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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,91 грн 

1 € = 28,70 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

З території 

окупованого 

Росією півострова 

через низькі 

зарплати 

масово тікають 

медпрацівники
стор. 3 »

І хто їм лiкар?
Влада запропонувала 

МВФ компроміси: замість 

зростання пенсійного віку 

збільшити трудовий стаж до 

30-35 років i закон про обіг 

сільськогосподарських земель
стор. 6 »

Не заробив? Працюєш далі! Зерно — 
ресурс 

стратегічний
Державну продовольчу 

корпорацію не 

приватизують
стор. 7 »

Світло 
або вугілля
Прем’єр-міністр погрожує введенням надзвичайного стану 
в енергетиці в разі продовження блокування 
поставок вугілля 
з окупованих 
територій
стор. 4 »

Ветерани АТО протестують проти «бізнесу на крові» і вимагають звільнення полонених.  ❙
Фото з сайта 2000.ua. ❙
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«У разі масованої атаки і наступу — а по Авдіївці ми бачимо, що такий 
наступ можливий — доведеться приймати рішення. Якщо Президент і 
РНБО ініціюють запровадження воєнного стану, парламент ухвалить 
відповідне рішення».

Андрій Парубій
Голова Верховної Ради 

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Усе нове — давно забуте старе. Нова 
редакція закону про житлово-кому-
нальні послуги, котру от-от розглянуть 
народні обранці у стінах парламен-
ту, передбачає нарахування пені, як у 
старі радянські часи, за невчасну сплату 
за послуги ЖКГ у розмірі 0,1% від на-
рахованої суми за кожен прострочений 
день. 
 Вочевидь санкції щодо населення 
планують ввести через те, що рівень 
платні за ЖКГ стрімко падає (через 
низьку платоспроможність пересічних 
українців), і як наслідок — збитки ко-
мунальних підприємств зростають. Не 
допомогла навіть «новація», яка дозво-
ляє оформити на п’ять років розстроч-
ку зі сплати житлово-комунальних 
послуг. Нагадаємо, що загальна забор-
гованість українців за послуги ЖКГ у 
2016 році зросла на 12,5 млрд. гривень 
— більш ніж удвічі. Зокрема, заборго-
ваність населення за централізоване 
опалення й гаряче водопостачання ста-
новила 9,4 млрд. грн., за газопостачан-
ня — 6,4 млрд., утримання будинків і 
прибудинкових територій — 2,4 млрд., 
централізоване водопостачання — 1,5 
млрд., вивезення побутових відходів — 
0,4 млрд., електроенергію — 3,3 млрд. 
грн. Разом боргів — 23,4 млрд. гривень! 
Але ж причина на поверхні — за остан-
ній рік комунальні послуги зросли мало 
не втричі.
 Експерти вже прокоментували 
ідею щодо введення пені. Вони вважа-
ють, що бажаного ефекту 0,1% пені не 
дасть: адже, якщо сім’я не може спла-
тити основний борг, то щоденне зрос-
тання суми не стане додатковим стиму-
лом — за рік штрафних санкцій набігає 
вже 36,5 %. 
 «Зараз люди затримують «комунал-
ку», бо мінімальна зарплатня й вар-
тість комунальних послуг виросли не-
співмірно. Вартість комунальних пос-
луг збільшили у три рази, а «мінімал-
ку» — у два. У багатьох бракує на це 
коштів. Є й інший момент — люди, 
які не мають лічильників на тепло, 
змушені платити мало не втричі біль-
ше», — коментує юрист Руслан Тер-
новий. За його словами, таку пеню на-
кладатимуть без суду: її вписувати-

муть у платіжку. «Однак, якщо з часу 
заборгованості минуло більше року, то 
людині не мають права нараховувати 
пеню. Набуває чинностi закон про тер-
мін позовної давності. Для фізичних 
осіб він становить один рік, для юри-
дичних — шість місяців», — додає фах-
івець. Він вважає це нововведення сум-
нівним і нав’язаним владою. На його 
думку, компанії з постачання води, 
тепла та електроенергії відтепер самі 
в односторонньому порядку змінюють 
умови надання своїх послуг. «А це є по-
рушенням. Адже власники квартир, 
які мають старі договори, не повинні 
платити пеню. Це в договорах не пере-
дбачено. Про пеню, можливо, йдеться 

в нових угодах. Але вони зовсім не сто-
суються тих, хто купив житло давно», 
— пояснює юрист.
 З одного боку, українці можуть пози-
ватися й оскаржувати пеню, якщо її нара-
хують. З іншого боку, влада зробила все, 
аби люди відмовлялися від такого спосо-
бу домогтися справедливості — витрати 
на суд можуть у 5-10 разів перевищувати 
суму боргу з урахуванням пені.
 Чи ж стане запровадження пені мо-
тиватором для неплатоспроможного на-
селення — покаже час. Додамо лише, 
що 7 лютого Кабмін прийняв рішення 
про зниження соціальних нормативів 
на газ, тепло й світло для отримувачів 
субсидії з 1 травня 2017 року. ■

У ПОЛОНІ

Аскольдова 
прем’єра
На Берлінському 
кінофестивалі презентували 
фільм про полоненого 
українського режисера 
Олега Сенцова
Олена КАПНІК

 Півтора року минуло з моменту, коли 
російська Феміда засудила українського 
режисера Олега Сенцова до 20 років суво-
рого режиму. Відтак днями на Берлінале 
з аншлагом відбулася прем’єра докумен-
тального фільму-розслідування «Процес» 
про долю відомого бранця. Фільм зняв 
російський режисер Аскольд Куров. На 
презентацію прийшли члени журі фести-
валю, депутати Бундестагу та дипломати. 
Пiд час прем’єри вкотре пройшов флеш-
моб Європейської кіноакадемії з вимогою 
звільнити Олега Сенцова. Голова академії 
Агнешка Холланд назвала сімферопольсь-
кого документаліста жертвою політичного 
переслідування.
 «Слідству було вигідно «призначити» 
Сенцова ватажком терористичної органі-
зації з двох причин. По-перше, виник-
ла гучна справа, яка добре доповнюва-
ла пропагандистські міфи, що наповню-
вали в той час усі ефіри російського теле-
бачення. По-друге, вони нейтралізували 
самого Олега, який під час анексії Криму 
був важливим громадським активістом. 
У такий спосiб російська держава дала 
зрозуміти й іншим незгодним кримча-
нам, якими методами вона готова бороти-
ся з ними. Це спрацювало. Протест на пі-
вострові буквально зійшов нанівець», — 
каже Аскольд Куров. 
 Режисер y фільмі  знайомить гляда-
чів із нюансами судової справ Сенцова. До 
стрічки увійшли відомі виступи Олега Сен-
цова, в яких він не визнає анексію Криму 
Росією та згадує президента РФ Володими-
ра Путіна: «Термін 20 років мені не страш-
ний. Я знаю, що епоха правління Путіна у 
вашій країні закінчиться раніше». 
 Тим часом інший фігурант справи 
«кримських терористів» Олександр Коль-
ченко лише зараз отримав вітальні листів-
ки з днем народження від Президента Ук-
раїни Петра Порошенка та міністра закор-
донних справ Павла Клімкіна. За словами 
адвоката українця Світлани Сидоркіної, 
Кольченко ні на що не скаржиться, кон-
фліктів з адміністрацією колонії або з ін-
шими засудженими у нього немає. Наразі 
кримчанин освоює нову спеціальність — 
токар по дереву. Навчання, за словами ад-
воката, триватиме до літа.
 До слова, минулого тижня y столи-
ці презентували документальний фільм 
«В’язні Кремля», присвячений журналіс-
ту «Укрінформу» Романовi Сущенку. 
Стрічка виробництва українського теле-
канала іномовлення UA|TV приурочена до 
дня народження журналіста. У фільмі іс-
торія Сущенка подається в контексті си-
туації з усіма українськими заручниками 
Кремля. Крім того, y Міністерстві інфор-
маційної політики представили виставку 
фотографій Романа, які він відзняв під час 
роботи власним кореспондентом «Укрін-
форму» у Франції.
 «Я не пам’ятаю міжнародного захо-
ду, де ми б не намагалися тему наших 
політв’язнів ставити на перше місце. І нія-
ких подальших кроків не може бути, якщо 
заручники і політв’язні не будуть звіль-
нені. Для нас — спочатку люди, а потім 
якісь політичні схеми. В цьому ми перебу-
ваємо на абсолютно протилежному полюсі 
від Росії», — коментує міністр закордон-
них справ України Павло Клімкін. ■

■

ШТРАФИ

Додай недодане
Чи спонукає українців нарахування пені вчасно 
платити за «комуналку»?

■

На «комуналку» грошей немає, а на пеню знайдуться?
Фото з сайта vchasnoua.com.

❙
❙

Іван БОЙКО

 На східному фронті без 
змін: окупанти продовжу-
ють провокаційні обстрі-
ли позицій ЗСУ, щоправда, 
дещо знизили інтенсивність 
вогню. Найспокійніше на 
луганському напрямку, де 
ворог майже припинив гати-
ти з важкої зброї: впродовж 
вихідних фіксували лише 
обстріли з гранатометів і ку-
леметів. 
 Тоді як найгарячіше на 
маріупольському напрямку, 
особливо на ділянці фронту 
Павлопіль—Широкине. Мі-
нометні обстріли на цьому 
напрямку фіксують щодня, 
щоправда, важка артилерія 
та «Гради» останніми днями 
змовкли. 
 На донецькому напрям-
ку ворог усе рідше, але все-
таки гатить iз мінометів 
по промзоні Авдіївки, яку 
обороняють незламні бій-
ці 72-ї бригади (недарма ж 
самі окупанти кличуть цей 
підрозділ «чорною брига-
дою» ). Інші населені пунк-
ти поблизу окупованого До-
нецька бойовикам не дуже 
цікаві. 
 «Як і раніше, основну ак-
тивність противника зосе-
реджено біля Авдіївки. У не-
ділю бойові дії на цих рубе-
жах вели з перервами близь-

ко восьми годин. При цьому 
противник застосовував мі-
номети», — констатує реч-
ник Міноборони з питань 
АТО Олександр Мотузяник.
 Загалом у суботу та неді-
лю на всіх напрямках зафік-
совано 59 і 67 обстрілів від-
повідно. Впродовж вихід-
них поранено трьох захисни-
ків України (одного з них у 
районі Авдіїівки), загиблих 
немає. 
 Водночас неподалік Ма-
ріуполя, в районі окупова-
ного Комінтернова з’явив ся 
підрозділ нового бандформу-
вання «ДНР», у якому росій-
ський письменник Захар 
Прилєпін зайняв посаду так 
званого «заступника коман-
дира батальйону спецпри-
значення бойовиків «ДНР». 

Як повідомляє російська 
газета «Комсомольськая 
правда», він також має фей-
кове звання «майор армії 
«ДНР».
 На запитання жур-
налістів, що він робить на 
Донбасі й чи стрілятиме, 
одіозний письменник При-
лєпін відповів: «Я офіцер, 
звичайно, доведеться стрі-
ляти. Цілком очевидно, що 
Донбас — це зона відпові-
дальності не перед жите-
лями Донбасу або України, 
а перед майбутнім Росії. 
Якщо нам тут удасться чо-
гось досягти, значить, у нас 
вийде всюди, на будь-яких 
напрямках».
 Разом із поплічника-
ми він хоче «на білому коні 
в’їхати в якесь сусіднє міс-

то», але кінцевою метою на-
зиває «російське українське 
місто Київ і всю Україну». 
 Прилєпін заявив, що 
його підрозділ бойовиків 
— на 90% iз людей, що ма-
ють досвід бойових дій, але 
«в Росії з числа товаришів 
просто черга стоїть». Судя-
чи з тексту, один iз підроз-
ділів цього бандформуван-
ня перебуває в районі оку-
пованого Комінтернова, не-
подалік Маріуполя.
 Нагадаємо, що до пись-
менницької кар’єри При-
лєпін близько 20 років від-
служив в ОМОНі, бував у 
відрядженнях у Чечні та 
Дагестані. З 2015 року він є 
радником ватажка бойови-
ків «ДНР» Олександра За-
харченка. ■

НА ФРОНТІ

«Майор» мріє про 
славу «Мотороли» 
Одну з банд бойовиків «ДНР» сформував і очолив одіозний 
російський письменник

■
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І хто їм лiкар?
З території окупованого Росією 
півострова через низькі зарплати 
масово тікають медпрацівники
Ірина КИРПА

 Окупаційна адміністрація міста Севастополь 
визнала, що місто може залишитися без доступно-
го медобслуговування для дорослих та дітей. Чи-
новники були змушені піти на поступки: місцевим 
дільничним терапевтам та педіатрам пообіцяли що-
місяця платити регіональну надбавку. 
 Медичні установи півострова Крим відчувають 
гострий кадровий дефіцит у молодшому медперсо-
налі, анестезіологах та представниках інших вузь-
ких медичних спеціальностей. Понад 800 вакансій 
у галузi медобслуговування залишаються віль-
ними. А лікарям доводиться відпрацьовувати за 
одну зарплату по півтори або й дві місячні норми. 
Якщо врахувати, що майже 35 відсотків від загаль-
ної кількості лікарів кримських медичних установ 
становлять люди пенсійного віку, стає зрозумілим, 
що довго працювати у такому напруженому ритмі 
неможливо. Самі медпрацівники кажуть, що старі 
кадри йдуть, а ось на зміну їм нові не приходять.
 — Дефіцит лікарів спостерігається як у дитячих, 
так і в поліклініках для дорослих, — розповіла в.о. 
голови департаменту охорони здоров’я у місті Се-
вастополь Ольга Ємельяненко. — Найбільш гостро 
проблема з нестачею кадрів стоїть у лікарнях Севас-
топольського, Євпаторійського, Джанкойського та 
Красногвардійського районів Криму.
 Працювати за ті зарплати, які може запропону-
вати окупаційна влада Росії, погоджується лише мі-
зерна частина бюджетників. За інформацією заступ-
ника головного лікаря Феодосійського медичного 
центру Тетяни Северинової, у міських поліклініках 
Феодосії дефіцит дільничних терапевтів зараз ста-
новить 50 відсотків, а дільничних педіатрів — 44 
відсотки від загальної кількості. Люди розчаровані 
у тій реальності, яку їм запропонували нові прави-
телі та вже не вірять у можливість змін. Підвищен-
ня добробуту, обіцяне російською владою, виявило-
ся черговим міфом московських правителів та їхнiх 
пропагандистів. Найбільш активні люди шукають 
роботу на материковій частині України або ж їдуть 
у пошуках кращої долі до країн Євросоюзу. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Цієї неділі з Ватика-
ну на Тернопільщину спе-
ціальна делегація привез-
ла Нерукотворний образ 
Ісуса Христа, який відо-
мий iще під назвою «Ман-
диліон з Едеси». Це уні-
кальне зображення Сина 
Божого часів його земно-
го життя, яке проявило-
ся на полотні від дотику 
його обличчя. Духовна 
реліквія вважається чи не 
найпершою в історії хрис-
тиянства іконою, поява 
якої має дві основні версії. 
Згідно з першою, це відби-
ток лику Ісуса на тканині, 
якою обтерла його облич-
чя на Хресній дорозі пра-
ведниця Вероніка. Дру-
га пов’язана з чудесним 
зціленням едеського царя 
Авгара, яке сталося завдя-
ки відбитку лика Спасите-
ля на рушнику. 
 Уже довгий час цей Не-

рукотворний образ збері-
гається в особистій Папсь-
кій захристії Сикстинсь-
кої капели, і впродовж ос-
танніх півтора століття це 
лише третій випадок, коли 
образ дозволили вивезти за 
межі Ватикану. До Украї-
ни він теж прибув лише 
вдруге (раніше такої честі 
удостоювався Львів).
 Привезення (за ініціа-
тивою владики Тернопіль-
сько-Зборівської архіє-
пархії УГКЦ Василя Се-
менюка) диво-ікони на 
Тернопільщину та органі-
заційні видатки з її тут 
зберігання профінансовані 
відомим тернопільським 
меценатом Ігорем Гудою. 
До 15 лютoгo Нерукотвор-
ний Спас пepeбyвaтимe 
в Мapiйcькoмy дyхoв-
нoмy цeнтpi y Зapвaницi, 
а потім iще тиждень — у 
Тернопільському архiка-
тедральному соборі Непо-
рочного Зачаття Пресвя-
тої Богородиці, і доступ до 

святині, яка заради безпе-
ки оточена броньованим 
склом, буде цілодобовий.
 Священнослужителі 
трактують появу Неру-
котворного образа Спа-
сителя як символічний і 

важливий акт підтрим-
ки Святим Престолом на-
шої країни в дуже склад-
ний для неї час великих 
випробувань. Перед ним 
молитимуться за мир та 
спасіння України. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Непорозуміння в сім’ї, цькуван-
ня у школі, нерозділене кохання або 
ж внутрішні психологічні розла-
ди — саме ці проблеми найчастіше 
стають причинами самогубства се-
ред підлітків. В Україні цю тему до-
недавна або обережно обходили, або 
дипломатично замовчували, допо-
ки діти не почали масово вкорочува-
ти собі життя, що шокувало не лише 
батьків, учителів, а й суспільство за-
галом. 
 Працівники Національної кібер-
поліції виявили в одній із соціаль-
них мереж групу, члени якої спону-
кали дітей до самогубства. В ній пе-
ребувало 209 учасників з України. 
На сайті Нацполіції опублікували 
алгоритм дій зловмисників, що до-
водили дітей до самогубства, а також 
ознаки участі підлітка у подібних 
групах, список облікових записів, 
які реєстрували з території Украї-
ни, та контакти підрозділів кібер-
поліції, куди слід звертатися в разі 
виявлення небезпеки.
 Фанати таких спільнот назива-
ють себе «китами», а самі спільноти 
— це «Море китів» і «Тихий дім». 
У їхніх прихильників на особистих 
сторінках є відео або малюнки з ки-
тами, якi лiтають. Для того щоб всту-
пити в подібні групи, потрібно пода-
ти заявку та написати певний текст 
у себе на сторінці. Якщо адміністра-
ція групи затвердить кандидатуру, 
то буде проведено невеличке психо-
логічне вивчення особи та її готов-
ність до самогубства через спілку-
вання у приватному чаті.
 Наступне повідомлення надійде 
із завданням i терміном, який виді-
ляють на його виконання. Виконан-
ня кожного завдання потрібно фіксу-
вати на фото або відео. На кожне за-
вдання дають обмежений час. Якщо 

учасник не встигає впоратися, то 
його виключають із групи. Всього та-
ких завдань 50, серед учасників цієї 
спільноти їх називають квестами. 
Адміністратор групи схиляє дитину 
до завдання собі власноруч каліцтв 
або заподіяння болю. Ці «квести» 
в обов’язковому порядку знімають 
на відео. Коли адміністратор групи 
впевнений у тому, що дитина готова 
до самогубства, створюють ролик із 
музикою, в якому жертва виступає 
в головній ролі. У стрічці обговорю-
ються усі її проблеми, які вона озву-
чила «провіднику». Єдиний вихід iз 
них, до якого підводять головного 
героя ролика, — вчинити самогубс-
тво. Фінальне завдання — покінчи-
ти з життям та зафіксувати момент 
смерті на камеру в режимі online. Ві-
деозаписи в подальшому продають у 
мережі iнтернет або в Darknet. 
 «Це не вперше трапилася така 
ситуація, коли дітей у соцільних ме-
режах спонукали до самогубства, — 
коментує «УМ» психолог приватної 
столичної клініки Марина Нестерен-
ко. — Соціальні мережі мають бути 
під пильним оком батьків. Так, це 
власний простір дитини, але батьки 
можуть бути впевнені у своїй дитині, 
але ніяк не в тих, із ким вона спіл-
кується. Потрібно говорити з дітьми, 
приділяти їм увагу. І, нарешті, ви-
нести цю проблему на державний рі-
вень. У школах повинні працювати 
саме психологи, а не викладачі, які 
поєднують кілька спеціальностей 
одночасно. Вчителі мають зверта-
ти увагу на поведінку, стан дитини 
і обов’язково говорити про це бать-
кам». 
 У свою чергу, Національна 
поліція розробила алгоритм роботи 
батьків із дітьми і зазначає, що вар-
то приділяти більше уваги психо-
логічному стану дитини, перевіря-
ти її шкірні покриви на наявність 

пошкоджень. Також правоохоронці 
та психологи радять особливу ува-
гу звертати на пошкодження різ-
ного роду у формі кита, перевіря-
ти облікові записи (акаунти) дити-
ни в соціальних мережах i групи, 
до яких входить акаунт, зміст діа-
логів у приватних чатах, звертати 
увагу на коло спілкування, нама-
гатися зайняти вільний час дити-
ни спортивними або культурними 
секціями, обов’язково контролюва-
ти, які фото- та відеофайли є в гад-
жетах підлітка. У поліції також на-
голосили, що такі групи щодня бло-
кує адміністрація соціальних мереж 
за зверненнями правоохоронних ор-
ганів або їхнiх користувачів. При 
виявленні подібних груп самостій-
но рекомендують негайно повідом-
ляти до кіберполіції або звертатися 
до адміністрації соцмережі, в якій 
було виявлено небезпечну спільно-
ту. «Також ми радимо встановлю-
вати функцію «батьківський конт-
роль» на всіх гаджетах дитини. Це 
убезпечить підлітка від потраплян-
ня до суїцидальних груп, а батьків — 
від тривоги, що дитина має спілку-
вання зі сторонніми людьми», — на-
голосили в прес-службі Національ-
ної поліції. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Пацієнти окупованого Росією півострова змушені також шу-
кати порятунку на материковій частині України. Найчастіше люди 
виїжджають у прикордонні райони Херсонщини по ліки, які тут 
коштують набагато дешевше. А ось у прикордонному місті Гені-
чеськ медики вже звикли до потоку вагітних жінок із Криму. Мо-
лоді породіллі визнають: їдуть до України через те, що ціни на 
медичне обслуговування на Херсонщині набагато нижчі, аніж 
у Криму. Крім того, людей приваблює можливість отримати 
кваліфіковану допомогу без бюрократичних зволікань та додатко-
вих грошових поборів.

■

НАПЕРЕДОДНІ

Обійми мене, 
обійми
У Львові встановили рекорд 
дружніх обіймів
Дар’я БАВЗАЛУК

 Львів’яни знайшли спосіб зігрітися в люті мо-
рози. Напередодні Дня святого Валентина в самому 
центрі на площі Ринок встановлювали рекорд друж-
ніх обіймів. Попри холод у місті Лева, до акції долу-
чилося 433 особи — рекордна кількість серед міст-
учасників. Організатори запевняють, що завдан-
ня заходу не змагальне. Мета рекорду — об’єднати 
якомога більше людей, аби показати, що разом вони 
сильніші.
 Окрім Львова, подібні заходи одночасно відбу-
лися в Харкові та Ужгороді. Загалом участь в акції 
взяло понад тисячу людей. 433 бажаючi у Львові, 
403 — у Харкові та 170 — в Ужгороді. Результат 
зафіксував представник Національного реєстру ре-
кордів України. ■

■

ПИЛЬНУЙ!

«Кити» суїциду
Поліція знайшла в соціальних мережах групу, 
яка спонукала підлітків учиняти самогубство

■ ТЕНДЕНЦІЯ

 Більшість експертів у галузі охорони 
здоров’я вважають, що в кожній країні варто 
створити довгострокові програми щодо за-
побігання самогубствам, фінансувати які по-
винні уряди держав. На сьогодні, за даними 
ВООЗ, вони існують тільки в 28 країнах. Ус-
пішним прикладом такої роботи є Фінляндія, 
яка стала однією з перших країн, де прийня-
ли подібну національну програму. У резуль-
таті рівень самогубств у країні скоротився за 
десять років на 30 відсотків. Водночас мину-
лого року через сплеск дитячих i підліткових 
самогубств у Росії місцеві ЗМІ проводили 
розслідування на цю тему, а всі суїцидаль-
ні групи було виявлено в популярній також і 
в Україні соцмережі «ВКонтактє». Однак тоді 
українські правоохоронці на цю тему публіч-
них заяв не робили.
 За статистикою Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я, по всьому світу само-
губства стали другою за поширеністю при-
чиною смерті у віковій групі від 15 до 29 
років. Частіше, ніж від самогубств, молодь 
гине тільки в дорожніх аваріях.

■

ДУХОВНІСТЬ

Спасе, спаси нас!
Перед унікальною диво-іконою 
молитимуться за Україну

■

Нерукотворний образ Ісуса Христа
Фото з Wikipedia.

❙
❙
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«Там, у блокаді, — реальні ветерани війни. Реальні бійці 2014-15-х років 
війни. Я знаю багатьох із них. І знаю, наскільки боляче їм. Вони в сюрі. У 
самому вирі тупого, але такого ясного сюрреалізму нашої війни». Діана Макарова

волонтер

УКРАЇНА МОЛОДА

Петро НЕСТЕРЕНКО

 Лідер Радикальної партії від-
гукнувся на прохання лікарів про 
допомогу — через затримки де-
ржавного фінансування київсь-
кий Інститут хірургії і трансплан-
тології ім. О. Шалімова залишив-
ся без найнеобхіднішого. Олег 
Ляшко повідомив про це на своїй 
сторінці у Facebook.
 «У перерві між сесійними за-
сіданнями навідався до Інститу-
ту ім. О. Шалімова. Привіз 16 км 
марлі, вату, переливні системи, 
медикаменти — найнеобхідні-
ше для порятунку життів. Хворі 
не мають помирати через пробук-
совку держфінансування», — на-
писав нардеп.
 Політик наголосив, що ситу-
ація у галузі охорони здоров’я 
вкрай незадовільна. 
 «Хоча насправді ситуація у 
сфері охорони здоров’я — жах. 
Якщо такі провідні заклади, як 
інститути Шалімова, Амосова, 

не мають коштів на медикамен-
ти, на оплату «комуналки», на 
харчування хворих, — що каза-
ти про звичайні лікарні в регіо-
нах? Переконаний, має бути ра-
дикально змінений підхід до де-
ржавної політики у галузі охоро-
ни здоров’я. Ми маємо зробити 
все, щоб люди не помирали через 
хвороби, які можна вилікувати. 
Бо життя — найбільша цінність», 
— зазначив Ляшко.
 Попри неприємну ситуацію 
у лікарні лідера РПЛ зустрічали 
тепло, адже, крім необхідного, 
він привіз іще й приємні сюрпри-
зи для жінок.  
 «А ще створив свято для жі-
ночої половини персоналу та па-
цієнтів медзакладу — подару-
вав квіти. Пообіцяв, що не дозво-
лю забрати у наших чарівних жі-
нок їхній день — 8 Березня. Хоча 
переконаний, чоловіки повин-
ні дарувати свято своїм дівчатам 
не лише раз на рік», — зауважив 
політик у своєму дописі. ■

ДОБРА СПРАВА

Коли бракує коштів 
на життя
Олег Ляшко передав 16 кілометрів марлі 
Інституту імені О. Шалімова

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Блокування залізничних колій 
і зупинення торгівлі з тери-
торіями, що перебувають під 
контролем «ДНР»-«ЛНР», яке 
ще наприкінці грудня оголо-
сили ветерани добровольчих 
батальйонів — «Донбасу» та 
«Айдару», може обернутися 
енергетичною катастрофою. У 
цьому переконаний Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман, який заявив, що 
альтернативи антрацитному 
вугіллю з ОРДЛО у нас немає. 
І якщо блокада триватиме до 
кінця березня, в країні може 
настати енергетичний голод, 
що призведе до необхідності 
відновлення практики віяльних 
відключень електроенергії.
Блокувальники ж наполяга-
ють на тому, що «торгівлі на 
крові» в Україні не має бути 
і закидають владі, що за два 
роки війни не було зроблено 
жодних кроків, щоб пере-
орієнтувати ТЕЦ із донецько-
го антрациту на львівське чи 
інші види вугілля. 19 лютого 
ветерани АТО скликають усіх 
небайдужих прийти до сто-
лиці на віче, де, серед іншого 
говоритимуть і про це. «УМ» 
спробувала розібратися в різ-
них нюансах: що ж стоїть за 
блокадою, кому вона вигідна 
і що можна чекати далі.

«Ні — торгівлі на крові»
 Як уже згадувалося, пер-
шими ідею припинення тор-
гівлі з окупованими тери-
торіями (а, крім вугілля, за 
інформацією блокувальни-
ків, тут курсують і інші кон-
трабандні товари, які прино-
сять зацікавленим особам ве-
личезні бариші), яка витала 
у повітрі, реалізували вете-
рани добробатів — «Донба-
су» та «Айдару», які напри-
кінці сiчня заблокували за-
лізничну колію Луганськ—
Лисичанськ—Попасна. Вони 
висунули керівникам «ДНР» 
та «ЛНР» категоричну ви-
могу звільнення усіх поло-
нених. Однак ті на поступки 
не пішли, і блокада перетво-
рилася на безстрокову акцію. 
Пізніше її підтримали депу-
тати від «Самопомочі» Семен 
Семенченко, Тарас Пастух, 
Павло Костенко та позафрак-
ційний Володимир Парасюк.
 Влада спочатку засуди-
ла перекриття залізничних 
колій, потім спробувала на-
вести порядок за допомогою 
«тiтушок» i сил спецпризна-
чення. Проти деяких учасни-
ків блокади були порушені 
кримінальні справи. Однак 
іти на відкриту конфронта-
цію з людьми, які ще недав-
но тримали в руках зброю і 
вміють із нею поводитися, ні 
Прем’єр, ні Президент не ри-
зикнули. Тому й надалі на-
магаються знайти аргумен-
ти, щоб умовити блокуваль-
ників розійтися. 

 «Я згоден iз тим, що про-
ти будь-якої контрабанди має 
вестись жорстка війна, і ми 
вже почали цю війну минуло-
го року на наших митницях. 
Тим більше вона неприпусти-
ма в зоні бойових дій. Але бло-
кування постачання вугілля, 
якому на сьогодні немає аль-
тернативи, — це пряма загро-
за відключення світла і теп-
ла для громадян і до цього не 
можна доводити. Це загроза 
зупинки підприємств мета-
лургійного комплексу, в ре-
зультаті чого їхнi працівники 
втратять роботу. Це загроза 
дестабілізації ситуації в райо-
нах, приглеглих до території 
АТО. Чи цього добиваються 
ті, хто розпочали блокаду?! 
Закликаю учасників блокади 
оцінити всі наслідки, до яких 
вона може привести!» — за-
явив Володимир Гройсман в 
ефірі одного з телеканалів.
 Натомість учасники бло-
кади відступати не збира-
ються і, навпаки, заявляють 
про намір розширити блоку-
вання. «Чому за три роки не 
переробили ТЕС під марки 
нашого вугілля, що видобу-
вається на нашій території? 
Для цього потрібно небага-
то — мільярд доларів. Але це 
невигідно, тому що у владі за-
цікавлені торгувати з окупо-
ваними територіями. Ви вду-
майтеся: СБУ видала 97 ти-
сяч торгових дозволів. Зви-
чайно, бойовики житимуть 
добре, адже ми піднімаємо 
їхню економіку. Війна йде, а 
вони багатіють. Наші хлопці 
сидять там у полоні і поверта-
ються в трунах», — наводить 
видання «Апостроф» аргу-
менти одного з лідерів «Ай-
дару» Валентина Лихоліта.

А що за лаштунками?
 Попри офіційні версії бло-
када Донбасу викликала і ба-
гато припущень щодо того, 
що насправді стоїть за цією 
блокадою і кому вона вигід-
на передусім. Відповіді на ці 
запитання дають змогу зро-
зуміти, що можна очікувати 
далі.
 За однією з них, головним 
бенефiціаром торгівлі з оку-
пованими територіями є до-
нецький олігарх Рiнат Ахме-
тов, який попри війну зберіг 
і свій вплив на економіку 
України, і свої статки. Саме 
йому належать і частина обл-
енерго, і Маріуполь ський ме-
талургійний комбінат Ілліча, 
й інші промислові гіганти. І 
саме по ньому найбільше вда-
рила блокада, що змушує олі-
гарха вдаватися до шантажу 
і вимагати відновлення тор-
гівлі. За неперевіреною ін-
формацією, днями відбула-
ся зустріч Ахметова з Коно-
ненком, Парубієм та інши-
ми представниками владного 
істеблішменту, де Ахметов 
поставив ультимативні умо-
ви, що його ТЕЦ він буде за-

правляти тільки своїм вугіл-
лям з окупованих територій, 
погрожуючи в іншому випад-
ку зупинити ТЕЦ. Купува-
ти на державних шахтах на 
підконтрольних територіях 
він відмовився, а достатніх 
важелів впливу на нього ні в 
кого немає.
 Іншу точку зору має ві-
дома блогерка Олена Біло-
зерська, яка заявила, що 
будь-яка блокада рано чи піз-
но перетворюється на пере-
розподіл потоків. «Ну не буде 
так, щоб жодна фура не про-
їхала, хіба що короткий час, 
а буде так, що окремі, обрані 
підприємці «по договорняку» 
платитимуть гроші і їхати-
муть. Хто б цим не займався 
— мєнти, СБУ, добровольці, 
— буде те саме. Знаю. Досвід. 
І це при тому, що більшість 
учасників отих блокад, зви-
чайно ж, чесні й ідейні. А бло-
кади все одно перетворюють-
ся на заробляння бабла. Кар-
ма», — написал вона на своїй 
сторінці у «Фейсбуці».
 Ще одну несподівану дум-
ку висловила волонтерка Діа-
на Макарова, яка припусти-
ла, що поява народних де-
путатів у «групі підтримки 
блокади» має на меті одне — 
дискредитацію ідеї. Бо, поп-
ри численні факти співпраці 
з окупованими територіями (і 
не лише щодо продажу вугіл-
ля), саму ідею блокади почи-
нають сприймати як політич-
ну чи маргінальну. «Охорона 
одного з мерів українсько-
го боку Донбасу кожного дня 
їздить на роботу з Донецька. 
Менти, які свого часу начу-
дили на сепарському боці, за-
раз благополучно служать у 
Бахмуті. І чудять тут, на ук-
раїнській території. І це тіль-
ки приклади навспак. На-
справді їх набагато більше. На 
кожному кроці... Ось і висту-
пають наші блокадники про-
ти цього всього — та тільки 
їх уже не слухають. Та тіль-
ки їх вже не підтримують. 
Дуже гидко нашим активіс-
там стати поруч iз Семенчен-
ком і Парасюком. Гребують-
с...», — зазначає засновниця 
волонтерського «Фонду Діа-
ни Макарової».
 Щодо останнього — то 
варто замислитися. Бо остан-
нім часом справді можна про-
стежити намагання убезпечи-
тися від неконтрольованих 
проявів громадської актив-
ності шляхом узяття ситуа-
ції «під свій контроль». Чого 
вартий лише минулорічний 
«Третій Майдан» із гнівни-
ми обіцянками Кармазіна та 
Мельничука притягнути всіх 
до відповідальності. Але вже 
за тиждень, коли пара спус-
тилася, про них ніхто і не зга-
дував.
 Тим часом чергова річ-
ниця розстрілів на Майдані 
не за горами. І питань знову 
більше, ніж відповідей. ■

РЕЗОНАНС

Світло або вугілля
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман погрожує 
введенням надзвичайного стану в енергетиці в разі продовження 
блокування поставок вугілля з окупованих територій

■

Тепер лiкарi будуть iз необхiдними медикаментами.❙

До 8 Березня ще далеко, але Олег Ляшко вже подарував жiнкам 
медзакладу «трохи весни».
Фото Османа КАРІМОВА.

❙
❙
❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО 2017СВІТ

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Британська співачка Адель 
стала тріумфаторкою щоріч-
ної премії Американської ака-
демії звукозапису «Греммі», 
вручення якої відбулось у неді-
лю в Лос-Анджелесі. Загалом 
співачка отримала п’ять наго-
род, при цьому вона перемогла 
в усіх категоріях, у яких була 
номінована, повідомляє «Ні-
мецька хвиля».
 Зокрема, 28-річна Адель 
отримала призи у трьох най-
престижніших номінаціях — 
«Альбом року», «Запис року» 
та «Пісня року». Так, найкра-
щим альбомом року був виз-
наний диск співачки «25»,  а 
найкращою піснею — її сингл 
Hello. Основною конкурент-
кою Адель у боротьбі за най-
престижніші нагороди «Грем-

мі» стала американська спі-
вачка Бейонсе. Вона була 
номінована у дев’яти кате-
горіях, проте перемогу свят-
кувала лише у двох iз них, які 
не входять до переліку най-
престижніших — за найкра-
ще музичне відео та найкра-
щий сучасний урбан-альбом.
 Відзнаку за найкращий 
альбом прогнозували Бейон-
се, саме їй Адель присвяти-
ла значну частину своєї пе-
реможної промови: «Люб-
лю тебе за те, як ти надихаєш 
моїх темношкірих друзів, 
даєш їм сили стояти за себе. 
Я завжди тебе любила і люби-
тиму». Перемога Адель воче-
видь додасть хмизу у вогонь 
щодо скарг на те, буцімто  
«Греммі» послідовно відки-
дає чорношкірих виконав-
ців. Цьогорічну церемонію 

вже й так вирішили проігно-
рувати такі  темношкірі му-
зиканти, як Френк Оушен і 
Каньє Вест. 
 Лауреатом у категорії 
«Найкращий новий викона-
вець», яка входить до четвірки 
найпрестижніших на «Грем-
мі», став американський хіп-
хоп-виконавець Chance the 
Rapper. Чиказького виконав-
ця також нагородили за най-
кращий реп-альбом та най-
краще реп-виконання. 
 Британський викона-
вець Девід Боуї, який по-
мер у січні минулого року, 

через кілька днів після ви-
ходу його останнього аль-
бому Blackstar («Чорна зір-
ка»), переміг в усіх п’яти ка-
тегоріях, на які його номіну-
вали, зокрема в номінаціях 
за найкращий альтерна-
тивний альбом, найкращий 
рок-перформанс і найкращу 
титульну композицію «Чор-
на зірка». Вшанували на це-
ремонії й іншого нещодавно 
померлого британського спі-
вака Джорджа Майкла — в 
пам’ять про нього Адель ви-
конала його хіт Fastlove 
(«Швидке кохання»). ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі Федеральні збори Ні-
меччини з першої спроби обрали новим 
президентом країни 61-річного Фран-
ка-Вальтера Штайнмайєра, недавньо-
го гласу МЗС та найпопулярнішого ні-
мецького політика. До складу Феде-
ральних зборів входять 630 депутатів 
Бундестагу та стільки ж депутатів пар-
ламентів 16 німецьких земель. Канди-
датуру Штайнмайєра на посаду прези-
дента ФРН висунула канцлер Ангела 
Меркель. У підсумку, на спеціально-
му засідання Федеральних зборів вже в 
першому турі її підтримали 931 (75%) 
з 1260 законодавців. 
 Із чотирьох конкурентів Штайн-
майєра найкращий результат показав 
кандидат лівих — безпартійний соціо-
лог Крістоф Буттервегге, якай заручив-
ся підтримкою 121 депутата зборів. Інші 
три кандидати набрали 10, 25 і 42 голо-
си. Пікантності виборам додало те, що 
в них брала участь відома трансвестит-
ка Олівія Джонс. Справжнє ім’я цього 
47-річного чоловіка двометрового зрос-
ту — Олівер Кнобель, але ця особа вва-
жає себе жінкою. Він (чи вона) репре-
зентував Партію зелених. Особа в країні 

дуже популярна завдяки частим появам 
на телебаченні та в інших ЗМІ. На з’їзд 
Олівія прибула в інвалідному вiзку, бо 
нещодавно перенесла операцію з вко-
рочення ніг на шість сантиметрів «для 
більшої жіночності». З трансвеститом-
страждальником охоче сфотографува-
лися й Ангела Меркель, і Франк-Валь-
тер Штайнмайєр. 
 Франк-Вальтер Штайнмайєр ще 25 
січня повідомив журналістам, що за-
лишає свою посаду міністра закордон-
них справ і йде в президенти. 27 січня 
його відставку оформили офіційно. Він 
уперше очолив міністерство закордон-
них справ Німеччини у 2005 році. Те, 
що Штайнмайєр може претендувати на 
найвищу політичну посаду в країні, ба-
гато оглядачів припускали вже давно. 
Зрештою, під час своїх численних за-
рубіжних поїздок (на чолі МЗС він до-
лав близько 400 тисяч кілометрів на 
рік) урядовець завжди поводився по-
президентськи. До того ж як справж-
ній дипломат, він постійно націле-
ний на пошук компромісів. Країнами, 
які найчастіше відвідував пан Штайн-
майєр iз 2013 року, були США і Украї-
на (по дев’ять разів), у Росію він приїж-
джав сім разів. Брав участь у зустрічах 

«нормандської четвірки» для врегулю-
вання конфлікту на Донбасі. Президент 
України Петро Порошенко на сторінці у 
«Твіттері» привітав його з обранням та 
назвав «великим другом України».
 Посада президента у Німеччині пе-
реважно церемоніальна, але він пред-
ставляє країну за кордоном та має ве-
лику моральну вагу. Штайнмайєр на 
посаді глави МЗС вважався прихиль-
ником ідеї послаблення санкцій щодо 
Росії. Вже після обрання новий гла-
ва ФРН заявив у неділю, 12 лютого, в 
ефірі телеканалу німецького телебачен-
ня ZDF, що має намір шукати діалог iз 
Росією та Сполученими Штатами. Нині 
формується «новий порядок міжнарод-
них відносин», розвиваються нові від-
носини між Москвою і Вашингтоном, 
перебіг яких нині складно передбачити, 
наводить слова Штайнмайєра «Німець-
ка хвиля». Тим більше що Штайнмайєр 
називав тоді ще кандидата в президен-
ти США Дональда Трампа «проповідни-
ком ненависті» — вельми нехарактер-
не висловлювання для дипломата, яко-
го багато хто вважає стриманим бюро-
кратом.
 На запитання про те, чи має він на-
мір, на відміну від свого попередни-
ка Йоахіма Ґаука, здійснити візит до 
Росії, Штайнмайєр відповіді не дав, 
але сказав, що не можна відмовлятися 
від діалогу «навіть зі складними пар-
тнерами». Він також додав, що втру-
чання у зовнішню політику не є його 
завданням. Одразу після оголошен-
ня результатів голосування делегатів 
Федеральних зборів у неділю російсь-
кий президент Володимир Путін при-
вітав Штайнмайєра з обранням і запро-
сив здійснити візит до Росії. При цьо-
му Путін наголосив, що зацікавлений у 
продовженні конструктивного діалогу 
з актуальних питань, повідомила прес-
служба Кремля. 
 Якщо в минулому «складні партне-
ри з переговорів» Німеччини були пере-
важно на Сході, то нині існують труд-
нощі й у трансатлантичних відносинах, 
вважає Штайнмайєр. Зокрема, склад-
них перемовин він очікує з новим гла-
вою Білого дому Дональдом Трампом. 
Водночас новообраний президент Ні-
меччини додав, що, на його думку, 
концепція зовнішньої політики нового 
американського уряду ще незрозуміла. 
Штайнмайєр також повідомив, що здій-
снить свій перший візит на президент-
ській посаді до Франції.
 Франк-Вальтер Штайнмайєр всту-
пить на посаду 19 березня. Він замі-
нить у президентському кріслі Йоахі-
ма Ґаука, чий п’ятирічний термін пов-
новажень офіційно завершується 18 
березня. ■

ЗАГАДКИ ПРИРОДИ

Велетнів 
прибило 
до берега 
Волонтери рятують китів 
у Новій Зеландії
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вражаючу кількість — одразу 416 дельфінів-
гріндів iз родини китоподібних — знайшли на бе-
резі Південного острова Нової Зеландії у п’ятницю 
вранці, із них лише сотня були ще живі. Ще при-
близно 200 цих морських тварин викинулися на 
узбережжя Південного острова у суботу. Це стало 
одним iз наймасовіших в історії самогубств китів, 
повідомляє агенція «Франс Пресс».
 Сотні волонтерів намагаються урятувати китів, 
які ще залишаються живими. Вони поливають їх 
водою і не полишають спроб знову скерувати їх у 
море разом iз припливом. При цьому рятувальни-
ки ви словлюють побоювання, що вцілілі кити не 
відпливуть далеко і знову зроблять спробу вики-
нутися на сушу на мілководді.
 Кити вже неодноразово здійснювали «масо-
ве самогубство» на узбережжі мису Фаруелл. В 
останні роки таке ставалося щонайменше дев’ять 
разів. Учені не мають пояснення цьому трагічному 
явищу. Співробітник департаменту захисту приро-
ди Майк Огл висунув припущення, що кити викида-
ються на сушу внаслідок нападу акул. На тілі одно-
го з них знайшли сліди укусів акул, велику кількість 
яких нещодавно помітили поблизу мису Фаруелл. 
Інший представник відомства Ендрю Ламасон ви-
сунув припущення, що причиною незвичної по-
ведінки тварин можуть бути особливості підводно-
го рельєфу: китам важко знову потрапити в океан, 
якщо вони запливають у затоку в районі мису Фа-
руелл. Можливо, що до самогубства вдаються старі 
та хворі кити. Але ж не в такій кількості! 
 У країні  це третій найбільший зафіксований 
випадок викидання мешканців моря на берег. У 
лютому 2015 року в районі п’ятикілометрового 
пляжу мису Фаруелл на берег викинулися при-
близно 200 китів, з яких врятувалися всього 60. 
1918 року на берег новозеландських Четхемських 
островів викинулася приблизно тисяча цих ссав-
ців, а 1985 року поблизу міста Окледд — близь-
ко 450. Дельфіни-грінди сягають восьми метрів у 
довжину, а вага самців становить близько трьох 
тонн. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС
Утретє президент Туркменістану
 Чинний президент Туркменістану Гурбангули Бер-
димухамедов прогнозовано переміг на президентсь-
ких виборах, які відбулися в країні у неділю, 12 люто-
го. За попередніми даними Центрвиборчкому (ЦВК) 
Туркменістану, які були оприлюднені в понеділок, Бер-
димухамедов отримав 97,7 відсотка голосів виборців, 
повідомляє агенція «Франс Пресс». Явка на виборах, 
за підрахунками ЦВК, склала 97% — на відсоток біль-
ше, ніж на попередніх виборах п’ять років тому. При 
цьому ЦВК не навів дані щодо кількості голосів, які от-
римали інші вісім «бутафорних» кандидатів на поса-
ду президента. Гурбангули Бердимухамедов керува-
тиме Туркменістаном ще сім років. Це буде вже третій 
поспіль його термін на президентській посаді. У вере-
сні минулого року з його ініціативи до Конституції краї-
ни внесли зміни, які скасували 70-річний віковий ценз 
для кандидатів у президенти і збільшили термін пре-
зидентських повноважень iз п’яти до семи років. Гур-
бангули Бердимухамедов прийшов до влади в Турк-
меністані у 2006 році, після смерті свого попередника 
Сапармурата Ніязова.

Евакуація біля найвищої дамби в США 
 Влада Каліфорнії закликала приблизно 130 тисяч 
мешканців півночі штату виїхати з району Оровілльської 
греблі через пошкодження водоскидної споруди на 230-
метровій дамбі. В районі найвищої дамби США є загро-
за затоплення. Аварійний водоскид може не ви тримати 
навантаження. Після сильних злив рівень води в озері 
Оровілль досяг критичної позначки, і знизити його не 
вдається через несправність аварійного водоскиду. Че-
рез це вода в озері може піднятися вище греблі. За 50-
річну історію греблі, яка розташоване за 250 кілометрів 
на північ від Сан-Франциско і є найвищою у США, ева-
куація місцевих жителів може статися вперше. У пові-
домленні шерифа міста наголосили, що це не навчан-
ня, а реальна надзвичайна ситуація. ■

■

ПРЕМІАЛЬНІ

П’ять за «25»
Адель тріумфувала на церемонії 
вручення «Греммі»

■

Адель наспівала аж на п’ять нагород.❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Спочатку до Парижа...
Франка-Вальтера Штайнмайєра обрано 
дванадцятим президентом ФРН, 
свій перший візит він здійснить у Францію

■

Олівія Джонс теж мітила в президенти Німеччини.❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО 2017 ЕКОНОМІКА

Наталія МУЗИЧУК, Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 У радянські часи одними з найпоши-
реніших сортів озимої пшениці на полях 
«однієї шостої частини суші» були ми-
ронівські: розроблені у Миронівському 
науково-дослідному інституті селекції 
та насінництва пшениці. Тому самому, 
який створив легендарний Василь Ре-
месло. Вважають, що саме він започат-
кував світове визнання України у галузі 
зерновиробництва. 
 Перші досліди Василя Ремесла на но-
воствореній Миронівській станції стосува-
лися дії екстремальних умов середовища, 
низьких температур, на ярі сорти пшени-
ці, посіяні під зиму. Таким принципо-
во новим методом створено сорти озимої 
пшениці нового типу, що поєднували ви-

соку продуктивність та зимо-, морозо-, 
посухостійкість із відмінними хлібопе-
карськими якостями. У 1960 році був 
районований перший сорт Василя Ре-
месла — «Миронівська 264». 
 Але справжнім шедевром світової 
селекції фахівці вважають його «Миро-
нівську 808», яка з’явилася через три 
роки і розширила ареал вирощування 
озимої пшениці далеко на північ та про-
славила Миронівку на весь світ. За це 
Василю Ремеслу було присвоєно вчений 
ступінь доктора сільськогосподарських 
наук без захисту дисертації і його обра-
но дійсним членом Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук. 
 У 70-ті роки з’явилися нові «миро-
нівки»: «Миронівська ювілейна 50» та 
«Іллічівка», які вперше перевершили 

рубіж урожайності в 100 ц/га. Радянсь-
кі економісти підрахували: чистий до-
датковий прибуток за 10 років (1968—
1977), отриманий завдяки винаходам 
Ремесла, перевищив 1,6 млрд. крб.! 
 В окремі роки сорт «Миронівська 808» 
займав у світі понад 10 млн. га, тобто по-
над 11% від усіх посівів озимої пшениці. 
У 70-х роках миронівські сорти займали в 
НДР понад 60% площ під озимою пшени-
цею, у деяких господарствах Чехословач-
чини — до 98% площ. Завдяки поширен-
ню миронівських сортів у Чехословаччині 

за період 1966—1980 рр. було одержано 
на 4 млн. тонн якісного зерна більше, що 
в грошовому еквіваленті становило 6,6 мі-
льярда крон. Це явище назвали «зеленою 
революцією» у сільському господарстві 
як цієї республіки, так і світу.
 Селекціонер від Бога, Хлібний бать-
ко, так називали Василя Ремесла, був не-
ординарною особистістю, великим пред-
ставником не тільки своєї епохи, а й су-
часності. Розповідають, що з ранньої 
весни і до кінця жнив він жив серед до-
слідних ділянок, жив роботою, полем, 
пшеницею, брав безпосередню участь в 
усіх ланках селекційного процесу. А бра-
кування селекційного матеріалу по зерну 
було справжнім священнодійством. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Грошей від МВФ у сумі 
близько 1 мільярда до-
ларів, схоже за все, у 
лютому ми так і не отри-
маємо. Навіть попри споді-
вання та щирі запевнення 
міністра фінансів України 
Олександра Данилюка, 
який нещодавно переко-
нував: у двосторонньому 
меморандумі залишилося 
тільки перевірити та уз-
годити розстановку ком, 
крапок та інших не менш 
важливих розділових зна-
ків. Тим часом, аби про-
довжити діалог, уряд го-
тує важливі для держави 
проекти законів.

Чия земля? «Тіньова»! 
 Учора на сайті МВФ 
з’явилася інформація, за 
якою, нашої країни немає 
у переліку держав-претен-
дентів на отримання тран-
шу. Так, 17 лютого Фонд 
розгляне проблеми співпра-
ці з Мальтою і Португалією, 
а 22-го — із Джибуті. Як ві-
домо, наш міністр Данилюк 
обіцяв, що гроші поповнять 
українську казну не пізні-
ше 20 лютого. 
 Ця дата вже малоймо-
вірна, хоча Фонд залишає 
для нас примарну мож-
ливість увійти у переговор-
ний процес: до названих тут 
країн у переліку суто тео-
ретично можуть додати-
ся інші. Але, на думку екс-
пертів, для цього мало дій-
ти згоди щодо орфографії 
та пунктуації в Меморан-
думі, а треба вирішувати 
значно глобальніші про-
блеми. Цих проблем дві: 
Пенсійний фонд і земель-
на реформа.
 Необхідність скасуван-
ня мораторію на продаж зе-
мель сільськогосподарсько-
го призначення назагал в 
Україні розуміють усі. Бо 
земля як товар дозволить 
залучити сюди інвестицій-
ні кошти і Україна зуміє 
скористатися своїм кози-
рем найбільшої аграрної 
держави Європи, земельні 
ресурси якої досі не освоєні. 
Але піти на цей крок — ве-
личезний ризик з огляду на 
шалену вітчизняну коруп-
цію. Землі і справді можуть 
«роздерибанти», це чудово 

розуміє як населення, так і 
політичний істеблішмент, 
який грає на цьому проти-
річчі, заробляючи політич-
ні очки. 
 Мораторій вигідний ве-
ликим вітчизняним коруп-
ціонерам, оскільки дозво-
ляє залишати чинними су-
перефективні тіньові схе-
ми «дерибану» цієї ж самої 
сільськогосподарської зем-
лі-годувальниці, про збере-
ження якої вони так теат-
рально піклуються. Тож ук-
раїнські чорноземи перехо-
дять у приватну власність, 
за допомогою юристів та 
«дірок» у законодавстві, — 
до того ж земля міняє влас-
ника не за її повну, ринкову, 
ціну, а за суттєво занижену. 
А тому шанси, що українсь-
кий парламент погодить-
ся розблокувати земельний 
мораторій у наших умовах, 
без загрози потужних тек-
тонічних зсувів, — практич-
но дорівнюють нулю. 
 Отже, вийти на конструк-
тив із МВФ у плані земель-
ної реформи Україні вдас-
ться ще нескоро. І варіантів, 
аби усунути «земельні конф-
лікти» від діалогу з донора-
ми, влада наразі не бачить. 
Або не хоче бачити, оскіль-
ки схеми тіньового продажу 
сільськогосподарської землі 
виглядають напрочуд при-
вабливо. 
 Утiм до 1 квітня уряд 
має розробити, внести до 
парламенту та забезпечи-
ти ухвалення законопроек-
ту про обіг земель сільсько-
господарського призначен-
ня. Скасування мораторію 
наразі ще під питанням. 

Пенсійна реформа 
від МВФ
 Питання пенсійної ре-
форми виглядає ще болю-
чіше. Ситуація у цій га-
лузі в Україні патова: у 
державі не вистачає пра-

цівників, які своїми подат-
ками були би здатні году-
вати 13 мільйонів пенсіо-
нерів. МВФ вимагає від 
України зниження дефіци-
ту Пенсійного фонду, який 
на 2017 рік запланований у 
розмірі 142 мільярди гри-
вень. «Яким чином це тре-
ба зробити і що прописа-
ти у пенсійній системі? 
Треба забезпечити оплату 
єдиного соціального внес-
ку більшою кількістю на-
ших людей. Сьогодні ж із 
26 мільйонів працездатно-
го населення платить усьо-
го 10,5 мільйона. Тому що в 
них зарплата в тіні», — ска-
зав міністр соціальної полі-
тики Андрій Рева. 
 Сформувалася пробле-
ма не за один день, про неї 
знали і раніше, експерти 
попереджали про небез-
пеку, яку здатна створи-
ти відсутність пенсійних 
реформ. Утім за два деся-
тиліття не було зроблено 
практично нічого, що би 
сприяло розв’язанню кри-
зи. І сьогодні криза Пенсій-

ного фонду з’явилася разом 
iз війною на сході, кризою у 
промисловості тощо.
 Сьогодні МВФ пропо-
нує цілу низку реформ, 
більшість із яких є доволі 
болісними для нашого сус-
пільства. У неофіційному 
ще проекті Меморандуму 
із МВФ, який оприлюдни-
ли вчора деякі ЗМІ, йдеть-
ся про додатковий пода-
ток. «Додатковий податок 
на внески соціального стра-
хування виплачуватимуть 
працедавці, і він накопичу-
ватиметься на персоніфіко-
ваних рахунках», — йдеть-
ся у проекті Меморандуму. 
 Також новий двосторон-
ній документ передбачає 
набір варіантів виходу на 
пенсію з ширшим діапазо-
ном пенсійного віку, ніж за-
раз. Ці варіанти діятимуть 
у залежності від трудового 
стажу. При цьому пенсійні 
виплати мають стимулюва-
ти довшу зайнятість і піз-
ній вихід на пенсію. Доку-
мент передбачає гарантії, 
що розміри пенсії будуть 

адекватними і пропорцій-
ними вкладам громадян у 
пенсійний фонд. 

Реформа для нас, 
а не для МВФ
 Пенсійна реформа має 
принести до економії не 
менше 3% ВВП у порівнян-
ні з 2016 роком — за раху-
нок продовження ефектив-
них років трудового стажу 
населення. Проголосува-
ти за неї Верховна Рада має 
до кінця квітня нинішньо-
го року, а набути чинностi 
новий закон має з початку 
2018-го. 
 Утiм, як заявляють 
джерела в уряді, у підсум-
ковому документі Мемо-
рандуму не буде жодної 
конкретики про збільшен-
ня пенсійного віку — над-
звичайно дражливої теми 
для більшості українців. 
Міністр соцполітики Анд-
рій Рева зазвичай заявляє: 
особисто він не проти підви-
щення пенсійного віку, але 
не бачить у цьому потре-
би. Тим паче що, за пенсій-

ною реформою Сергія Тігіп-
ка, до 2020 року жінки ви-
ходитимуть на пенсію у 60 
років. 
 Андрій Рева назагал по-
годжується з тезами, викла-
деними у Меморандумі 
з Фондом: замість підви-
щення пенсійного віку пі-
дуть на підняття страхово-
го стажу. «Ми розширюємо 
базу і робимо для всіх єди-
ний підхід: стаж, заробіток. 
Крапка. Не заробив, пра-
цюєш далі. 30-35 років ста-
жу, я думаю, буде достат-
ньо, — заявив міністр. — 
Тут є дві складові. Стаж до 
2000 року, хочемо ми чи ні, 
треба рахувати по трудовій 
книжці. Далі — стаж, який 
ми вважаємо персоніфіко-
ваним. Там усе чітко. Так 
от, ми хочемо, щоб частка 
стажу із 2000 року постій-
но зростала, поки не буде, 
наприклад, 35 років для 
всіх». Віце-прем’єр Павло 
Розенко, окрім цього, про-
понує запровадження дру-
гого рівня пенсійної систе-
ми — накопичувального, 
а також повне скасування 
всіх спецпенсій. 
 Про те, що без змін ми 
не обійдемося, заявляє і ек-
сперт Сергій Фурса. «Криза 
Пенсійного фонду виникла 
тому, що середній вік вихо-
ду на пенсію становить 40 
років, — пише він на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». — 
Адже дуже багато людей 
виходить на пенсію дуже 
рано. Це частково і приз-
водить до фатального де-
фіциту». За його словами, 
пенсійну реформу ми має-
мо проводити, навіть поп-
ри діалог із Міжнародним 
валютним фондом. Адже 
проблема існує і сама по 
собі вона не зникне, — тож 
підвищення робочого ста-
жу є найвірогіднiшим сце-
нарієм першочергових ре-
форм. ■

ДО ЮВІЛЕЮ

Рекорди Хлібного Батька
Сорти пшениці «Миронівська» здійснили так звану 
«зелену революцію» у світі та принесли мільярдні 
прибутки державам

■ ДОВІДКА «УМ»

 Василь Миколайович Ремесло
 Народився 10 лютого 1907 року в селі Теплів-
ка Пирятинського повіту на Полтавщині в бага-
тодітній селянській сім’ї. Закінчив у 1924 році Лу-
бенську професійну селянсько-господарську шко-
лу, Сільськогосподарський інститут у селі Мас-
лівка Канівського повіту Київської губернії. Цей 
випуск, до речі, дав країні чотирьох академіків. 
Після фронту та роботи на Поволжі повернув-
ся на Київщину, де вся його подальша праця була 
пов’язана з Миронівською станцією.

■

Академік Василь Ремесло допоміг цілій 
низці держав, як би це сказали нині, 
суттєво підвищити показники зростання ВВП.

❙
❙
❙

При виході на пенсію українцям хочуть рахувати не вік, а скільки вони встигли відпрацювати.
Фото з сайта pohlyad.com.

❙
❙

НАШІ ГРОШІ

Не заробив? Працюєш далі!
Влада запропонувала МВФ компроміси: замість зростання пенсійного віку збільшити 
трудовий стаж до 30-35 років i закон про обіг сільськогосподарських земель

■
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Обіг землі — не продаж
 Для формування законопроекту щодо земельної 
реформи важливо чітко відрізняти поняття «продаж» 
і поняття «обіг земель», наголосив міністр агрополі-
тики Тарас Кутовий у розмові Національної платфор-
ми діалогу, яка пройшла 7 лютого у Хмельницько-
му.
 «Суть — це обіг земель на ринку. Яким він буде 
— покажуть рішення, які ми обговорюємо, шукаючи 
компроміси», — вважає Кутовий. На його думку, є 
три ключові тези щодо бачення майбутньої земельної 
реформи та законопроекту про обіг земель сільсь-
когосподарського призначення у рамках цієї рефор-
ми. Перше, учасниками ринку мають бути винятко-
во громадяни України. Друге, гарантувати всім учас-
никам ринку, що підписані договори оренди будуть 
діяти незалежно від подальших рішень, які прийма-
тимуть у контексті земельної реформи. І останнє — 
обсяг володіння землею одним громадянином пови-
нен бути обмежений. Учасниками Національної плат-
форми діалогу, де обговорювали питання земельної 
реформи в Україні та державної підтримки аграрної 
галузі, стали представники органів виконавчої влади 
та самоврядування, фермерських асоціацій, науков-
ці, профільні експерти. Загалом — більше 300 деле-
гатів з усіх областей України.

Держпідтримку впорядкували
 Прийнято постанову, яка визначає порядок роз-
поділу та використання коштів державної підтрим-
ки аграрних виробників, передбачених Держбюдже-
том на 2017 рік. Схвалено механізм надання дотацій 
на підтримку тваринництва, садівництва і виногра-
дарства, овочівництва, птахівництва. Держпідтрим-
ка надаватиметься щомісячно, на рівних засадах та у 
пропорційних розмірах відповідно до сплачених по-
датків. За підсумком обговорень обмежено випла-
ту дотацій птахівникам до 50 відсотків від загальної 
суми. Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, 
розподіл коштів державної підтримки аграрних ви-
робників буде абсолютно автоматичним. Кабмін, на-
гадаємо, передбачив більше 5 мільярдів гривень для 
підтримки реального сільськогосподарського вироб-
ництва. Згідно з прийнятим порядком, розподіл кош-
тів тепер здійснюється через ДФС і казначейство: 
ДФС формує список усіх платників податків, передає 
в казначейство, яке в автоматичному режимі здій-
снює виплату. Міністерство аграрної політики, інші 
органи не мають на це жодного впливу.

«Органіку» узаконюють
 Комітет Верховної Ради з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин підтримав проект Зако-
ну України «Про основні принципи та вимоги до ор-
ганічного виробництва, обігу та маркування органіч-
ної продукції». Як повідомила заступник міністра аг-
рополітики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, 
це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
вітчизняної органічної продукції, прозорості ринку, 
а також розширенню зовнішніх ринків її збуту. Закон 
разом із відповідними підзаконними актами гаранту-
ватиме якість продукції, маркованої як органічна, не 
тільки українським споживачам, а й іноземним. При-
йняття його матиме позитивний вплив на захист опе-
раторів органічного ринку від недобросовісної кон-
куренції і на формування зрозумілих та чітких пра-
вил гри для всіх акторів органічного ринку. Розви-
ток цього ринку обрано одним з пріоритетів уряду та 
стратегії розвитку аграрного сектору «3+5». Першо-
черговим кроком його реалізації є удосконалення за-
сад правового регулювання органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції. При підго-
товці проекту Закону враховано вимоги законодавс-
тва ЄС у цій галузі.

Чому спирт подорожчав?..
 Міністр агрополітики Тарас Кутовий на нараді 
разом із керівництвом ДП «Укрспирт» проаналізу-
вали розрахунки собівартості спирту виробництва 
держпідприємства, аби зменшити ціну, на прохання 
учасників ринку.З огляду на заплановане збільшен-
ня акцизу, а також на додаткове зростання собівар-
тості інших ціноутворюючих елементів рекомендо-
вано скасувати додаткове підвищення ціни, оскіль-
ки це може негативно вплинути на горілчану галузь. 
Звісно, враховуючи результати об’єктивного аналізу 
та моніторингу собівартості, щоб не допустити збит-
кових операцій для державних підприємств. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвідчення громадянина, 
який постраждав унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, категорія 1 серія А, 
№054845 від 24.07.1996 року, та вклад-
ку до нього №034815, видані Київською 
обласною держадміністрацією на ім’я 
Ковальського Михайла Васильовича, 
вважати недійсними.

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Завод із виробництва біопрепа-
ратів, які підвищують ефективність 
вирощування сільськогосподарських 
культур, заплановано побудувати у 
Волинській області. Як повідомила 
прес-служба департаменту агропро-
мислового розвитку Волинської ОДА, 
в Україні найближчим часом передба-
чається будівництво трьох заводів, де 
почнуть серійно виготовляти такі пре-
парати. Сучасні технології їх застосу-
вання дозволяють мінімізувати хіміч-
не забруднення природних ресурсів у 

процесі сільськогосподарського ви-
робництва.
 Зокрема, йдеться про виготовлення 
декількох препаратів на основі ґрун-
тових бактерій.
 «Препарати, які планується ви-
робляти, сьогодні широко викорис-
товують європейські господарства. 
Їх досліджували на базі волинських 
агропідприємств, зокрема в агрофір-
мі «КамАЗ-Агро» та державному під-
приємстві «Агрофірма «Луга Нова», 
— повідомив заступник директора з 
наукової роботи Інституту цукрової 
промисловості Петро Борисюк.

 У найближчі два роки буде також 
запущений в експлуатацію комплекс 
із виробництва біогазу. Його почнуть 
будувати в селі Соколів Тернопільсь-
кої області. Цей комплекс стане спіль-
ним виробництвом українського агро-
промислового підприємства «Захід Аг-
ропродукт» та австрійської компанії, 
що спеціалізується на біоенергетиці. 
Сучасне обладнання для новоі біогазо-
вої станції на Тернопільщину постав-
лять австрійці. Загальна вартість про-
екту перевищує два мільйони євро. От-
риману від використання біогазу елек-
троенергію керівники підприємства 
планують використовувати для влас-
них потреб, зокрема для опалюван-
ня великої загальноосвіт ньої школи. 
Крім електроенергії і тепла, комплекс 
вироблятиме екологічно безпечне доб-
риво для ґрунту.
 Тим часом у Козятині на Віннич-
чині з допомогою німецьких інвесторів 
планують реалізувати ще один екопро-
ект: побудують завод для виготовлен-
ня біогазу з пшеничної соломи. ■

Оксана СОВА

 З африканською чумою свиней час 
боротися в пріоритетному режимі, 
адже ця хвороба вже завдає економіч-
них збитків не лише аграрній галузі, а 
й економіці країни загалом. Про це за-
явив Голови Держпродспоживслужби 
Володимир Лапа.
 «АЧС несе економічні ризики для Ук-
раїни, тому це питання треба виводити в 
національні пріоритети. Без законодав-

чих змін, без розуміння та активної взає-
модії усіх органів влади змінити ситуа-
цію важко. Враховуймо, що вакцини про-
ти АЧС поки що не розроблено в жодній 
країні», — зазначив Володимир Лапа.

 Голова Держпродспоживслужби пові-
домив, що вже напрацьовано відповідні 
нормативні акти, які передбачають поси-
лення контролю та збільшення штрафів 
за порушення законодавства щодо біо-
безпеки. Але нагальним питанням зали-
шається створення спільних мобільних 
груп із Національною поліцією, удоско-
налення Інструкції з боротьби і ліквіда-
ції АЧС. Зазначені проекти перебувають 
на погодженні в центральних органах ви-
конавчої влади.
 Наразі проводиться посилена 
роз’яснювальна робота щодо основних 
заходів, спрямованих на ліквідацію 
африканської чуми свиней в осередках 
захворювання.«Ми у постійному кон-
такті з територіальними органами Де-
ржпродспоживслужби і за необхідності 
делегуємо представників центрально-
го апарату для допомоги на місця», — 
повідомив керівник профільної служ-
би. Нагадаємо, осередки АЧС протягом 
останнього року зафіксовано в кількох 
областях України. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Кабінет Міністрів Ук-
раїни прийняв постанову, 
якою публічне акціонерне 
товариство «Державна про-
довольчо-зернова корпора-
ція України» виключено з 
Переліку об’єктів держав-
ної власності, що підляга-
ють приватизації у 2016-
2017 роках. На переконан-
ня фа хівців, це рішення 
дозволить підвищити ефек-
тивність компанії. В першу 
чергу — за рахунок «оздо-
ровлення» поля дії для спів-
праці зі стратегічно важли-
вими зарубіжними партне-
рами. Фактично, таке рі-
шення уряду продиктоване 
неможливістю приватизації 
ПАТ «ДПЗКУ» без погод-
ження з основним кредито-
ром компанії — Ексімбанком 
Китаю. Кредитний договір 
із ним корпорація підписа-
ла ще 26 грудня 2012 року. 
А, як відомо, фінансово-біз-
несові структури КНР тра-
диційно воліють мати спра-
ву з державними підрозділа-
ми. Адже навіть у разі їхньо-
го банкрутства не доведеться 
довго шукати крайнього, бо 
гарантом матеріальної від-
повідальності своїх підроз-
ділів лишається держава.
 Тим часом ДПЗКУ успіш-
но завершила перший етап 
осінніх форвардних закупі-
вель. Усі сільгоспвиробни-
ки, які уклали договори на 
поставки зерна врожаю 2017 
року, вже отримали авансо-
вий платіж на загальну суму 
майже 25 мільйонів гривень.
Другу частину авансу, який 

має скласти ще близько 10 
мільйонів гривень, фермери 
отримають у березні-квітні, 
після початку вегетації ози-
мини.
 У компанії нагадують, 
що вони вже почали при-
ймати заявки за весняною 

форвардною програмою на 
постачання озимої та ярої 
пшениці і ячменю, а також 
кукурудзи та сої врожаю 
2017 року. За цими заявка-
ми сплата коштів здійсню-
ватиметься після оцінки ста-
ну посівів запропонованої до 

продажу культури. Збір не-
обхідних документів для ук-
ладання договорів поставки 
зерна майбутнього врожаю 
здійснюється вже зараз че-
рез відповідні регіональні 
відділення ДПЗКУ.
 Форвардна програма 
ДПЗКУ  має свої переваги за-
вдяки розгалуженій мережі 
закупівельників по всій Ук-
раїні та 53 зерновим складам, 
які розташовані у двадцяти 
областях. Вони приймати-
муть зерно, що поставляти-
меться за даною програмою, 
першочергово. При цьому 
держкорпорація пропонує 
вигідні умови фінансуван-
ня.
 Форвардна програма 
ДПЗКУ є одним із напрямів 
надання підтримки та роз-
ширення прямої взаємодії 
з сільгоспвиробниками. Як 
повідомила прес-служба Мі-
нагрополітики, протягом 
минулого року частка безпо-
середніх контрактів із при-
ватними господарствами у 
структурі закупівель ком-
панії вже сягнула 60 відсо-
тків. У рамках програм за-
купівель ДПЗКУ прагне 
співпрацювати лише з доб-
росовісними контрагентами 
та залишається надійним і 
стабільним партнером для 
сільгоспвиробників. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Біотехнологічні інвестиції
Агровиробництво — чудова база для розвитку 
новітніх технологій

■

НЕБЕЗПЕКА

Чуманіємо 
Боротьбу з АЧС 
запропоновано винестити 
в національні пріоритети

■

Сумніви імпортерів українського м’яса 
у здатності нашої держави контролювати 
поширення АЧС уже стали причиною 
призупинення закупівель і втрати 
ринків збуту.
Фото з сайта Gloss.ua.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

ЗАСІКИ

Зерно — ресурс стратегічний
Державну продовольчу корпорацію не приватизують

■

Не завжди роздержавлення йде на користь міжнародним 
торговельним зв’язкам. Особливо коли йдеться про оптові партії 
стратегічного продукту.
Фото з сайта pzuukraine.com.

❙
❙
❙
❙
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Пічка і три отвори для автомата
 Місцевий пункт пропуску 
«Журавлівка» до війни був ав-
томобільним. Тепер цю лінію 
кордону можуть перетнути в 
обидва кінці лише громадя-
ни України і тільки пішим хо-
дом. Автівки та іноземці зму-
шені завертати до Гоптівки. І 
хоча потік бажаючих уже дале-
ко не той, за добу розмежуваль-
ну смугу долають від 300 до 500 
осiб — у багатьох харків’ян по 
той бік лишилися родичі. 
 Журавлівський пункт відо-
мий і тим, що тут рік тому обла-
штували 250 метрів ходів-спо-
лучень на той випадок, якщо 
північний сусід надумає «звіль-
няти» від «бандерівців» іще й 
Харківську область. Ззовні ці 
укріплення нагадують траншеї 
глибиною з людський зріст, що 
з обох боків зміцнені бетоном і 
деревом. Місцями вони плав-
но переходять у тунель, у який 
вбудовані вогневі позиції. Кож-
на з таких точок нагадує неве-
лике замуроване приміщення 
з віконцями для стрілецької 
та групової зброї. Якщо служ-
бу доведеться нести в холодну 
пору року, вартових зігріє ста-
ціонарна пічка.
 Начальник 4-го відділення 
інспекторів прикордонної служ-
би «Дергачі» Андрій Зварич, 
який провів тут невелику екс-
курсію, запевняє: в цій системі є 
також капоніри для броньованої 
техніки та окреме укриття на 40 
чоловік. У разі нападу сюди схо-
ваються чергові прикордонники 
для того, щоб прийняти перший 
бій, і люди, які на момент атаки 
перетинатимуть межу. Щоправ-
да, ці інженерні споруди важко 
назвати панацеєю від усіх бід, 
бо можуть витримати удар уста-
новки не більше 80-го калібру. 
 Через віконце, призначене 
для дула автомата, територію 
за валом сприймають зовсім по-
іншому, ніж коли дивитися на 
неї просто з землі. «Ось там уже 
Росія», — каже старший лейте-
нант Зварич, вказуючи на поле 
за деревами. Воно так близь-
ко, що починаєш вірити в мож-
ливість несподіваного та миттє-
вого нападу. Але це не так. Біль-
ше «бачить» тут відеокамера на 
20-метровій вежі, що веде спос-
тереження в радіусі п’яти кіло-
метрів як у відеорежимі, так і 
з допомогою тепловізора. За-
вдання прикордонників вчасно 
помітити ворога на моніторі за-
довго до його появи на лінії роз-
межування, передати інформа-
цію військовим і, в разі чого, 
прийняти перший бій. Армій-
ське підкріплення чергує за три 

кілометри звідси, перебуваючи 
у повній бойовій готовності.

«Тритон» на сторожі 
 Ще два роки тому, коли в 
країні вже багато місяців пос-
піль iшла війна, між українсь-
ким i російським кордонами 
пролягала лише розорана сму-
га. І хоча Харківська область так 
само могла будь-коли опинитися 
під ударом, прикордонники кон-
тролювали шлях уздовж усієї 
лінії розмежування об’їздами 
лише на старих «УАЗиках». У 
їхньому розпорядженні більше 
не було нічого. Саме тому, незва-
жаючи на сувору критику збудо-
ваної тут «Стіни», важливість її 
появи переоцінити складно. 
 Власне, металевий паркан iз 
колючим дротом — це лише не-
великий фрагмент інженерних 
споруд, якi зводять на харківсь-
кому кордоні починаючи з 2015 
року. Паралельно йде контроль-
но-слідова смуга, рокадна доро-
га для об’їздів, насипаний вал і 
найголовніше — траншея з ка-
белем та інтегровані системи ві-
деоспостереження, що «накри-
вають» увесь кордон. Уся інфор-
мація звідси в режимі онлайн 
надходить до комп’ютерного 
центру, де на моніторах фіксу-
ють будь-які коливання поблизу 

прокладених сенсорів, а також 
висвітлюють реальну картинку 
місцевості. Камеру можна по-
вернути в потрібному напрямку 
лише одним рухом джойстика. 
Видно тут через монітор і росій-
ський пункт пропуску, що роз-
ташований на відстані кількох 
кілометрів. 
 Ця система настільки сучас-
на та дієва, що прикордонни-
ки спочатку розрекламований, 
а згодом дещо скомпрометова-
ний проект «Стіна» назвали по-
своєму — «Європейський вал». 
Налагодити її допомогли канад-
ські фахівці. Один iз них і до-
нині консультує харківських фа-
хівців. У свою чергу, вітчизняні 
зброярі виготовили для охоро-
ни кордону спеціальні пересувні 
модулі «Тритон». Це великі бро-
ньовані машини, що вміщують 
трьох охоронців і, в разі потре-
би, чотирьох десантників. «Мо-
дуль дає змогу вести радіолока-
ційне спостереження на відстані 
шести кілометрів одночасно за 
десятьма об’єктами, — каже ка-

пітан Володимир Поліщук. — 
Якщо виникне потреба, екіпаж 
може знищити ціль iз велико-
каліберної автоматичної уста-
новки як удень, так і вночі, бо 
вона обладнана системою супут-
никового зв’язку». 
  Харківський прикордонний 
загін має чотири таких модулі. 
З’явилися тут і новенькі автомо-
білі для об’їзду території. Поява 
«Європейського валу» з усіма 
наявними технічними засобами 
посприяла тому, що кількість 
контрабандистів i нелегальних 
мігрантів, які раніше вільно 
перетинали межу, скоротила-
ся в рази. Також зросла й їхня 
винахідливість. Не так давно 
службовий собака «нанюхав» 
11 кілограмів наркотиків, які 
кур’єр намагався провезти в бен-
зобаку. 

«Стіна» i гроші
 У 2014 році, коли стало зро-
зуміло, що проблемний сусід те-
пер уже ніколи не вгамується, 
чиновники замахнулися на до-
сить складну прикордонну спо-
руду, яка певною мірою нага-
дувала дійсно стіну. Проте, по-

рахувавши кошторис «фор-
теці», визнали його захмарним 
і розробили новий проект, вар-
тість якого було оцінено в 4 
млрд. гривень. Але й iз цією су-
мою виникли серйозні пробле-
ми. У 2015 році в бюджеті на об-
лаштування кордону передбачи-
ли 900 мільйонів гривень, проте 
виділили лише 400. Наступного 
року управлінці побили власний 
рекорд нечуваної «щедрості». 
Тобто з обіцяних 1200 мільйонів 
дали лише 200. Таку ж суму на 
кордон витратять і цього року, 
хоча в бюджеті передбачили 
1300 мільйонів.
  Дивна чиновницька кальку-
ляція призвела до виникнення 
недоїмки в розмірі 2,5 мільярда 
гривень. Із пікантною ситуацією 
наразі розбирається Антикоруп-
ційне бюро, у зв’язку з чим на 
кордон постійно приїжджають 
контролюючі служби. Щоправ-
да, грошей від цього більше не 
стає. «Стіну» тепер будувати-
муть не до 2018-го, а на два роки 
довше. До того ж за виділені те-

оретично гроші спробують об-
лаштувати не лише українсь-
ко-російський, а ще й молдовсь-
кий кордон. Харківщині за цієї 
складної «бухгалтерії» пощас-
тило найбільше, бо тут «Стіна» 
з усіма іншими рівнями захис-
ту готова майже на 70 відсотків. 
А ось на Луганщині та Чернігів-
щині така робота лише почала-
ся. Чи знайдуть передбачені, але 
не виділені гроші, прикордонни-
ки сказати не можуть. «Нас пе-
ревіряють НАБУ, СБУ, проку-
ратура, народні депутати, пред-
ставники облдержадміністрації, 
— каже помічник начальника 
регіонального управління Держ-
прикордонслужби, підполков-
ник Едуард Марков. — Але ми 

тут на місці грошима не розпо-
ряджаємося. Наш обов’язок — 
лише техзавдання. Грошима 
розпоряджається Київ». 
 Чи потрібен на межі з Росією 
металевий паркан узагалі, якщо 
є протитанковий вал, рів iз сен-
сорним кабелем i вишки відеос-
постереження, сказати досить 
складно. Місцеві жителі жар-
тують, що «Стіну» легко про-
рве навіть вепр, не кажучи вже 
про важку техніку. Але оскіль-
ки між Росією та Україною й 
донині не демарковано кордон, 
такого роду межа виконує пев-
ну символічну функцію. Інша 
справа, що мізерне фінансуван-
ня розбудови «Європейського 
валу» автоматично змушує ду-
мати про потрібніші речі. На-
приклад, про ті ж сенсори та 
вишки, яких iще й близько не-
має на території воюючої Луган-
щини. Там у Троїцькому районі 
облаштували лише 20 кіломет-
рів кордону, а для трьох інших 
районів тільки готують доку-
ментацію. 

 Утiм до різного роду припу-
щень і дилетантського бурчан-
ня прикордонники ставляться 
досить критично. «Сюди вже 
приїздила повітряна оборона, 
волонтери, журналісти. Усі 
вони намагалися зробити якісь 
висновки, не знаючи специфі-
ки кордону, — каже Едуард 
Марков. — Але оскільки у лю-
дей немає жодних уявлень про 
те, як воно має бути, то це прос-
то чиясь окрема думка». Зреш-
тою, для того, аби об’єктивно 
оцінити зроблене, варто поди-
витися на ті ділянки лінії роз-
межування, де не облаштували 
жодного кілометра «Європейсь-
кого валу». Про кордон там уза-
галі не йдеться через його оче-
видну умовність. І це через три 
роки вiд початку війни. Мимо-
волі складається враження, що 
чиновники живуть у країні, де 
люди гинуть лише в телевізорі. 
 Сьогоднішній українсько-
російський кордон у районі Хар-
ківщини нагадує мертву зону. 
Багато невеликих контроль-
но-пропускних пунктів закри-
ли ще тоді, коли ідейні молоди-
ки їхали до Харкова з Бєлгоро-
да та Курська «зафрахтовани-
ми» автобусами влаштовувати 
в регіоні свою «російську вес-
ну». Тепер прикордонне життя 
вирує лише в районі Гоптівки, 
але й цей потік збіднів порiв-
няно з довоєнним часом удвічі. 
«Раніше у вихідні росіяни ма-
сово їздили на ринок «Бараба-
шово» та до торговельно-розва-
жальних центрів, — каже Еду-
ард Марков. — У період відпус-
ток потік становив до 25 тисяч 
громадян за добу. Вся централь-
на траса на Крим була вщерть 
заповнена. Тепер усе по-іншо-
му». 
 Така тенденція, на думку 
прикордонників, швидше за все, 
зберігатиметься й далі. Власне, у 
самій назві «Європейський вал» 
відчувається натяк на межу між 
двома світами. Географічну долю 
країни вже не зміниш. Це хіба що 
несподівано зміниться світ. ■

КОРДОН

Територія «Європейського валу»
«Стіна» з колючим дротом на межі з Росією зафіксувала сам факт наявності кордону і в рази скоротила 
міграційні та контрабандні потоки

■

«Раніше у вихідні росіяни масово їздили на ринок «Барабашово» та до торговельно-
розважальних центрів Харкова. У період відпусток потік становив до 25 тисяч осіб 
за добу. Вся центральна траса на Крим була вщерть заповнена. Тепер усе інакше». 

 Стіна «Європейського валу».
Фото газети «Слобідський край». 

❙
❙

Відкриті траншеї місцями 
переходять у критий тунель. 
Фото із сайта strana.ua.

❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

За ріденькою лiсосмугою в районі дислокації Харківського при-
кордонного загону вже починається Росія. Взимку, коли на дере-
вах немає листя, перший кілометр чужої землі видно мов на до-
лоні. Ще якихось три роки тому ця умовна межа не мала жодного 
значення: люди безперешкодно ходили в обидва напрямки, ніби 
живуть нехай і в різних, але дружніх країнах. Війна змінила все, 
включаючи й саму концепцію кордону. І хоча зведену тут «Стіну» 
наразі встигли розкритикувати всі кому не ліньки, з нею прийшли 
сюди і серйознішi зміни, завдяки яким умовна смуга стала, власне, 
чіткою лінією розмежування. Залізний паркан iз колючим дротом 
— це лише видима частина складних фортикаційних споруд, які 
дозволяють прикордонникам швидко реагувати на різноманітні 
проблеми. Втім критики по-своєму мають рацiю — тут дійсно хоті-
лося б мати непролазний кам’яний мур.
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УКРАЇНА МОЛОДА

 І немає значення, що розглядаємо — по-
езію, прозу, есеїстику. Так, Сергій Жадан 
передовсім поет, якщо брати у трактуван-
ні Юрія Іздрика: «Людина, яка пише вір-
ші, умовно кажучи, налаштована на пев-
ні «космічні вібрації», які допомагають їй 
щось передати в абсолютно неусвідомле-
ний спосіб» (Тетяна Терен. RECвізити. Ан-
тологія письменницьких голосів. — Л.: Ви-
давництво Старого Лева, 2015). Або взяти 
Юрія Андруховича, котрий говорить про 
функцію тих «вібрацій»: «Спосіб побачи-
ти, як насправді все з усім пов’язано у цьо-
му світі» (там само). 
 Коли поезія під таким ракурсом — про-
цес пасивний, то проза — активна спосте-
режливість. За чим спостерігає Жадан? «Я 
пишу про те, що мені цікаво, а цікавить 
мене не так багато речей. Мене цікавить 
присутність ірраціональності в побуті, 
житті, стосунках» («RECвізити»). Ірра-
ціональне, непізнанне, абсурдне — літера-
турні козирі; твір із таким розкладом зовні 
виглядає «геніально, як усяка нісенітни-
ця» (Юрій Винничук. Мальва Ланда. — 
Х.: Фоліо, 2014). Тому критичні оцінки 
можуть бути прямо протилежні й обопіль-

но справедливі. Приміром, Михайло Наза-
ренко значить: «Життя Марії» — точные 
слова о главном. Жадан такой один» (Ціна 
питання. 27 інтерв’ю Євгенію Стасіневичу. 
— К.: Laurus, 2016). Натомість Олександр 
Михед слушно помічає: «Назбирається 
п’яток відверто незакінчених і дистро-
фічно слабких текстів» (ЛітАкцент. Ви-
пуск 3. — К.: Темпора, 2009). Це про різ-
ні Жаданові збірки, але цілком дотично 
й нинішньої книжки «Тамплієри. Нові 
вірші. 2015–2016» (Чернівці: Meridian 
Czernowitz). Авжеж, кожна смальтинка 
мозаїки водночас досконала й недоверше-
на. Але коли ті фрагменти виготовляє май-
стер — щонаступна завжди трохи ліпша за 
попередню. А Сергій Жадан — майстер.
 Те, що у «Тамплієрах» на поверхні, 
сформульовано першими ж словами: «І 
ось вони повертаються з війни, на яку бага-
тьох з них покликали, і помічають, що вій-
на насправді тривала лише для них. І що 
відповідати за неї тепер доведеться лише 
їм. І прірва між їхньою відповідальністю 
та їхньою війною заповнена запеклістю й 
злістю, але також і вірою та наполегливіс-
тю». Жадан не аналітик, він ясновидець. 

А ясновидці — провайдери смислів. Тож у 
цих кількох рядках — енергетичний згус-
ток цілком реального сценарію, з яким сти-
калися усі суспільства по виході з війни.
 Ба більше — далі, вже у самих віршах, 
закодовано кілька розпечених сьогодніш-
ньо-завтрашніх проблем українського со-
ціуму. Проблема біженців: «Якщо ви всі 
прорветесь і уникнете облав, / якщо за-
губитесь у чужих містах, / ви все одно не 
зможете бути щасливими там, де на вас 
ніхто не чекав. / Вигнання завжди обер-
тається тишею на вустах». Проблема де-
мобілізованих добровольців та ошуканих 
ветеранів — котрі, зрештою, також пере-
творюються на біженців: «Той, хто добуде 
тут до кінця, — залишиться сам. / Краще 
йому не бачити те, що він бачить уві сні». 
І рефреном у кількох місцях: «Що з ними 
буде, коли вони всі повернуться?»
 Раніше критик Ярослав Поліщук пи-
сав, що «С. Жадана більше цікавлять яви-
ща субкультури, аніж громадянські, за-
гальносуспільні проблеми» (Реактивність 
літератури. — К.: Академвидав, 2016). Аж 
тепер вийшло на яв, що письменника бо-
лить не так «аутизм у психіці» його тра-
диційних персонажів-лузерів («якби я 
мав вибір,  я б обирав собі інших героїв»), 
як загрози, що їх створюють оті «субкуль-
тури», коли набувають критичної маси. 
Тобто — що буде не так лише з ними, як 
з усіма нами. Й ось: «Але доки ми плати-
мо за власну смерть, / у нас і далі буде ро-
бота... Кожен має недовіру і сміливість, / 
будуть різати таку саму голоту, / щоби 
відновити справедливість... Боятись тут 
варто хіба що нас». Насамперед, звісно, це 
пересторога маніпулятивній інформ-владі, 
де «в державних гімнах усе відчутніші ци-
ганські мотиви». Владці-цигани-біженці 
у нашій недавній історії вже були. Невже 
йдеться про традиційні українські граблі?
 Біженці «Тамплієрів», як і всіх ін-
ших книжок С.Жадана, — це не конкрет-
ні втікачі із зони бойових дій (реальних чи 
«холодних», міфічних). Це різні прояви, 
сказати б, сучасного архетипу майже по-
ловини українського електорату — з по-
вернутими назад головами. «Ми є таки-
ми, якими нас зробило наше минуле, наше 
минуле є таким, яким ми хочемо його ба-
чити», — читаємо у Жадановій книжці 
есеїстики «Коли спаде спека» (Івано-Фран-
ківськ: Лілея-НВ, 2015). Колективний 
портрет цих «запеклих підлітків, похму-
рих чоловіків», котрі відчули «тягар всьо-
го, що вже було, / і невагомість усього, що 
має бути» («Тамплієри»), добре змалю-
вав Владислав Івченко, котрий і сам пе-
реочив цей соціальний паноптикум у ро-
мані «2014» (К.: Темпора, 2015): «Вони 
легко готові вмирати, чи то від зграї бро-
дячих собак, чи то від розлючених боржни-
ків. Кінець кінцем, вони досить неприємні 
в тому сенсі, що не хочеться з ними мати 
справи... Ніщо не завадить їм іти до раю, 
бо вони нічого не мають: ані справ, ані ро-
дин, ані мрій... середньовічний пантеон ди-
ваків та потвор, готовий у будь-який мо-
мент знятися з місця і піти до неба, де 
існує рай вічної любові, за яким вони всі су-
мують... строгі пости у вигляді нескінче-
них пиятик, цілонічні служби у ліжках... 
В них немає моралі... Моралі дійсно немає, 
але лише тому, що вона потрібна людям, 
які бояться служити богу кохання і по-
требують строгих настанов, що робити. 
Героям же це не потрібно, вони наче люди 
до гріхопадіння, невинні у своїй безсором-
ності і вільні у своїх захопленнях» (ЛітАк-
цент, 16.07.2014).

 До речі, М.Назаренко перебільшує, 
коли каже, що «Жадан такий один» — 
«вивченням» того, як «іноді ностальґія 
свідчить не так про багате минуле, як про 
порожнє сьогодення» (С.Жадан, «Коли спа-
де спека»), переймаються, крім В.Івченка, 
ще й А.Курков, Б.Жолдак, В.Діброва, 
О.Чупа...
 У Жадановій книжці «Біґ Мак. Пере-
завантаження» (Х.: Клуб сімейного доз-
вілля, 2015) є промовистий рядок: «Бі-
женці зі сходу на захід». Маленька літера 
географічних понять показова — йдеться 
не про політичні вектори, а про рух сонця, 
рух проживання життя; про «історію вели-
кої втечі, коли тікати доводиться від себе 
самого» (там само). Літературний доктор 
Віра Агеєва чимало розмірковувала про це 
у книжці «Дороги й середохрестя» (Л.: Ви-
давництво Старого Лева, 2016), але, здаєть-
ся, заблукала. «Втеча не з простору, а з 
часу», — пише вона, а далі говорить про «іс-
торію боротьби за власний простір». Сам 
Жадан сформулював головну в його твор-
чості дилему компактно: «Що таке про-
стір і як він розчиняється в часі» («Коли 
спаде спека»).
 Каталізатор, який розчиняє простір 
у часі, за Жаданом, — це пам’ять. Коли 
О.Михед зверхньо пише про Жаданові «те-
рикони спогадів», він не завважує, що ті те-
рикони заміновані: щокрок — розтяжки 
спогадів-детонаторів («деякі речі вкарбову-
ються в нас до кінця наших днів, незворот-
но цей кінець наближаючи», — «Біґ Мак. 
Перезавантаження»). Тому «дикий схід» 
зі щойно цитованої книжки — це не Дон-
бас, а територія масової пам’яті, що береже 
«нашу стару-добру імперію зла» (там само). 
Вибрики пам’яті у колективному несвідо-
мому — це передовсім Жаданова «Месопо-
тамія» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014). 
І в цьому прозовому творі, і в поетичних 
«Тамплієрах» — з одного боку пригадуєть-
ся Кустуріца, з іншого, віддалік, — Паш-
ковський. Можна назвати і Пітера Брой-
геля, що так само переймався поєднанням 
простору і часу в людській свідомості.
 Інна Булкіна називає вірші Жадана 
«спірічуелси»... безпосереднє переживання 
біблійної історії, у перекладі її з книжкової 
мови на мову вулиці». Та це стосується не 
лише його поезії; він «епік, оповідач вели-
ких історій про великі часи... Перетворює 
будь-яку розповідь у притчу» (Ukraine. The 
best. Культурний простір від А до Я. — К.: 
Атлант ЮЕмСі, 2016). Тобто, Сергій Жа-
дан «фіксує час, який змінюється» (там 
само). І як він уявляє собі результат цих 
змін? «Здавалося, що там, за переїздом, 
варто перейти теплі соснові наса дження, 
неодмінно зникають усі проблеми» (Лада 
Лузіна, Сергій Жадан. Палата №7. — Х.: 
Фоліо, 2013). Або так: «Надія стрибала в 
руках, мов щойно піймана риба» («Коли 
спаде спека»).
 Як це перекласти на мову нашого ошу-
каного баригами сьогодення, де «святі 
нав’язливі, як вуличні музиканти», а 
«з культурного життя — лише хресна 
хода» («Тамплієри»)? У новій Жадановій 
збірці є симптоматичний персонаж — 
змієлов: «Кожен із нас тебе знає й кличе, 
/ і доки діти бояться заснути, / доброї ро-
боти тобі, чоловіче, / хай менше довкола 
буде отрути». Це «друге китайське попере-
дження» нинішній українській владі; ота-
кий несподіваний висновок із книжки вір-
шів. Бо — «все минуще, сестро, вічні лише 
сліди» («Вогнепальні й ножові»).
 «Запам’ятовуй. Запам’ятовуй» («Там-
плієри»). ■

НОМІНАНТ

Ультиматум поета
...але «ніхто нічого не бачив, усі були по церквах»
Костянтин РОДИК

Про Жадана писали стільки спостережливих критиків, що з найбільш проникливих 
оцінок можна укласти аналізатор для вимірювання не лише вже створеного ним, а 
й кожної Жаданової новинки. Бо всі його книжки — фрагменти пазла з тою самою 
назвою, що її геніально винайшов Толстой: «Війна і мир». Війна — як метафора соціо-
психологічної конфронтації взагалі; мир — людський гуртожиток, сукупність інших.

■

Антологія молодої поезії США. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 280 с.(п)

Антологія української поезії ХХ століття. Сер. «Українська Поетична Антологія». — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 1280 с.(п)

Василь ГЕРАСИМ’ЮК. Anno Афини; Ігор КАЛИНЕЦЬ. Калиновий герб; Іван МАЛКОВИЧ. Подорожник. 
Сер. «Українська Поетична Антологія». — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 320+320+288 с.(п)

Василь ГЕРАСИМ’ЮК. Ґрегіт. Вибране. Сер. «Бібліотека Шевченкового комітету». — К.: Просвіта, 512 
с.(п)

Сергій ЖАДАН. Тамплієри. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 120 с.(с)

Маріанна КІЯНОВСЬКА, Мар’яна САВКА. Листи з Литви / Листи зі Львова. — Л.: Видавництво Ста-
рого Лева, 144 с.(п)

Пауль ЦЕЛАН. Злам подиху. — Чернівці: Книги–ХХІ, 224 с.(с)

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО: КОРОТКІ СПИСКИ■

Далі публікуємо шорт-листи Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2016» — по 

сім найподієвіших книжок сезону кожної підномінації (за абеткою). Лауреатів ого-

лосять на церемонії у Національній бібліотеці імені Вернадського 17 лютого.

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія

Володимир ДІБРОВА. Чотири, три, два, один. — К.: Laurus, 216 с.(с)

Оксана ЗАБУЖКО. І знов я влізаю в танк... — К.: Комора, 416 с.(п)

Юрко ІЗДРИК. Номінація. — Л.: Видавництво Старого Лева, 856 с.(п)

Андрей КУРКОВ. Шенгенская история. — Х.: Фоліо, 716 с.(п)

Таня МАЛЯРЧУК. Забуття. — Л.: Видавництво Старого Лева, 256 с.(п)

Галина ПАГУТЯК. Гіркі землі. — Вінниця: Теза, 223 с.(п)

Олесь УЛЬЯНЕНКО. Яйця динозавра. — К.: Люта справа, 191 с.(о)

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія

Світлана АЛЕКСІЄВИЧ. У війни не жіноче обличчя. — Х.: Віват, 400 с.(п)

Сол БЕЛЛОУ. Гендерсон, повелитель дощу. Сер. «Лауреати Нобелівської премії». — К.: Видавництво 
Жупанського, 384 с.(с)

Вітольд ҐОМБРОВИЧ. Транс-Атлантик. — Л.: Видавництво Старого Лева, 160 с.(п)

Умберто ЕКО. Острів напередодні. Сер. «Карта світу». — Х.: Фоліо, 416 с.(п)

Салман РУШДІ. Сатанинські вірші. Сер. «Майстри світової прози». — К.: Видавництво Жупанського, 
520 с.(п)

Жан-Поль САРТР. Шляхи свободи. Смерть у душі. Сер. «Лауреати Нобелівської премії». — К.: Видав-
ництво Жупанського, 312 с.(с)

Джон ФАУЛЗ. Маг. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 560 с.(п)

Поезія / афористика

 *Номінанти рубрики «жанрова література» представлені в «УМ» від 18.01.2017.
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«Сподівався, що наша 
військова прокуратура 
працює...»
 «Перше питання, що його 
мені ставлять друзі у Франції, 
— а яка позиція офіційної вла-
ди щодо загибелі оперного співа-
ка Василя Сліпака у Східній Ук-
раїні, — розповідає Орест Сліпак, 
брат загиблого.— Я кажу, що я її 
не знаю. Мене питають — а що, 
немає справи? Може, є слідство, 
слідчі дії, але я про це нічого не 
знаю, мені не повідомляли. Тоб-
то це нормально, що державі не 
потрібні такі люди. Я сподівався, 
що наша військова прокуратура 
працює, і коли співак виступав у 
Парижі і за 2 тижні загинув на 
фронті, то має бути якась офіцій-
на позиція. Я не отримував нічо-
го. Насправді хочеться почути 
офіційну версію: за яких обста-
вин, чому це сталося? Ми, роди-
на, не маємо жодної інформації. 
У нас дуже багато запитань, утім 
про них ми поки що не дискутує-
мо у публічній площині». 
 З Орестом Сліпаком ми пос-
пілкувалися у Національній 
філармонії напередодні концер-
ту, що був присвячений пам’яті 
його брата. Він наголошує: «Ідея 
наших заходів — щоб це не було 
якесь святкування пам’яті чи 
плакання, чи наслідування трен-
дів, що нав’язані кимось. Ми хо-
чемо, щоб люди не забували, що 
Василь був насамперед оперним 
співаком, яким, власне, знають 
його всі колеги із Заходу». 

Такого поєднання не 
пам’ятають останні сто років
 Василь Сліпак мав унікаль-
ний голос, що підтверджували 
всі, хто його чув, на цьому на-
голошували і закордонні, і ук-
раїнські фахівці. «Такі народжу-
ються раз на сто років, і це не мої 
слова, це говорив ректор Київсь-
кої консерваторії Олег Семено-
вич Тимошенко, — розповідає 
Орест. — Василь, коли вступав, 
то спілкувався з різними фахів-
цями. Він спочатку був контр-
тенором, потім перейшов у ба-
ритон-бас, такого поєднання не 
пам’ятають останні сто років. Це 
факт. Він був унікальною люди-
ною». 
 Контртенор — це найвищий 
чоловічий оперний голос, щоб 

навчати таких співаків, потріб-
на спеціальна методика. Для 
українських викладачів, що не 
мали досвіду роботи з таким го-
лосом, це стало неабиякою про-
блемою. В Україні його настав-
никами були Микола Кацал та 
Марія Байко. Саме Марія Байко 
переконувала педагогів вокаль-
ної кафедри Львівської музичної 
академії імені Миколи Лисенка 
взяти талановитого хлопця, бо 
його категорично не хотіли при-
ймати. 
 Щоб не втратити унікаль-
ну природу голосу — у програ-
мі навчання треба було врахову-
вати його особливості як контр-
тенора і баритона, — фактично 
це мали бути дві програми. І тоді 
стало зрозумілим, що треба шу-
кати іноземних фахівців, які до-
поможуть розкрити весь потен-
ціал унікального голосу Василя 
Сліпака. 
 «Ми планували, що він учи-
тиметься в Лондоні, була вже 
група людей, що хотіла йому до-
помагати. Але 1994 року він пої-
хав на один із найбільших музич-
них фестивалів до французького 
Клермон-Феррані, звідти привіз 
Гран-прі та Гран-прі глядацьких 
симпатій. Відтоді французи вже 
лишили його в себе, так би мови-
ти, і він почав навчатися у там-
тешніх учителів», — розповідає 
Орест Сліпак.
 Те, що в Україні дехто називав 
патологією, у Франції одразу на-
звали феноменом, вокальним ди-
вом, винятковим, рідкісним, не-
чуваним співом — так про україн-
ця Василя Сліпака писала фран-
цузька преса. За три роки після 
перемоги на конкурсі у Клермон-
Феррані Василь Сліпак пройшов 
випробування до складу Паризь-
кої національної опери, йому тоді 
було лише 23. Навчався в її центрі 
Lyric, де його вчителем став най-
кращий педагог вокалу в Європі 
Жан-П’єр Бліве. 
 Тоді ж Василь почав і сольну 
кар’єру у Франції. Завдяки своє-
му голосу він міг виконати все. 
Що було в його пісенному дороб-
ку, перелічувати можна довго: 
партія чотирьох дияволів у «Каз-
ки Гоффмана» Ж.Оффенбаха, 
партія лейтенанта в опері «Єв-
геній Онєгін» Чайковського та 
партія Андре з опери «Кармен» 

Ж. Бізе в Опері Бастилії, партія 
фламандського депутата в опері 
«Дон Карлос» Дж.Верді, фран-
комовна ораторія «Апокаліп-
сис за св.Іваном» Жана Франсе, 
партія Фігаро в опера А.Моцарта 
«Весілля Фігаро», арія Мефісто-
феля з опери «Фауст» Шарля 
Гуно, «Реквієм» Верді, арія Ди-
явола в «Жанна д’Арк на вогни-
щі» Артура Онеґґера. А ще міг 
самостійно виконати одразу дві 
різні партії в опері «Карміна Бу-
рана» К.Орфа, що викликало од-
ночасно здивування, захоплення 
й овації. 
 «Стовбур і харизма», «вража-
ючий голос смерті», «чудовий го-
лос темряви», «потужні баси Ва-
силя Сліпака, що творить дива 
в трьох різних ролях», «незапе-
речна харизма» — такими були 
відгуки у французькій пресі піс-
ля кожної появи нашого земляка 
на сцені.
 Василь Сліпак мав активну 
концертну діяльність. Останній 
виступ був у травні 2016 року. 
Він умів поєднувати концерти та 
волонтерську діяльність. 
 На одному зі своїх останніх 
концертів Василь Сліпак вико-
нав «Стабат Матер» Дж. Рос-
сіні, на вшанування пам’яті сво-
го вчителя Миколи Кацала, це 
було 27 травня, практично за мі-
сяць до смерті співака. 

Про те, що їздить на фронт 
воювати — не казав навіть 
братові
 — Ми ніколи не сварилися, 
гарячі дискусії почалися піс-
ля того, як Василь почав їзди-
ти на фронт, бо ми домовилися з 
ним, що він буде співати, — роз-
повідає Орест. — Ми дуже бага-
то з ним про це говорили, але він 
знайшов хитрий варіант — мало 
що мені розповідав. Він зупиняв-
ся у мене в Києві, але завжди ка-
зав: «Я доброволець, ми веземо 
гуманітарну допомогу, вивчає-
мо потреби бійців», він беріг мою 
психіку. Я підозрював, що це не 
зовсім допомога. Батьки теж зна-
ли, що він їздить на фронт, дає 
концерти, але ніхто не знав, що 
він бере участь у бойових діях. 
Про поранення він теж не казав. 
Він боявся мене засмучувати. 
 Василь Сліпак тричі їздив на 
фронт. 2015 року в інтерв’ю Гро-

мадському радіо розповів, що 
планував пробути довше, але по-
вернувся, бо має контракт і тре-
ба заробляти гроші для фронту: 
«Треба поповнювати рахунки, 
які там трошки вже витратили-
ся. Ні, я, звісно, витрачаю не всі 
гроші, але максимально... Ма-
шина не їде, насос впав — я знаю, 
що я можу, я витягаю гаманець 
і все. Це нормальні речі, нічого 
надзвичайного в цьому немає». 
 Насправді активна громад-
ська діяльність співака почала-
ся ще в 90-х роках, коли з бра-
том долучався до руху підтримки 
людей з особливими потребами, 
потім допомагав організовува-
ти духовні притулки для молоді. 
Брав участь у Помаранчевій ре-
волюції. Не менше було зробле-
но і за кордоном, зокрема він ор-
ганізовував та брав участь у про-
веденні мітингів у Парижі — на 
підтримку Євромайдану, протес-
ту проти продажу «Містралів» 
Росії тощо. 
 «Василь для мене — це насам-
перед співак, він був щасливий 
на сцені», — наголошує Орест.

Два брати
 Насправді брат зіграв не ос-
танню роль у тому, що кар’єра Ва-
силя Сліпака склалася саме так. 
Адже після поїздки Ореста до 
Франції, знайомства з українсь-
ким композитором Мар’яном 
Кузаном, що там жив, Василь 
надіслав свій запис на музичний 
фестиваль до Клермон-Феррані. 
Проте сам Орест заперечує свою 

виняткову місію в житті брата:
 — Ми народжуємося у світ — 
кожен зі своєю місією, все, що 
відбувається, — це не наша воля. 
Насправді багато речей нереаль-
но поєднуються. 
 До Ореста Василь ставився з 
пієтетом, хоча сам старший брат 
каже, що поруч вищого Василя 
завжди почувався братом молод-
шим. 
 — Василь був дуже веселою 
людиною, ніколи не засмучував-
ся, був оптимістом, і за це його 
всі любили. Нині зустрічаю дуже 
багатьох людей, і всі кажуть, що 
він був людина компанії, душа-
людина. Саме за це його любили 
і глядачі, він виходить на сцену 
— і всі щасливі. Водночас він не 
любив шароварщини, фальші, 
низької якості в усьому.
 Через те, каже Орест, нама-
гається, щоб усі концерти, що 
вони організовують на пам’ять 
про брата, були дуже якісними і 
такими, які схвалив би Василь:
 — У Франції були дуже по-
тужні концерти. Мене запросив 
тамтешній відомий диригент 
Жан-П’єр Лоре, він ще дуже 
давно починав із Василем, вони 
були знайомі багато років. Тоді 
прозвучав «Реквієм» Берліо-
за — два концерти у Соборі Свя-
тої Трійці у Парижі. Цей собор 
уміщує 1200 людей, і двічі зала 
була заповненою, причому пере-
важно це була французька публі-
ка. За кордоном було багато кон-
цертів, наприклад у Нью-Йор-
ку співали солісти Метрополітен 

 ■ Ніколасе, ви пам’ятаєте, як познайо-
милися з Василем?

 — Це було в Парижі, я точно не пам’ятаю, але 
десь 8 років тому. Ми зустрілися в композитора Євге-
на Гальперіна й одразу стали друзями. Це була перша 
зустріч із ним. А потім я помітив, що в нього справді 
дуже цікавий голос, прекрасний бас-баритон. Оскіль-
ки в мене свій оркестр у Франції, то часто бувають 
різноманітні проекти. Я запросив його як співака і на 
першому ж концерті були овації. Так усе й почалося. 
Загалом у нас було десь до 20 концертів, точно вже 
не пам’ятаю. У нас у планах був новий проект, але, на 
жаль... У нас дуже збігалися характери, Василь завж-
ди мав хороше почуття гумору, позитивний. У нас була 

хороша дружба і співпраця. Я його дуже поважав як 
співака.

 ■ Як вам працювалося з Василем?
 — Я жодного разу не бачив, щоб у Василя був по-
ганий настрій, навіть якщо складна репетиція, холодно 
в церкві, він завжди був усміхнений. Я пам’ятаю, щось 
ми не могли з ним порозумітися щодо ритму, трохи 
посварилися, але більше жартома. Він мав свій пог-
ляд на темп, ритм. Але однаково на концерті все було 
добре.

 ■ Ви знали, що Василь Сліпак їздить на 
фронт?

 — Я знав і всі знали, проте нічого конкретного. 
Ми з ним говорили про музику — Бетховена, Моцар-

та. Останнього місяця я помітив, що є немов два Ва-
силі. Я відчував, що щось не так, і характер у нього 
змінився, у нас завжди були добрі стосунки, але я від-
чув, що характер у нього став складнішим.

 ■ Як виникла ідея концерту пам’яті Ва-
силя Сліпака?

 — Мені у Національній філармонії України запро-
понували виступити з концертом. І коли мене запитали, 
яка моя пропозиція щодо програми, то я подумав, що 
це унікальні можливість і треба зробити щось на пам’ять 
про Васю. Я познайомився з його братом Орестом, і ми 
вирішили, що це буде хороший початок майбутніх про-
ектів. Думаю, що це дуже добре, коли сучасні компо-
зитори пишуть на спомин про когось, щоб виконувати 
твори не лише Чайковського чи Баха.

 ■ Чому звернулися саме до композито-
ра П’єра Тіллуа?

 — Ми мали все зробити дуже швидко — за 3-
4 місяці. Оскільки композитори зазвичай дуже зай-
няті люди, то я вирішив звернутися до свого близько-
го друга. Він не належить до сучасних авторів, що час-
то пишуть дивні речі, яких ніхто не розуміє, навпаки, 
його стиль дуже зрозумілий. Він пише тональні тво-
ри, що, думаю, найкраще в цьому випадку. 

 ■ П’єр Тіллуа особисто не знав Василя 
Сліпака?

 — Ні, не знав. Я йому сказав: ось є відео, ось ін-
формація, ким був Василь, ми поговорили, і він напи-
сав цю присвяту. Погодився композитор одразу.

 ■ А ви чули якось цю мелодію-присвяту 
до того, як вона з’явилася?

 — Ні. Я сказав композиторові, що ти зробиш те, 
що сам хочеш. Я не вказуватиму йому. Звичайно, якщо 
будуть якісь речі, які технічно неможливі чи незручно 
зіграти, то-так, я про це скажу. 

 ■ Ви вперше в Києві, як вам репетиції з 
нашим камерним оркестром?

 — На репетиціях дуже приємна атмосфера, чудо-
ва акустика, дуже добре звучить. Тут як для музиканта 
дуже приємні і дуже відкриті люди. На жаль, я не маю 
змоги більше побачити Київ.

 ■ Чи плануєте і надалі співпрацювати з 
українськими музикантами?

 — Так, 29 червня — 1 липня у Львові має відбу-
тися дуже хороший фестиваль, присвячений пам’яті 
Василя. Я добре знаю вашого диригента Миколу Дя-
дюру, от він мені запропонував, щоб я приєднався 
до цього проекту як диригент і як радник. Фестиваль 
триватиме три дні: перший — хоровий, другий — це 
будуть фортепіанні концерти просто неба і третій — 
Гранд-фінал — гала-опера, будуть сучасні твори, буде 
9-та Симфонія Бетховена.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ■

Голосові дива
Реквієм для Василя Сліпака

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ■

Василь Сліпак.
Архівне фото.

❙
❙

Марія СУЛИМА

У Києві у Національній філармонії відбувся кон-
церт-присвята пам’яті українського оперного спі-
вака Василя Сліпака, який торік 29 червня загинув 
на Сході України. Ідея проведення заходу належить 
французькому диригентові і другу Василя Сліпака 
Ніколасу Краузе. На київській сцені відбулася сві-

това прем’єра твору французького композитора 
П’єра Тіллуа «Останній політ» — присвяченого ви-
датному українцеві. Також звучали твори Баха, Бар-
тока і Чайковського, який походить із козацького 
роду Чайок.
У залі Національної філармонії було багато іно-
земних гостей, поодинокі журналісти з камерами 
і жодного пафосу.

«Останнього місяця я помітив, що є немов два Василі»
Твір «Останній політ» французького автора П’єра Тіллуа з’явився на світ завдяки фран-
цузькому диригенту Ніколасу Краузе. Він попросив свого друга-композитора написа-
ти присвяту загиблому співакові. Краузе — головний диригент та художній керівник 
паризького камерного оркестру Nouvelle Europe, що об’єднує молодих музикантів з 
усієї Європи, які нині живуть у Парижі. Його оркестр, створений 2004 року, вже дав 
понад 400 концертів у всій Європі та в найкращих залах і фестивалях світу. Сьогодні 
Nouvelle Europe називають унікальним щодо поєднання компактності та віртуозності, а 
ще — одним із найкращих камерних оркестрів Франції. 
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ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО 2017КУЛЬТУРА
Сергій ТРИМБАЧ 
(спеціально для 
«України молодої») 
Берлін

У столиці Німеччини на диво 
спокійно як для нашого часу, 
коли заледве не щодня відбу-
ваються якісь прикрі і навіть 
дуже прикрі події. У Берліні, як 
відомо, перед різдвяними свя-
тами теж сталися трагедії, од-
нак вони не вплинули на фес-
тиваль. Контроль є, звичайно, 
але без нервозності і недостой-
ної метушні, як то буває...

Від щастя не зарікайся
 У великому конкурсі фільм 
«Фелісіте» 45-річного фран-
цузького режисера Алена Гоме-
са (за походженням він із Гві-
неї-Біссау та Сенегалу, та й кар-
тина є копродукцією багатьох 
країн, із Сенегалом включно). 
Режисер доволі відомий, зокре-
ма й тим, що прагне працюва-
ти на матеріалі з життя афри-
канців. Події «Фелісіте» від-
буваються у Конго, в Кіншасі, 
екранне життя якого іноді ди-
вовижно нагадує Україну й ук-
раїнців. І в строкатості соціаль-
ного аспекту — десь розкішно, 
а десь і неприбрано геть, і доро-
ги розбиті, а головне — серйоз-
ні проблеми зі здоров’ям ста-
ють катастрофою: ціни на ме-
дичні послуги зашкалюють...
 Хоча, здавалося б, героїня 
стрічки (Веро Цанда Бейя) не-
бідна, працює співачкою в од-
ному з барів столиці Конго. Та 
ба, її зарплати вистачить хіба 
що на десяту частину витрат 
на лікування сина, який потра-
пив у дорожню пригоду — так, 
що навіть довелося ампутува-
ти частину ноги. Біда, якій хоч 
трохи зарадити можуть гроші, 
— їх Фелісіте добуває з відчай-
душним одчаєм, материнський 
інстинкт у ній виявляється на 
найвищому градусі. 
 Однак не тільки це. Добро-
та людей перемагає — Фелісіте 
допомагають старовиним спо-
собом пускання капелюха по 
колу. Звісно, цього мало. Тоді 
з’являються й інші люди, пе-
редусім такий собі чолов’яга на 
ймення Табу (Папі Мпака)... А 
загалом подано портрет конго-
лезького суспільства, конгло-
мерат патріархальності й бур-
жуїнства, портрет, знов-таки, 
чомусь добряче нагадує Украї-
ну. Може, нам не з Європою 
брататися, а з Африкою?
 Однак фільм Гомеса вихо-
дить далеко за межі соціаль-
ної драми. Музично-пісенні 
періоди стрічки (іноді вони ви-
даються задовгими), пейзаж-
но-симфонічні плани, просто 
мовчазні тривалі епізоди — ре-
жисер доволі майстерно відтво-
рює аудіовізуальну строкатість 
людського життя, в якому усьо-
го напхом напхано і яке справ-
ді нагадує симфонію звуків і 
фарб...
 Герой франко-німецько-
го фільму «Останній портрет» 
Стенлі Туччі (він американець) 
— так само з мистецтва. Понад 
те, це реальний персонаж іс-
торії мистецтва — художник і 
скульптор Альберто Джакомет-
ті. Його блискуче грає Джеффрі 
Раш, грає людину, чия поведін-
ка напрочуд ексцентрична і не-
прогнозована. Може, тому ге-
рой запрошує свого друга, аме-
риканського критика Джеймса 
Лорда (Армі Хаммер), позу-
вати йому для портрета — аби 
розібратися в самому собі і своїх 
реакціях на світ із допомогою 
людини, влаштованої раціо-
нальніше. Власне, фільм і зроб-
лено на основі книги, написаної 
Лордом про Джакометті. 

 

Серед достоїнств стрічки я би 
виділив і акторські роботи, і 
сам образ майстерні художни-
ка та його середовища. Диви-
тися фільм цікаво, хоча, мож-
ливо, він дещо традиційно пот-
рактовує поведінку митця як 
ексцентричну і неупокорену. 
Таких називають «міськими 
божевільними», за подібною 
версією, справжній митець — 
завжди трохи не в собі, такий 
собі «крейзі». 

Якщо світ звірів і комах 
виробить свою зброю 
нищення людства?
 Польські фільми чекаєш за-
вжди з особливим інтересом. А 
тут — нова картина Агнешки 
Холанд, попередня стрічка 
якої «В темряві» з’явилась іще 
шість років тому. Фільм зветь-
ся «Слід звіра», він зроблений 
на сучасному матеріалі, зроб-
лений майстерно і з якимось 
особливим емоційним зарядом 
— помітно, що проблематика 
«люди і звірі» (або і так — люди 
як звірі) для режисера має осо-
бистісний характер. 
 Головна героїня стрічки, 
учителька Душейко (у фільмі 
її весь час називають Душен-
ко, щоразу вона виправляє — 
Душейко, просячи так її і нази-
вати, за прізвищем, яке, таким 
чином, видається символіч-
ним). Навчає дітей англійсь-
кої, вона вже в літах, живе на 
околиці лісу. Уся сім’я її — дві 
собаки, які й зникають уже на 
початку фільму... 
 Душейко (Агнешка Ман-
дат) починає (а власне, продов-
жує) боротьбу з мисливцями, 
які нещадно винищують лісо-
ву живність, до якої жінка має 
душевно-інтимну симпатію. 
Серед її опонентів — передусім 
поліціянти, які усі її звернен-
ня кладуть під сукно, буду-
чи пов’язаними з тими сами-
ми мисливцями (отже, режи-
сер свідчить: і в Польщі є ко-
рупція, корупційні зв’язки). А 
ще ксьондз, який у своїх про-
повідях стверджує: без люди-
ни природа упала би в анархію, 
безлад, перенаселення. Саме 
людина, убиваючи тварин, ба-
лансує природу... 
 Трапляються у Душейко 
й однодумці. Скажімо, чесь-
кий ентомолог, дослідник ко-
мах Борос (Мирослав Кробот), 
який стверджує протилежне: 
то окрема цивілізація, кома-
хи, в якій чимало спільного з 
людською. Любов’ю, скажімо, 
займаються схоже. Хоча роб-
лять вони це обережніші, пе-

ленгуючи об’єкт зацікавлення 
з допомогою обнюхування (так 
він і Душейко обнюхує — і хо-
роший результат, у підсумку, 
хоча й тимчасовий, плинний). 
Чи Матога (Віктор Зборовсь-
кий), який вивчає у нюанси бо-
ротьби учительки і стає на її 
бік. 
 І ще філософське питання, 
хоча й просте, на перший по-
гляд. А якщо світ звірів і ко-
мах виробить свою зброю ни-
щення — тільки вже людства; 
як це сподобається людям? Так 
само будуть втішатися сентен-
ціями про «балансування» (фа-
шистськими, до речі, в основі 
своїй). 
 Як бачимо, у фільмі піддано 
гострій критиці як інституції, 
та ще й ті, що викликають по-
вагу і довіру в суспільстві (цер-
ква, поліція), так і фундамен-
тальні світоглядні установки 
суспільства. Далеко не всі, зви-
чайно, убивають тварин, одначе 
ж толерує абсолютна більшість 
— не тільки у Польщі, звичай-
но. Досить пригадати і кілька 
відомих історій, коли українсь-
кі «доблесні мисливці» перехо-
дили на стрілянину вже людей 
— і що ж, це не викликало аж 
надто сильного спротиву, хіба 
що преса забезпечувала голо-
сну резонансність. 
 З одного боку, фільм Холанд 
є соціальною драмою, в якій по-
рушено важливі філософські 
питання буття. А з іншого, і це 
властиве ниніш ньому польсь-
кому кіно, вводяться жанрові 
коди, налаштовані на контакт 
із широкою аудиторією. Щось 
близьке до трилера, акцен-
ти містичної складової кримі-
нальних історій, пов’язаних 
з убивством отих самих горе-
мисливців. Невидима рука фа-
туму знищує їх, одного за од-
ним. Душейко стверджує: так 
планети стали, так їхня доля 
на небесах прописана. А потім 
з’ясовується — ні, погибель 
мерзотників руко творна, сама 
ж Душейко до того й спричини-
лась...
 Фінал картини надоптиміс-
тичний — героїня фільму та не-
великий гурт однодумців ідуть 
від людей і влаштовують у при-
роді такий собі оазис, де пану-
ють гармонійні стосунки людей 
і живої натури. Звісно, утопіч-
но, а все ж вписується в конс-
трукцію стрічки.
 Усе було б добре, якби не 
деяка затягнутість фільму Хо-
ланд. Та все ж пристрасність і 
ясність авторського меседжу 
виправдовує всі недоліки. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Люди і нелюди
Філософські питання у програмі 
Берлінського кінофестивалю

■

«Останній портрет».
Фото з сайта «Берлінале».

❙
❙

Опера, були концерти в Польщі, 
загалом усіх десь 15. В Україні 
теж було кілька, один із найпо-
тужніших відбувся у Львівській 
філармонії 14 грудня, де прозву-
чала меса Бетховена. Усе було 
зроблено дуже професійно.

У річницю смерті співака, 
у місті Лева...
 Не менш якісним був і кон-
церт у Національній філармонії 
в Києві, під час якого прозвуча-
ла присвята Василеві Сліпаку 
«Останній політ» французького 
композитора П’єра Тіллуа. Ди-
ригував на концерті француз Ні-
колас Краузе — давній друг Ва-
силя Сліпака.
 «Сьогодні Ніколас Краузе — 
один із найхаризматичніших і 
найцікавіших диригентів світу. 
Я не знав його до цього, проте 
мені багато про нього розповідав 
Василь, — каже Орест Сліпак. 
— Ми зустрілися у Парижі. Ні-
колас хотів присвятити цей кон-
церт Василеві, його підтримали 
Французьке посольство і фран-
цузький Культурний центр. Тоб-
то все відбулося паралельно».
 Після київського концерту 
Ніколас Краузе поїхав до Льво-
ва. Там відбулася прес-кон-
ференція, присвячена майбут-
ньому проекту пам’яті про Васи-
ля Сліпака. 29 червня — 1 лип-
ня, у річницю смерті співака, у 
місті Лева має відбутися Міжна-
родний відкритий музичний ма-
рафон. Уже зголосилося приї-
хати багато музикантів, дири-
гентів, друзів Василя за кордо-
ном. Проведуть його спільно зі 
Львівською філармонією.
 — Володимир Сивохіп, ди-
ректор Львівської філармонії, 
брав участь у перших виступах 
Василя як соліста, — розпові-
дає Орест Сліпак. — Це були дві 
великі прем’єри «Карміна Бу-
рана» Орфа, а також прем’єра 
твору відомого українського 
композитора Олександра Коза-
ренка «П’єро мертвопетлює» — 
твір складний, футуристичний, 
на слова Михайля Семенка. До 
речі, я дуже переживав, що ві-
део виконання цього твору про-
пало, його Василь виконував у 
Львові, Києві, Одесі. Багато лю-
дей долучилися до пошуку і таки 
знайшли записи, де «П’єро» ви-
конує Василь Сліпак. За це окре-
ма подяка журналістці Катерині 
Гладкій та Юрію Макарову.
 Сьогодні також знімають 
фільм про Василя Сліпака. Ле-
онід Кантер та Іван Ясній уже 
об’їздили Францію, побували 
на концерті у Києві та на прес-
конференції у Львові. Орест 
каже: «Це буде документальний 

фільм. Автори що далі входили 
в матеріал, то більше з’являлося 
у них різних запитань, адже Ва-
силь — дуже різнопланова лю-
дина. Уже почали монтаж, але 
деякі речі треба дозняти. Хлопці 
серйозно поставилися до роботи 
над фільмом. Оскільки грошей 
немає, то планують через спіль-
нокошт зібрати на монтування, 
музику — за всю технічну робо-
ту треба платити».
 Щодо грошей, то у Василя 
Сліпака не залишилося жодних 
збережень — він практично все 
віддав на фронт. Орест із гіркою 
усмішкою згадує, як хтось казав, 
що Василь купив батькам квар-
тиру в Італії — ні, батьки кварти-
ру орендують. Не менш гірку ус-
мішку у брата викликає інформа-
ція, що вулицю Чайковського у 
Львові хочуть перейменувати на 
вулицю Василя Сліпака: «Брат 
би з цього сміявся. Йому б це точ-
но не сподобалося, бо він дуже 
любив Чайковського».
 «Я зустрічав багатьох людей, 
які особисто не знали Василя, не 
знали напевне, де Україна роз-
ташована, — розповідає Орест 
Сліпак. — Лише знали, що щось 
там відбувається. Але саме через 
цей випадок із братом почали ці-
кавитися Україною, причому 
дуже активно цікавитися. Це, 
зокрема, спричинила публіка-
ція у найбільшому французько-
му тижневику Le Point, що при-
святив цілий розворот — 6 сторі-
нок — Василеві. Французький 
журналіст Марк Нексон зробив 
дуже велику роботу — зібрав ба-
гато матеріалів про Василя, про 
його життя, мало не до школи. Зі 
мною спілкувався. Без перебіль-
шення, ця публікація зробила 
перелом у сприйнятті України у 
франкомовному світі, бо я спіл-
кувався з дипломатами, що пра-
цюють у Європарламенті, вони 
обговорювали цю подію, це було 
шоком для них. Після цього ба-
гато хто почав інакше ставитися 
до України». 
 Французька преса, яка не 
шкодувала епітетів для українсь-
кого співака за життя, присвя-
тила чимало глибоких публіка-
цій Василеві Сліпаку і після його 
смерті. А ще не добирала слів, 
пишучи про вбивство: «у цій вій-
ні, що не існує для нас, Україна 
і Франція втратили сина», натя-
каючи на те, що в Україні досі 
триває антитерористична опе-
рація, аж ніяк не війна. У цій 
війні, що не існує, Україна втра-
тила талановитого митця, який 
приніс у жертву свою міжнарод-
ну кар’єру, щоб захищати свою 
державу, за яку він віддав жит-
тя. ■

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ

«Ненормально, коли митець має йти на війну»
 На світову прем’єру свого твору, присвяченого українському співакові Василю Сліпаку, 
до Києва приїхав і французький композитор П’єр Тіллуа. П’єр Тіллуа — автор понад 200 
музичних творів, зокрема двох опер, вісьмох симфоній та музики до німого кіно, а ще во-
лодар численних міжнародних премій.
 — Це реквієм одного митця на пам’ять іншого, — розповідає композитор П’єр Тіл-
луа про свій твір «Останній політ». — Василь Сліпак був неймовірним співаком, я — ком-
позитор, тож це нормально — написати щось для нього. Закінчив цей твір буквально ми-
нулого місяця. Я вважаю, що це ненормально, коли митець має йти на війну. Митець має 
промовляти без зброї — через музику чи картини. Я промовляю через музику, сила Васи-
ля Сліпака була в його голосі. 
 Перед прем’єрою пан Тіллуа помітно хвилювався, на питання, що відчуває, переходить 
на французьку, потім пояснює: «Це означає: я буду щасливим опісля».
 Пишучи твір, французький композитор використав українську народну пісню «Ой на 
горі та женці жнуть». І слухачі могли вкотре переконатися в безмежних можливостях ук-
раїнського фольклору. «Останній політ» написаний для скрипки, литавр і струнного ор-
кестру — нестримний натиск литавр, що межується з ніжністю, витонченістю скрипки, що 
цього вечора співає українську народну пісню. Звук то наростає до надпотужності, обрива-
ючись раптово на найвищій швидкості, то поступово стихає до майже смерті. А ще авторо-
ві дуже добре вдалося передати оте болісне відчуття завчасності фіналу.

■

у різних ролях



Місто в пустелі
 У минулому рибальське сели-
ще — Ель-Гурдака — за 45 років 
перетворилося на сучасне турис-
тичне місто-рай у пустелі, від яко-
го до 30-мільйонного Каїра (най-
більшого міста на Сході) — 500 
км, а до Луксора (столиці древ-
нього Єгипту) — 280 км. Хургада 
із майже 800-тисячним населен-
ням вражає масштабами будів-
ництва, яке не припиняється й 
донині, адже з самого початку 
землю тут давали безкоштовно. 
У місті немає ні заводів, ні фаб-
рик, уся промисловість — у Каїрі 
та Александрії. А бавовна (що має 
найдовші волокна у світі), огірки, 
помідори тощо — все це вирощу-
ють біля Нілу, поблизу Луксора. 
 Хургада розташована на бе-
резі найсолонішого на планеті 
Червоного моря, яке кишить різ-
номанітною живністю та кора-
лами. До слова, корали (навіть 
їх фрагменти) суворо забороне-
но вивозити з країни, а в разі по-
рушення — в аеропорту митники 
стягнуть захмарний штраф. 
 У місто прісна вода потрапляє 
по більш ніж 200-кілометровому 
водогону з Нілу від містечка Кена 
(лише де-не-де в найдорожчих го-
телях стоять опріснювачі води). 
Дахи будинків — горизонтальні, 
й майже на всіх — у спецрезерву-
арах зберігається вода, яку зака-
чують із машин-водовозів. Лише 
на центральних вулицях міста є 
водопровід. Цікаво, що не всі бу-
динки мають номери. Назви ву-
лиць фактично відсутні (хіба що 
декілька, під різними номерами 
на честь екс-президента Хосні 
Мубарака), а «орієнтир» йде по 
назві району. 
 Усі, з ким доводилося спіл-
куватися (продавці, гіди, так-
систи), — в один голос жаліли-
ся, що після революції 2011-го 
та військового перевороту 2013 
років жити стало гірше. До речі, 
середній дохід пересічного єгип-
тянина — близько 83 доларів на 
місяць. 
  Місцевою валютою є фунт та 
його складові — піастри, проте й 
іншими валютами можна розра-
ховуватися фактично будь-де. 
Особливо єгиптяни полюбляють 
американські долари. У країні — 
інфляція, курс щодо фунта змі-
нюється кілька разів на день і 
становить приблизно 18 фунтів 
за долар, хоча ще недавно за «зе-
лений» давали 7 фунтів. Можна 
користуватися також гривневою 
карткою в маркетах, де нас лише 
запитували, в якій валюті вести 
перерахунки.
 Корінного населення тут 
дуже мало, в основному — при-
їжджі, котрі ведуть бізнес «на 
туристах», поступово перевозя-
чи сюди свої сім’ї з інших міст. 
 У «їхніх» житлових будин-
ках немає ні жеків, ні ОСББ (є 
«Міськелектромережа», яка 
«спалює» близько 150 фунтів 
на місяць, якщо людина живе 
сама). У кожному будинку є чо-
ловік, якого називають «дарма-
ном» (мешканці щомісяця пла-
тять йому приблизно 50 фунтів): 
він прибирає в під’їздах та побли-
зу будинку; саме він приносить 
квитанції за спожиті «блага», 
оренду квартири. Чи дорого жити 
в пустелі? Кубометр води, напри-

клад, коштує 20 фунтів, проте є 
райони міста, де вода безкоштов-
на. Є й централізоване постачан-
ня газу, але дуже мало, в основно-
му люди користуються балонами. 
Якщо, іноземець, скажімо, захо-
че придбати однокімнатну квар-
тиру, то «викладе» близько 7 000 
доларів, а двокімнатна з ремон-
том коштуватиме 10 000. Але, 
придбавши нерухомість, власник 
отримує лише туристичну візу на 
місяць, потім можна продовжити 
на три, й ще раз на три місяці, піс-
ля чого треба виїхати з країни й 
знову «заїхати».
 По місту «шастають» «мік-
робаси», якщо ж трапляється 
великий автобус — значить, він 
їде далеко: у Каїр, Александрію 
або ж обслуговує туристів. До 
речі, на всю величезну Хургаду 
— лише п’ять світлофорів... Ве-
ликою зручністю є те, що в місті 
лише односторонній рух; тим 
паче, що єгипетські водії досить 
недисципліновані й нетерплячі. 
Таксі в центр коштує 2-3 долари, 
але в фунтах — лише 15, що мен-
ше долара; якщо ж скористати-
ся маршруткою — на двох вис-
тачить і 5 фунтів!
 Каїрський час однаковий з 
київським. Загалом відчуття 
були, ніби ти тут живеш уже 
давно. Тим паче що українців 
навкруги — повно. Зате росіян, 
яких ще донедавна тут було хоч 
греблю гати, зараз — менше. 
Рік тому вони стали «невиїзни-
ми» з Росії, але зараз повертають-
ся на відпочинок до Єгипту. 

Загублені в пісках
 Спека переноситься досить 
легко завдяки сухому клімату. 
Влітку в деяких районах краї-
ни максимальна температура 
перевищує плюс 50°С (у Хур-
гаді +46°С), а «взимку» — міні-
мальна 5-10°С (вночі), а вдень — 
близько 14°С вище нуля. Тож, 
коли ми купалися, єгиптяни 
лише зі співчуттям дивилися на 
нас і на таких, як ми, «смілив-
ців».
 Дощі в кращому разі — двічі 
на рік. Але вже як ідуть, то це 
катастрофа! За місяць до нашо-
го приїзду курортне містечко Са-
фага, що на південь від Хургади, 
було майже повністю зруйнова-
не, загинули люди: з гір зійш-
ла селева лавина (всю ніч та на-
ступний ранок ішов дощ) — ву-
лицями вода сягала 1,5 метра, 
адже тут у містах немає зливних 
стоків. Буває навіть град, який 
«мне» машини, хоча при цьому 
на вулицях спекотно. 
 На другий же день «гостю-
вання» трапилася з нами неве-
личка пригода. Зранку наш гід 
Захар, зібравши усю «підшеф-
ну» групу, розповів, «що й до 
чого», наголосивши, зокрема, 
що є ще один готель «Міраж» (як 
і назва того, в якому ми жили), 
але розташований він за майже 
два десятки кілометрів від на-
шого. Після обіду зголосилися з 
дружиною на одну із двох безко-
штовних екскурсій до міста. Не 
дочекавшись своїх, сіли в подіб-
ний до нашого мікроавтобус, 
тим паче, що там були земляки з 
такими ж «пропусками» на руці 
у вигляді браслета з назвою готе-
лю. Яким же був шок, коли ми 

виїхали за межі міста й поїхали 
пустелею в зовсім інший бік від 
нашого «дому»... Тоді мені на-
віть «відбило» бажання «фотка-
ти» усе навкруги, хоча це най-
більша моя пристрасть.

«Журналісти — багаті люди!»
 Конкуренція в торгівлі — ша-
лена, адже, крім великих мага-
зинів, є маса невеличких мага-
зинчиків, особливо поблизу го-
телів. Фактично всі вуличні про-
давці володіють російською, й 
коли дізнаються, що ти з Украї-
ни, — радіють немов діти. Та зус-
трічалися й такі з них, хто знає 
декілька європейських мов. Пре-
красно орієнтуються в наших 
подіях, і неодноразово доводи-
лося чути, що Путін — божевіль-
ний. Крім того, єгиптяни його не-
навидять іще й через війну в Си-
рії, адже там «він убиває їхніх 
братів». 
 Пройти повз вуличних тор-
гашів — неможливо! У них дійс-
но талант заговорити тебе, пере-
конати й таки змусити купити. 
Фактично всі вони стоять біля 
своїх магазинчиків на вулиці й, 
побачивши туриста, ще здале-
ку йдуть навперейми, не даючи 
пройти, заманюючи до себе під 
різноманітними приводами. А 
вже як зайдеш у «лавку», то ви-
йти з порожніми руками прак-
тично неможливо. 
 Вулиця в готельному районі, 
де ми проживали, «всіяна» ма-
газинами, якi працюють iз 10-ї 
до 24-ї години. У центрі міста все 

набагато дешевше ніж тут, бо й 
оренда там менша, тож сувеніри, 
екзотичні фрукти ліпше купува-
ти на базарі у районі Ель-Дахар. 
Наприклад, манго там можна ку-
пити вдвічі дешевше — всього за 
15 фунтів.
 Золота в Єгипті ліпше не ку-
пувати, бо можуть обманути 
— в магазинах продають, крім 
справжнього, ще й китайське. 
Що варто придбати, так це різ-
номанітні олiї та чай. І в пер-
шу чергу чай «Каркаде», який 
дуже допомагає врегулювати 
тиск: холодний — понижує, га-
рячий — підвищує, а крім того, 
добре очищає організм від ніко-
тину. Ще екзотично-корисним 
є «жовтий чай», котрий очи-
щує нирки й «спалює» зайвий 

цукор у крові. Особливою попу-
лярністю користується «Чорний 
тмин», який продається на кож-
ному кроці: його єгиптяни вжи-
вають змалечку й практично 
не знають, що таке онкологічні 
хвороби. 
 У Єгипті торгуватися при-
йнято скрізь і до останнього. 
Хитрі продавці невимушено ці-
кавляться, з’ясовуючи: чи впер-
ше ви в Єгипті (тобто нічого не 
знаєте), в якому готелі живете 
і т.д. І, якщо захочете, напри-
клад, купити кальян, який ре-
ально коштує 10 доларів — вам 
скажуть 100 й «скинуть» до 30.
 Якось поблизу свого готелю 
зайшли в магазинчик, де привіт-
ний продавець торгував сумка-
ми. Матвій виявився православ-
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НА ВЛАСНІ ОЧІ■

Біле сонце
Єгипет навіть узимку може подарувати 

туристам незабутні враження

Тарас ЗДОРОВИЛО (фото автора)

Древній та загадковий Єгипет, який зачарував іще на шкіль-
них уроках історії, нарешті випало побачити на власні очі. Ско-
риставшись «гарячим туром», після чотиригодинного перель-
оту, заплатили в аеропорту по 25 «баксів» за візу, і ми — на 
омріяному континенті. Єгипет зустрів досить холодним поди-
хом вітру, що не дивина для цієї пори року. Але це не завадило 
насолодитися тижневим відпочинком на березі Червоного моря 
у чотиризірковому готелі Mirage New Gavaiі, що розташований у 
молодому туристичному місті Хургада.

У гостях в арабів-відлюдників Аравійської пустелі.❙

Центральна мечеть Ель-Міна в Хургаді.❙

Екзотичні єгипетські сувеніри.❙



ним, магазин відкрив лише мі-
сяць тому, працюючи сім днів 
на тиждень з 14-ї до 24-ї годи-
ни (мешкає за 5 км у орендо-
ваній квартирі). Завдяки чи-
малим знижкам приваблював у 
свій магазинчик чимало покуп-
ців-туристів. Ми подружилися, 
і коли знову зайшли, аби при-
дбати подарунок доньці, Мат-
вій поцікавився, ким працює-
мо. А дізнавшись, що журналіс-
ти, вигукнув: «О! То ви заможні 
люди — журналісти в нас одні 
з найбагатших людей!» Може, 
в Єгипті й так, але — не в Ук-
раїні...

Туристи на «заробітках»
 Зустріли ми й чималень-
ко співвітчизників, які приїха-
ли сюди на заробітки. У велико-
му магазині шкіряних виробів, 
куди нас возили, жіночка з Киє-
ва, яка працювала лише два 
тижні, зізналася, що її місячна 
платня — 2,5 тис. доларів. Чи 
варто в це вірити? Адже вихо-
дить, що на житло — власну од-
нокімнатну квартиру в Хургаді 
— жінка заробить усього за три 
місяці! Ще в одній, але дрібній 
лавці, де продавали олiї та фрук-
ти, зустріли Інну з Кропивниць-
кого. Вона нам зробила добрячу 
знижку, хоча й переживала, що 
господар буде незадоволений. 
 Гіди, що супроводжують 
кожну із груп, працюють що дня 
по декілька годин вранці та уве-
чері, але в разі форс-мажорів — 

на телефоні цілодобово. Попе-
реджали, що страховка не все 
покриває й у разі хвороби само-
стійно не лікуватися, бо в лікар-
ні доведеться платити франши-
зу в 30 дол. Також категорично 
«рекомендували» документи ні-
кому не віддавати. (Нещодавно 
один із туристів загубив паспорт 
i був вимушений затриматися на 
місяць: купував новий авіакви-
ток, оплачував проживання та 
харчування). 
 Наш готель «Mirage New 
Gavaiі» було реконструйовано 
й відкрито в 2012 році. Це ма-
льовничий готельний корпус 
iз трьома басейнами й виходом 
до морської лагуни. Оскільки 
путівки — «все включено», то в 
їдальні їж-пий скільки хочеш. 
(Щоправда, дуже скоро «шара» 
вже не радує — живіт починає 
«протестувати» через бажання 
«скуш тувати все»). Крім їдаль-
ні, є ще три безкоштовні ресто-
рани — італійський, китайсь-
кий і східний, до яких треба за-
здалегідь записатися. Головний 
бар у холі працює цілодобово. 
 Пляжні рушники видають 
безплатно (в обмін на спецкарт-
ку), але за його втрату — штраф 
15 доларів (деякі «туристи» при-
їздять ще й підзаробити: крадуть і 
продають ці рушники офіціантам 
за 4-5 доларів). У готелі можна по-
міняти долари, але за заниженим 
курсом. Сім-картку місцевого мо-
більного оператора можна прид-
бати лише за паспортом.

Краще сидіти й думати 
про Бога, ніж стояти й думати 
про ноги
 У 80-мільйонному Єгипті му-
сульман — 80%, християн — 
20%. 
 Жінки-мусульманки носять 
хіджаб, головне призначення 
якого — приховати руки, ноги 
і фігуру жінки (крім обличчя та 
долонь); християнки вдягнені, 
як і в нас. Більшість чоловіків 
носять національний одяг — га-
лабею, довгу, аж до п’ят сороч-
ку без комірця з широкими ру-
кавами. Християн від мусуль-
ман відрізняє лише хрестик на 
зап’ясті. 
 Мусульмани відвідують ме-
четі, щоправда, жінок там поба-
чити вдається вкрай рідко (та й то 
для них передбачена окрема кім-
ната). Починаючи з 10 років му-
сульманин має молитися 5 разів 
на день, кожна тривалістю 5 хви-
лин: перша молитва — о 5-й го-
дині ранку, потім о 12-й годині, 
15-й, 17-й та 18-й годині. Мече-
тей дуже багато й ходити в одну 
й ту ж необов’язково. 
 Хлопці та чоловіки в чому 
є, в тому й заходять усереди-
ну. Дівчата й жінки  повинні по-
крити себе галабеєю (голову, 
голі руки). Коли наш туристич-
ний автобус під’їхав до території 
мечеті, огородженої металевими 
прутами, жінкам за долар пропо-
нували галабею напрокат. Дру-
жина, маючи подібну довже-
лезну індійську хустку, замо-
талася в неї, але всередину ме-
четі підприємливий «вірянин» 
її так і не пустив... На вході в 
мечеть обов’язково треба роз-
зуватися. До речі, ця централь-
на мечеть, яку ми відвідали, — 
поблизу моря, й поряд з нею на 
суходолі — величезне скупчен-
ня човнів, яхт, які тут жваво ре-
монтують галасливі майстри.
 Християни ходять до церков 
(жінки можуть і без хусток), де 
сидять, а не стоять, як у нас, бо 
вважають: краще сидіти й дума-
ти про Бога, ніж стояти й думати 
про ноги. Повезли нас i до право-
славної церкви, і виявилося, що 
внутрішня частина не така, як у 
нас. Є довгі лавки, на які сідають 
жінки, — праворуч від входу, чо-
ловіки — ліворуч. (Наступного 
дня після цієї екскурсії, в Каїрі, 
у православній церкві стався тер-

акт iз численними жертвами — 
прихожанка занесла вибухівку 
саме в ту частину, де сиділи жінки 
й діти). Служба по п’ятницях i не-
ділях із 7-ї до 10-ї ранку. В Єгипті  
п’ятниця й субота — вихідні дні, 
незалежно від віросповідання. 
 Єгипетські дівчата й жінки 
практично не працюють (а якщо 
й працюють, робота ні в яко-
му разі не може бути зв’язана з 
туризмом). Тож обов’язок чо-
ловіків — забезпечувати сім’ю. 
Але є нюанси. Якщо говори-
ти про Луксор й Асуан — через 
релігійні догми усі жінки лише 
вдома «на хазяйстві», а на вули-
ці ні в якому разі ви не побачи-
те їх «оголеними» (руки, ноги). 
Каїр — більш сучасний та де-
мократичний, тож (хоча все за-
лежить від сім’ї) жінки, а особ-
ливо дівчата — більш «відкриті» 
(без хусток і т.п.). Дуже сильні 
сімейні зв’язки: якщо жінка ов-
довіла, то вона йде в «сім’ю» — 
їй допомагає рідня чоловіка. 
 Щодо розлучень, то в хрис-
тиян це категорично заборонено 
(та й жінка ніколи не дасть «доб-
ро» на це); вінчаються в церкві, й 
ніяких «розписувань», як у нас, 
немає. Церква може дозволити 

вдруге «стати під вінець» лише 
в разі смерті одного з подружжя. 
Проте у разі зради чоловіка цер-
ква дає дозвіл лише жінці вдруге 
одружитися, у разі зради жінки 
— лише чоловіку. У мусульман 
— більш демократично, адже... 
можуть розлучитися будь-коли. 
Більше того, за законом, чоловік 
має право мати й чотири жінки 
(християни — лише одну). Му-
сульманин може одружитися з 
християнкою, але християнин 
iз мусульманкою — ні! 
 Наша землячка-гід Лари-
са, яка приїхала декілька років 
тому в Єгипет i тут залишилася, 
розказала дещо більше після 
того, як нас залишив, вийшов-
ши з автобуса, її місцевий коле-
га-«наглядач». 
 Обурювалася, що він нам роз-
казував, нібито єгиптяни ледь не 
поголовно одружуються з «вели-
кої любові». «Хіба так можна об-
манювати? Та поки наречена не 
буде багатою, ніхто її не візьме! І 
цей менталітет, що сформувався 
за тисячоліття, нічим не викорі-
нити. Шукають «потрібних» на-
речених батьки «молодого», й 
вибирають фактично, як корову 
на базарі!» — емоційно обурюва-
лася Лариса.

У гостях у «бедуїнів» 
Аравійської пустелі
 Екстремальною була бага-
токілометрова подорож на квад-
роциклах через пустелю до гір, 
поблизу яких мешкали бедуї-
ни, — таке не забувається. (У 
пустелі, приблизно за 12 км від 
Хургади, є друга за висотою гора 
країни й найвища точка афри-
канського Єгипту, 2187-мет-
рова вершина Гебель Шеіб-Ель 
Банат). У поселенні нас пригос-
тили чаєм, дали покурити ка-
льян i покатали на верблюдах 
— усе це лише додало адреналі-
ну. Але найкумеднішим було те, 
що «бедуїни». виявилися араба-
ми-кочівниками. Ці кочівники 
— дуже добрі й привітні люди, 
які поміж себе спілкуються єги-
петською мовою. Узагалі лише 
поодинокі єгиптяни розуміють 
арабську; аби її вивчити й гра-
мотно розмовляти, треба не мен-
ше 10 років! Нагадаю, що Коран 
написано арабською.
 Як розповів гід, що супро-
воджував нас у пустелі, в основ-
ному араби-кочівники живуть у 
різних містах на території «ве-
ликого Єгипту», займаються 
турбізнесом. А ось бедуїни — 
досить жорстокі, і все через су-
ворий спосіб життя в пустелі; 
вони не знають, що таке шко-
ла, лікарня. Бедуїни старають-
ся ні з ким не спілкуватися. У 
Єгипті їх мешкає до 2 мільйонів 
осіб, живуть без документів. Як 
правило, мешкають поблизу ку-
рортів Синайського півострова, 
приторговуючи наркотиками та 
зброєю й відмовляючись жити у 
містах. У Єгипет вони приїхали 
з різних країн арабського сві-
ту, одразу після «відкриття» 
арабського завоювання. Суворо 
притримуються своїх традицій, 
спілкуються арабською, одру-
жуються лише зі «своїми» (жін-
ки наро джують у наметах).
 ...Із сумом згадується: на-
півпорожній пляж, укриття від 
сонця з пальмового листя, лагу-
на, в якій плавали, а під вечір 
годували поодиноких екзотич-
них риб та цілі косяки дрібно-
ти, гра у волейбол українсько-
єгипетською командою, майс-
тер на пляжі, який віртуозно 
швидко створював картини-ше-
деври з різнокольорового піску 
в скляних фігурках верблюдів, 
мальовничий готель «Mirage 
New Gavaiі» — і все це минуло, 
як солодкий сон i незабутній 
міраж... ■
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ПРИНАДИ ЄГИПТУ

 Найбільше, чим славиться Єги-
пет: ароматичні олії та чаї. Територія, 
на якій вирощують лікувальні рослини, 
квіти, з насіння яких виготовляють олії, 
— величезна: 300 квадратних кіломет-
рів. Якщо робити холодний віджим, то 
із 100 кг насіння отримують лише літр. 
Між іншим, у Єгипті поліклінік немає, 
а їхня фармацевтика (разом з індійсь-
кою) — на першому місці у світі. 
  Варто відвідати Каїрський на-
ціональний музей — один із найба-
гатших і найбільших музеїв світу. І, 
обов’язково, славетні піраміди-гроб-
ниці: на території Єгипту їх... 140. До-
сить часто помилково пірамідами вва-
жають лише споруди, побудовані з ка-
міння, мармуру, а не з цегли чи вап-
няку. Так от, перша піраміда з’явилася 
у 2780–2760 роках до н. е., за часів 
правління фараона Джосера й побудо-
вана саме з вапняку. Піраміда Хеоп-
са — найвідоміша й найвеличніша, ви-
мурувана з кам’яних блоків вагою 200-
250 тонн, зараз її висота — 137 метрів 
(через сильний землетрус 1955 року 
верхівка зруйнувалась).

■

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  «Мусульманізація» Єгипту й «новітні» війни 
 У 641 році Єгипет став мусульманською країною. Чому? Бо після смерті про-
рока Мухамеда його послідовники вирішили розповсюдити іслам в усьому світі. 
Зокрема, вони захопили Єгипет, й 90 % людей, а населення Єгипту тоді нарахо-
вувало до 400 тисяч осіб, добровільно прийняли іслам, адже мусульмани вря-
тували єгиптян від гоніння римлян. Зараз у країні більше 80 млн. мешканцiв, 
християни  мешкають в основному на півдні держави, куди ще в давнину пода-
лися від «мусульманізації» їхнi предки. За єгипетськими законами, християнин 
не може стати ні президентом, ні генералом в армії. Наразі мусульман у світі 
1,7 млрд.! Мусульманський світ складається з 22 країн, i фактично всі араби 
проти Путіна (хіба що шиїти Сирії, Ірану, Іраку його підтримують). 
 Про новітні війни у Єгипті неоднозначною була «версія» самих єгиптян. 
 Хургада, Шарм-ель-Шейх — нові міста, які з’явилися після припинення бой-
ових дій у 1970-х роках. У єгипетській історії арабо-ізраїльський конфлікт по-
чався ще в 1948 році: тоді Ізраїль вирішив розширювати свою територію за ра-
хунок арабських країн. Бойові дії охопили Єгипет, Сирію, Ліван, Палестину i 
Йорданію. Після Другої світової війни майже 8 млн. (із них 3 млн. — з України) 
євреїв утекли на землі теперішнього Ізраїлю. Нині там мешкає 1 млн. мусуль-
ман з ізраїльськими паспортами. 
 У 1956 році — знову війна: англо-ізраїльські війська фактично захопили 
весь Єгипет, і лише через рік за допомогою Союзу їх спромоглися випровадити. 
Рік 1967-й ознаменувався тим, що ізраїльтяни знову повернулися: захоплюючи 
місто за містом, а їхні літаки «дійшли» аж до Луксора. — єгиптян у тій війні по-
лягло понад 100 тисяч. Ізраїльтяни жили шість років на курортах Єгипту. 
 За допомогою Союзу у 1973-му єгиптяни повернули свою землю знову. Ця 
місячна війна забрала 20 тисяч ізраїльтян. Упродовж наступних шести років пе-
реговорів, нарешті у 1979 році була підписана мирна угода. Усі євреї з країни 
виїхали...

■

пустелі

Екскурсія на квадроциклах по Аравійській пустелі.❙

Туристи досліджують коралові рифи поблизу Райського острова.❙

Вуличні продавці не дають себе проминути.❙
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Григорій ХАТА

 У нинішньому сезоні націо-
нальна збірна України дуже ак-
тивно тестує свої сили на між-
народній арені. На домашньо-
му чемпіонаті світу в дивізіоні 
ІА, який пройде 22—28 квітня 
в Києві, від підопічних Олексан-
дра Савицького чекатимуть до-
стойного виступу. Після зміни 
регламенту змагань, котрий нині 
дозволяє одразу двом першим 
колективам ЧС-ІА кваліфікува-
тися до елітного дивізіону, шан-
си на підвищення в класі вигля-
дають для «синьо-жовтих» не та-
кими вже й мізерними.
 Хоча на обох польських «Єв-
рочеленджах», де українські 
хокеїсти змогли позмагатися не 
тільки зі своїми прямими кон-
курентами, а й з окремими пред-
ставниками вищої ліги, колек-
тив Савицького виглядав вельми 
скромно. На кожному з «челен-
джів» «синьо-жовтим» удалося 
виграти лише по одному поєдин-
ку. У грудні наші збірники подо-
лали тільки скромних південно-
корейців. Під час повторного ві-
зиту до Польщі вихованці Сави-
цького потішили себе звитягою 
над трохи рейтинговішим опо-
нентом — збірною Італії, котра 
в нинішньому сезоні гратиме в 
елітному ЧС. До позитиву дру-
гого «Єврочеленджа», що про-
ходив минулого тижня в Катові-
це, можна віднести й непрогра-
ний українцями в основний час 
поєдинок господарям, який за-
вершився перемогою поляків у 
серії булітів.
 Загалом непогане враження 
від гри «синьо-жовтих» у Ка-
товіце зіпсував розгром у матчі 
з представниками хокейної елі-
ти — словенцям — 2:6. Але, з ін-
шого боку, ця невдача — хоро-
ший урок хлопцям Савицького 
на майбутнє. «Головне — пот-

рібно мати терпіння і не роби-
ти безглуздих помилок, яких 
ми припустилися в поєдинку зі 
Словенією в тре тьому періоді», 
— зауважив один із тренерів 
«синьо-жовтих» Дмитро Під-
гурський. За словами наставни-
ка «Кременчука», який у націо-
нальній збірній працює асистен-
том головного «коуча» Олексан-
дра Савицького, в порівнянні з 
грудневим «Єврочеленджем» 
наша команда серйозно дода-
ла — в характері, в швидкості, 
у бажанні перемогти. «На цьо-

му турнірі команда сподобала-
ся. Якщо з таким бажанням ми 
гратимемо на домашньому чем-
піонаті світу, думаю, у нас усе 
буде добре», — підкреслює Під-
гурський.
 Як наголошує форвард збір-
ної України Сергій Бабинець, 
важливо, що в Катовіце «синьо-
жовті» продемонстрували ко-
мандний дух, у кожному мат-
чі «чіпляючись за результат». І 
справді, «заруба» з італійцями 
завершилася в овертаймі, про-
тистояння з поляками завер-

шилося лише в післяматчевій 
булітній серії. По суті, проваль-
ним вийшов лише заключний 
період турніру.
 «У нас є команда — і це клас-
но, особливо перед домашнім 
чемпіонатом світу. Сподіваю-
ся, що наші найбільші перемо-
ги — попереду, на ЧС у Києві», 
— сказав Бабинець, який, до 
слова, закинувши одну шайбу 
та зробивши три результативні 
передачі, став кращим бомбар-
диром «синьо-жовтих» у Катові-
це. ■

Англія
 У центральному поє-
динку уїк-енду — мат-
чі між «Ліверпулем» та 
«Тоттенхемом» — пере-
могу святкували «мерси-
сайдці» завдяки двом го-
лам сенегальця Мане.
 Переграли своїх опо-
нентів минулого тижня й 
інші представники «топ-
6»: «Манчестер Юнай-
тед» удома «на класі» 
здолав «Уотфорд», а три 
очки «Арсеналу» приніс 
«дубль» найкращого бом-
бардира першості, чилій-
ця Алексіса Санчеса.
 Натомість не зміг про-
довжити свою перемож-
ну серію «Челсі — «арис-
тократи» розписали ми-
рову з «Бернлі». Розча-
рував свої прихильників 
і чинний чемпіон «Лес-
тер»: після чергової по-
разки «лис» від зони ви-
льоту відділяє лише один 
пункт.
 Прем’єр-ліга. 25-й 
тур. «Арсенал» — «Халл 
Сіті» — 2:0, «Манчестер 
Юнайтед» — «Уотфорд» 
— 2:0 (Мата, 32; Мар-
сьяль, 60), «Вест Хем» 

— «Вест Бромвіч» — 2:2, 
«Мідлсбро» — «Евер-
тон» — 0:0, «Сток Сіті» — 
«Крістал Пелас» — 1:0, 
«Сандерленд» — «Саут-
гемптон» — 0:4, «Лівер-
пуль» — «Тоттенхем» — 
2:0 (Мане, 16, 18), «Бер-
нлі» — «Челсі» — 1:1 
(Бреді, 24 — Педро, 7), 
«Суонсі» — «Лестер» — 
2:0. 
 Лідери: «Челсі» — 
60, «Тоттенхем», «Арсе-
нал» — 50, «Ліверпуль», 
«Манчестер Сіті» (24 
матчі) — 49, «Манчестер 
Юнайтед» — 48. 
 Бомбардир: Санчес 
(«Арсенал») — 17.

Іспанія
 Українські легіонери у 
Ла Лізі — Роман Зозуля 
та Денис Бойко — і мину-
лого тижня не отримали 
ігрових хвилин у матчах 
своїх команд. Голкіпер 
«Малаги» Бойко все ще 
залишається запасним у 
складі «анчоусів», а на-
падник «Бетіса» Зозуля 
після невдачі з перехо-
дом у «Райо Вальєкано» 
поки не отримав дозволу 
грати.
 Прімера. 22-й тур. 

«Еспаньйол» — «Реал Со-
сьєдад» — 1:2, «Бетіс» — 
«Валенсія» — 0:0, «Ала-
вес» — «Барселона» — 0:6 
(Суарес, 37, 68; Неймар, 
40; Мессі, 60; Алексіс, 63 
(у свої ворота); Ракітіч, 
66), «Атлетик» — «Де-
портіво» — 2:1, «Осасу-
на» — «Реал Мадрид» — 
1:3 (Серхіо Леон, 33 — Ро-
налду, 24; Іско, 62; Лукас 
Васкес, 90+3), «Вільяр-
реал» — «Малага» — 1:1, 
«Леганес» — «Спортинг» 
— 0:2, «Лас-Пальмас» — 
«Севілья» — 0:1, «Атле-
тико» — «Сельта» — 3:2 
(Торрес, 11; Феррейра-
Карраско, 86; Грізманн, 
88 — Кабраль, 5; Гвідетті, 
78).
 Лідери: «Реал Мад-
рид» — 49 (20 матчів), 
«Барселона» — 48, «Севі-
лья» — 46, «Атлетико» 
— 42, «Реал Сосьєдад» — 
41, «Вільярреал» — 36. 
 Бомбардир: Суарес 
(«Барселона») — 18. 

Італія
 Головні претенденти 
на «скудетто» — «Ювен-
тус» і «Рома» — у 24-му 
турі здобули перемоги 
завдяки результативній 

грі своїх бомбардирів: 
«старій синьйорі» обіг-
рати «Кальярі» допоміг 
«дубль» аргентинця Ігу-
аїна, а форвард «вовків» 
Джеко забезпечив римля-
нам комфортну перевагу 
у поєдинку з «Кротоне».
 Третя команда італій-
ської першості — «На-
полі» — також упевнено 
обіграла своїх суперни-
ків: перед натиском підо-
пічних Мауріціо Саррі не 
встояла «Дженоа». 
 Серія А. 24-й тур. 
«Наполі» — «Дженоа» 
— 2:0 (Зелінський, 50; 
Джаккеріні, 68), «Фіо-
рентина» — «Удіне-
зе» — 3:0, «Кротоне» — 
«Рома» — 0:2 (Наїнгго-
лан, 40; Джеко, 77), «Ін-
тер» — «Емполі» — 2:0, 
«Сассуоло» — «К’єво» — 
1:3, «Палермо» — «Ата-
ланта» — 1:3, «Торі-
но» — «Пескара» — 5:3, 
«Сампдорія» — «Боло-
нья» — 3:1, «Кальярі» — 
«Ювентус» — 0:2 (Ігуаїн, 
37, 47).
 Лідери: «Ювентус» 
— 60, «Рома» — 53, «На-
полі» — 51, «Інтер», 
«Аталанта» — 45, «Ла-
ціо» — 43 (23 матчі). 

 Бомбардири: Джеко 
(«Рома»), Ігуаїн («Ювен-
тус») — 18. 

Німеччина
 Якщо у минулому 
турі сенсацію створило 
«Шальке» Євгена Коноп-
лянки, зігравши внічию 
з грізною «Баварією», 
то цього разу всіх здиву-
вав «Дармштадт» Артема 
Федецького — «лілії» не-
сподівано обіграли дорт-
мундську «Боруссію». 
Український захисник 
відбігав за господарів 85 
хвилин.
 По три пункти до свого 
активу записали й «Шаль-
ке» з «Байєром», проте ні 
хавбек «гірників» Коноп-
лянка, ні «опорник» «фар-
мацевтів» Юрченко на 
полі так і не з’явилися.
 Перша Бундесліга. 
20-й тур. «Майнц» — 
«Аугсбург» — 2:0, «Ба й-
єр» — «Айнтрахт» — 3:0, 
«Інгольштадт» — «Ба-
варія» — 0:2 (Відаль, 90; 
Роббен, 90+2), «РБ Лейп-
циг» — «Гамбург» — 0:3 
(Пападопулос, 18; Соуза, 
24; Хунт, 90+3), «Дармш-
тадт» — «Боруссія» (Д) — 
2:1 (Бойд, 21; Колак, 67 — 

Геррейру, 44; Федецький 
(«Д») — до 85 хв.), «Вер-
дер» — «Боруссія» (М) — 
0:1, «Шальке» — «Гер-
та» — 2:0, «Вольфсбург» 
— «Хоффенхайм» — 2:1, 
«Фрайбург» — «Кельн» 
— 2:1.
 Лідери: «Баварія» — 
49, «РБ Лейпциг» — 42, 
«Айнтрахт» — 35, «Бо-
руссія» (Д), «Хоффен-
хайм» — 34, «Герта» — 
33.
 Бомбардир: Обамей-
янг («Боруссія» (Д)) — 
17. 

Франція
 На вершині турнірної 
таблиці Ліги 1 знову змі-
ни — від лідируючого тан-
дему «Монако» й «ПСЖ» 
відстала «Ніцца» — підо-
пічні Люсьєна Фавра зіг-
рали внічию з «Ренном».
 Бомбардир: Кавані 
(«ПСЖ») — 25.

Юнацька Ліга чемпіонів
 У 1/8 фіналу ЮЛЧ 
київське «Динамо» в гос-
тях зіграє проти голланд-
ського «Аякса». Перемо-
жець протистояння ви-
значиться за підсумками 
одного поєдинку. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ХОКЕЙ

Нестримне бажання— вже класно
На другому поспіль «Європейському хокейному виклику» наша національна збірна посіла третє місце

■

ТАБЛО

 «Єврочелендж» (Поль-
ща). Польща — Італія — 
4:1, Україна — Словенія 
— 2:6 (Буценко, Бабинець), 
Словенія — Італія — 6:2, 
Польща — Україна — 3:2 
Б (Рамазанов, Захаров), 
Польща — Словенія — 1:4, 
Італія — Україна — 3:4 ОТ 
(Таран, Рамазанов, Буценко, 
Ігнатенко).
 Підсумкове становище: 
Словенія — 9, Польща — 5, 
Україна — 3, Італія — 1

■
Представник хокейної еліти — збірна Словенії — піднесла українським хокеїстам на «Єврочеленджі» хороший урок.
Фото з сайта PZHL.tv.

❙
❙
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«Не вважаю, що в перших двох гонках ЧС показала феноменальний 

результат. Але надалі хочу просто розслабитися і отримувати задоволення 
від перегонів, що залишилися».

Анастасія Меркушина
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після того як у великий 
теніс, народивши первістка, по-
вернулася Катерина Бондарен-
ко, перед кожним поєдинком 
Кубка федерації керівництво 
жіночої збірної України зму-
шене вирішувати доволі непро-
сту задачу. Маючи в першій со-
тні WTA одразу трьох тенісис-
ток, капітану «синьо-жовтих» 
Михайлу Філимі доводиться га-
дати — кого з цієї трійці — Бон-
даренко, Цуренко, Світоліна — 
залишити поза заявкою на чер-
говий матч. У вирішальних поє-
динках минулого сезону, коли 
наші дівчата намагалися вис-
трибнути з «болота» Першої 
Євро-Африканської зони, тре-
нерський штаб вирішив не за-
лучати до відповідальних мат-
чів приму українського тені-
су Еліну Світоліну. Натомість 
на перший у новому тенісному 
році матч Кубка федерації міс-
ця у заявці не знайшлося вже 
для Бондаренко, котра на даний 
момент є третьою ракеткою Ук-
раїни.
 Тодi як Катя — 80-та ракет-
ка планети — займалася питан-
нями своєї кваліфікації до ос-
новної сітки представницького 
турніру WTA Premier у Досі, дві 
найсильніші тенісистки України 
в Харкові оформлювали перемо-
гу «синьо-жовтих» над збірною 
Австралії в матчі першого ра-
унду Другої світової групи. Для 
того, аби пробитися до «плей-
оф» Світової групи, нашій ко-
манді знадобилося лише три мат-
чі. Загальну перемогу над доволі 
серйозним суперником нашим 
дівчатам удалося здобути достро-
ково. Виграти три матчі поспіль 
нашим провідним тенісисткам 
допомогла відсутність у команді 
Австралії титулованої та досвід-
ченої Саманти Стосур.

 

Роль першого номера в авс-
тралійській збірній випало 
грати Дар’ї Гавриловій. Утім 
26-й номер світового рейтин-
гу виявилася безсилою не тіль-
ки проти 13-ї ракетки планети 
— Світоліної, але поступилася 
екс-росіянка й 54-й тенісистці 
WTA — Цуренко. Саме з Леси-

ної перемоги й розпочався ук-
раїнсько-австралійський уїк-
енд. Жирну ж крапку в ньому 
поставила прима українсько-
го тенісу, котра, так би мовити, 
завдала Гавриловій подвійного 
удару. Після цього поєдинок за 
участі пар перетворився на ба-
нальну формальність. «Я дуже 

хотіла принести збірній перемо-
гу. Утім героїнею матчу себе не 
вважаю. Леся Цуренко зробила 
дуже багато, коли виграла пер-
шу зустріч. Крім того, вся ук-
раїнська команда брала участь 
в обговоренні тактики на матч. 
Кожен зробив свій внесок. Але 
оскільки я вважаюся лідером 

збірної, то на мені лежить і біль-
ша відповідальність», — сказа-
ла Світоліна. Можливо, саме 
цей тягар і став причиною ме-
тушні в стартовому поєдинку 
проти Ешлі Барті.
 Своє протистояння з 156-ю 
ракеткою планети Еліна роз-
почала з програного сету. Утім 
харківські вболівальники роз-
губитися спортсменці не дозво-
лили — 4:6, 6:1, 6:2. «Я пропус-
тила минулий розіграш у Кубку 
федерації і дуже рада поверну-
тися, відчути підтримку рід-
них трибун. Дуже приємно гра-
ти в таких умовах», — засвід-
чила Світоліна. Нагадаємо, що 
в попередньому сезоні матчі КФ 
наші дівчата проводили в Бучі 
під Києвом. Свій же нинішній 
похід до еліти світового тенісу 
наша збірна розпочала в Хар-
кові. Для того, щоб пробитися 
до Світової групи, в «плей-оф» 
українським тенісисткам необ-
хідно буде перемогти когось із 
четвірки збірних, які програли 
свої матчі в першому колі еліт-
ного турніру. Серед можливих 
візаві «синьо-жовтих» — ко-
манди Іспанії, Голландії, Ні-
меччини чи Франції. ■

Григорій ХАТА

 Перед стартом чемпіонату світу пре-
зидент Федерації біатлону України Во-
лодимир Бринзак доволі чітко окреслив 
свої очікування на головний старт сезо-
ну: «Жодних конкретних задач на ЧС не 
ставимо».
 Намагання очільника біатлонного гос-
подарства позбавити лідерів національної 
збірної додаткового психологічного наван-
таження більш ніж очевидне. Утім зро-
зуміло й інше — за рік до старту «білих» 
Ігор головна олімпійська надія України 
не може залишитися без нагород на «мун-
діалі». У біатлонній збірній це прекрасно 
розуміють, тому, напевно, й мають на стар-
ті ЧС-2017 проблеми з результатом. Що го-
ворити, коли наразі кращим здобутком у 
Хохфільцені можуть похвалитися не виз-
нані лідери збірної, а її дебютантка.
  Нагадаємо, що попередню світову пер-
шість синьо-жовті «стріляючі лижники» 
завершили з однією нагородою, котру в 
спринті виборов Сергій Семенов. Достат-
ньо близько він наблизився до планетарної 
нагороди в цій дисципліні й у Холменко-
лені. Проте, маючи після першого вогнево-
го рубежу другий час і перебуваючи таким 
чином серед реальних претендентів на ме-
далі, на «стійці» Сергій припустився одра-
зу трьох промахів. Після цього оператори 

телетрансляції дуже довго тримали в кад-
рі головного тренера нашої чоловічої збір-
ної, словака Юрая Санітру, котрий, хита-
ючи в різні боки головою, ще довго не міг 
змиритися з реальністю.
 Зрештою, кращим з українців у 
спринтерських перегонах став Дмитро 
Підручний, який iз двома промахами 
фінішував 28-м. У гонці переслідуван-
ня тернополянин досить відчутно покра-
щив свою підсумкову позицію, проте від 
п’єдесталу, слід визнати, 14-те місце — 
далеченько.
 Справжній біатлонний прорив проде-
монстрував у «персьюті» Семенов, практич-
но на три десятки місць покращивши свою 
стартову позицію. Однак після змарновано-
го спринту, де він опинився в п’ятому десят-
ку, 15-та позиція за результатами гонки пе-
реслідування, — слабка втіха.
 Не надто приємним вийшов старт на 
ЧС і для наших іменитих біатлоністок. 
Приміром, Олена Підгрушна, наробивши 
занадто багато промахів на першому ета-
пі змішаної естафети, позбавила «синьо-
жовтих» можливості на мажорній ноті 
розпочати «мундіаль». Для Юлії Джими 
змагання у Хохфільцені проходять під 
знаком критики тренера Юроша Велеп-
ця за погану стрільбу. 80-та позиція Ва-
лентини Семеренко у спринті взагалі виг-
лядає провальною.

 Наразі лише робота однієї Анастасії 
Меркушиної милує око наставників i 
вболівальників. У спринті вона десята, 
у «персьюті» — восьма. І, що головне, 
жодного промаху в двох гонках. «Нас-
тя — молодець. Нехай ногами вона ще не 
може на рівних конкурувати з найшвид-
шими біатлоністками, проте стріляла 
вона просто чудово», — відзначив сло-
венець Велепець. Вочевидь у Хохфіль-
цені народжується нова зірка вітчизня-
ного біатлону; й тепер, головне, аби пе-
ред жіночою естафетою дівчина себе не 
виснажила. ■

Гандбол
 Кубок виклику. Жінки. 1/8 фіналу. Перша 
гра. «Цуг» (Швейцарія) — «Карпати» (Україна) 
29:25 (17:13).

* * *
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Груповий етап. 
Заключний тур. «Хольстебро» (Данія) — «Мо-
тор» (Україна) — 28:30 (17:15).
 Український чемпіон на другому місці завер-
шив груповий раунд і пробився до раунду «плей-
оф». ■

Швидкості Анастасії Меркушиній іще бракує, проте стріляє вона просто ідеально.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙

БІАТЛОН

Відмінний снайпер
На чемпіонаті світу в Хохфільцені народжується нова 
зірка вітчизняного біатлону

■

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Кубок федерації. Друга сві-
това група. Україна — Австралія 
— 3:1 (Цуренко — Гаврилова — 6:2, 
6:3; Світоліна — Барті — 4:6, 6:1, 6:2; 
Світоліна — Гаврилова — 6:3, 6:2; Н. 
Киченок/Савчук — Барті/Дельаква — 
2:6, 6:2, 8-10).

■

Еліна Світоліна стала головною героїнею поєдинку Кубка федерації  в Харкові.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТЕНІС

Відповідальне повернення 
Наші дівчата несподівано легко подолали перший бар’єр 
на шляху до Світової групи Кубка федерації

■
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Читайте 
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Війна була, але без партизанів
Як перейменування двох вулиць стало спірною темою між громадою та істориками

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 

03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009019

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 68
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, четвер, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт», 

«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Захеканий мiнiстр оборони 
Полторак вбiгає до головного ка-
бiнету на Банковiй.
 — Пане Президенте, наша ар-
мiя нас зрадила!
 — Що, йдуть на Київ?
 — Нi, взяли Крим i Донбас, 
iдуть на Москву!

* * *
 Як ви гадаєте, куме, чому 
нашi спецслужби не можуть знай-
ти «золотий батон» Януковича?
 — Так Яник його розпиляв i 
посушив на сухарi!

* * *
 Поїзд. Входить п’яний. На запи-
тання кондуктора про квиток пові-
домив, що в нього немає грошей.

 — А на горілку були? — ри-
торичне запитання кондуктора.
 — Друг мене пригощав.
 — А чому не дав на дорогу?
 — Як це не дав? — витягую-
чи з-за пазухи півлітра.

* * *
 Блондинка на іномарці в авто-
сервісі. Механік запитує:
 — Що у вас сталося?
 — Вона постiйно глухне. Сім 
автосервісів об’їздила — всюди 
відмовляють у ремонті!
 — Зараз усе полагодимо!
 Механік відкриває капот, а 
під ним записка: «Вона їздити 
не вміє, я платити не буду. Чо-
ловік».

По горизонталі:
 2. Безмоторний літальний апа-
рат. 7. Мова індоєвропейської гру-
пи, поширена в Пакистані та Індії. 
8. Один iз найбільших у світі ди-
тячих розважальних парків, роз-
ташований у Парижі. 9. Екзотич-
ний фрукт, схожий одночасно на 
яблуко і на грушу. 11. Документ, 
який дає право оселитися в но-
возбудованій квартирі. 13. Елект-
ричний багатоголосний клавішний 
інструмент, один із перших синте-
заторів. 14. Репутація, суспільна 
думка. 15. Яку сибірську річку на-
зивають «донькою Байкала»? 17. 
Німецький режисер, який поста-
вив на сцені роман Сергія Жада-
на «Депеш мод». 18. Мотузка із 
зашморгом на кінці. 19. Російська 
співачка татарського походження, 
яка у 2000 році посіла друге міс-
це на конкурсі «Євробачення». 21. 
Статус, за який довгий час спере-
чалися США та СРСР. 22. Велика 
дика кішка. 23. Давньоіранський 
пророк, якого згадував у своєму 
філософському трактаті Фрідріх 
Ніцше. 
По вертикалі:
 1. «І у синю даль понад го-
рами лине пісня та. Про чудовий 
..., пісенний ... Черемоша й Пру-
та» (пісня). 2. Президент Польщі. 
3. Підвісний світильник із кілько-
ма лампами чи свічками. 4. Спор-

тивний наставник. 5. Людина, яка 
сама себе назвала апостолом. 6. 
«Любилися, кохалися... А сердень-
ко мліло. Воно чуло ..., а сказать 
— не вміло. Не сказало» (Тарас 
Шевченко). 9. Нестача в організ-
мі вітамінів. 10. Історичний район 
Києва. 11. Відомий російський 
політичний філософ, політтехно-
лог і журналіст. 12. Французький 
експерт стародавніх мов і цивіліза-
цій Близького Сходу, письменник 
і філософ ХІХ століття. 16. Одна 
з найдавніших держав, що виник-
ла на території сучасної Вірменії. 
17. Зайвий вантаж, який скида-
ють iз повітряної кулі, щоб летіти 
далі. 19. Назва боліт у Карелії і на 
Кольському півострові. 20. Облас-
ний центр. ■

Кросворд №17
від 8 лютого

ПРИКОЛИ■
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Аліса КВАЧ

 Те, що у світі зірок існує 
своєрідна мода на благодійність, 
ні для кого не секрет. Але амери-
канська поп-діва Мадонна у цьому 
плані перевершила всіх — вона, 
схоже, взяла під свою опіку цілу 
країну на південному сході Афри-
ки. Після того як у 2006 році спі-
вачка вперше побувала тут і отри-
мала дозвіл на всиновлення місце-
вого хлопчика Девіда Банди, вона 
настільки перейнялася проблема-
ми місцевого населення, що засну-
вала некомерційний фонд для під-
тримки сиріт та дітей, які опини-
лися в скрутній ситуації. Через три 
роки Мадонна прийняла в родину 
ще одну дівчинку з Малаві — Мерсі 
Джеймс, а пізніше розвинула цілу 
благодійну програму. За підтрим-
ки Мадонни у Малаві з’явилися 
школи, лікарні та інші заклади, 
спрямовані на покращення життя 
місцевого населення.
 За цей час Мадонна неоднора-
зово відвідувала Малаві, спілкува-
лася з місцевими жителями. Два 
роки тому в одному з дитячих бу-
динків її вразила історія двох сест-

ричок-близнючок Естер та Стелли. 
Мама дівчаток померла під час по-
логів. А тато та бабуся виявилися 
неспроможними утримувати ма-
лят і віддали їх до дитячого бу-
динку.  Недовго думаючи Мадон-
на подала документи на чергове 
усиновлення. І ось днями верхов-
ний суд Малаві таки дав дозвіл 
співачці забрати сестричок до 
себе.
 Така тривала процедура 
пояснюється тим, що закони 
Малаві забороняють відда-
вати місцевих дітей на вихо-
вання іноземцям. Крім того, 
58-річній Мадонні довелося 
надавати суду довідку про 
стан здоров’я, щоб переко-
нати, що вона спроможна 
виховати дівчат, оскільки 
тут зазвичай віддають пере-
вагу молодшим пре-
тендентам. Але, 
враховуючи по-
передній бага-
торічний по-
зитивний досвід 
усиновлення, 
суд таки став на 
бік співачки.

 Нагадаємо, що, крім чотирьох 
малавійських дітей, у Мадонни є й 
двоє біологічних: 20-річна донька 
Лурдес від фітнес-тренера та акто-
ра Карлоса Леоне та 16-річний син 
Рокко, який зараз переїхав до сво-
го батька, режисера Гая Річі у Лон-

дон. Схоже, розрив 
із сином і під-

штовхнув Ма-
донну до по-

шуку шляхів 
компенсації 
свого мате-

ринського 
інстинк-
ту. Втім, 
аби всім 

було доб-
ре. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Різниця у 40 років між на-
реченими багатьох насторожує, 
особливо, коли наречена старша. 
Втім, коли їй — 106 років, а по-
тенційному чоловікові — «лише» 
66, на це якось перестаєш зверта-
ти увагу. Тим більше, якщо це ко-
хання з першого погляду, до того 
ж — уперше у житті.
 Саме про таку історію, яка 
трапилася у будинку для літніх 
людей на південному сході Бра-
зилії, розповіла газета Daily Mail. 
Як стверджують репортери, 106-
річна Вальдеміра Родрігес де 
Олівейра і 66-річний Апаресі-

до Діас Жакоб познайомилися 
тут iще у 2014 році, і з того часу 
жодного дня не розлучалися. Тим 
більше що і йти їм особливо ніку-
ди — обоє ніколи не були одру-

жені і не мають дітей. Тож єдине 
їхнє оточення — це лікарі притул-
ку та такі ж самотні старенькі.
 Ця історія кохання настіль-
ки вразила волонтерів Project of 

Dreams — організації, яка здій-
снює мрії, що вони вирішили ви-
конати найбільше бажання пари й 
організували «молодятам» пиш-
ні заручини. Нареченій подарува-
ли святкову білу сукню, великий 
торт, запросили гостей. І в їхній 
присутності Жако запропонував 
коханій руку і серце. На що вона 
радо відповіла згодою. 
 Утiм iще одна їхня мрія так 
і лишилася мрією. Пара зізнала-
ся, що хотіла б після одруження 
оселитися разом у маленькому 
затишному будиночку. Але стан 
здоров’я обох вимагає постійно-
го перебування під наглядом лі-
карів. ■

ОТАКОЇ!

Сторічна наречена
Бразилійка вирішила вперше 
в житті одружитися, 
розмінявши 106 років

■

БАТЬКИ І ДІТИ

Мама для Малаві
Мадонна взяла в родину ще двох 
сестер-близнючок з африканської країни

■

15 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть. На дорогах мiсцями ожеледи-
ця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
-1...-3, удень -1...+1.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -8...-10, удень +1...+3. Яремче: вночi -
5...-7, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень +5...+7. 
Рахiв: уночi -7...-9, удень +5...+7.

13 лютого висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 15 см, Плай — 43 см, Мiжгiр’я — 9 см, Рахiв — 
9 см, Івано-Франкiвськ — 9 см, Яремче — 13 см, По-
жежевська — 60 см.
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