — 48, Масса (Уї-
льямс)  — 38, Хюлькенберг — 33, 
Сайнс («Торо россо») — 30, Гро-
жан («Хаас») — 28, Алонсо («Мак-
ларен») — 24, Квят («Торо россо») 
— 23, Баттон («Макларен») — 17, 
Магнуссен («Рено») — 6, Верляйн 
(«Манор») — 1, Вандорн («Макла-
рен») — 1.
 Кубок конструкторів: «Мер-
седес» — 415, «Ред булл» — 256, 
«Феррарі» — 242, «Уїльямс» — 
96, «Форс Індія» — 81, «Торо 
россо» — 45, «Макларен» — 42, 
«Хаас» — 28, «Рено» — 6, «Ма-
нор» — 1, «Заубер» — 0. ■

ХРОНІКА■

Перш за все, психологічно футболісти «Олександрії» 
виявилися неготовими до дебюту в єврокубках.
Фото з сайта fco.com.ua.

❙
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ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Класична» інтрига
Після двох турів «Динамо» і «Шахтар» — єдині, 
хто не має очкових втрат

■

Відбувши триматчеву дискваліфікацію, Ярмоленко 
тріумфально повернувся в гру в матчі з «Карпатами».
Фото УНІАН.

❙
❙
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ТАБЛО

 Прем`єр-Ліга. 2-й тур. 
«Чорноморець» — «Шахтар» 
— 1:4 (Філімонов, 61 — Се-
лезньов, 51; Фред, 59; Едуардо, 
90; Коваленко, 90+2); «Волинь» 
— «Олімпік» — 2:2 (Хобленко, 
18; Герасим`юк, 58 — Поступа-
ленко, 72; Петров, 90+7); «Зірка» 
— «Зоря» — 1:1 (Кучеренко, 87 
(пен.) — Гордієнко, 73); «Дніп-
ро» — «Сталь» — 1:1 (Блізні-
ченко, 60 (пен.) — Комваліус, 
78); «Карпати» — «Динамо» — 
0:2 (Ярмоленко, 31, 84); «Олек-
сандрія» — «Ворскла» — 3:2 
(Старенький, 14; Запорожан, 16 
(пен.); Грицук, 37 — Коломоєць, 
25; Хльобас, 57).
 Лідери: «Шахтар», «Дина-
мо» — 6, «Дніпро», «Зоря» — 4, 
«Ворскла», «Олександрія» — 3.
 Бомбардир: Мораес («Ди-
намо») — 3.

* * *
 Перша Ліга. 2-й тур. «Ар-
сенал» — «Полтава» — 0:1; 
«Скала» — «Миколаїв» — 
0:0; «Суми» — «Верес» — 0:2; 
«Авангард» — «Черкаський 
Дніпро» — 0:1; «Інгулець» — 
«Оболонь-Бровар» — 0:1; «Гір-
няк-Спорт» — «Іллічівець» — 
1:3; «Колос» — «Геліос» — 1:3; 
«Десна» — «Нафтовик-Укрна-
фта» — 1:0; «Тернопіль» — 
«Буковина» — 0:2.
 Лідери: «Геліос», «Іллічі-
вець», «Верес», «Десна», «Обо-
лонь-Бровар», «Полтава» — 6.
 Бомбардири: Кушнірен-
ко («Полтава»), Луценко 
(«Геліос») — 3. ■

■

Олексій ПАВЛИШ

Стартові матчі чемпіонату чітко показали головних фаворитів турніру. Так, за перші два 
тури виокремилась шістка клубів, які, найімовірніше, і будуть боротися за місця під 
єврокубковим сонцем. Коло ж претендентів на національне «золото» швидко звузилося 
до двох команд — на старті лише «Динамо» та «Шахтар» набрали максимальну кіль-
кість очок, продемонструвавши таким чином свої чемпіонські амбіції. 
Примітно, що обидва флагмани вітчизняного футболу поки без надзусиль виграють 
свої поєдинки, вкотре змушуючи згадувати слова очільника УПЛ Володимира Генінсона, 
котрий перед стартом нового сезону обіцяв багато цікавих матчів. 
Вочевидь розраховувати на щось цікавеньке можна буде хіба що в другій частині чем-
піонату, коли національний «пелетон» розділиться на два «профільних» секстети. Утім, 
здається, і тоді мало що зміниться в плані змагальної інтриги. «Динамо» та «Шахтар» 
виглядають беззаперечними фаворитами чемпіонської гонки. І, можливо, за умов, коли 
в національній першості є пара чітких лідерів, одним із найкращих проектів реформу-
вання ЧУ міг би бути варіант iз «плей-оф», з розведенням двох сіяних колективів по 
різних «поверхах» турнірної сітки... Утім, як казав відомий політик: маємо те, що маємо. 
Наразі вітчизняні гранди штампують перемоги, готуючи плацдарм до першого в рамках 
нового чемпіонату українського «класико», яке має відбутися в сьомому турі. 
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Інстинкт бути щасливими
Десять супер-мам та одна супер-бабуся отримали національні премії, 
ставши переможницями всеукраїнського конкурсу «Мама року 2016»
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 На допиті:
 — Розкажіть, де ви купили такий 
якісний диплом про вищу освіту?
 — Знайшов на дорозі!
 — Ви стверджуєте, що знайшли 
на дорозі диплом на своє ім’я?
 — Так!
 — І як ви поясните такий збіг?
 — Це не збіг. Просто паспорт на 
це ім’я я купив пізніше.

* * *
 Чоловік, йдучи на роботу, каже 
дружині:
 — Дай мені трохи грошей.
 — Навіщо тобі гроші?
 — Ну, буду йти з роботи, зустрі-
ну когось, третім буду.
 — Ти краще з роботи йди додо-
му, ніде не затримуйся — першим 
будеш!

По горизонталі:
 1. Великий чорний хижий птах. 
3. Декоративний шалик із пір’я. 
6. Місто в Ізраїлі. 9. Знаменитий 
французький аеропорт. 10. Біблій-
ний пророк, плач якого оспівав Гри-
цько Чубай. 11. Творче псевдо Іллі 
Файнзільберга, одного з літератур-
них «батьків» Остапа Бендера. 12. 
Поема Тараса Шевченка. 13. Люди-
на, яка має однакове ім’я чи прізви-
ще. 15. Гроші, зброя чи речі, здобуті 
в бою. 16. Відросток кістки, до яко-
го зазвичай кріпляться м’язи. 18. 
Пристрій для переведення фотогра-
фій та документів у цифровий фор-
мат. 20. Друге місце у спортивних 
змаганнях. 21. Ягода, гібрид чорної 
смородини й аґрусу. 23. Кумедний 
пришелець, герой першого серіа-
лу на ICTV, озвученого українською. 
25. Ім’я актриси, яка зіграла голо-
вну роль у фільмі «Щоденники Бри-
джіт Джонс». 26. Федеральна зем-
ля в Австрійських Альпах, знамени-
та своїм співом. 28. Замкнута крива, 
усі точки якої рівновіддалені від цен-
тру. 29. Легендарний співець, ім’я 
якого згадується в «Слові про Ігорів 
похід». 30. Дев’ята хвиля, змальо-
вана Іваном Айвазовським. 31. Ім’я 
польського письменника і педагога, 
який разом з єврейськими дітьми пі-
шов до газової камери в концтаборі 
Треблінка.
По вертикалі:
 1. Продукт переробки кам’яного 
вугілля, пориста речовина, що міс-
тить 96% елементарного вуглецю. 2. 
«Шкіра» дерева. 3. Індійське міс-
то, яке зараз називається Мумбай. 
4. Муніципалітет у Франції, в регіоні 

Рона-Альпи. 5. Земля в Сибіру, про-
дана Катериною ІІ американцям. 7. 
Нижче військове звання в російсь-
кій царській армії. 8. Щипковий му-
зичний інструмент. 10. Музичний 
конкурс, на якому перемогла Джа-
мала. 13. Давньогрецький міфічний 
герой, який переміг Медузу Горгону. 
14. Рідке тісто з борошна, дріжджів 
і рідини, на якому печуть хліб. 15. 
Вічнозелене хвойне дерево чи ча-
гарник, що росте в Карпатах, цінна 
деревина для меблів. 17. Антагоніст 
добра. 19. Російське місто, куди втік 
спочатку Віктор Янукович. 20. Гор-
лівський концерн, який був найбіль-
шим в Україні виробником мінераль-
них добрив, флагманом хімічної про-
мисловості. 22. Листяне дерево. 23. 
Дорога чи стежка, обсаджена з обох 
боків деревами. 24. Дрібно переме-
лене м’ясо. 27. Підрозділи загонів у 
стародавній Спарті, до яких розподі-
ляли хлопчиків, що виховувались за 
державний рахунок. ■
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3 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +14...+16; удень +24...+26.

Миргород: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +17...+19; 
удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21; удень +28...+30.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +14...+16; удень +24...+26. Моршин: уночi 
+14...+16; удень +24...+26.

1 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 25-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Аліса КВАЧ

 Для акторів та співаків 
несподівана кардиналь-
на зміна іміджу — звич-
ний спосіб привернути 
вкотре до себе увагу. Втім 
цьогорічна переможниця 
«Євробачення» Джама-
ла ніколи не відзначала-
ся схильністю до експе-
риментів iз власною зов-
нішністю. Тим більше її 
шанувальники були зди-
вовані, побачивши улюб-
лену співачку в «Інстагра-
мі» яскравою блондинкою 
із зачіскою у стилі модни-
ці 60-х років. Попри при-
родний темний колір шкі-
ри та карі очі Джамали всі 
були одностайними, що 
образ вийшов цікавий і 
нестандартний. І всіх од-
разу ж зацікавило питан-
ня: «Що сталося?»
 Як з’ясувалося, під-
став для хвилювання не-
має — Джамала не стала 
міняти свій колір волос-

ся, а лише взяла участь у 
фотосесії, де з неї й справ-
ді спробували зробити ві-
дому французьку актрису 
і співачку Бриджіт Бардо. 
Українська співачка теж 
давно дружить із кінема-
тографом — вона зігра-
ла одну з головних ролей 
у фільмі «Поводир» Оле-
ся Саніна. Тож в образ кі-
нодіви з 60-х вона вжила-
ся настільки природно, 
що викликала захоплен-
ня у своїх фанів. «Клас-
ний образ!!! Схвалюємо!», 
«Стиль 60-х, Бриджіт 
Бардо, Софі Лорен. Ви 
така ж чарівна!», «Блон-
динка — це круто!» — ось 
деякі із захоплених від-
гуків, які з’явилися під 
фото.
 Сама Джамала до різ-
них експериментів ста-
виться по-філософськи. Не 
так давно вона з’явилася 
на Одеському міжнарод-
ному кінофестивалі у двох 
сукнях одразу. «Життя 

надто коротке, щоб перей-
матися тим, що про тебе 
подумають чи скажуть 
люди. Тому живи як хо-
чеш — дай їм тему для роз-

мов», — підписала вона в 
«Інстаграмі» це своє фото 
в новому іміджі. Лишаєть-
ся сподіватися, що продов-
ження буде. ■

ЗМІНА ІМІДЖУ

Бриджіт Джамаладінова
Переможниця «Євробачення» несподівано вирішила стати блондинкою

■

Новий образ.❙

Ната НЕТУДИХАТА

 Невідомо, чи читало поважне подружжя 
Анжела і Ангус Мільнер-Браун iз шотландсько-
го містечка Біггар знаменитий сатиричний роман 
Ільфа і Петрова про пригоди Остапа Бендера та 
Кіси Вороб’янiнова. Очевидно, що ні. Інакше вони 
не тримали б шість років на горищі придбаний на 
аукціоні за 5 фунтів старовинний стілець, а одра-
зу б зайнялися пошуком скарбів.
 Утiм стілець виглядав надто потертим і не-

презентабельним, а грошей на перетяжку вже 
не було. Коли ж господар таки відніс стілець 
у майстерню, він виявив під старою підшив-
кою інкрустовану діамантами брошку у вигляді 
квітки, сережки і каблучку. Винахідливий пан 
Ангус не став розповідати дружині про знахід-
ку, вирішивши за краще зробити благовірній 
сюрприз і подарувати коштовності на свята. 
Так і робив упродовж кількох років, презен-
тувавши перстень на річницю весілля, сереж-
ки — на День святого Валентина і старовинну 

брошку — на Великдень. І лише припертий до 
стінки питаннями, звідки такі гроші, мусив про 
все зізнатися. «Мій чоловік — великий роман-
тик», — цитує пані Мільнер-Браун британська 
газета DailyTelegraph.
 Спеціалісти датують знайдені коштовності 
кінцем XIX — початком XX століття і оцінюють 
їхню вартість у 5 тисяч фунтів стерлінгів. Як-
то кажуть, привалило щастя. Аби тільки після 
розголошення новини на голови пари не знай-
шовся свій Остап Бендер. ■

БУВАЄ

Дванадцять стільців по-шотландськи
Знайшли коштовності на 5 тисяч фунтів стерлінгів

■
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