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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,03 грн 

1 € = 28,69 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Чи захистить 
Україну «кнопка»?  
Доцільність набуття нашою країною ядерного статусу викликає чимало сумнівів 
стор. 6 »

Перелякані 
з Печерських 

пагорбів
Чи виправдані 

безпрецедентні заходи безпеки 

в Києві у дні скорботи?
стор. 2 »

І один 
у полі воїн

Єлизаветівська сільська 

рада на Дніпропетровщині 

майже два роки не платить 

за газ офшорній компанії
стор. 9 »

Леся Кічура: Діти  уявляють, 
що письменник  має бути 

серйозного віку...
Авторка шести десятків 

казок започаткувала 

новий проект
стор. 13 »

Грізна ядерна зброя — не завжди вирішальна сила. ❙
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«Ми потребуємо захисту мирного населення від терористичних актів, 
які постійно скоюють на території України. Ми потребуємо якомога 
швидшого політичного рішення про початок міжнародного кримінального 
переслідування членів терористичної організації «ЛНР» і «ДНР».

Юрій Луценко
Генпрокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

СТОЛИЦЯ

Перелякані з 
Печерських 
пагорбів
Чи виправдані безпрецедентні 
заходи безпеки в Києві у дні 
скорботи?
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У скорботні дні річниці Євромайдану скла-
лося враження, що нинішня влада боїться, аби 
люди, які приїздять у Київ з усіх куточків Ук-
раїни, не повторили супротив, як три роки тому. 
Адже чим пояснити істеричне нагнітання обста-
новки напередодні роковин i лякання людей яки-
мись фантомними загрозами, терактами. Незро-
зумілим залишилося й ушанування пам’яті Ге-
роїв Небесної сотні Президентом біля каплички 
на Інститутській... 16 лютого. Хоча, згідно з ука-
зом Петра Олексійовича, усі заходи мали відбу-
ватися в період iз 18 по 22 лютого. Вже у четвер, 
16 лютого, в урядовий квартал нагнали силу-си-
ленну силовиків, було обмежено рух транспорту 
і людей.
 Далі більше — з’явилася велика кількість ра-
мок iз металошукачами, височенні металеві пар-
кани з вузісінькими проходами та рядами сило-
виків. Цьогоріч у пам’ятні для українців дні у 
столиці для підтримання правопорядку було за-
діяно безпреценденту кількість силовиків у пов-
ній амуніції — тисячі поліціянтів, Нацгвардій-
ців i бійців спецпідрозділів. Це дуже гнітило й 
нагадувало Майдан 2014 року.
 Силовики, особливо поліціянти й характерної 
зовнішності цивільні (СБУшники), чи не в кож-
ному, хто спускався, наприклад, по Михайлівсь-
кій на Майдан, вбачали потенційного терориста і 
просили показати вміст сумок. 
 Лишається питання: навіщо було розтягувати 
вшанування аж до 22 лютого, тим паче що це ро-
бочі дні i, як показав час, людей на заходах було 
не так і багато.
 Нагадаємо, що в річницю розстрілу Майдану, 
20 лютого, в центрі Києва пройшли пам’ятні ак-
ції. Зокрема, близько двох тисяч прихильників 
Єдиного союзу патріотів України провели Марш 
патріотів. Біля меморіалу Небесної сотні про-
йшов молебень у пам’ять про загиблих активістів 
Революції гідності, люди приносили квіти. «Ідеї 
Майдану і нині живі в нашому серці й будуть за-
вжди з нами, — сказав лідер організації Вален-
тин Манько. — Але в країні ми, напевно, не до-
вели революцію до кінця. Зараз ми не хочемо 
якихось переворотів, так і того, щоб країна змі-
нювала одних олігархів на інших». ЄСПУ хотів 
показати цим мирним маршем, що, якщо влада 
не прислухається до їхнiх вимог, на наступний 
марш вийде не дві тисячі, а десять тисяч людей.
 Крім того, в центрі Києва ввечері відбулася 
смолоскипна хода. У нiй узяли участь кілька со-
тень людей, які рухалася проїжджою частиною з 
Європейської площі вулицею Грушевського в на-
прямку урядового кварталу. Пройшовши по ву-
лиці Шовковичній, пішли до алеї Героїв Небес-
ної сотні. Під час проходження колони поліція 
дорожній рух перекрила.
 Дещо пізніше на майдані Незалежності про-
йшов мітинг прихильників блокади торгівлі 
з окупованими територіями Донецької та Лу-
ганської областей. На центральній площі столи-
ці зібралося кілька сотень людей, перед якими 
виступили організатори — нардепи Семен Семен-
ченко, Єгор Соболєв i Володимир Парасюк, а та-
кож лідер ОУН Микола Коханівський. Промов-
ці закликали владу, наголошуючи, щоб людські 
жертви Майдану та війни на сході не були марни-
ми, виконати їхнi вимоги щодо прискорення про-
цесу звільнення військовополонених і визнання 
на законодавчому рівні окупованими територія-
ми райони Донецької та Луганської областей, які 
не контролює Україна.
 Зранку вівторка, 21 лютого, під ВРУ мітин-
гувальники, яких організувало «Українське 
об’єднання патріотів («УКРОП»), вимагали та-
кож ухвалити закон про заборону торгівлі з оку-
пованими територіями. ■

■

Іван БОЙКО

 Механізм і порядок чергового ре-
жиму припинення вогню та відве-
дення важкого озброєння від лінії 
розмежування на Донбасі досі не ви-
роблено. І це при тому, що ще 15 лю-
того в Мінську учасники Тристорон-
ньої контактної групи з урегулюван-
ня конфлікту на сході України до-
мовилися про відведення озброєння 
та спецзасобів до 20 лютого.
   Як повідомляє Міноборони Ук-
раїни, відведенню озброєння має пе-
редувати бодай 24 години режиму 
припинення вогню. До того ж цей 
«режим припинення вогню повинен 

бути стійким і тривалим, важкі гар-
мати слід відвести від лінії зіткнен-
ня, а місії  ОБСЄ слід підтвердити та-
кий відвід».
   І поки виробляють цей механізм, 
на східному фронті не змовкають во-
рожі гармати та міномети. Хоча реч-
ник Міноборони Олександр Мотузя-
ник і зазначає, що на лінії зіткнен-
ня «спостерігається певна тенденція 
до деескалації рівня напруженості». 
Мовляв, станом на 11-ту годину вів-
торка в районі проведення АТО став-
ся 21 ворожий обстріл, більшість iз 
яких припали на маріупольський 
напрямок. 
  Тоді як на луганському напрям-

ку вогнева активність бойовиків 
порівняно з попереднім днем зрос-
ла. Усі порушення режиму тиші з 
боку ворога припадають на легке оз-
броєння.
   Водночас на донецькому на-
прямку бойовики обстрілювали по-
зиції ЗСУ на всій лінії розмежуван-
ня. 
 «Під Авдіївкою окупанти зміни-
ли тактику: зранку інтенсивність 
мінометних обстрілів зменшилася, 
але на передову виходять ворожі 
снайпери. В понеділок увечері най-
потужніший обстріл iз боку против-
ника відбувся в Кам’янці: він три-
вав майже сім годин», — каже пол-
ковник Мотузяник.
 За останню добу жоден захисник 
України не загинув, проте дев’ятьох 
бійців було поранено. Зокрема, двоє 
воїнів отримали осколкові поранен-
ня під час обстрілу позиції «Шахта 
Бутовка». 
 Ще сiмох бійців травмували під 
час підриву вантажівки на вибухо-
вому пристрої в районі Лебединсь-
кого. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Третьому Президенту Ук-
раїни Віктору Ющенку при-
своєно звання почесного про-
фесора Черкаського націо-
нального університету  імені 
Богдана Хмельницького.  
Таке рішення, шляхом таєм-
ного голосування, ухвалила 
днями вчена рада цього уні-
верситету.
 Як повідомили «Україні 
молодій» у прес-службі уні-
верситету, з ініціативою про 
присвоєння такого звання 
виступили члени вченої ради 
навчально-наукового інсти-
туту історії і філософії. У ви-
тягу з протоколу йдеться про 
те, що Президент України 
(2005—2010) Віктор Ющен-
ко є державним діячем, пат-
ріотом України, багато зро-
бив для популяризації ук-
раїнської історії і культу-

ри та в цілому українства у 
світі. І нині, як голова нагля-
дової ради університету, Вік-
тор Ющенко  сприяє розвитку 
університету, бере участь у на-
уково-практичних конферен-
ціях, допомагає в організації 
навчальної практики та ви-
данні наукових праць.
 «Саме за сприяння Вікто-
ра Ющенка відновлювалися 
історико-культурні пам’ятки 
області та створювалася інф-
раструктура в населених пун-
ктах, де вони розміщені. Його 
заслуги перед Черкащиною, 
перед історичною наукою не-
оціненні», — наголошує про-
фесор університету Анатолій 
Чабан.
 Диплом почесного профе-
сора i мантiю буде вручено 
в Черкаському унiверситетi 
Вiктору Ющенку саме сьо-
годнi, напередоднi дня його 
народження. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Києві 20 лютого було викрадено 
лідера молодіжного праворадикаль-
ного руху «Білий молот» Владислава 
Гораніна (псевдо — Горан): невідомі 
в цивільному на перетині вулиць Ва-
сильківської та Стельмаха скоїли на 
нього напад, заламали руки й заштов-
хали до машини (чорний джип iз номе-
рами 238-20 ЕН). Очевидці стверджу-
ють, що чолов’яги душили Гораніна і 
кричали при цьому: «Стояти, СБУ!». 
Машина поїхала по вулиці Стельмаха 
у напрямку Голосіївського лісу. На-
разі місцезнаходження Гораніна не-
відоме. Даша Гораніна, дружина Вла-
дислава, розповіла, що її чоловік виї-
хав на захист дипломної роботи, але за 
деякий час знайомі та очевидці повідо-

мили їй про те, що сталося.
 До пошуків викраденого як фахо-
вий правозахисник долучилася жур-
налістка Ірма Крат. Вона надіслала 
листи нардепам, відомим адвокатам 
і громадським діячам, а також окре-
мого листа направила Генпрокурору 
України Юрію Луценку та міністру 
МВС Арсену Авакову. У свою чергу, 
в СБУ наразі не підтвердили, але й не 
спростували затримання Гораніна.
 Органiзацiя «Білий молот» 
об’єднує молодь праворадикальних 
переконань. Цьогоріч 19 лютого її 
представники проводили в центрі 
Києва марш у пам’ять про події Ре-
волюції гідності.
 Нагадаємо, що Горан 26 лис-
топада 2013 року разом із коор-
динатором «Комітету визволення 

політв’язнів» Миколою Коханівсь-
ким, представниками ГО «Тризуб» та 
футбольними фанами клубу «Дина-
мо» утворили на Майданi громадсь-
кий рух «Правий сектор».
 Під час кризових подій на Донбасi 
влітку 2014 року мобілізувався й ут-
ворив у добровольчому батальйоні 
«Айдар»  спецпідрозділ «Білий мо-
лот». Під час ротацій і відпочинку в 
тилу займався збором волонтерської 
допомоги та доправленням її бій-
цям кількох добровольчих баталь-
онів, серед них, зокрема, батальйо-
ни «Ай дар», «Донбас», «ОУН», 
«Шах тарськ», «Торнадо» тощо. 
Наприкінці 2014 року він виводить 
свій підрозділ із складу «Айдару» і 
переходить у батальйон «ОУН» (се-
лище Піски Донецької області, по-
ряд з Донецьким летовищем).
 У вільний час на ротаціях Вла-
дислав Горанін виступив засновни-
ком Всеукраїнської акції підвищен-
ня національної свідомості «Украї-
на — це я!» 
 «Горан знайшовся. Деталі свого 
викрадення він опублікує у свїй за-
яві,  яка незабаром вийде», — напи-
сав пообіді у вівторок Микола Ко-
ханівський. ■

НА ФРОНТІ

Зброя не мовчить  
Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, утім травм 
і поранень зазнали дев’ятеро захисників України 

■

ІНЦИДЕНТ

На захист дипломної...
У Києві за нез’ясованих обставин викрадено 
лідера «Білого молота»

■

ВІДЗНАКИ

Ступінь визнання і вдячності
Віктор Ющенко став  почесним професором Черкаського університету

■

Віктор Ющенко — провідник українства.
Фото автора.

❙
❙
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ВІДДІЛ КАДРІВ

Незамінних 
немає
Менеджерам,які 
залишили«Євробачення», 
знайшли заміну
Олена КАПНІК

 Скандал, який минулого тижня роз-
горнувся навколо «Євробачення», йде 
на спад. Нових фахівців на місця тих, 
хто пішов, знайшли за 72 години, ка-
жуть y НСТУ. Кандидатури нових топ-
менеджерів пісенного конкурсу вже по-
годили з Європейською мовною спіл-
кою.
 До складу нової команди увійшли 
фахівці, які мають значний досвід робо-
ти на масштабних міжнародних подіях. 
Комерційний директор Лариса Коваль 
займалася організацією Євробачення-
2005, дитячого Євробачення 2009-го та 
2013 року, Євро-2012 та національно-
го відбору на минулорічний конкурс. 
Івент-менеджер Кирило Воронін ор-
ганізовував проведення Днів Європи 
в Україні і Молдові (9 міст) на замов-
лення Представництва Європейсько-
го Союзу в Україні. Директор iз безпе-
ки Олег Западнюк займався організа-
цією охорони безпеки під час проведен-
ня матчів футбольних турнірів Кубка 
УЄФА у 2009—2012 роках та на Євро-
2012.
 Відтак процес підготовки до міжна-
родного пісенного конкурсу в Україні 
йде в плановому режимі, каже голова 
правління ПАТ «Національна громад-
ська телерадіокомпанія України» Ган-
на Бичок. За її словами, часткові кад-
рові зміни в команді жодним чином не 
вплинуть на виконання зобов’язань 
НСТУ з організації і проведення «Єв-
робачення». 
 Нагадаємо, «УМ» писала про те, 
що минулого тижня частина працівни-
ків Національної суспільної телерадіо-
компанії України, що готувала прове-
дення Євробачення-2017, заявила про 
вихід із проекту. 
 Організатори конкурсу заявили, 
що Росія не влаштовуватиме провока-
цій. «Так, ми говорили, і у мене немає 
причин думати, що вони використо-
вують конкурс для небажаних акцій і 
провокацій. Російські музиканти і ТБ-
професіонали стривожені ситуацією 
не менше нашого. Вони знають: якщо 
щось піде не так, це в першу чергу вда-
рить по іміджу Росії», — сказав вико-
навчий продюсер конкурсу Йон Ола 
Санд. ■

■

ОГОЛОШЕННЯ

Втрачене посвідчення учасника бойових 
дій, серія МВ № 009179, видане коман-
дувачем Національної гвардії України 
на ім’я Корженка Віталія Юрі йовича, 
вважати недійсним.

■

ДО РЕЧІ…

 За три дні від старту продажу квитків на «Єв-
робачення-2017» розкупили майже п’яту частину 
квитків — 11 тисяч. До слова, y цю цифру навіть не 
входять закриті продажі для фан-клубів пісенного 
конкурсу. Серед проданих на «Євробачення-2017» 
квитків 48% придбали в Україні, а 52% — європей-
ських країнах та в Австралії.
 Усі квитки на фінал пісенного конкурсу (а 
продають їх навіть на репетиції) , який відбудеть-
ся в Києві 13 травня, розкупили протягом пер-
ших 15 хвилин після старту продажу. За слова-
ми представників офіційного сервісу з продажу 
квитків concert.ua, залишилися тільки квитки для 
людей з особливими потребами. Та й ті вже за-
броньовані.
 Наразі організатори визначають, скільки залиши-
лося квитків. Лише після цього решта надійде y про-
даж. 

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові почав працювати 
сервіс «Яндекс.Таксі». Зараз 
до служби підключено 350 
машин із 15 львівських так-
сопарків. Це сподобалося не 
усім львів’янам. Користувачі 
соцмереж розгнівані прихо-
дом російського сервісу в ук-
раїнське місто: «Тут би з на-
шими «шашечками» розібра-
тись, якість мінімальна, а от 
ціна — як за лімузин. Для 
повного «щастя» ще б заку-

питись у російському «АТБ» 
і під пісні Ані Лорак їхати на 
«Яндекс. Таксі», — обурюєть-
ся львів’янин Олег.
 Тим часом депутат Львів-
ської міськради Петро Ада-
мик зареєстрував звернення 
до міського голови Львова з 
приводу появи в місті драж-
ливого для багатьох сервісу. 
Він вважає , що це неприпус-
тимо.
 «Розповсюдження російсь-
кого бізнесу на терени Украї-
ни, зокрема і Львова, є непри-

пустимим у час, коли наша 
країна потерпає від агресії 
Росії і веде жорстоку щоден-
ну боротьбу на сході з російсь-
кими найманцями. Зваблюю-
чи львів’ян низькими цінами, 
згаданий сервіс фактично сти-
мулює їх ставати спонсорами 
армії країни-агресора. Апріорі 
неринково низькі ціни на пос-
луги цього сервісу вказують 
на агресивний стиль конку-
ренції, властивий російсько-
му бізнесу загалом. Фактич-
но відбувається така ж повзу-
ча агресія, як і на сході, лише 
економічними методами», — 
йдеться у зверненні Адамика.
 Андрій Садовий на своїй 
Facebook-сторінці відповів: 
«Депутат від БПП Петро Ада-
мик звернувся до мене, аби я 
публічно висловив свою по-
зицію і зробив так, щоб цей 
російський оператор не пра-
цював у Львові. Відповідаю: 
дозволи для операторів таксі 
видають у Фіскальній служ-
бі і в Укртрансбезпеці. Я ске-

рував їм листа, аби дали пов-
ну інформацію щодо наданих 
дозволів. Оператор не буде 
працювати, якщо його пос-
лугами не будуть користува-
тись. Вибирайте неросійські 
товари і послуги. «Яндекс.
таксі» почали у Львові пога-
но. Встановили десятки не-
законних рекламних носіїв. 
Сьогодні більшість iз них вже 
демонтували».
 Окрім усього іншого, так-
сі — болюча тема для жителів 
Львова. Вони неодноразово 
скаржилися на його якість. 
Викликати машину у свят-
кові дні або неможливо, або 
удвічі, втричі дорожче. На 
виклик може приїхати «ко-
рито» з водієм, який палить 
у салоні. Деякі водії — при-
хильники шансону та росій-
ської попси, а інші питають 
дорогу у пасажира, бо міста 
не знають. Тарифи зашкалю-
ють, окремі служби «деруть» 
iз львів’ян та гостей міста на-
віть більше, ніж столичні. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Цими днями кожний по-своєму переос-
мислює революційний український Май-
дан, по-своєму його відзначає і вшановує 
пам’ять про Героїв Небесної сотні. Тер-
нопільського поета-пісняра Івана Кушніра 
сильні емоції, пов’язані з тими історични-
ми подіями, надихнули на створення чи не 
першої в Україні пісні, присвяченої жінкам 
Небесної сотні. «Ольга Бура, Антоніна Баг-
рянець, Людмила Шеремета... Коли нещо-
давно дивився у Києві на їхні фото, то ста-
ло якось образливо, що є вже стільки пі-
сень про Майдан, а не чув жодної на честь 
саме цих жінок, як і всіх інших, хто в наш 
час пожертвував собою заради волі й не-
залежності України, — розповідає «УМ» 
автор слів і музики Іван Кушнір. — Так і 
з’явився, зовсім недавно, цей твір. Вико-
нує його тернопільська співачка з прекрас-
ним голосом Ярослава Декалюк, і щоразу, 
коли пісня починає звучати, всі в залі вста-
ють...»
 У студії Тернопільської обласної теле-
компанії буквально тиждень тому створи-
ли чудовий кліп для цієї пісні, і вона поча-
ла ширитись інтернет-мережею, здобуваю-
чи все більше шанувальників.
 ...Не плач, не сумуй ти, матусю моя!
 На небі нас тут вже багато.
 Ми станем усі як єдина рідня — 
 Небесная сотня нас звати... ■

Ірина КИРПА 
Херсон

 У нинішньому році суцільний колапс 
загрожує Херсонському аграрному уні-
верситету, де вже майже рік не можуть 
визначитися з ім’ям нового керівника 
вузу. На крісло нині претендують шість 
осіб, проте ніхто з них не користується 
належним авторитетом у колективі. 
 У квітні минулого року Міністерс-
тво освіти та науки України вже вноси-
ло до списку кандидатів на посаду рек-
тора Херсонського державного аграр-
ного університету шістьох претенден-
тів. Однак вибори ректора закінчилися 
провалом: ніхто з кандидатів не набрав 
потрібної кількості голосів. Якщо «дру-
га спроба» також завершиться нульо-

вим результатом, фахівці Міністерс-
тва освіти та науки України запропону-
ють керівництву Херсонської ОДА роз-
глянути можливість розформування 
або приєднання ХДАУ до іншого вишу. 
Була озвучена й третя пропозиція: пере-
профілювати вищий навчальний заклад 
у коледж через неспроможність трудо-
вого колективу обрати собі ректора.
 — Внутрішній ВВП Херсонщини 
майже на сорок п’ять відсотків формує 
аграрний сектор, тому наша область не 
має права втрачати «кузню сільськогос-
подарських кадрів», — заявив очіль-
ник Херсонщини Андрій Гордєєв. — 
У 2016 році тільки 24 відсотки випус-
кників херсонських шкіл продовжили 
навчання у місцевих вишах, інші — 
роз’їхалися по інших регіонах.
 За словами чиновника, розвиток еко-
номіки південного регіону не має сенсу, 
якщо молодь вважає за краще залиша-
ти «депресивний» у плані пошуку ро-
боти регіон. Зараз на Херсонщині вже 
розроблено програму збереження та 
підтримки людського потенціалу. Ста-
більна робота міських вишів — один iз 
її пріоритетних напрямів.
 За словами нинішнього депутата 
Верховної Ради України та колишньо-
го ректора Херсонського державного 
університету Олександра Співаковсь-
кого, об’єднання колективу ХДАУ не-
обхідне для порятунку долі одного з 
найважливіших для аграрного регіо-
ну внз.

 До речі, аналогічна ситуація з ви-
борами ректора сталася у Херсонському 
державному університеті, де навчаєть-
ся понад десять тисяч студентів, півто-
ра року тому. Через чутки про можли-
ве розформування там ледь не спалах-
нув бунт. Новини про те, що виш чекає 
реорганізація з частковим розпродажем 
майна, наполегливо циркулювали на 
всеукраїнському рівні кілька місяців.
 Причиною паніки стала також пер-
спектива ліквідації самого вишу в нині 
існуючому форматі, оскільки умовами 
договору про співпрацю між Україною 
та МВФ передбачено скорочення на 5 
відсотків усіх шкіл, а також зменшен-
ня більш ніж удвічі кількості вищих 
навчальних закладів, що нині працю-
ють в Україні. Під скорочення потен-
ційно потрапляють й херсонські виші, 
які після реформування повинні бути 
«оптимізовані», наслідком цього може 
стати частковий розпродаж майна.
 До цих пір адміністрації Херсонсь-
кої області вдавалося успішно «розру-
лювати» ситуацію із кадровими питан-
нями у вишах області. Тому є надія, що 
Херсонський аграрний університет пе-
реживе вибори ректора та успішно про-
довжить своє існування. У цьому році 
сільськогосподарський університет 
Херсонщини відзначив 143 роки від дня 
свого заснування. На даний час у ньому 
навчаються понад п’ять тисяч студентів 
та працюють приблизно п’ятсот педаго-
гів та науковців. ■

ПРОТИДІЯ

Погано почав, 
погано закінчиш
Львів’яни проти сервісу з назвою 
російського домена 

■

ОСВІТА

Що посієш...
Через неможливість 
своєчасно провести 
вибори ректора на 
межі розвалу опинився 
аграрний університет

■

ПАМ’ЯТЬ

У Майдану жіноче обличчя
З’явилася пісня на честь жінок Небесної сотні

■

Автор Іван Кушнір і виконавиця пісні Ярослава Декалюк.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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«Найкраще вшанування загиблих 
на Майдані — виконати все те, чого хотіли полеглі!».

Олександр Солонтай
експерт Інституту політичної освіти

УКРАЇНА МОЛОДА

Австрія дозволила 
екстрадицію Дмитра Фірташа 
до США 
 Вищий земельний суд Відня задо-
вольнив апеляцію США, дозволивши екс-
традицію підозрюваного в хабарництві ук-
раїнського олігарха Дмитра Фірташа, яко-
го затримали в Австрії у березні 2014 року 
на запит американських слідчих, однак 
пізніше відпустили під рекордну для Авс-
трії заставу у 125 млн. євро. З того часу 
Фірташ проживав в Австрії.
 У США Фірташа звинувачують у да-

ваннi 18,5 млн. доларів хабара за ліцензію 
на розробку титанових родовищ у Індії поза 
конкурсом. Американські слідчі знайшли у 
нього більше сотні офшорних компаній. Ма-
ють претензії до олігарха і в Іспанії, де його 
підозрюють у відмиванні коштів та участі в 
організованому злочинному угрупованні.
 У квітні 2015 року Земельний суд Від-
ня відмовив Мін’юсту США в екстрадиції 
Фірташа, але Вищий земельний суд Від-
ня став на бік американського закону. Те-
пер Фірташу загрожує до 50 років тюрми і 
конфіскація всіх активів.

БПП чи «Батьківщині» 
поки альтернативи немає
 Якби президентські або парламент-
ські вибори відбулися сьогодні, за пере-
могу на них поборолися би партії «Бать-
ківщина» та Блок Петра Порошенка. На це 
вказують дані різних соціологічних опиту-
вань, оприлюднених нещодавно. Щоправ-
да, в питанні, хто ж із двох політиків отри-
мав би найбільше голосів, думки соціоло-
гів не завжди збігаються, констатує сайт 
«Слово і діло», який моніторить діяльність 
партій i народних депутатів.

 Наприклад, за даними Київсько-
го міжнародного інституту соціології, 
перевагу має Тимошенко (18,1% про-
ти 12,5% у Порошенка), тоді як «Центр 
Разумкова» віддає перевагу чинному 
Президенту (16,2% проти 11,5% у лі-
дерки «Батьківщини»), а соціологічна 
група «Рейтинг» прогнозує обом по 
15% підтримки потенційних виборців.
 Приблизно така ж сама ситуація 
з невеликою перевагою партії Тимо-
шенко й у «змаганні» за електорат 
між «Батьківщиною» та «Солідарніс-

тю». От тільки тут, прогнозують деякі 
соціологи, серйозну боротьбу може 
нав’язати «Опозиційний блок». Та і 
лідер цієї партії Юрій Бойко вже на-
ступає на п’яти фаворитам можливих 
президентських виборів.
 Утiм усе залежатиме і від того, 
за якою законодавчою базою відбу-
ватимуться вибори і хто очолюватиме 
ЦВК. Наразі ж Верховна Рада досі не 
може переобрати склад ЦВК, повно-
важення якої закінчилися ще в 2014 
році. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Торгувати чи ні?
 «Скажіть, будь ласка, а під Вер-
ховною Радою буде де припаркувати 
автомобіль?» — «Поки що так, але 
поспішай, бо скоро не буде». Такі 
запитання, які зранку з’явилися у 
соцмережах, засвідчили, що з наго-
ди робочого тижня в парламенті тут 
готується якась акція. І справді — 
кілька сотень людей, організованих 
ініціаторами Штабу блокади торгів-
лі з окупованими територіями за під-
тримки депутатів «Самопомочі» та 
активістів «Укропу», зібралися біля 
Верховної Ради, щоб закликати де-
путатів підтримати Закон про оку-
повані території. Сам законопроект 
представив лідер фракції «Самопо-
мочі» Олег Березюк, заявивши, що 
він складений за аналогом ситуації 
з Кримом, куди заборонені поїздки 
українських міністрів, народних де-
путатів та інших чиновників, які 
мають доступ до державної таємни-
ці. Олег Березюк закликав депутатів 
уже цього четверга внести до поряд-
ку денного і розглянути цей законо-
проект.
 Утiм сподіватися на оператив-
не вирішення цього питання, навіть 
під тиском вулиці, не випадає. Хоча 
б з огляду на те, що альтернативний 
законопроект розробляє і готуєть-
ся внести до парламенту народний 
депутат від БПП Мустафа Найєм. У 
його законопроекті в центрі уваги є 
не стільки економічні, скільки пра-
вові відносини між «великою зем-
лею» і окупованими територіями. 
А оскільки консультацій між двома 
групами не спостерігається, швидше 
за все, кожна з фракцій і груп від-
стоюватиме власну позицію, а за та-
кого підходу жоден із законопроек-
тів не має шансу отримати достатню 
кількість голосів, тим більше що Опо-
блок та інші «опозиціонери» за них 
просто не голосуватимуть.
 Не бачить альтернативи торгів-
лі з Донбасом і Прем’єр-міністр Ук-
раїни Володимир Гройсман. На вчо-
рашньому засіданні уряду він укотре 
заявив, що донецький антрацит — 
найдешевший, а без нього Україна 
щонайменше років три ніяк не обій-
деться. В іншому разі він прозоро на-
тякнув, що всі видатки ляжуть зно-
ву на кишені споживачів, бо держава 
не збирається дотувати вугільну про-
мисловість. 

Без імунітету, але з мандатом
 У самій Верховній Раді учора біль-
ше переймалися робочими момен-
тами. Депутати з другої спроби (два 
тижні тому їм це не вдалося) таки за-
твердили порядок денний шостої сесії 
парламенту. До неї включено 3200 
законопроектів, які депутати мають 
розглянути до липня цього року. Та-
кож депутати позбавили депутатсько-
го мандата Олексія Савченка, обрано-
го головою Миколаївської облдержад-
міністрації, та прийняли присягу Фе-
дора Бендюженка, який поповнив 
лави «Народного фронту» замість по-
мерлого Петра Ваната. Бендюженко 
був 80-м номером у списках «Народ-
ного фронту» і до обрання обіймав по-
саду начальника управління контро-
лю за виконанням рішень Державної 
виконавчої служби. 
 Утiм увага і журналістів, і громад-
ськості була прикута до тезки голови 
Миколаївської ОДА Надії Савченко, 
яка зранку розмістила на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» заяву про те, що вона 
просить Верховну Раду позбавити її 
депутатського імунітету. «Третя рiч-
ниця Майдану. Настав час полiтикам 
виконувати свої обiцянки без третього 
Майдану! Виконання першої обiцян-
ки: я вiдмовляюся вiд депутатської 
недоторканностi. Закликаю всiх на-
родних депутатiв України, Президен-
та України та українських суддiв зро-
бити те саме», — написала вона, а в 
кулуарах під час спілкування з жур-
налістами додала: «Це нонсенс, тако-
го немає ніде у світі, тільки в постра-
дянському просторі, щоб депутати так 
захищали себе від народу. Я цього не 
боюся, бо вважаю, що депутати мають 
ходити по землі, а не стояти на три-
буні чи літати в небесах». Що ж до де-
путатського мандата, то Надія Савчен-
ко заявила, що відмовлятися від нього 
не збирається. «Мене сюди поставили, 
і я буду це тягнути, буду працювати, 
хоч би як мені ця робота не подобала-
ся», — зазначила вона.
 Щоправда, заява Надії Савченко 
так і залишилася заявою. Як поясни-
ли парламентські експерти, у Верхов-
ній Раді наразі немає механізму знят-
тя депутатського імунітету ні індиві-
дуального, ні колективного — лише 
згода Верховної Ради на притягнення 
до відповідальності за поданням сило-
вих структур. Відповідний законопро-
ект, який стосувався, щоправда, і на-

родних депутатів, і суддів, застряг у 
коридорах парламенту через різний 
правовий статус суддів і депутатів. А 
нового, лише «депутатського» ніхто 
писати не поспішає.
 Отримав продовження і скандал 
навколо екс-радикала Андрія Артемен-
ка. За рішенням РПЛ, було оголошено 
про виключення його з фракції за пере-
дачу колишньому раднику президен-
та Дональда Трампа Майклу Флінну, 
про що повідомила газета «Нью-Йорк 
Таймс», свого плану врегулювання сто-
сунків між Україною та Росію, який, 
зокрема, передбачав здачу Україною 
Криму «на 50 чи 100 років в оренду» 
Росії. Останнє обурило лідерів кримсь-
ких татар Рефата Чубарова та Мустафу 
Джемільова, які заявили, що вбачають 
у цьому кроці ознаки державної зради 
і закликали Генеральну прокуратуру 
зайнятися цим питанням.
 Олег Ляшко звернувся до Артеменка 
з вимогою скласти депутатський ман-
дат, однак останній відмовився. Він за-
явив, що отримав схвалення свого пла-
ну з боку помічників президента РФ 
Володимира Путіна. У свою чергу Сер-
гій Лещенко назвав «план Артеменка» 
«планом Льовочкіна—Бойка/Сурко-
ва». «Бойко нещодавно був у Москві на 
зустрічах, Артеменко ж виконав роль 
кур’єра, а надалі буде грати роль фрон-
тмена», — написав він у «Фейсбуці». 

Героям — слава. І статус УБД
 Згадані пристрасті вирували біль-
ше в кулуарах. У парламенті ж депу-
тати переймалися долею учасників Ре-
волюції гідності — через три роки піс-
ля подій було вирішено надати ста-
тус учасника бойових дій тим, хто під 

час боїв отримав поранення. Для вста-
новлення таких осіб вони мають бути 
включені до переліку, який затвер-
джує Міністерство охорони здоров’я 
України. Ця норма не поширюється на 
силовиків, які одержали тілесні ушко-
дження під час виконання службових 
обов’язків, пов’язаних iз подіями Ре-
волюції гідності. Проект також пере-
дбачає надання права на статус інвалі-
да війни людям, які стали інвалідами 
внаслідок поранень чи інших ушкод-
жень здоров’я, одержаних від вибухо-
вих речовин, боєприпасів у зоні бойо-
вих дій на Донбасі (на підконтрольній 
українській владі території).
  За ухвалення за основу відповідно-
го законопроекту проголосував 261 де-
путат за мінімально необхідних 226. 
За даними Генпрокуратури, всього під 
час Євромайдану постраждали 2,5 ти-
сячі осіб, 104 із них загинули. У свою 
чергу, Кабінет Міністрів виділив 113,7 
мільйона гривень для виплати однора-
зової допомоги загиблим та постраж-
далим під час подій Майдану.
 Також Верховна Рада дозволила 
виділення земельної ділянки в центрі 
Києва без детального плану території 
(ДПТ) для будівництва музею Револю-
ції гідності. 
 Попри благородність намірів під-
тримки активістів Майдану, особливо 
тих, хто сам на сам лишився зi своїми 
хворобами (а частина за цей час і піш-
ла з життя через них), більшість із них 
сприйняла ініціативу парламенту як 
чергову спробу відкупитися від них. 
«Ми не за це стояли» — була першою 
реакція соцмереж на прийняті законо-
проекти. Хоча надія на те, що зміни 
таки колись будуть, лишається. ■

ПАРЛАМЕНТ

Грім і тиша української політики
Під стінами парламенту вимагали припинення торгівлі з ОРДЛО, а в парламенті — вшановували героїв Майдану

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Сумні роковини розстрілів майданівців у центрі столиці знову винесли на гребінь 
суспільної думки риторичне питання «чи ж за це ми боролися»? Саме крізь при-
зму цього питання останні дні оцінюються всі кроки і заяви наших політиків. Утім 
учорашнє засідання і Верховної Ради, і Кабінету Міністрів свідчить про те, що 
посадовці прагнуть не відкритого діалогу з людьми, щоб пояснити логіку своїх 
дій, а вгамування пристрастей і повернення до звичного стилю роботи. І водночас 
кожен політик намагається використати момент соціальної напруги для власних 
дивідендів.

Надія Савченко хоче відмовитися від депутатського імунітету, 
але Верховна Рада не знає, як це зробити.

❙
❙
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Росія 
без голосу 
Пішов із життя рупор Кремля 
в ООН Віталій Чуркін 

Інна СТЕПАНЧУК

 Усього один день не дожив до свого 65-річ-
чя постійний представник Росії в ООН Віталій 
Чуркін. У понеділок, 20 лютого, в Нью-Йорку 
на території російського представництва при 
ООН у нього стався серцевий напад. Диплома-
та терміново доставили в одну з місцевих ліка-
рень, але врятувати не змогли. 
 Російська преса не шкодує красномовних 
слів на адресу покійного: «За 10 років, які Чур-
кін провів у кріслі постпреда в ООН, він пере-
творився на один із символів нинішньої полі-
тики Росії — гордої, непоступливої, яка знає 
собі ціну й не плазує ні перед ким, здатна оса-
дити нахабних «партнерів» і готова відповісти 
на отруйний випад гострим словом». 
 «Гострі слова» пана Чуркіна, які не ма-
ють нічого спільного з дипломатією, справ-
ді запам’ятаються. Ось лише кілька його ци-
тат: «Яка пристойна людина буде з ним роз-
мовляти?» (про президента Грузії Міхеїла Са-
акашвілі, 2008 рік, після війни Росії й Грузії); 
«Я хотів би запитати шановного представника 
Сполучених Штатів: а зброю масового уражен-
ня знайшли в Іраку чи все ще шукаєте?» (у від-
повідь на звинувачення в агресії щодо Грузії, 
2008 рік); «Якщо ви ще раз заговорите зі мною 
таким тоном, такої речі, як Катар, після сьо-
годнішнього дня більше не буде» (відповідь 
представнику Катару, який критикував бло-
кування резолюції Радбезу ООН по Сирії); «Ді-
тей у Сирії посипають пилом, щоб видати їх за 
жертв бомбардувань» (заява про те, що чимало 
фото бомбардувань із Сирії є постановочними, 
2016 рік); «Звертаю увагу на закономірність: 
будь-яке серйозне загострення на Донбасі див-
ним чином збiгається iз зарубіжними поїздка-
ми українського керівництва. Мабуть, таким 
чином Київ розраховує зберегти в міжнарод-
ному порядку денному спровоковану ним же 
кризу» (про загострення ситуації в Авдіївці, 
2017 рік). 
 Постійний представник України при ООН 
Володимир Єльченко каже, що «знав Чуркіна 
багато років, хоча й не близько», спроби нала-
годити контакт були, «але, на жаль, вони не 
привели до зміни його риторики». «Кожний 
посол висловлює позицію своєї держави, — ци-
тує пана Єльченка «Главком». — Так, до інс-
трукцій зі своєї столиці можна додати певний 
особистий наратив. Але я б не перебільшував 
його особисту роль, не варто думати, що його 
особиста думка на цій посаді була чимось від-
мінним від позиції РФ, яку він представляв. 
У дипломатії є таке правило — якщо не згоден 
iз тим, що тобі пропонують, йдеш у відставку. 
Чуркін так не вирішив». 
 Віталій Чуркін був представником Росії 
при ООН з квітня 2006 року. Цей період оз-
наменувався суттєвим погіршенням стосун-
ків між Росією та Заходом. І весь цей час дип-
ломат був вірним рупором Кремля на міжна-
родній арені, вперто відстоював позицію своєї 
країни. Хто змінить на цій посаді Віталія Чур-
кіна, наразі не відомо. Додамо лише, що за ос-
танні два місяці Росія втратила сімох своїх 
дипломатів — трьох послів, одного консула та 
постпреда ООН. ■

■

Віталій Чуркін.❙

Путін у путах Гіменея?
 Російські ЗМІ широко коменту-
ють чутки про можливе одруження 
президента Росії Володимира Путіна 
з його коханкою та матір’ю спільних 
дітей Аліною Кабаєвою. Привід для 
чуток дала сама 33-річна Кабаєва, 
яка, як колишня легендарна гімнаст-
ка, відкривала у Москві гімнастичний 
турнір «Гран-прі Москви» і з’явилася 
на церемонії в елегантній білій сукні 
та з обручкою на «серцевому» паль-
ці правої руки, що вважається озна-
кою офіційного перебування жінки 
у шлюбі, на чому і наголошує газета 
«Московський комсомолєц». Нага-
даємо, що Путін офіційно розлучив-
ся зі своєю дружиною Людмилою 

2014 року. А перші повідомлення про 
його любовний зв’язок iз Кабаєвою 
з’явилися ще 2008 року. 

Сімейний підряд 
в Азербайджані 
 Президент Азербайджану Іль-
хам Алієв призначив свою дружину 
Мехрібан Алієву першим віце-прези-
дентом Азербайджану. Наказ Аліє-
ва про призначення був опубліко-
ваний на президентському сайті 21 
лютого. Алієв є президентом багатої 
на нафту колишньої радянської рес-
публіки з жовтня 2003 року, коли він 
почав керувати країною після сво-
го хворого батька Гейдара Алієва. 
Гейдар Алієв, який керував Азербай-

джаном із 1993 року, помер у груд-
ні 2003-го.  Ільхама Алієва правоза-
хисники та уряди західних країн зви-
нувачують у переслідуванні опози-
ційних політиків, правозахисників і 
журналістів та кумівстві, свідченням 
чого і стало призначення на високу 
державну посаду власної дружини.

«Яструб» став радником 
iз нацбезпеки у Трампа 
 Посаду радника з національ-
ної безпеки в адміністрації Дональ-
да Трампа, після звільнення Майк-
ла Флінна, зайняв генерал Герберт 
Макмастер, якого можна зарахува-
ти до табору «яструбів» у Вашин-
гтоні. У Пентагоні Макмастер уже 

тривалий час проштовхував адапта-
цію збройних сил США до методів 
«гібридної війни», які Росія вико-
ристовує проти України, та нарощу-
вання готовності збройних сил США 
до можливого протистояння з Мос-
квою. До останнього часу Макмас-
тер у Пентагоні очолював Центр ін-
теграції бойових можливостей сухо-
путних військ США та був заступни-
ком командувача з академічних та 
наукових досліджень iз розбудови 
сухопутних військ. Макмастер від-
верто заявив, використовуючи при-
клади України та Криму, що філосо-
фія стримування Росії, яку сповіду-
вали США та НАТО, зазнала прова-
лу. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 П’ятеро осіб, які перебува-
ли на борту легкомоторного літака 
Beechcraft B200 Super King Air, заги-
нули внаслідок падіння повітряного 
судна на будівлю одного з торговель-
них центрів австралійського Ессен-
дона — передмістя Мельбурна. Тор-
говий центр у момент інциденту був 
зачинений. Представник одного з ма-
газинів, розташованих в торговому 
комплексі, повідомив, що літак врі-
зався у складське приміщення. За да-
ними компанії, ніхто з персоналу не 

постраждав. Катастрофа сталася вчо-
ра приблизно о дев’ятій годині ранку 
за місцевим часом, повідомляє місце-
ва поліція, на яку посилається інфор-
магенція dpa. За даними місцевої вла-
ди, загиблі внаслідок авіакатастрофи 
— пілот, який мав громадянство Авс-
тралії, та четверо громадян США. 
 Як повідомляє AP, повітряне суд-
но виконувало чартерний рейс з аеро-
порту Ессендона на австралійський 
острів Кінг, розташований неподалік 
Тасманії. Очевидці інциденту роз-
повідають про серію вибухів, поже-
жу та стовп чорного диму внаслідок 

падіння. Поліції довелося провести 
евакуацію мешканців навколишніх 
поселень та заблокувати прилеглі ву-
лиці, аби уможливити безперешкод-
ний доступ до місця авіакатастрофи 
рятувальникам та пожежникам.
 За попередньою версією, при-
чиною аварії стала відмова дви-
гунів. Літак устиг подати сигнал про 
лихо. Прем’єр-міністр штату Вік-
торія Даніель Ендрюс повідомив, 
що в гасінні масштабної пожежі бра-
ли участь 90 вогнеборців. «Сьогодні 
надзвичайно сумний день», — додав 
він. ■

КАТАСТРОФИ

«Покупці», яких ніхто не чекав 
Поблизу Мельбурна літак упав на торговельний центр

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Позавчора віце-прези-
дент США Майк Пенс здій-
снив свій перший одноден-
ний візит до Брюсселя, який 
європейські оглядачі вже 
встигли назвати «підбадьор-
ливим». У Брюсселі побою-
ються погіршення відносин 
між Європою та США з при-
ходом до влади непередба-
чуваного президента США 
Дональда Трампа. Тому ме-
тою коротких відвідин Пен-
сом Брюсселя не було укла-
дання якихось конкретних 
домовленостей, а донесен-

ня до європейських політи-
ків послання, що Сполучені 
Штати будуть непохитними 
стосовно міцних відносин з 
Євросоюзом та гарантій єв-
ропейської безпеки завдяки 
НАТО, що рішуче налашто-
вані покладати відповідаль-
ність за агресію і насилля на 
українському сході на Мос-
кву. 
 Але при цьому США за-
кликають своїх партнерів 
по НАТО серйозно сприйня-
ти вимогу підвищити війсь-
кові бюджети до двох відсо-
тків ВВП. Президент США 
Дональд Трамп чекає «кон-

кретних кроків» до кінця 
2017 року. Про це, завер-
шуючи свій візит до Євро-
пи, заявив віце-президент 
США Майк Пенс. 
 Збільшення оборонних 
витрат країн НАТО, що 
витрачають на ці цілі мен-
ше 2 відсотків ВВП, було 
однією з важливих вимог 
під час передвиборчої кам-
панії Трампа, нагадує у 
своєму коментарі «Німець-
ка хвиля». Ще в 2014 році 
на саміті Альянсу в Уельсі 
його учасники домовили-
ся досягти цієї мети впро-
довж десяти років. Згідно з 

даними НАТО, в 2016 році 
тільки чотири країни Аль-
янсу, крім США, викона-
ли цю вимогу. Більше двох 
відсотків своїх ВВП витра-
чали на оборону Греція (2,4 
відсотка), Великобританія 
(2,2 відсотка), Естонія (2,2 
відсотка) і Польща (2 від-
сотки). Німеччина виділяє 
на оборону приблизно 37 
млрд. євро на рік, що ста-
новить лише 1,2 відсотка 
її ВВП. Бюджет оборонно-
го відомства в США в 2016 
році становив 594 млрд. до-
ларів, а в усіх європейських 
країнах-членах Альянсу 
і Канаді, разом узятих, — 
273 млрд. доларів.
 У Брюсселі американсь-
кий віце-президент Майк 
Пенс зустрівся з Генераль-
ним секретарем Північно-
атлантичного альянсу Єн-
сом Столтенбергом, а та-
кож відвідав Європейську 
раду та мав розмову з її го-
ловою Дональдом Туском. 
Він гарантував, обіцяв та 
запевняв у стабільності 
дружби по обидва боки Ат-
лантичного океану. Туск 
також говорив про необхід-
ність міцного трансатлан-
тичного зв’язку. Йшлося 
й про Україну. «Після зу-
силь Росії силою змінюва-
ти кордони, ми будемо про-
довжувати наші зусилля в 
Польщі та державах Балтії 
шляхом реалізації ініціа-
тиви посилення там при-
сутності НАТО. Щодо Ук-
раїни, то Сполучені Штати 
продовжуватимуть домага-
тися того, щоб Росія несла 
відповідальність за ситуа-
цію в Україні, та вимагати 
від неї, щоб, згідно з Мінсь-
кими угодами, вона розпо-
чала деескалацію насилля в 
східній Україні», — заявив 
після зустрічі з Дональдом 
Туском Майк Пенс. ■

ВІЗИТИ

«Заспокійливе» від Пенса
Перший візит нового віце-президента США до Брюсселя

■

Майкл Пенс: Росії поблажок не буде. ❙
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Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

Сумна майже трирічна історія військо-
вого протистояння в Криму і на Донбасі 
та невиправдана «делікатність» країн 
Заходу й міжнародних організацій щодо 
агресора спонукає до думки, що основ-
ною причиною тотального  побоювання 
РФ є, мабуть, її ядерний потенціал. Бо 
й справді, ще ніхто не пояснив, як адек-
ватно відповісти ядерній Росії з боку 
окупованої неядерної України чи занадто 
розважливого Заходу, в разі застосуван-
ня російською стороною ядерної зброї? 
Іншими словами: основним каменем 
спотикання є російська ядерна зброя. 
Вона визначає побоювання перед Росією 
і України, і всього світу.

Ядерна зброя не є гарантією ненападу 
 Уже тривалий час Крим окупова-
ний, а ситуація на Донбасі не має адек-
ватного визначення, збройне протисто-
яння, по суті, практично не міняється — 
то стихає, то загострюється. Подальше 
збереження такого становища невигід-
не Україні, певною мірою задовольняє 
Росію і поглиблює втому від нас на За-
ході. Здається, що така криза застигла 
і не припинятиметься роками. Напро-
шується думка про те, що для припинен-
ня згаданої кризи в Україні треба адек-
ватно відповісти на російське «ядерне 
питання». 
 У зв’язку з цим останнім часом ак-
тивно аналізується тема відновлення 
нашою державою ядерного статусу. Це 
питання порушують багато політиків, у 
тому числі й окремі народні депутати Ук-
раїни. У цьому контексті напрошується 
така відповідь: по-перше, говорити мож-
на лише про НАБУТТЯ Україною ядер-
ного статусу, а не про його ВІДНОВЛЕН-
НЯ. Адже Україна ніколи, включаючи 
період від проголошення незалежності 
у 1991 році й дотепер, не мала ядерного 
статусу. На нашій території певний час 
лише розмiщувалася ядерна зброя ін-
шої держави — СРСР. Є така думка, що 
українська нація, у порівнянні з інши-
ми, зробила чи не найбільший інтелек-
туальний внесок у створення радянської 
ядерної зброї. Однак після розпаду імпе-
рії ми самі вирішили здихатися зі своєї 
території всієї ядерної зброї. Зокрема, 
«розтрубили» всьому світу, що нею не 
могли керувати, оскільки засоби управ-
ління були не в нас, а своїх фахівців не 
почули й навіть проігнорували. Тобто, 
намагалися показати всьому світу, що у 
нас немає людей, які здатні розібратися 
в ядерній зброї. І світ адекватно проре-
агував на нас. Урешті-решт, усі ядерні 
боєголовки, зокрема тактичні, з Украї-
ни були вивезені.
 По-друге, нема ніякої гарантії в тому, 
що ядерна Росія не здійснила б збройної 
агресії на Україну, якби ми мали ядерну 
зброю. В результаті світ міг би бути свід-
ком збройного протистояння з мож-
ливістю застосування ядерних засобів з 
обох боків. Хоча ніхто не може гаранту-

вати, що в односторонньому порядку так 
не вчинить РФ проти нас. Адже сподіва-
тися або намагатися зрозуміти логіку 
дій Росії — щонайменше справа безпер-
спективна і невдячна. Отже, наявність в 
України ядерної зброї ще не є гарантією 
того, що наша держава не зазнає російсь-
кої агресії із застосуванням такої зброї.

Що робити у «сірий період»?
 По-третє, безумовно, Україна здатна 
виробляти і мати ядерну зброю. Але не 
варто забувати того, що ми, створюючи 
свою ядерну бомбу, будемо порушувати 
всі наші зобов’язання перед усім світом 
щодо нерозповсюдження ядерної зброї 
та її компонентів. Варто наголосити, що 
з моменту прийняття рішення про ство-
рення свого ядерного арсеналу з нами не 
працювала б жодна цивілізована краї-
на, усі міжнародні фінансові інститу-
ції відмовилися б від фінансової спів-
праці, зокрема й від кредитування. Тоб-
то, в разі створення української ядерної 
зброї, оплатити такий проект мала б са-
мостійно Україна. А це може бути від 
кількох мільярдів до кількох десятків 
мільярдів доларів. Чи є у нас гроші на 
таке ядерне озброєння? Чи підтримав би 
народ України такий проект? Тим біль-
ше що йдеться про впровадження техно-
логій 40-50-х років минулого століття, 
тобто, де-факто, — про повернення на-
шої держави до минулого технологічно-
го рівня за великі гроші. 
 І дуже серйозним є питання, якого 
всі прихильники ядерних бомб уника-
ють: а що робити в «сірий період», тоб-

то — в період від прийняття рішення про 
створення ядерної зброї до її реального 
створення, тобто тоді, коли ми може-
мо бути практично відкриті — не захи-
щені ні від авіа- ані від ракетних ядер-
них уражень у той час, коли свого ядер-
ного озброєння ще нема? А це довгий час 
— роки. Не треба забувати, що в такому 
випадку від нас відреклися б практично 
всі зарубіжні партнери, не було б ні фі-
нансового, ні військового співробітниц-
тва. Тобто — повна міжнародна ізоля-
ція, ніхто навіть теоретично не допоміг 

би нам захищатися. 
 Словом, виходить, що створення ук-
раїнської ядерної зброї зупинить розви-
ток України, і це буде вигідно насампе-
ред нашому ворогу. 

Захищатися можна інакше 
 По-четверте, було б цікаво ініціюва-
ти та розробити технологію XXI століт-
тя — з нейтралізації ядерної зброї. І 
впровадити її, тобто освоїти виробниц-
тво і поставити в ЗСУ відповідні засо-
би. Особливо привабливим був би такий 
проект у рамках Балто-Чорноморської 
дуги. Ефективність засобів з нейтраліза-
ції ядерної зброї лише в 15—20% викли-
кали б паніку в агресора. А в разі вищої 

ефективності — і поготів. Важливо, що 
в такому випадку не припинялося б між-
народне співробітництво за участю Ук-
раїни під час так званого «сірого періо-
ду», тобто в період з часу прийняття рі-
шення до створення згаданих засобів 
нейтралізації. Іншими словами: не було 
б реальних перешкод Україні щодо спів-
праці з партнерами, в тому числі у вій-
ськовому співробітництві, якби ми мали 
на меті практичний захист нашої тери-
торії від потенційного російського ядер-
ного удару. 
 Очевидно, що така ініціатива Украї-
ни серйозно підняла би міжнародний ав-
торитет нашої держави у світі, що особ-
ливо важливо тепер, коли багато гово-
риться про те, чи Україна є суб’єктом 
чи об’єктом міжнародної політики. Це 
позитивно вплинуло б на утвердження 
авторитету української науково-техніч-
ної школи, адже йдеться насамперед 
про сучасні найновіші науково-техно-
логічні досягнення. Очевидно, що таку 
ініціативу України підтримали б цивілі-
зовані, демократичні держави, які воче-
видь захотіли б бути співвласником та-
кої розробки і допомогли б з фінансуван-
ням проекту. Варто також зауважити, 
що згадані засоби нейтралізації ядерної 
зброї, в разі їх створення, були б висо-
коліквідними на світових ринках оз-
броєнь і таким чином витрати на їх ство-
рення могли би бути повністю або част-
ково покритими.
 Отже, є кілька варіантів адекват-
ної відповіді на російську ядерну загро-
зу. Очевидно, що зараз ніхто не здатен 
об’єктивно прорахувати, який з варіан-
тів є найгірший, а який найкращий. 
Можна, звичайно, нічого не робити, далі 
боятися російської ядерної зброї, втра-
чати авторитет, бути готовим до участі 
в багаторічній війні з РФ на українсь-
кій території з усіма наслідками для 
нас тощо. А можна діяти. Зокрема, шу-
кати відповіді на ядерну загрозу Росії. 

Їх може бути багато: від елементарно-
го ядерного озброєння до нейтралізації 
ядерної зброї окупанта. 
 Найоб’єктивніше з цього приводу 
може визначитися спеціальна комісія за 
участю реальної науково-технічної елі-
ти України. Цією комісією мають бути 
зроблені оцінки наших можливостей і 
наслідків. Очолювати такий орган має 
людина, словам якої довірятимуть і в 
Україні, і за кордоном. А залучення ук-
раїнських науковців і техніків до вирі-
шення такої особливо важливої для на-
шої держави проблеми сприяло б віднов-
ленню значимості української науки й 
техніки, що є важливим аспектом май-
бутнього української державності. ■

ДИСКУСІЯ

Чи захистить Україну «кнопка»?  
Доцільність набуття нашою країною ядерного статусу викликає чимало сумнівів 

■

Говорити можна лише про набуття Україною ядерного статусу, 
а не про його відновлення. Адже незалежна Україна ніколи 
не мала ядерного статусу.

Ядерна зброя: більше мінусів, ніж плюсів.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Левова частка — 74 відсо-
тки — міжнародних поставок 
озброєнь припадає на п’ять 
країн — Сполучені Штати 
Америки, Росію, Китай, Фран-
цію та Німеччину. Водно-

час найбільшими імпортера-
ми зброї є Індія та Саудівська 
Аравія. Зброю найчастіше ку-
пують країни Азії та Океанії, 
а також країни Близького та 
Середнього Сходу. Такі дані у 
своєму звіті оприлюднив сток-
гольмський Інститу вивчення 

проблем миру (SIPRI). Екс-
перти SIPRI підрахували, що 
за період з 2012-го по 2016-й 
роки обсяги світового ринку 
озброєнь зросли на 8,4 відсо-
тка порівняно з попереднім 
п’ятирічним періодом. Зага-
лом продажі смертоносного 
товару досягли найбільшої 
позначки з часу завершен-
ня «холодної війни». Тенден-
ція до зростання глобального 
ринку озброєнь мала місце й у 
звіті Інституту за попередній 
рік.
 Найбільшими гравцями на 
глобальному ринку озброєнь 
залишаються США та Росія. 
Частка американських вироб-

ників озброєнь на світовому 
ринку становить 33 відсотки. 
Водночас у 2012-2016 роках 
спостерігалося зростання об-
сягів продажу зброї з маркою 
Мade in U.S.A на 21 відсоток. 
«США експортують озброєння 
щонайменше до 100 країн, це 
значно більше, ніж у будь-кого 
з інших країн-експортерів», — 
зазначають аналітики SIPRI. 
Майже половина американсь-
кої зброї, що йде на експорт, 
припадає на країни Близького 
та Середнього Сходу.
 Друге місце — за Росією, 
чия ринкова частка становить 
23 відсотки. На третьому місці 
— Китай, який зміг збільши-

ти обсяги експорту озброєнь 
на 74 відсотки. Піднебесна на-
ростила свою частку на світо-
вому ринку смертоносного то-
вару до 6,2 відсотка. На Фран-
цію та ФРН припадають 6 та 
5,6 відсотка глобального рин-
ку озброєнь відповідно.
 Нагадаємо, згідно з опри-
людненим у грудні 2016 року 
дослідженням SIPRI, Україна 
посіла дев’яте місце серед сві-
тових експортерів зброї. Ще 
кілька років тому, коли допро-
дувалися велетенські арсенали 
зброї з радянських часів, Ук-
раїна посідала четверте місце 
у списку найбільших експор-
терів зброї. ■

ЗБРОЯ

Світ під прицілом  
Україна — у першій десятці експортерів 
засобів убивства

■
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«Найманці» — чоловіки 
від 18 до 58 років
 Мiй спiврозмовник Микола 
— хмельничанин, перебував у 
короткочасній відпустці й вже 
наступного дня мав їхати на пе-
редову.
 ■ Миколо, чому вирішили 
піти на контрактну службу?
 — До Майдану я вже був 
на контракті, адже служив у 
прикордонній академії ім. Б. 
Хмельницького. Коли скінчив-
ся контракт — жив-працював 
спокійно. Згодом «воював» на 
Майдані, а після Революції мої 
побратими пішли служити. Я 
зміг піти в армію лише на по-
чатку 2016 року, адже півто-
ра року лікувався після важко-
го перелому ноги. Спершу зай-
мався волонтерством, а згодом 
попросився добровольцем. Та у 
вiйськкоматі мені запропонува-
ли контракт, який я й підписав 
на три роки (хоча пропонували 
підписати на термін «до закін-
чення особливого періоду»). До-
недавна можна було підписува-
ти на півроку — лише після чи 
під час строкової служби, або ж 
тим хлопцям, які прийшли по 
мобілізації. Оскільки людей не 
вистачає, то з ними постійно ве-
дуть бесіди й агітують лишитися 
на довше; тож вони, як правило, 
переслужують місяць-другий. А 
таким, як я, можна підписува-
ти контракт як мінімум на три 
роки. Після нетривалої підго-
товки потрапив у Луганську об-
ласть. 
 ■ Які побутові умови, яка 
платня? 
 — Невеличку ферму оббили 
целофаном та й живемо у ній. А 
коли потрапляємо на передову, 
то там, зрозуміло, ще гірше. Ми 
в постійній ротації: то заїжджає-
мо на «передок», то виїжджаємо 
звідти, адже в нас своя специфі-
ка. А ті, хто фактично постійно 
на передовій, живуть у землян-
ках i бліндажах. Якщо є де на-
брати воду, то це вже добре...
 Бувають конфузи з намета-
ми: десь щось підгоріло чи пор-
валося, то все відновлюємо за 
свій кошт. Якщо трапилася 
втрата якогось казенного май-
на, наприклад, складової броне-
жилета — підсумка для грана-
ти, також мусиш для звітності 
купувати новий. 
 Зарплату виплачують більш-
менш вчасно. Сім тисяч є зар-
плати, крім того, доплати зале-
жать від того, на якій ти лінії — 
першій чи третій. Прикро, що 
якщо ми перебуваємо на другій 
і виїжджаємо на першу, то нам 
переважно виплачують лише 

1,2 тисячі. Якщо ти на самому 
«передку» — передбачено «бойо-
вих» 4,2 тисячі... 
 ■ Як годують? Чи вистачає 
техніки та всього необхідного  
до неї?
 — Щодо харчування, то в 
цілому це болюче питання. «Ка-
зен ної» їжі не вистачає, тож до-
водиться багато чого докупову-
вати самим. Ще волонтери на-
магаються дещо з продуктів 
«підкидати». 
 Коли перебуваємо на базі, 
то за освітлення, газ платимо зі 
своєї кишені. Та найбільше все 
ж нас турбує те, що вся військо-
ва техніка стара (1972 та 1979 
років випуску), i її постійно ре-
монтуємо своїми силами, купує-
мо запчастини. 
 Дякувати волонтерам, які 
дали б/в джип, щоб можна було 
полями їздити. Але ж тут інша 
халепа: виникають проблеми 
«всередині» — у плані оформ-
лення цієї техніки. А взагалі ма-
шини в «зоні» комплектуючими 
не забезпечують. Тож проблем із 
технікою вистачає.
 ■ Чи існують дисциплінарні 
покарання, чи є «дідівщина»?
 — Якщо хтось «проштра-
фився», наприклад, напився, то 
карають дисциплінарно — вiд-
правляють на гауптвахту. Крім 
того, позбавляють премії. Чима-
ло й дрібних проблем. Скажімо, 
не вистачає елементарного, тих 
же медикаментів. Сухпайки, які 
нам видають, задавнені: ось був 
останній завоз, то їхнiй термін 
сплив ще півроку тому...
 А «дідiвщини» в нас немає, 
бо кожен розуміє, що в усіх є 
зброя в руках. Щодо офіцерсько-
го складу, то вони переважно 
добре ставляться до своїх під-
леглих (у нас діюча бойова час-
тина) i готові «рвати» будь-кого 
за них. 
 Діапазон віку контрактників 
у нашому підрозділі — 18 років 
наймолодшому, а найстаршому 
— 58.
 У моєму підрозділі є вiдсо-
ткiв 50, хто підписав контракт 
без конкретного терміну, а «до 
закінчення особливого періо-
ду». Дехто зараз проситься додо-
му, а їх не відпускають із ЗСУ. 
То люди просто роблять собі «за-
льоти», щоб їх звільнили «через 
невідповідність».

Найкраще «напакована» 
Нацгвардiя
 Інший співрозмовник — 30-
річний прапорщик ССО (сил спе-
цоперацій) — переймається тим, 
що приховують дуже великий 
недокомплект у підрозділах. На-

віть спеціально передають доку-
ментацію i «правлять», змінюю-
чи в паперах чисельність людей 
у підрозділі: переписують i пи-
шуть меншу кількість людей, 
аби за стандартом підходили. 
Бо реально дуже сильно не вис-
тачає людей скрізь. 
 ■ Завжди дивувало, що «спе-
ци» чомусь не виглядають, як 
Рембо?!
  — Так завжди! Всiлякі там 
«аватари» зі «звичайної» ар-
мії — в банданах, з обрізани-
ми рукавицями й купою інших 
«понтів». Толковий боєць спец-
підрозділу ніколи не говорить, 
хто він, i нічого «такого» не по-
казує. Чим елітніший підрозділ, 
тим менше видно пересічній лю-
дині, що вони вміють. Скажімо, 
найелітніші — ГУРівці, з якими 
доводилося мені спілкуватися, 
я б нiколи не сказав, що хтось із 
них такого високого рівня під-
готовки: сіренькі, непримітні 
хлопці. А насправді в них біль-
ше 1000 стрибків iз парашутом, 
200 занурювань, тож може лю-
дину вбити одним поглядом. 
 ■ Як справи з технікою та 
озброєнням у вашому підроз-
ділі?
 — Зараз найкраще «напа-
кована» Нацгвардія, в яку вли-
вається багато грошей. Її піа-
рять i дуже сильно «розкручу-
ють», стільки техніки, скільки 
в них, немає ні в кого! Обмун-
дирування в них теж найкра-
ще. Але ж вони не воюють (пер-
ші «нацгвардійці», які після 
реформ були укомплектовані 
добробатівцями, ті воювали, й 
полягло їх чимало). Згодом їх 
почали відводити, аби не було 
розголосу про втрати, адже 
Нацгвардія — новий підрозділ, 
і вони не повинні гинути. Мак-
симум — стоять на блокпостах, 
куди ніщо не долітає: контро-
люють вантажі i, як правило, 
«бабки» заробляють.
 За фактом — чим біль-
ше підрозділ воює, тим мен-
ше в нього вкладають грошей! 
Усе банально: навіщо вклада-
ти гроші туди, де все це підір-
вуть і спалять? Тож на лінію 
зіткнення йде лише стара ра-
дянська «консерва», бо на «пе-
редку» ні люди, ні техніка дов-

го не живуть!
 ■ Але ж казали в серпні, що 
з параду техніка піде вiдразу 
на передову?
 — То все показуха й обман. 
Так, усе передали ЗСУ, але 
те «гарне», як правило, йде у 
підрозділи, які «нічого не роб-
лять»: техніка тупо стоятиме в 
ангарах. Адже 80% ЗСУ не бе-
руть участі в АТО!  
 ■ Яке ставлення старших 
офіцерів до підлеглих?
 — У нашому підрозділі пол-
ковник може і підлогу підміта-
ти, і їсти готувати. Та й загалом 
десь до командира батальйону, 
а це майор, максимум підпол-
ковник, нормальні «пацани», 
а хто вище... Я б узагалі в усіх 
офіцерів вище полковника (за 
невеличким  винятком) позні-
мав би погони й відправив на 
пенсію, нехай дають дорогу 
молодим. Усе наше команду-
вання — «паркетне»: вони не 
вміють ні командувати, ні во-
ювати. Тому й усі операції — 
провальні. Росіяни навчилися 
на Чечні; більшість із їхнiх во-
якiв — обстріляні. Людей, які 
в нас розумiють, як треба во-
ювати, можна на пальцях пе-
рерахувати, але ніхто з них не 
був у командуванні. А ті тол-
кові, які знали, розуміли й умі-
ли, котрі були ще з радянських 
кадрів, фактично всі загинули 
в 2014 році, адже навчали на-
ших хлопців і були разом iз 
ними в боях.

Не голоднi, не холоднi
 Найлаконічнішим виявив-
ся Володимир Білик, який ро-
дом iз Донеччини, й на всі за-
питання відповів: «У нас у 
1-й штурмовій роті батальйо-
ну «Айдар» із харчуванням, 
обігрівом i всім іншим нор-
мально. Зробили собі блінда-
жі, в них стоять буржуйки: 
ми не голодні, не холодні. Зар-
плату щомісяця дають вчасно, 
лише інколи затримка буває в 
2-3 дні. Отримуємо від семи 
тисяч і вище — залежно від 
звання, плюс 4200 гривень — 
«атошних», бо ж стоїмо на са-
мому «передку» по близу Ново-
троїцького та Березового. Тех-
ніка в нормі».  

Про сiм’ю i власний кут
 Вразили одкровення Наталі 
Габінет — молоденької вагітної 
дружини сержанта-контракт-
ника, ППОшника:
 — До контрактників узагалі 
погано ставляться. Хоча зага-
лом побут нібито й нормальний: 
зарплати вистачає (вона вища 
за середню по країні), але все-
таки не вистачає часу... У сенсі 
— постійні відрядження чолові-
ка: за шість місяців вагітності 
я його бачила під час зачаття й 
ще тиждень після того! Родом 
я з Поділля, працюю в Києві, 
добре, що прихисток у кварти-
рі в Ірпені дала мені кума. Сен-
су знімати квартиру мені немає, 
бо самій було б дуже важко. 
 Але ж не виконують важли-
вий пункт у контракті: повинi 
надавати житло або ж надава-
ти компенсацію (у розмірі 75% 
від витрат) у разі оренди жит-
ла, але її «вибити» неможли-
во. І така практика є поваль-
ною щодо сімей контрактни-
ків. Так, є військові гуртожит-
ки, але переважно за містом, 
у далеких лісах, і живуть там 
здебільшого старші офіцери. 
Тож фактично рядовому й ни-
жчому офіцерському скла-
ду туди потрапити нереаль-
но. Більше того, як правило, 
старші офіцери не потребують 
«казенного» житла, бо мають 
власну квартиру, а цю кімнату 
в гуртожитку використовують 
для власних цілей. 
 ■ Яка платня в чоловіка й 
яке загалом матерiальне забез-
печення?
 — Замість законних «чис-
тими» 8100 грн. платять  7300, 
бо... частині не вистачає! Плюс, 
якщо живе в казармі в Одесі чи 
десь у відряджені (в зоні АТО в 
2-3 лінії в Донецькій області), з 
нього ще вираховують за харчу-
вання 456 грн. на місяць. 
 Форму видають переваж-
но низької якості й незручну, 
крім того, військовий речовий 
мішок вартістю 900 грн. має-
те самі придбати. Виручають 
волонтери та родичі, що меш-
кають у Європі та Америці (на-
приклад, надiслали б/в берці, 
які набагато кращі за нові ук-
раїнські).■

З ПЕРШИХ ВУСТ

Захист за контрактом
Не всi вiйськовi мають нормальнi умови проживання i справну 
бойову технiку

■Тарас ЗДОРОВИЛО

Ще в день захисника Вітчизни, напередодні 2017 року, парламен-
тарії «згадали» про ненормальну ситуацію з контрактами ЗСУш-
ників і таки прийняли давно назрілий закон «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдосконалення порядку прохо-
дження військової служби», котрий дозволяє замінити безстрокові 
контракти військовослужбовців на нові контракти з визначеним 
строком дії. Нагадаю, що передувало ухваленню закону — п’ять 
редакцій законопроекту, перша з яких «зайшла» у ВР ще в груд-
ні 2015 року!.. Тепер бійці звільнятимуться поступово впродовж 
року, відповідно до графіка, при складанні якого враховуватимуть 
термін служби військового в АТО, сімейні та інші обставини.
За словами заступника начальника Головного управління персо-
налу Генштабу ЗСУ Марка Андрусяка, військові можуть укласти 
нові контракти з визначеними термінами дії або вони набувають 
права на звільнення. «Для осіб із рядового складу контракт можна 
укладати на три роки, для осіб сержантського складу — на 3-5 
років, і для осіб офіцерського складу — на 2-10 років. При цьому 
таку норму розповсюджують на військовослужбовців, які уклали 
ці контракти до закінчення особливого періоду і вислужили термін 
військової служби за такими контрактами не менше 24 місяців», 
— деталізував полковник Андрусяк. 
Також цим законом врегульовано дію контрактів інших категорій 
військовослужбовців. Це військовослужбовці, які уклали контракти 
до 2014 року, звичайні контракти з визначеними термінами дії. За-
коном передбачають надати можливість звільнитися таким особам 
за умови, що термін дії було продовжено в особливий період, і тер-
мін дії продовженого контакту становить не менше 18 місяців.
А ми поцiкавилися, як контрактникам живеться нинi.

Розвідрота 11-го батальйону «Київська Русь».❙
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Навчання як пригода
 «Окрім усього, я все життя 
мріяв подорожувати. Тож пер-
шою моєю самостійною подо-
рожжю стала поїздка до Риги, 
— продовжує розповідь мій 
співрозмовник. — Проблема 
була в тому, що погано знав анг-
лійську — далося взнаки те, що 
належним чином не навчався в 
середній школі. А серед викла-
дачів було багато іноземців, ок-
ремі предмети викладали анг-
лійською. Це змусило мене за-
сісти за її поглиблене вивчення. 
До того ж мав і розмовну прак-
тику, оскільки в нашому гур-
тожитку мешкало багато сту-
дентів-іноземців. Я провчився 
в Ризькому університеті півто-
ра року, після чого випала на-
года поїхати на навчання ще до 
однієї країни. Ви, мабуть, чули 
про програму обміну студента-
ми ERASMUS. Так от, мені дали 
на руки список десь із 40 вишів 
iз різних куточків світу, і я мав 
вибрати один із них». 
 ■ Після роздумів і вагань ти 
вибрав турецький виш?
 — Так, бо мав знайомих, 
котрі там навчалися. Окрім 
того, мене запевнили, що турки 
недосконало знають англійську 
(сміється). Але коли я приїхав 
до Стамбула, то був просто оше-
лешений: тут, у філіалі амери-
канського університету, де чи-
тав лекції сам Барак Обама, був 
значно вищий рівень викладан-
ня! Згідно з Болонською систе-
мою, ми самі обирали предмети, 
які хотіли б вивчати. Виклада-
чів підбирали, орієнтуючись на 
запити студентів, навіть якщо 
в групі було всього кілька осіб. 
Я віддав перевагу маркетингу. 
Викладав його Пінар Келич — 
людина, котра свого часу про-
сувала L’Oreal у Парижі (на-
разі, як відомо, це світовий лі-
дер в індустрії краси). Пану Пі-
нару нині 65 років, він серед 
моїх «фейсбучних» друзів. За 
кордоном, до речі, всі викла-
дачі — твої друзі. Перший іс-
пит  я провалив. Як ми звикли 
складати іспити? Щось визуб-
рив, щось списав із підручника 
— ніяких власних думок. Там 
усе навпаки. За тиждень до іс-
питу тебе ознайомлюють із ре-
альною проблемою в галузі мар-
кетингу, а ти маєш пропусти-
ти її через себе, знайти шляхи 
її розв’язання і розповісти про 
все англійською мовою. Уже на-
ступний екзамен я склав добре. 
До речі, навчання в турецькому 
виші коштувало 18 тис. доларів 
на рік. Але я не лише навчався 
безплатно, а ще й отримував 
щомісячну стипендію від Єв-
росоюзу в розмірі 600 євро. Це 
добряче допомагало. Тому що 
Стамбул, у якому 20 мільйонів 
населення, — дуже дороге міс-
то для проживання. Я провчив-
ся в Туреччині півроку. А потім 
у Латвії захистив диплом. До 
речі, довго не міг визначити-
ся з його темою. Що не вибе-

ру — професор говорить: ніку-
ди, мовляв, не годиться, все це 
вже давно доведене, немає но-
визни. Я мучився-мучився — і 
врешті обрав тему «набір персо-
налу». Усім зрозуміло, що саме 
від персоналу залежить успіш-
ність компаній, але як підібра-
ти потрібних людей? Мені ці-
каво було розібратися, за яким 
принципом набирають на робо-
ту людей у різних країнах. Ска-
жімо, в Японії головним міри-
лом служить гороскоп — мене 
це дуже дивувало. Коли я про-
кинувся в день захисту дипло-
ма, то довго стояв перед дзерка-
лом і навіював собі, що в мене 
найкраща тема і що я просто 
вражу викладачів своєю еруди-
цією й упевненістю в собі. Чого-
чого, а упевненості в собі під час 
захисту диплома мені й справді 
не бракувало. Після мене дип-
лом захищала ще одна полтав-
чанка. Вона потім розповіда-
ла: «Заходжу, а викладачі про 
тебе розмовляють: так, тема, 
мовляв, заїж джена, але як він 
її захищав!» У результаті мені 
поставили найвищий бал. Після 
цього дійшов висновку, що так 
і в житті: якщо в тобі присутня 
внутрішня впевненість, ти мо-
жеш змусити людей повірити 
в те, у що віриш сам. До речі, я 
перепробував різні системи оці-
нювання знань. У школі почи-
нав із 5-бальної системи, а за-
кінчив 12-бальною. У Ризько-
му університеті було 10-бальне 
оцінювання, а в Полтавському 
та Стамбульському вишах — 
100-бальне.
 ■ Олексію, навчаючись за 
кордоном, ти примудрявся ще 
й багато подорожувати.
 — Справді, загалом побу-
вав у 16 країнах, 39 західноєв-
ропейських містах. Там усе 
це реально, адже кордони від-
критi. Скажімо, долетів літа-
ком із Риги до Стокгольма за 7 
євро (тоді євро було еквівалент-
ним 11 гривням). А щоб доїхати 
з Полтави до тодішнього Ком-
сомольська, де жила дівчина, з 
якою зустрічався, мав викласти 
100 гривень. Тобто за кордоном 
злітати до іншої країни дешев-
ше, аніж у нас з’їздити до іншо-
го міста.

У Туреччині сприймали за 
турка, в Іспанії — за іспанця, 
але почувався там чужим
 ■ Знаю, що ти жив і працю-
вав у Німеччині та Іспанії.
 — Повернувшись із Латвії в 
Україну, зрозумів, що хочу зай-
матися бізнесом. І тут у мене 
з’явилася можливість поїхати 
до Німеччини: в мого прияте-
ля була там своя веб-студія, і 
він запропонував попрацюва-
ти в нього. Так я опинився в ба-
варському місті Бамберг (його 
називають німецьким Римом) 
під Нюрнбергом. Прожив там 
кілька місяців. Складність 
була в тому, що в Баварії німці 
не виявляють бажання розмо-

вляти з тобою англійською мо-
вою. Якось ми хотіли підклю-
чити iнтернет, так майстер за-
явив, що не знає англійської. 
Довелося замовляти послугу 
з допомогою жестів... А зага-
лом моїх друзів, із якими нав-
чався в Латвії, доля розкидала 
по всьому світові. Один із них 
живе й працює в Іспанії. Якось 
сказав йому, що ще не був у цій 
країні, а він відповів: «Так при-
їжджай!» Я проживав у надзви-
чайно красивому місті-курорті 
Аліканте, що розкинулося на 
узбережжі Коста-Бланка біля 
вод Середземного моря. Окрім 
того, об’їздив, мабуть, пів-Іс-
панії, побував на Канарських 
островах (уявіть собі, там 328 
діючих вулканів!).
 ■ При цьому в тебе не вини-
кало бажання осісти за кордо-
ном, де, як кажуть, більше мож-
ливостей для самореалізації?
 — Найпоширеніше запитан-
ня моїх друзів: чому ти, мовляв, 
не залишився за кордоном (усі 
ж хочуть «злиняти» з Украї-
ни)? Знаєте, все це на рівні від-
чуттів: у гостях добре, а вдома 
краще. Провівши деякий час у 
Латвії, Туреччині, Німеччині, 
Іспанії, багато подорожуючи, 
зрозумів, що не хочу жити в 
чужій країні. У мене така зов-
нішність, що в Туреччині мене 
сприймали за турка, а в Іспанії 
— за іспанця. Але я не почував-
ся там своїм, розумієте? І коли 
повертався в Україну, на душі 
було настільки радісно. Хоча, 
здавалося б, за кордоном я їз-
див ідеальними дорогами. А тут 
трясусь на вибоїнах — і готовий 
цілувати їх: я вдома! Звичайно, 
коли довго варишся в наших ре-
аліях, іноді стає сумно, хочеть-
ся одержати якусь нову емоцію 

— тоді їду за кордон. Але потім 
мені ще більше хочеться повер-
нутися. Це не піддається яко-
мусь логічному поясненню. 
 ■ Отже, ти вирішив зайня-
тися бізнесом у рідному місті. 
Можеш пригадати свій перший 
бізнесовий досвід?
 — Коли я навчався в Латвії, 
то разом із приятелем, та-
кож полтавцем, з’їздив на екс-
курсію до Польщі. А звідти по-
вернувся до Полтави — якраз 
були зимові канікули. І от по до-
розі додому мій приятель підки-
нув ідею: давай, мовляв, торгу-
вати соснами. В салоні автобуса 
ми розписали бізнес-план. Пої-
хавши в лісництво, взяли одра-
зу сто сосен. Увесь двір нашого 
приватного будинку був засте-
лений ними. Зайняли місце на 
базарі, дивимося — і лiворуч, і 
праворуч приблизно по 10 кон-
курентів, і ціни в них нижчі за 
наші. І от уявіть собі: лишаєть-
ся два тижні до Нового року, а в 
нас жодну сосну не продано. І ми 
починаємо гарячково ворушити 
мізками. З якою проблемою сти-
кається людина при купівлі но-
ворічної красуні? Очевидно ж, із 
проблемою доставки. І ми поду-
мали, а чому б не оголосити про 
сервіс доставки сосен додому? 
Це ж логічний хід. Ми додали 
до вартості сосен якихось 10-20 
гривень і таким чином розпрода-
ли всі сто штук. Полтавці були 
дуже задоволені — телефонува-
ли нам навіть наступного року 
й замовляли сосни. Згодом цю 
ідею ми подарували хлопцям із 
нашого бізнес-клубу. Повернув-
шись із Німеччини, вирішив ре-
алізувати один бізнес-проект. Я 
згадав, що в Туреччині купував 
німецькі джинси за 80 гривень, 
а в Україні якийсь незрозумілий 

бренд тягнув на 350—400 гри-
вень. 
 ■ Різниця колосальна. 
 — Проте мене цікавив швид-
кий обіг коштів, тож я робив 
ставку не на роздрібну торгів-
лю, а на оптову. Домовившись 
із кiлькома підприємцями, по-
зичив у батьків грошей і по-
летів до Туреччини. Там теж 
мав кумедну історію. Випад-
ково по знайомився з власни-
ком міжнародної транспортної 
компанії «Карго Євро», і той, 
дізнавшись, де я навчався, од-
разу ж запропонував очолити 
філію компанії в Харкові. «За 
гроші не переживай — мати-
меш зар платню близько двох 
тисяч доларів», — пообіцяв мій 
новий знайомий. Та я відмовив-
ся, пояснивши це тим, що не 
можу зрадити свої внутрішні 
відчуття. У мені, мовляв, живе 
дух підприємництва, і я хочу 
його реалізувати. Доставивши 
200 кілограмів товару до Пол-
тави, більшість джинсів віддав 
до одного з магазинів на ринку. 
І тоді стався його підпал — та-
ким чином усі мої джинси згорі-
ли. Я розумів, що вимагати гро-
шей від людини, котра й так по-
страждала, адже в неї згоріло 
набагато більше товару, не мож-
на. Тож почав думати, як ви йти 
з цієї ситуації, щоб усім було 
комфортно. Домовилися, що я 
поїду з тією жінкою-підприєм-
цем на Сорочинський ярмарок, 
допомагатиму їй продати решту 
свого товару — і в такий спосіб 
поверну гроші, що згоріли. У 
результатi я нічого не заробив, 
проте нічого й не втратив, ок-
рім часу та ще власних зусиль. 
І одержав досвід: зрозумів, що 
торгувати одягом — то бізнес не 
для мене.

У ПОШУКАХ СЕБЕ

Світ ловив його, 
та не спіймав
Як український хлопець, котрий здобував освіту в Латвії 
й Туреччині, жив і працював у Німеччині та Іспанії, врешті-решт 
дійшов висновку: реалізуватися можна і треба в Україні

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

«У 19-й школі Полтави, де я навчався, про мене не згадають нічого 
видатного — окрім футболу, мене тоді нічого не цікавило, — 26-річ-
ний Олексій Наказний розповідає свою життєву історію з посмішкою. 
— Коли її закінчив, не розумів, чого хочу в житті, — мабуть, подібне 
буває з багатьма 17-річними. Тому й Полтавський університет еконо-
міки та торгівлі обрав через те, що він був розташований найближче 
від мого дому. Пізніше прийшло усвідомлення: щоб чогось досягти в 
житті, потрібно багато вчитися».
Менеджмент, якого навчався хлопець, захопив його одразу. Тож уже 
перший семестр, практично не напружуючись, він закінчив із хороши-
ми оцінками. Після цього подумав: якщо докласти трохи більше зу-
силь, можна навчатися ще краще. І таким чином закінчив бакалаврат 
із «червоним» дипломом. Після 4-го курсу з’явилася можливість про-
довжити навчання в Латвії. Олексій — із небагатої сім’ї, батьки не 
могли витрачати шалені кошти на синову освіту. Але в ту пору навчан-
ня в Латвії було не набагато дорожчим, аніж в Україні. Так на сімейній 
раді було вирішено, що Олексію краще все ж поїхати туди. 

Дізнавшись, де Олексій навчався, йому одразу запропонували очолити філію міжнародної компанії.
Фото з особистого архіву Олексія НАКАЗНОГО.

❙
❙
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Рівень нашого мислення відповідає 
кількості грошей, які ми заробляємо
 ■ Хтось інший після такого гіркого досві-
ду опустив би руки.
 — Але не я. Ще в Латвії завів зошит, куди 
записував усілякі бізнес-ідеї, якi мені сподо-
балися. Однією з таких ідей була московсь-
ка франшиза — мобільна автомийка Fast and 
Shine. Мені захотілося реалізувати цю ідею в 
Полтаві. 
 ■ І в чому ж її суть?
 — Бачите, помити автомобіль можна не 
лише водою, а й спеціальним засобом. Це 
дуже класна штука, я й свою автівку ним 
мию. Так от, я домовився з керівництвом 
кількох торговельних центрів і на паркін-
гах організував свою суху автомийку. Одна 
бригада працювала й на виїзді: мила автомо-
білі біля офісів, ресторанів, удома в клієн-
тів. Складність була в тому, що люди з не-
довірою ставилися до новинки, потрібно 
було постійно доводити, що цей спосіб пра-
цює, що він безпечний. Однак за рік я зумів 
вивести автомийку на хороший рівень. З усі-
ма клієнтами був у добрих стосунках, вони 
мене поважали. Але сталося так, що два 
роки тому помер мій батько... В нього на 
ринку була точка, де він реалізовував сан-
техніку. Таким чином, я мав вибирати, чим 
займатися далі. І вибрав сантехніку. А тому 
змушений був продати автомийку. На гори-
зонті одразу ж намалювалися чотири покуп-
ці, серед них — мій адміністратор. Троє го-
тові були заплатити всю суму, адміністра-
тор, навпаки, не готовий. Він просив дати 
йому можливість розрахуватися в розстроч-
ку. І я погодився: мені хотілося допомогти 
молодому чоловіку, дати йому шанс. Зреш-
тою, так і не отримав від нього всієї суми. 
Та найобразливіше те, що автомийка піс-
ля зміни власника через півроку «прогорі-
ла» й закрилася. При мені ж вона приносила 
прибуток уже з першого дня. От тоді я зро-
зумів, що не всі можуть бути підприємцями. 
А якщо точніше, справжніх підприємців — 
лише два відсотки.
 ■ Наскільки мені відомо, ти полюбляєш 
відвідувати таку собі «тусовку» полтавських 
молодих підприємців.
 — Так, мені подобається ділитися iз собі 
подібними й учитися — я одержую натхнен-
ня від кожної такої зустрічі. Ще коли в мене 
була автомийка, мене неодноразово запро-
шували до бізнес-клубу. Прийшов, дивлюся 
— 17 осіб зібралося. Нічого собі! Наразі в нас 
зустріч щочетверга. Однією з форм роботи 
бізнес-клубу є майстер-класи: ми запрошує-
мо успішного підприємця, і той розповідає 
історію свого успіху. Окрім того, проводимо 
воркшопи, під час яких охочі виступають зі 
своїми бізнес-ідеями перед інвесторами.
 ■ І багато людей уже розжилося на інвес-
тиції?
 — Два 19-річні хлопці отримали 500 тисяч 
гривень на створення окулярів віртуальної 
реальності «Паралель». Кілька осіб можуть 
похвалитися тим, що одержали менторство й 
запустили свої проекти. Місія нашого клубу 
— надихати й допомагати в організації бізне-
су. Кожен тут ділиться своїми досягненнями, 
і тебе це стимулює. Окрім того, вислуховуємо 
й проблеми, які виникають у роботі того чи 
іншого підприємця, після чого оголошуємо 
мозковий штурм. У такий спосіб люди одер-
жують цінні поради. Загалом у нашому біз-
нес-клубі ми дійшли висновку, що рівень на-
шого мислення відповідає кількості грошей, 
яку ми заробляємо.
 ■ А наскільки успішний твій сантехніч-
ний бізнес?
 — Цей батьків бізнес був дрібним. Я ж 
знайшов кількох важливих для мене парт-
нерів, став дистриб’ютором Слов’янського 
заводу «Тореласт» у Полтавській області. Іс-
нує вислів: якщо твого бізнесу немає в iнтер-
неті, отже, його немає взагалі. Таким чином, 
я вийшов у соцмережу, що одразу ж підви-
щило ефект від бізнесу на 30 відсотків. Поки 
що не відкриваю своїх магазинів — обмежу-
юся точкою на ринку. Завдяки цьому ціни на 
мою сантехніку доступні, що, сподіваюся, 
дещо полегшує життя людям із невисоким 
достатком. Вважаю, що мій бізнес успіш-
ний. При цьому не стверджую, що це справа 
всього мого життя, але поки що мене все вла-
штовує. Хоча маю й інші бізнес-ідеї і навіть 
бізнес-плани, які хочу реалізувати. Звичай-
но, ринок у Полтаві в’ялий. Тут існує засил-
ля монополій, дуже важко ввірватися ново-
му бізнесу. І все ж я переконаний: реалізува-
тися в Полтаві можна. А тим, хто рветься за 
кордон, я б порадив слухати себе й не зраджу-
вати свої внутрішні відчуття. ■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Уранці 12 січня цього року на Єлиза-
ветівську сільську раду, що в Петри-
ківському районі на Дніпропетров-
щині, напали близько 25 невідомих 
людей у масках. «Гості» представи-
лися жителями котеджного містечка 
з вулиці Тепличної в Дніпрі й заявили, 
що в них немає газу.
У сільраді в цей час проходила нарада, 
і людей було чимало. Проте невідомих 
у масках це ніскільки не знітило. Вони 
нападали на всіх присутніх, штовха-
ли їх і обливали зеленкою. «Тітушки» 
вибігли на вулицю тільки після того, як 
голова сільради Максим Голосний за-
явив їм, що в приміщенні скрізь вста-
новлено камери відеоспостереження.

Надра належать народу
 Люди примітили, що невідомі при-
були приблизно на семи недешевих 
авто. А в причині такого зухвалого ві-
зиту майже ніхто не сумнівався. Звіс-
но ж, газ! У Єлизаветівці його спожи-
вають, як і скрізь по Україні. І доки 
сільська рада працювала з державною 
компанією-постачальником, проблем 
не виникало. Платили за спожитий 
газ, скільки вимагали, не вдаючись у 
подробиці.
 Коса найшла на камінь після того, 
як до Максима Голосного прибули 
представники нового постачальни-
ка — компанії «Дніпропетровськгаз-
збут», яка є дочірнім підприємством 
ПАТ «Дніпропетровськгаз». Голо-
ва сільради відразу поставив питан-
ня руба: надайте документи, що під-
тверджують ваше право власності на 
газ. Для більшої переконливості ще й 
послався на статтю 13 Конституції Ук-
раїни, згідно з якою, надра належать 
народу. Отож, мовляв, сільська рада, 
як орган місцевого самоврядування, 
може розпоряджатися газом на свій 
розсуд. Такого «нахабства» від 35-річ-
ного голови візитери не очікували. Бо 
з чимось подібним, принаймні на тере-
нах Дніпропетровщини, ще не зіштов-
хувалися.
 «Вони — приватна компанія, в 
якої немає статутних відносин iз сіль-
радою. Всі комунікації, якими транс-
портують газ, які перебувають на на-
шій території, належать громаді села 
Єлизаветівка. Адже люди створювали 
кооперативи, збирали на будівництво 
комунікацій гроші. При цьому немає 
тупикової гілки, газ транзитом женуть 
через наше село», — пояснював потім 
Максим Голосний логіку своїх дій.
 Особливо ж голова сільради наго-
лошував на тому, що спожитий ними 
газ ніхто не ставив на облік. Тобто, як 
ішов цей потік, так і йде.
 Після цього Максим Голосний від-
сиджуватися в кущах не став, а почав 
розбиратися у схемах газопостачання 
з притаманною йому прискіпливістю. 
Тим паче що на теренах Дніпропетров-
щини, та й України, він є людиною до-
волі відомою, особливо після того, як 
придумав знаменитий політичний біл-
борд «Як взнала, що внук голосував за 
«Регіони», переписала хату на кота». 
Отож тепер жартують, що Голосний 
переписав газ на сільраду.

«Мені дуже важливо поширити цей 
соціальний експеримент на всю 
Україну»
 Отже, проаналізувавши роботу 
газзбутів у різних областях, голова 
з’ясував, що вони беруть на себе за-
відомо невиконувані зобов’язання. 
При цьому кінцеві бенефіціари неві-
домі. Як невідомо й те, звідки надхо-
дить цей газ, куди діваються гроші, як 
обкладають ці компанії податками.
 Наприклад, контрольний пакет 
акцій ПАТ «Дніпропетровськгаз» у 
квітні 2014 року виявився у приватно-
го підприємства ПАТ «Газтек», влас-
ники якого, згідно з інформацією з 
відкритого доступу, дислокуються 
на Кіпрі. Наглядова рада теж скла-
дається всуціль з іноземців. При цьо-
му підприємство має у своєму штаті 
три особи, двi з яких працюють за 
сумісництвом. А у власності компанії 

— комп’ютери та офісні меблі. Про 
якусь діяльність — жодної згадки. І 
ця структура примудрилася заволоді-
ти контрольним пакетом акцій голо-
вного постачальника газу на Дніпро-
петровщині!
 Із ПАТ «Дніпрогаз» картина анало-
гічна. Як і з ПАТ «Вінницягаз», «Во-
линьгаз», «Житомиргаз», «Запоріж-
газ» тощо. Це справді i смішно, і гріш-
но, що малесенька компанія з трьох 
осіб примудрилася прибрати до своїх 
рук більшість облгазів України.
 Але повстали проти цього не де-
ржавні високопосадовці і навіть не 
знакові політики, а скромний голо-
ва сільради з Єлизаветівки, який, 
щоправда, називає себе ще й громад-
ським діячем у кількох важливих на-
прямах: протидія корупції в право-
охоронних i судових органах, а також 
органах місцевого самоврядування, 
боротьба з порушеннями екологічно-
го та земельного законодавства.
 Тепер Максим Голосний на газову 
тему і прес-конференції збирає, і різ-
ним ЗМІ лікнепи проводить. При цьо-

му наголошує: «Мені дуже важливо 
поширити цей соціальний експери-
мент на всю Україну».
 Певна річ, така зухвалість роз-
дратувала певні кола. «У середині січ-
ня прийшов незнайомець. Попередив, 
що мене замовили. Схема проміжно-
го замовника — людина місцева, яку 
потім теж підчистити повинні. Пла-
нували показуху — з автомата серед 
білого дня відпрацювати по машині, 
на під’їзді до сільради чи будинку. Я 
звернувся до поліції. Там почали пра-
цювати. Потім пішла якась тяганина, 
у результатi схема по замовниках і ви-
конавцях розклеїлася. Тому якщо ви 
не Антон Геращенко, захистити від 
кілерів вас нікому», — розповів Мак-
сим Голосний журналістам.
 При цьому газопостачальники 
спершу стали заявляти, що голова 
сільради в них краде газ, а тепер на-
віть звернулися до суду з позовом про 
стягнення заборгованості за спожи-
тий упродовж майже двох років «бла-
китний вогник». Цей судовий розгляд 

справді скидається на «процес століт-
тя». Адже він, як не крути, стосується 
не однієї окремо взятої сільської ради 
в Єлизаветівці на Дніпропетровщині, 
а всієї України. І в кожному засіданні 
Голосний i його команда ставлять усе 
нові тупики. Зрештою, суд мусив пос-
тановити ухвалу про призначення ек-
спертизи, яка має з’ясувати вартість 
газу, те, хто на нього має право влас-
ності, власників газопостачальної ком-
панії тощо. Голосний переконаний, 
що на цьому все й закінчиться. Бо, мо-
вляв, жодній експертизі відповісти на 
ці ключові питання не до снаги.

Нерівні сили у великій битві
 Вищезгадану появу людей у мас-
ках Голосний якраз і пов’язує з гуч-
ним судовим процесом. «Учора вони 
вмовляли мене по телефону допусти-
ти їх до лічильника, тому що в них 
немає доказів і вони програють суд. 
Учора ж уночі приїхала газова маши-
на, відірвали пломбу, зрізали все, що 
могли, так що зараз неможливо нада-
ти докази, споживав Максим Голо-

сний природний газ чи ні», — розпові-
дає голова сільради про перипетії своєї 
боротьби.
 Сама ж Єлизаветівка від цієї бо-
ротьби особливо й не потерпає. У дитя-
чому садку та бібліотеці, наприклад, з 
5 січня запустили електрокотли.
 З іншого ж боку, не можна ствер-
джувати, що всі в Єлизаветівці під-
тримують дії свого голови. Більшість 
усе ж вичікує, чим же все закінчить-
ся. Надто нерівні сили зійшлися в цій 
битві — скромна сільська рада та все-
могутній бізнесовий монстр. Але мож-
на передбачити, що буде, якщо поста-
чальники газу не нададуть свої право-
установчі документи, що видається 
цілком вірогідним. Тоді кожен спожи-
вач газу зможе вимагати розірвання 
договорів в односторонньому поряд-
ку. І не лише в Єлизаветівці, на Дніп-
ропетровщині, а й по всій України.
 Хай там як, а в Максима Голосного 
є значні шанси ввійти в історію новіт-
ньої України не лише пам’ятним «пе-
реписала хату на кота»... ■

ПРЕЦЕДЕНТ

І один у полі воїн
Єлизаветівська сільська рада на Дніпропетровщині 
майже два роки не платить за газ офшорній компанії

■

Максим Голосний.❙

Підприємство має у своєму штаті три особи, двi з яких працюють 
за сумісництвом. А у власності компанії — комп’ютери та офісні 
меблі. І ця структура примудрилася заволодіти контрольним 
пакетом акцій головного постачальника газу 
на Дніпропетровщині!
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Фестивалять усі
 У Мукачевому в тижні фестивалю 
вина з певної пори почали проводити 
ще й міжнародний шаховий турнір, зма-
гання баскетболістів. Цього року більше 
двохсот юних учасників з’їхалися також 
на Всеукраїнський дитячо-юнацький 
фестиваль естрадної пісні, на фестиваль 
колядницьких колективів «Котилася 
торба» та показові виступи малюків до-
шкільних навчальних закладів — «Ко-
ляд-коляд-колядниця...». Тому тради-
ційні ярмаркові розваги виноробів За-
карпаття почали обростати цікавими 
культурно-мистецими та спортивними 
програмами, у яких могли взяти участь 
як місцеві мешканці, так і відвідувачі 
фестивалю. 
 Окрім різноманіття вин, на цьогоріч-
ному святі ми залюбки дегустували ще й 
суто закарпатські страви: пікницю, гур-
ку, картоплю по-домашньому, баники, 
бограч-гуляш, кремзлики... Тут можна 
побачити і поросяток на вертелі, і цілих 
свинок, обгорнутих у фольгу, яких під-
смалюють годинами, аби отримати особ-
ливий смак — за рецептом «пацуван-
ня», як пояснили мені місцеві кухарі. А 
в неймовірного обсягу посуді варилися 
традиційні глінтвейн і медовуха... 
 Міжнародна конференція «Аромат ви-
норобних традицій Закарпаття та Європи» 
в рамках ХХІІ Міжнародного фестивалю-
конкурсу «Червене вино- 2017» — голо-
вний представницький захід усіх вино-
градарських фестивалів. Цю спеціалізо-
вану науково-практичну конференцію 
вже вп’яте проводили за участю почесних 
гостей з-за кордону, виноробів та сомельє 
Угорщини, Австрії, Словаччини... 

Конкуренція — рушій прогресу
 Фестиваль-конкурс «Червене вино», 
започаткований у 1995 році, щозими 
збирає величезну кількість мешканців 
та гостей з усіх куточків України та за-
рубіжжя. Кращих серед виноробів-ама-
торів визначає професійне журі. Вина-
переможці обираються у номінаціях: 
«найкраще червоне вино (сухе)», «най-
краще фестивальне вино (купажоване)» 
та «вино міського голови». Перемож-
ців нагороджують дипломами та цін-
ними подарунками. Учасники фести-
валю дуже цінують ці відзнаки та дип-
ломи, тому щороку їх більшає, а буди-
ночки, де презентують аматорські вина, 
обов’язково прикрашають цими наго-
родами. Один iз відомих сучасних вино-
робів Закарпаття, Олександр Ковач, — 
керівник асоціації виноробів, у якій уже 
налічується 50 членів, каже, що саме 
перша його участь у цьому фестивалі в 
далекому 1997 році дала стимули і пош-
товх до розвитку його бізнесу саме в цій 
царині. Зараз він експериментує з ігрис-
тим вином, виготовленим за класичною 
технологією. На нинішньому фестивалі 
Ковач презентував вино «Ужгород» 
(брют), а наступної зими обіцяє пред-
ставити ігристе вино-шампанське-мус-
катне. Очільник асоціації виноробів роз-
повів, що винороби Закарпаття активно 
почали працювати над авторськими ви-
нами і вже можна порадіти першим ус-
пішним результатам. Утiм є обставини, 

які значно гальмують їхню роботу: в Ук-
раїні досі потрібно зібрати по різних чи-
новних інстанціях не ймовірну кількість 
дозвільних документів для отримання 
сертифікації виноробної продукції. А 
на додачу вимагають іще й купу різно-
манітних ліцензій: від первинної, вто-
ринної, оптової і роздрібної — до атеста-
ції і сертифікації виробника. Олександр 
Ковач сподівається, що принаймні не-
давно прийнятий закон про скасування 
оптового ліцензування дещо змінить си-
туацію на краще.

І чужого научаймось
 Представник Neusiedl am See з Австрії 
у доповіді «Австрійське винне чудо: особ-
ливості маркетингу і співпраці виноробів 
і влади в Бургенленді» розповів, які ще 
1985 року в цій країні спалахнув «вин-
ний скандал». Він призвів до  жорстких 
нововведень в австрійському законодавс-
тві, що змінили стратегію розвитку цього 
виробництва і від широкого випуску ма-
сової продукції австрійські винороби пе-
рейшли до виготовлення якісних вин у 
значно меншій кількості. Стандарт вино-
робства став державним стандартом, тому 
австрійські вина є гарантовано якісними 
і високо цінуються на міжнародних рин-
ках. На кришечці кожної пляшки є пра-
пор держави — бандероль, яка свідчить, 
що вино пройшло офіційну сертифіка-
цію. На питання, чи можна обійтись без 
прапора Австрії на продукті виноробів, 
доповідач відповів: «Виноград виріс не в 
повітрі, — на землях Австрії...» Цікаво 
було дізнатися про досвід створення тор-
гової марки власного вина однією з неве-
ликих австрійських сімейних компаній. 
Щороку до співпраці сім’я виноробів за-
лучає додатково три-п’ять сезонних по-
мічників, фаховість яких вони дуже ці-
нують. На 11 гектарах виноградників 
вони вручну збирають увесь виноград, 
слідкуючи, щоб кожне гроно максималь-
но достигало природним шляхом, під сон-
цем. П’ятдесят відсотків готової сімейної 
продукції реалізується саме в Австрії, ще 
двадцять п’ять — у Швейцарії, інша час-
тина — в Німеччині, Бельгії, Польщі та 
інщих європейських країнах.
 Радник МЗС Угорщини з питань про-
токолу та гастрономії, сомельє Хелга 
Галл, яка вже втретє приїздить на спе-
ціалізовані конференції в Мукачеве, 

презентувала кращі вина цієї країни. 
Вона повідомила, що Угорщина відкри-
ла майже півтори сотні дипломатичних 
представництв і скрізь проводить фахові 
консультації для виноробів. 22 винні ре-
гіони сусідньої Угорщини охоче ділять-
ся історiєю створення найкращих вин 
країни. До речі, уславлений Токайський 
регіон закритий для сторонніх відвіду-
вачів. Здійснюють суворий державний 
контроль за якістю виноробної продук-
ції — і це не обговорюється. Цінують не 
кількість, а якість виробленої продук-
ції, бо угорські вина — визнана візитка 
країни. В Угорщині дуже серйозно став-
ляться й до освіти молодого покоління  
стосовно «культури пиття»: відкрили 
навіть спеціальні винні бари, де молодь 
має можливість продегустувати дорогі 
вина в мінімальних дозах, аби не при-
вчалася до купівлі дешевих неякісних 
вин у великій тарі.

На перетині історії
 Як відомо, для вдосконалення ви-
ноградарства у Закарпатськім краї 1254 
року угорський король Бейла ІV запро-
сив німецьких та італійських виногра-
дарів і виноробів (вінцлерів). І надав 
можливість колоністам і місцевому на-
селенню вільно закладати виноградни-
ки, виготовляти і продавати вино, звіль-

нивши їх на десять років від податків і 
церковної десятини. Це сприяло інтен-
сивному розвитку галузі й упродовж ба-
гатьох століть вина Закарпаття експор-
тували в Пруссію, Польщу, Росію. Особ-
ливо цінували середнянські вина. 
 Із ХІХ століття закарпатське ви-
ноградарство розвивалося під впливом 
традицій виробства Франції, Італії, Ні-
меччини, звiдки завозили садівний ма-
теріал, запозичували агротехніку. У ра-
дянські часи, зокрема у 1960 році, ви-
ноградники (без індивідуального сек-
тору) займали тут площу 14, 5 тисячі 
гектарів, чого раніше не могли собі уя-
вити най сміливіші прихильники га-
лузі. Але вже через два десятиліття, від 
початку сумнозвісної антиалкогольної 
кампанії, території закарпатських ви-
ноградників зменшилися на 10 тисяч 
гектарів і почали занепадати...
 Сьогодні в Закарпатті активно розви-
вається приватне виноградарство та ви-
норобство. Винороби краю розширюють 
нові насадження та працюють над ство-
ренням авторських вин. І саме такі ці-
каві форуми-фестивалі дають їм мож-
ливість презентувати свої напрацюван-
ня, обмінюватись досвідом і укладати 
довгострокові угоди, відроджуючи най-
кращі традиції виноградарства, заро-
джені на перехресті народів та епох. ■

ТРАДИЦІІ

Очисть міхи для 
нового врожаю
Виноградарський підсумок: і повеселитися, і підзаробити
Людмила ЧЕРВАТЮК
Закарпатська область

Традиційний фестиваль «Червене вино» в Мукачевому нинішньої зими проходив 
уже всімнадцяте. Міський парк «Перемога» підготувався до свята прикрашеними і 
підсвіченими смереками, двома сценами, де одні мистецькі колективи змінювали-
ся наступними. А приємною новацією нинішнього року стали десятки симпатичних 
дерев’яних торгових яток-хатинок, де пропонували свою продукцію господарі свята 
— винороби, а разом з ними і бджолярі, сировари, пекарі, народні умільці... Пред-
ставили навіть сучасні досягнення енергетиків — зручні мобільні конструкції для 
обігріву саме отаких масових гулянь.

■

Без гостинців із фестивалю ніхто не повертався.❙

 Експерт з Угорщини презентував сучасні вина своєї країни 
на міжнародній конференції в Мукачевому.

❙
❙

«Пацьоване» порося, обгорнуте фольгою, зрештою знайшло чимало поціновувачів...❙

«Червена гора»  завжди радісно зустрічає гостей закарпатського 
фестивалю.

❙
❙
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Наталія ОСИПЧУК 

День Надії Кибич насичений так, 
що не вистачає доби. Школа гуде 
наче вулик: уроки, контрольні, 
галасливі перерви. І скрізь тре-
ба встигнути. Та не лише шкіль-
ними клопотами живе буковин-
ка, вчителька українознавства 
Вижницької школи імені Юрія 
Федьковича. Пише поезію, про-
зу, кіносценарії, п’єси. А на жит-
тєвій стежині, наче на рушнику 
долі, помережані червоні й чор-
ні нитки. 

Із родини репресованих
 «Походжу з національно сві-
домої родини, — розповідає Надія 
Олексіївна. — Мій дід, Ісопчук 
Григорій, був у «Просвіті», пер-
шим мав радіо у рідному селі Чор-
ногузи. Колишній військовий, 
любив порядок у всьому. Багато 
працював, був заможним, мав го-
тель, магазин, їдальню, де харчу-
валися військові австро-угорської 
армії». Ота їдальня неодноразо-
во рятувала дідове життя, навіть 
німці не зачепили. Коли ж при-
йшли російські «асвабадiтєлi», 
тоді господарці діда Григорія при-
йшов кінець. Не пошкодували ні-
чого — спалили готель, магазин, 
їдальню. 
 У 1947 році майже всю родину 
як «політичну неблагонадійну» 
репресували, залишивши бабусю 
з 10 дітьми. Врятувалися лише ті, 
що встигли сховатися в чужих ха-
тах, «розчинитися» поміж людей. 
Люди, які зазнали репресій, пов-
сякчас потерпали. Вчилися «езо-
пової» мови, адже кожне невчас-
но сказане слово могло обернути-
ся новою бідою. Притому ризику-
вали не лише самі потерпілі, а й 
усі рідні та знайомі. 
 «Про репресованих ніде не 
можна було говорити, — згадує 
пані Надія. — І якщо питали за 
«лісових», ми відповідали трьо-
ма словами «не бачила, не чула, 
не знала». Хоча насправді діти 
знали й чули про все, підмічали 
кожну дрібницю. Надія була най-
старшою у сім’ї, тож мала відпові-
дати не лише за себе, а й пильну-
вати молодших дітей. 
 Батьківське слово було зако-
ном, а вимоги до дітей — від най-
старшого до найменшого — були 
почасти надто суворими. Батько 
був зв’язковим УПА, мав псев-
до «Цимбаліст». Життя під пос-
тійним ризиком, побої в НКВС — 
мусив пройти крізь усе. Нелегким 
було життя і матері Надії. Опану-
вавши кольорову фотографію, 
вона постійно дихала отруйними 
розчинами. Хоча п’ятеро з вось-
ми дітей також навчилися фото-
справи, проте жоден iз них фото-
графом не став. 
 «Слово полюбила через чарів-
ний світ казки, де зло було пока-
рано, — розповідає Надія Кибич. 
— Та в нашому тодішньому житті 
було більше зла, аніж добра. Ані 
нормального одягу, ані взуття, 
ані пальтечка ми не мали. Доно-
шувала мамині речі». 
 «Школа була для мене міс-
цем відпочинку, — пригадує пані 
Надія. — Слухай, читай, пиши, 
малюй, співай — це просто рай». 
Та недаремно кажуть, що райсь-
кі яблучка ще треба заслужити, і 
вони даються не кожному. Шко-
лу доводилося часто пропускати. 
Як старша донька у сім’ї, Надій-
ка змушена була залишатися вдо-
ма, аби доглядати молодших бра-
тиків. Мати щоденно важко пра-
цювала — треба було дбати про ве-
лику родину. За пропуски вчителі 
могли покарати, поставити «двій-
ку» за поведінку. 
 «Та вчилася я завжди добре, 
уроки завжди виконувала завдя-
ки сестрі Марусі, з якою ми вчи-
лися в одному класі, — пані Надія 
у спогадах повертається у дале-

ке дитинство. — Коли вчилася у 
шостому класі, за першого вірша 
отримала «двійку», бо вчителька 
не повірила, що я сама його скла-
ла. Все випитувала, звідки його 
списала». 
 Юна Надія була спраглою до 
навчання, читала поезію Фран-
ка і Шевченка. Її вабила й захоп-
лювала змістовна, високодухов-
на поезія, проте всіх тонкощів 
тоді не розуміла. Франкове «якби 
ти знав, як много важить слово», 
як зізнається Надія Олексіївна, 
зрозуміла аж у тридцятирiчному 
віці. «Полюбивши чарівний світ 
слова, я зрозуміла, що письмен-
ники — то володарі слів. І від них 
це багатство нікому не відібрати», 
— розмірковує пані Надія. 
 Юнка наполегливо працюва-
ла над власним удосконаленням. 
Захоплено читала словники, наче 
пригодницькі романи. Хотіла са-
мостійно пересвідчитися у спра-
ведливості слів учительки, яка 
казала, що «слова живуть у слов-
никах, як люди у хатках, тільки 
треба вміти їх викликати». Нехай 
ті словники й були відцензурова-
ними, «вичищеними» у тогочас-
ному комуністичному дусі.

Любов до Франкового слова
 Надія Олексіївна каже: «Чи-
таючи книги, я уявляла собі події, 
які в них описані, і ніби бачила 
їх перед собою, не могла лише з 
ними спілкуватися, У мене була 
така сила уяви, ніби кіно дивила-
ся». І хоча була ще зовсім юною, 
розуміла, що слово — то справж-
ній Божий дар, який не можна 
зневажати. У думках Надійка 
просила Божого благословення, 
аби доля була прихильною до неї, 
обдарувавши цим незрівнянним 
даром. 
 «Спочатку відкрився мені світ 
поезії, — зізнається пані Надя. — 
І це добре, бо він — найтяжчий. 
Завжди полонив мене незрівнян-
ний світ Франкової поезії». При-
гадує, як у товаристві таких са-
мих поетів-початківців пощас-
тило побувати в музеї видатного 
генія українського слова в Кри-
ворівні на Івано-Франківщині.
 Ще був у житті Надійки особ-
ливий день. До 9-А класу Виж-
ницької загальноосвітньої шко-
ли імені Юрія Федьковича заві-
тав незвичайний юнак. Дівча-
та перешіптувалися між собою. 
Події такого далекого 1967 року 
й досі перед очима Надії Олексіїв-
ни. Тим гарним юнаком з приєм-
ним тембром голосу був Назарій 
Яремчук, тодішній школяр. Ми-
нуть роки, й ім’я буковинського 
соловейка стане відомим далеко 
за межами рідного краю. А тоді 
Назарко, як і його однокласни-
ки, був зов сім юним. Тоді, у да-
лекому вересні 1967 року, Надія 
присвятила Назарові вірш. Звіс-
но, вона нікому його не показала, 
але й досі пам’ятає кожний рядо-
чок. 
 «У нічному спокої — не-
спокій. Бентежні гами в серці сту-
котять. Час не для нього, спокій 
не для нього. Пісні Черемошу із 
гір дзвінких летять», — напи-
сав Назарій Яремчук у далекому 
1973 році, визначивши свій жит-
тєвий шлях. Творчість поклика-
ла за собою Назарія ще в юнаць-
кі роки. Для своїх ровесників ми-
тець назавжди залишився юним 
романтиком, закоханим у життя 
і пісню. Такий образ  зі шкільних 
літ  пані Надія назавжди зберегла 

у своєму серці. 
 Юна Надія мріяла бути жур-
налістом, юристом, пізніше — 
кінорежисером. Та слова матері 
стали визначальними. Отримав-
ши п’ять карбованців на доро-
гу (квиток на потяг коштував 63 
копійки), дівчина вирушила до 
Чернівців. Іспити Надія склала 
успішно і стала студенткою ук-
раїнського відділення філологіч-
ного факультету Чернівецького 
університету. 
 Вчилася пані Надя дуже доб-
ре, сумлінно складала іспити, 
одержувала стипендію. А влітку, 
як і більшість студентів, працю-
вала у будзагоні. Серед тогочасно-
го студентства практика пошире-
на — заробляли на прожиття са-
мостійно. 
 Багато часу забирала бібліоте-
ка. Сучасним студентам iз безпе-
решкодним доступом до iнтерне-
ту цього вже не зрозуміти, як го-
тувалися до семінарських занять 
іще років 25-30 тому: в читально-
му залі, обклавшись підручника-
ми, списуючи стоси конспектів. 
 Тривалий час творчість Надії 
не помічали, ігнорували, вдава-
ли, ніби то все пусте. Твори пись-
менниці аж ніяк не вкладалися у 
заготовлений трафарет тодішньої 
комуністичної ідеології. Але свої 
погляди пані Надія висловлю-
вала, знала й викривала факти з 
життя можновладців. Наслідки 
не забарилися. Перевірена люди-
на попередила Надію Олексіївну 
про те, що треба негайно виїхати 
з Буковинського краю. 

Наш український Крим
 Так склалася доля, що буко-
винка опинилася у російсько-
мовній кримській школі. В Яр-
кополенецькій школі Кіровсько-
го району працювала вчителем 
української мови та літератури. 
Попри тотальну русифікацію і 
зверхнє ставлення до українсь-
кої мови, у школі Надію Кибич 
поважали. Колеги оцінили її про-
фесіоналізм, уміння почути спів-
розмовника і повагу до людей. І 
все ж таки тогочасний спосіб мис-
лення давався взнаки: за очі вчи-
тельку називали «Бандерою» і ди-
вувалися, навіщо на вихідних та 
вчащає до церкви. 
 Минули роки, Україна здо-
була незалежність, але мислен-
ня у переважної більшості ко-
лишніх колег пані Наді лиши-
лося на тому ж самому рівні. Та 
сама лексика навішування ярли-
ків та небажання примусити себе 
дізнатися правду про українську 
історію. Перебуваючи в полоні 
імперського мислення, ті «зем-
лячки» теревенять заяложені 

гасла і про «Кримнаш», і про «іс-
торичну справедливість», завдя-
ки якій, буцімто, Крим повернув-
ся на «историческую родину». 
Хоча, насправді, саме Росія про-
сила Україну прийняти Крим, і 
врятували кримську землю  ук-
раїнці. Офіційна влада на півос-
трові лише вітала цей акт. Так, 
перший секретар обкому партії 
Д. Полянський, виступаючи 5 
травня 1954 року, заявив: «Крим 
у складі Української республіки 
розвиватиметься ще швидше й 
повнокровніше». 
 Відразу після передачі Крим-
ської області до складу УРСР  
справи з вивченням української 
мови почали поліпшуватися. З  
25 листопада 1954 року українсь-
ку мову та літературу почали 
викладати в початкових класах 
шкіл №№21, 24 та в початковій 
школі №12 Сімферополя. Як ін-
формувало Міністерство освіти 
ЦК КПУ, «перший день викла-
дання української мови в школах 
пройшов задовільно. Діти з вели-
ким інтересом швидко і правиль-
но засвоювали вимову українсь-
ких слів і речень». 
 У доповіді на пленумі обкому 
партії 27 січня 1955 року, зокре-
ма, відзначалося, що після пере-
дачі області до складу УРСР серед 
жителів Криму значно підвищив-
ся інтерес до вивчення життя на-
шої республіки, її економіки, на-
уки і культури. Українська мова 
поширювалася в освіті. Потріб-
но було знайти причину, аби по-
класти цьому край. Поштов-
хом до згортання вивчення ук-
раїнської мови став лист кількох 
батьків, котрі звернулися до ЦК 
КПРС і ЦК КПУ України зі скар-
гою: нібито примушували  їхніх 
дітей вивчати українську мову. 
Цього було достатньо, щоб негай-
но зібралося бюро обкому пар-
тії для розгляду питання «Про 
факти порушення принципу доб-
ровільності у вивченні українсь-
кої мови в середній школі №15 м. 
Сімферополя».
 Принцип «добровільності» пе-
ретворився на каральний меч для 
української мови. А коли не пот-
рібна мова, зайвими виявляються 
i вчителі. В подальшому ситуація 
лише погіршувалася, і Надія Ки-
бич стала свідком цих подій. Ук-
раїнська мова опинилися на мар-
гінесі, вчителі були не потрібні. 
 Коли повернулася на рід-
ну Буковину, йшов 1996-й рік... 
Безробіття, економічна криза, 
зубожіння — ці сумні реалії міц-
но тримали в своїх лабетах, не за-
лишаючи бодай краплини надії. 
Надія Олексіївна пригадує, як 
виживали в ті часи вчителі, котрі 

по півроку не одержували зарпла-
ти. Коли розпочинала викладати 
українознавство, зрозуміла, на-
скільки важливим є цей пред-
мет для виховання патріотичної 
молоді. Розуміла й те, що украї-
нознавство потребує оновлення та 
наповнення новим змістом. 

Українознавство і санскрит
 Годі говорити про важливість 
широкого запровадження украї-
нознавства у навчальний процес. 
Це особливо актуально саме за-
раз, коли Україна змагається у 
двобої з «руським миром». Ук-
раїнознавство завжди було анти-
подом імперської доктрини; не-
даремно починаючи з 20-х років 
XX ст. у загальноосвітній школі 
та вищих навчальних закладах 
панівне місце посіли суспільст-
вознавство та краєзнавство. На 
початку 30-х років сам термін 
«українознавство» було скасова-
но. 
 Нині, враховуючи сучасні гео-
політичні реалії, українці як ніко-
ли потребують чіткої відповіді на 
питання, яким змістом має бути 
наповнена Українська держава. 
У вчителя українознавства сьо-
годні особлива місія. Надія Ки-
бич має авторську програму «Ук-
раїнознавство крізь призму санс-
криту», створила низку навчаль-
них посібників (у співавторстві). 
 «Я вчу учнів правдивої історії, 
спираючись на санскрит — пра-
мову праукраїнців. Слова є свід-
ками подій сивої давнини, тре-
ба вміти уважно їх вичитувати з 
наших писаних пам’яток, розта-
шованих в інших країнах, — го-
ворить Надія Олексіївна. — З на-
бору слів можна встановити, як 
жили люди, які цінності сповіду-
вали, до чого прагнули». 
 Учитель Надія Кибич переко-
нана, що з дітьми потрібно гово-
рити, як iз дорослими, без фаль-
ші. На уроці «Справжні герої 
України. УПА — армія-визво-
лителька» вчитель ставить мету 
— знати правду про ОУН-УПА 
та провідників Степана Бандеру, 
Романа Шухевича, Євгена Коно-
вальця. 
 «Героїчну сторінку в історію 
українського національно-виз-
вольного руху вписала Українсь-
ка повстанська армія кров’ю 
славетних своїх бійців, — звер-
тається пані Надія до вихован-
ців. — Станьмо лицем до правди 
і визнаймо це». 
 Надія Олексіївна вчить дітей 
найголовнішого: боротьба за Не-
залежність — то не подарунок 
долі  не манна небесна. То насам-
перед виснажлива боротьба, що 
її ведуть українці на своїй землі 
протягом століть. І цю боротьбу 
продовжують сьогодні на сході 
вояки АТО. 
 Сучасні діти — прагматики, і 
їх не заколисати красивими сло-
вами й патріотичною патетикою. 
Вони чутливі до слів неправди та 
облуди. І надто швидко розпізна-
ють тих політиканів, у яких гарні 
слова, та безчесними є їхні спра-
ви. Тому вчителям, які працю-
ють на українознавчій ниві, сьо-
годні непросто. Чи розуміє сус-
пільство важливість цієї місії? 
Надія Кибич знає: швидких змін 
годі очікувати — дива не станеть-
ся. Про результати її подвижни-
цької праці судитимуть по тому, 
якими виростуть її вихованці. І 
чи збережуть український світ за-
втра. ■

ДОСВІД

Все починається з малого
Учителька українознавства Надія Кибич школяркою написала вірша Назарку Яремчуку

■

Вчитель Надія Кибич з учнями.
Фото з власного архіву.
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Інф. «УМ»

Як пам’ятаємо, рік тому «Книжка 
року» не змогла провести уро-
чисту церемонію вшанування 
лавреатів — обмежилася лише 
прес-конференцією. 
Нині у рейтинґу з’явився 
меценат — «Молоч-
ний альянс», відомий 
на ринку продуктами 
під маркою «Яготинсь-
ке» (сир, масло, моло-
ко). Долучилися й самі 
видавці — «Смолос-
кип»», «Самміт-Кни-
га», «Дуліби», «Балтія-
Друк», «Майстер Книг», 
поліграфічна фірма 
Printstore Group та ме-
режа книгарень «Є», 
Українська асоціація ви-
давців та Українська бібліотечна 
асоціація. Уся ця волонтерська 
спільнота й уможливила видав-
ниче свято, котре запропонувала 
провести у себе Національна біб-
ліотека імені Вернадського. 

 Ведучі дійства – го-
ловний редактор жур-
налу «Всесвіт» Дмитро 
Дроздовський та прези-
дент рейтинґу Костян-
тин Родик – влаштува-
ли на сцені ток-шоу з 
літературно-книжко-
вими експертами нав-
коло подієвих видань 
сезону. Усього 76 ек-
спертів оцінили 1098 
видань, і до Коротких 
списків увійшли книж-
ки 63 видавців з 11 міст 
України — вони й були 
основним контингентом святко-
вої авдиторії. Київ представле-
ний 40 видавництвами (95 кни-
жок у шорт-листах), Львів — 6 
видавництв, 26 книжок; Хар-
ків — 6 видавництв, 22 книж-
ки; Чернівці — 3 видавництва, 4 
книжки; сім міст пред-
ставлені по одному ви-
давництву: Вінниця, 
Жовква, Ірпінь, Му-
качеве, Сімферополь, 
Тернопіль, Ужгород.
 Усі ці тематичні 
сузір’я книжок-подій 
декорували двогодин-
ну імпрезу, й неоднора-
зово наголошувано, що 
кожне з видань Корот-
ких списків безумовно 
варте читацької уваги, 
яке б місце вони не посі-
ли. Утім, вручено 22 
дипломи (за кількістю підномі-
націй); видавництва «Дух і Літе-
ра», «Кліо», «Темпора», «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та «Фоліо» 
відзначені за перемогу у двох руб-
риках кожне. А взагалі за всю іс-
торію рейтинґу його лавреатами 
ставали 118 видавництв. Нині 
уперше переможні лаври отри-
мали «Видавництво Олександ-
ри Гаркуші» з Ужгорода, «Місіо-
нер» із Жовкви, київська «Люта 
справа» та зовсім нове видавниц-
тво «ТАО» (Київ). Найбільше ж  
відзнак за всі роки здобуло видав-

ництво Івана Малковича — 29; 21 
раз лавреатами визнавали книж-
ки «Темпори»; 18 разів — «Кри-
тики»; 17 нагород має «Видав-
ництво Старого Лева».
 Володарями ж Ґран-прі ста-
вали у рейтинґовій історії 12 ви-
давництв (тричі головна відзнака 
не присуджувалася). Двічі Ґран-
прі здобували «Балтія-Друк» 
та  «Факт». Нині ж першим се-
ред рівних визнано завершене 
шеститомове видання «Шевчен-
ківської енциклопедії» (К.: Інс-
титут літератури НАНУ).

 На церемонії кількаразово доб-
рим словом згадувалася й «Украї-
на молода» — співорганізатор рей-
тинґу та єдина у країні газета, що 
має системну книжкову рубри-
ку, а також багаторічний інтер-
нет-партнер – сайт «Буквоїд», де 
й розміщено детальні результа-
ти «Книжки року’2016» (http://
bukvoid.com.ua/events/raityng/2
017/02/20/162012.html). ■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
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УКРАЇНА МОЛОДА

ЛАВРЕАТИ

17 лютого у Національній бібліотеці імені Вернадського від-
булася церемонія вшанування лавреатів Всеукраїнського рей-
тинґу «Книжка року’2016». Публікуємо переможців — видан-
ня, що посіли перші місця у кожній підномінації.

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»

Художня класика
Беладонна; Постріл на сходах; Шляхи під 
сонцем.  – К.: Темпора, 808+528+859 с.(п)

Життєписи
Роман ГОРАК. Кинути каменем: есеї про 
Ірину Вільде. – Л.: Апріорі, 540 с.(п)

Літературознавство

Шевченківська енциклопедія. В 6 томах. 
Том 5, 6. – К.: Інститут літератури НАНУ, 

1040+1120 с.(п)

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна українська 
проза

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

Жанрова література Юрій ВИННИЧУК. Цензор снів. – Х.: Фоліо, 
319 с.(о)

Зарубіжна проза Салман РУШДІ. Сатанинські вірші. – К.: 
Видавництво Жупанського, 520 с.(п)

Поезія Антологія української поезії ХХ століття. 
– К.: А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА, 1280 с.(п)

Номінація «СОФІЯ»

Зарубіжна 

гуманітаристика

Історія європейської цивілізації. Греція; 
Близький Схід. – Х.: Фоліо, 863+1310 с.(п)

Українська 

гуманітаристика

Тарас ЛЮТИЙ. Ніцше. Самоперевершення. 
– К.: Темпора, 978 с.(с)

Номінація «МИНУВШИНА»

Популярні видання Джеймс МЕЙС. Україна: матеріалізація 
привидів. – К.: Кліо, 688 с.(п)

Дослідження / 
документи 1933: «І чого ви ще живі?». – К.: Кліо, 720 с.(п)

Біографії / мемуари Князі Вишневецькі. – К.: Балтія7Друк, 320 с.(п)

Номінація «ОБРІЇ»

Науково7популярна 
література

Ешлі ВЕНС. Ілон Маск. Tesla, SpaceX і 
шлях у фантастичне майбутнє. – К.: ТАО, 
416 с.(с)

Публіцистика / 
сучасні мемуари

Майдан. Свідчення. Київ, 2013–2014. – К.: 
Дух і Літера, 784 с.(п)

Спеціальна 
література / 

довідкові видання

о.Климентій Василь СТАСІВ. Місія високого 
слова. Василіянське книговидання: 
минуле, сучасне і майбутнє. – Жовква: 
Місіонер, 472 с.(с)

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

Книжки для малечі та 

молодших школярів

Сашко ДЕРМАНСЬКИЙ. Маляка і Гаплик; 
Маляка і Навіжений дракон; Маляка 
— принцеса Драконії. – Вінниця: Теза, 

156+156+156 с.(п)

Твори для школярів 

середніх класів

Григорій ФАЛЬКОВИЧ. Шалахмонеси. – К.: 

Дух і Літера, 48 с.(п)

Підліткова та 

юнацька література

Вільям ШЕКСПІР. Ромео і Джульєтта. – К.: 

А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА, 208 с.(с)

Пізнавальна та 

розвиваюча книга

Богдан ТИХОЛОЗ, Наталя ТИХОЛОЗ. 
Франко від А до Я. – Л.: Видавництво Старого 

Лева, 72 с.(п)

Номінація «ВІЗИТІВКА»

Мистецтво
Казимир Малевич. Київський період 
1928—1930. – К.: Родовід, 336 с.(п)

Етнологія / 

етнографія / 

фольклор

Пантелеймон КУЛІШ. Повне зібрання 
творів. Т. ІІІ: Записки о Южной Руси. Кн.1–
2. – К.: Критика, 416+384 с.(с)

Краєзнавча 

і туристична 

література

Флоріан ЗАПЛЕТАЛ. Дерев’яні церкви 
Закарпаття; Міста і села Закарпаття. 
– Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 

120+176 с.(ф)

Номінація «ВИДАВНИЧИЙ ІМІДЖ РОКУ»

Видавництво Книжки у 
Коротких списках

Сумарний 
рейтинґ

1. Л.: Видавництво Старого Лева 18 561,61

2. К.: А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА 11 438,81

3. К.: Дух і Літера 9 367,41

4. К.: Темпора 7 304,50

5. Х.: Фоліо 7 300,06

6. Х.: Клуб сімейного дозвілля 7 208,91

7. К.: Видавництво Жупанського 5 171,56

■ ЦЕРЕМОНІЯ

Читай книжки, 
що стали подією!
Український книжковий «Оскар» фінішував

■

Видавець-письменник Олексій Жупанський випустив 
найрезонанснішу перекладну книжку — «Сатанинські вірші» 
Салмана Рушді.

❙
❙
❙

Вінницький видавець Володимир Брискін одержує диплом
із рук експерта номінації «Дитяче свято» Наталії Марченко,
науковця бібліотеки Вернадського, — за веселе трикнижжя
Сашка Дерманського. 

❙
❙
❙
❙

Іван Малкович дістав цього сезону два лавреатські дипломи;
видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» — одноосібний лідер:
29 нагород за весь час існування рейтинґу.
Фото Лізи АБРАМОВОЇ.

❙
❙
❙
❙

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Марічка АЛЕКСЕВИЧ 

Ще нещодавно  вона була однією з когор-
ти авторів проекту «Щастя у віконці» — 
ініціативи, яка згуртувала батьків з усієї 
України писати казки для своїх дітей, а 
потім безкоштовно роздавати примір-
ники малятам із соціально незахищених 
сімей. А нині  редактор львівського теат-
ру імені Марії Заньковецької, журналіст 
та доцент Франкового університету Леся 
Кічура каже: доросла до свого власного 
проекту. Отже, «Казки, які оживають» 
— скоро буде.  

Шлях від автора до читача такий 
довгий?
 ■ Лесю, у Всесвітній день дарування 
книг — 14 лютого ви написали на своїй 
сторінці у соціальній мережі про видан-
ня власної книги. День вибрали не  ви-
падково.
 — Звичайно. Хотілося, щоб початок 
мого проекту справді мав гарну історію. 
До того ж саме цього дня до мене зголо-
силася приєднатися художниця — На-
талія Манько, яка стала моїм партнером 
у цьому проекті і малюватиме всіх моїх 
героїв. 
 А щодо дарування книг — то це я та-
кож передбачаю своїм проектом. Дуже 
хочу, щоб частина книг, ймовірно 1/3 на-
кладу, була подарована: бібліотекам, ди-
тячим центрам творчості, освітнім цент-
рам розвитку дитини, дошкільним закла-
дам, школам. Решта вже піде у продаж, 
щоб повернути якусь частину витраче-
них для реалізації проекту коштів.
 ■ Ви тільки недавно з гуртом інших 
авторів презентували «Щастя у вікон-
ці». Що спонукало так швидко реалізу-
вати власний проект?
 — Дитячі очі! (усміхається) Здиво-
вані, зацікавлені, які дивилися на живо-
го автора, котрий читав свої казки. 
 Пiд час презентації проекту Ірини Ас-
тахової «Щастя у віконці» я мала кілька 
зустрічей у бібліотеках та школах і бачи-
ла, з якою увагою та зацікавленням діти 
спостерігали за усім дійством. 
 Коли я планувала ці перші авторські 
читання, то дуже хотіла зорганізувати 
цікавий підхід до дітей. Йшлося не лише 
про те, щоб показати їм книгу і розповіс-
ти, як вона з’явилася на світ. Хотіла за-
нуритись разом iз дітьми у світ казково-

го дійства, зробити це спілкування ціка-
вим, несподіваним та захопливим.
 Тому під час читань слухали казки 
в аудіоверсії, розмальовували ілюстра-
ції, смакували тістечками та цукерка-
ми, розгадували вікторини та тренува-
ли пам’ять... 
 Казки справді оживали, бо діти були 
активними учасниками впродовж усієї 
зустрічі.
 ■ Діти люблять дивувати своєю до-
питливістю. Є якісь репліки, які вам 
найбільше запам’яталися?
 — У дітей завжди відверті та щирі 
запитання. Одна дівчинка, наприклад, 
цікавилася: «А можна наступного разу, 
за тиждень, ви знову приїдете до нас зі 
своєю новою книгою?!» Відкіля ж дітям 
знати, що шлях книжки, навіть казко-
вої, від автора до читача такий довгий!
Були й інші веселі питання, на зразок: 
«Ви ж така молода, — то ви й справді 
написали вже понад 60 казок?». Чомусь 
діти собі уявлять, що письменник, дар-
ма що казковий, конче має бути серйоз-
ного віку... Були й майже журналіст-
ські запитання «А звідки ви черпаєте 
натхнення?»

«Мої казки мають пряникових героїв»
 ■ Назва вашого нового проекту «Каз-
ки, які оживають». Чого варто чекати?
 — Різноманіття того, як цікаво та 
неординарно можна читати казки! На-

справді казка буває смачною й запаш-
ною, веселою та вигадливою. Ви не ві-
рите?! Мої казки мають пряникових ге-
роїв, які мандрують та пізнають світ, до-
помагають друзям та дізнаються багато 
цікавого. 
 І поки книга готується, я хотіла вже 
розповісти про цей проект, тож узяла-
ся до пошуків кав’ярень, які б могли за-
цікавитися моїми ідеями. І я їх знайш-
ла! Загалом мені дуже таланить на лю-
дей! Тож у рамках соціального проекту 
«Казки, які оживають» я вже наступних 
вихідних запрошую дорослих та малечу 
на авторські читання, пряникові випі-
кання, розмальовування та смакування. 
Все відбуватиметься в серці Львова, на 

площі Ринок, у ресторації «Під левом». 
Саме цей заклад буде партнером усіх пе-
редпрезентаційних зустрічей у рамках 
цього проекту, а 1 червня — в ньому, в 
затишній атмосфері, відбудеться пре-
зентація моєї книги казок.
 ■ Знаю, що ваша книга матиме особ-
ливий — «сезонний» — формат...
 — Книга складається з чотирьох 
розділів: «Подорож у дивосвіт», «Каз-
ки живої природи», «У країні дитинс-
тва», «Із зимової скарбниці» (разом 21 

казка). Потім планую  презентації у  біб-
ліотеках та дитячих осередках, тому за-
лежно від пори року для зустрічей та ав-
торських читань обиратимемо щоразу 
інші тексти. 
 Казки пишу останні 12 років. Тож за 
цей період назбирала чимало — понад 60 
текстів. До книги хочеться обрати най-
кращі та найцікавіші. Насамперед дба-
ла про те, щоб їхня тематика була різною 
і читати їх можна було впродовж року.
 ■ «Казки, які оживають», передбача-
ють соціальні презентації. Як це вигля-
датиме?
 — Планую, що книгу можна буде 
придбати у кількох мережах українсь-
ких книгарень. Хочу — як і всі автори —  

щоб кожна дитина, яка дізнається про 
мою книжку,  могла б мати її на своїй по-
лиці. 
 Крім того, важливим чинником про-
екту будуть власне соціальні презентації 
в бібліотеках. Перша з них точно відбу-
деться в Львівській обласній бібліотеці 
для дітей. Там дуже креативні праців-
ники, і вони допомагають цікавими іде-
ями та вміють усе організувати на най-
вищому рівні. Ймовірно, проситиму в 
них допомоги для організації мандрів-
ного книжного туру спочатку Львовом, 
потім областю... Хтозна, можливо, й Ук-
раїною, якщо дасть Бог. Я  робитиму для 
цього все можливе.

Липовий чай асоціюється 
з дитинством
 ■ Лесю, ми так багато говоримо про 
зовнішнє, а привідкрийте завісу вашої 
творчості. Як, власне, народжується 
казкa?
 — Казка народжується таємничо... 
Коли падає перший сніг і ти, наче дів-
чисько, ловиш сніжинки на рукавичку, 
щоб роздивитися візерунки... і тоді пи-
шеш казку про малого ельфа; казка пи-
шеться меланхолійно, коли ти готуєш 
Святу вечерю і спостерігаєш, як зби-
рається родина за столом (історія про 
різдвяну фею);  вона пишеться кумедно, 
коли донька раптом вигукує про безлад у 
кімнаті брата й говорить: «Мамо, а при-
думаймо казку про нечемного хлопчика, 
який був нечупарою» (і тоді з’являється 
розповідь про Василька і гумки, які від 
нього втекли)...
 Люблю писати казки у тиші, в своє-
му кабінеті, з гарною музикою, з гор-
нятком липового чаю (він асоціюється в 
мене з дитинством)... Обов’язково зачи-
тую кожну нову казку дітям та чолові-
кові — вони мої перші критики та рецен-
зенти.
 ■ Маленькі читачі дуже перебірливі, 
вони не читатимуть щось тільки тому, 
що це зараз модно. Ви знаєте, чого хоче 
сучасний маленький читач? 
 — Любов до книги у дорослому віці 
починається з любові до казки у дитячо-
му. Саме тому читання батьками казок, 
а потім i самими дітьми, є таким важли-
вим у розвитку дитини.
    Сучасна казка — обов’язково добра, 
бо добро не має прив’язки до часу чи 
тренду. Вона обов’язково містить диво 
— бо це захоплює дитячу уяву й дитина 
вчиться вірити у добрі перетворення на-
віть у дорослому віці, бо ж виросла на ди-
вовижних казках. Вона конче має мати 
гарні ілюстрації, бо для дитини важливе 
зорове пізнання сюжету... Також дуже 
важливим є вміння підібрати для кон-
кретного малюка «його» казку. Якщо 
він любить про тварин — тоді казки про 
звірів, якщо про дива — тоді шукати іс-
торії про чарівні перетворення, якщо 
про своїх однолітків — тоді казки про 
дружбу та дитинство. 
 Любов дитини до казки починається 
з любові батьків до читання. Бо насампе-
ред дитина має мати вдома приклад для 
наслідування. У читаючих батьків — чи-
таючі діти. Навпаки — радше виняток, а 
не закономірність.■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Леся Кічура: Діти  уявляють, 
що письменник  має бути 
серйозного віку...
Авторка шести десятків казок започаткувала новий проект

■

Леся Кічура — редактор львівського театру
імені Марії Заньковецької, журналіст 
та доцент Франкового університету.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙
❙

Любов дитини до казки починається з любові батьків до читання.

Інна УСТИЛОВСЬКА

 Скільки разів, сидячи в кінотеатрі, 
глядач замислюється, як герой потра-
пив сьогодні на роботу — туди, де роз-
гортається ця конкретна сцена, чи як він 
провів вечір після неї? Із фільмів прий-
нято вирізати все щоденне, аби уникати 
однотипного, відповідно, нудного. Нато-
мість картини зазвичай будують на най-
більш яскравих моментах. За рахунок 
цього глядач отримує добре скроєний з 
епізодів мистецький твір, але чи відоб-
ражає він справжнє життя як послідов-
ний та неідеальний процес?
 Американський режисер Джим 
Джармуш, створюючи картину «Патер-
сон», скоріш за все, уявив собі календар 
на стіні одного подружжя, зняв його зі 
стіни і, прийнявши за сценарій, поста-
вив по ньому фільм. Це подружжя в кар-
тині — водій із душею поета Патерсон, 
який живе в одно йменному місті, і його 
неординарна дружина Лора. Звісно, ре-
жисер добре попрацював над екраніза-

цією «календаря» — продумані образи, 
події, в яких вони розкриваються, вдало 
підібрані декорації та костюми. Але весь 
час глядача не полишає думка, що сю-
жет — це розширені замітки у квадра-
тиках календаря. Враження, ніби режи-
сер не видозмінював нічого, — тому сю-
жет настільки справжній, наскільки при-
родне саме життя.
 Ще одна, дещо хвороблива, ідея пе-
реслідує глядача впродовж майже всього 
фільму. Глядачу, звиклому до драм і за-
гадок у кіно, так і хочеться сказати: «Все 
занадто красиво». Спочатку здається, 
що в подружжя вкрадуть собаку, потім 
— що один із сім`ї виявиться невірним, 
або принаймні капкейки, які Лора готува-
ла кілька днів, не смакуватимуть жите-
лям міста. Але наприкінці фільму глядач 
розуміє, що на екрані — чисті, роман-
тичні стосунки, і не варто було шукати ка-
верзу, бо її нема. Тому що головний герой 
усміхнено їсть несмачний пиріг із брюс-
сельською капустою та сиром чедер, бо 
його приготувала кохана, а їй справді по-

добається аромат пива, коли той повер-
тається ввечері з бару. І хочеться пере-
глянути стрічку знову, занурившись у її 
мирну, теплу атмосферу і не шукаючи 
там прихованих сенсів та глибоких тра-
гедій. Фільм настільки подібний до жит-
тя, що глядач підсвідомо починає спри-
ймати його, як власне життя, — з остра-
хом, передчуттям та невмінням ним насо-
лоджуватися.
 Якщо уявити кожен день, відобра-
жений у фільмі, як частину пазлу, то 
коробка, в якій режисер складає весь 
пазл, — віршована любовно-філо-

софська медитація головного героя. Він 
пише поезію про сині сірники Огайо, ко-
хану Лору і своє місто, з якого вийшли 
відомі поети. Ці вірші, майже без рими, 
задають розмірений ритм стрічці. Кіль-
ка разів сюжет перепиняється вставка-
ми, коли на екрані в одне поєднуються 
рядки віршів, природа, вода та обличчя 
жінки. Ця романтика в душі героїв поєд-
нується з романтикою щоденною, коли 
Патерсон будить Лору носом або коли 
вона прикрашає його обід. Здається, ко-
хання проглядається навіть крізь діроч-
ки злакових кружальців, які водій їсть 

уранці з молоком, адже вони смакують 
йому дужче тому, що у спальні спить 
його люба дружина.
 Картина «Патерсон» претендува-
ла на «Золоту пальмову гілку» Каннсь-
кого кінофестивалю, увійшла до трій-
ки найкращих фільмів кіноогляду. До 
цього чотири фільми режисера Джима 
Джармуша удостоїлися нагород: фільм 
«Зламані квіти» отримав Гран-прі, збір-
ка «Кава і цигарки» — «Золоту паль-
мову гілку» за найкращий короткомет-
ражний фільм, картина «Дивніше, ніж 
у раю» — «Золоту камеру», а стріч-
ка «Таємний поїзд» — приз за худож-
ній внесок. У головних ролях романтич-
ної комедії «Патерсон» — Адам Драй-
вер, відомий за фільмом «Зоряні війни: 
Пробу дження сили» Джея Джея Абрам-
са та Голшіфте Фарахані, яка зіграла го-
ловну жіночу роль у фільмі Луї Гарре-
ля «Друзі». В Україні компанія «Артхаус 
Трафік» пропонує побачити фільм мо-
вою оригіналу або в українському пере-
кладі з 16 лютого. ■

ПРОКАТНИЙ СТАН

Як коробка пазлів
«Патерсон» претендував на «Золоту 
пальмову гілку»

■



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Десерти мають відповідати саме цій порі, коли тре-
ба і вітамінізуватися, і прийти у форму після зимових ча-
ювань «iз чимось смачненьким». Ягоди — заморожені, 
сушені, в’ялені тощо, горіхи, молочні продукти — най-
краща їхня основа. 
 Те, чим я особисто хочу поділитися цього Сирного 
тижня, — зефір із сиру, дуже смачний десерт. Потріб-
но 400 г сиру (нормальної жирності), 15 г желатину, 120 
мл молока, по 50 г цукрової пудри і чорної смородини. 
 Збийте сир до однорідності. Заморожену сморо-
дину (знайомі ділилися приємними враженнями і від 
додавання до зефіру вишень, малини, тому ягоди — 
на ваш вибір) обдайте окропом, перетріть крізь сито. 
Додайте до сиру перетерті ягоди, цукрову пудру та 
розчинений  у молоці  желатин. Вимісіть масу і охо-
лодіть її впродовж 10 хвилин. Перекладіть у кулінар-
ний мішок. Видавіть на деко зефіринки і на годину пос-
тавте в холодильник. 
 Мармелад також корисний, це всі знають. Фрукто-
во-ягідний зараз — саме те, що треба. Приміром, яб-
лучно-калиновий. Купіть пучок калини — насправді 
це  суцільні вітаміни. 
 Калину слід помити і приготувати пюре (найпрості-

ше — протерти крізь сито). На 0,5 кг пюре потрібно стіль-
ки ж цукру. Покласти ягоди в каструлю, накрити кришкою 
і розпарити в духовці. Потім протерти їх через сито, дода-
ти печені кисло-солодкі протерті яблука, додати цукор і ва-
рити, поки не загусне. Потім масу розлити у посуд нетовс-
тим шаром і сушити в духовці при температурі 50-60 гра-
дусів. Готовий мармелад розрізати на шматочки. 
 Для тривалого зберігання обваляти шматочки мар-
меладу в цукрі, скласти в стерильні скляні банки або 
фанерні лотки, прикрити пергаментним папером. Але це 
вже — з царини «утопії» — хто ж такі смаколики довго 
зберігає!
 Зараз потрібні організму і горіхи, бо мають у своє-
му складі корисні жири і мікроелементи, мегаважливі 
для повноцінного функціонування організму. Отож го-
туємо фруктово-горіхові хлібці і беремо  2-3 столові 

ложки будь-якого фруктового чи ягідного пюре, склян-
ку суміші пластівців, по столовій ложці сушеної журав-
лини та кедрових горішкiв, 2 столові ложки подрібнених 
інших горішків (волоські, фундук, мигдаль тощо), 200 г 

кураги, 50 г родзинок і 50 г шоколаду для глазурі. 
 Пластівці змішуємо з кедровими горішками і злег-
ка підсушуємо їх на слабкому вогні на сковороді. Ку-
рагу миємо і подрібнюємо до пюреподібного стану в 
блендері, додаємо фруктове чи ягідне пюре. Змішує-
мо всі інгредієнти. Повинна вийти густа суміш, яка лег-
ко формується. 
 Беремо форму відповідного розміру , вистилаємо 
пергаментом і викладаємо суміш, трохи утрамбовуємо і 
ставимо в холодильник на кілька годин. Потім дістаємо, 
розрізаємо на потрібні частини і покриваємо розтопле-
ним шоколадом. 
 А ще дуже смакує як корисний перекус вівсяно-
білкова гранола. На склянку вівсяних пластівців пот-
рібно 2 склянки подрібнених горіхів (суміші чи тих, які 
ви виберете), столову ложку води, два білки і четверти-
ну чайної ложки кориці. 
 Перемолоти пластівці та цукор на дрібну крихту. 
Збити білки з водою на піну, ретельно перемішати з горі-
хами, засипати вівсяною сумішшю. Перемішати, виклас-
ти тонким шаром на встелене пергаментом деко. Випіка-
ти в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин, пере-
мішати і пекти ще 10 хвилин. 
 Десерти — це не лише дуже смачно, а й так само 
корисно! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Стомлені зимовими харчами ор-
ганізми так і просять різноманіт-
ності та вітамінів. Масниця, яка 
вже завітала, надихає на весняну 
налаштованість і водночас нагадує, 
що за кілька днів піст. Отож треба 
помалу перелаштовувати і свої кулі-
нарні звички — на весну, на полег-
шення і на поліпшення здоров’я. 
Не треба з цією метою шукати ек-
зотичних продуктів. Бурячки, мор-
ква, капуста, цибуля, яблука, ріпа, 
селера — те, що майже під рукою. 
Сирного тижня можна вдосталь 
смакувати і молочними продукта-
ми, яйцями, олією. 

Готуємо крижавку
 Безумовним фаворитом пере-
двесняного періоду є буряк. Усім 
відомо, що в ньому стільки віта-
мінів, що він цілком може бути 
смачною міні-аптечкою. Лікарі 
кажуть, що буряк корисний лю-
дям із порушенням роботи пе-
чінки. Овоч здатний зміцнювати 
стінки капілярів. Речовини, що 
містяться в буряку, мають суди-
норозширювальну і заспокійли-
ву дію, він використовується як 
засіб для лікування і профілакти-
ки гіпертонічної хвороби, атерос-
клерозу та інших хвороб серця і 
судин. На відміну від більшості 
продуктів, буряк у вареному виг-
ляді має властивість зберігати ві-
тамінно-мінеральний склад. Ві-
таміни групи В і мінеральні спо-
луки, які є в ньому, не настільки 
чутливі до дії високих темпера-
тур. 
 Гарною парою буряку, якщо 
порівнювати корисність цих 
овочів, є капуста. Як любить 
говорити лікар-дієтолог Окса-
на Скиталінська: «Зголодніли? 
Їжте капусту! Не хочете сирої 
капусти? Відваріть капусту!». 
До слова, відварена капуста, це 
вже з мого досвіду, — дуже смач-
на, якщо її присмачити лляною 
олією й однойменним насінням, 
скропити соком лимона і додати 
улюблених спецій. 
 Якщо ж поєднати  буряк із ка-
пустою, це буде вітамінний кок-
тейль. Приміром, замаринувати. 
Мариновану капусту з буряком 
називають крижавкою. Потрібно 
2-3 буряки, капустина, моркви-
на, головка часнику. Для залив-
ки: 2 літри холодної води, 2 сто-
лові ложки солі, 3 столові ложки 
цукру, по 100 г олії і оцту. 
 У трилітрову банку викласти 
шарами (можна готувати в баняч-
ку — так легше і складати, і ви-
тягати): буряки — порізати плас-
тинками або соломкою; капусту 
— четвертинками або на 8 частин; 
моркву — кружальцями; часник 
— зубці розрізати навпіл. 
 Усі складники розмішати.  За-
лишити настоюватися при кім-

натній температурі мінімум 2 дні, 
проколювати час від часу, а далі 
— поставити на холод. При пода-
чі полити олією з часником. 

Яблуко — не трєтє зайве
 Почнемо з того, що яблуко 
зайвим узагалі не буває. А в поєд-
нанні з буряком і капустою — і по-
готів! 
 Потрібнi середня капустина, 
середній буряк, 4 зубчики часни-
ку, 2 великі яблука, 100 мл олії, 
півлітра води, 80 мл яблучного 
оцту, 80 г цукру і столова ложка 
солі. 
 Капусту нарізати невеликими 
шматочками — приблизно 2х2см, 
з яблук видалити серцевину і 
нарізати на 4 або 6 частин, зазда-
легідь їх очистивши від шкірки. 
Буряк нарізати смужками. Час-
ник вичавити. Додати до капус-
ти яблука, буряк, часник, влити 
олію і добре перемішати. Все ук-
ласти в банку. У воду додати сіль, 
цукор, поставити на вогонь, вли-
ти оцет і довести до кипіння. Ка-
пусту з яблуками залити гарячим 
маринадом.  Залишити, доки не 
прохолоне, а потім закрити криш-
кою і прибрати в холодильник на 
добу. Виходить смачно і на столі 
виглядає по-святковому. 
 А про відварену капусту зга-
дувалося недаремно: так готу-
вали наші бабусі, коли не мали 
часу довго крутитися на кухні. 
А ще вони запікали капусту в 
печі (я пробувала запікати в ду-
ховці просто капустяне листя: 
так само дуже смакує з оливко-
вою олією та спеціями). Але на-
разі мова — про капустину, запече-
ну в рукаві. Спробуйте — точно не 
пошкодуєте!
 Потрібно: головка капусти, 
літр розсолу із квашених огірків, 

головка часнику, 3 столові ложки 
нерафінованої соняшникової олії, 
2 чайні ложки гірчиці в зернах. 
 Капустину очистити від верх-
ніх листків, покласти цілою в ру-
кав (чи пакет) для запікання, роз-
містити на деко (нічим не змащу-
вати), якщо надто велика, розрі-
зати на 2-4 частини і поставити в 
не дуже гарячу духовку з темпе-
ратурою 160-170 градусів на 2-3 
години. Стежити за кольором ка-
пустини: якщо потемніла, стала 
рожево-бежевою — можна діста-
вати. Вимкнути вогонь і залиши-
ти капустину охолонути просто в 
духовці. 
 Розрізати рукав, дістати теп-
лу капустину. Якщо верхні лис-
ти трішки перепеклися і потем-
ніли, їх зняти. Порізати капусти-
ну на досить великі шматки (при-
близно 7х7 см), скласти в глибоку 
каструльку з кришкою, всипати 
гірчичні зерна. Залити огірковим 
розсолом, залишити в прохолод-
ному місці на 10-12 годин. Діста-
ти капусту з розсолу, бажано ви-
ловити трішки гірчичних зерен. 
Видушити у капусту часник, по-
лити олією. Подавати до гарячих 
основних страв. 
 До цього рецепта також підхо-
дить брюссельська капуста, але 
час її запікання потрібно змен-
шити втричі і готові качанчики 
не подрібнювати, а відразу при-
смачувати розсолом. 

Котлети для вегетаріанців
 І не лише для них. Овочеві 
котлети смакують усім, головне, 
як каже сусідка моєї мами, тітка 
Олена, «ловкенько їх приготува-
ти». Вона так примудряється го-
тувати бурякові, морквяні, цибу-
леві, капустяні й навіть картоп-
ляні котлети, що її дядько Василь 

наминає їх за обидві щоки, і про 
м’ясо забуваючи. «Йому м’яса 
не можна — подагра, — жалієть-
ся тітка Олена, — але він так лю-
бить мої «кихлики» з овочів, що 
встигай лише їх готувати». 
 До страв, які практично не 
приїдаються, вона відносить бу-
рякові котлетки: приємні на смак, 
корисні, не обтяжливі ні для 
шлунка, ні навіть для гаманця. 
Потрібно 800 г буряку, 100 г ман-
ної крупи, 2 яйця, сіль і перець за 
смаком, 2 зубчики часнику. 
 Зваріть або запечіть буряки 
до готовності, очистіть від шкір-
ки і натріть на крупній тертці. 
Посоліть, додайте дрібно поріза-
ний часник та вбийте яйця. До-
дайте манку і ретельно перемі-
шайте. Ложкою викладіть отри-
ману масу на розігріту сковорідку 
з олією і ложкою ж надайте пот-
рібну форму котлеткам. Смажте 
бурякові котлети з двох сторін на 
помірному вогні по кілька хвили-
ни із кожного боку. 
 Аналогічно готують й інші 
овочеві котлети. 

50 відтінків салату і морквяні 
чіпси
 Овочі йому нададуть їх, напев-
не, ще більше. І знайте: що біль-
ше кольорів і відтінків овочів на 
вашій тарілці, тим цей салат ко-
рисніший. Це той випадок, коли 
має значення не розмір, а кіль-
кість (про «розмір» салату ми 
знаємо: якщо розділити тарілку 
на чотири частини, то одну з них 
займуть білкові продукти, решта 
— овочі). 
 Якщо запечений буряк ще 
залишився, він прикрасить вам 
будь-який з овочевих салатів. 
Скуштуйте (приготуйте перед 
цим) квасолево-яблучний. Інгредієн-

ти: 300 квасолі, 300 г кисло-со-
лодких яблук, 150 г столового бу-
ряку, 2 столові ложки лимонного 
соку, оливкова олія, сіль, перець 
за смаком. 
 Квасолю замочити та відвари-
ти до готовності. Буряк відвари-
ти або спекти у духовці. Яблука 
порізати кубиками, відварений 
буряк — соломкою. Додати відва-
рену та охолоджену квасолю. Змі-
шати всі складники та заправити 
олією й лимонним соком. Посоли-
ти, поперчити до смаку. І смаку-
вати!
 Буряковий салат по-італійськи та-

кож приємно подивує своїм сма-
ком. Його секрет — дивовиж-
на заправка з соку апельсина 
й бальзамічного оцту. Пот-
рібно: 5 відварених чи за-

печених середніх буряків, 
столова ложка бальзаміч-

ного чи винного оцту, 2 
зубчики часнику, поло-
вина апельсина, 5 столо-

вих ложок оливкової олії, 
зелень (петрушка чи базилік), сіль 
і перець за смаком. 
 Відварений або запечений бу-
ряк чистимо й ріжемо невели-
кими кубиками. Зелень і часник 
подрібнюємо. Для заправки змі-
шуємо сік половинки апельси-
на, оливкову олію, бальзамічний 
оцет. Буряк перемішуємо з зелен-
ню і часником, поливаємо аро-
матною солодкою заправкою, по-
сипаємо сіллю і перцем. 
 Салат iз ріпи (або редьки) та моркви 
— чудова вітамінна щітка для ор-
ганізму! І дуже смачна! Потрібно 
по 300 г моркви та ріпи (редьки), 3 
столові ложки оливкової олії, сто-
лова ложка лимонного соку, при-
права для моркви по-корейськи, 
1-2 зубці часнику (за бажанням). 
 Моркву та ріпу натріть на тер-
ці для моркви по-корейськи, пе-
ремішайте. Приготуйте заправ-
ку з оливкової олії, лимонного 
соку, приправи та часнику. Час-
ник, якщо не любите, можна і не 
давати. Заправте салат, добре змі-
шайте і, якщо потрібно, досоліть. 
От і вся робота: простий рецепт, 
швидкий результат. 
 А морквяні чіпси пробували? В 
одній порції — всього 79 калорій. 
Дуже смачний перекус!
 Потрібно: 2 великі морквини, 
чайна ложка оливкової олії і дріб-
ка солі. Розігрійте духовку до 170 
градусів. Вимийте і очистіть мор-
кву. Тонко наріжте коренеплоди 
по діагоналі. Покладіть моркву в 
миску, змішайте з олією і сіллю. 
Викладіть скибочки на деко. Ви-
пікати 15-20 хвилин, поки морква 
не стане сухою і хрусткою. Стеж-
те за чіпсами, щоб вони не підгорі-
ли. За необхідності їх можна на-
крити папером для випічки. 
 Знайдіть час на приготуван-
ня вітамінних страв. Не пожал-
куєте. ■

ДО СЕЗОНУ

Овочами — 
по авітамінозу

■

Домашній зефір корисніший 
за магазинний. 

❙
❙

Буряки, яблука і капуста урятують від авітамінозу. ❙Морквяні чіпси — смачний перекус. ❙

ДЕСЕРТ

Корисна невагомість
Готуємо зефір і мармелад

■
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«Ганна (Музичук) підписала контракт на участь у чемпіонаті світу з шахів 
в Ірані. Для моєї сестри стати чемпіонкою світу — мрія всього життя»

Марія Музичук
українська шахістка, екс-чемпіонка світу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На всіх світлинах, які роб-
ляться фотографами на жіно-
чому чемпіонаті світу-2017 з 
шахів, що нині триває в Ірані, 
є одна особливість. Усі без ви-
нятку шахістки на своїй голові 
мають хустину. Власне, кожна 
з 64 учасниць турніру, котра по-
годилася взяти участь в ірансь-
кому «мундіалі», змушена слі-
дувати місцевим консерватив-
ним традиціям, які вимагають 
від жінок покривати голову.
 Одразу варто сказати, що з 
такою вимогою місцевого орг-
комітету погодилися далеко 
не всі представниці шахового 
світу. Скажімо, гросмейстер 
зi США Назі Паїкідзе, щойно 
дізнавшись про бажання ФІДЕ 
провести ЧС у Тегерані, висту-
пила з протестом-петицією  «За-
хистимо права жінок», про-
тестуючи таким чином проти 
обов’язкового носіння учасни-
цями іранського турніру хустин 
чи хіджабів. Розглядали також 
дівчата й іншу форму протесту 
— бойкот. Однак масовою ідея 
відмови від участі в ЧС у Теге-
рані не стала. Відтак поїздка на 
шаховий «мундіаль»-2017 ста-
ла персональним вибо ром для 
кожної окремо взятої шахіст-
ки.
 Серед тих, хто вирішив бой-
котувати іранський ЧС, була 
й наша співвітчизниця, екс-
чемпіонка світу Марія Музи-
чук. «Я відмовилася від участі 
в турнірі, тому що перекона-
на: Іран не відповідає статусу 
країни-господарки такого пре-
стижного турніру», — поясни-
ла своє рішення Музичук-мо-
лодша. Так само не приїхала 
до Тегерана й чинна володарка 
шахової корони — китаянка 
Хоу Іфань. Утім, мабуть, її від-
мова захищати титул має дещо 

інше коріння. Подібна форма 
складання повноважень (i на-
ступного за ним їхнього повер-
нення) уже стала для лідера 
жіночих шахів традицією. По 
суті, саме завдяки відсутності 
Іфань на останніх планетарних 
першостях приміряти на себе 
омріяну чемпіонську корону 
змогли дві наші співвітчизни-

ці — Ганна Ушеніна та Марія 
Музичук. 
 Не виключено, що подібна 
історія може повторитися й ут-
ретє. За відсутності на ЧС-2017 
загалом непереможної Іфань 
одним із його рейтинг-фаво-
ритів є львів’янка Ганна Музи-
чук. На відміну від своєї молод-
шої сестри, вона вирішила не 

ігнорувати іранський ЧС, бо, 
як каже Марія, мріє про світо-
вий тріумф. Свої бажання Ган-
на вміло підтверджує за дош-
кою, вже майже проклавши 
собі шлях до півфіналу. Перша 
з двох класичних партій чвер-
тьфінального протистояння 
з болгаркою Антоанетою Сте-
фановою завершилася перемо-

гою Музичук. Тож, аби пройти 
до наступного раунду змагань 
і уникнути інфарктного тай-
брейку, вчора, коли відбувала-
ся друга партія, нашій співвіт-
чизниці достатньо було зіграти 
з болгаркою внічию.
 Зазначимо, що з п’яти ук-
раїнських шахісток, які розпо-
чинали боротьбу за чемпіонсь-
кий титул, в турнірній сітці за-
лишилася лише Музичук. Піс-
ля першого раунду українська 
делегація втратила Наталю Жу-
кову, котра програла грузинці 
Ніно Хурцидзе (0,5:1,5). У на-
ступному ж колі синьо-жовта 
команда зазнала набагато біль-
ших втрат. Одразу троє наших 
співвітчизниць зійшли з дис-
танції, поступившись своїм оп-
поненткам на тай-брейку. Інна 
Яновська-Гапоненко поступи-
лася росіянці Олександрі Косте-
нюк (1,5:2,5), чемпіонка світу-
2015 серед молоді (до 20 років) 
Наталя Букса капітулювала пе-
ред Софіко Гурамішвілі з Грузії 
(3,5:4,5). Ганна Ушеніна, довів-
ши справу до шахового армагед-
дону, була змушена визнати пе-
ремогу китаянки Тань Чжуньї 
(4:5).
 Цікаво, що чинна чемпіон-
ка світу з рапіду та бліцу — Ган-
на Музичук — перші три раун-
ди класичного ЧС-2017 пройш-
ла без «тай-брейків», здолавши 
по черзі Аміду Мезіуд з Алжиру 
(2:0), росіянку Аліну Кашлин-
ську (1,5:0,5) та Фам Ле Тхао 
Нгуен з В’єтнаму (2:0). ■

ШАХИ

Особливості іранського захисту
Сестра екс-володарки світової шахової корони прагне зробити сімейний «дубль»

■

Обов’язковим атрибутом жіночого чемпіонату світу з шахів, який проходить в Ірані, є хустина на голові його учасниць.
Фото з сайта tehran2017.fide.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 У той час, коли найпопулярніший в 
Україні вид спорту — футбол — перебу-
ває в глибокій депресії, в буквальному 
сенсі відштовхуючи від себе своїх ша-
нувальників, американські спортив-
ні «гладіатори» демонструють, яким 
чином потрібно приваблювати до себе 
глядацьку аудиторію.
 Як свідчить статистика, найвищі 
рейтинги за океаном має Національна 
футбольна ліга. Приміром, нещодав-
ній «Супербоул» — фінальне протисто-
яння найсильніших команд США, що 
грають в американський футбол, — ди-
вилися більше 111 мільйонів телегля-
дачів.
 Загалом, це традиційні для остан-
ніх сезонів НФЛ показники. І головні 
дійові особи цілком і повністю виправ-
довують глядацькі очікування. Точ-
ніше сказати, навіть перевершують 
їх. У цьогорічному фіналі, де змага-
лися «Атланта Фелконс» та «Нью-Ін-
гленд Петріотс», трапилася непере-
січна подія. Останні стали першою в 
історії Національної футбольної ліги 
командою, котрій удалося виграти го-
ловний трофей — Кубок Вінса Ломбар-
ді, відігравши по ходу поєдинку «ган-
дикап» у 25 очок.

 Не обійшлося без рекорду й іще одне 
з найбільш улюблених дійств амери-
канців — «матч усіх зірок» НБА. Мину-
лого «уїк-енду» збірні Заходу та Сходу 
на двох накидали 374 очки (192:182), 
що дозволило оновити на п’ять пунктів 
попереднє рекордне звершення, вста-
новлене в минулому році. 
 Окрім того, форварду «Нью-Орлеа-
на» Ентоні Девісу вдалося переписати 
персональне бомбардирське досягнен-
ня матчу «всіх зірок». На рідному пар-
кеті 23-річний баскетболіст закинув у 
кошик «східняків» рекордні 52 бали, 
за що, в підсумку, отримав статус MVP 
поєдинку.
 Для вихованця українського бас-
кетболу Джоеля Боломбоя, котрий про-
водить свій дебютний сезон у Націо-
нальній баскетбольній лізі, граючи за 
«Солт-Лейк Сіті», минулий «уїк-енд» 
запам’ятається матчем «зірок Ліги 
розвитку НБА» — турніру, де грають 
фарм-клуби найсильніших баскетболь-
них колективів планети. Захищаючи 
кольори команди Сходу, він провів на 
паркеті 14 хвилин і набрав п’ять очок, 
які, зрештою, відіграли визначальну 
роль у перемозі його збірної над супро-
тивником (105:100).
 Що стосується іншого українця 
в НБА — гравця «Фінікса» Олексія 

Леня, то наразі своє вагоме слово він 
сказав незадовго до матчу «всіх зірок 
НБА», коли заявив, що хоче зіграти за 
збірну України на Євробаскеті-2017. 

* * *
 На відміну від Леня, котрий лише 
планує дебютувати в складі «синьо-
жовтих», форвард «Монако» Сергій 
Гладир є ключовою персоною в на-
шій національній збірній. Загалом, 

без його старань не було б неймовір-
но успішного для українських баскет-
болістів ЧЄ-2013. Про свій бомбар-
дирський хист захисник збірної Ук-
раїни нагадав у фіналі французького 
Кубка Лідерів, де він став не тільки 
найрезультативнішим гравцем (22 
бали), а й отримав MVP поєдинку, в 
якому «монегаски» переграли «Віл-
лербан» (95:91). ■

БАСКЕТБОЛ

Історія з рекордів
У найбільш рейтингових спортивних лігах США яскраво 
демонструють шляхи для приваблення глядачів

■

Український захисник Сергій Гладир привів «Монако» до виграшу французького Кубка Лідерів.
Фото з сайта xsport.ua. 

❙
❙
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Нам би — зворотний тягар доказу
Захист прав споживачів після реформи — де кульгаємо?
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Розмовляють два бідняки:
 — Петре, що б ти робив, якби в тебе 
було стільки грошей, як в олiгарха?
 — Мені цікаво, що б робив олi-
гарх, якби в нього було стiльки гро-
шей, як у мене.

* * *
 — Як справи у вашого сина у 
школі?
 — Уже краще, але поки ще ход-
жу на батьківські збори під чужим 
прізвищем.

* * *
 Абрам і Сара їдуть в автомобілі, 
Сара за кермом. Попереду світло-
фор. Раптом Сара кричить:
 — Абрамчику, відмовили галь-
ма, я не можу зупинитися!
 — Терміново перелаштуйся в 
лівий ряд, там попереду машина де-
шевше, ніж праворуч!

* * *
 — Борю, я тобі так скажу: дітям 
потрібно віддавати все найкраще. 
Виростуть — все одно віднімуть.

* * *
 Чоловiк iз фотомоделлю захо-
дять в один iз найдорожчих хутря-
них магазинів.
 — Покажіть жінці норкову шубу, 
— каже чоловiк продавцевi.
 Той приносить шубу за 30 тисяч 
доларів, дама її одягає.
 — Я випишу зараз чек, — каже 
чоловік.
 — Ви можете забрати шубу піс-
ля того, як чек буде підтверджено в 
банку.
 Наступного дня чоловiк знову 
з’являється в магазині.
 — На вашому рахунку нічого не-
має, — каже продавець.
 — Я лише зайшов подякува-
ти вам за одну з найкращих ночей у 
моєму житті.

* * *
 — Васю, ти віриш у кохання з 
першого погляду?
 — У моєму віці вже зір поганий. 
Помацати треба.

По горизонталі:
 1. Місто і річка на Запоріжжі. 4. 
Велетень. 7. Глава держави. 9. Вул-
канічна порода, яку додають у це-
мент для міцності. 10. Намет, тимча-
совий дах із тканини чи брезенту. 11. 
Ім’я «великого українського поета Че-
хова». 13. Російська вольниця, насе-
лена нащадками українських козаків. 
14. Давньоруський літописець. 15. 
Гора, де мешкав Аполлон і його музи. 
17. Оздоба з пір’я на головних уборах. 
19. Країна, яку Росія бомбардує свої-
ми літаками. 20. Батько чоловіка чи 
дружини для батьків з іншого боку. 
22. Зимовий варіант дощу. 23. Назва 
солей гліцерину, які входять до пре-
парату нітрогліцерин. 24. Поділ пар-
тії, організації, громади на кілька ав-
тономних частин. 25. Знаряддя праці 
перукаря.
По вертикалі:
 1. Невелика лісопилка. 2. Най-
ближчий «сусід» Землі. 3. Місто, 
яке брав Іван Васильович у відомо-
му фільмі. 4. Річка, на якій стоїть 
Нью-Йорк. 5. Тоненькі дощечки, яки-
ми покривали дах. 6. Кухонний при-

лад для запікання хрустких хлібців 
під бутерброди. 7. Різновид тонкого 
оксамиту. 8. Застаріла назва запові-
ту. 11. Фасад обличчя. 12. Нічний 
метелик, міль. 15. Видатний фран-
цузький мікробіолог і хімік, «бать-
ко» вакцинації. 16. Умовний знак. 
17. «Патрон» для іграшкових пісто-
летів, який вибухає по-справжньому. 
18. Річка в Росії, яка дала назву ав-
томобілю і пиву. 21. Складний цир-
ковий номер. 22. Основна тема обго-
ворення на інтернет-форумах. ■
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Аліса КВАЧ

 Епідемія розлучень, яка котиться Голлівудом, зачепила і 
екранного «агента 007» Деніела Крейга. Незважаючи на те, 
що кожного фільму Джеймс Бонд міняє своїх  дівчат,  як 
рукавички, лишаючись при цьому вільним від будь-
яких зобов’язань, Деніел Крейг останні п’ять з поло-
виною років жив у законному шлюбі з не менш відо-
мою акторкою Рэйчел Вайс. Пара познайомилася в 
2010 році на зйомках фільму «Будинок Мрій». Вони 
обоє були у стосунках: Рейчел — із батьком сво-
го сина Дарреном Аронофскі, а Деніел — із продюсе-
ром Сацукі Мітчелл, але пристрасть узяла гору. За де-
який час актори взяли майже таємний шлюб — на це-
ремонію було запрошено лише четверо гостей.
 І ось пресою покотилися чутки, що Деніел та Рей-
чел уже кілька місяців живуть окремо, а то й узагалі 
подали на розлучення. Американський портал Radar 
Online, посилаючись на своїх інформаторів, пові-
домив, що причиною розриву стала банальна за-
здрість «Джеймса Бонда» до професійних ус-
піхів дружини. Мовляв, йому пропонують лише  
однотипні ролі в бойовиках і екшенах, а благо-
вірній надсилають найкращі й дуже цікаві сце-
нарії в різноманітних жанрах — лише минуло-
го року вона знялася у чотирьох фільмах. Інші 
ж видання натякають на патологічні ревнощі 
Крейга до партнерів дружини по сценічному 
майданчику.
 Утім видання Gossip Cop поспішило 
запевнити, що у пари все гаразд. А те, що 
вони мало з’являються разом на людях, по-
яснюється елементарною завантаженістю ак-
торів. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Сьогодні мало кого вже здивуєш інфор-
мацією про бажання взяти шлюб, на приклад, 
зі своїм псом чи котом. А от у Британії жінки 
пішли ще далі. Після легалізації одностате-
вих шлюбів уже дві жінки заявили про своє 
бажання одружитися... з собою. 
 Першою наприкінці січня з такою за-
явою до їхнього ЗАГСу звернулася така собі 
Грейс Гедлер. Як повідомило інформагент-
ство Guardian, при оформленні дозволу на 
шлюб вона зарахувала себе до одностате-
вих пар і отримала заповітний документ. І не 
просто отримала, а ще й добилася вінчання 
у місцевій церкві.

 Її приклад надихнув на неординарний 
крок і 39-річну Лінн Голлоджі, яка заяви-
ла, що так і не знайшла своєї половинки. 
Друзі і родичі підтримали жінку, хоча її 
церемонія була дещо скромнішою і пере-
дбачала лише святкову вечірку, дискотеку 
і шведський стіл. А медовий місяць Лінн 

планує провести iз собою у Римі.
 Якщо так піде і далі, то жінки взагалі 
перестануть перейматися проблемами за-
міжжя. Бо хто ж тебе так зрозуміє, підтри-
має, вдягне і нагодує, як не ти кохана. А ді-
тей і так можна народити. Чоловікам є над 
чим замислитися... ■

ОТАКОЇ!

Люблю себе кохану 
У Британії дві жінки одружилися самі з собою

■

ГОРЩИКИ ПОБИЛИ

Ну і Бонд із тобою!
Деніел Крейг розлучається зі своєю дружиною, 
акторкою Рэйчел Вайс

■
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23 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом дощ, подекуди з мок-
рим снiгом. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер захiд-
ний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +4...+6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями неве-
ликий дощ. Славське: вночi +1...+3, удень +7...+9. Ярем-
че: вночi +3...+5, удень +10...+12. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, 
удень +7...+9. Рахiв: уночi +3...+5, удень +8...+10.

21 лютого висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 12 см, Плай — 39 см, Мiжгiр’я — 5 см, Рахiв — 
8 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, По-
жежевська — 46 см.
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