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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,01 грн 

1 € = 28,27 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

        Передплату на «Україну молоду» продовжено до 15 червня   »СТОР. 7

Оптимістичне 
прискорення

Погана реалізація не 

дозволила «синьо-

жовтим» відібрати очки у 

чинних чемпіонів світу
стор. 14 »

В Україні знову 

зросли тарифи 

на «комуналку». 

Куди ж далі?
стор. 4 »

Неперевершений 
Лом

Усього лише сім боїв на профі-ринзі знадобилися Василю Ломаченку, аби стати чемпіоном світу в двох різних вагових категоріях. ❙
Фото з сайта apostrophe.com.ua. ❙

Угіддя аграрного 

коледжу чиновники 

Держгеокадастру таємно 

розділили між великими 

і дрібними власниками. 

Вкрадене освітяни 

повертають уже третій рік
стор. 9 »

Пошматована земляВсе вище, і вище, і вище

Один із найяскравіших вітчизняних боксерів у рекордно 

короткі терміни здобув другий пояс чемпіона світу
стор. 15 »
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«РФ несе особливу відповідальність, тому що продовжує підтримувати 
сепаратистів на Донбасі. Ми бачимо російські війська на сході України».

Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО

УКРАЇНА МОЛОДА

АКЦІЇ

Київ — 
не Орландо
У столиці правопорядок 
під час «Маршу 
рівності» охороняли 
понад 6 тисяч осіб
Олена КАПНІК

 Минулими вихідними в українсь-
кій столиці вп’яте пройшов «Марш 
рівності» на підтримку ідеї необхід-
ності дотримання прав людини, не-
залежно від сексуальної орієнтації, 
гендерної ідентичності або яких-не-
будь інших ознак. Цього року захід 
відбувався при охороні поліцейських 
зі щитами, собаками та металошука-
чами. Мирна хода об’єднала близько 
двох тисяч людей, які принесли з со-
бою українську символіку та «весел-
кові» прапори. (Правоохоронців було 
втричі більше). До слова, «Марш Рів-
ності» не менш ніж наполовину скла-
дався з людей, які не належать до 
ЛГБТ-спільноти і прийшли, щоб ви-
словити солідарність. Серед учасни-
ків маршу — правозахисники, гро-
мадські активісти, демобілізовані вій-
ськові, політики і дипломати. Дехто 
прийшов із дітьми, були люди на ін-
валідних візках.
 Серед присутніх на акції були й 
противники «Маршу рівності», які 
прийшли з плакатами «Київ проти 
параду». Поліція затримала 57 осіб, 
склала 10 адміністративних прото-
колів за статтею «дрібне хуліганс-
тво». Незважаючи на дрібні завору-
шення, організатори заходу ствер-
джують, що сьогодні значна частина 
українського суспільства підтримує 
права людини для всіх. 
 «Цьогорічний «Марш рівності» 
цілком заслужено можна назвати іс-
торичною подією: він був відкритим, 
він був масовим, він пройшов мир-
но. Держава продемонструвала свою 
спроможність та бажання виконува-
ти свої зобов’язання щодо дотриман-
ня прав людини для кожного і кож-
ної. Суспільство в своїй більшості 
підтримало  демократичні цінності 
та права людини, які є основною те-
мою цього мирного зібрання. Цей ве-
личезний крок уперед став можливим 
завдяки кожному і кожній iз нас», — 
коментує директорка Департаменту 
безпеки «Київ-Прайд-2016» Руслана 
Панухник. 
 Утім якщо в Україні марш прой-
шов без заворушень, то y США Прайд 
завершився терактом. У ніч на неді-
лю в американському місті Орландо в 
одному з клубів сталася стрілянина, 
yнаслідок якої півсотні людей загину-
ло та ще півсотні госпіталізовано з по-
раненнями різних ступенiв тяжкості. 
Наразі поліція має дві версії події: не-
приязнь до геїв і теракт, здійснений 
під впливом або під керівництвом іс-
ламських екстремістів. Друга версія 
найбільш вірогідна, оскільки теро-
ристичне угруповання «Ісламська де-
ржава» взяло на себе відповідальність 
за стрілянину в нічному клубі.
 До слова, президент США Барак 
Обама виступив зі спеціальним звер-
ненням, під час якого назвав масо-
ву стрілянину в Орландо «терак-
том і актом ненависті», тому ФБР 
розслідує цей злочин як теракт. За 
останніми даними, трагедія в гей-
клубі Pulse за кількістю жертв ста-
ла найбільшим випадком масового 
вбивства в США з часу терактів 11 
вересня 2011 року. ■

■

Іван ЛЕОНОВ

 Ситуація на східному фронті неа-
бияк загострилася: через застосування 
ворогом підступної тактики кількість за-
гиблих військових i цивільних зросла в 
рази. За даними прес-центру АТО, оку-
панти відкривають вогонь, а коли от-
римують відповідь, вимагають режиму 
тиші, в деяких випадках не дотримую-
чись його, продовжують агресивні об-
стріли з важкої артилерії.
 Зокрема, в ніч на неділю ворог 
обстріляв iз потужної зброї шахту 
«Бутівка», що на околиці Макіївки 
під Донецьком. У результаті будівля 
шахти частково обвалилася. Під за-
валами, за даними волонтерів і ок-
ремих народних депутатів, загинуло 
чотири вояки зі складу ДУК «Правий 

сектор», ще 10 добровольців поране-
но. 
 У штабі АТО та в Генштабі ЗСУ 
попервах заперечували втрати в ла-
вах ЗСУ. Однак не згадали про доб-
ровольчі формування. Утім у неді-
лю ввечері на майдані Незалежності 
в Києві кілька сотень патріотів вша-
нували пам’ять загиблих у «Бутівці», 
запаливши свічки на честь захисни-
ків України. А вчора вранці командир 
ДУК «Правий сектор» Андрій Стем-
піцький оприлюднив фото загиблих 
під Донецьком бійців.
 Пан Стемпіцький назвав позив-
ні та окремі прізвища загиблих: 26-
річний «Гуцул» (Юрій Гнатюк), 24-річ-
ний «Док» (Роберт Маслей), «Легат» 
та «Ярик». Зокрема, Роберта Маслея із 
Закарпаття, відомого як «Док», вважали 

одним iз найкращих парамедиків «Пра-
вого сектору».
 Після цього заперечувати втра-
ти вже не було сенсу. Тож на Банковій, 
на відміну від Міноборони, заявили, що 
вважають героями добровольців, що за-
гинули на шахті «Бутівка» . 
 Як повідомив речник адміністрації 
Президента з питань АТО Андрій Лисен-
ко, за фактом загибелі чотирьох бійців 
зі складу ДУК «Правий сектор» прово-
дять офіційне розслідування. Зокрема, 
Генштаб ЗСУ з’ясовує, чому доброволь-
ці, які не належать до Збройних сил Ук-
раїни, перебували на передовій без доз-
волу. 
 Полковник Лисенко також пояснив, 

чому прес-центр АТО в неділю заперечу-
вав втрати на шахті «Бутівка». Мовляв, 
в офіційних зведеннях iдеться лише про 
загиблих і поранених військовослуж-
бовців ЗСУ, правоохоронних і силових 
структур держави, а не про доброволь-
ців, які не мають права перебувати на пе-
редовій. 
 «Як мені передали з Генерального 
штабу, зараз там проводять відповідне 
розслідування — яким чином люди, які 
не належать до Збройних сил України, 
без відповідного дозволу були на пере-
довій», — пояснив пан Лисенко. І додав, 
що «кожен українець, який зі зброєю в 
руках, захищаючи свою Батьківщину, за-
гинув, є справжнім Героєм». ■

Додаткова допомога НАТО
 Міністри оборони країн-членів 
НАТО 15 червня обговорять варіан-
ти надання додаткової допомоги для 
України та Грузії. Про це заявив учо-
ра Генсек НАТО Єнс Столтенберг на 
прес-конференції у Брюсселі. «Ми 
обговоримо додаткову допомогу 
для України та Грузії. У середу від-
будеться засідання комітету Украї-
на—НАТО. Ми стурбовані ескала-
цією конфлікту на Донбасі й нови-
ми випадками порушення режиму 
припинення вогню», — сказав він. 
Столтенберг додав, що міністри та-
кож обговорять хід українських ре-
форм, хід виконання програм НАТО 
в Україні.
 У середу в Брюсселі відбудеть-
ся прес-конференція міністра оборо-
ни України Степана Полторака, який, 
найімовірніше, повідомить подроби-
ці нової програми допомоги.

Компроміс ЄС
 Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель готова піти на поступки і 
погодитися на впровадження без-
візового режиму між ЄС та Туреч-
чиною без задоволення усіх вимог 
Євросоюзу. Про це з посиланням на 
дипломатичне повідомлення посла 
Великої Британії в Берліні Себас-
тьяна Вуда пише The Telegraph. За 
його словами, Меркель готова на 

компроміс задля того, щоб збере-
гти міграційну угоду між ЄС та Ту-
реччиною. На переконання посла, 
ЄС «триматиме Ердогана за сто-
лом переговорів до жовтня», поки 
не спаде великий приплив мігран-
тів, що є традиційним для літа.
 Нагадаємо, раніше в Анкарі за-
явили, що Туреччина може призу-
пинити дію всіх своїх двосторон-
ніх угод із Європейським Союзом, 
у тому числі щодо митного союзу 
і реадмісії мігрантів, якщо ЄС про-
довжить свою політику «подвійних 
стандартів» у переговорах. Уряд Ту-
реччини переконує, що виконав усі 
вимоги ЄС для надання безвізово-
го режиму турецьким громадянам, і 
не хоче змінювати своє антитерорис-
тичне законодавство.

Звинуватили Росію
 У Варшаві з нагоди недільного 
Дня Росії українські активісти про-
вели мовчазний флешмоб: принесли 
під диппредставництво країни-агре-
сора труни, вінки та хрести, що сим-
волізували вбивства росіянами ук-
раїнців на Донбасі.
 У ході акції «Росія — країна, 
яка вбиває» активісти варшавсько-
го Євромайдану лягли вздовж пар-
кану посольства РФ, символізуючи 
вбитих українців за понад два роки 
війни на Донбасі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

НА ФРОНТІ

Герої «Бутівки»
Під завалами шахти, розстріляної 
з ворожої артилерії, загинуло четверо 
добровольців ДУК «Правий сектор»

■

Анастасія СЕРГЕЄНКО

 Колектив Донецького на-
ціонального університету про-
голосував за присвоєння уні-
верситету імені українського 
письменника та правозахис-
ника Василя Стуса, який ви-
ріс і навчався в Донецьку.
 Відповідне рішення на кон-
ференції наприкінці минулого 
тижня підтримала більша час-
тина колективу. «За» проголо-
сували 75 членів зі 105. Ректор 
ДонНУ Роман Гринюк повідо-
мив, що університет звертати-
меться до Міністерства освіти і 
науки України, щоб затверди-
ти це рішення.
 «Це історичне, доленосне 
рішення і дуже відповідальне 
з моральної точки зору. Тепер 
університет має довести саме 

цей рівень, рівень Стусівсь-
кого університету», — заува-
жив Роман Гринюк. При цьо-
му він ви словив сподівання, 
що студенти вступатимуть на 
перший курс уже до Донецько-
го національного університету 
імені Василя Стуса. Нагадає-
мо, що Донецький національ-
ний університет розколотий. 
Частина викладачів залиши-
лася в окупованому Донець-
ку, а частина, дотримуючись 
рішення Міністерства освіти 
України, переїхала до Вінни-
ці.
 Як відомо, Василь Стус 
свого часу навчався на істори-
ко-філологічному факультеті 
педагогічного інституту До-
нецька, який пізніше став До-
нецьким національним уні-
верситетом. ■

ПАТРІОТИЧНО

Рівень Стусівського 
університету
Донецькому вишу присвоїли 
ім’я поета-правозахисника

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Дата 13 квітня 2014 року за пам’я-
талася як день жорстокої розправи про-
російських активістів над прихильни-
ками Євромайдану. Відео кривавого 
побоїща на сходах метро станції «Уні-
верситет», де беззахисних людей доби-
вали палицями та ногами, й понині фі-
гурує у кількох порушених криміналь-
них справах. По одній із них Дзержинсь-
кий районний суд міста визнав винним 

38-річного харків’янина, призначивши 
йому покарання у вигляді шести років 
в’язниці.
 Як встановили слідчі, засуджений 
кілька разів ударив потерпілого ногою, 
а потім узявся лупцювати його по спині 
палицею. Нападника неабияк роздрату-
вала державна символіка на одязі «жер-
тви». Чим би завершилася ця історія, не-
відомо, але, на щастя, дебошира зупини-
ли співробітники Червоного Хреста, які 
прибули на місце побоїща за викликом. 
«Під час судового розслідування звину-

вачений свою вину не визнав, — пові-
домив начальник відділу прокурату-
ри області Ігор Чуб. — Однак усі дока-
зи свідчили про зворотне. Крім цього, на 
судовому засіданні було переглянуто ві-
деозаписи з місця події, на яких зафік-
совані протиправні дії цього чоловіка». 
 Водночас Київський районний 
суд Харкова засудив до двох років 
ув’язнення 37-річного громадянина, 
який брав участь у діяльності козачих 
бандформувань i «народній міліції» на 
території так званої «ЛНР». «Він охо-
роняв артилерійські підрозділи теро-
ристів, — повідомив керівник прес-
центру СБУ в Харківській області Вла-
дислав Абдула, — стояв на блокпостах 
у районі Перевальська та Антрацита». 
До рук правоохоронців чолов’яга пот-
рапив через власну необережність: його 
затримали на харківському Південно-
му вокзалі, коли той спокійнісінько 
їхав додому на відпочинок після рат-
ної служби. ■

ВИРОК

Без терміну давності
Судді оголосили вироки громадянам, 
які підтримували сепаратистський рух на сході України

■
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Одеська 
«вата»
Маршал Жуков проти 
Небесної сотні
Наталя ТУРАК

 Близько сотні жителів мікрорайо-
ну Таїрова в Одесі, в основному жінки і 
пенсіонери, минулої суботи вийшли на 
мітинг проти перейменування проспекту 
Маршала Жукова на проспект Небесної 
сотні. Прибули й проукраїнські активіс-
ти. Задля безпеки жителів і активістів 
розділяв кордон iз поліцейських, яких 
приїхало сiм екіпажів.
 «Ми вважаємо за потрібне донести до 
громадськості усю важливість нашої іс-
торичної спадщини. Жуков — це вели-
кий полководець, який відкривав парад 
перемоги у Москві 45-го», — каже «УМ» 
протестувальниця Олена Коренкова. За 
її словами, влада, замість займатися без-
глуздими перейменуваннями, повинна 
робити реальні речі, наприклад, підніма-
ти економіку країни. «До всього, ще й по 
місту почали закривати російські школи. 
Якщо вони так хочуть цього, тоді нехай 
порядкують у Західній Україні», — додає 
інша пані, Олена. 
 Натомість активіст Андрій Байдар 
вважає, що Україна не повинна ділитися 
на схід і захід. «Кожен українець пови-
нен пам’ятати тих людей, котрі по клали 
своє життя на теренах української волі. 
Це повага не тільки для полеглих, а й для 
мільйонів їхнiх нащадкiв», — говорить 
він «УМ». 
 Більшість учасників акції з обох 
сторін розійшлися після того, як пред-
ставник районної адміністрації повідо-
мив про призначення додаткових громад-
ських слухань із питання перейменуван-
ня даного топоніма.
 Нагадаємо, в розпорядженні, підпи-
саному «губернатором» Одеської області 
Саакашвілі, проспект Маршала Жукова 
перейменований на проспект Небесної со-
тні. Однак у мерії вважають це незакон-
ним. ■

■

Завищена стартова ціна? 
 Конкурс iз продажу Одеського припортового за-
воду відбудеться 26 липня, про це йдеться в пові-
домленні Фонду держмайна України. Початкова ціна 
пакета акцій — 13,2 млрд. гривень. Міжнародний 
валютний фонд та ЄБРР вважають завищеною таку 
стартову ціну приватизації. «Закривати угоду буде-
мо в серпні. Я дуже сподіваюся, що до вересня гро-
ші вже будуть у бюджеті», — сказав голова фонду 
Ігор Білоус.
 Прийом заявок для участі в конкурсі закінчуєть-
ся 18 липня.

За демобілізацію 5-ї хвилі
 Під будівлею адміністрації Президента у Києві 
близько півсотні активістів вимагали демобілізації 
солдатів, мобілізованих у ході так званої «5-ї хвилі». 
Основна маса активістів — жінки, деякі з дітьми; 
вони скаржаться, що рік iз моменту призову на служ-
бу вже пройшов, а указу про демобілізацію все ще 
немає, незважаючи на те, що закон обмежує час при-
зову одним роком несення служби. 

Побили поліцейського
 У Шевченківському районі Києва дві жінки на-
підпитку і п’яний чоловік побили поліцейського. Інци-
дент стався на вулиці Дмитрівській. Поліцію викли-
кали мешканці будинку, стурбовані поведінкою га-
ласливої компанії. На зауваження правоохоронців 
товариші по чарці не реагували, а коли поліція вирі-
шила затримати одну з жінок, влаштували бійку. В 
результаті одному з патрульних зламали ніс, у нього 
закрита черепно-мозкова травма. Після того як беш-
кетників доставили до відділення, вони продовжува-
ли хуліганити: відмовлялися давати пояснення, скан-
далили і пошкодили елементи інтер’єру. 
 Поліція порушила кримінальну справу за стаття-
ми 296 (хуліганство), 342 (опір представникові вла-
ди) і 345 (загрози або насильство щодо правоохо-
ронця) КК України. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Анастасія СЕМЕНЧУК 

 Сьогодні у Києві презен-
тують фотовиставку жур-
наліста Антона Наумлюка, 
що має назву «Суд абсур-
ду». На ній представлені фо-
тографії з судових засідань 
у справах в’язнів Кремля 

— українських громадян, 
переслідуваних у Росії та 
окупованому Криму з полі-
тичних мотивів. Ця наоч-
на демонстрація страж-
дань, несправедливості й 
жорстокості, характерних 
для сучасної судової систе-
ми РФ, справді нагадує те-

атр абсурду. Фотографії з 
судових засідань у справах 
Надії Савченко, кримських 
«терористів» Олега Сенцо-
ва й Олександра Кольченка, 
«чеченських» — Станісла-
ва Клиха і Миколи Карпю-
ка, а також світлини з зали 
у справі «карателя» Сергія 
Литвінова відображають 
дійових осіб процесів: не 
лише ув’язнених і членів 
їхніх родин, а й представ-
ників російського «криво-
суддя». 
 Кореспондент «Радіо 
«Сво бо да» Антон Наум-
люк — автор статей про су-
дові процеси над україн-
цями в Росії. Виставка ор-

ганізована правозахисною 
ініціативою «Євромайдан 
SOS» у рамках кампанії 
LetMyPepleGo спільно з 
«Кримським домом».
 Нагадаємо, від почат-
ку 2014 року і до сьогодні в 
російських судах про йшло 
більше десятка політично 
мотивованих процесів, жер-
твами яких стали громадя-
ни України. Більшість iз 
них правозахисники визна-
ли політичними в’язнями. 
Проте для російських де-
ржавних ЗМІ вони стали 
ін струментами безжальної 
пропаганди і виправдання 
воєнного вторгнення Росії 
на територію України. ■

ФОТОФАКТ

Абсурд «кривосуддя»
У Києві показують фото з судових 
засідань політв’язнів Кремля

■

Затопило.❙

Ірина КИРПА 

 Рясні дощі призвели до за-
топлення приватних будинків, 
підвалів та земель сільськогос-
подарського призначення відра-
зу в декількох районах Херсонсь-
кої області. В оселях у мешкан-
ців сіл Херсонщини вода знищує 
меблі, а на полях велика кіль-
кість опадів спричинила заги-
бель урожаю пшениці, ріпаку та 
овочів. Через те що дощі не при-
пиняються, ситуація вже близь-
ка до критичної: четвертий день 
рятувальники ДСНС, що в Гені-
чеському районі, у цілодобово-
му режимі відкачують воду з до-
могосподарств людей. Численні 
колективні звернення до місце-
вої влади результатів поки що не 
дають.
 «Потопи в нас утворюються 
після кожного дощу, але у цьо-
му році вода затопила не лише 
підвали та підсобні приміщен-
ня, а й наш будинок, — нарікає 
Раїса Іваницька, мешканка Гені-
чеського району. — У цьому році 
від великої кількості води в хаті 
провалилася підлога, постраж-
дали меблі та побутова техніка. 
Довелося викинути холодиль-
ник, адже він не витримав напо-
ру стихії й просто згнив від вели-
кої кількості вологи у будинку».
 Виною всьому — недобудована 
дренажна система, на функціону-
вання якої своєчасно не виділили 
фінансування. Грошей вистачило 
лише на будівництво колодязів та 
прокладку труб. А ось на підклю-
чення та початок роботи всієї сис-
теми загалом — коштів забрак-
ло. За оцінкою фа хівців, для ви-
рішення проблеми підтоплення 
лише в Генічеському районі буде 

потрібно знайти не менше десяти 
мільйонів гривень.
  «На жаль, проект iз порятун-
ку від регулярних підтоплень так 
і залишився незавершеним через 
хронічний брак коштів, — про-
коментував ситуацію начальник 
відділу житлово-комунального 
господарства Генічеської місь-
кради Руслан Симоненко. — Че-
рез це досі відсутній навіть сам 
проект проведення робіт з обла-
штування дренажної системи у 
Генічеському районі».
  Навіть ті дренажні системи, 
що зараз працюють у населених 
пунктах Херсонщини, просто не 
справляються з великою кіль-
кістю опадів, і люди часто-густо 
стають заручниками власних бу-
динків, а їхнi городи та сади пе-
ретворюються на суцільні озе-
ра. У прес-службі обласного уп-
равління екології розповіли про 
те, що найбільш уразливими для 
підтоплення залишаються Гені-
чеський, Новотроїцький та Цю-
рупинський райони Херсонщи-
ни. Особливо небезпечна ситуа-
ція склалася на ділянці вздовж 
Чорного моря і озера Сиваш, а 
також на локальних ділянках, 
розташованих у Генічеському 
районi. У цій зоні розташованi 52 
населенi пункти, які регулярно 
страждають від підтоплення до-
щовою водою.
  Ще сім років тому в Каб міні 
було затверджено державну про-
граму з боротьби з підтопленням 
сільськогосподарських районів 
Херсонщини. Однак через неста-
чу фінансування всі прогресивні 
програми з ліквідації підтоплен-
ня на Херсонщині просто «замо-
рожують» на невизначений тер-
мін. ■

СТИХІЯ

Рятуйте, потоп!
У Генічеському районі від дощів 
страждають люди та гине урожай

■

ГАЛИНА ПЕЧЕРИЦЯ

 ЛІДЕР РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 
ОЛЕГ ЛЯШКО РАЗОМ IЗ КОМАН-
ДОЮ ВЗЯВ УЧАСТЬ В УРОЧИСТОС-
ТЯХ, ПРИСВЯЧЕНИХ ДРУГІЙ РІЧ-
НИЦІ ЗВІЛЬНЕННЯ МАРІУПОЛЯ. 
ГОЛОВНИЙ РАДИКАЛ І ЙОГО КО-
ЛЕГИ ДМИТРО ЛІНЬКО ТА ІГОР 
МОСІЙЧУК ОТРИМАЛИ ВІД МІНІС-
ТРА ВНУТРIШНIХ СПРАВ АВАКОВА 
ПОЧЕСНI ВІДОМЧI НАГОРОДИ, ЯКИ-
МИ ВІДЗНАЧАЛИ ЗАХИСНИКІВ МІС-
ТА. 
 ЗА СЛОВАМИ ЛЯШКА, ВІН ПИ-
ШАЄТЬСЯ ТИМ, ЩО У НАЙВІДПОВІ-
ДАЛЬНІШУ МИТЬ БУВ ПОРЯД IЗ ЖИ-
ТЕЛЯМИ МАРІУПОЛЯ ТА ДОЛУЧИВ-
СЯ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ МІСТА ВІД ОКУ-
ПАНТІВ. ПОЛІТИК ПОДЯКУВАВ 
БІЙЦЯМ БАТАЛЬЙОНІВ «АЗОВ», 
«ДНІПРО», «ДОНБАС», А ТАКОЖ 
НАЦГВАРДІЇ, ЗСУ І ПРИКОРДОН-

НИКАМ — УСIМ, ЗАВДЯКИ КОМУ 
МІСТО ЛИШИЛОСЯ УКРАЇНСЬКИМ. 
 «МАРІУПОЛЬ БУВ СТРАТЕ-
ГІЧНОЮ ТОЧКОЮ, ЧЕРЕЗ ЯКУ 
РОСІЙСЬКІ ТЕРОРИСТИ ШУКАЛИ 
ВИХІД НА КРИМ. МИ НЕ ЗДАЛИ 
МАРІУПОЛЬ І ВИГРАЛИ БОРОТЬ-
БУ ЗА МИРНЕ НЕБО НАД ЦИМ УК-
РАЇНСЬКИМ МІСТОМ. ТОМУ, ЯК 
І ДЛЯ КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ, ДЛЯ 
МЕНЕ ЦЕЙ ДЕНЬ — ВЕЛИКЕ СВЯ-
ТО. МАРІУПОЛЬ НАЗАВЖДИ У 
МОЄМУ СЕРЦІ», — ПОДІЛИВСЯ 
ЛЯШКО. 
 ПЕРЕБУВАЮЧИ В МАРІУПОЛІ, 
НАРДЕП ТАКОЖ ВІДВІДАВ ВОЄННИЙ 
ГОСПІТАЛЬ, ДЕ ЛЕЖАТЬ ПОРАНЕНІ 
ВІЙСЬКОВІ, ТА ПОСПІЛКУВАВСЯ З 
ПРИКОРДОННИКАМИ. 
 «ВІЙНА, НА ЖАЛЬ, НЕ ЗАКІН-
ЧЕНА, ПОКИ НЕ ЗВІЛЬНЕНА ЧАС-
ТИНА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, А 
РОСІЙСЬКІ ТЕРОРИСТИ ПЕРЕБУВА-

ЮТЬ НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ. ОТЖЕ, 
МАЄМО ЗРОБИТИ ВСЕ, ЩОБ НАД 
УСІЄЮ НЕНЬКОЮ-УКРАЇНОЮ БУЛО 

МИРНЕ НЕБО. І ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ 
ТИМ, ХТО ПОКЛАВ ЗА ЦЕ СВОЄ ЖИТ-
ТЯ», — ДОДАВ ЛЯШКО. ■

ДО ДАТИ

ЛЯШКО: МАРІУПОЛЬ ЗАВЖДИ У МОЄМУ СЕРЦІ

РАДИКАЛИ ОТРИМАЛИ ВIДЗНАКИ З НАГОДИ ДРУГОЇ РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ МIСТА

■

ЛЯШКО НА УРОЧИСТОСТЯХ IЗ НАГОДИ ДРУГОЇ РIЧНИЦI ВИЗВОЛЕННЯ МАРIУПОЛЯ.❙
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«Я не кажу, що ціна на газ повинна бути низькою. Я кажу, що людей потрібно 
підготувати і захистити від високої ціни на газ, а в цьому плані нічого не зроблено». Олексій Кучеренко

екс-міністр ЖКГ

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у 
сферах енергетики і комуналь-
них послуг, прийняла рішення 
підвищити тарифи на теплову 
енергію, на послуги з централі-
зованого опалення і централізо-
ваного постачання гарячої води 
для потреб населення. Якщо 
раніше, наприклад, за опалення 
у двокімнатній квартирі в Києві 
площею 50 кв. м. платили від 
640 грн. до 845 грн. (залежно 
від постачальника послуг), то 
тепер сума виросте від 1312 
грн. до 1536 грн. Що стосуєть-
ся гарячої води, то при спожи-
ванні 5 кубів місячна платіжка 
збільшиться приблизно з 200 
гривень до 400. Разом приріст 
по цих двох позиціях комуналь-
них платежів для киян складе 
близько 900 гривень. «Стри-
бок» цін на водопостачання і 
на теплоенергію був зумовле-
ний подорожчанням газу. Саме 
блакитне паливо є альфою та 
омегою ціноутворення в сфері 
ЖКГ, з нього ми й почнемо наш 
аналіз. 

Гормон росту 
 Коли у квітні поточного року 
уряд України встановив єдиний 
тариф на газ для населення і для 
підприємств, Президент Петро 
Порошенко назвав це рішення 
«потужним антикорупційним 
кроком», який дозволить при-
пинити зловживання в енерге-
тичному секторі. «Всім відомо, 
що робилося на різниці цін — 
відбувалися махінації, щоб за-
вищити обсяг споживання. На 
цьому наживалися ділки, і при-
кривалося це все політиками», 
— заявив Порошенко. 
 За його словами, було важ-
ливо віднайти чесний підхід, 
який стосувався би тарифів і 
для пересічних споживачів, і 
для бізнесу. На думку глави де-
ржави, ухвалене урядом рішен-
ня формує «правильний підхід 
до енергозбереження та дивер-
сифікації енергопостачання, 
до питань енергобезпеки та бо-
ротьби з корупцією в нафтогазо-
вому секторі».
 Петро Порошенко, однак, 
забув наголосити на ще одному 
наслідку встановлення єдиного 
тарифу на газ: а саме на тоталь-
ному рості цін на послуги ЖКГ. 
Розглянемо, як саме це працює. 
На сьогодні найбільш постраж-
дали від підвищення тарифу на 
газ власники приватних будин-
ків, які використовують бла-
китне паливо для обігріву своїх 
осель. Минулої зими для них за-
лишалася удвічі менша ціна — 
3,6 гривні за кубометр. (Це за 
умови, що вони спалювали за 
місяць не більше 200 кубомет-
рів газу). Тепер же для будь-
якого покупця палива встанов-
лювалася єдина, «ринкова», 
ціна — 6,879 гривні за кубо-
метр.
 Однак звідки береться саме 
така цифра? Алгоритм її фор-
мування доволі простий. Ук-
раїна отримує газ на німецькій 
розподільчій станції NCG, де 

його ціна складає 185 доларів 
(4 942 гривень) за 1 000 кубо-
метрів (4, 942 гривні за 1 кубо-
метр). Із урахуванням вартості 
транспортування, розподілен-
ня та націнки постачальника 
(НАК «Нафтогаз») його ціна 
зростає до 6,879 гривні за 1 ку-
бометр. Це і є так звана ринкова 
ціна на газ, жорстко прив’язана 
саме до вартості імпортного па-
лива, а не того, яке добувають в 
Україні. 
 Тепер стосовно вирахування 
ціни за теплопостачання. Пла-
та за опалення для всіх без ви-

нятку споживачів підіймаєть-
ся тому, що багатоквартирним 
будинкам і окремим приват-
ним тепло постачали держав-
ні компанії. Всю минулу зиму 
вони отримували газ за зниже-
ною ціною — 3,6 гривні за ку-
бометр. Віднині і тут встанов-
люється ціна у 6,879 гривні за 
один «куб». Відповідно, вар-
тість тепла в наших квартирах 
зростає вдвічі. Однак і це не все. 
Адже підвищення цін на газ по-
тягне за собою і зростання та-
рифів на гарячу воду та елект-
роенергію.
 Збільшення тарифів на пода-
чу води залежить, власне, тіль-
ки від одного чинника — вар-
тості електрики, яка за остан-
ні півтора року зросла у п’ять 
разів. Вартість електроенергії 
у структурі тарифу на поста-
чання холодної води становить 
35%. Що стосується гарячої, то 
тут частка електроенергії є ще 
більшою. 
 У зв’язку з цим з 1 липня га-
ряча вода суттєво подорожчає 
— на 75-90% залежно від пос-
тачальника. Рішення про це 

на основі нової ціни на газ уже 
ухва лене НКРЕКП. Зокрема, у 
Києві тариф на постачання га-
рячої води зросте майже удві-
чі — із нинішніх 37—41 грн. 
до 63—78 грн. за кубометр. У 
Львові тарифи зростуть до 70—
80 грн. за кубометр, у Одесі — з  
67,9 до 72,28 грн за кубометр.

Чарівна паличка під назвою 
«субсидія»
 Слідом за Президентом По-
рошенком про важливість за-
провадження єдиного тарифу 
на газ говорить і Прем’єр Воло-

димир Гройсман. «Це питання 
непросте. Уряд ухвалив ринко-
ву ціну на газ, і це забезпечить 
прозорість її формування. Єди-
на ціна на газ формується від 
ціни біржі на Заході, і це не дає 
можливості впровадження ко-
рупційних схем», — підкреслив 
Гройсман. 
 Прикметно, що більше ніхто 
не згадує український газ влас-
ного видобутку, хоча ще від-
носно нещодавно були вельми 
популярними розмови про те, 
що вітчизняного палива вис-
тачить на потреби населення, 
а промисловим підприємствам 
можна реалізовувати й дорож-
чий імпортний газ. 
 Як роз’яснює Гройсман, 
ціна на блакитне паливо завж-
ди була і буде високою. Різни-
цю населенню традиційно ком-
пенсувала держава з бюджету: 
як небагатим споживачам, так 
і заможним. Однак, за слова-
ми Гройсмана, громадяни Ук-
раїни не мають чим журитися: 
«держава через механізми про-
зорих субсидій надасть компен-
сацію малозабезпеченим».

 Слід зауважити, що система 
субсидій в Україні — взагалі 
окрема тема для розмови. Пе-
редусім вона прикметна тим, 
що слугує тіньовому фінансу-
ванню збиткового для бюдже-
ту НАК «Нафтогазу». Вище 
вже було сказано, що приблиз-
но третину ціни за тисячу кубів 
газу складають відрахування 
цій компанії — за постачання 
та розподілення палива тощо. 
Подальший шлях цих грошей 
ніхто детально не досліджував, 
проте знати, як саме розпоряд-
жається коштами «Нафтогаз», 

було б і цікаво, і корисно. 
 Колишній міністр житло-
во-комунального господарства 
Олексій Кучеренко припускає, 
що у вартість газу, яку сплачує 
населення зараз, уже закладені 
видатки на виплату субсидій. 
Тим паче що останніх україн-
ці потребуватимуть усе біль-
ше і більше. Міністр соціальної 
політики Андрій Рева заявляє, 

що цьогорічний бюджет виді-
ляє 40 мільярдів гривень на до-
помогу малозабезпеченим. 
 Водночас держава не поли-
шає надії зекономити й на суб-
сидіях, які (за словами Куче-
ренка) вже проплатили спожи-
вачі комунальних послуг. Свого 
часу «УМ» писала, що Мінфін 
розпочав верифікацію фінан-
сового стану всіх одержувачів 
субсидій. І пообіцяв покарання 
для тих, хто надав неправдиву 
інформацію про свої доходи — 
брехунів чекає скасування суб-
сидій плюс повернення отрима-
них виплат у подвійному роз-
мірі. Як будуть повертатися ці 
виплати — наразі ще незрозумі-
ло, бо прецедентів поки не було. 
Можливо, українців чекає низ-
ка судових процесів або активі-
зація колекторських компаній 
— хтозна.
 Одночасно з рішенням про 
верифікацію були ухвалені й 
зміни до законодавства Украї-
ни, які фактично дезавуювали 
поняття банківської таємни-
ці. Завдяки ним Мінфін отри-
мав найбільш широкий доступ 
до банківських даних українсь-
ких громадян. Така опція Мін-
фіну знадобилася, аби «виводи-
ти на чисту воду» не надто сум-
лінних одержувачів субсидій, 
відстежуючи рух коштів на їх-
ніх банківських рахунках. 
 Чи допоможе це уряду зеко-
номити на субсидіюванні? Мож-
ливо, так. З точки зору такти-
ки це принесе свої плоди. А от з 
точки зору стратегії Україні як 
державі буде завдано колосаль-
них збитків. Досить і того, що 
довіра до вітчизняної фінансо-
вої системи буде знищена оста-
точно.
 Проте, як свідчать дані між-
народної соціологічної компанії 
«Геллап», українці оцінюють 
рівень свого життя як рекор-
дно низький. Понад половина 
опитаних — близько 56% — за-
уважили, що «зазнають труд-
нощів». Кожен третій житель 
держави — 36% опитаних рес-
пондентів — «потерпає» за те-
перішніх умов життя. І лише 
майже кожен десятий украї-
нець (9%) відчуває на собі те, 
що відповідає поняттю «процві-
тання», свідчать соціологи. 
 Особливість цього опиту-
вання в тому, що воно тор-
кається минулого, тобто 2015-
го, року. Поточний рік, на-
певно, змусить респондентів 
виставити своєму щоденному 
буттю ще нижчі оцінки. При-
наймні при нинішньому рівні 
середньої по країні зарплатні 
(а вона становить приблизно 
4 тисячі гривень) і при «кому-
налці», яка «відкусить» що-
найменше половину цієї зар-
плати, великих приводів для 
оптимізму немає. ■

ЖИТИ ПО-НОВОМУ

Все вище, і вище, і вище
В Україні знову зросли тарифи на «комуналку». Куди ж далі?

■

МАТЧАСТИНА

 Збільшення тарифів на послуги ЖКГ має свою історію. У березні 2015 року був 
підписаний меморандум між Україною і МВФ про економічну і фінансову політику, 
яку країна повинна проводити в рамках програми розширеного фінансування. У ньо-
му зазначено, що Україна повинна в кілька етапів підвищити вартість газу для насе-
лення до економічно обґрунтованого рівня.
 Перший раз Україна на вимогу МВФ підвищила ціни 1 квітня 2015 року. Тоді 
мінімальний тариф для населення зріс у 3,3 раза — до 3600 грн. за тисячу кубомет-
рів. У представництві Європейського союзу в Києві схвалили рішення уряду України 
про підвищення ціни на газ для населення, назвавши його кроком до розблокування 
програм допомоги з боку міжнародних донорів.
 27 квітня 2016 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 
Кабмін введе єдину ціну на газ для промисловості і населення. Вона складе 6879 
грн. за тисячу кубометрів. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагу-
вала на новини гостро — вона назвала «хамством по відношенню до українців» 
підвищення вартості газу. За її словами, такого собі не дозволяв навіть колишній 
Прем’єр Арсеній Яценюк. 

■

«Стрибок» цін на водопостачання і на теплоенергію був зумовлений подорожчанням 
газу. Саме блакитне паливо є альфою та омегою ціноутворення у сфері ЖКГ.

Зарплата українців не встигає за тарифами на ЖКГ.❙
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«Якщо людина живе в оточенні пропаганди і не помічає її, 
значить, пропаганда досягнула своєї мети».

Вацлав Гавел
президент Чехії

УКРАЇНА МОЛОДА

Віконце правди
 «Експонати, представлені на на-
шій виставці «Мистецтво на службі ра-
дянської пропаганди», викликають два 
відчуття у людей, про що свідчить Кни-
га відгуків цієї виставки, — розпові-
дає «УМ» завідувач відділу історії ХХ 
століття Національного музею історії 
України Олександр Іщук. — Люди або 
ностальгують за радянським минулим 
і згадують, як їх приймали в комсомол 
чи піонери, або ж дякують, що ми пока-
зуємо, як сильно пропаганда впливала 
на життя людини. Тому в експозиції ХХ 
століття нам треба було б, з одного боку, 
показати злочини радянської системи, а 
з іншого — якою ціною було заплачено 
за її досягнення».
 У фондах НМІУ зберігається чимало 
речей радянської доби і творів радянсь-
кого мистецтва. Так, у картотеці пра-
порів усього 10 артефактів стосуються 
Української держави, натомість є сотні 
радянських, починаючи від знамен «до 
100-річчя Леніна» і завершуючи прапора-
ми заводів, установ, навчальних закладів. 
Це ж стосується виробів iз металу, дерева, 
тканини, пам’ятних речей, що комплек-
тувалися в музеї за спеціальним наказом. 
Адже радянський період слід було пред-
ставити максимально гарно, щоб прина-
гідно миттю організувати пропагандист-
ську виставку про досягнення радянської 
промисловості, науки, культури. Це ці-
кава колекція, яку слід використовува-
ти. Утім як і для чого? Можливо, створити 
«тоталітарно-розважальний комплекс», 
як у деяких країнах колишнього соцта-
бору, і мати з того непогані гроші? Відо-
мо ж, що чимало європейців і американ-
ців вельми цікавляться «естетикою» ра-
дянської доби, охоче купують на сувеніри 
фігурки Леніна, Дзержинського та інших 
ідеологів комунізму. Та наскільки корек-
тно, з моральної точки зору, робити роз-
вагу з історії держави, яка «виховувала» 
людей убивствами? І це при тому, що За-
хід нічого не знає про реалії Радянського 
Союзу, про зміни в свідомості під дією три-
валої масованої пропаганди і терору. За-
раз спостерігаємо, як діалог між Заходом і 
Україною ніяк не може бути побудований, 
тривають два монологи. Отже, для захід-
ного світу потужна інформаційно-пізна-
вальна експозиція про СССР також стала 
б віконечком у правду. Вони б краще мог-
ли зрозуміти причини того, що зараз від-
бувається в нашій Україні.
 «Голлівудські фільми з 1930-х і до 
сьогодні намагаються показати радянсь-
ку Росію демонічною або трошки дур-
ненькою, — каже науковий співробітник 
НМІУ Володимир Іванченко. — На це де-
сятиліттями працювали режисери, сцена-
ристи. Якісно зобразити радянську дійс-
ність практично жодному західному кіне-
матографісту не вдалося. Тому серйозна 
експозиція про ХХ століття в Україні була 
б принаймні кроком до того, щоб світ зро-

зумів, якою ж була радянська епоха».

«Паралельні світи»
 «Радянська історія була заретушова-
на і тепер має бути відкрита. Щоб люди-
на будь-якого віку могла проаналізува-
ти і порівняти: як вона раніше уявляла 
життя в СССР, що від неї приховували і 
до чого це призвело», — каже генераль-
ний директор Національного музею іс-
торії України Тетяна Сосновська. Пані 
Тетяна розповідає, що, оновлюючи екс-
позицію ХХ століття, можна піти двома 
шляхами: або до краю наситити музей-
ні зали фотографіями, архівними доку-
ментами, історичними речами у вітри-
нах, або ж у гарному дизайні предста-
вити предмети й фото ключових подій 
ХХ століття, що промовляють до почут-
тів і запрошують замислитися над тими 
подіями. «Така експозиція може бути 
незвичною для багатьох пострадянських 
людей, які привчені сприймати музей як 
знаряддя пропаганди, — продовжує ди-
ректор НМІУ. — Маємо задум перепла-
нувати експозиційний простір, пред-
ставляти кілька точок зору і показувати 
«паралельні світи» реальності й пропа-
ганди. Бравурну яскравість життя в ра-
дянських плакатах і святкуваннях вар-
то порівняти з буденністю та, почасти, 
убогістю побуту, нудьгою черг і браком 
елементарних речей. Це можна переда-
ти музейними засобами так, щоб молодь 
сьогодні, у ХХІ столітті, відчула хоча б 
приблизно те, що переживали їхні бать-
ки і бабусі з дідусями. Щоб люди замис-
лилися: а що ж сьогодні можна зробити, 

аби звільнитися від негативного спадку 
«совка», залишивши при цьому особис-
тий досвід, якого кожен набув, зберігаю-
чи у вирі перманентної боротьби звичай-
ні людські цінності». 
 У такій експозиції варто показати те, 
про що в ті часи не писали в ЗМІ, не зніма-
ли фільмів... Відвідини цього пізнаваль-
ного простору можуть мати своєрідний 
психотерапевтичний ефект — щоб люди 
змогли відділити самих себе від емоцій-
ного зв’язку зі спадщиною радянської 
доби і поглянути на неї об’єктивно. Усе 
це слід представляти з відповідними до-
кументами, інфографікою, щоб люди ро-
зуміли: ця частина нашої історії сильно 
вплинула на кожного з нас.
 Вiдповiдно до звичного для європейсь-
ких країн досвіду, музей є освітньою уста-
новою. Отож на базі оновленої експозиції 
ХХ століття у НМІУ планується провади-
ти освітні тренінги з особистісного розвит-
ку, з прав людини, громадянської освіти. 

Сучасні тренінгові програми дадуть змо-
гу молоді відчути різницю між насиллям і 
свободою, тоталітаризмом і демократією. 

Ресурс людяності
 «Ми як історики маємо дотримува-
тися об’єктивності, показати всю багато-
гранність життя в ту епоху, — каже кан-
дидат історичних наук, завідувач відділу 
НМІУ Олена Попельницька. — Адже це 
70 років історії України, які чимало лю-
дей пам’ятають як свою молодість. Слід 
показати зріз суспільства. Можна відтво-
рити інтер’єр квартири 1950—70-х років. 

Нагадати, якою була побутова техніка, в 
чому ходили наші люди, як жінки робили 
собі прикраси з підручних матеріалів». 
 Важливо показати, яким був щоденний 
побут представників різних прошарків «ра-
дянської ієрархії» на теренах Української 
радянської соціалістичної республіки. Від 
першого секретаря і працівників обкомів, 
райкомів, міськкомів — до вчителя, коче-
гара, шахтаря. Якими були крамниці: но-
менклатурні і звичайні, в чому проявлялася 
ієрархія лікарень; чим відрізнялися шко-
ли і навіть факультети у ВНЗ для нащадків 
партноменклатури і для дітей «простих лю-
дей»; якою була побутова техніка партійно-
го працівника і «простого громадянина»...
 Та чи можливо відтворити в музей-
ній експозиції, скажімо, інтер’єр магази-
ну «Берьозка»? «Про нього говорили по-
шепки, але реально бачили тільки оди-
ниці, — нагадує Олена Попельницька. — 
Варто показати: те, що іноземці спокійно 
щодня могли купувати у себе в магазинах, 

у нас щастило придбати лише одиницям. 
Можна також показати звичний асорти-
мент харчів для людей в Радянському Со-
юзі. Черги за мандаринами — у мене досі 
їх запах асоціюється з Новим роком, бо 
мандарини в крамницях «викидали» тіль-
ки перед цим святом. Черги за вершковим 
маслом, за сметаною, за всім... Пам’ятаю, 
я купила сметану і розбила банку, відсто-
явши велику чергу. Прийшла додому без 
сметани і була дуже засмучена. А якось 
відстояла чергу за яйцями — а вони якраз 
переді мною закінчилися. Драматизм був. 
Але люди при цьому жартували». 
 Пані Олена переконана: аби все це вда-
ло показати, потрібні найрізноманітніші 
засоби: і відео, і діорами — скажімо, «при-
йом у жовтенята», «Щербицький на три-
буні». Щоб було і кумедно, і представля-
ло час. «Люди виживали в будь-яких умо-
вах і при цьому зберігали позитивний сві-
тогляд і творили, — продовжує історик. 
— Якщо показати самвидавівські журна-
ли з карикатурами на радянський уряд і, 
з іншого боку, карикатури на Америку в 
офіційних радянських виданнях — це теж 
буде смішно і промовисто».
 Чимало людей в усіх куточках Украї-
ни чекають на таку експозицію. А в по-
дальшому — й на окремий музей совєцької 
доби. Одна з активних учасниць дискусії 
«Якому бути музею СССР», культуролог 
Дар’я Юсупова наголошує: «Важливим є 
розуміння, що позитив, який був у житті 
людей у час «проекту СССР», зберігався не 
завдяки власне системі, що пропагувалася 
як «єдина в світі соціально-справедлива», 
а завдяки потужному ресурсу доброти, лю-
бові і взаємодопомоги, закладених у кож-
ній людині. Відвідувачі в ході ознайомлен-
ня з експозицією зможуть пережити ка-
тарсис, відкрити в новому світлі цей свій 
внутрішній ресурс людяності і прийняти 
рішення берегти його, цінувати і сміливо 
проявляти щодо інших». ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Комунізм? У музей!
Сучасну експозицію про тоталітарне минуле планують 
створити в Національному музеї історії України
Ярослава МУЗИЧЕНКО

Що ліпше: зберігати спадщину «комуністичної епохи» чи знищувати її? Якщо зберігати, 
то де і як? Зараз ці питання активно обговорюють у суспільстві, адже після Революції 
гідності з мап зникають комуністичні назвиська, а з міст і сіл — боввани більшовицьких 
лідерів. Дехто вважає, що всі артефакти, пов’язані з совєцькою ідеологією, потрібно 
стерти з лиця землі. Мовляв, оті всі зірки, серпи й молоти, фігури «вождів» таять у собі 
магічну загрозу повторення всіх злочинів, що були в Радянському Союзі. Однак більша 
частина прихильників декомунізації все ж переконана, що цей спадок слід зберегти, аби 
наступні покоління змогли побачити повноту жахіття і комізму суспільства, пронизаного 
войовничою ідеєю. Є думка, що таку експозицію було б добре показувати у спеціальному 
приміщенні, приміром в одному з павільйонів колишньої Виставки досягнень народного 
господарства або ж у Чорнобилі, де «радянський антураж» зберігся, ніби в заповідни-
ку. Поки що все це мрії. А от створити сучасну експозицію про тоталітарне ХХ століття 
України у Національному музеї історії — цілком реально. Тим паче, що тут упродовж 
кількох місяців діє виставка і лекторій «Мистецтво на службі радянської пропаганди».

■

У фондах НМІУ зберігаються сотні червоних прапорів і вимпелів «на різні випадки життя».❙

«Комуністичні» сервізи — один iз методів пропаганди.❙

Черги за мандаринами — у мене досі їх запах асоціюється з Новим 
роком, бо мандарини в крамницях «викидали» тільки перед цим святом. 
Черги за вершковим маслом, за сметаною, за всім...
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«Нехай я бідна, нехай нещасна 
— цих грошей я не хочу»
 З того часу її життя 
вимірюється тільки чеканням. 
Ви знаєте, що таке шістсот днів 
безнадійної надії? Коли з дня 
у день твердять, що твоїх ді-
тей уже немає. Коли показу-
ють жахливе відео, де знуща-
ються нібито над твоєю дити-
ною. Коли влада дає чергову 
відписку. Коли пропонують по-
ховати якесь тіло під номером, 
а потім його ховають інші бать-
ки як свою дитину. Але мати не 
здається. Вона хоче перемог-
ти бездушність системи, якій 
усе одно, кого ховати. Кілька 
разів спілкувалася з пані Кате-
риною по телефону, просилася 
на інтерв’ю, щоб розповісти про 
її хлопців. Не хотіла, відмовля-
лася, бо після кожної такої роз-
мови дуже важко відходить. Як 
тоді, коли у вересні 2015-го на-
писали в соцмережах, що тіла 
братів Хомяків знайшли волон-
тери — пошуковики місії «Чор-
ний тюльпан». Вона звернула-
ся до журналістів, щоб спросту-
вали цю інформацію, бо вона 
нічим не підтверджена: «Я теле-
фонувала волонтерам. У мене є 
багато інформації, але я мамам 
усе не розказую. Усе потріб-
но перевіряти... Два сини — це 
другий раз танком по мені прої-
халися. Мені дуже тяжко». 
 Про той бій на блокпос-
ту біля Веселої Гори під Лу-
ганськом 5 вересня 2014-го, 
де загинула група «айдарiв-
цiв» i десантники 80-ї брига-
ди за дві години до Мінсько-
го перемир’я, в iнтернеті ін-
формації різної було. Ось як 
описували цей бій по гарячих 
слідах на сторінці батальйо-
ну «Айдар» у Facebook: «Так, 
група «Термінатора» (Олек-
сандр Скиба з Вінниччини) ба-
тальйону «Айдар» мала дій-
ти до блокпоста в районі по-
вороту на Стукалову Балку на 
трасі Щастя—Металіст і доче-
катися там танкістів і десант-
ників. Проте з приходом танків 
i БТРів десанту почався артоб-
стріл із боку Луганська, який 
тривав пiвтори години. Тому 
«Термінатор» наказав відігна-
ти машину на 500 метрів у лі-
сосмугу. Група «Термінато-
ра» (Олександр Скиба з Він-
ниччини) і група «Грізлі» (тер-
нополянин Андрій Юркевич), 
що повернулася зi Стукалової 
Балки, сіли у вантажівку, що 
виїжджала в бік міста Щас-
тя. У машині було 12 осіб пер-
шої групи і одинадцять бійців 
другої. Вони проїхали поворот 
на Кольорові Піски і через 1—
1,5 км під’їхали до блокпос-
та, на якому майорів українсь-
кий прапор. «Термінатор» як 
командир групи вийшов iз ма-

шини і підійшов до вартово-
го. На запитання вартового: 
«Хто такі?» він відповів: «Ми 
— «Айдар». «Айдар!» — крик-
нув вартовий, і одночасно весь 
блокпост відкрив вогонь по ма-
шині українських бійців. Інші 
бійці стали вискакувати з ван-
тажівки. Кузов вибухнув і спа-
лахнув через прострелений бен-
зобак і детонуючі боєприпаси. 
Багато бійців було поранено, 
вони отримали опіки. Потiм 
пiшли у лісосмугу і соняшни-
кове поле. Позаду лунали по-
одинокі постріли: очевидно, 
люди на блокпосту добивали 
поранених. Один із поранених 
бійців дістався до воїнів 80-ї 
бригади, яка колоною йшла з 
Металіста, і розповів їм про 
все це. Десантники кинулися 
на допомогу «айдарівцям», ви-
рушили до блокпоста та всту-
пили в бій. Бійці 80-ї підбили 
танк і БТР противника, зруй-
нували споруди блокпоста, 
проїхалися по ньому і рушили 
далі, в напрямку міста Щас-
тя. А через дві години почало-
ся оголошене перемир’я. Роз-
повідь про бій написано на під-
ставі слів двох бійців, котрим 
удалося вижити. «Кілька разів 
вони змінювали умови обміну. 
Тільки вранці 8 вересня нашим 
бійцям дозволили забрати тіла 
загиблих, але відмовилися від-
давати полонених. Також на 
сторінці батальйону зазнача-
ють, що тіла загиблих бійців 
передали у жахливому стані. 
Ті, хто їздив по них, розпові-
ли, що багато обгорiлих тіл ле-
жали в лісосмузі або на траві, 
у деяких було розпорото жи-
воти. Мабуть, вогнем ці нелю-
ди намагалися приховати сліди 
глумління над полеглими. На 
місці бою і блокпоста нашi бій-
цi зiбрали всі знайдені остан-
ки. Судово-медична експерти-
за встановила, що було приве-
зено останки 33 осіб. «Врахо-
вуючи, що в цьому бою брали 
участь кілька десятків бійців 
80-ї бригади і більше 20 бійців 
батальйону «Айдар», ми віри-
мо, що якась кількість бійців 
живі, пішли в «зеленку» або 
були захоплені в полон». Відо-

мо, що штурмову групу «Гріз-
лі» і «Термінатора», які були 
змушені відступити з-під Лу-
ганська, залишившись без під-
тримки, знищив терористич-
ний підрозділ «Русичі», в яко-
му воювали прихильники та 
члени неофашистських мо-
лодіжних угруповань Росії, Бі-
лорусі та інших країн. Саме в 
цьому підрозділі воював відо-
мий пітерський радикал і жи-
водер Олексій Мільчаков, який 
і на війні задовольняв свої жи-
водерські нахили, фотографу-
ючись на тлі убитих українсь-
ких бійців, на шкірі яких но-
жем вирізав коловрат, один iз 
символів бандформування «Ру-
сичі».
 Серед опізнаних загиблих 
братів Хомяків не було. Отож 
рідні жили надією, що хлоп-
ці потрапили в полон. У груд-
ні 2014 року Дмитро Хомяк 
ще значився під номером 575 у 
списку полонених, де було 632 
прізвища. Мама так сподiва-
лася на обміни, що хтось буде 
звільнений із тих, хто був у 
тому бою з її синами. Але таких 
не виявилося. У «Книзі пам’яті 
полеглих за Україну» у списках 
бійців батальйону «Айдар», 
які загинули 5 вересня 2014 
року біля Щастя, значиться 18 
чоловік. Багато з них були по-
ховані як невідомі у Старобіль-
ську й тільки згодом ідентифі-
ковані й перепоховані у себе на 
батьківщині, серед них і воли-
няни Олег Вишневський, Вік-
тор Кумецький, Сергій Гриб-
ков. Є в цьому списку навіть 
один боєць, який не витримав 
тортур у полоні і помер 7 вере-
сня в Луганську, але тіла його 
немає. Це один iз найстарших 
«айдарiвцiв» Михайло Слісен-
ко (Сєдой), у якого залишила-
ся 95-річна мати, а родичі вста-
новлювали факт його смерті че-
рез суди. Лише про братів Хо-
мяків — жодної інформації. Їх 
немає ні серед мертвих, ні серед 
полонених, ні у списку безвісти 
зниклих «Чорного тюльпана». 
У соцмережах писали, що бій-
ці 80-ї бригади, яких теж чима-
ло зникло безвісти у тому бою, 
нібито були вивезені в полон у 

Дагестан, Чечню, Адигею. Чи 
спеціально писали, щоб зня-
ти ажіотаж довкола пошуків, 
чи правда це — ніхто не ска-
же. Але така інформація об-
надіювала. Може, і її сини десь 
там? Пані Катерина доїхала 
навіть до лідера «ДНР» Захар-
ченка, шукаючи своїх хлопчи-
ків. І все безрезультатно. Їй не 
раз казали, що Дмитро і Воло-
дя загинули, навіть відео в iн-
тернеті показували, де росій-
ські терористи виймають пас-
порт iз кишені чи загиблого, 
чи пораненого «УКРОПа» і чи-
тають його прізвище. А вона не 
вірить, бо на тому відео не вид-
но обличчя. Їй віддавали для 
поховання одне тіло під номе-
ром, ніби це її син. Вона відмо-
вилася ховати. Це ж саме тіло 
згодом віддали іншій луцькій 
родині, яка поховала його як 
свого. Як після цього вірити 
результатам експертизи ДНК? 
Як можна бути в чомусь упев-
неним, коли знаєш, що приво-
зили в морги цілі рефрижера-
тори понівечених солдатських 
тіл iз-під Іловайська, у кише-
нях яких дзвеніли телефони, а 
їх викидали разом iз докумен-
тами? Бо був наказ не дзвони-
ти і не відповідати. Щоб відда-
вати тіла потроху, через півро-
ку, щоб не лякати суспільство 
кількістю загиблих, а деко-
му з рідних, які приїздили на 
опізнання в морг, цинічно ка-
зали: «Вибирайте, кого хочете. 
Тут їх вистачає». Вона не пові-
рить, поки не буде впевнена, 
що ховає своїх, а не чужих ді-
тей. 
 Мати оббила вже всі пороги, 
які тільки є, її голос упізнають 

у СБУ, адмiнiстрацiї Президен-
та, бо вона — єдина матір в Ук-
раїні, яка віддала війні відра-
зу двох синів i досі не знає, що 
з ними. У дечому вона може 
заздрить мамам загиблих, бо 
вони вже знають відповіді на 
всі питання, а в неї все ще неві-
домість. Та вона готова пройти 
цей шлях до кінця. 
 — Їм простіше віддати 
«200», щоб поховати й забути, 
ніж провести незалежну екс-
пертизу. Навіть якщо мої сини 
загинули, я маю бути впевнена 
в цьому. Я буду забирати своїх, 
а не чужих. Я своїх дітей не да-
вала ображати малими. Не дам 
і тепер, — сказала у розмові ця 
мужня жінка. — Всім було б 
простіше, якби я визнала їх за-
гиблими. Грошей дали б. Нехай 
я бідна, нехай нещасна — цих 
грошей я не хочу. Якби держа-
ва по-іншому ставилася до цих 
хлопчиків, у яких була така 
надія, такі пориви...
 Нещодавно Катерина Хо-
мяк iз групою волинських жі-
нок знову їздила до Києва. Там 
збиралися такі ж нещасні мами 
з усієї України, і нібито одній 
матері з Полтавщини пообіця-
ли, що їх прийме Президент. 
Та вийшов, як завжди, секре-
тар-«стрілочник», який нічо-
го не вирішує, вкотре прийняв 
їхні заяви, які віддадуть у СБУ, 
і все знову піде по колу. 
 — Я їх більше не смикаю. Во-
лонтерів смикаю і зроблю все, як 
належить. Говорила з деякими 
батьками, які теж сумнівають-
ся, що поховали своїх дітей. Є на 
Волинi три такі мами. Мені тре-
ба провести незалежну ДНК-ек-
спертизу. І я це зроблю.

«Їм простіше віддати «200», щоб похоронити 
й забути, ніж провести незалежну 
експертизу»
Мати безвісти зниклих братів-«айдарiвцiв» 
надіється перемогти систему і байдужість

БИТВА З ЧИНОВНИКАМИ

Ніна РОМАНЮК
Волинь

Нещодавно Юрій Тандіт, радник голови СБУ, в ефірі каналу 
«112», сказав: «Якщо говорити про втрати, треба ще згада-
ти про те, що ми займаємося пошуком 642 зниклих безвісти 
хлопців. Нам треба повернути всіх наших героїв, навіть тіла. 
Нам треба повернути цих героїв близьким і похоронити згідно 
з нашими традиціями». Тільки вдумайтеся в цю жахливу циф-
ру — понад шість сотень зниклих безвісти у війні, якої офіцій-
но не існує. А це — тисячі батьків, дружин, дітей, які й досі 
не знають, як молитися за душі своїх синів, чоловіків, татусів, 
яку свічку в храмі ставити: за упокій чи за здоров’я? Бо попри 
безнадію в кожного ще жевріє надія на диво: а раптом? Бували 
ж випадки, коли воскресали з мертвих наші хлопці. Лучанка 
Катерина Хомяк — одна з матерів, яка чекає. Але їй удвічі ва-
жче, бо чекає відразу двох своїх синів — Володю і Дмитра. 
Старшому було 23, а меншому не було й 19. Хлопці воювали у 
2-й роті батальйону «Айдар». Вона не раз просила їх по теле-
фону: «Вистачить, хлопці, вертайтеся додому». А вони казали, 
що ще одне завдання — і все, повернуться. 16—17 вересня 
обіцяли бути вже вдома. Востаннє голос синів пані Катерина 
чула у трубці вранці 5 вересня 2014 року...

■

Старобільське кладовище, де були поховані бійці «Айдару» та 80-ї бригади, 
які загинули в бою 5 вересня 2014 року біля Щастя.

❙
❙

Брати Володимир і Дмитро Хомяки.❙
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ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Поспішіть передплатити

«Україну молоду» 

на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на квартал — 155 грн. 28 коп.,

до кінця року — 310 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,

на квартал — 215 грн. 28 коп.,

до кінця року — 430 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,

на квартал — 55 грн. 41 коп.,

до кінця року— 110 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 95 коп., на квар-
тал — 2 грн. 15 коп., на півріччя — 
2 грн. 60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i коле-
ги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 15 червня,   і ви отримуватимете 
газету з липня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» on-line на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ДАЙДЖЕСТ

«Нью Йорк 
Таймс»: 
Україна 
оголошує 
війну 
журналістиці
Як i в Росiї, влада 
звинувачує в 
непатрiотизмi репортерiв, 
якi критикують кумiвство 
та  корупцiю у «верхах»
Інф. «УМ»

 Ситуація з оприлюдненими спис-
ками журналістів, які отримували ак-
редитацію на окупованих територіях, 
загрожує свободі преси в Україні. Таку 
думку в газеті The New York Times вис-
ловив у своїй статті «Україна оголо-
шує війну журналістиці» один iз жур-
налістів, що потрапили в такі списки, 
— Аян Бейтсон.
 «Сайт («Миротворець». — Ред.) і 
його прихильники в уряді вважають, 
що журналісти можуть бути розділені 
на два табори — ті, хто підтримує де-
ржаву, і ті, хто проти неї, з підтекстом, 
що журналісти, які критикують уряд, 
повинні замовкнути», — пише видан-
ня.
 «Це небезпечно в будь-якому сус-
пільстві, особливо в Україні зараз, коли 
критична журналістика необхідна», — 
додав автор. Він зазначив, що мало ре-
форм вступили в силу, він також зазна-
чив, що кумівство повертається.
 «Президент Петро Порошенко пос-
тавив близького союзника Прем’єр-
міністром, порушуючи розподіл зако-
нодавчої і виконавчої влади, який був 
прийнятий після перемоги Майдану», 
— написав журналіст і нагадав, що 
також Генпрокурором призначений 
близький друг Президента.
 «Коли корупція і кумівство став-
лять під загрозу надії української ре-
волюції, журналістам кажуть, що вони 
допомагають ворогові, просто викону-
ючи свою роботу», — обурився він.
 «У спробі підтримати «патріотич-
ну» журналістику, в матеріалах якої 
держава завжди отримує кредит дові-
ри, українські чиновники сприяють 
становленню журналістської культу-
ри, схожої на російську», — йдеться у 
статті.
 «Росія теж карає за непатріотич-
ність репортерів і видання, які публі-
кують історії з критикою влади. Саме 
тому мало хто це зараз робить», — 
пише видання.
 Автор також нагадав, що сам він 
отримував акредитацію у бойовиків у 
липні 2014 року, щоб писати про зби-
тий малайзійський боїнг MH17.
 «Як і багато закордонних репор-
терів, я був там, щоб повідомляти, що 
відбувалося з останками 298 пасажи-
рів і членів екіпажу, які були на бор-
ту збитого літака. Перед тим як поїхати 
на місце катастрофи, я отримав акреди-
тацію у сепаратистів. Це не гарантува-
ло, що я буду в безпеці, але це було єди-
ною можливістю проїхати через блок-
пости з озброєними бойовиками. Тепер 
Україна назвала мене однодумцем те-
рористів», — обурився журналіст.
 Він нагадав, що міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков став на бік сайта 
«Миротворець», який опублікував спис-
ки понад 4 тисячі журналістів, назвавши 
їх колабораціоністами бойовиків. ■

■«Війна не відпускає наших дітей 
навіть на небі...»
 Тим часом у Луцьку планують 
до Дня незалежності встановити 
пам’ятник загиблим на сході волиня-
нам. Оголошено конкурс, обговорюють 
різні його варіанти. Та не забувають ін-
ший День незалежності, коли в Києві 
теж святкували, генерали отримували 
нові зірки на погони, а не були зі своєю 
армією, центром столиці їхала новень-
ка військова техніка, якої так не вис-
тачало на передовій. У цей самий час 
довкола українських підрозділів зами-
кався Іловайський котел, з якого наша 
армія вийшла з небаченими втратами. 
Запитала у пані Катерини її думку про 
це. Бо лунають різні думки з цього при-
воду, чи не зарано ще ставити такий 
пам’ятник, війна ж триває. Жінка вва-
жає, що хлопці заслужили пам’ятник. 
Яким він буде? Влада обіцяла показа-
ти проект і порадитися з батьками за-
гиблих. Днями випадково на вулиці 
зустріла маму лучанина Дениса Ча-
банчука, старшого лейтенанта 128-
ї гірсько-піхотної бригади, який за-
мерз у снігах під Дебальцевим у люто-
му 2015 року, коли оточені українські 
підрозділи виходили з пастки, влашто-
ваної військами Путіна в дні підписан-
ня другої черги Мінських угод («УМ» 
писала про нього у номері від 16 люто-
го ц. р.). Поцікави лася у пані Люби, 
чи бачила вона проекти пам’ятника, 
який мають встановити у Луцьку вже 
на День незалежності, чи спо добалося 
щось?
 — Є деякі непогані варіанти. Але та-
кого, щоб зачепило, не побачила. Цей 
пам’ятник має бути таким, щоб душа 
плакала... Хлопці далі гинуть щодня, 
— сумно промовила пані Люба, яка не 
знімає жалобного одягу вже другий 
рік. — Війна не відпускає наших дітей 
навіть там, на небі. Мені дуже хотілося, 
щоб приснився Дениско на моє 50-річ-
чя, а він приснився тижнів через два. В 
якихось нових мештах, костюмі. І він 
ніби знає, що загинув, і я знаю. Питаю 
його: «Синку, ти вже відійшов від того 
жахіття?». Він заперечно похитав го-
ловою. Навіть там вони все ще воюють, 
їхні душі не заспокоїлися...
 А ми поспiшаємо ставити їм 
пам’ятники. Ніби від шматка граніту 
зменшиться біль у материнському сер-
ці чи діти-сироти стануть щасливіши-
ми. Хлопці все ще приходять у снах до 
батьків і коханих, загиблі й зниклi без-
вісти, сіючи в душі батьків сумніви й 
тривогу. Бо як жити, що робити, коли 
син увi сні каже: «А ви впевнені, що по-
ховали мене?» Не полишає відчуття, 
ніби наше суспільство намагається від-
купитися від загиблих і вцілілих у цій 
війні грошима, пільгами, земельними 
ділянками. Ми вам пам’ятники — а ви 
помирайте за нас. Ми вам пільги — ви 
воюйте за нас, трактористи, вчителі, 
учені. А ми тим часом будемо робити 
гроші. Ховатимемо зароблені мільйони 
в офшорах і зароблятимемо нові, поки 
весь народ зайнятий війною. І поки на 
майданах відспівують нових загиблих 
комбатів і рядових, наші діти навчати-
муться в англійських коледжах, роби-
тимуть селфі на яхтах, впиватимуться 
у нічних клубах до ранку. Бо для них 
війни немає...
 Як на мене, душі загиблих хлоп-
ців радітимуть, коли чиновник не при-
нижуватиме їхнього побратима. Коли 
«нарваний» водій не виганятиме учас-
ника війни з автобуса. Коли в держав-
ній лікарні буде препарат за 40 гри-
вень, без якого не можна надати пер-
шу допомогу бійцеві, який повернувся 
із пекла війни з епілепсією. Коли без-
совісні прокурори не тягатимуть по су-
дах солдатiв за те, що їхнi командири 
бовдури або зрадники. Коли повернеть-
ся додому кожен полонений і безвісти 
зниклий, а їхні матері не розшукувати-
муть самі зниклих дітей. А найкращим 
пам’ятником українським героям буде 
мирна, сильна і справедлива Україна, 
де кожна людина почуватиметься си-
ном цієї землі, а не рабом. І найкращий 
монумент нашим хлопцям встановить 
сам український народ. Тоді, коли за-
кінчиться ця війна, коли суцвіття пе-
ремоги розквітне на нашій землі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українські потуги як-
найшвидше стати повно-
правним членом ЄС уже 
вкотре наштовхуються на 
неприпустимі дії окремих 
наших співгромадян, які 
вказують на те, що ми ще 
не «доросли» до відпові-
дального кроку й не може-
мо називатися європейсь-
кою державою. Яскравим 
прикладом є інтенсивна 
«підготовка» до дочасних 
виборів у Верховну Раду 
декого з кандидатів. Вони 
вже звично нехтують за-
коном і переступають мо-
ральну межу. 
 Нагадаємо, ЦВК при-
значила проміжні вибори 
депутатів Верховної Ради 
в 7 округах на неділю, 17 
липня. Зокрема, в окрузі 
№ 206 вибори призначені 
через те, що обраний у 
ньому депутатом Владис-
лав Атрошенко став ме-
ром Чернігова. 
 Один із кандидатів у 
цьому окрузі на «солод-
ке» вакантне місце у ВР 
— висуванець від Бло-
ку Порошенка президент 
корпорації «Укрбуд» 
Максим Микитась. Аби 
задобрити потенційних 
виборців, він діє старим 
перевіреним способом: 
у стінах Чернігівсько-
го драмтеатру його пред-
ставники роздавали про-
дуктові набори. Склад 
«передвиборчого паке-
та» описав у «Фейсбу-
ці» народний депутат від 
Радикальної партії Оле-
га Ляшка Андрій Лозо-
вий: банка згущеного мо-
лока, пачка печива, пач-
ка чаю, пакет соку. «Ми-

китась вважає, що голос 
чернігівця коштує стіль-
ки», — іронізує політик.
 Водночас депутат по-
радив чернігівцям таки 
брати набори від Макси-
ма Микитася, проте не го-
лосувати за владного кан-
дидата. «Це ваше. Це ма-
ленька частина того, що 
вкрали у вас. Але ніколи 
не голосуйте за тих, хто 
хоче купити вас, мов крі-
паків, кидаючи крихти з 
панського столу», — за-
кликав Лозовий.
 Подібною інформа-
цією поділився й інший 
кандидат у депутати по 
цьому ж округу, пред-
ставник від Радикальної 
партії Дмитро Блауш: він 
обурено заявив, що Блок 
Порошенка збирає дані 
виборців Чернігівщини 
та готує мережу підку-
пу.
 Але й це не весь «арсе-
нал» скандального канди-
дата від провладної пар-

тії. Екс-депутат від Блоку 
Порошенка Єгор Фірсов 
має дані про залякуван-
ня незалежних спостері-
гачів від «Опори». А екс-
перт Юлія Тищенко «за-
зирнула» ще далі, назвав-
ши довибори репетицією 
дочасних парламентсь-
ких виборів.
 «Відзначилася» на 
№ 206 окрузі й ЦВК. Ви-
являється, депутатські 
повноваження Атрошен-
ка були припинені ще 28 
січня 2016 року, а зако-
нодавство зобов’язує ЦВК 
призначити проміжні ви-
бори депутата Ради в деся-
тиденний термін…
 Коли ж нарешті наста-
нуть «золоті» часи й кан-
дидати в нардепи переста-
нуть принижувати своїх 
виборців подачками та 
сподіватимуться лише на 
власні сили й незаплямо-
вану репутацію. ■

ВИБОРИ — 2016

Знову в «гречку»
Провладний кандидат у народнi депутати 
«скуповує» голоси

■

Депутат роздає харчові набори, принижуючи людей.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
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«Наука — це набуті нами знання про те, 
як уникнути самообману».

Девід Дойч
британський фізик-теоретик, 

один iз піонерів у галузі квантових 
обчислень, автор книги «Структура реальності»

УКРАЇНА МОЛОДА

Латвія — Чернігівщина
 Україна та Латвія готують спільний про-
ект із розвитку молочного скотарства в Чер-
нігівській області й готові продовжувати вже 
розпочаті проекти. Міністр агрополітики Тарас 
Кутовий iз міністром сільського господарства 
Латвійської Республіки Янісом Дуклавсом уз-
годили спільні плани на XXVIII Міжнародній аг-
ропромисловій виставці «Агро-2016». Зокрема, 
сторони обговорили пріоритетні напрями дво-
сторонньої співпраці у сільськогосподарській 
галузі, сфері лісового та рибного господарства. 
«Переконаний, що наша співпраця допоможе 
реалізувати багато важливих проектів, які ми 
намітили у рамках реформ», — зазначив Та-
рас Кутовий. Міністр сільського господарства 
Латвійської Республіки висловив сподівання на 
успішну реалізацію проекту центру молочного 
скотарства в Чернігівській області. Для нас та-
кож важливий обмін інформацією щодо лісової 
та рибної галузі між нашими країнами. Ми пе-
реконані, це дасть позитивний результат», — 
сказав Яніс Дуклавс. 

Гарантії якості
 Ми маємо створити для бізнесу комфортні 
умови, але при цьому повинні гарантувати без-
печність української продукції на зовнішньому 
і внутрішньому ринках, заявив голова Держав-
ної служби України з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів Володимир 
Лапа під час Українського інноваційного агро-
промислового форуму. Він зазначив, що остан-
нім часом отримує безліч питань щодо якості 
вітчизняної продукції, зокрема харчової. На дум-
ку Володимира Лапи, у більшості випадків ук-
раїнська продукція за показниками безпечності 
та якості не поступається продукції, яка вироб-
ляється в країнах Євросоюзу, Канаді та США. 
Проблема полягає в тому, щоб переконливо до-
нести цю інформацію до міжнародних партнерів. 
«Наведу лише один приклад. Для того щоб пода-
ти заявку на експорт до ЄС м’яса великої рогатої 
худоби, потрібно впроваджувати в Україні про-
граму моніторингу, прогнозування й оцінки ри-
зику появи губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, 
яка коштує 35 мільйонів гривень. На рік. І фак-
тично через фінансові обмеження затримується 
процес визнання української продукції на закор-
донних ринках збуту», — зауважив голова Держ-
продспоживслужби. 
 Водночас, незважаючи на брак бюджетних 
коштів, проведено величезну роботу з виходу 
вітчизняної продукції на світовий ринок. «Для 
цього потрібні перевірки, у результаті яких ми 
могли б гарантувати безпечність продукції для 
українського споживача і гарантувати визнання 
української продукції на світовому ринку збуту. 

В очікуванні держпідтримки
 Міністерство аграрної політики та продо-
вольства разом iз Міністерством фінансів шу-
кають можливість виділення додаткових коштів 
на підтримку малих та середніх фермерських 
господарств у нинішньому році. Про це заявив 
очільник Мінагрополітики Тарас Кутовий під 
час брифінгу на XXVIII Міжнародній агропро-
мисловій виставці «Агро-2016»: «Ми розгля-
даємо пропозицію про збільшення обсягів фі-
нансової допомоги малим аграріям і опрацьо-
вуємо її з Міністерством фінансів. Думаю, най-
ближчим часом буде зрозуміло, чи з’являться 
ці додаткові ресурси. Напрям підтримки роз-
глядається для виробників iз площами в об-
робітку до 500 га, які зараз не можуть користу-
ватися комерційним кредитуванням», — зазна-
чив міністр. Підтримка малих фермерів буде 
реалізована у контексті кооперації, оскільки 
підтримка одного не зможе забезпечити сут-
тєвих інфраструктурних змін. А якщо це буде 
об’єднання з п’яти-семи гравців, то вони змо-
жуть змінити інфраструктуру, зможуть уже до-
будувати собі якісь сушки на кооператив, і це 
вже створить додану вартість.

Експорт зернових
 На кінець минулого тижня обсяги експорто-
ваних з України нинішнього року зернових до-
сягли 37,292 млн. тонн. У тому числі пшени-
ці — майже 16 млн. тонн, кукурудзи — понад 
16 млн. тонн, ячменю — 4,32 млн. тонн, інших 
зернових — 231 тисячі тонн. Окрім того, на 10 
червня з України експортовано майже 319 тис. 
тонн пшеничного борошна. Таким чином, за-
гальні обсяги експорту зернової продукції ста-
новлять 37,721 млн. тонн. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Готовність України 
збільшувати обсяги продо-
вольчого експорту до Іра-
ну і співпрацювати у галузі 
сільського господарства, 
тваринництва та органіч-
ного виробництва озвучив 
міністр аграрної політики та 
продовольства України Та-
рас Кутовий на зустрічі з де-
легацією Ісламської Респуб-
ліки Іран. Партнерську сто-
рону на переговорах пред-
ставляв заступник міністра 
оборони та підтримки зб-
ройних сил Ісламської Рес-
публіки Іран та генеральний 

директор компанії «ЕТКА» 
Мохаммад Мехді Кярбалаї. 
 Іран останнім часом увій-
шов у число основних торго-
вельних партнерів України 
за обсягами закупівель сіль-
ськогосподарської та харчо-
вої продукції. Наприклад, 
за три місяці нинішнього 
року Іран уже займає вось-
ме місце у топ-десятці країн 
iз найвищими показниками 
експорту з України. «Ми 
маємо намір розвивати наше 
співробітництво на якісно-
му рівні й надалі. Україна 
готова виступити гарантом 
продовольчої безпеки Іра-
ну», — наголосив міністр 

агрополітики. Тарас Куто-
вий розраховує, що спіль-
на двостороння робоча гру-
па вже найближчим часом 
розгляне можливі варіан-
ти збільшення обсягів ви-
робництва необхідної для 
зовнішніх ринків сільсь-
когосподарської продукції 
в Україні. «Ми бачимо для 
цього два основних напря-
ми: приватизація держав-
них підприємств та стабіль-
не партнерство у розвитку 
малих фермерських госпо-
дарств, що має бути мотиво-
ване інвестиціями», — по-
яснив міністр і підкреслив, 
що ці напрями збігають-

ся з розробленою стратегію 
міністерства, одним iз го-
ловних напрямiв якої є роз-
виток малого та середнього 
фермерства.
 Мохаммад Мехді Кярба-
лаї зауважив, що Іран теж 
бачить великій потенціал 
у розвитку двосторонньої 
співпраці з Україною у га-
лузі сільського господарс-
тва, фермерства та тварин-
ництва. Тому іранська сто-
рона висловила готовність 
брати участь у процесі при-
ватизації державних під-
приємств та розвитку ма-
лого фермерства в Україні. 
Як повідомила прес-служ-
ба Мінагрополітики, Іслам-
ська Республіка Іран готова 
поділитися своїм досвідом у 
сфері виробництва органіч-
ної продукції та переформа-
тувати торговельну систе-
му експорту та імпорту між 
двома країнами, щоб підня-
ти її на якісніший рівень. ■

ЕКСПОРТ

«Застовпити» цікаві ринки
Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки Ірану

■

Інна ТЕСЛЕНКО

Кілька років тому засновник фер-
мерського господарства «Байрон Агро» 
Юрій Сергеєв розповів анекдотичну іс-
торію: одна новостворена столична кон-
тора пропонувала йому купити право 
маркувати свою продукцію як органічну. 
Здоровий ґлузд, британська освіта і до-
свід міжнародної діяльності дозволили 
фермеру кількома аргументами відши-
ти дурисвітів, на гачок яких потрапило 
чимало довірливих або надто самовпев-
нених колег. 

Як це робиться в Україні
 По-перше, виявилося, що пропоно-
вана самопроголошеними «експерта-
ми» сертифікація не мала міжнародно-
го статусу. Бо не узгоджувалася ні з єв-
ропейськими, ні з будь-якими іншими 
зарубіжними стандартами органічно-
го виробництва. А по-друге, самі умови 
сертифікації більше скидалися на іль-
фопетровське «вранці гроші — ввечері 
стільці». Бо урочисте отримання стату-
су органічного виробництва гарантува-
ли... на основі формальної оцінки госпо-
дарства і (головне!) переказу на рахунок 
організації-«сертифікатора» обумовле-
ної кругленької суми. 
 Інакше кажучи, якщо ви бачите, 
чим безсертифікатна сусідка, в якої бе-
рете молоко, годує свою козу і в яких 
умовах готує молочні продукти, — це 
для вашого здоров’я і самопочуття знач-
но надійніше, ніж купити «сертифіко-
ваний» сир із засидженої мухами і ото-
ченої дохлими козами і нечистотами 
псевдоферми з сайту «Аюрведа». 
 На щастя, бажання України інтегру-
ватися в цивілізоване товариство при-
мушує державу потроху вичавлювати з 
ринку подібні «Роги і копита» законо-
давчими засобами, дбаючи як про імідж 
вітчизняної сільгосппродукції, так і про 
створення безпечних і легальних умов 
ведення бізнесу.

Пріоритет — закон
 Удосконалення законодавчого регу-
лювання виробництва та обігу органіч-
ної сільськогосподарської продукції 
дозволить посилити державний конт-
роль у сфері маркування та сертифіка-
ції органічної продукції, стверджує го-
лова Державної служби України з пи-
тань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів Володимир Лапа. 
Напрямки такого регулювання обгово-
рили під час «круглого столу» «Органіч-
не виробництво — пріоритетний напря-
мок аграрного сектору в Україні», який 
відбувся у рамках XXVIII Міжнарод-
ної агропромислової виставки «АГРО 
2016» минулого тижня.
 За словами Володимира Лапи, зараз 
у процесі виробництва та обігу органіч-

ної продукції існують досить серйоз-
ні проблеми, які потребують вирішен-
ня саме на законодавчому рівні. Причо-
му факти недобросовісної реалізації так 
званої органічної продукції трапляють-
ся не лише на вітчизняному ринку, а й 
при її експорті за кордон. «До нас звер-
таються європейські колеги і розповіда-
ють про випадки поставок у ЄС продук-
ції, яка декларується як органічна, але 
не відповідає цьому статусу. Нас пита-
ють: що ви як контролюючий орган має-
те намір робити, щоб таке унеможливи-
ти?» — каже Володимир Лапа.
 На превеликий жаль, недавно ство-
рений контролюючий орган ще не має 
достатньо повноважень, щоб повноцін-
но здійснювати контроль за цим рин-
ком та впливати на компанії, які здій-
снюють сертифікацію. «По суті, зараз 
сертифікацію проводять або нерезиден-
ти України, або резиденти України, які 
належним чином не акредитовані в Нац-
агентстві», — каже голова Держпрод-
споживслужби. За його словами, си-
туація, що склалася, вводить в оману 
споживачів органічної продукції, ство-
рює підґрунтя для процвітання недоб-

росовісної конкуренції для виробників 
органіки, а також формує для України 
негативний імідж на світовому ринку.
 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України розробило нову 
редакцію Закону України «Про вироб-
ництво та обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та сировини», 
яка дозволить запровадити прозоріші й 
чіткіші правила гри на ринку органіки. 
Законопроект передбачає вдосконален-
ня системи державного нагляду. Конт-
ролюватиме дотримання правил засто-
сування органічного виробництва Де-
ржпродспоживслуба: «Відповідно до 
розробленого законодавства ми, як ор-
ган контролю, маємо свою місію: забез-
печити максимально комфортні умови 
для роботи виробників і постачальників 
органічної продукції». Як повідомила 
прес-служба цього відомства, фахівці, 
які займатимуться контролем органіч-
ної продукції, підвищуватимуть свій 
професійний рівень, стажуючись у єв-
ропейських колег. Зокрема, вже є по-
передня домовленість про навчання на-
ших інспекторів у компетентному ор-
гані Республіки Чехія. ■

САМ СОБІ ДУРИСВІТ

Фальшива сертифікація
Ринок вітчизняних органічних продуктів потребує 
законодавчого врегулювання

■

Український стратегічний продукт адекватно сприйматимуть на ринку, якщо ми навчимося 
називати речі своїми іменами, припинивши тішитися фальшивими ілюзіями від шулерів.
Фото з сайта retail-community.com.ua.
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Поля чудес
 Дорога, що веде у степ із 
Липковатівки, хвилин десять 
здається абсолютно безлюд-
ною. Аж тут просто на шляху 
виникає живий «шлагбаум» із 
кількох чоловік, які зупини-
ли наш автобус і почали вима-
гати пояснень. Дізнавшись, що 
це журналісти, їхній тон поміт-
но м’якшає. «Командир» брига-
ди, який досі нагадував грізного 
дядька Чорномора з сумнівним 
минулим, став нарочито ввіч-
ливим і навіть спробував про-
вести з пресою роз’яснювальну 
роботу. Коли ж зрозумів, що ми 
хочемо їхати далі, віддав наказ 
пропустити. Автоматично в уяві 
виникла картина приїзду сюди 
освітянського транспорту. Зус-
тріч навряд чи була б настільки 
привітною. 
 Ще через п’ять хвилин на 
шляху виник новий контроль-
но-пропускний пункт. Таке 
формулювання народилося ав-
томатично, тому що тут на гек-
тари коледжу претендує фер-
мерське господарство, дирек-
тор якого найняв для спротиву 
колишніх учасників бойових 
дій на Донбасі. Чоловіки у ка-
муфляжі похмуро і мовчки під-
пирають автівки, бо за них тут 
усе пояснює молодий і балаку-
чий юрист. «Ми представляє-
мо «Спілку ветеранів АТО», — 
каже він. — Ви самі знаєте, яку 
і в яких районах дають нам зем-
лю. І тут раптом дізнаємося, що 
в Липковатівці триває в незро-
зуміло який спосіб...» Молодий 
чоловік не одразу підібрав пра-
вильне слово для визначення 
цього процесу, а коли хтось із 
журналістів підказав: «Земель-
ний дерибан», той на знак згоди 
кивнув головою. 
 До речі, стоять АТОвці біля 
поля, яке в рамках відчужен-
ня освітянських угідь дістало-
ся місцевому фермеру. «Попе-
редньо до нас звернувся дирек-
тор СФГ Носовський В.П., — по-
яснює юрист, — оскільки якісь 
люди перешкоджають йому про-
водити господарську діяльність. 
Він попросив нас побути тут». 
Тобто на даному відрізку часу 
інтереси одного з нових власни-
ків частини землі коледжу збіг-
лися з інтересами потенційних 
пайовиків у камуфляжі, тому 
вони спільно тримають оборону. 
Військові справді вірять у те, що 
обіцяні державою два гектари за 
участь у бойових діях їм можуть 
виділити не десь у яру, а в епі-
центрі гучного земельного скан-
далу. «Хлопці, вас обманюють і 
використовують, — каже їм го-
лова профкому коледжу Люд-
мила Кулініч. — Вільної землі 
у Нововодолазькому районі вже 
немає давно». 
 І де ж їй узятися, якщо в хід 
пішли навіть угіддя навчаль-
ного закладу?! Причому за до-
сить дивною схемою: одну по-
ловину віддали двом фермерам 
(харківському і полтавському), 
а другу порізали на 600 частин 
по два гектари й роздали лю-
дям, які проживають у різних 
кінцях України. Тобто подріб-
нили й розпорошили так, що 

тепер і кінців не знайдеш. По-
грабованими почуваються лип-
коватівці й з іншої причини. У 
навчально-практичному центрі 
працюють зараз майже 300 міс-
цевих жителів, але ніхто з них 
не отримав жодної сотки землі, 
яку обробляв фактично все своє 
життя. Не згадали чиновники 
й про ветеранів праці. «У нас є 
люди, які тут і по 30, і по 40, і 
навіть по 50 років трудилися, — 
з сумом констатує пані Людми-
ла. — Хоча б їм уже щось виді-
лили. Зате у списку власників 
є жителі Сум, Кіровограда, Рів-
ного, Полтави і навіть Криму». 

Війна судів
 Ще в середині 90-х років 
Липковатівський радгосп-тех-
нікум був перейменований в аг-
рарний коледж й успадкував усе 
майно свого попередника. Піз-
ніше, у 2009 році, шляхом при-
своєння кадастрових номерів і 
визначення землекористувачів 
було підтверджено право нав-
чального закладу на користу-
вання земельною ділянкою. Ще 
через рік дозволу від сільради та 
Міністерства аграрної політики 
виявилося замало, бо знадоби-
лися державні акти на землю. 
«Ми виготовили всю необхідну 
технічну документацію й здали 
до Держ комзему для реєстра-
ції, — каже директор навчаль-
ного закладу Микола Таркан. 
— За цю послугу ми заплатили 
їм 29 тисяч. Згідно з договором, 
вони повинні були протягом 20 
днів зареєструвати 8 наших ка-
дастрових номерів. Вони зволі-
кали з цим добрих три роки, а 
потім тихо нам оголосили, що 
землі у нас більше немає». «Те-
пер ми здогадуємося, чому все 
саме так відбувалося», — до-
дає Людмила Кулініч, назвав-
ши суму в 100 тисяч гривень. 
Саме стільки коштувало колед-
жу оформлення державних ак-
тів, що не були зареєстровані. 
 Поки одні чиновники зволі-
кали зі своїм рішенням, інші за 
спиною адміністрації переве-
ли освітянські гектари у віль-
не користування і на підставі 
того, що коледж довго оформ-

ляв документацію, роздали но-
вим землевласникам. Чиновни-
ки Нововодолазької райдержад-
міністрації теж лишилися вдо-
волені. Мовляв, за оренду цих 
ділянок бюджет тепер отриму-
ватиме реальні кошти, а для сту-
дентів вистачить і невеликої уч-
бової ділянки. Правда, районна 
прокуратура все ж розгледіла в 
оборудці щось «нечисте» й по-
рушила одразу дві криміналь-
ні справи за статтями — пере-
вищення повноважень службо-
вими особами Держземагент-
ства та незаконне захоплення 

земель навчального закладу. 
 З того часу й почалася дворіч-
на судова війна, яку освітяни 
де-юре виграли на районному, 
обласному і навіть столичному 
рівні, але де-факто повернути 
своє майно не можуть. Розмо-
ва з юристом «Спілки ветеранів 
АТО» лише зайвий раз підтвер-

дила складність ситуації, що 
виникла. Людмила Кулініч по-
казала йому березневе рішен-
ня Вищого адміністративного 
суду, що став на бік коледжу, 
залишивши в силі рішення об-
ласного адміністративного суду 
в частині визнання незаконни-
ми дій із вилучення землі і на-
казав їх повернути навчально-
му закладу. А юрист продемон-
стрував копію травневої ухвали 
Вищого спеціалізованого суду, 
який призупинив виконання 
попередніх рішень. І хоча цей 
документ не є останнім вердик-

том, він свідчить про те, що вся 
ця невизначеність триватиме і 
далі. Тим більше, що ділянки, 
нарізані по два гектари, вже 
потрапили на ринок і подеку-
ди встиг ли змінити власників. 
Деякі з формальних володарів 
такого багатства навіть не здо-
гадувалися про свою тимчасову 
роль у земельному переділі. 

Один на всіх
 За останні кілька років всі 
ВНЗ сільськогосподарського 
профілю Харківської області 
втратили всі свої «учгоспи». 
Саме тому Міністрество аграр-
ної політики і продовольства 
України створило на базі Лип-
коватівського коледжу Нав-
чально-практичний центр, де 
проходять стажування вихо-
ванці двох університетів, ака-
демії і технікуму. Йдеться не 
лише про агрономію, а й зоо-
ветеринарну спеціальність, ос-
кільки завдяки власним угід-
дям освітяни збудували ще й 
свинарник та корівник. За ос-
танні п’ять років тут пройшли 
виробниче навчання 1482 сту-
денти з інших навчальних за-
кладів і постійно стажуються 
викладачі. Без цього виробни-
чого підрозділу студенти регіо-
ну вивчатимуть ази своєї про-

фесії винятково по картинках. 
Більше того, на кошти, виру-
чені з продажу своєї продук-
ції, коледж утримує не лише 
навчальний корпус і гуртожи-
ток, а й наводить лад у Липко-
ватівці, оплачуючи вивіз сміт-
тя і роботу водогону. На осві-
тянські гроші тут збудували 
три котельні й підтримують 
очисні споруди. Чиновники не 
подумали й про те, що разом із 
полями автоматично позбавля-
ють робочих місць майже три 
сотні людей. Для села, в якому 
цей навчальний заклад — єди-
на точка опори багатьом роди-
нам — таке рішення обернеть-
ся справжньою соціальною ка-
тастрофою. 
 І ще одна цікава деталь. Уже 
17 років у Липковатівському 
навчально-практичному центрі 
вирощують винятково екологіч-
но чисту продукцію. Тобто без 
застосування хімічних добрив і 
засобів захисту рослин. Отрима-
ний сертифікат Євросоюзу для 
ведення органічного землеробс-
тва дозволяє постачати продук-
цію за кордон, тому коледж ак-
тивно співпрацює з німецькими 
бізнесменами. За даними Хар-
ківського обласного державно-
го центру родючості ґрунтів, ці 
землі мають високий або підви-
щений вміст гумусу і взагалі 
не містять пестицидів та радіо-
нуклідів. Учені нарахували тут 
більше 40 видів ґрунтів, що ма-
ють біологічну активність, яка 
в рази перевищує середні показ-
ники і допустимі норми. Тобто 
фактично йдеться про золотий 
фонд України, який заслуговує 
на особливе державне піклу-
вання і охорону, оскільки неза-
бруднених хімією земель з кож-
ним роком стає все менше. 
 За словами Миколи Тарка-
на, в коледжі органічне земле-
робство обрали не випадково, 
хоча працювати в «дідівський» 
спосіб набагато ризикованіше і 
складніше. «Але ми пішли на 
це, — пояснює свою позицію 
директор. — Я своїм студентам 
так і кажу: вчіться викорис-
товувати ті методи, які дають 
здорову продукцію. А для того, 
аби щось виростити при допо-
мозі сучасних технологій, бага-
то розуму не треба. У тій же Єв-
ропі ставку роблять винятково 
на органіку». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Восени 2014 року на поля Липковатівського навчально-практич-
ного центру заїхала чужа техніка й почала сіяти зернові. Освітяни 
викликали міліцію, але правоохоронці лише безпорадно розвели 
руками. Пред’явлені непроханими гостями документи свідчили 
про те, що у коледжу чиновники забрали усі 3647 гектарів землі 
й навіть не спромоглися сповістити про це бодай якимось лис-
том. Пошук справедливості триває в судах і досі. Опоненти вже 
дійшли до Києва, але й столичні слуги Феміди не знайшли для 
сторін компромісного рішення. Більше того, новина про «дери-
бан» освітянських угідь давно вийшла за межі Нововодолазького 
району, тому кількість охочих і собі спіймати рибку в каламутній 
воді продовжує зростати.

КОПАЙТЕ ТУТ!

Пошматована земля
Угіддя аграрного коледжу чиновники Держгеокадастру таємно 
розділили між великими і дрібними власниками. Вкрадене 
освітяни повертають уже третій рік

■

Спірна земля.
Фото автора.

❙
❙

Освітяни вже два роки шукають захисту в судах, але остаточно 
повернути землю їм поки що не вдається.
Фото з сайта holos.fm.

❙
❙
❙

Районна прокуратура все ж розгледіла в оборудці 
щось «нечисте» й порушила одразу дві кримінальні 
справи за статтями — перевищення повноважень 
службовими особами Держземагентства та незаконне 
захоплення земель навчального закладу.



10 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЧЕРВНЯ 2016 КУЛЬТУРА

Не хочу бути 
«українською Адель»
 ■ Віталіно, вітаю з перемо-
гою! Хто чи що дає тобі сили спі-
вати настільки потужно і щиро?
 — Додають сили мої відчуття, 
емоції. Це не є якась людина чи 
якась подія в моєму житті. Ми по-
винні жити піснею, яку співаємо. 
Якщо ти робиш це щиро, якщо ти 
проживаєш цю пісню на сцені, то 
ти не змушуєш себе до якоїсь від-
вертості. Потрібно завжди бути 
собою, бути індивідуальністю. 
Тому для мене важливіше бути 
«українською Віталіною Мусієн-
ко», а не «українською Адель». 
 ■ Розкажи покроково про 
добу після перемоги: як вітали 
учасники проекту? Хто зустрів 
із близьких? З якими думками 
прокинулася? Куди відправила-
ся наступного дня?
 — Напередодні фіналу я 
дуже хвилювалася, у день фіна-
лу трішки заспокоїлася, тому що 
до Києва після свого концерту по-
вернувся Святослав. Він знай-
шов правильні слова, які мене 
підбадьорили, він підтримував 
мене і протягом усього проекту. 
Я вдячна йому за те, що він за-
вжди знаходив для мене час та 
сили. 
 Коли назвали ім’я перемож-
ця, я пережила все емоції, які в 
той момент тільки можна пере-
жити. Описати це просто немож-
ливо! Було надзвичайно приєм-
но отримувати привітання від 
близьких і друзів! Цілу ніч піс-
ля фіналу ми з моєю командою 
святкували, співали та танцю-
вали, сну в мене не було. Я від-
почивала і серцем, і душею, хоча 
мій фізичний стан кричав мені «я 
більше не можу», тому що остан-
ні три доби перед виступом спала 
шість годин, фізично була дуже 
слабка, але всі ті емоції, той ад-

реналін, що отримала на сцені, 
дали мені змогу ще трішки про-
триматись. Одразу після нашого 
святкування я поїхала на зйом-
ки ранкового шоу «Сніданок з 
«1+1». Я була в стані напівсну, 
як тільки погостювала у програ-
мі, поїхала до готелю відпочива-
ти.

Хлібом не годуйте, дайте 
поспівати з вуличними 
музикантами
 ■ Як ти потрапила у проект 
«Голос країни»?
 — Потрапила завдяки щас-
ливому випадку. Я була на морі 
і, гуляючи центральною вулицею 
Кирилівки, почула, як співають 
хлопці, і сказала: «Мене хлібом 
не годуйте, дайте поспівати з ву-
личними музикантами». П’ять 
днів я з ними співала, виявило-
ся, що вони мої земляки, також 
із Полтави. Коли ми вже проща-
лись, я пообіцяла, що приїду до 
них у гості. Так сталося, що я 
приїхала саме у той день, коли 
проходив попередній кастинг 
«Голосу країни» у Полтаві. Без 
мого відома вони мене туди по-
вели буквально за руку. Випад-
ково в мене була флешка з пісня-
ми, морально я підготувалась до 
виступу, але багато не очікувала 
від кастингу.
 Серйозніше ставитись до 
участі я почала лише після слі-
пих прослуховувань. Мене диву-
вало, коли від інших учасників 
чула, що вони приходять сюди 
декілька років поспіль, а я випад-
ково потрапила на кастинг і пере-
могла! Тому випадковості в нашо-
му житті не випадкові, доля дає 
нам шанс змінити своє життя на 
краще!
 ■ Чи просто було суміщати 
участь у зйомках зі звичним жит-
тям? Скільки часу займали зйом-

ки? Як ти поєднувала навчання з 
проектом?
 — Я вчуся на стаціонарі в 
Харківському національно-
му університеті радіоелектроні-
ки, і навчання ні в якому разі не 
кину. Під час проекту навчання 
плавно перейшло на заочну фор-
му, тому що я весь час перебува-
ла у Києві, але всі роботи я здала 
вчасно. Вдячна всьому універси-
тету і педагогам, що підтримали 
мене, коли мені це було потрібно. 
Але все-таки музика — це те, чим 
я хочу займатися далі, це те, чим 
живу. Вона була всередині мене, 
а завдяки цьому проекту вийшла 
назовні. І я вже не маю права від 
цього відмовлятися.

«Впевнена, що хтось 
із нашої команди ще 
хреститиме моїх дітей!»
 ■ Із ким з учасників проек-
ту продовжуєш спілкуватись? У 
тебе з’явилися нові друзі завдя-
ки «Голосу країни»? Що для тебе 
було найважчим на проекті?
 — Проект дався мені дуже 
складно, перш за все мораль-
но. Найважчими були етапи до 
прямих ефірів, коли я прощала-
ся з людьми, які стали для мене 
дуже важливими. Ми всі в ко-
манді дуже здружилися. Впевне-

на, що хтось із нашої команди ще 
хреститиме моїх дітей! Кожно-
му з них я довірю цю роль. Дуже 
близькою людиною для мене став 
Аняня Удогво. Він прибіг на пря-
мий ефір буквально за хвилину 
до того, як я виходила, і сказав: 
«Віталіно, у тебе все буде добре. 
Ось побачиш, ти переможеш!». 
А Ескендер Іслямов подарував 
мені талісман, який тепер завж-
ди ношу з собою, але нікому не 
показую. Я відчувала підтримку 
всіх учасників команди, це дуже 
надихало і додавало сил.
 ■ Які настанови після фіналу 
давав тобі Святослав Вакарчук? 
Ти можеш, наприклад, миттєво 
зателефонувати йому і попроси-
ти про допомогу чи просто пора-
ди? Які між вами взаємини?
 — Святослав сказав, що все 
буде добре. А ще — що в будь-

якому випадку це тільки по-
чаток як мого музичного, так і 
життєвого шляху. І я повністю 
з ним згодна! Зараз важливо не 
втратити цей шанс і довести лю-
дям, що вони не даремно вибрали 
мене, повірили мені. Найсклад-
ніше тільки починається. Так, я 
можу в будь-який час подзвонити 
йому, запитати якусь пораду чи 
просто поговорити. Святослав — 
це людина, яка стала відкриттям 
для мене, дуже веселий, надзви-
чайно обізнаний, всебічно роз-
винутий, із ним можна говори-
ти на будь-яку тему. Це людина, 

яка назавжди залишиться в моє-
му житті, він змінив моє світоба-
чення, і за це я йому не ймовірно 
вдячна.
 ■ Ти — дуже творча осо-
бистість і малюєш, співаєш, на-
віть пишеш вірші, в майбутньо-
му плануєш заспівати їх?
 — Не кожному відомому во-
калісту Бог дав талант писати са-
мому. Можна не ймовірно краси-
во і емоційно співати, але писа-
ти самому і виконувати пісні — 
це дуже важка праця. Я не хочу 
загадувати наперед такі серйозні 
речі, але думаю, що в майбутньо-
му з цього вийде щось цікаве!
 ■ Яким ти бачиш своє найбли-
жче майбутнє? Ти не встигла за 
час участі у «Голосі країни» під-
хопити зіркову хворобу?
 — Все йде своєю чергою, за-
глядати наперед не хочу. Але ду-

маю, що все в моєму житті скла-
деться добре. Крім того, важливо, 
що в «Голосі країни» перемогла 
українська пісня. Вона не є забу-
тою. З нею я готова йти далі по 
життю. Це спільна перемога всієї 
України. Я готова експерименту-
вати в різних жанрах, але фолк, 
етно в репертуарі обов’язково бу-
дуть присутні. Нещодавно я про-
читала інтерв’ю з дуже цікавою 
людиною для мене — Іваном Дор-
ном, про те що зіркова хвороба — 
це явище не в очах самої людини, 
це явище, яке бачать оточуючі. Я 
як була простою дівчиною з сели-
ща Котельва, так нею і залишусь, 
але все можливо, тому не хочу 
про це загадувати!
 ■ На яку пісню зніматимеш 
кліп? Чи бачиш себе надалі спі-
вачкою?
 — Ми хочемо зробити класну 
фірмову річ, на все потрібен час, 
тому зараз ми ще нічого не знає-
мо. Я буду просто робити те, що я 
люблю, те, чим живе моя душа! 
Я буду дуже рада, якщо нестиму 
людям не просто музику, а щось 
більше!
 ■ Як твою перемогу сприйня-
ли земляки, друзі, родина?
 — У більшості людей склався 
стереотип, що для того, щоб чо-
гось досягти, потрібні гроші. А 
тут дівчина, яка займається мік-
ро- та наноелектронікою, прийш-
ла на кастинг, пройшла всі етапи 
проекту, стала переможницею 
«Голосу країни», без зв’язків і фі-
нансової підтримки. «Голос краї-
ни» — це чесний проект, і я вдяч-
на йому за те, що він дає шанс лю-
дям повірити в себе. Мені надзви-
чайно приємно отримувати листи 
про те, що я надихаю людей. ■

Микола ЦИВІРКО

 Вам досі не дає спокою таємниця, яку вклав у свій 
знаменитий «Чорний квадрат» Казимир Малевич? 
Мандрівник і фотограф-художник Іван Кугно ніби за-
мкнув кут цієї геометричної фігури, відкривши днями 
у приміщенні Канівського музею народного декоратив-
ного мистецтва четверту за ліком персональну вистав-
ку робіт «Українсько-грузинський ранок» із девізом: 
«Робімо світ кращим. Я і Ти». До слова, саме Іванова 
своєрідна інтерпретація «Чорного квадрата» є в доб-
рому сенсі цвяхом не такої вже великої за кількістю 
творів, але насиченої справжніми знахідками вистав-
ки. Утім «Квадрат» українського митця впав йому не зі 

стелі — фотограф вихопив його, кинувши погляд на 
ледь осяяний ліхтарем вигин-поворот рідної канівсь-
кої вулиці, яка тягнеться угору берегом такого ж рідно-
го Дунайця… І хай це суто його «Квадрат», але він не 
абстракція якась, що над нею треба сушити голову, а 
цілком реальна річ, яка вабить, запрошує у свій чарів-
ний, фантастичний світ…
 — У подібному стилі виконано й такі роботи, як 
«Бакен», «Осінні яблука», «Фасад», — зазначила 
присутня на відкритті виставки художниця Любов Мі-
ненко. — Це, безумовно, щось нове у творчості Івана 
Кугна. Чи побажання нас, друзів, чи події в Україні ос-
танніх років, чи порівняно недавня поїздка до Грузії, 
а може, все разом спонукало й появу справжніх порт-

ретів. Тобто на художніх фотографіях з’явилися люди. 
Не «доповненнями до пейзажів», а яскравими само-
достатніми образами. Це «Різо і Зейнаб» із грузинсь-
кої серії, «Захисники Щастя» тощо. Мені як маляру 
як ніколи схотілося щось позичити в Івана щодо ком-
позиційних рішень, кольорових поєднань і контрас-
тів…
 До знахідок-перлин проситься «Білизна» — ку-
точок сучасного Батумі — звичайний начебто буди-
нок, вікна і балкони якого майже не видно за мотуз-
ками, завішеними мальовничими простирадлами, со-
рочками, сукнями… Вигадати таке — не вигадаєш, а 
життя, невгамовна жага мандрівок, вражень, спілку-
вань підкидають отакі сюжети. «Зелені мандарини», 
«Інтер’єр храму Святої Діви Марії в Гелаті, поблизу Ку-
таїсі» — список можна продовжити. Майстер художнь-
ої фотографії поїздив дорогами братньої країни не да-
ремно. Дехто, як, наприклад, автор цих рядків, стоячи 
біля світлин, згадав дні армійської служби у Грузії, а 
дехто, вперше відкривши для себе «Сільмаг — куль-
турний центр» чи «Батумський пляж з одиноким відві-
дувачем», захотів і собі побувати у цих краях... 
 Ще одна новація четвертої виставки Івана Кугна — 
дотепні поетичні підписи до робіт. Є серед них у стилі 
японських хоку, сповнені філософії, а є не позбавлені 

іронії чотиривірші... Усе залежить від теми і мети, яку 
ставить перед собою автор.
 Начальник департаменту культури Канева Галина 
Заболотна, однокласники, друзі й сусіди Івана Кугна 
відзначали його відданість рідному краю, патріотизм 
місцевий, що органічно поєднується з патріотизмом на-
ціональним, українським. «Дніпро у ранковій димці» 
— канівці з приємним здивуванням впізнають знайо-
мі з дитинства обриси берегів і круч, та хіба не близь-
кий цей пейзаж будь-якому українцеві — «від Сяну до 
Дону»? До речі, частину експозицій попередніх виста-
вок Іван Кугно подарував музеєві — вони прикраша-
ють стіни обабіч сходів. Переважно це краєвиди Канів-
щини, інших куточків Черкащини і Київщини.
 У своєму заключному слові на відкритті митець 
завважив, що його місцевий патріотизм — не само-
ціль. Якщо його роботи комусь цікаві, якщо становлять 
вони художню цінність (а ніхто з присутніх цей факт під 
сумнів не взяв), то ласкаво просимо до Канева! Іван 
Кугно подякував також колективові видавничого дому 
«Еко-інформ» (директор — Валентина Максименко), 
громадському діячеві Павлу Філю та іншим особам і 
організаціям, які всіляко підтримували і підтримують 
його діяльність.
 Виставка у Каневі триватиме місяць. ■

АРТ-ПРОСТІР

А що там у «Квадраті»?
У Канівському музеї — фотовиставка 
мандрівника Івана Кугно

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Випадково потрапила на кастинг — і перемогла
Переможниця вокального телеконкурсу Віталіна Мусієнко розповідає «УМ» про те, як її заспокоював Святослав 
Вакарчук, про важкі моменти на проекті та плани на майбутнє

■

«Я як була простою дівчиною 
з селища Котельва, так нею і залишусь».

Святослав Вакарчук та Віталіна Мусієнко.
Фото каналу «1+1».

❙
❙

Анастасія СЕМЕНЧУК

Нещодавно переможницею шостого сезону вокального проекту 
«Голос країни» на каналі «1+1» стала 19-річна Віталіна Мусієнко з 
команди Святослава Вакарчука. Дівчина, яка ще під час «сліпих про-
слуховувань» довела до сліз лідера «Океану Ельзи», у суперфіналі 
чуттєво виконала неофіційний гімн України — композицію «Україна» 
Тараса Петриненка. Зала стоячи аплодувала її зворушливому висту-
пу, а зірковий тренер Віталіни знову не зміг стримати сліз. Протягом 
сезону Святослав Вакарчук неодноразово наголошував, що такий 
потужний голос, як у Віталіни, народжується раз на 100 років.
Дівчина з селища Котельва на Полтавщині вчиться в університеті 
за спеціальністю «мікро- та наноелектроніка», але мріє займатися 
творчістю, відроджуючи українську музику і культуру.
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Анатолій МОКРЕНКО, 
народний артист

 Якось цими днями, розглядаючи кросворд, не знахо-
див відповіді на визначення «всесвітня скарбниця»: над-
то воно було загальне. І справді, відповідь була несподівано 
дуже об’ємною, але і дуже точною: «класика»! Вона є у всякій 
діяльності людини, у кожній сфері її творчості. Це — найвищі 
досягнення у всій історії людства, це — взірці, це — шедев-
ри. І як усе найцінніше, вони — в умовній скарбниці, хоча за-
вжди повинні бути, як взірці, доступні людям як мірило для 
вдосконалення.
 Мода, зокрема в художній творчості, мінливою була і мін-
ливою буде, а класика залишається класикою, бо завжди ак-
туальна у своїй досконалості вираження духовного світу лю-
дини.
 Такі роздуми все частіше навідують мене, і не лише щодо 
музичного мистецтва, яке, звісно, мені найближче: і як колиш-
ньому оперному та концертному співакові, і як керівникові На-
ціональної опери України, і як нинішньому вокальному педа-
гогу консерваторії, і як людині, чиї старання вихователя за ос-
танні роки торкнулися вже кількох тисяч сільських дітей мого 
рідного краю — Сумщини.
 Роздуми ці з’явилися не сьогодні. Проблеми, які я маю 
на увазі щодо класичного музичного мистецтва, виростали 
поступово в міру будівництва незалежної України та поши-
рення шоу-бізнесу. Останній не завжди відзначається худож-
ньою якістю, але успішно переорієнтовує смаки не лише ря-
дової публіки, а й засобів масової інформації перш за все. Це 
стосується насамперед нашого радіо й телебачення, яким як 
співак я дуже вдячний за колишню підтримку мого власного 
мистецтва. Однак нині хочу дорікнути щодо різкого відходу 
від класичної спадщини, зокрема музики, тобто саме виховної 
роботи — формування смаків, культури молодшого поколін-
ня. Та й старші меломани не знаходять для себе достатньої 
духовної поживи. Якщо хтось думає, що справу кардинально 
вирівнює наявність окремих каналів культури радіо й телеба-
чення, той, на жаль, помиляється — туди заходять переваж-
но ті ж старші меломани, які високим мистецтвом вже вихо-
вані і які його постійно потребують — як світла, як радості, як 
торжества людського духу.
 Пишу ці рядки не як якийсь обмежений естет-консер-
ватор, що виростав у відповідній атмосфері поза просто-
народною стихією. Виходець з українського слобожансько-
го села, виживши у «м’ясорубці» фронтів та окупації, а ще 
й сутужностях відбудови України, я розкошував душею у 
шкільній художній самодіяльності, пізніше — інститутській 
у Києві та слухаючи насичені класичною музикою українсь-
ке радіо й патефонні платівки, ба, навіть кіно. Пам’ятаю і 
«Євгенія Онєгіна», і «Цереву наречену», і «Мадам Батер-
фляй», і «Паяци», й інші прекрасні стрічки, що поклика-
ли мене у перші ж дні мого студентства до оперного театру 
на «Кармен». Бо на селі оперних театрів немає, а вихована 
радіо та платівками жадоба пізнання глибин високої культу-
ри кликала до недосяжних ще недавно джерел. 
 Даруйте, але ж не можу не згадати тут і того, що моя 
дружина, також сільська дівчина, хоча й не з художньої са-
модіяльності, ставши студенткою політехнічного, у перші ж 
дні зробила те, що і я, — побігла на оперу «Демон». Хіба це 
не красномовно свідчить про те, про що я говорив вище? Су-
часна культурна політика в Україні щодо класичного мистец-
тва дещо інша. Збідненість класичного компоненту, хоча б і 
в музиці, очевидна. І це нам не здається досягненням. Тим 
більше з огляду на наш європейський курс. Адже левова 
частка музичної класики — у «Всесвітній скарбниці».
 Можна зрозуміти надто пригальмоване запрошення до 
збіднілої країни мистецьких академічних колективів та ви-
конавців з інших держав. Але чому не працює фонд класич-
них записів на Українському радіо чи телебаченні? Чому від-
сторонені нині на нашому радіо й телебаченні сьогоднішні 
наші класичні співаки, окрім, хіба що, Ігоря Борка та Тараса 
Штонди — величезне їм за це спасибі, що нагадують про 
незадіяні колосальні ресурси духовної, естетичної радості 
для мільйонів наших людей, що живуть у нелегкий час де-
ржавного будівництва. Шоу-розваги — це одне, а класичне 
мистецтво гартує душу високістю та красою духу. Недарма 
пам’ятається, як на фронті Другої світової щораз вирушали 
групи оперних співаків для зустрічей з бійцями — дарува-
ли ресурси з отієї «всесвітньої скарбниці» у важкий час для 
народу.
 Звичайно, я знаю, на ці закиди може бути сказано ба-
гато резонів від керівників усіх рангів, але факт лишається 
фактом: відбувається помітна деградація смаків, особли-
во молоді. Багато чого ненормального, на здоровий глузд, 

стає нормою, і не лише в музиці. Кадри, гроші, стан сус-
пільства і держави — все має значення. Але культу-

ра і духовність — рушій прогресу, бо першою на-
роджується ідея, а потім — матеріальне втілен-
ня. ■

■

Анастасія СЕРГЕЄНКО 

 У Музеї історії Києва 
відкрилась виставка під на-
звою «Як не посварилися в 
Києві...» Цей виставковий 
проект представляють одра-
зу шість музеїв: Істрико-ме-
моріальний музей Михай-
ла Грушевського, Літера-
турно-меморіальний музей 
Михайла Булгакова, Му-
зей української діаспори, 
Музей Шолома Алейхема, 
Музей Олександра Пушкі-
на та Музей шістдесятниц-
тва. Представники кожного 
музею ніяк не пов’язані між 
собою, бо жили та творили 
у різні часи. Єдине, що їх 
об’єднує, — це місто Київ.
 Головні герої експозиції: 
український історик Ми-
хайло Грушевський, росій-
ський письменник Михайло 
Булгаков, балетний танців-
ник паризької опери Серж 
Лифар, єврейський пись-
менник і драматург Шолом 
Алейхем, класик російської 
літератури Олександр Пуш-
кін та дисиденти-шістдесят-
ники. Музеї всіх постатей 
входять до однієї родини му-
зеїв історії міста Києва, що 
дало змогу створити один та-
кий спільний проект. Назва 
проекту незвична та цікава, 
а її логічне пояснення таке:  

оскільки герої виставки 
ніяк не були пов’язані часо-
вими рамками у перебуван-
ні в Києві, то і посваритись 
вони ніяк не могли. 
 Ідея проекту полягає у 
поєднанні різних поколінь 
у місті Києві. Це екскурс в 
історію Києва, за часів кож-
ного з представників вистав-
ки. У музеї переплітаються 
зображення міста від почат-
ку ХІХ століття до сьогоден-
ня. Доповнюють серію зоб-
ражувального мистецтва 
фотографії героїв, афіші, 
карикатури, портрети та 
картини. Серед літератури 
представлено прижиттєві 
видання роману «Євгеній 
Онєгін» та поеми «Руслан і 
Людмила» Пушкіна, кни-
га «Народниє Южнорускіє 
Сказкі», яка завірена печат-
кою Грушевського, журна-
ли «Рада», «Основа», «Гро-
мада» та «Соврємєннік», на 
якому стоїть цензорський 
підпис Крилова. Доповню-
ють експозицію серія дру-
карських верстатів ук-
раїнського опору 60-х років. 
Чим далі, тим цікавіше: ек-
спозиція взуття, шкільних 
парт, єврейських обрядових 
предметів та багато іншого, 
що робить цю виставку різ-
носторонньою на формат ек-
спонатів. Окрім творчих до-

сягнень кожного представ-
ника музеїв, представлено 
також їхні особисті речі. На-
приклад, тут можна побачи-
ти диплом, посвідчення, фа-
культетську присягу та роз-
писку Михайла Булгакова. 
 Автори виставково-
го проекту представляють 
його як спільну прогулян-
ку героїв улюбленими міс-
цями в Києві, серед яких 
Андріївський узвіз, Воло-
димирська гірка, Труханів 
острів, Перша київська гім-
назія, Університет Свято-
го Володимира та Свята Со-
фія. Це не тільки екскурсія 
містом, а ще і пізнання по-

буту, культури та традицій, 
реконструкція життя киян 
кількох поколінь. На столи-
ках, лавах та стендах пред-
ставлено додаток до експо-
зиції у вигляді аркуша А4, 
на якому можна прочитати 
кумедні діалоги, суперечки 
та просто цікаві спогади ви-
датних персонажів. 
 Представлені експонати 
показують глядачеві, яким 
бачили Київ Стус, Булга-
ков, Пушкін, Грушевсь-
кий та інші герої. Кожен ба-
чив його по-своєму, але єди-
не, що було в цьому погляді 
спільним, — це любов до  
Києва. ■

Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО 

 Еволюція міжнародного іміджу Ук-
раїни завжди нагадувала повернення 
Наполеона із заслання на острові Свя-
тої Єлени в Париж. Спочатку це було 
«наближення чудовиська», а напри-
кінці газети вітали «в’їзд імператора» 
в столицю Франції. Саме так, в історич-
ній перспективі, в «Іграх відображень» 
Тетяни Водотики і Євгена Магди (Х.: 
Віват) розглядається шлях, який подо-
лав міжнародний імідж нашої країни 
від часу здобуття незалежності.
 Спочатку Україну плутали з Росією, 
але після того, як навіть дівчина Джей-
мса Бонда в одному з останніх фільмів 
знаменитої франшизи на весь світ за-
явила про різницю між цими країна-
ми, ситуація дещо змінилася. При цьо-
му левову частку у формуванні обра-
зу відіграли, безумовно, революційні 
події в нашій країні, але автори книж-
ки ведуть мову не тільки про політи-
ку, їх цікавлять усі фактори впливу на 
спосіб сприйняття України в сучасному 
світі. Ось чому особливу увагу приділе-
но історичному і навіть філософському 
контексту функціонування стереоти-
пів про Україну, а також історичному 
та політичному бекграунду формуван-
ня її образу в різних країнах.
 То невже нарешті прийшов кінець 
«шароварному» сприйняттю нашої 
країни? «Борщ», «вареники» і «кот-
лети по-київськи», звичайно, не кра-
щі за «ансамбль танцю імені Григорія 
Верьовки» в якості наличок і ярликів, 
але чи не зупинилася еволюція образу 
на такому явищі, як Вєрка Сердючка? 
Чи замінить вона Роксолану у сучасно-
му постмодерністському світі? Таким 
чином, в умовах глобальних інформа-
ційних воєн, змагання брендів і пану-

вання симулякрів автори книги пи-
шуть своєрідну географію іміджів Ук-
раїни. Головне питання, яке вони по-
рушують у своїй книзі, — як же нас 
ідентифікують, тобто виокремлюють 
серед інших уявних спільнот? Причо-
му не тільки в Росії, а й у країнах Євро-
пи — окремі глави «Ігор відображень» 
присвячені формуванню образу Украї-
ни в Німеччині і Франції, Австрії та 
Чехії, Нідерландах, Грузії та Балтії.
 І які ж висновки? Як довго Україні 
«сидіти на шпагаті» між Сходом і За-
ходом, про що так само розповідаєть-
ся в одній із глав цієї книжки? «Сут-
тєві зміни в геополітичних позиціях 
на політичній карті світу, глобалізація 
та інформатизація створюють підстави 
для масштабного національного реб-
рендингу», — переконані автори. Але 
яким саме чином переконати світ, що 
«Україна — не Росія», особливо в «тіні 
заклятого друга»? З одного боку, нам 
пропонується економний варіант пере-
завантаження — як панацеї від невбла-
ганної опіки «старшого брата», що за-
лізною хваткою чіпляється за залиш-
ки колишньої імперської розкоші. «За-
порукою виходу з системи сприйняття 
крізь призму російських інтересів є де-
мократичний розвиток нашої держа-
ви», — уточнюється в «Іграх відобра-
жень». — Саме в такий спосіб Україна 
може і повинна дистанціюватися від 
авторитарного режиму Путіна. Немає 
сенсу спалювати мільйони доларів на 
війну різних форм пропаганди».
 У принципі, усе це ми вже проходи-
ли, і в нас це не прижилося. Ще на по-
чатку дев’яностих відомий славіст Гри-
горій Грабович вирішив підняти імідж 
«аграрному» образу нашої культури, 
адаптувавши в дусі популярної механі-
ки національну святиню, нашого «ве-

ликого Кобзаря». На салонному фото 
Тараса Шевченка він розгледів під тра-
диційним кожухом концертний фрак  
і вирішив модернізувати українську 
«ікону стилю». Чим, власне, займалися 
його попередники, футуристи, з 1920-х 
років. Ясна річ, зробити це американсь-
кому славісту не дали, але машина пе-
ретворень у сфері популяризації хуто-
рянської культури була запущена. Ка-
нони переглянули, трохи утилізували і 
знівелювали образи Лесі Українки, Іва-
на Франка та Агатангела Кримського, 
заручившись державною підтримкою 
Інституту літератури, але не більше 
того. Кістка м’якотілої традиції, як в 
анекдоті з поручиком Ржевським, була 
не зачеплена, але нерв механізму попу-
ляризації оголили. «Іміджева гігієна 
справді поки є розкішшю, — погоджу-
ються автори в «Іграх відображень». 
— У всесвіті симулякрів ми втрачає-
мо здібності бачити світ без опосеред-
кування спеціальних засобів інформа-
ційної епохи. Наш зір проходить через 
особливий вишкіл і стає осьовим від-
чуттям сьогоднішної культури».
 Звичайно, швиденько переробити 
Мамая на Термінатора, а Котигорош-
ка — на Супермена, щоб догодити між-
народному обивателю у справі «впізна-
вання» України, ми поки що не може-
мо. Хотілося б спочатку розібратися 
зі скелетами традиції у своїй власній 
шафі. Тим більше що згаданий «особ-
ливий вишкіл» ми вже проходили і пи-
таннями ревізії та ребрендингу нашої 
культури займався харківський жур-
нал «Гігієна», видаваний автором цих 
рядків на пару з Сергієм Жаданом на 
початку 90-х, але це вже інша історія 
про зовсім інші «ігри відображень» в 
одвічному нашому Задзеркаллі образів, 
штампів і національних кліше. ■

Класична 
скарбниця 
не на ТБ

КНИЖКОВА ШАФА

Ігри відображень у нашому Задзеркаллі 
Коли прийде кінець «шароварному» сприйняттю нашої країни

■

ВИСТАВКА

Не посварилися Лифар із Грушевським
У столиці шість музеїв показують Київ відомих особистостей

■

Головні герої експозиції.❙
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Мирослава КРУК

Щороку десятки мільйонів лю-
дей у світі страждають від хар-
чових отруєнь. Причинами цих 
проблем, на думку фахівців 
Американської академії харчу-
вання та дієтології (Academy 
of Nutrition and Dietetics), є не-
правильна обробка і зберіган-
ня харчових продуктів, а також 
бактерії, віруси і паразити. Ба-
гато бактерій, потрапляючи в 
організм у невеликих кількос-
тях, не становлять загрози для 
здорової людини, адже імунітет 
має безліч засобів для бороть-
би з ними.
Проблеми починаються тоді, 
коли деякі бактерії й інші хво-
роботворні мікроорганізми ак-
тив но розмножуються в харчо-
вих продуктах, які при цьому 
можуть не відрізнятися від без-
печних — за смаком і запахом.
Симптоми харчового отруєння 
дуже різні. Вони можуть про-
явитися і через півгодини після 
вживання заражених продуктів, 
і через кілька днів. Фа хівці на-
зивають вісім відомих патоген-
них мікроорганізмів (бактерії, 
віруси і паразити), які є при-
чиною більшості захворювань 
харчового походження, що мо-
жуть завершитися госпіталіза-
цією і навіть смертю. 

Якщо імунітет слабкий...
 Сальмонела. Так називаєть-
ся група бактерій, які виклика-
ють сальмонельоз. Сальмонела 
— одна з найбільш поширених 
бактеріальних причин діареї. З 
усіх можливих недуг харчового 
походження саме сальмонельоз 
найчастіше призводить до гос-
піталізації і летальних наслід-
ків.
 Сальмонели найбільш не-
безпечні для вагітних жінок, 
людей похилого віку, дітей  і 
тих, у кого ослаблена імунна 
система. Оскільки ці бактерії 
живуть у кишечнику люди-
ни і тварин, вони можуть лег-
ко поширюватися, якщо не до-
тримуватися правил особистої 
гігієни і харчової безпеки.
 Заразитися сальмонельозом 
можна, вживаючи сирі й недо-
варені яйця, термічно необ-
роблене (або недоварене чи не-
досмажене) м’ясо, забруднені 
сирі фрукти й овочі, зелень, а 
також непастеризоване молоко 
та інші молочні продукти. Бак-
терія може передаватися через 
контакт з інфікованими твари-
нами або людьми, які, готуючи 
їжу, не миють свої руки після 
відвідування туалету.
 Аби запобігти зараженню, 
ретельно дотримуйтеся тем-
пературного режиму при при-
готуванні таких продуктів, як 
яйця, м’ясо птиці і м’ясний 
фарш. Мийте сирі фрукти і 
овочі перед вживанням, чи-
щенням або нарізкою. Уникай-
те непастеризованих молочних 
продуктів і сирого або недова-
реного м’яса, морепродуктів. 
Мийте руки часто, особливо 
після обробки сирого м’яса або 
птиці. Регулярно очищайте ку-
хонні поверхні: стіл, дошки.
 Клостридія перфрінгенс. 
Ця бактерія у світі дуже поши-
рена і може швидко розмножу-
ватися при деяких умовах. Не-
мовлята, маленькі діти і люди 
похилого віку найбільше ризи-
кують заразитися нею.
 Зараження зазвичай від-
бувається при вживанні в їжу 
продуктів, забруднених вели-
кою кількістю цих бактерій, 
які виробляють токсини, здатні 
викликати болі в животі й діа-
рею. Клостридію іноді назива-
ють «фуршетною бактерією», 
оскільки вона найчастіше роз-

множується у великих порціях 
(запіканки, рагу, підливи), які 
тривалий час зберігаються при 
кімнатній температурі. Якщо 
їжа від самого початку приго-
товлена неправильно, погано 
розігріта або довго перебува-
ла в небезпечному температур-
ному режимі, в ній можуть по-
чати розмножуватися ці небез-
печні бактерії.
 Запобігти неприємностям 
просто. Будьте уважні, готу-
ючи їжу: мийте руки, столо-
ве начиння. Зберігайте страви 
при температурі нижче 4,5 °С. 
Зберігайте залишки їжі, роз-
діляючи їх на невеликі пор-
ції для більш швидкого охоло-
дження. Важливо розігрівати 
їжу до внутрішньої температу-
ри більш як 60 °С або й вище пе-
ред подачею на стіл.

Стафілокок, що причаївся в 
молоці
 Кампілобактер. Ця бактерія 
найчастіше стає причиною 
діареї. У більшості випадків 
кампілобактеріоз (інфекція, 
викликана кампілобактерією) 
пов’язаний зі вживанням си-
рого м’яса або птиці. Заморо-
жування зменшує кількість 
бактерій у сирому м’ясі, але не 
знешкоджує їх повністю, тому 
важливе значення має пра-
вильна термічна обробка хар-
чових продуктів. Кампілобак-
теріоз зустрічається частіше в 
літній період і переважно у ді-
тей молодшого віку.
 Джерелом інфекції може 
бути сире і недоварене м’ясо 
(зокрема м’ясо птиці), непас-
теризовані молочні продукти, 
некип’ячена вода, забруднені 
продукти.
 Аби не втрапити в халепу, 
фахівці радять під час приготу-
вання їжі використовувати різ-
ні дошки для овочів та м’яса, 
не пити непастеризоване моло-
ко або некип’ячену воду і часто 
мити руки. І, звісно, ретельно 
мити сирі фрукти та овочі пе-
ред тим, як чистити їх, наріза-
ти або їсти.
 Золотистий стафілокок. Він 
зазвичай живе на шкірі, в гор-
лі і в носі здорових людей і тва-
рин. Але причиною недуг бак-
терія стає, як правило, тільки 
потрапляючи в організм з хар-
човими продуктами, де може 
розмножуватися і виробляти 

шкідливі токсини. Симптоми 
стафілококової інфекції — ну-
дота, спазми шлунка, блювота 
або пронос. Стафілококові ток-
сини стійкі до високих темпе-
ратур, тож їх неможливо зне-
шкодити під час термічної об-
робки продуктів. Стафілококо-
ва інфекція може виникнути у 
будь-кого, але деякі люди особ-
ливо ризикують: ті, хто має 
хронічні захворювання — діа-
бет, судинні недуги, екзему, 
легеневі хвороби.
 Стафілококова інфекція 
може причаїтися в непастери-
зованих молочних продуктах, 
шинці, ковбасах. Найбільш не-
безпечними є продукти, приго-
товлені руками, які не потре-
бують додаткової обробки. На-
приклад, закуски і салати, що 
містять шинку, яйця, тунець, 
курку, картоплю і макаронні 
вироби; кондитерські вироби з 
кремом або вершками, пироги 
і шоколадні еклери; бутербро-
ди.
 Задля профілактики необ-

хідно мити руки з водою і ми-
лом, не готувати і не подавати 
їжу, якщо у вас є симптоми ін-
фекцій носа або очей, а також 
рани або вогнища інфекції на 
шкірі.

Не пийте з озера — там 
паличка!
 Кишкова паличка, більш ві-
дома як Е. Coli. Вона представ-
ляє велику групу бактерій. 
Хоча більшість її штамів не-
шкідливі, деякі з них можуть 
викликати дуже серйозну хво-
робу. Найвідоміший провока-
тор харчових отруєнь — штам 
E. Coli — O157: H7 (STEC). На-
слідки хвороби, яку він викли-
кає, можуть бути дуже серйоз-
ними.
 Небезпека може ховатися у 
сирому м’ясі або м’ясному фар-
ші, непастеризованих напоях 
або молочних продуктах. Але 
якщо дотримуватися гігієни 
рук, правил термічної обробки 

при приготуванні м’яса (особ-
ливо фаршу), якщо уникати 
сирого молока і соків, підтри-
мувати чистоту на кухні, не 
ковтати воду під час купання в 
озерах, ставках та інших пріс-
них водоймах, лихо можна від-
вернути.
 Лістерій. Вживання в їжу 
продуктів харчування, забруд-
нених цією бактерією, викли-
кає лістеріоз — серйозну ін-
фекцію, яка насамперед вра-
жає людей, що перебувають у 
групі високого ризику. Ідеть-
ся про людей похилого віку, 
вагітних жінок, маленьких ді-
тей і людей з ослабленою імун-
ною системою. Майте на увазі: 
лістерія може розмножуватися 
і при температурі, яка підтри-
мується в холодильнику, тоді 
як більшість інших бактерій 
не виживають в таких темпе-
ратурних умовах.
 Небезпеку становлять охо-
лоджені, готові до вживання 
продукти, такі як хот-доги, 
м’ясні делікатеси, непастери-

зоване молоко, зелень, пророс-
тки злаків, молочні продукти, 
сире або недоварене м’ясо, пти-
ця і морепродукти.
 Ретельна термічна обробка 
продуктів допомагає запобігти 
недузі. А також нагрівання вже 
приготовлених продуктів міні-
мум до 75 °С; відділення сирого 
м’яса від інших продуктів, які 
вже приготовлені або готові до 
вживання. Лікарі переконли-
во радять купувати продукти 
в безпечних місцях, заклика-
ють підтримувати в чистоті хо-
лодильники і кухонні поверх-
ні, а також регулярно мити ба-
гаторазові прилади, з якими 
контактують продукти.

Токсоплазмоз може вражати 
очі
 Норовірусна інфекція. За-
раження норовірусом — одна з 
провідних причин харчових от-
руєнь. Недуга викликає симп-
томи, схожі на кишковий грип: 

спазми в животі, нудоту, блю-
воту і пронос. Норовірусна ін-
фекція легко поширюється при 
контакті з інфікованою люди-
ною, особливо в місцях вели-
кого скупчення людей. Хар-
чові продукти, напої та повер-
хні також можуть бути забруд-
нені норовірусом. Будь-яка 
людина може підхопити зара-
зу, але хвороба особливо не-
безпечна для дітей молодшого 
віку і літніх людей. Ви може-
те контактувати з норовірусом 
багато разів протягом життя і 
стільки ж разів хворіти.
 Джерела інфекції — сирі 
продукти, молюски, морози-
во, фрукти і готові до вживан-
ня продукти, особливо зелень, 
бутерброди і їжа, яка була при-
готовлена інфікованою люди-
ною.
 Задля профілактики фа-
хівці радять не готувати, не 
розігрівати і не подавати їжу 
або напої, поки ви хворі; часто 
мити руки з милом і ретельно 
споліскувати водою протягом 
не менше 20 секунд; тримати 
продукти і посуд у чистоті; ре-
тельно мити всі фрукти й овочі, 
обробні дошки, ножі, кухонні 
поверхні, столові прилади, час-
то прати скатертини і тканинні 
серветки, а також багаторазові 
сумки для бакалії.
 Токсоплазма — це пара-
зит, який викликає токсо-
плазмоз. Захворювання може 
спричинити серйозні пробле-
ми зі здоров’ям у деяких груп 
людей — у вагітних жінок, ді-
тей, людей поважного віку і 
людей з ослабленою імунною 
системою. Симптоми хворо-
би в деякій мірі можуть бути 
схожі на грип, а також вклю-
чають набряк лімфатичних за-
лоз і м’язові болі, які трива-
ють протягом декількох міся-
ців. У деяких людей заражен-
ня токсоплазмою вражає очі: 
знижується гострота зору або 
з’являється розмитість зобра-
ження, біль, почервоніння або 
сльозотеча.
 Джерелом зараження може 
бути погано приготовлене зара-
жене м’ясо, використання по-
суду або обробних дощок, які 
стикалися з сирим м’ясом; по-
гано вимиті руки після контак-
ту з фекаліями зараженої кіш-
ки під час очищення котячого 
туалету; забруднена вода. Ток-
соплазма також може переда-
тися дитині, якщо мати зара-
зиться нею до або під час вагіт-
ності.
 Аби уникнути проблеми, 
слід готувати їжу з дотриман-
ням температурного режиму 
— спеціальний термометр до-
поможе проконтролювати, до-
сягли продукти при термічній 
обробці необхідної безпечної 
температури чи ні. При замо-
рожуванні і розморожуванні 
м’яса потрібно дотримува-
тись відповідних правил; мити 
фрукти і овочі перед вживан-
ням, уникати непастеризова-
них молочних продуктів; три-
мати в чистоті обробні дошки; 
завжди мити руки з милом і ре-
тельно ополіскувати їх водою; 
надягати одноразові рукавич-
ки при очищенні котячого туа-
лету або працюючи в саду з зем-
лею, якщо вона забруднена ко-
тячими фекаліями, особливо 
якщо ви в групі ризику.
 Найголовніше, що можете 
зробити, аби зменшити ризик 
харчового отруєння, — завж-
ди дотримуватись правил без-
печного приготування і пово-
дження з їжею в домашніх умо-
вах. І не зволікати з візитом до 
лікаря, якщо вважаєте, що ви 
або хтось із рідних захворів і це 
схоже на харчове отруєння. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Бактерія у ... запіканці
Фахівці назвали вісім найпоширеніших мікроорганізмів, 
які викликають харчове отруєння. Як попередити проблему?

■

Джерела інфекції — сирі продукти, молюски, 
морозиво, фрукти і готові до вживання продукти, 
особливо зелень, бутерброди і їжа, яка була 
приготовлена інфікованою людиною.

Аби уникнути харчового отруєння, уважно пильнуйте за тим, що ви їсте...
Фото з сайта telegraf.com.ua.

❙
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Як із людей 
людей виховують
В Італії за покинуту напризволяще 
тварину можна загриміти за ґрати
Анастасія СЕМЕНЧУК

 Порівняно невелика країна на Апеннінському пі-
вострові — серед лідерів світової першості гуманного 
поводження з братами нашими меншими. Влада там 
виявляє чималу турботу про бездомних тварин. Уже 
не перший рік за підтримки держави активісти з різ-
них зоозахисних організацій проводять у початковій 
школі уроки доброти і правильного поводження з тва-
ринами, не лише домашніми, а й безпритульними.
 Утім дорослих італійців держава теж виховує. 
Кожен громадянин цієї країни добре знає: за поки-
нуту напризволяще тварину її господарю загрожує 
штраф у розмірі 10 тис. євро, умовне покарання або 
ж взяття під варту строком на 1 рік. Також суворе 
покарання загрожує тим, хто збив на дорозі тварину 
(не важливо, дику чи домашню) і не надав їй ніякої 
допомоги. Відповідно до вимог під час ДТП за учас-
тю тварин водій зобов’язаний викликати поліцію — 
так званий «зелений патруль». До слова, зателефо-
нувати на гарячу лінію «зеленого патруля» можуть 
усі, хто прагне допомогти тварині, яка потрапила в 
біду.
 Завдяки соціальним програмам щодо захисту тва-
рин і чинним законам кількість бездомних тварин в 
Італії зменшується з кожним роком — чого, на жаль, 
не скажеш про нашу країну. Україна залишається од-
ним із лідерів у світі за кількістю безпритульних тва-
рин. Попри відверто негативну ситуацію, не всіх на-
ших громадян та можновладців цікавить проблема 
гуманного ставлення до тварин, тим більше безпри-
тульних. За словами призидента Товариства захисту 
тварин SOS Тамари Тарнавської, сьогодні наша краї-
на не робить жодних кроків на шляху до зменшення 
кількості безпритульних тварин та пропаганди серед 
населення гуманного ставленян до братів наших мен-
ших. «Україна дуже далека від вирішення цієї про-
блеми. Не знаю, в яку Європу ми йдемо. Мабуть, не в 
ту, де до тварин ставляться так само, як і до людей. 
Наші чиновники, замість допомоги, видають догхан-
терам отруту для вбивства. Саме тому допомогою і за-
хистом безпритульних в Україні, на відміну від євро-
пейських країн, займаються лише організації, ство-
рені небайдужими людьми», — коментує «УМ» пані 
Тарнавська. ■

■

КАДРИ

Міцний 
«горішок»
«Київзеленбуд» розшукував 
фахівців, які доглядатимуть 
за київськими білками
Катерина БАЧИНСЬКА

 Таке незвичне оголошення розмістив на сторінці Facebook гене-
ральний директор «Київзеленбуду» Сергій Симонов. «Що може бути 
кращим, ніж під час прогулянки парками столиці зустріти маленьких 
та чарівних білок, яких можна погодувати з власних рук? Тим паче що 
саме ці маленькі тварини є показником екологічності зелених зон та на-
шим абсолютним єднанням із природою. Тому «Київзеленбуд» шукає 
фа хівців-активістів, які б допомогли нам створити умови для комфорт-
ного проживання та розведення білок у парках Києва», — написав Си-
монов. Тих, хто зацікавиться вакансією, просили звертатися в офіційну 
групу «Київзеленбуду» в Facebook.
 Окрім цього, як стало відомо, місто готове і має на те ресурси, щоб 
встановлювати годівниці й будинки для білок та купувати їм корм. За сло-
вами одного з керівників «Київзеленбуду» Романа Гладуняка, «хоча бі-
лок і годують самі кияни, їм цього харчування не вистачає». Тому треба 
зробити так, щоб білки в київських парках не просто виживали, а саме 
селилися і не зникали, стали справжньою окрасою міста. «Так, можли-
во, для цього люди повинні стати добрішими, але за допомогою фахів-
ця, якого ми шукаємо, думаю, нам вдасться зробити це швидше і ефек-
тивніше», — вважає «зеленбудівець».
 Якщо майбутній фахівець із життя білок добре знатиметься на їхніх 
звичках, розселенні, харчуванні, на якій висоті розміщувати годівниці та 
як покращити умови для тварин у парках, його візьмуть у штат і плати-
тимуть зарплату. Тому всіх активістів і бажаючих також просили  долу-
читися до пошуку. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Одне з найгарніших та найзе-
леніших колись міст Європи — 
Київ — із кожним роком стає все 
менш і менш привабливим. То-
тальна забудова примітивними, в 
архітектурному розумінні, бага-
топоверхівками нищить краєвиди 
міста, не залишаючи жодного віль-
ного клаптика у місті.
 А варварське ставлення до при-

роди обурює й шокує. Про яку Єв-
ропу ми мріємо, нам iще довго то-
рувати туди шлях. Що там гово-
рити за загиджені сміттям, схо-
вані від стороннього ока галявини 
в лісах, балки, лісосмуги, якщо в 
столиці сучасні варвари влаштува-
ли чергове несанкціоноване звали-
ще!
 Йдеться про береги озера Тяг-
ле, що у Дарницькому районі Киє-
ва, які швидкими темпами пере-

творюються на зону екологічно-
го лиха. Ця зона розташована не-
далеко від сміттєспалювального 
заводу, а звалище вже набуло чи-
малих розмірів. І, як розповіда-
ють місцеві жителі, іноді воно 
загоряється не без допомоги бом-
жів чи наркоманів, чи ще когось. 
Кілька разів сморід від пожеж до-
бирався навіть у Бортничі. Варто 
зазначити, що не позаздриш жи-
телям цієї місцини й через сусідс-
тво зі сміттєспалювальним заво-
дом, від якого також частенько 
«попахує».
 «У 2015 році багато активістів 
почали зі звалищем боротися, 
— повідомив у «Фейсбуці» ак-
тивіст Євген Лоюк. — Зараз зва-
лище ніби прикрили, але сміття 
там так і лежить. Причому в до-
сить епічних масштабах. Значну 
його  частину зарили у котловани, 
вириті попередньо».
 Як завжди, чиновники, які по-
винні моніторити ситуацію в місті, 
про все дізнаються нібито в остан-
ню чергу завдяки небайдужим гро-
мадянам. А як iще розцінити не-
долуге пояснення у Департаменті 
міського благоустрою його керів-
ника Андрія Фіщука: «Я вперше 
чую про це. До нас таких звернень 
не надходило. Дякую за інформа-
цію, ми перевіримо»?
 Коли вже ми навчимося цінува-
ти подароване природою? Адже на 
Заході у містах не засипають водо-
йми, аби побудувати чергову висо-
тку й набити кишені товстосумів. 
Там облагороджують місцину, за-
пускають у місцеві озера рибу, роз-
водять птахів, аби міський житель 
міг прийти й відпочити в цій оазі 
посеред сучасного міста. ■

Є ПРОБЛЕМА

Сміттєві береги
Чергове звалище у столиці біля мальовничого 
озера росте не по днях — по годинах

■

На березі столичного озера.❙

Інф. «УМ»

 Відвідувачки одного з популярних сай-
тів знайомств цілком серйозно зазначили, 
що віддають перевагу тим чоловікам, які 
тримають хатніх тварин, і таких любите-
льок «мі-мі-мі» виявилося аж 35 відсотків. 
Переважна більшість респонденток відда-
ли перевагу хлопцям із собаками. Хоча тих, 
хто не проти закрутити роман із господаря-
ми рибок, папуг, котів чи морських свинок, 
теж виявилося чимало — аж 26 відсотків. І 
все ж собаки — поза конкуренцією. На під-
твердження цієї думки сайт проілюстрував 
результати опитування фотографіями хлоп-
ців із чотирилапими друзями, що, безумов-
но, додали своїм господарям шарму, приваб-
ливості, сексуальності, чи не так? ■

СИМПАТІЇ

А як він переконливо гавкає!
Свіже опитування довело: чоловіки — власники собак 
приваблюють жінок більше, ніж любителі, скажімо, папуг

■

Чотирилапі бешкетують.❙

Валерія НАЛИВАЙКО

 Британське видання The 
Independent склало рейтинг 
країн, підрахувавши, у якій iз 
них проживає найбільше котів. 
Україна опинилася на 9-й пози-
ції з чисельністю у 7,5 млн. вусо-
лапо-хвостів. Утім якщо упоряд-
ники рейтингу умовно назвали 
його переліком країн, де люб-
лять котів, то в ситуації з Ук-

раїною котів не те що люблять 
— швидше, терплять. Зазначи-
ли, що в нас величезна кількість 
безпритульних мурок і їхні пра-
ва практично ніяк не захищені. 
«В Україні налічується 7,5 млн. 
домашніх кішок, також у країні 
є значна популяція безпритуль-
них тварин, — повідомили у ви-
данні. — Відсутні чітко визна-
чені закони, що захищають тва-
рин та їхній добробут, через що 

багато кішок і собак залишають-
ся покинутими на вулицях». А лі-
кування бездомних тварин в Ук-
раїні часто є предметом критики 
з боку міжнародних організацій 
із захисту тварин. 
 На відміну від України, у де-
яких державах ці питання давно 
врегульовані. Наприклад, у Фран-
ції діють суворі правила, що сто-
суються домашніх тварин. Зокре-
ма, французи в обов’язковому по-
рядку реєструють своїх муркаю-
чих пухнастиків у спеціальній базі 
даних. Окрім цього, кожен вусач 
повинен мати якийсь розпізна-
вальний знак — татуювання або 
мікрочіп під шкірою, де зазначені 
дані власника кота. Це допомагає 
виявляти бродячих тварин на ву-
лицях країни, наголосили у ви-
данні. До речі, Франція з показ-
ником 9,5 млн. котів посіла 5-те 
місце у рейтингу.
 А цілий котячий рай, без пе-

ребільшення, виявився  у США. 
Там так люблять котів, що у кож-
ній третій родині живе котофей-
ович. Загальна ж кількість котів 
у країні виявилася в рази біль-
шою, ніж, уявіть, населення Ук-
раїни, — аж 76,5 млн. пухнасти-
ків. І з таким результатом США 
посіли у рейтингу перше місце. 
Упорядники рейтингу наголоси-
ли, що в Америці розвинена сис-
тема притулків і лише 3% жи-
телів узяли своїх мурок від за-
водчиків, переважна ж більшість 
американців iз радістю забира-
ють собі улюбленців із притул-
ків.  
 Друге місце посів Китай, там 
живе 53 млн. котів, на третьо-
му — Росія із 12,7 млн. вусатих. 
Далі йде Бразилія (12,5 млн.), 
Франція й Італія (по 9,5 млн.), 
Великобританія та Німеччина (по 
7,75 млн.), Україна (7,5 млн.) та 
Японія (7,2 млн.). ■

УЛЮБЛЕНЦІ

Смугастий рейтинг
Україна входить до топ-10 країн 
світу, де живе найбільша 
кількість котів

■

Фото з сайта pravda.com.❙
Ну і хто тут зірка?❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЧЕРВНЯ 2016 ФУТБОЛ

1-й тур
10 червня
Група А: Франція — Румунія (2:1)
11 червня
Група А: Албанія — Швейцарія (0:1)
Група В: Уельс — Словаччина (2:1)
Група В: Англія — Росія (1:1)
12 червня
Група D: Туреччина — Хорватія (0:1)
Група C: Польща — Північна Ірландія 
(1:0)
Група C: Німеччина — Україна (2:0)
13 червня
Група D: Іспанія — Чехія
Група Е: Ірландія — Швеція 
Група Е: Бельгія — Італія
14 червня
Група F: Австрія — Угорщина (19:00)
Група F: Португалія — Ісландія 
(22:00)

2-й тур
15 червня
Група B: Росія — Словаччина (16:00)
Група A: Румунія — Швейцарія 
(19:00)
Група A: Франція — Албанія (22:00)
16 червня
Група B: Англія — Уельс (16:00)
Група C: Україна — Півн. Ірландія 
(19:00)
Група C: Німеччина — Польща (22:00)
17 червня
Група E: Італія — Швеція (16:00)
Група D: Чехія — Хорватія (19:00)
Група D: Іспанія — Туреччина (22:00)
18 червня
Група E: Бельгія — Ірландія (16:00)
Група F: Ісландія — Угорщина (19:00)
Група F: Португалія — Австрія (22:00)

3-й тур
19 червня
Група A: Румунія — Албанія (22:00)
Група A: Швейцарія — Франція 
(22:00)
20 червня
Група B: Росія — Уельс (22:00)
Група B: Словаччина — Англія (22:00)
21 червня
Група C: Україна — Польща (19:00)
Група C: Півн. Ірландія — Німеччина 
(19:00)
Група D: Чехія — Туреччина (22:00)
Група D: Хорватія — Іспанія (22:00)
22 червня
Група F: Ісландія — Австрія (19:00)
Група F: Угорщина — Португалія 
(19:00)
Група E: Італія — Ірландія (22:00)
Група E: Швеція — Бельгія (22:00)

1/8 фіналу
25 червня
№1 2A — 2C (Сент-Етьєн, 16:00)
№2 1B — 3A/C/D (Париж, 19:00)
№3 1D — 3B/E/F (Ланс, 22:00)
26 червня
№4 1A — 3C/D/E (Ліон, 16:00)
№5 1C — 3A/B/F (Лілль, 19:00)
№6 1F — 2E (Тулуза, 22:00)
27 червня
№7 1E — 2D (Сен-Дені, 19:00)
№8 2B — 2F (Ніцца, 22:00)

Чвертьфінали
30 червня
№9 Переможець пари 1 — переможець 
пари 3 (Марсель, 22:00)
1 липня
№10 Переможець пари 2 — переможець 
пари 6 (Лілль, 22:00)
2 липня
№11 Переможець пари 5 — переможець 
пари 7 (Бордо, 22:00)
3 липня
№12 Переможець пари 4 — переможець 
пари 8 (Сен-Дені, 22:00)

Півфінали
6 липня
Переможець пари 9 — переможець пари 
10 (Ліон, 22:00)
Переможець пари 11 — переможець 
пари 12 (Марсель, 22:00)

Фінал 
10 липня
Сен-Дені (22:00)

КАЛЕНДАР ЄВРО-2016■

Олексій ПАВЛИШ

 Фан-зони під час проведення престижних фут-
больних турнірів — річ не нова. Спільний перегляд мат-
чу на великій площі, за словами експертів,  допомагає 
об’єднати людей та створює незабутню атмосферу. Вра-
жена успіхом фан-секторів на домашньому Євро-2012, 
київська влада вирішила створити окремі майданчики 
для вболівальників і цього року. Таким чином, фан-зони 
у столиці з’явились на Оболонській набережній, Спортив-
ній площі, Поштовій площі, Трухановому острові та голо-
вна — на Троїцькій площі біля НСК «Олімпійський».
 Саме Троїцька площа і стала основним місцем зу-
стрічі київських уболівальників напередодні матчу Ук-
раїна—Німеччина. Недільного вечора тут зібралося 
близько 10 тисяч фанатів, на відміну від гри-відкрит-
тя Франція—Румунія двома днями раніше, яку через 
зливу побачили лише кілька сотень відвідувачів. Ор-
ганізатори намагалися створити у Києві атмосферу Па-
рижа і навіть встановили Ейфелеву вежу. Французько-
му єврофоруму присвячений і девіз фан-зони: «Якщо 
ми не їдемо у Францію, Франція їде до нас». 
 Перед матчем публіку «розігріли» запаль-
ні виступи українських музикантів — Kishe та дуету 
Тамерлан&Олена Омаргалієва. Ще однією родзинкою 
заходу став півень-віщун Жан-Поль, який, за прикла-
дом всесвітньо відомого восьминога Пауля, мав пе-
редбачати результати матчів. Ось як прокоментувала 
ідею залучення тварини-віщуна організатор фан-міс-
течка Ванда Орлова: «Наш півень — такий собі украї-
нець iз французьким корінням. Цим ми намагаємося 
підтримувати дружні зв’язки з Францією та слідувати 
нашому девізу. На двох тарілках iз прапорами збірних 
йому будуть класти зернятка, а Жан-Поль має обрати 
команду, яка, на його погляд, переможе». 
 Пiд час самого матчу на площі панувала атмосфе-
ра єдності та спільного хвилювання за українську збірну. 
Тисячі фанатів несамовито підтримували своїх улюблен-
ців, співаючи Гімн. Гості площі в унісон реагували на всі 
моменти гри: впадали у відчай після пропущеного гола 
і офсайду Яромоленка, гнали нашу команду вперед піс-
ля вдалих дій П’ятова та до останнього сподівалися на 
позитивний результат. Коли ж німці відзначились удру-
ге, вболівальники втішали один одного. «Звісно, я за-
смучений. Як може бути інакше? Але гідна гра наших 

хлопців проти чемпіонів світу, особливо у першому тай-
мі, дає нам надію на наступні матчі. Мені не соромно за 
українську збірну», — так оцінив матч один із прихиль-
ників української команди Віктор Павлюк.
 Варто також згадати і про заходи безпеки на пло-
щі. Впродовж трансляції за порядком уважно слідкува-
ли десятки поліцейських, а самі організатори серйозно 
попрацювали над тим, аби створити комфортні умови 
гостям заходу: «Всі сміливо можуть приходити. У нас 
дуже хороша організація в плані охорони. На вході — 
рамки-металошукачі, є певні правила на майданчику: 
не можна брати нічого скляного, колючого, ріжучого», 

— говорить режисер проекту Світлана Рихлюк. 
 Загалом робота фан-містечка проходить на висо-
кому рівні, але творці проекту мають подбати про те, 
аби уболівальники активно відвідували майданчики 
для перегляду ігор не лише нашої збірної, а й інших 
команд. Головну ж мету заходу, за словами гостей, ор-
ганізатори виконали — об’єднали людей та створили 
незабутню атмосферу.
 Зазначимо, що перед матчем Україна—Північ-
на Ірландія на Троїцькій площі заплановані майстер-
класи від футболістів, зустрічі з відомими людьми та 
флеш-моби на підтримку нашої збірної. ■

Григорій ХАТА

 Не в останню чергу за-
вдяки збільшенню кількості 
учасників Євро до 24 команд 
збірна України вперше в своїй 
історії змогла через кваліфі-
кацію пробитися на конти-
нентальний форум. Зміна 
формату ЧЄ розширила го-
ризонти для його учасників і 
на фінальному етапі — тепер 
до «плей-оф» турніру можна 
потрапити і з третього місця в 
«пульці».
 Програвши в стартово-
му матчі потужним німцям, 
національна збірна України 
опинилася в ролі наздоганя-
ючих, і тепер, як каже голо-
вний тренер «синьо-жовтих», 
усе в нашій групі вирішувати-
меться в заключних двох мат-
чах — iз командами Північної 
Ірландії та Польщі, в яких на-
шим хлопцям потрібно взяти  
як мінімум (аби були підстави 
для потрапляння до числа чо-
тирьох кращих «третіх» збір-
них) чотири пункти.
 Звісно, нікому в нашому 
таборі не хотілося програва-
ти на старті Євро, проте на-
разі клас збірної України не 
дозволяє їй упродовж 90 хви-
лин на рівних тягатися з чин-
ним чемпіоном світу. Нетри-
вала за часом демонстрація 

«синьо-жовтими» своїх мак-
симальних здібностей у грі з 
німецькою командою дозво-
ляє сподіватися, що підопіч-
ні Михайла Фоменка зможуть 
виконати головне завдан-
ня на турнір і вийти з групи. 
Щоправда, для цього в поє-
динках із поляками та пів-
нічними ірландцями нашим 
збірникам потрібно реалізо-
вувати свої моменти.
 Починати ЧЄ матчем про-
ти його головного фаворита 
— не найкраща перспектива, 
проте одразу наші футболіс-
ти побачили рівень змагань. 
Напередодні протистояння 
з німцями очільник «синьо-
жовтих» Михайло Фоменко 
обіцяв дати чемпіонам світу 
бій. Своє слово вимогливий 
фахівець стримав. Епізода-
ми навіть здавалося, що, ок-
рім непоганої гри, є у наших 

футболістів і нагода відібра-
ти у німців очки. Утім підве-
ла хлопців виконавська май-
стерність. Дехто з наших збір-
ників киває на удачу, яка, за 
їхніми словами, начебто від-
вернулася від «синьо-жов-
тих», не дозволивши їм розпе-
чатати ворота Мануеля Нойє-
ра. Утім Фоменко визнає: «Ні-
мецька збірна — це машина. І 
нічого з цим фактом не вдієш. 
Голеві моменти були й у нас, 
але ми нічого не реалізува-
ли».
 Без сумніву, випадкових 
перемог на чемпіонатах Єв-
ропи не трапляється. При-
міром, відсвяткувати тріумф 
у стартовому поєдинку госпо-
дарям Євро допоміг диво-гол 
Дімітрія Пайє з «Вест Хема». 
«Не так давно на подібного 
роду футбольні шедеври я й 
розраховувати не міг. Але я 

працював, важко працював», 
— написав у своєму «Твіт-
тері» новий герой Франції, 
ім’я якого до матчу з румуна-
ми було не надто добре відоме 
широкій футбольній спіль-
ноті.
 Загалом стартові дні ЧЄ-
2016 проходять без несподі-
ванок. Усе, як кажуть, по грі. 
І навіть мирова, розписана ан-
глійцями та росіянами, теж 
— по ділу. Забивши гол, не-
досвідчені «Леви» Роя Ходж-
сона (англійці — наймолод-
ша збірна Євро) занадто рано 
повірили у свою перевагу над 
командою Леоніда Слуцько-
го. За що, в підсумку, й по-
платилися. ■

ЄВРО

Оптимістичне прискорення
Погана реалізація не 
дозволила «синьо-
жовтим» відібрати 
очки у чинних 
чемпіонів світу

■

Німці «на класі» переграли збірну України.
Фото з сайта 2016.football.ua

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Група C. 
Німеччина — Україна — 2:0 (Мус-
тафі, 19; Швайнштайгер, 90+2; Н: 
Нойєр, Хеведес, Боатенг, Мустафі, 
Гектор, Хедіра, Кроос, Мюллер, Озіл, 
Дракслер (Шюррле, 78), Гьотце 
(Швайнштайгер, 90); У: П’ятов, Фе-
децький, Хачеріді, Ракицький, Шев-
чук, Сидорчук, Степаненко, Ярмо-
ленко, Коваленко (Зінченко, 74), Ко-
ноплянка, Зозуля (Селезньов, 66)), 
Польща — Північна Ірландія — 
1:0 (Мілік, 51).
 Група А. Франція — Румунія 
— 2:1 (Жиру, 57; Пайє, 89 — Стан-
ку, 65 (пен.)), Албанія — Швей-
царія — 0:1 (Шер, 5; вилучення: 
Цана, 37 (А)).
 Група В: Уельс — Словаччи-
на — 2:1 (Бейл, 10; Робсон-Кану, 81 
— Дуда, 61), Англія — Росія — 1:1 
(Дайєр, 73 — В. Березуцький, 90+2).
 Група D: Туреччина — Хор-
ватія — 0:1 (Модрич, 41).

■

РАЗОМ

Як уболівають 
у київських фан-зонах?
Матч Україна—Німеччина зібрав тисячі людей 
на Троїцькій площі 

■

У Києві фани активно вболівають за збірну України на ЧЄ-2016.
Фото автора.

❙
❙



ВІВТОРОК, 14 ЧЕРВНЯ 2016 15СПОРТ

«Хочу проводити більше поєдинків, аби довести, що я можу стати одним із 
великих бійців в історії боксу».

Василь Ломаченко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Кілька років тому власник промо-
утерської компанії «Топ Ранк» Боб Арум, 
презентуючи боксерському світу нового 
бійця-професіонала Василя Ломаченка, 
говорив, що на профі-ринг виходить най-
кращий боксер-аматор сучасності. Тоді, 
висадившись на незнайому для себе аме-
риканську землю, дворазовий олімпійсь-
кий чемпіон з Одещини заявив, що в опе-
ративному порядку готовий перемагати і 
в новій для себе іпостасі.
 Колекціонування поясів Василь роз-
почав зі взяття в 2014 році чемпіонсько-
го титулу у напівлегкій вазі за версією 
WBO. Минулими ж вихідними, провів-
ши лише сьомий бій на профі-ринзі, Ло-
маченко розжився другим поясом усе 
тієї ж Всесвітньої боксерської органі-
зації, ставши чемпіоном світу в першій 
легкій ваговій категорії. При цьому ук-
раїнський боксер встановив своєрідний 
світовий рекорд за швидкістю здобут-
тя чемпіонських титулів у двох різних 
дивізіонах. А Боб Арум знову підтвер-
див, що працює з неперевершеним бій-
цем, на якого чекає велике спортивне 
майбутнє.
 Поєдинок нашого співвітчизника 
проти 33-річного пуерторіканця Рома-
на Мартінеса важко віднести до рангу 
над складних. По суті, як і попередні свої 
перемоги, Лом здобув «однією правою». 
Хоча якщо бути точним, то покласти в 
п’ятому раунді на настил рингу свого ві-
заві Василю вдалося завдяки блискавич-
ній «двієчці», після якої латиноамери-
канець просто не зміг піднятися на ноги. 
Пізніше досвідчений Мартінес, який на 
профі-ринзі провів близько трьох де-

сятків поєдинків, так пояснив причи-
ну нокауту: «Удари Ломаченка були та-
кими швидкими, що я їх просто не ба-
чив». Ломаченко ж наголосив, що нині 
він перебуває в найкращій формі й гото-
вий до зустрічі з найсильнішими пред-
ставниками професіонального боксу, а 
свою яскраву перемогу над Мартінесом 
він присвячує пам’яті легендарного Мо-
хаммеда Алі, з яким минулого тижня 
попрощався боксерський світ.
 Одним iз перших суперників, для 
кого Ломаченко не пошкодує свого часу 
та сил, може стати мексиканець Орлан-
до Салідо, який завдав українцеві єди-
ної наразі поразки в професіональному 
дивізіоні. Кривдник Лома активно сте-
жив за його поєдинком в нью-йорксько-
му «Медісон Сквер Гардені», утім поба-
чене його особливо не вразило. «Лома-
ченко нічого нового не продемонстру-
вав. Він хороший боксер, який багато 
рухається. А Мартінес втратив свій чем-
піонський пояс, бо, схоже, мав проблеми 
зі скиданням ваги», — відзначив Салі-
до, уникнувши при цьому відповіді про 
можливість проведення бою-реваншу з 
українським боксером. ■

Василь Ломаченко дуже легко нокаутував Романа Мартінеса й здобув чемпіонський пояс 
у другій ваговій категорії.
Фото telegraf.com.ua.
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БОКС

Неперевершений Лом
Один із найяскравіших вітчизняних боксерів у рекордно короткі терміни здобув 
другий пояс чемпіона світу

■

Григорій ХАТА

 Попри те, що багато років 
використання командної такти-
ки перебувало в «Ф-1» під забо-
роною, дуже багато пілотів були 
змушені негласно виконува-
ти роль покірного зброєносця. 
Починаючи з 2011 року, Між-
народна федерація автоспорту 
офіційно скасувала пункт, який 

забороняв використовувати ко-
лективні зусилля для досягнен-
ня необхідних результатів од-
ним із пілотів «формулічної» 
«стайні».
 Відтак протистояння пер-
шого й другого номерів команд 
набули статусу внутрішньо-
го «дербі», щоправда, особли-
вої серйозності раніше вони не 
мали.

 Зазвичай у подібного роду ба-
таліях усе обмежувалося кваліфі-
каційною битвою, тоді як у гонці 
аж занадто активних дій пілоти 
однієї команди по відношенню до 
партнера не вчиняли.
 Інша справа — нинішній 
чемпіонат, який проходить під 
звуки жорсткої сутички двох 
гонщиків «Мерседеса». Третій 
рік поспіль маючи грандіозну 

перевагу над конкурентами, 
Льюїс Хемілтон та Ніко Рос-
берг влаштували з’ясовування 
стосунків на публіці. У поперед-
ні роки їхні «розбірки» трап-
лялися відносно рідко. По суті, 
раніше Росберг не заважав бри-
танцеві примножувати свої чем-
піонські титули. 
 Утім у поточному сезоні 
ініціативу перехопив уже ні-
мець. Обмінявшись перед стар-
том чемпіонату гоночними ін-
женерами, Росберг виграв чоти-
ри дебютні Гран-прі. Натомість 
болід Хемілтона постійно пере-
слідували технічні проблеми.
 Утім змиритися з доміну-
ванням партнера непоступли-
вий Льюїс не зміг. На Гран-прі 
Іспанії, коли відбувся прямий 
контакт «Мерсів» і вони обидва 
зійшли з гонки, стало зрозумі-
ло, що спокійного життя у Рос-
берга не буде. 
 Зрештою, так і сталося. Слі-
дом за перемогою в Монте-Карло 
Хемілтон відсвяткував тріумф 
і в Канаді, де знову відбула-
ся штовханина двох найшвид-

ших гонщиків пелотону. Цього 
разу все обійшлося без сходів. 
Щоправда, Росберг знову зали-
шився без призів. А Хемілтон 
вдруге святкує перемогу, яка 
дозволила йому скоротити від-
ставання від лідера до дев’яти 
очок. ■

 

Льюїс Хемілтон активно демонструє, що командна стратегія в «Ф-1» більше не діє.
Фото з сайта is.ill.in.ua.
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«ФОРМУЛА-1»

Дуель «Мерсів»
Після серії невдач другу перемогу поспіль в «королівських» 
перегонах здобув чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон

■

Футбол
 Після того як ФІФА включила фе-
дерацію футболу Косова до свого скла-
ду, збірну цієї країни вирішили зробити 
учасником відбіркового турніру до чем-
піонату світу-2018. Відтак кваліфікацію 
до російського «мундіалю» команда Ко-
сово проведе в групі I разом зі збірними 
Хорватії, Фінляндії, Ісландії, Туреччини 
та України.

Водне поло
 Після п’ятирічної перерви найсиль-
нішою ватерпольною командою краї-
ни знову став харківський «Слобожа-
нець», який у фінальній серії відібрав 
чемпіонський титул у львівського «Ди-
намо». ■

ХРОНІКА■

Льюїс Хемілтон (праворуч) — перший на Гран-прі Канади.❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Лiкарю, я сподіваюся на 
благополучний результат операції.
 — Та не хвилюйтеся ви, про 
невдалий результат ви просто не 
дiзнаєтеся!

* * *
 Вислухавши адвоката, суддя 
трохи зніяковіло каже:
 — Якщо я правильно вас 
зрозумів, мені залишається тільки 
зарахувати підсудного до лику 
святих.

* * *
 — Марку Давидовичу, я тут, 
щоб попросити руку вашої дочки.

 — Яшо, не хитруйте, забирайте 
всю.

* * *
 Лікар знайомиться з ре зуль-
татами аналізів.
 Пацієнт:
 — Ну як, лiкарю?
 — Можете взяти кредит.
 — Так віддавати нічим.
 — А вам і не доведеться.

* * *
 А скажiть-но, куме, як можна 
виграти вiйну, тримаючи порох сухим 
не в порохiвницях, а пiдмоченим i в 
офшорах?

По горизонталі:
 1. Популярний у 80-х на теренах 
СРСР німецький модний журнал. 4. 
Яр з пологими схилами. 7. Грубе вов-
няне однотонне вкривало з ворсом. 
9. Докорінна зміна суспільного ладу. 
11. Косметичний засіб. 12. Екс-про-
відник «Правого сектору». 13. Біб-
лійний герой, який переміг Голіа-
фа. 15. Німецький соціолог, філо-
соф, історик і політичний економіст. 
16. Найпростіша жіноча зачіска. 18. 
Один оберт по колу в танці. 19. Біб-
лійний праведник, якого Бог вивів із 
Содому. 20. Невеликий птах, схожий 
на ластівку. 22. Отруйне дерево, яке 
росте у тропічних лісах Південної 
та Південно-Східної Азії. 24. Чорна 
фарба для брів. 26. Кокарда на каш-
кеті моряків. 28. Чоловік, який тіль-
ки приймає чернецтво. 29. Район 
Києва на лівому березі. 31. Гібрид 
двогорбого й одногорбого верблю-
да. 32. Насіння кунжуту, яке допо-
магало Алі-Бабі відкрити печеру зі 
скарбами. 33. Італійська криміналь-
на структура.
По вертикалі: 
 1. Овеча шкура, смушок. 2. Гус-
те варення з фруктів чи ягід. 3. За-
хисна споруда в порту у вигляді сті-
ни або дамби, що виступають у море. 
5. Монолог героя в опері чи опереті. 
6. Оголошення про концерт. 7. «Ой 
що ж то за шум учинився, що ... та 
й на мусі оженився?» (Народна піс-
ня). 8. Місто у Швейцарії. 9. Сукуп-
ність творів, що виконуються в теат-

рі чи на концертній естраді. 10. «В 
Путивлі-граді вранці-рано ридає, 
плаче... Як та зозуленька кує!» (Та-
рас Шевченко). 13. Ім’я українсько-
го блогера і журналіста, який остан-
нім часом постійно порушує теми не-
законного видобутку бурштину. 14. 
Білоруська назва річки Даугава. 15. 
Окраса справжнього мужчини, на 
яку намотується мудрість. 17. Гео-
метричне тіло, схоже на бублик. 21. 
Святковий дорогий верхній чолові-
чий суконний одяг. 22. Архітектур-
ний стиль пізнього класицизму, ха-
рактерний в епоху Наполеона. 23. 
Невелика хижа тварина, що відріз-
няється дуже неприємним запахом. 
25. Рекламна пропозиція, яка перед-
бачає знижки, подарунки чи інші бо-
нуси учасникам. 27. Старовинна час-
тина столиці Угорщини. 28. Річка, на 
якій стоїть місто Дубно. 30. Флейта 
Пана. ■

Кросворд №69
від 8 червня
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 Як відомо, у французів до жаб свої сенти-
менти. Утім, якщо ці жаби не лежать на тарілці 
з вишуканим гарніром та екзотичним соусом, 
а квакають під вікном, ставлення до них може 
змінитися. Так, один француз із села Гри ньоль 
на південному сході країни подав до суду на 

своїх сусідів зі скаргою на те, що жаби, які жи-
вуть у їхньому ставку, його дратують.
 Судова процедура тривала чотири роки. 
І марно поважна родина Пешра намагалася 
довести, що жаби, які живуть в їхньому став-
ку, дикі, і що ставок вони будували для краси 
і затишку, а не тільки для жаб. Суд, зваживши 
всі аргументи сторін, таки став на бік позива-

ча. Остаточним аргументом були заміри гуч-
ності жаб’ячого квакання в одній із його кім-
нат, яке при відкритому вікні сягало 63 деци-
бели. І хоча рівень звуку в 40-60 децибел вва-
жається нормальним природним фоном, та й 
власник ставка, Мішель Пешра, переконував, 
що жаб’яче квакання — це «звичайний сіль-
ський шум», сусід назвав ці «піснеспіви» пе-
кельними, стверджуючи, що в шлюбний пе-
ріод (з квітня по червень) він узагалі не може 
спати.
 Зрештою, суд поклав цій суперечці край, 
зобов’язавши стареньких засипати ставок. 
Зробити це вони мають протягом найбли-
жчих чотирьох місяців, інакше їм загрожує 
штраф у 150 євро за кожен прострочений 
день. Що робити сторонам, якщо жаби і піс-
ля цього не припинять свої «концерти», суд 
не уточнив. ■

ОТАКОЇ!

Вимкніть цих жаб!
Французьких пенсіонерів змусили засипати 
ставок через гучні концерти земноводних

■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Ребро для Анни
Головний тренер київського «Динамо» 
нарешті відгуляв весілля

Аліса КВАЧ

 Не тільки голлівудські зірки у справах сімейних уника-
ють публічності (хоча і їм це рідко коли вдається). От і голо-
вний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров спробував 
відгуляти весілля без зайвого галасу, запросивши до столич-
ного ресторану «Прага» лише близьких друзів. Більше того 
— святкування відбулися в день, коли увага усіх футболь-
них фанів була прикута до старту Євро-2016 у Франції.
 Утім, саме гості весілля «спалили» пару, виставивши в 
соцмережі фото з весілля. Нареченою Реброва стала дівчи-
на Анна, адміністратор одного з ресторанів ведучого програ-
ми «Майстер-шеф» Миколи Тищенка, з якою тренер зустрі-
чається більше трьох років і яка у січні народила йому сина. 
З’ясувалося також, що перед тим пара побувала в ЗАГСі, де 
офіційно оформила свої стосунки. А от для весілля час знай-
шовся лише влітку.
 Це — другий шлюб відомого футболіста. З першою дру-
жиною Людмилою Ребров прожив 15 років, однак кілька 
років тому пара розлучилася. У 2013 році екс-дружина тре-
нера з сином Дмитром переїхала до Лондона після того, як 
потрапила біля тренувальної бази «Динамо» в Кончі-Заспі в 
ДТП: її Range Rover зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2104, у ре-
зультаті чого пасажирка ВАЗ, 19-річна вагітна дівчина, за-
гинула, а її чоловік отримав важкі травми. 
 До речі, Дмитро Ребров, якому вже 17, навчається в лон-
донській школі і грає за місцевий футбольний клуб. А бать-
ко не приховує бажання з часом запросити його до київсько-
го «Динамо». Ким буде Ребров-наймолодший, якому півро-
ку, батьки ще не визначилися. ■

■

Анна Реброва.❙

15 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +15...+17; 
удень +24...+26.

Миргород: повсюди короткочасний дощ. Уночi +15...+17; 
удень +23...+25. Вiнниця: повсюди короткочасний дощ. Уночi 
+15...+17; удень +25...+27. Одеса: повсюди короткочасний 
дощ. Уночi +16...+18; удень +21...+23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +9...+11; удень +20...+22. Моршин: уночi 
+10...+12; удень +21...+23.

13 червня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 18-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.
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