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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,132 грн 

1 € = 30,672 грн

1 рос. руб. = 0,421 грн

Як у пустелі

Першим читачем казок дитячої 

письменниці з Прикарпаття Віталії 

Савченко є молодший синочок 

Дмитрик

«Дива завжди є там, 
де у них вірять»На окупованому 

півострові введено 

режим надзвичайної 

ситуації

стор. 5»стор. 2» стор.13»

Інвентаризація природних 

угідь стане перепоною 

дерибану

Парки 
бюджетного 

періоду

стор. 4»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя стор. 11»

Хазяїн труби
США готуються запровадити санкції щодо будівничих газогону 
«Північний потік-2» і вже попередили, що участь у цьому проекті 
пов’язана з відчутними фінансовими ризиками

На шляху до Європи черговому російському «потоку» доведеться поборотися з американськими санкціями.

Фото з сайта ua.news.
❙
❙
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«На відміну від багатьох нас, грішних, Олег робить буквально все, що в 
його силах, щоб довести світові елементарні речі. Крим — це Україна. 
«Терористи-бандерівці» — фікція. «Територія духовності» імені Пушкіна — 
Достоєвского — Толстого — це тим більше фікція».

Юрій Макаров
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Відразу в чотирьох районах анексованого півострова 
Крим склалася критична ситуація, що загрожує повною 
втратою врожаю на полях. Аграрії Красногвардійського, 
Совєтського, Нижньогірського, а також Першотравнево-
го районів найбільше постраждали від посухи та вима-
гають компенсації фінансових втрат від держави Росія. 
Сільгоспвиробники Криму скаржаться на те, що урожай 
зерна у 2018 році буде вдвічі меншим, аніж торішні по-
казники: прогнозовані лише 800 тисяч тонн проти мину-
лорічних 1 мільйона 600 тисяч. Нагадаємо, ще навесні 
цього року аграрії Криму зазнали збитків на понад один 
мільярд рублів через відсутність дощу та нестачу прісної 
води. Під променями палючого сонця вигоріло не менше 
100 тисяч гектарів полів із зерновими культурами.
 У розпорядженні так званого голови окупованого 
Криму Сергія Аксьонова йдеться про те, що режим над-
звичайної ситуації природного характеру серед інших 
заходів передбачає виділення грошей iз федерального 
бюджету РФ для тих сільгоспвиробників, які нинішнього 
року виявилися на межі банкрутства через посуху.
 — Брак води в Криму та водночас посушлива по-
года призвели до загибелі озимих та ярих культур, — 
заявив так званий глава міністерства сільського госпо-
дарства Республіки Крим Андрій Рюмшин. — Якщо го-
ворити про масштаби біди, то йдеться не тільки про ті 
чотири райони, де ввели надзвичайну ситуацію, а ще й 
про Кіровський, Роздольненський, Джанкойський, Ниж-

ньогірський, Чорноморський, Ленінський та Кіровський 
райони півострова. Аграрії зможуть зібрати у середньо-
му від 15 до 19 центнерів iз гектара, але якщо не буде до-
щів, то ці цифри виявляться ще меншими...
 Урожай i прибуток кримські фермери регулярно втра-
чають з 2014 року, коли анексія Росією півострова призве-
ла до руйнування зв’язків iз материковою частиною України 
та перекриття вентиля Північно-Кримського каналу.  Раніше 
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у пріснiй водi. 
Розрив відносин призвів до тотальної втрати врожаю рису, 
винограду, а також більшої частини зернових полів.
 За інформацією українського Центру управління та 
випробування космічних засобів, за три роки, з 2014-го 
по 2017-й, загальна площа ділянок, вкритих здоровою та 
продуктивною рослинністю, на території Криму зменши-
лася аж у сім разів! А загальні обсяги вирощування ози-
мих культур на території півострова скоротилися на по-
над 80 відсотків. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик наголошує: не 
можна продавати українсь-
кий суверенітет за подачки 
МВФ. 
 «Горе тій країні, де де-
путати говорять зi зневагою 
про суверенітет, незалеж-
ність і самостійність. У цей 
час за суверенітет, незалеж-
ність і самостійність найкра-
щі сини української нації 
віддають життя. Якщо для 
вас це слова, які ви готові 
продати за подачку МВФ, то 
для нас це не пустий звук», 
— заявив депутат. 
 Політик розповів, як за-
вдяки економічному курсу 
Радикальної партії можна 
модернізувати економіку 
та збільшити рівень добро-
буту українців.
 «Ми пропонуємо 100 мі-
льярдів доларів інвестицій 
у реальний сектор еконо-
міки, створити 2 мільйони 
робочих місць для україн-
ців в Україні, а не на по-
луниці у Польщі, зростан-
ня в рази реальних доходів 
громадян, стабільні ціни та 
курс гривні, високий між-
народний авторитет Украї-
ни, трансформацію еконо-
міки із сировинно-борго-
вої у виробничо-інновацій-
ну, повну докорінну зміну 
економічної моделі та фазо-

вий перехід замість повіль-
ного дрейфу еволюційних 
реформ, які демонструє 
влада. Через розбудову ін-
фраструктури, розвиток 
власного виробництва, 
впровадження інновацій, 
усунення бар’єрів для віт-
чизняних виробників, по-
даткові та митні преферен-
ції, дешеві кредити, сти-
мулюючі тарифи та чіткі 
правила гри на розбудову 
нової української економі-
ки», — розповів народний 
депутат.
 Парламентарiй наголо-
сив на необхідності орієнту-
ватися на інтереси україн-
ців, а не іноземних конку-
рентів.

 

«Замість зовнішніх точок 
опори чи наркоманських 
голок МВФ й інших наших 
«друзів-кредито рів» ми 
пропонуємо 45 мільйонів 
точок опори всередині 
країни. Українці мають 
бути акціонерами Украї-
ни, бенефіціарами і голо-
вними вигодонабувачами 
нового економічного кур-
су. Я закликаю парламент-
ську більшість, Президен-
та та уряд слухати не те, 
що радять, а робити так, 
як роблять розвинені краї-
ни заради власних грома-
дян, власної безпеки та за-
ради своєї країни», — під-
сумував лідер Радикальної 
партії. ■

Іван БОЙКО

 Район окупованого Донець-
ка продовжує бути однієї з най-
гарячіших точок східного фрон-
ту. В ніч на вівторок саме на око-
лицях обласного центру відбув-
ся потужний бій. Зокрема, звуки 
бою і потужних вибухів було чути 
в районі Донецької фільтруваль-
ної станції.
 «Триває потужний бій, судя-
чи з вибухів, є потрапляння в при-
міщення, персонал переховується 
у бомбосховищі», — повідомило 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій і внутріш-
ньо переміщених осіб у своєму 
«Твiттерi» вночі.
 Уже у вівторок прес-центр опе-
рації Об’єднаних сил повідомив, 
що бойовики продовжують обстрі-
лювати цивільні об’єкти, вести по 
них хаотичний вогонь зі стрілець-
кої зброї та мінометів. 
 «Так, окупанти обстріляли До-
нецьку фільтрувальну станцію. 
Працiвники цiєї станцiї були ви-
мушенi ховатися у бомбосхови-
щі та залишитися чергувати на 
об’єкті другу добу поспіль. Інфор-
мацію про пошкодження ДФС 
уточнюють», — зазначають вій-
ськові. 
 За даними ООС, втрат серед 
українських захисників немає. 
Українська розвідка повідоми-
ла, що двох окупантів було зни-
щено та шістьох поранено. 
 Загалом минулого понеділка 
російсько-окупаційні війська 30 

разів обстріляли українські пози-
ції, 10 разів застосовували арти-
лерію та міномети. 
  Бої тривали в районі населе-
них пунктів Кримське та Ново-
тошківське, що на Луганщині, а 
також на Горлівському напрямку 
в районі населеного пункту Зай-
цеве. Не припиняються бойові дії 
на Донецькому напрямку побли-
зу Авдіївки, Пісків, Красногорів-
ки, Мар’їнки та Новотроїцького. 
На Маріупольському напрямку — 
в районі населеного пункту Лебе-
динське.
 Цікаво, що, за словами реч-
ника Міноборони Олександра 
Мотузяника, російські офіцери 
відправляють підлеглих, які сис-
тематично вживають алкоголь 
або наркотичні речовини, на пе-
редову з наказом обстрілювати 
позиції підрозділів Об’єднаних 
сил як «приманку», щоб вияви-
ти снайперів ЗСУ в разі відкрит-
тя ними вогню у відповідь. Такі 
дані полковник Мотузяник озву-
чив, посилаючись на дані Голо-
вного управління розвідки Міно-
борони.
  «Зокрема, упродовж 3 червня 
противник періодично здійснював 
обстріл позицій ЗСУ на окремих 
ділянках уздовж лінії зіткнен-
ня. При цьому в ході проведення 
контр снайперських заходів росій-
ські офіцери як «приманку» вико-
ристовують підлеглих, які систе-
матично вживають алкоголь або 
наркотичні речовини», — сказав 
Мотузяник. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 Стан здоров’я політв’язня Олега Сенцова, 
який голодує з 14 травня, поки задовільний. Про 
це повідомив адвокат Дмитро Дінзе після зуст-
річі з ним, передають «Крим.Реалії». Утiм до 30 
дня голодування ув’язненого лікарі очікують не-
гативної реакції організму, яка потребуватиме їх-
нього втручання.
 «Коли це станеться, його будуть зондувати, 
заливати поживну суміш в ніс. Однак якщо він не 
перестане і після цього відмовлятися від їжі, то кі-
нець буде фатальним. Це не була погроза, лікар 
просто попередив Олега», — зазначив адвокат.
 Олегові зробили УЗД, його внутрішні органи 
— в порядку. Поки що українцеві за рекоменда-
цією лікаря раз на два дні ставлять крапельницю з 
«коктейлем», який підтримує життєдіяльність, але 
в будь-який момент організм може дати збій.
 Упродовж 1-2 червня по всьому світу 
пройшли акції #SaveOlegSentsov. На підтримку 
режисера вийшли українці та громадяни Німеч-
чини, Італії, Швеції, ОАЕ, Франції, Бельгії, Ізраї-
лю, Канади, США, Великобританії, Грузії. Про-
тестувальники звернулися до лідерів країн «Ве-
ликої сімки», щоб на на саміті 8 червня в Ка-
наді обговорили питання звільнення політв’язня 
Кремля Олега Сенцова. Люди закликали РФ 
звільнити усіх незаконно ув’язнених українців, 
за підрахунками Олега Сенцова, їх 64.
 «У багатьох містах, де демонстрації не були 

заплановані, люди вийшли на одиночні пікети. 
Звільнити Олега Сенцова та інших політв’язнів 
закликали європейські та американські полі-
тики. Про це написали закордонні медіа. Мас-
штаби глобальної акції #SaveOlegSentsov вра-
жають. Це вже понад 80 міст на різних конти-
нентах», — зазначила голова правління Цент-
ру захисту громадянських свобод Олександра 
Матвійчук.
 У Росії також пройшли одиночні пікети з ог-
ляду на заборону колективних акцій напередод-
ні чемпіонату світу з футболу. Заклик звільнити 
Олега Сенцова підтримали понад 130 діячів на-
уки і культури. Вони підписали спільне звернен-
ня асоціації «Свободное слово», Санкт-Петер-
бурзького ПЕН-клубу та «Вольного историчес-
кого общества». 
 Із таким самим зверненням до російської 
влади виступили Євросоюз, депутати Європар-
ламенту, ПАРЄ. Втiм офіційної реакції Кремля на 
світовий заклик поки немає.
 Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія 
Каплан звернулася з проханням продовжувати 
акції, поки всі політв’язні не вийдуть на свобо-
ду: «Спасибі, що у вас немає того скептицизму, 
який убиває всі хороші починання. Цей скеп-
тицизм називається «від мене все одно нічого 
не залежить». Насправді, залежить! Залежить 
дуже багато. Якщо ми всі разом будемо кри-
чати про несправедливість якомога голосніше, 
нас обов’язково почують». ■

АЛЬТЕРНАТИВА

2 мiльйони робочих місць 
і 100 мiльярдiв інвестицій
Такий економічний курс пропонує Олег Ляшко 
та його команда

■ НА ФРОНТІ

Пекло під Донецьком 
Окупанти використовують бойовиків-пияків 
і наркоманів як «приманку» для виявлення 
снайперів ЗСУ

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

«Коктейлі» для підтримки
До 30-го дня голодування Олега Сенцова лікарі 
очікують негативної реакції його організму

■«КРИМНАШ»

Як у пустелі
На окупованому 
півострові введено режим 
надзвичайної ситуації

■

ДО РЕЧІ

 Відсутність прісної води стала тією останньою 
краплею, яка згубила інфраструктуру найвідомiшого 
в Ялті пляжу під назвою «Нікітскій». Раніше він вва-
жався найчистішим та найкомфортнішим для відпо-
чивальникiв. Проте після перекриття Північно-Крим-
ського каналу та активiзації військ російських оку-
пантів у Криму солона вода підійшла впритул до бе-
рега, поглинувши більшу частину піску та дрібної 
гальки, де раніше могли відпочивати люди. Колись 
популярний пляж практично повністю зник iз карти 
окупованого Росією півострова.
 Тим часом користувачі соціальних мереж ак-
тивно постять фотографії порожніх та засмічених 
пляжів півострова Крим i відверто сміються над 
брехливими словами Сергія Аксьонова про рекор-
дну цифру прогнозованого числа відпочивальникiв 
у 2018 році — п’ять мільйонів. Мешканці Коктебе-
ля та Ялти, зайняті в туристичному бізнесі, з кривою 
усмішкою говорять про те, що за останні роки турис-
тичний сезон у Криму — з липня по серпень.

■

Олег Ляшко розповів, як зробити українців багатими.❙
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Рак 
свиснув
Наловив риби 
на 400 тисяч
Ірина КИРПА

 На Херсонщині затримали бра-
коньєра-рекордсмена, який вило-
вив риби та раків на 400 тисяч гри-
вень! Підприємливого зловмисни-
ка співробітники поліції спійма-
ли недалеко від села Забарине, що 
у Херсонській області (Голопри-
станський район, Дніпровський 
лиман). З’ясувалося, що чоловік ка-
пітально підготувався до полювання 
на біоресурси: у його розпоряджен-
ні була вся необхідна екіпіровка, за-
соби лову, а також сучасний швид-
кохідний човен.
 Співробітники правоохоронних 
органів швидко з’ясували, що в бра-
коньєра не тільки відсутні дозвільні 
документи на вилов раків та риби, а 
й також немає прав власності на чо-
вен. 
 Горе-рибалку вже не вперше по-
мічають на території лиману, але 
того дня  його підвела банальна 
жадібність. Розпалений своєю без-
карністю впродовж  багатьох міся-
ців, браконьєр за один лише день са-
мотужки виловив 6тис. 415 раків, 
733 бички, 10 молодих сомів, 14 
красноперок i 3 лини. 
 Речовими доказами провини ста-
ли й незаконні засоби лову, які ви-
користовував браконьєр: 17 місино-
вих сіток загальною довжиною у три 
з половиною кілометра та на додачу 
ще й 40 ятерiв для лову раків.
 Завдану навколишньому середо-
вищу шкоду співробітники поліції 
оцінили у 402 тисячі гривень, від-
кривши за фактом даного злочи-
ну кримінальну справу за статтею 
249 КК України («Незаконний про-
мисел риби або інших водних біо-
ресурсів). Її санкції передбачають 
можливість обмеження свободи для 
правопорушника на термін до трьох 
років iз конфіскацією незаконного 
вилову на користь держави.
 Кількість браконьєрів, що по-
люють на біоресурси, значно зрос-
ла.  Так, у перший день нинішньо-
го літа співробітники Азовського 
рибоохоронного патруля спільно з 
поліцейськими неподалік від міс-
та Маріуполь затримали чотирь-
ох браконьєрів iз великим уловом 
бичка загальною вагою понад 400 
кілограмів. Збиток, завданий риб-
ному господарству,  склав понад 835 
тисяч гривень.
 А на Київському водосховищі 
днями поліція затримала на гаря-
чому трьох браконьєрів, які спіль-
ними зусиллями наловили 230 кі-
лограмiв риби на загальну суму 80 
тисяч гривень.
 Прес-служба Нацполіції Украії-
ни попереджає про те, що з 1 чер-
вня 2018 року  значно посилено 
контроль над виловом природних 
біоресурсів із солоних водойм на-
шої країни у рамках вступу щоріч-
ної заборони на вилов морської 
живності. Під посилену охорону 
потраплять мідії, рапани, а також 
креветки, яких по 31 липня поточ-
ного року буде заборонено лови-
ти за допомогою сачків, щипців, 
скребків та рук. ■

■

 Номер «України молодої» за 5 червня надій-
шов до читачів із запізненням з технічних при-
чин. Через аварію електромережі в мікрорайоні 
Києва, де розташована друкарня «Преси Украї-
ни», газета була віддрукована несвоєчасно.

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У селі Жеребкове Одеської області 
— спалах захворюваності на кір у війсь-
ковій частині Національної гвардії. Про 
це на апаратній нараді у Ананьївській 
райдержадміністрації повідомив голо-
вний лікар тамтешньої районної лікар-
ні Анатолій Койчев. Частину військо-
вослужбовців уже виписали. Водночас, 
наголосив головний лікар, 16 осiб iще в 
медзакладі.
 Нагадаємо, що за останній тиждень в 
Україні на кір захворіло понад 1300 лю-
дей.
 Як зазначають у Міністерстві охоро-
ни здоров’я, нині у країні спостерігаєть-
ся черговий прогнозований епідеміч-
ний підйом захворюваності на кір, який 
пов’язаний із низьким охопленням про-
філактичними щепленнями дітей та з 
циклічністю цієї хвороби. «У 2016 році 

вакцинацію отримали лише 45,5% дітей, 
ревакцинацію — 30,2%», — наголошу-
ють фахівці міністерства.
 Упродовж останніх 15 років відзнача-
ли три епідемічні підйоми кору — у 2001-
му, 2006-му та 2012 роках. Тоді захворю-
ваність зростала у десятки і сотні разів. 
Під час епідемічного підйому в 2012 році 
було зареєстровано близько 13 тисяч ви-
падків кору. У міжепідемічний період за-
хворюваність знижувалась до поодино-

ких випадків: 105 — у 2015 році та 102 
випадки у 2016 році.
 Нині спостерігається зростання хво-
роби у порівнянні з минулим роком у по-
над 20 разів, констатує Оксана Сивак, за-
ступник міністра охорони здоров’я.
 За оперативною інформацією з ре-
гіонів, у травні спостерігалося підви-
щення захворюваності на кір не лише в 
Одеській, а й в Івано-Франківській об-
ласті. ■

НЕБЕЗПЕКА

Почервоніли нацгвардійці
Підвищилася захворюваність на Одещині 
й Івано-Франківщині

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У жителів села Хотімля Вов-
чанського району сановиті забу-
довники відібрали цього літа ос-
танній пляж на березі Печенізь-
кого водосховища. Аби відновити 
справедливість, селяни звертали-
ся по допомогу до правоохорон-
ців та керівників місцевої грома-
ди, але їх ніхто не почув. Зрештою 
справа дійшла до юристів Хар-
ківського антикорупційного цент-
ру, розслідування яких підтверди-
ло факт незаконного захоплення 
прибережної смуги. «Берег водо-
сховища став де-факто недоступ-
ним для місцевих мешканців, — 
йдеться у повідомленні ХАЦ. — 
За даними кадастрової карти, зе-
мельні ділянки, які були виділені 
приватникам, не доходять до са-

мого водосховища, залишаючи бе-
регову лінію вільною. Але в реаль-
ності доступ до води був перего-
роджений парканами».
 За даними антикорупційного 
центру, спочатку ділянка площею 
3,6 гектара була віддана у постій-
не користування ТОВ «Інвестсер-
віс», після чого її почали ділити. 
Саме від цих територій i тягнув-
ся паркан. Як запевнили юристи 
ХАЦу, згадане товариство запи-
сане на британські та белізькі оф-
шорні компанії «Інвестмент Хол-
дінгз Л.П.» 
 До його заснування можуть 
мати причетність бізнесмени та 
високопосадовці Вовчанського 
району. Побоюючись, що самотуж-
ки із забудовниками не справлять-
ся, селяни покликали на допомогу 
бійців «Національного корпусу». 
Разом вони пошкодили два  мет-

ри «європаркану» й зірвали 250 
метрів металевої сітки, звільнив-
ши доступ до води. 
 «У жителів Хотімлі така ж про-
блема, як і по всій Україні, — по-
яснив дії своєї організації Костян-
тин Немичев. — Усю прибережну 
смугу водоймищ починають забу-
довувати судді, прокурори та інші 
державні посадовці, які навпаки 
повинні боротися з подібним без-
законням. Саме тому ми прийшли 
селянам на допомогу».
 Як повідомила прес-служба 
поліції, на місце інциденту «виї-
жджали слідчо-оперативна група 
та особовий склад у кількості 20 
співробітників», після чого було 
відкрито кримінальне проваджен-
ня за статтею «Умисне знищен-
ня або пошкодження майна». На-
разі правоохоронці встановлюють 
власника проблемної території. ■

РЕЙТИНГ

Ех, дороги...
Наші ями відкотили 
країну на 130-ту позицію
Марина ТИЩЕНКО

 Україна у світовому рейтингу якості доріг опи-
нилася на 130-му місці зі 137. Про це свідчать ві-
домості індексу глобальної конкурентоспромож-
ності Global Competitiveness Index 2017-2018.
 Нашу країну на одну позицію обійшов Мозам-
бік, посівши 129-те місце за якістю доріг. Після 
України на 131-му місці розташувався Парагвай.
 Лідерами за якістю шляхів визнано 
Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швей-
царію. До п’ятірки кращих також увійшли Гон-
конг та Нідерланди. Сполучені Штати посіли 10-
те місце.
 Найгірші дороги серед аналізованих 137 
країн виявилися в Мавританії, що на північно-
му заході Африки.
 Проте у загальному рейтингу розвитку 
транспортної інфраструктури Україна посіла 87  
місце, що одразу після Чорногорії. У цій кате-
горії останньою також визнали Мавританію. А 
лідером транспортної інфраструктури є Сінга-
пур. ■

■ІНЦИДЕНТ

Війна парканам
Селяни пошкодили загорожу, що перекрила підхід 
до місцевого водосховища

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 Шокуюча новина надійшла з Чернігів-
щини: на хуторі Обирок Бахмацького райо-
ну виявили тіло відомого режисера та ман-
дрівника Леоніда Кантера. Сталося це 
надвечір 4 червня. Як повідомляють пра-
воохоронці, у загиблого — наскрізне вог-
непальне поранення в щелепу. Поряд iз ті-
лом виявили зброю і передсмертну запис-
ку. Отже, основна версія, яка наразі роз-
глядається, — самогубство, хоча поки що 
відкрито кримінальне провадження за ч. 1 
статті 115 Кримінального кодексу (умисне 
вбивство). Мотиви такого вчинку молодого 
й талановитого чоловіка встановлюють.
 Ще 1 червня на своїй сторінці у «Фейс-
буці» 36-річний Леонід написав, що його 
команда працює над створенням нового 
фільму. «Це буде захоплююча пригод-
ницька стрічка «Людина з табуретом». 
Поширюйте цю інфу, підписуйтесь на 
офіційну сторінку, і ми будемо трима-
ти вас в курсі творчого процесу, адже він 
неймовірний». А за кілька годин додав 
ще один пост: «Збираюсь завтра на акцію 
у підтримку Олега Сенцова...»
 Леонід Кантер народився у Києві. Пра-
цював журналістом, згодом закінчив ак-
торський та режисерський факультети 
в Київському національному університеті 
театру, кіно і телебачення імені Івана Кар-
пенка-Карого. Заснував власну кіностудію, 
знімав фільми. Серед найвідоміших кіно-

робіт режисера — фільми «Добровольці Бо-
жої чоти» та «Міф» — про бійця АТО, опер-
ного співака Василя Сліпака.
 У 2007 році киянин Кантер змінив га-
мірне столичне життя на тихе і спокійне 
місце — оселився на хуторі Обирок на Чер-
нігівщині та перетворив його на творче по-
селення, де збирав друзів з усього світу, 
організовував фестивалі, мистецькі захо-
ди, творчі школи та народні свята. Серед 
найвідоміших — фестиваль «ХЛІБ своїми 
руками» та перший афро-етнічний фести-
валь «Мама Африка». 
 І весь цей час він багато подорожував. 
«З табуретом до океану» — один із найвідо-
міших мистецьких проектів Леоніда Кан-
тера, реалізований разом iз друзями. Суть 
проста — віднести звичайну кухонну табу-
ретку на береги чотирьох океанів, майже 
не маючи при собі грошей. Згодом про ці 
пригоди було видано однойменну книжку. 
Мав бути ще й фільм, початок роботи над 
яким анонсував у соцмережі Леонід. 
 Фотограф Ольга Реннеберг, яка була 
добре знайома з Леонідом, написала: «Я не 
вірю... Не вірю, це неправда... І жоден iз 
нас, хто тебе знав, ніколи не повірить у цю 
дурню про самогубство. Не ти це зробив. Не 
сам». Блогер і військовий журналіст Серж 
Марко додає: «Людина, яка пройшла ДАП, 
тільки щоб зняти фільм про його захисни-
ків, гаряче вболівала за Україну і горіла 
нею... І раптом самогубство? Не вірю».
 Водночас доброволець Євген Карась 

пише: «Близькі друзі Леоніда підтвер-
джують, що в Кантера були серйозні сі-
мейні проблеми, через які він міг піти 
на такий крок. Сподіваюсь, що ця за-
гибель буде детально розслідувана. Ос-
кільки Кантер зробив дуже вагомий вне-
сок у боротьбу з російською пропаган-
дою і в нього було багато ворогів. Крім 
того, боровся з місцевою мафією, яка 
вирубувала ліси. Тому могли бути різ-
ні складні версії убивства». ■бути різ-
ні складні версії убивства». ■

Леонiд Кантер.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

ВТРАТИ

Той, хто  творив «Міф»
Трагічно пішов iз життя режисер Леонід Кантер

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Росіяни та «Газпром» уже 
практично живуть у новій га-
зотранспортній реалії, якою 
має стати новий трубопровід 
«Північний потік-2»: політич-
ний проект в обхід України, 
який має надати домінант-
ного становища Німеччині 
та унезалежнити Європу від 
американського впливу. А 
натомість поставити її під 
вплив Росії.
Утім події останніх днів пока-
зують, що росіянам тішитися 
завчасно — Сполучені Штати 
не готові просто так поступи-
тися власними інтересами на 
користь Кремля. І готові за-
стосувати свою головну зб-
рою у такій ситуації, яка вже 
довела власну ефективність, 
— санкції.

Точка зіткнення різних 
інтересів 
 Російські та проросійські 
паливні експерти в один го-
лос стверджують: перешкоди-
ти Володимиру Путіну тягти 
свій газогін із Росії до Захід-
ної Європи не в силі ніхто. Ди-
ректор Інституту енергетич-
них досліджень Дмитро Ма-
рунич стверджує: «потік» — 
задоволення не з дешевих, на 
реалізацію проекту не пішли б 
і не витрачали б кошти, якби 
були ризики, що його не змо-
жуть завершити.
 За його словами, США не 
зможуть запровадити санкції 
проти європейських підряд-
ників проекту. «Відповідно до 
закону, який був ухвалений 
конгресом США, санкції до-
ведеться узгоджувати, а Кон-
грес буде категорично проти. 
Тому санкції американцями 
не можуть бути запроваджені 
в такому варіанті взагалі», — 
переконаний експерт.
 Інші його колеги ситуа-
цію у Конгресі оцінюють тро-
хи стриманіше. На думку екс-
міністра енергетики Олексан-
дра Гудими, американські 
санкції таки залишатимуться 
ефективною зброєю у руках 
цієї держави. І спочатку вони 
зможуть призупинити спо-
рудження газогону, а потім і 
зовсім зупинити проект. Що 
ж стосується коштів, закопа-
них у морське дно, то Росія у 
цьому плані традиційно гото-
ва йти ва-банк, адже її полі-
тичні проекти є пріоритетни-
ми. Для ілюстрації можна зга-
дати «Південний потік», який 
російський президент Путін 
зупинив практично особисто, 
і про втрачені гроші у цей мо-
мент взагалі не йшлося. 
 «Іде відкрита війна, ніх-
то цього не заперечує, бо є Єв-
ропа, яка сприймає Путіна. У 
світі йде війна, й ні для кого 
не секрет, що витрачаються 
величезні кошти, які йдуть до 
кишень європейським політи-
кам для того, щоб їх перетяг-
нути на бік Росії з метою ска-
сування санкцій. Тому триває 
боротьба, яка є справедливою. 
Не можна в таких умовах, 
коли Росія захоплює чужі те-
риторії, збиває літаки, грати 
з нею в піддавки, — каже Гу-
дима. — Врешті-решт, якщо 
позиція США й надалі зали-
шиться чіткою та сильною, 
це все ж таки змусить Європу 
відмовитися від будівництва 
«Північного потоку-2». 

«Північний потік-2» 
як передвісник війни 
на Донбасі
 Збитки України від цього 
проекту становитимуть близь-
ко 2 мільярдів доларів на рік. 

А сама ГТС, по суті, може ста-
ти нерентабельною. 
 Для Німеччини ж ситуація 
виглядає цілком навпаки. З 
економічної точки зору, газо-
провід дуже вигідний. За сло-
вами виконавчого директо-
ра Центру прикладних полі-
тичних досліджень «Пента» 
Олександра Леонова, Німеч-
чина має і геополітичну заці-
кавленість: таким чином краї-
на стане найбільшим газовим 
хабом у Європі. Але для Ні-
меччини це також можливість 
встановити жорсткий тран-
зитний диктат для Росії і ви-
магати економічні преферен-
ції. 
 В Німеччині, на думку 
аналітиків, є компанії, залеж-
ні від газу, а також транспор-
тувальні газові компанії, по-
тужні лобістські групи. У їх 
консолідації далися взнаки 
лобістські зусилля Росії. 
 «В Німеччини через нову 
конфігурацію влади — союз 
між Ангелою Меркель і со-
ціал-демократами — немає 
запобіжника, щоб не допус-
тити енергетичного шантажу 
України з боку РФ. Соціал-де-
мократи нерівно дихають до 
Росії, особливо до «Північно-
го потоку-2», — каже дирек-
тор Центру дослі джень про-
блем громадянського суспіль-
ства Віталій Кулик. 
 На його думку, небезпе-
ка цього проекту для Украї-
ни залишається максималь-
но великою — навіть попри 
всі обіцянки Європи зберегти 
для нас гарантований газовий 
транзит. «Ми вже мали гаран-
тії, які закінчилися нічим. 
Потім у підсумку всі говори-
ли, що папір, на якому вони 
написані, нічого не вартий. 
Тому сподіватися на гарантії 
також не варто. Європа має 
зрозуміти, що в її інтересах, 
задля її ж безпеки, потрібно 
зберегти українську ГТС, щоб 
потім не шкодувати, що пов-

торилося те, що робили з Ні-
меччиною 1939 року», — за-
явив Олександр Гудима. 
 Втрати для нашої держави 
криються не лише у розрізі 
втрат від транзиту російсь-
кого газу, а й від фактичного 
призупинення антиросійсь-
ких санкцій. «Санкції проти 
Росії — декорація для виста-
ви. Пом’якшити не можна, 
тому що Захід підтримує Ук-
раїну і відновлення нашої те-
риторіальної цілісності. Але 
й ефективність їх сумнівна 
— після того, як Німеччи-
на погодила з Росією будів-
ництво газопроводу «Північ-
ний потік-2». А це не суміс-
но з санкціями і демонстра-
ція неефективності політики 
Заходу щодо стримання агре-
сивних намірів РФ», — наго-
лошує політолог Дмитро Снє-
гирьов. 
 На думку дипломата Олек-
сандра Хари, з одного боку, є 
санкції і міжнародна ізоля-
ція Росії. «Але є «Північний 
потік-2» — проривна для Росії 
річ, що дозволяє путінському 
режиму вижити і мати ресур-
си для проведення агресивної 
зовнішньої політики. Тому в 
Путіна немає підстав для зу-
пинення війни на Донбасі», — 
зауважує Хара.

Білий Дім: «Шановні, 
ви ризикуєте»…
 Утім, російська ситуація 
виглядає безхмарно тільки в 
інтерпретації самих же росіян. 
Так, наприклад, час грає про-
ти Кремля. Якщо, зокрема, 
Росія не почне серйозне будів-
ництво до кінця 2019 року, то 
вона не зможе далі тиснути на 
Україну щодо угоди про тран-
зит газу через нашу ГТС. Тому 
що дія нинішнього контрак-
ту закінчується в 2019 році, 
і тоді «Газ пром» буде змуше-
ний перепідписувати новий 
з Україною. А тому будь-яке 
уповільнення процесу може 
мати руйнівні наслідки для 
«Північного потоку-2». 
 Наразі, як вважають аналі-
тики, Україна правильно ін-
терпретує ситуацію, поясню-
ючи зв’язок між газогоном та 
війною на Донбасі. По-дру-
ге, США хочуть постачати 
скраплений газ у Європу. І їм 
не потрібний конкурент у виг-
ляді «Газпрому». А тому аме-
риканці готуються знову ви-
користати свою санкційну зб-
рою.
 Нещодавно у західній 
пресі знову з’явилася інфор-
мація, що адміністрація пре-
зидента США Трампа готуєть-
ся до запрова дження санкцій 

проти енергетичних компаній 
Німеччини і низки інших єв-
ропейських країн, що беруть 
участь у будівництві газопро-
воду «Північний потік-2».
 Американські чиновни-
ки розглядають й інші шляхи 
блокування проекту «Північ-
ний потік-2», але більшість 
ключових фігур у Білому домі 
буцімто схиляються до санк-
ційного сценарію. Санкції 
можуть іще більше посили-
ти напруженість у стосунках 
між США та Німеччиною, де 
офіційні особи сильно незадо-
волені діями президента До-
нальда Трампа щодо торгів-
лі, рішенням відмовитися від 
ядерної угоди з Іраном тощо.
 Але адміністрація Трам-
па не особливо уважно дослу-
хається до переживань своїх 
європейських колег. «Вони 
ні перед чим не зупиняться, 
щоб заблокувати «Північний 
потік», — цитують свої дже-
рела журналісти. Адже, як 
відомо, адміністрація США 
виступала проти газопрово-
ду з моменту, коли він упер-
ше був оголошений, у 2015 
році. Торік Конгрес ухвалив 
законопроект, який передба-
чає санкції за участь у про-
екті. У когорті противників 
«Північного потоку-2» також 
чимало країн Центральної та 
Східної Європи, які чудово ро-
зуміють, що проект збільшить 
залежність Європи від росій-
ського газу.
 Державний департамент 
США поки не робить жодних 
офіційних заяв із цього питан-
ня. Лише — легенькі натяки, 
зазначаючи, що компанії, які 
працюють над проектом, ма-
ють зважати на ризики. «Ми 
чітко дали зрозуміти, що ком-
панії, які працюють у російсь-
кому секторі енергетичних ек-
спортних трубопроводів, бе-
руть участь у бізнес-сфері, яка 
несе ризик санкцій», — сказа-
ла прес-секретар Держдепар-
таменту. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Хазяїн труби
США готуються запровадити санкції щодо будівничих газогону 
«Північний потік-2» і вже попередили, що участь у цьому проекті 
пов’язана з відчутними фінансовими ризиками

■

Рік дорогих грошей 
 Національний банк України не знизить облікову ставку до 
кінця нинішнього року. Це означає, що вартість грошей зали-
шиться високою: кредити будуть дорогими, але натомість зни-
жуються загрози для курсу національної валюти. 
 «Члени комітету монетарної політики відзначили, що в разі 
розвитку подій за базовим сценарієм, який передбачає продов-
ження співпраці з МВФ, Нацбанку доцільно здійснити подаль-
шу лібералізацію валютних обмежень, щоб підтримати еконо-
мічний розвиток», — йдеться у тексті протоколу. Члени коміте-
ту вважають, що саме по собі неотримання кредитного траншу 
МВФ не є приводом для підвищення облікової ставки. 
 Водночас вони попереджають: українська економіка, як і 
раніше, істотно залежить від ситуації на зовнішніх ринках — як 
фінансових, так і товарних. Відсутність фінансової підтримки з 

боку офіційних кредиторів підвищує уразливість економіки і фі-
нансового ринку країни, особливо в умовах обмеженого доступу 
на світові ринки капіталу.

«Куплю українське. Дорого!»
 Україна та Іран зацікавлені у збільшенні постачань зерно-
вих, рослинної олії, кукурудзи, ячменю та сої для внутрішніх 
потреб Ірану, всього на суму близько 1,5 млрд. доларів. «Іран 
є важливим торговельним партнером України, хоча за останні 
кілька років, на жаль, спостерігається зменшення обсягів двос-
торонньої торгівлі. Сьогодні Україна готова наростити  обсяги 
постачання та розширювати номенклатуру експорту сільсько-
господарської продукції до Ірану», — зазначив заступник мініс-
тра аграрної політики та продовольства України Віктор Шереме-
та. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Замість Росії — Катар
 Український Президент Петро По-
рошенко повідомив, що дві наші краї-
ни проводять активні перемови-
ни щодо поставок до нас катарсько-
го скрапленого газу. На думку Поро-
шенка, газ можуть поставляти через 
існуючий регазифікаційний термінал 
у Польщі. Свого терміналу, який мав 
бути споруджений поблизу Одеси, ми 
досі не маємо. 
 Президент також заявив, що існує 
домовленість із катарськими партне-
рами запросити до співпраці «наших 
друзів із Туреччини». «Ми отримали 
їхнє запевнення у можливості реаліза-
ції проекту щодо поставок катарсько-
го газу напряму через Туреччину, а 
не тільки через Польщу. Ми будемо 
дуже раді відкрити наші двері для ка-
тарських компаній, щоб вони прийшли 
на український енергетичний ринок», 
— наголосив Порошенко.

■

Тон Держдепартаменту Сполучених Штатів щодо проекту «Північний потік-2» із кожним днем стає дедалі різкішим.❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Вітротурбіни по-українськи
 У Чорнобильській зоні відчуження встановлять 
одну з вітрових турбін потужністю 4,5 мегават, які 
випускає підприємство у Краматорську. Вітротурбіни 
на 90 відсотків складатимуться з матеріалів українсь-
кого виробництва. У рамках Першого міжнародного 
енергетичного форуму «Вітер і Водень»-2018 тех-
нічний директор компанії «Вітропарки України» Ві-
талій Севостьянов повідомив, що техніко-економічне 
обґрунтування вже на фінальній стадії. Вирішуєть-
ся відведення земельних ділянок. Компанія планує 
встановити вітротурбіну, що буде однією із найпо-
тужніших у Східній Європі, вже на початку наступ-
ного року. Окрім Чорнобильської зони, найближчим 
часом такі самі турбіни хочуть встановити в Крама-
торську, на Очарівському вітрополі і поблизу Канева. 
Зараз компанія реалізує проект вітропарку потужніс-
тю 100 мегават. «Розробляємо проект ВЕС «Ольвія». 
У нас є технічні умови, куплена земля. Зараз ми ак-
тивно займаємося будівництвом. І до кінця поточ-
ного року плануємо ввести об’єкт в експлуатацію. А 
до кінця наступного року плануємо освоїти всі 100 
МВт», — повідомив Севостьянов.

Захистити диких птахів
 Україна імплементує дві директиви стосовно за-
хисту мігруючих диких птахів і біологічного різно-
маніття: «пташину», яка стосується птахів, і не тіль-
ки тих, що мігрують, і «оселищну» (види флори та 
фауни, де вони живуть і які теж треба охороняти). 
Законопроект, який впроваджує ці дві директиви, 
вже розроблено. Він передбачає механізми впровад-
ження Бернської конвенції про охорону флори та фа-
уни, учасником якої також є Україна, що досі був від-
сутній. Директива 2009/147/ЄС «Про захист диких 
птахів» (або «Пташина директива») має на меті на 
науковій основі визначити кількість видів на кожній 
території, їхній тип, ареали і оселища, а на основі 
цих розрахунків уже побачити, наскільки критично ці 
види потребують захисту. Директива 92/43/ЄЕС про 
збереження природного середовища існування дикої 
флори і фауни («Оселищна директива») передбачає 
застосування заходів для збереження або віднов-
лення належного природоохоронного статусу при-
родних середовищ існування та видів дикої флори і 
фауни, встановлення режиму охорони близько 1200 
видів дикої флори та фауни та механізму форму-
вання і функціонування екологічної мережі природо-
охоронних територій, а також визначення критеріїв 
формування екологічної мережі, визначення та збе-
реження оселищ, управління ними. Тобто, передба-
чають не лише турботу про конкретні види птахів чи 
тварин, а й забезпечення умов їх життя у природних 
умовах, до яких вони звикли, без шкідливого антро-
погенного впливу.

Очеретяний посуд
 На Одещині планують випускати одноразовий 
посуд з очерету, який розкладається всього за пів-
тора місяця. Поки що у Вилківській об’єднаній тери-
торіальній громаді заготовляють очерет для еколо-
гічної покрівлі. Але відтепер в ОТГ беруться вироб-
ляти ще й екологічний посуд. Наразі проходять попе-
редні дослідження в Одеській національній академії 
харчових технологій. Як тільки буде готове техніко-
економічне обґрунтування, проект почнуть втілюва-
ти в життя. 

Прозоре надрокористування
 Згідно з Угодою про асоціацію, Україна має ре-
формувати систему надрокористування та зробити 
цей ринок прозорим із дотриманням політики дере-
гуляції, забезпеченням рівного доступу та врахуван-
ням нової процедури оцінки впливу на довкілля. Для 
залучення у галузь інвесторів важливо створити су-
часну систему з відкритою геологічною інформацією 
та прозору систему доступу. Голова секції «Енерге-
тика, транспорт та довкілля» Представництва ЄС в 
Україні Йоганнес Баур відзначає успіхи України у ім-
плементації природоохоронного законодавства, од-
нак підкреслив необхідність зосередити зусилля на 
впровадженні вже прийнятих законів у дію. Консуль-
танти ЄС Нікос Цакалідіс та Дмитро Защихін презен-
тували днями аналітичну доповідь щодо найкращих 
прикладів регулювання галузі надрокористування 
серед країн ЄС та ЄЕС, а також огляд існуючого ук-
раїнського законодавства та можливостей для його 
вдосконалення. Європейське законодавство у цій га-
лузі базується на принципі недискримінації учасни-
ків, які претендують на отримання дозволу. При виз-
наченні переможця конкурсу або аукціону врахову-
ються не тільки цінові, а й технологічні та екологічні 
критерії. Врахування екологічних ризиків, пов’язаних 
із користуванням надрами, закладається ще на рівні 
планування діяльності. Міністр екології та природ-
них ресурсів Остап Семерак раніше ініціював онов-
лення законодавчої бази з регулювання сфери над-
рокористування. У 2017 році ухвалено нові Правила 
розробки нафтогазових родовищ України, які замі-
нять застарілi радянські документи 80-х років. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Інноваційна компанія 
BFI SOLAR ENERGY з Ту-
реччини разом з українсь-
ким державним підприємс-
твом «ВО «Карпати» нала-
годжують в Івано-Франківсь-
ку виробництво сонячних 
панелей. Продукцію з то-
варним знаком «зроблено в 
Україні» планують реалізо-
вувати не лише в нашій де-
ржаві, а й за кордоном. Зок-
рема, орієнтуються на краї-
ни Азії та США.
 Турецька компанія 
виступить інвестором і заве-
зе на завод спеціальне облад-

нання для виробництва па-
нелей. Зараз основні вироб-
ничі потужності цієї ком-
панії розташовані в Косово, 
а центральний офіс — у Ту-
реччині. Попередні перего-
вори з представниками BFI 
SOLAR ENERGY провели за-

ступник голови облдержад-
міністрації Марія Савка та 
генеральний директор під-
приємства «ВО «Карпати» 
Дмитро Втерковський. 
 На першому етапі вироб-
ництва заплановано створи-
ти робочі місця для 60 при-

карпатців. Штат віднос-
но невеликий, адже робочі 
процеси, в основному, бу-
дуть автоматизованими. 
Згодом, коли потужності 
компанії збільшаться, там 
працюватиме близько двох 
сотень співробітників. Об-
сяг інве стицій, за поперед-
німи підрахунками, складе 
близько 3 мільйонів євро. 
Вже підписано протоколи 
намірів про співпрацю між 
ДП ВО «Карпати» і «Солар 
Енерджи». Випуск про-
дукції в Івано-Франківсь-
ку планують налагодити 
вже до кінця нинішнього 
року. ■

Оксана СОВА

 Бюджетний комітет Верховної Ради 
підтримав рішення про виділення 100 
мільйонів гривень на потреби націо-
нальних природних парків. Як повідо-
мив міністр екології та природних ре-
сурсів Остап Семерак, уперше бю джет 
Мінприроди для розвитку національ-
них природних парків передбачив таку 
суттєву суму. Постанову про виділен-
ня коштів ухвалив уряд і підтримав на-
прикінці травня Бюджетний комітет 
Верховної Ради. В профільному мініс-
терстві обіцяють, що ці кошти будуть 
витрачені винятково на потреби націо-
нальних природних парків. Це хоро-
ші новини, адже національні природні 
парки не могли належно розвиватися 
через брак фінансування. «Голос гро-
мад, як і голос Мінприроди та працівни-
ків наших нацпарків, нарешті почуто», 
— прокоментував рішення парламенту 
Остап Семерак. Він також наголосив, 
що кошти в першу чергу спрямують на 
фінансування робіт iз розробки проек-
ту землеустрою національних природ-
них парків. Наприклад, нацпарку «Го-
лосіївський», до якого входить Біли-
чанський ліс і де громада тривалий час 
наполягала на винесенні його меж у на-
турі.
 Як відомо, система національних 
природних парків почала формувати-
ся у 80-х роках із часу створення пер-

шого — Карпатського національного 
природного заповідника. На сьогодні в 
Україні існує 49 національних природ-
них парків. На них держава покладає 
збереження цінних природних комп-
лексів та підтримання екологічної при-
родної рівноваги в регіонах, проведен-

ня науково-дослідницької та екологіч-
ної освітньо-виховної роботи, створен-
ня умов для організованого туризму та 
рекреації. Останніми роками площі під 
такими парками номінально збільшу-
ються. Лишається досягти не формаль-
ного, а фактичного їх збереження. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Мінприроди разом із міжнародни-
ми експертами більше півроку пра-
цювали над першою редакцією Націо-
нального плану управління відходами. 
Зараз цей надважливий для засипаної 
сміттям України документ проходить 
експертне обговорення. Міністр еко-
логії та природних ресурсів Остап Се-
мерак повідомив про це під час конфе-
ренції «Нова політика управління від-
ходами — основа економіки замкнено-
го циклу», яка 5 червня розпочалася у 
Києві.
 Національний та регіональні плани 
управління відходами є обов’язковими, 
згідно із зобов’язаннями України пе-
ред ЄС. Їхнє головне завдання — на-
лагодити на практиці централізоване 
управління відходами на основі пер-
шого стратегічного документа загаль-
нодержавного рівня. «Це конкретні 
кроки для досягнення цілей Страте-
гії, яку уряд ухвалив наприкінці 2017 
року. Створено загальнонаціональ-
ний інвестиційний план залучення 

інвесторів, які готові і вміють будува-
ти сміттєпереробні заводи та запуска-
ти сучасні лінії сортування сміття», — 
пояснив Остап Семерак.
 Непродумана політика управління 
відходами, успадкована від Радянсь-
кого Союзу, призвела до появи тисяч 
сміттєзвалищ, 99 відсотків з яких не 
відповідає сучасним екологічним ви-
могам. Весь цей час Україна жила без 
будь-якого розуміння, що робити з від-
ходами. За винятком поодиноких на-
селених пунктів, де місцева влада на-
магалася хоча б спробувати запровади-
ти якісь технології чи запозичити до-
свід інших країн. Загалом управління 
відходами орієнтувалося на захоро-
нення і були відсутні як економічні 
стимули для переробки вторинної си-
ровини, так і механізми притягнен-
ня до відповідальності за шкоду, за-
вдану довкіллю. Якщо говорити про 
побутові відходи, то, наприклад, за-
раз лише три відсотки з них перероб-
ляється та повторно використовуєть-
ся. Новою Стратегією визначено амбіт-
ну мету, щоб до 2030 року 70 відсотків 

таких відходів в Україні переробляли 
чи повторного використовували.
 Тепер потрібна не лише політична 
воля, а й соціальна відповідальність 
бізнесу для запровадження в Україні 
сучасних потужностей і систем для пе-
реробки всіх видів відходів, адже Стра-
тегія охоплює також будівельні, про-
мислові та інші види відходів.
 Існує великий запит до цього секто-
ру і в міжнародного, і в українського 
бізнесу. Сьогодні важливо продовжи-
ти системне впровадження розробле-
ної стратегії. Мінприроди вже має до-
свід втілення окремих дієвих кроків. 
Цю тему тривалий час детально від-
працьовували міжнародні й українсь-
кі експерти. Є вже низка законопро-
ектів у парламенті. «Ми маємо всі інс-
трументи, щоб запустити реформу у 
сфері відходів», — вважає Остап Семе-
рак. Варто тільки нагадати, що важли-
ву роль у реалізації реформи покладе-
но на місцеву владу, яка має підготу-
вати регіональні плани дій виконання 
завдань Національної стратегії управ-
ління відходами. ■

ІНВЕСТИЦІЇ

Сонце об’єднує
На Прикарпатті запрацює нове 
міжнародне виробництво

■

ОФІЦІЙНО

Парки бюджетного періоду
Інвентаризація природних угідь стане перепоною дерибану

■

УТИЛІЗАЦІЯ

Навчитися прибирати за собою
Завершено підготовку Національного плану управління відходами

■

Доки точилися дебати навколо природоохоронного законодавства, великі шматки 
пристоличного Біличанського лісу «повідгризали» корупційні 
чиновницько-забудовницькі компанії.
Фото з сайта ua.igotoworld.com.
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«Російська Федерація на сьогодні діє, як міжнародний терорист. 
За наказом злочинця Путіна російські спецслужби захоплюють у полон 
наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну».

Андрій Парубій 
Голова Верховної Ради України

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван ЛЕОНОВ

Не лише в Україні, а й у світі різко від-
реагували на незаконне й свавільне за-
судження до 12 років колонії суворого 
режиму в Росії українського журналіс-
та Романа Сущенка. Утім близькі до 
Кремля джерела не втомлюються пов-
торювати завчену шпаргалку: Сущенко 
не журналіст, тож і не політв’язень, а 
полковник української розвідки, який 
намагався з’ясувати, чи є можливим 
новий наступ бойовиків «ДНР» на 
Маріуполь.

Міжнародна реакція
 Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ 
Арлем Дезір закликав звільнити ук-
раїнського журналіста Романа Сущен-
ка, якому Московський міський суд при-
значив покарання у вигляді 12 років ко-
лонії суворого режиму, визнавши вин-
ним у шпигунстві.
 «Журналістика — це не злочин, а 
медіа-працівники повинні виконувати 
свою роботу в безпечних умовах, не боя-
чись бути переслідуваними, атаками або 
в’язницями», — сказав пан Дезір.
  Відтак представник ОБСЄ наголо-
сив: «Я сподіваюся, що рішення про за-
судження Сущенка буде скасовано в апе-
ляційному порядку, і я знову закликаю 
російську владу звільнити журналіста з 
в’язниці».
 У свою чергу, уряд Канади також за-
суджує вирок Росії, винесений українсь-
кому журналісту Романові Сущенку.
 «Як колишній журналіст  я обуре-
на арештом і засудженням українсь-
кого журналіста Романа Сущенка до 
12 років ув’язнення в Росії. Канада за-
суджує цю спробу репресувати тих, хто 
працює на захист правди», — заяви-
ла міністр закордонних справ Канади 
Христя Фріланд у своєму Twitter.

Подорожуйте, українці, та не до Росії 
  У самій Україні одним iз перших на 
свавілля щодо Сущенка відреагував Пре-
зидент Петро Порошенко, який упевне-
ний, що Росія обов’язково понесе пока-
рання за знущання над українцями.
 «Безпрецедентний цинізм російсь-
кого «суду», який за надуманими зви-
нуваченнями засудив українського 
журналіста Романа Сущенка, доводить: 
кремлівський режим не зупиниться ні 
перед чим у своїй спробі зламати дух ук-
раїнців», — обурився глава держави у 
соцмережах.
 На його думку, подібними псевдови-
роками Кремль «демонструє панічний 
страх, підписується у власній агресії 
проти України та виносить вирок сам 
собі».

 

Тоді як Голова Верховної Ради Андрій 
Парубій заявив, що Україна не ви знає 
російський вирок українському жур-
налісту Роману Сущенку.
  «Московський міський суд засудив 
власного кореспондента «Укрінформу» 
Романа Сущенка до 12 років колонії су-
ворого режиму. Від імені усієї Верхов-
ної Ради я заявляю, що Україна ніколи 
не визнає цей вирок. Ми засуджуємо це 
судилище і цей псевдовирок», — сказав 
спікер парламенту, відкриваючи засі-
дання у вівторок.
 Пан Парубій також наголосив: 
«Російська Федерація на сьогодні діє, як 
міжнародний терорист. За наказом зло-
чинця Путіна російські спецслужби за-
хоплюють у полон наших громадян і на-
магаються таким чином шантажувати 

Україну. Закликаю наших союзників, 
усі країни вільного світу та міжнарод-
ні організації засудити псевдовирок для 
журналіста Романа Сущенка та вимага-
ти від Росії звільнення усіх українських 
громадян — політв’язнів Росії!».
  Спікер також застеріг українців від 
поїздок у «путінську Росію, бо є реаль-
на небезпека бути захопленими російсь-
кими спецслужбами»: «Не збільшуйте 
путінський обмінний фонд, не їдьте до 
Росії. Сьогодні це є реальною небезпе-
кою для всіх українських громадян».

Чи буде обмін?
 Водночас захист обвинувачувано-
го в державній зраді головного редак-
тора «РІА «Новости Україна» Кирила 
Вишинського, який «вірою і правдою» 

служив Кремлю, не виключає його обмін 
на вже засудженого українського жур-
наліста Романа Сущенка.
 «Ми не виключаємо цього. Кирило 
Вишинський зробив відповідну заяву, 
він розуміє, що є «предметом» для обмі-
ну, що це була спецоперація, підготов-
лена під певний момент. Ми добре це ба-
чимо. Кирило й прийняв рішення про 
вихід із громадянства України, виходя-
чи з цієї позиції», — визнав адвокат Ви-
шинського Андрій Доманський.
 У свою чергу, адвокат засудженого 
в Росії українського журналіста Марк 
Фейгін теж не виключив обміну Сущен-
ка на арештованого в Україні Вишинсь-
кого. 
 «Зараз, коли пролунав вирок, від-
крилися можливості для обміну Рома-
на Сущенка на журналіста Вишинсько-
го, який притягнутий до кримінальної 
відповідальності в Україні. І я вважаю, 
що потрібно зробити це негайно, щоб ви-
рішити цю проблему компромісом. На-
скільки мені відомо, Москва справді 
бажає отримати Вишинського на бать-
ківщину, таке ж бажання українське 
керівництво висловлює щодо Романа Су-
щенка», — сказав пан Фейгін.
 При цьому він наголосив, що обмін 
Сущенка та Вишинського «залежить від 
Москви, а не від Києва». При цьому «Ви-
шинський — один iз можливих варіан-
тів» такого обміну.
 Наразі ж у Білокам’яній наполегли-
во роблять через влані пропагандистські 
ресурси інформаційні вкиди про те, що 
українського журналіста Романа Сущен-
ка в Росії засудили до 12 років колонії ні-
бито за спробу з’ясувати можливість но-
вого наступу бойовиків «ДНР» на Маріу-
поль. Мовляв, він справжній шпигун, а 
не політв’язень. 
 Слідство ФСБ РФ вважає, що свою 
відпустку Сущенко, який прилетів у ве-
ресні 2016 року з Парижа до Москви,  до 
двоюрідного брата, використовував не 
лише для зустрічей із родичем, а й збо-
ру інформації. Як пише російське видан-
ня «Коммерсант», «випускник військо-
вого училища Сущенко, який мав зван-
ня полковника, працював на українську 
розвідку під прикриттям журналіста». 
Його, за версією слідства, нібито ціка-
вили структурні подробиці Росгвардії, 
створеної незадовго до цього.
  Крім того, як вважають у ФСБ, Су-
щенко намагався з’ясувати у колишніх 
російських військових, можливий чи ні 
новий наступ т.зв. «ДНР» на Маріуполь. 
Як вважають знайомі журналіста, ФСБ 
було заздалегідь відомо про військове 
минуле Сущенка, що і послужило при-
водом для встановлення за ним спосте-
реження. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Кремль, Сущенко 
і Маріуполь 
Політв’язня Романа Сущенка засудили в Москві нібито 
через «шпигування» за терористами «ДНР»

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах поліція 
призначила службове 
розслідування через при-
четність свого працівни-
ка до нічної бійки та стрі-
лянини у місті. «Вночі на 
лінію 102 надійшло пові-
домлення, що в одному 
з районів міста Черкаси 
відбувається бійка та чут-
но постріли. На місце виї-
хала поліція, яка встано-
вила двох осіб, одним із 
них виявився працівник 
поліції, який перебував 
на лікарняному», — пові-
домила прес-служба Чер-
каського обласного управ-
ління поліції.
 Наразі інспекція з 
особового складу поча-
ла службове розслідуван-
ня. Водночас вирішуєть-
ся питання про відкрит-
тя кримінального провад-
ження. На час проведення 
службового розслідування 
працівника поліції відсто-
ронено від виконання ним 

службових обов’язків.
 Про нічну бійку та стрі-
лянину у Черкасах першим 
повідомив на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» Костян-
тин Мірошниченко з націо-
нального корпусу «Азов»: 
«Біля кінотеатру «Мир» 
сталася сутичка між  пра-
цівниками поліції та міс-
цевими хлопцями напід-
питку, в результаті чого, 
перші спробували виріши-
ти конфлікт за допомогою 
зброї. Попередньо відомо, 
що стріляли з травматич-
ної зброї».
 За словами Костянти-

на, всіх затримали, але 
«поліція поводила себе див-
но, швидко забрала напад-
ників, навіть не виклика-
ла «швидку» для постраж-
далих. Потім з’явилася ін-
формація, що їх хочуть 
відпустити, але під тиском 
громадськості не вдалося 
цього зробити. У наркодис-
пансері тест на алкогольне 
сп’яніння одного з учасни-
ків показав 1,6 проміле».
 Іншим учасником су-
тички був 25-річний міс-
цевий житель, раніше су-
димий, поранень він не от-
римав. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Прокуратура Черка-
щини спільно з праців-
никами СБУ та поліції 
викрила злочинну 
діяльність групи осіб, 
які налагодили схему 
переведення безготів-
кових коштів у готів-
ку. Як розповідають 
правоохоронці, «гро-
шову справу» організу-
вала група підприємств 
і фізичних осіб-підпри-
ємців. Вони налагоди-
ли не лише фінансову 
схему незаконного пе-
реведення безготівко-
вих коштів у готівку, а 
й формування фіктив-

ного податкового кре-
диту з податку на дода-
ну вартість. І все це за-
ради виведення капіта-
лу з реального сектору 
економіки в тіньовий 
обіг та його легаліза-
цію. 
 «За рік обіг та-
ких готівкових кош-
тів склав близько 350 
мільйонів гривень.
 Під час проведення 
обшуків у ділків вилу-
чено реєстраційні, фі-
нансові та платіжні до-
кументи, різноманітні 
печатки товариств і фі-
зичних осіб-підприєм-
ців», — наголошують 
у черкаській обласній 
прокуратурі.

 Крім того, за резуль-
татами проведення об-
шуків правоохоронці 
вилучили близько 1,8 
мільйона гривень готів-
кою, а також 10 тисяч 
доларів, на які судом 
накладено арешт. Попе-
редньо дії вищевказаних 
осіб кваліфіковано за оз-
наками кримінально-
го правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 191 
(привласнення, розтра-
та майна або заволодін-
ня ним шляхом зловжи-
вання службовим стано-
вищем) Кримінального 
кодексу 
 Наразі тривають 
першочергові слідчі та 
процесуальні дії. ■

КРИМІНАЛ

Спіймали тінь
Ділки конвертували в готівку 350 мільйонів

■ КОНФЛІКТ

Не поділили
У Черкасах за бійку та стрілянину 
відсторонили від роботи 
поліцейського

■

Роман Сущенко під час оголошення вироку в Московському суді.❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 6 ЧЕРВНЯ 2018СВІТ
РОБОЧА СИЛА

Трускавка 
зігниє? 
Збір врожаю полуниці 
в Польщі під загрозою: 
з України не прибули 
«комбайни»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Польські плантатори скаржаться, що багато полуни-
ці — орієнтовно 40 відсотків врожаю, залишиться в полі 
незібраною. Самі поляки неохоче погоджуються на таку 
роботу, тож зазвичай виручали працівники з-за східного 
кордону, передусім з України. Нині ж в українців є про-
блеми з в’їздом до Польщі, — наголошує в розмові з 
Польським радіо президент Національної асоціації ви-
робників овочів і фруктів.
 Анджей Ґайовнічек зазначає, що не тільки врожай 
полуниці (або, як кажуть поляки, трускавки), а й також 
вишні та малини перебуває під загрозою. А все через 
зміни, які введено в адміністративно-правових нормах. 
«Працівники з України дуже довго чекають на візи, на-
томість на основі біометричних паспортів їх не впуска-
ють до Польщі, оскільки за ними можуть в’їздити лише 
туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспор-
тів також, протягом трьох місяців, можуть працювати. 
Польській економіці це дуже допомогло б», — переко-
нує Анджей Ґайовнічек. Польські плантатори звертають-
ся до митних служб ліберальніше ставитися до праців-
ників з України. Вони очікують, що уряд піде назустріч 
і таки змінить правила.
 До речі, звичайні поляки доброзичливо налаштовані 
щодо східних сусідів. Аж 85% із них позитивно або ней-
трально ставляться до громадян України. Це пов’язано з 
переконанням, що українці не відбирають у поляків ро-
боту. Такі побоювання має тільки кожен дев’ятий опи-
таний поляк, — йдеться у дослідженні «Барометр тру-
дової імміграції — І півріччя 2018 року». Як інформує 
тижневик «Впрост», водночас кожен третій поляк вва-
жає, що українці у Польщі впливають на зменшення 
зарплат. Експерти фірми Personnel Service звертають 
увагу, що вже нині працівники з України зароблять так 
само, як поляки. А через кадровий дефіцит кожен чет-
вертий польський роботодавець готовий платити україн-
цю більше, ніж поляку.
 «Уже певний час зарплати поляків та українців 
подібні. Той час, коли українцям платили менше, ми-
нув, що пояснюється простим фактом. Попит на праців-
ників зі Сходу швидко зростає, а тому працедавці му-
сять пропонувати їм привабливі умови. Все частіше та-
кож, крім зарплатні, працедавці пропонують українцям 
різні вигоди, такі, як житло, інтернет та перевезення 
на роботу, що додатково впливає на збільшення їхньої 
справжнього заробітку», — говорить Кшиштоф Інґль-
от, президент Personnel Service.

■Ігор ВІТОВИЧ

 «Шановні та любі слу-
хачки і слухачі в далеких 
землях...» — такими сло-
вами розпочалася перша 
радіопрограма закордон-
ного мовлення Федератив-
ної Республіки Німеччи-
на 3 травня 1953 року. Пер-
ший радіоефір «Німецької 
хвилі» (Deutsche Welle) роз-
почався вітальною  промо-
вою тодішнього федерально-
го президента ФРН Теодора 
Гойсса. Завданням «Німець-
кої хаилі (DW) на початку 
діяльності було «розповіда-
ти слухачам за кордоном про 
політичний, економічний і 
культурний образ Німеччи-
ни». DW починала мовити 
з Кельна на коротких хви-
лях і охоплювала — спершу 
тільки німецькою мовою — 
аудиторію в різних части-
нах світу. Уже в 1954 році 
DW почала мовити й інши-
ми мовами. З 1992 року роз-
почалося щоденне телемов-
лення, а з початку 2000-х 
німецький іномовник при-
сутній в інтернеті 30 мо-
вами світу, включно з ук-
раїнською.
 «Звісно, часи коротких 
хвиль були простіші: мож-
на було охопити кожен ку-
ток земної кулі», — пояс-
нює генеральний директор 
DW Петер Лімбург. Нині, 
за його словами, маркетинг 
значно складніший. «Вод-
ночас, завдяки інтернету, 
соціальним мережам і ме-
режі партнерів ми маємо 
шанс охопити значно біль-
ше людей, ніж раніше. Ми 
й надалі пропонуємо суміш 
новин, аналітики та при-
водів для роздумів, але пре-
зентуємо їх сучасніше та 
ще більше враховуємо ін-
тереси наших різних і час-
то дуже молодих цільових 
груп», — пояснює керівник 
DW. Лімбург обіймає по-
саду гендиректора чотири 
з половиною роки і прагне 

збільшити міжнародне зна-
чення DW.
 65-річчя медіа-компанії 
відзначили вчора, 5 червня, 
урочистою церемонією в 
Бундестазі. На ній були 
присутні уповноважена 
уряду ФРН у справах куль-
тури та ЗМІ Моніка Ґрют-
терс, а також численні де-
путати з усіх фракцій. Спе-
ціальною гостею церемонії 
була федеральний канцлер 
Анґела Меркель, яка висту-
пила з вітальною промо-
вою. 
 До структури DW вхо-
дить і Академія Deutsche 
Welle (DW Akademie) — про-
відна в Німеччині організа-
ція з міжнародного розвит-
ку медіа. Від часу заснуван-
ня у 1965 році й донині во-
на сприяла підвищенню 
кваліфікації десятків тисяч 
журналістів з усього світу.
 Нині складна глобаль-
на політична ситуація де-
що нагадує часи заснуван-
ня іномовника. У світі знову 
говорять про «холодну вій-
ну», а свобода думки і свобо-

да слова — всюди під загро-
зою. «Часи стали суворіши-
ми, а це означає більше ро-
боти для DW. Ми повинні 
інформувати, зводити мости 
й пояснювати цінності», — 
констатує Лімбург. Очіль-
ник DW нагадує про частко-
ву блокаду мовлення медіа-
компанії в деяких країнах, 
як-то в Китаї та Ірані. Це 
«непокоїть нас, але й пока-
зує, що наша робота дуже 
важлива», — вважає він. 
Сьогоднішня боротьба сис-
тем та ідеологій водночас 
є змаганням міжнародних 
мовників.
 «Працівниці та праців-
ники — це ключ до успіху 
«Німецької хвилі», — на-
голошується в головних за-
вданнях DW. В обох штаб-
квартирах іномовника в 
Бонні та Берліні працюють 
близько 3400 людей із май-
же 60 країн світу. У Німеч-
чині, либонь, немає жод-
ної іншої настільки муль-
тикультурної організації, 
як DW. Кількість власних 
кореспондентів мовника в 

Африці, Азії та Латинсь-
кій Америці зростає. «Різ-
номаніття — це скарб і одна 
з сильних сторін DW», — 
каже гендиректор Лімбург. 
 У березні 2000 року роз-
почала роботу Українська 
редакція DW. До 2011-го 
українська аудиторія мала 
змогу щодня слухати радіо-
передачі та читати тексти 
DW українською мовою в 
інтернеті. Потім медіаком-
панія припинила радіомов-
лення на коротких хвилях 
більшістю програмних мов. 
Натомість на перший план 
вийшов інтернет.
 Під час масових про-
тестів кінця 2013 — почат-
ку 2014 року на Майдані в 
Києві DW значно розши-
рила свою діяльність в Ук-
раїні: відкрила кореспон-
дентський пункт у Києві, 
почала виробляти телепро-
грами українською мовою 
та активізувала свою при-
сутність в українському сег-
менті соціальних мереж. 
Аудиторія DW українсь-
кою на «Фейсбуці», «Твіт-
тері» та YouTube нині налі-
чує загалом понад 185 тисяч 
осіб.
 За даними міжнародних 
опитувань, 96 відсотків ко-
ристувачів вважають, що 
DW притаманний дуже ви-
сокий рівень достовірності. 
Нині понад 150 мільйонів 
людей у всьому світі щотиж-
ня читають, слухають і див-
ляться DW. Ця тенденція 
зростає.
 Учора «Німецька хви-
ля» приймала відеовітання з 
усього світу, зокрема від гла-
ви дипломатії ЄС Федеріки 
Могеріні, президента Фран-
ції Емманюеля Макрона, 
глави МЗС ФРН Гойко Ма-
аса, президента Афганіста-
ну Хаміда Карзая, російсь-
кого опозиціонера Григорія 
Явлінського. Від України 
«Німецькій хвилі» передав 
привітання мер Києва Воло-
димир Кличко. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Зустріч президента США Дональда 
Трампа з лідером Північної Кореї Кім 
Чен Ином відбудеться 12 червня в Сінга-
пурі о дев’ятій годині за місцевим часом 
(о четвертій ранку за Києвом. — Ред.), 
підготовка до саміту просувається доб-
ре», — повідомила в понеділок речни-
ця Білого дому Сара Сандерс. Вона та-
кож зазначила, що у попередніх перего-
ворах з Пхеньяном досягнуто значного 
прогресу. Але все ж додала, що, незва-
жаючи на запланований саміт, «політи-
ка максимального тиску», яку Вашин-
гтон застосовує стосовно Північної Ко-
реї, не зазнала змін. «Головна мета сьо-
годні — підготовка саміту, в ході якого 
президент ознайомить зі своєю точкою 
зору північнокорейського лідера. Тема 
саміту — денуклеаризація півострова», 
— заявила Сандерс. 
 Останнім вона Фактично повторила 
слова Трампа, який минулої п’ятниці 
намагався дещо охолодити високі очі-
кування, пов’язані з самітом у Сінга-
пурі, які він сам і породив. У розмові з 
журналістами Трамп кілька разів пов-
торив, що ця зустріч буде лише почат-
ком довгого процесу. «Я ніколи не го-
ворив, що все буде залагоджено під час 
лише одного саміту», — зазначив аме-
риканський президент. Умовою укла-

дання угоди є денуклеаризація режи-
му, на що Кім, як наголосив Трамп, «є 
рішуче налаштований». Зі свого боку, 
МАГАТЕ заявила, що готова відновити 
інспекції північнокорейських ядерних 
об’єктів.
 Район у Сінгапурі, де розташова-
ний готель, в якому має відбутися аме-
рикансько-північнокорейський саміт, 
поступово починає набирати обрисів 
фортеці в облозі. Сінгапурські алко-
гольні заклади по-своєму намагаються 
скористатися з майбутнього саміту, ви-
гадуючи до нього рецепти нових коктей-
лів. Один з них отримав назву «Трамп», 
а інший — «Кім». Котрий із них міцні-
ший — не повідомляють. 
 Стало відомо, що Північна Корея по-
своєму готується до саміту. Кім Чен Ин 
відправив у відставку трьох членів най-
вищого військового керівництва, зокре-
ма міністра оборони та начальника ген-
штабу. Про це повідомили в понеділок, 
4 червня, у Південній Кореї з посилан-
ням на військову розвідку. Вважають, 
що тепер Пхеньяну потрібен жорсткі-
ший контроль над настроями в армії, ос-
кільки режим збирається взяти на себе 
міжнародні зобов’язання. 
 Також припускають, що Кім прагне 
омолодити керівництво армією на тлі 
очікувань економічного пожвавлення, 
яке має початися після розрядки на-

пруженості на Корейському півострові 
та можливого виходу КНДР з ізоляції.
 За даними південнокорейської аген-
ції Yonhap, нові керівники прийшли до 
генерального політичного бюро (ГПБ) 
армії, генерального штабу та міністерс-
тва оборони. За оцінками аналітиків, 
ідеться про оновлення кадрів на молод-
ші: приміром, новий 63-річний очіль-
ник ГПБ на 21 рік молодший за попе-
редника. «Це вказує на дві речі: кон-
солідацію влади Кім Чен Ина як єдино-
го лідера КНДР та укріплення зв’язків 
між армією та партією задля економіч-
ного розвитку», — зазначив Ян Муд-
жин, професор Університету досліджен-
ня Північної Кореї в Сеулі, якого цитує 
агенція «Рейтер». ■

НОВИНИ ПЛЮС

Російська мова в Молдові може втратити 
свій статус
 Конституційний суд Молдови визнав застарілим 
закон, яким за російською мовою закріпляється ста-
тус мови міжнаціонального спілкування. Відповідне 
подання до суду склали депутати парламенту від Лі-
беральної партії, які переконують, що особливий ста-
тус російської дискримінує мови інших національних 
меншин. Тож iз 4 червня закон «Про функціонування 
мов на території Республіки Молдова» припиняє дію. 
Однак статус російської мови як мови міжнаціональ-
ного спілкування закріплений iще в чотирьох законо-
давчих актах, щодо яких вимоги лібералів не були за-
доволені. 

Кількість загиблих через виверження 
вулкана зросла до 69
 Найпотужніше за останні 40 років виверження вул-
кана Фуего у Гватемалі призвело до щонайменше 69 
смертей. Згідно з оприлюдненими вчора оновленими 
даними місцевої служби протидії катастрофам, ряту-
вальники виявили ще тіла загиблих. Рятувально-по-
шукові роботи тривають у кількох селах, розташова-
них біля південного схилу вулкана, передає інформа-
генція «Франс Пресс». Водночас не виключалося, що 
кількість загиблих може зрости, адже багато осіб вва-
жалося зниклими безвісти. З місця інциденту евакую-
вали кілька тисяч місцевих мешканців. Із мексикансь-
кого штату Керетаро до Гватемали прибула група по-
жежників. Представники служби протидії катастрофам 
заявили, що виверження зачепило близько 1,7 мільйо-
на людей. 

■

ПІДГОТОВКА

Вип’ємо «Трампа» і «Кіма» за зустріч 
Американський та північнокорейський лідери побачаться наступного тижня

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запроше-
ний до Росії для участі у Східному економіч-
ному форумі, який відбудеться у Владивостоці 
у вересні. Про це повідомив 4 червня віце-спі-
кер Держдуми Росії Іван Мельніков. За слова-
ми депутата, запрошення від Володимира Путі-
на північнокорейському лідеру передав гла-
ва МЗС Росії Сергій Лавров під час поїздки до 
Пхеньяна минулого тижня. Як уточнює РІА «Но-
вості», на полях форуму також відбудеться 
двостороння зустріч Ина та Путіна.

■

У студії «Німецької хвилі».❙

«КРУГЛА» ДАТА

65 років на «Хвилі» 
Учора іномовлення ФРН відсвяткувало 
свій ювілей

■
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Анатолiй СИГАЛОВ

«Ми мрiяли про свою землю...»
 «Ми мрiяли про свою землю, але зем-
ля, яку ми отримали, не була мрiєю. Це 
був маленький клаптик, одна тисячна 
частка Близького Сходу. Ця земля не 
дуже приязно поставилася до нас. Там 
були болота, москіти, пустеля на пiвднi, 
камiння. Обирати треба було мiж кома-
рами й камiнням.
 На нiй було два озера — одне мертве, 
iнше вимирало. Була й знаменита рiчка, 
та в нiй не було води. Тобто води не було 
взагалi.
 Нiяких природних ресурсiв також не 
було — анi золота, анi нафти. Тодi гово-
рили, що на Близькому Сходi є два типи 
країн — країни нафтовi й країни святi. 
Наша була абсолютно свята, адже нiчо-
го iншого взагалi не було.
 Ми були самотнi. У нас не було бра-
та за релiгiєю, сестри за мовою, сусiда 
за iсторiєю. Усе це вiдбувалося пiсля Го-
локосту. Ми прийшли туди й узагалi не 
знали, що робити. По-справжньому не 
знали.
 І ми подумали: найбiльше багатство 
природи — це людина, причому людина 
освiчена. І всi почали вчитися: кожний 
фермер в Ізраїлi, кожний кiбуц почав ду-
мати над тим, як же розвивати нам сiль-
ське господарство за умови, коли нема 
землi, нема води. І ми започаткували 
найперше у свiтi сiльське господарство, 
засноване на хай-теку. Я сам тодi був 
студентом сiльськогосподарського унi-
верситету i разом з iншими вивчав свi-
товий досвiд. Почали з iригацiї — поли-
вали дерева та рослини гарячою водою, 
гадали, що так вони ростимуть краще.
 На наш подив, з’ясувалося, що сiль-
ське господарство навiть за умови вiдсут-
ностi чорнозему, якщо воно спирається 
на хай-тек, працює.
 У нас сьогоднi достатньо води. Зазви-
чай воду знаходять, а не видобувають, а 
ми почали її видобувати. І досягли неаби-
яких успiхiв. З одного боку, почали оп-
рiснювати навiть солону морську воду, 
а з iншого — вишукувати такi овочi та 
фрукти, якi потребують не дуже багато 
води. А це i є селекцiя. Ось вам мiй пер-
ший секрет: для майбутнього важливо 
не те, що ви знаходите, а те, що ви вироб-
ляєте.
 У нас не було анi людей, анi озброєнь, 
ми нiколи не воювали i всього у нас було 
450 тис. людей, не було в нас генералiв, 
не було вiйськового досвiду. ООН вирi-
шила створити державу Ізраїль, коли 
фактично йшла вiйна.
 Що ми могли робити? Двi речi.
 Перше — люди повиннi стати мужнi-
ми та хоробрими й повиннi були зрозумi-
ти, що в нас немає вибору, ми повиннi 
тiльки перемогти. Якщо ми хоча б один 
раз програємо — все.
 Друге — оскiльки в нас не було зброї, 
ми почали її виробляти, а щоб удоскона-
лити армiю, нам довелося розвивати ІТ. 
Ізраїльський ІТ-сектор працював на ар-
мiю, тому що ми були самотнi у ворожо-
му оточеннi.
 Навiщо я про це говорю? Тому що 
слова свої я адресую молодi: друзi, у 
вас є значно бiльше, нiж ви думаєте, 
нiж, скажiмо, мали свого часу ми. Тiль-
ки не будьте лiнивi, i ви зможете ви-
робляти такi речi, якi не були данi нам. 
Запам’ятайте це, i хай це буде уроком 
для вас.
 На пiдставi свого досвiду можу за-
явити: потенцiал у всiх людей дуже ве-
ликий, але всi вони трiшечкi лiнивi. 
Люди, якщо хочете чогось досягнути, 
треба працювати, адже нiщо не падає з 
неба. Ми в Ізраїлi дуже багато працю-
вали. Що в цьому поганого? Не знаю... 
Люди йдуть у вiдпустку — це марна вит-
рата часу. Менi вже за 90, а я нiколи не 
був у вiдпустцi. Менi говорять: «Ти що, 
ненормальний? Як же ти вiдпочиваєш?» 
А я надаю перевагу роботi, тому що вiд 
роботи отримую радiсть.
 І не будьте песимiстами — це також 
марна витрата часу, особливо коли часи 
змiнюються.
 Запам’ятайте першу мою пораду: 
треба йти за наукою. У науки немає кор-

донiв, обмежень, вона не має рефлек-
сiй.
 Запам’ятайте й другу пораду: не на-
магайтеся вирiшувати проблеми мину-
лого, я не знаю, чи можливо це. Взагалi 
минуле не вiдiграє нiякої ролi, але тре-
ба вивчити його, аби не повторювати ста-
рих помилок. Та все ж у минулому немає 
нiчого — анi майбутнього, анi надiї.
 Попри це, бiльшiсть людей надають 
перевагу тому, аби пам’ятати минуле, 
замiсть того, щоб планувати майбутнє. 
Це найбiльша їхня помилка. Я запитую: 
що ви хочете пам’ятати? Усi тi помилки, 
яких ви припустилися?
 Пам’ятайте: на iсторiю неможливо 
покладатися, iсторики в усi часи були 
глашатаями королiв i тих, хто був при 
владi. Вони говорили те, що хотiла по-
чути пануюча верхiвка.
 Мене запитують, враховуючи мiй 
вiк: якби озирнутися назад, у чому була 
ваша найбiльша мета? Я вiдповiдаю: у 
нас були великi мрiї, i їм судилося збу-
тися тут, в Ізраїлi. Звiдси й порада: мрiй-
те про бiльше, чим бiльшою буде ваша 
мрiя, тим бiльшого ви досягнете.
 Наше молоде поколiння — чудове. 
Але що мене дратує в ньому — воно не-
навидить полiтикiв, мовляв, полiтика 
корумпована, вона не для нас.
 Я й тут вiдповiдаю: ви чеснi, ви хоче-
те чесної полiтики, то йдiть i робiть чес-
ну полiтику.
 І останнє, про що мене запитують: як 
залишатися активним? Це дуже просто: 
порахуйте в умi вашi досягнення, з од-
ного боку, i вашi мрiї — з iншого. Якщо 
мрiй ваших бiльше, нiж досягнень, — 
ви все ще молодi. Якщо ж навпаки — 
старi».

Країна Нобелiвських лауреатiв 
i державних дiячiв
 «Україна та Ізраїль мають глибоке 
iсторичне корiння. Щоправда, Ізраїль 
— одна з найдавнiших цивiлiзацiй на 
землi, iсторiя ж України налiчує тро-
хи бiльше одного тисячолiття. Але на 
полiтичнiй картi сучасного свiту оби-
двi нашi країни вiдносно молодi, а вiд-
носини мiж єврейським та українсь-
ким народами сягають сивої давнини 
i об’єднує їх те, що обидва нашi наро-
ди нiколи не пiдкорялися ворогам. Ук-
раїна — одна з тих країн, де єврейство 
збереглося й пережило довгi вiки безде-
ржавностi. І це не тiльки гучнi слова. 
Наведу декiлька фактiв.
 У 1918—1921 роках український на-
род зробив першу за 200 рокiв вiдчай-
душну спробу вiдродити українську де-
ржавнiсть i проголосив Українську На-
родну Республiку. Якщо ви подивитеся 
на грошовi купюри молодої Українсь-
кої республiки, то побачите там напи-
си єврейською мовою iдиш. Я не поми-

люся, якщо скажу, що то були першi у 
XX столiття грошi з єврейськими лiте-
рами. Це означало, що єврейська мова 
в Українськiй державi була однiєю з 
офiцiйних i євреї, як нацiя, були безпо-
середнiми учасниками створення моло-
дої української держави. Бiльше того, 
в урядi України часiв незалежностi по-
чатку XX столiття було створено окре-
ме Мiнiстерство з єврейських справ. Як 
наслiдок, в Українi збереглося й розви-
валося релiгiйне життя єврейської гро-
мади, i не випадково саме в Українi ви-
ник засидизм, i паломництво в Умань, 
де упокоївся наш духовний лiдер цадик 
Нахман, стало безпрецедентним за роз-
махом.
 Не маю сумнiву, що та перша Ук-
раїнська республiка змогла б запобiгти 
таким нашим вселенським бiдам, як Го-
локост i Голодомор...
 Але молода республiка впала пiд на-
тиском комунiстiв i бiльшовикiв, та на-
вiть радянськiй Українi судилося вiдiг-

рати видатну роль у вiдновленнi єврей-
ської державностi — як одна з країн-
засновниць ООН, Україна була в числi 
тих перших, хто пiдтримав створення 
Держави Ізраїль у 1948 роцi».
* * *
 «Не можу не згадати, що велика 
кiлькiсть провiдних єврейських полi-
тичних, культурних i релiгiйних дiячiв, 
якi забезпечили iзраїльське вiдроджен-
ня, були вихiдцями саме з України:
 Зеєв Жаботинський, лiдер сiонiстсь-
кого руху, один iз фундаторiв єврейсь-
кої держави — народився в Одесi;
 Моше Шарет, перший мiнiстр закор-
донних справ Держави Ізраїль — наро-
дився в Херсонi;
 Іцхак Шемшелевич, другий прези-
дент Держави Ізраїль — народився в 
мiстечку Оратiв Київської губернiї;
 Голда Меїр, прем’єр-мiнiстр Держа-
ви Ізраїль — корiнна киянка, чим завж-
ди пишалася;
 у Київськiй губернiї народився кла-

сик єврейської лiтератури Шолом-
Алейхем, у самому Києвi — класик 
росiйської лiтератури Ілля Еренбург.
 Помiтний слiд у розвитку єврейської 
лiтератури мовою iдиш залишили такi 
корифеї, уродженцi України, як Перец 
Маркиш, Давид Гофштейн, Лев Квит-
ко, Рива Балясна, Леон Пiнскер, Хаiм 
Бялик, Агнон Шай i багато iнших.
 Тепер про те, що стало сенсацiєю на-
вiть i для мене: українська земля дала 
свiтовi шiсть (!) лауреатiв Нобелiвсь-
кої премiї, випередивши за цим показ-
ником усi iншi країни Європи й Росiю 
в тому числi. Унiверситет Бен-Гурiо-
на, який вiдстежує цю проблематику, 
пiдготував розгорнуту довiдку по Ук-
раїнi, яку iз задоволенням подаю: в 
селi Іванiвка на Слобожанщинi (нинi 
Харкiвщина) народився бактерiолог 
та ембрiолог Ілля Мечников, у містеч-
ку Нова Прилука на Вiнниччинi — мiк-
робiолог Зельман Ваксман, у Харковi 
народився економiст Самiйло Кузнєц, 

у Золочевi на Львiвщинi — хiмiк Ро-
альд Хофман, у мiстечку Дубровиця 
Сарненського повiту на Рiвненщинi на-
родився фізик Григорiй (у деяких доку-
ментах Жорж) Шарпак, у мiстечку Бу-
чач на Тернопiллi — класик iвритської 
лiтератури Шмуель Агнон...
 Усi люди, про яких iшлося вище, — 
гордiсть Ізраїлю та єврейського наро-
ду. Але й Україна має пишатися ними, 
хоча б тому, що всi вони з гордiстю пiд-
креслювали своє українське корiння».
* * *
 «Українцiв та євреїв зближують i пе-
режитi нашими народами нечуванi тра-
гедiї — Голокост i Голодомор, сталiнсь-
кi репресiї, Друга свiтова вiйна, суцiль-
на русифiкацiя тощо. Однiєю зi спiль-
них незагоєних ран став Бабин Яр у 
Києвi, де нiмецькi фашисти стратили 
бiльше 150 тисяч безневинних людей, 
причому євреї мусили померти лише 
тому, що були євреями.
 Я не раз бував у Києвi й бачив на 
власнi очi той злощасний яр на околицi 
Києва, де знайшли мученицьку смерть 
спiввiтчизники українцiв — євреї, всьо-
го ж у роки Голокосту нiмецькi нацис-
ти знищили пiвтора мiльйона українсь-
ких євреїв. Нам говорять: дехто з ук-
раїнцiв допомагав нiмцям знищувати 
євреїв. Звичайно, це було б дуже сумно, 
якби не такий, примiром, наказ, оригi-
нал якого зберiгається в меморiальному 
комплексi Яд-Вашем:
 «1 березня 1944 року в мiстi Сам-
бiр на Львiвщинi було виконано вирок. 
За переховування жидiв i сприяння їм 
страченi:
Крушковська Марiя, українка,
Дмитровська Софiя, українка,
Зубович Стефан, українець, жонатий,
Качмар Марiя, українка,
Масляга Ганна, українка,
Назар Марiя, українка,
Куляк Микола, українець, жонатий,
Ковальчук Михайло, українець,
Суш Настася, українка.
Так буде з кожним, хто допоможе єв-
рею».
 Передi мною й фотографiя безвiсної 
бабцi з селища Лукiв, що на Волинi, 
яка у вiдповiдь на погрози нiмецького 
коменданта, навiщо вона переховує єв-
рейську дитину, вiдповiла здивовано 
й з усiєю щирiстю: «Так вона ж люди-
на...»
 Людиною з великої лiтери була й та 

ПРЯМА МОВА■

Уроки
Найстарiший полiтик свiту, президент i двiчi 

прем’єр-мiнiстр Держави Ізраїль, мiнiстр 
у 12 кабiнетах, депутат Кнессету з 1959 року, лауреат 

Нобелiвської премiї миру Шимон Перес —  
про Ізраїль, Україну, Росiю

Шимон Перес: «Україна — країна Нобелiвських лауреатiв i державних дiячiв».❙

Якщо на вашi землi поставити iзраїльськi технологiї, ми реально 
нагодуємо весь свiт: один iзраїльський фермер нинi годує 
95 людей, один фермер зi США — 75, а український фермер... 
добре, якщо нагодує 14.
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лiтня жiнка, i тi молодi самбiрцi, якi 
заплатили власним життям за те, аби 
жили їхнi сусiди-євреї. І знаєте, попри 
показовi страти, українськi патрiоти не 
припиняли рятувати євреїв. І ось уже 
гауляйтер України Ерiх Кох розiслав на 
мiсця «тривожну» депешу: «На жаль, 
сiльське населення продовжує допома-
гати євреям, таким чином воно робить 
зле громадi, а також собi своїм нелоя-
льним ставленням до вимог нiмецької 
окупацiйної влади. Сiльськi жителi за 
допомогою своєї спритностi постача-
ють у єврейськi гетто всi види харчових 
продуктiв у необхiднiй кiлькостi. Сiль-
ське населення необхiдно вiдрiзати вiд 
євреїв, вiдлучити вiд звички допомага-
ти євреям».
 Якщо ж узяти в цiлому по Українi, 
то за показником рятування євреїв Ук-
раїна посiдає третє мiсце у свiтi».
* * *
 «Українсько-єврейське порозумiння 
не входило в плани Кремля, саме тому 
вiн спланував провокацiю: українських 

нацiоналiстiв i єврейських (сiонiстiв) 
почали свiдомо звозити до одних i тих 
самих концтаборiв. Розрахунок був про-
стий: в українських нацiоналiстiв про-
кинеться властивий їм антисемiтизм, i 
вони почнуть знущатися над євреями, а 
то й убивати їх, за що нiякого покаран-
ня не передбачалося.
 Та, як кажуть у народi, номер не 
пройшов: полiтв’язнi-українцi почали 
масово ставати на бiк євреїв, адже вба-
чали в них своїх духовних побратимiв: 
i тих, й iнших радянська влада тавру-
вала ганьбою, знищувала морально, ду-
ховно, а якщо треба, то й фiзично. Нашi 
полiтв’язнi Натан Шаранський та Авра-
ам Шифрiн у своїх книжках залишили 
хвилюючi спогади про українцiв, чия 
моральна пiдтримка допомогла євреям 
вистояти в лиху годину...
 А тим часом Кремль — гiдний про-
довжувач справи Гiтлера — дав старт 
всесоюзним єврейським погромам, 
якi мали таку послiдовнiсть: спершу 
було знищено видатного дiяча єврей-
ської культури Соломона Мiхоелса, 
який «випадково» потрапив пiд коле-
са вантажiвки, далi викрили псевдолi-
карiв iз Кремлiвської лiкарнi, якi тiль-
ки те й робили, що «отруювали» «ви-
датних дiячiв Комунiстичної партiї та 
Радянської держави», потiм розпочали 
кампанiю боротьби з «безродними кос-
мополітами», якi не є вiдданими «своїй 
соцiалiстичнiй вiтчизнi», а запродали-
ся американським та iзраїльським роз-
вiдкам. Апофеозом цiєї нечуваної маяч-
нi став розстрiл у повному складi членiв 
Єврейського антифашистського комiте-
ту. Великий Сталiн — генералiсимус, 
який розгромив нiмецький вермахт, ус-

тояв перед американською атомною за-
грозою, раптом злякався дитячих пись-
менникiв, поетiв, акторiв i музикантiв, 
прийнявши акт «державної мудростi» 
— всiх їх розстрiляти. Не бiльше i не 
менше.
 І тiльки смерть тирана врятувала 
євреїв вiд переселення до штучно ство-
реної Єврейської автономної областi, 
як висловився поет Самуїл Маршак, 
«на самiсiньке дно Росiї», де нiщо не 
росте i нiщо не родить».
 Тиран пiшов iз життя, але посiянi 
ним зерна впали на благодатний ґрунт 
— у СРСР на довгi роки запанував де-
ржавний атисемiтизм: євреїв не брали 
на престижну роботу, обмежували при 
прийомi до вишiв, скасували єврейсь-
ку мову, знищили єврейський театр, 
забрали синагоги. У євреїв повiльно, 
але вiрно визрiвала неприязнь у вiд-
повiдь, i як тiльки з’явилася мож-
ливiсть, вони стали без жалю i масо-
во залишати «батькiвщину Великого 
Жовтня».

* * *
  «Упродовж багатовiкової iс-
торiї обидвi нашi країни пiзнали не 
лише злети й процвiтання, а й перiо-
ди розорення. Але завжди Єрусалим 
i Київ поставали з попелу, зберiгаючи 
значення вогнища високої духовностi, 
i таке призначення пронесли крiзь тов-
щу столiть.
 Ізраїль — це країна наших праот-
цiв Авраама, Ісаака, Іакова. У цю краї-
ну привiв єврейський народ Моїсей, тут 
побудував свiй палац Давид, а Соломон 
звiв перший храм. Тут пророку Ісайї 
явилося бачення вiчного миру...
 Тисячолiттями на Землi Ізраїлю не 
припинялася єврейська присутнiсть, ми 
пережили злет i падiння Ассирiї, Вавило-
ну, греко-македонської та Римської iмпе-
рiй. Ми пережили тисячi рокiв переслiду-
вань, вигнань, хрестових походiв.
 Знайшовши прихисток на Святiй 
Землi, ми кажемо: Ізраїль — це наш дiм, 
Єрусалим — наша одвiчна столиця.
 Водночас ми визнаємо, що Єруса-
лим має особливе значення для iнших 
релiгiй. Пiд iзраїльським суверенiте-
том усi — я пiдкреслюю — всi люди без 
винятку, незалежно вiд нацiональностi 
та вiросповiдання, можуть вiльно вiдвi-
дувати святi мiсця Святого Мiста, i так 
буде й надалi.
 Замислiться над таким феноменом: 
на маленькому клаптику єрусалимсь-
кої землi в нас упродовж столiття мир-
но спiвiснують святинi трьох основних 
релiгiй — юдейської, православної, iс-
ламу. А навкруги — ворожнеча, одна 
вiйна змiнюється iншою. Та iєрархи 
цих святинь не втручаються, пiдтриму-
ючи толерантнi й навiть дружнi зв’язки 

одне з одним. Ось вам приклад для iн-
шого, нерелiгiйного свiту.
 Тепер я хочу поглянути на Київ, 
який лiтописець назвав «матiр’ю мiст 
руських». Із сивої давнини до нас при-
ходять Ярослав Мудрий, князi Ігор та 
Олег, княгиня Ольга, лiтописець Нес-
тор. А над ними височить постать Ве-
ликого Володимира, його ще назива-
ють Хрестителем.
 Я нiколи не чув, щоб українцi ка-
зали: Володимир тiльки для україн-
цiв. Нi, вiн став святим для всiх право-
славних, його пам’ятнику на Володи-
мирськiй гiрцi вклонялися всi росiйсь-
кi патрiархи i навiть вселенськi, не раз 
бував тут i я.
 І раптом монумент Володимиру пос-
пiхом вiдкривають у Москвi. Для чого 
це? Який тут пiдтекст? Адже Володи-
мир хрестив людей не в Москвi-рiцi, а в 
Днiпрi, на який вiн i дивиться зi свого 
величного постамента. Не будучи пра-
вославним, я не маю права розвивати 
цю тему, але навряд чи хтось переко-
нає мене в доцiльностi такого «дубля-
жу».
* * *
 «Українсько-iзраїльськi вiдноси-
ни сьогоднi розвиваються динамiчно 
— як на державному рiвнi, так i на рiв-
нi духовних, культурних, людських 
зв’язкiв. Обидвi країни мають потуж-
ний двостороннiй потенцiал для по-
дальшого розвитку, маю на увазi про-
мисловiсть, численнi ноу-хау в галузi 
сiльського господарства, в галузях на-
уки, iнформацiйних технологiй, iнвес-
тицiй.
 Тема Ізраїлю — його економiки, 
безпеки, науки, охорони здоров’я — 
часто лунає в українських ЗМІ: україн-
цi iз захопленням констатують видат-
нi досягнення наших учених, iнже-
нерiв, лiкарiв, спецiалiстiв рiзних га-
лузей, а останнiм часом (i це зрозумiло) 
з’явився величезний iнтерес до наших 
досягнень в обороннiй промисловостi.
 В усiх цих галузях плiдно працюють 
вихiдцi з України, яких нинi в Ізраїлi 
нараховується 500 тисяч. Це могутнiй 
iнтелектуальний потенцiал, i недарма 
наш прем’єр-мiнiстр Беньямiн Нета-
ньягу, звертаючись до них у День Не-
залежностi України, зазначив: «Якби 
свого часу ви не прибули до нас iз Ра-
дянської України, Ізраїль не дорахував 
би тисяч iнженерiв, лiкарiв, учених, 
країна не була б сьогоднi такою силь-
ною, успiшною, квiтучою».
 Додам вiд себе: тi 500 тисяч, що 
прибули свого часу з України до Ізраї-
лю, не поривають зi своєю батькiвщи-
ною, навпаки, вони постiйно вболi-
вають i непокояться за неї. І саме че-
рез це Ізраїль не раз заявляв, що Крим 
має бути українським, i це при тому, 
що Росiя активiзувала свою вiйськову 
присутнiсть на Близькому Сходi (по-
дивiться, на що перетворили Сирiю), а 
буквально поруч iз нами — в Йорданiї 
— мають намiр розмiстити вiйськову 
базу.
 Сьогоднi завдяки вiдмiнi вiз та ак-
тивiзацiї двостороннiх вiдносин това-
робiг мiж нашими країнами в порiв-
няннi з 2010 роком зрiс утричi (!), у 2,5 
раза збiльшився потiк туристiв з Ук-
раїни.
 Нинi спостерiгаємо i таке явище: 
у зв’язку з росiйською агресiєю проти 
України потiк трудових мiгрантiв, якi 
ранiше прямували до Росiї, плавно пе-
ретiкає до Ізраїлю, квоти на українсь-
кi кадри збiльшуються постiйно. Для 
порiвняння: якщо для будiвельникiв 
iз Молдови видiлили 3 тисячi квот, то 
для українцiв — 20 тисяч. Інший пер-
спективний напрям — сiльське госпо-
дарство. Якщо на вашi землi постави-
ти iзраїльськi технологiї, ми реально 
нагодуємо весь свiт: один iзраїльський 
фермер нинi годує 95 людей, один фер-
мер зi США — 75, а український фер-
мер... добре, якщо нагодує 14.
 До речi, я не чув, щоб хтось в Ізраїлi 
скаржився на українських робiтникiв. 
Навпаки, нашi роботодавцi надають 
перевагу українцям, їх тут поважають, 
вони зажили слави як найпрацелюб-
нiший народ — працюючи на совiсть, 
часто вносять цiкавi новаторськi iдеї. І 
тому українцям платять найбiльше».

«І тодi я сказав Путiну...»
 «Стало очевидним, що Путiн керує 
країною за застарiлими правилами, i 
сам вiн, як також стало очевидним, — 
людина з минулого. Як i його радянсь-
кi попередники часiв застою, Путiн пе-
реозброїв свою армiю, потiм проковтнув 
Крим, схiдну частину України, а зараз 
кидає бомби на Сирiю з баз, розташова-
них в Іранi. І якби ви запитали в Путiна, 
хто впливає на свiтовi подiї сьогоднi, вiн 
би вiдповiв: «Я впливаю».
 Хочу передати коротко змiст однiєї з 
нещодавнiх розмов iз Путiним. Я сказав 
йому: «Тобi 63 роки, менi 93 роки. Ска-
жи, чого ти прагнеш досягти у наступ-
нi 30 рокiв, якi вiддiляють твiй вiк вiд 
мого? За що ти борешся? Хочеш пiдби-
ти на негiдний вчинок Америку?»
 Вiн вiдповiв: «Нi». Я знову запитую: 
«Америцi потрiбна частина Росiї?» Вiн 
знову: «Нi». А потiм каже: «А чому ви 
це запитуєте?»
 «Послухай, — тепер уже вiдповiдаю 
я, — я ж не шпигун, ти можеш говорити 
зi мною вiдверто про все».
 Вiн мовчить, а я продовжую: «Пос-
лухай, Америка все одно виграє, неза-
лежно вiд того, що робиш ти на свiтовiй 
аренi». «Чому», — запитує вiн. «Тому що 
вони щасливi, а ти — нi». А далi я сказав 
йому: «Коли американець прокидається 
вранцi, що вiн бачить? Мексику на пiв-
днi, i вони радо приймають мексиканцiв 
у своїй країнi. Канаду на пiвночi, i вони з 
канадiйцями — найкращi друзi у свiтi. А 
праворуч i лiворуч в американцiв вода, i 
рибу вони в нiй ловлять усi разом — аме-
риканцi, мексиканцi, канадiйцi (маю на 
увазi риболовнi судна).
 Ти в Москвi прокидаєшся, i хто нав-
круг тебе? Японiя, Китай, Афганiстан... 
Мiй Боже! Всi в цих країнах знають, що 
в тебе в Росiї є багато землi, але ти не 
даєш їм навiть клаптика. У тебе є 20 вiд-
соткiв свiтових запасiв прiсної води, а ти 
не даєш їм анi крапельки. Китайцi давно 
виношують плани розтопити сибiрськi 
снiги, зробивши з них прiсну воду, але й 
снiгу вони не допросяться...»
 Друге, що я сказав Путiну, було: «В 
Америки краще спiввiдношення мiж 
розмiром територiї та кiлькiстю наро-
ду, в тебе — гiрше. Двадцять мiльйонiв 
квадратних кiлометрiв! Мiй Боже! Але ж 
у Росiї немає стiльки людей. Твiй народ 
вимирає. Не спокушайся оплесками пiд-
леглих i тим, що вони говорять про тебе, 
у скрутну для тебе годину навiть i вони 
не вибачать тобi».
 Чому росiяни живуть лише 62 роки, 
тодi як американцi в середньому жи-
вуть 82 роки? Вiн мовчить. І тодi я, вiд-
верта людина, сказав йому: «Ти пово-
дишся, наче цар. Але що робили царi? 
Вони вiдбудували два мiста — Санкт-
Петербург i Москву — й розвивали їх, 
наче вiтрину. У результатi, що б людина 
не захотiла, вона знайде в цих мiстах. 
Решта ж Росiї — наче Нiгерiя, вкрита 
снiгом. Як наслiдок, твої люди вмира-
ють, ти не даєш їм жити, гадаєш, вони 
пробачать тобi?»
 Вiн мовчить. А я продовжую: «Чому 
Америка велична? — запитую я Путiна. 
— Тому що вони дарувальники. Чому в 
Європи є проблеми? Тому що вони тi, що 
беруть. Америка дає, Європа бере. Євро-
пейцi гадають, що американцi щедрi. А 
я думаю, це тому, що американцi мудрi: 
якщо ви даєте, ви здобуваєте друзiв, 
отже, найкориснiша iнвестицiя — здо-
бувати друзiв». І далi: «Америка мала 
мужнiсть прийняти план Маршалла, ве-
ликий шмат свого ВВП вони вiддали Єв-
ропi, яка помирала пiсля Другої свiтової 
вiйни. Таким чином США показали, що 
це найкраща iнвестицiя у свiтi.
 Немає жодної європейської країни, 
яка не була б iмперiєю: Францiя, Анг-
лiя, Португалiя — всi. І що ж трапило-
ся? Вони були викинутi з колонiй i зали-
шилися нi з чим. Англiя, примiром, най-
потужнiша iмперiя вiд сходу до заходу, 
всi океани — її, i раптом хорошi, миро-
любнi iндiйцi викинули англiйцiв, зали-
шили їх нi з чим, хiба що, крiм трьох ма-
леньких островiв. Але навiть iз ними ан-
глiйцi не знають,  що робити».
 «Повiр менi, — сказав я Путiну, — 
вороги i ворожнеча — це найбiльше мар-
нотратство у свiтi. І пiдкреслив: ти iнвес-
туєш у дурiсть». ■

мудростi

З iнiцiативи Шимона Переса в Ізраїлi щорiчно проводять свято української вишиванки.
Фото з архiву автора.

❙
❙



Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Події в нашій державі та за її межа-
ми так швидко змінюються, що простим 
смертним важко збагнути. Одначе моє 
звернення не до московських батюшок, 
а до простих прихожан, обдурених мос-
ковською церквою.
 Останнім часом здається, що в по-
ведінці настоятелів українських цер-
ков Московського патріархату стаються 
зміни. Може, страх, а може, з’являється 
совість? Насправді нічого не змінюєть-
ся, міняються тільки методи впливу на 
свою паству, як називають московські 
попи своїх прихожан.
 У Житомирі є такий собі телеканаль-
чик місцевого рівня СК-1, який упро-
довж кількох днів показував, як мос-
ковські батюшки на чолі з патріархом 
Онуфрієм на тлі ікони патріарха мос-
ковського Кирила проявляють турбо-
ту про спасення воїнів із московського 
полону. Виникає ще раз запитання: що 
змінилося відтоді, як попи московсь-

кої церкви в Україні виявляли непова-
гу до воїнів, які поклали своє життя за 
те, щоб ми, й у тому числі ті самі мос-
ковські попи, відчували себе захище-
ними від московитів-агресорів, від тих 
лютих ворогів, які з благословення цієї 
церкви напали на Україну, захопили 
Крим, нищать українські церкву, шко-
лу, культуру, продовжують вбивати 
патріотів України на Донбасі? Що змі-
нилося в поглядах московських владик 
і попів, які в 2013-14 рр. організовували 
масові походи віруючих на Київ із слав-
ного Донбасу на підтримку тодішнього 
президента Януковича?
 Змінилося те, що Путін до Києва так 
і не добрався, а сльози дружин і матерів, 
які зустрічали своїх визволених із по-
лону рідних, не можуть не зворушити. 
Україна повернула 73 заручників, які 
перебували в полоні на окупованій мос-
калями території Донбасу, — це велика 
радість не тільки рідних і близьких.
 Проте є моменти, які затьмарюють 
таку радість. Насамперед те, що як вла-
да, так і московські попи використо-

вують цю подію для власного піару. У 
світлі софітів помпезна зустріч вигля-
дала наступним чином: поряд зі звіль-
неними і Президентом крокували осо-
би, які до звільнення наших бранців не 
мали жодного відношення, у тому числі 
й московські батюшки на чолі з насто-
ятелем московського патріархату в Ук-
раїні.
 Не так давно громадськість Украї-
ни згадувала річницю трагічних подій у 
Донецькому аеропорту, 242 дні героїч-
ної оборони. Як писала «Україна моло-
да», «аеропорт перетворився на «небес-
ні ворота» для душ бійців, що віддали 
за Батьківщину свої життя». «Кіборги» 
— справжні герої. Про полонених же, 
яких 27 грудня звільнили, важко суди-
ти, та й немає потреби. З цього приводу 
відомий автогонщик і журналіст Олек-
сій Мочанов на своїй сторінці в соцме-
режі спробував на ситуацію подивити-
ся з іншого боку. Він відзначає: хтось 
потрапив у полон у бою непритомним, 
пораненим, виходячи з оточення чи 
виконуючи бойове завдання, хтось сам 
здався — вирішив, що так буде прості-
ше, хтось напився і заснув (буває вся-
ке), хтось залетів сам, а хтось проспав 
і занапастив пацанів своїх на позиції у 
бліндажі або взводному опорному пун-
кті. Урятувався полоном, а хлопці за-
гинули. Хто тепер герой, а хто зрадник 
і дезертир? Спробуй розібратися. І далі 
нагадує інформацію про полоненого 
Анатолія Кучера, якого звинувачують 
у тому, що він напився і потрапив у по-
лон, чим призвів до загибелі своїх то-

варишів по службі на позиціях. «Його 
загиблим побратимам не надали таких 
почестей, як Кучеру після полону... 
Потрібно розібратися, а не піаритися», 
— підсумовує Мочанов. Із цими думка-
ми важко не погодитися.
 Але я хочу для прихожан московсь-
ких церков, якщо вони переживають за 
державу, моляться, навести один факт, 
який мав місце в Житомирі, біля собору, 
який підпорядковується Московсько-
му патріархату. Там є могили українсь-
ких патріотів-націоналістів. Поважаю-
чи християнські традиції і вважаючи за 
свій обов’язок, патріоти Житомирщи-
ни звернулися до настоятеля собору з 
проханням помолитися і пом’янути ра-
зом із ними цих патріотів, які загинули 
в роки становлення Української держа-
ви. На звернення настоятель собору від-
повів відмовою, тим самим підтвердив-
ши ставлення московської церкви до 
героїв України, які страждали, гинули 
за Україну.
 Доти, доки українська церква Мос-
ковського патріархату буде молитися 
і прославляти патріарха московського 
Кирила і не визнавати патріотів та ге-
роїв України, вона залишатиметься не 
українською. І це повинні розуміти всі 
її прихожани.
 Не доля полонених і захисників 
України, які й досі воюють проти 
військ Путіна, турбує московських 
владик. Їх турбують особисті інтереси 
— втрата такої побожної держави, як 
Україна, наводить страх на весь «рус-
скій мір». ■

Відкритий лист Голові 
Верховної Ради України 
Парубію А. В. 
 Шановний Андрію Володимировичу! 
Повідомляємо Вам, що сільський голова 
села Агрономічне Шулікін О. М. незакон-
но перешкоджає створенню об’єднаної те-
риторіальної громади з селами Бохоники, 
Медвеже Вушко та інш. Бажання заро-
бити гроші понад усе перейшло в нього в 
організацію шахрайської групи з числа 
користолюбних жителів і продажних де-
путатів. Мозковим центром є адвокат Оле-
на Шевчук, відома тісними зв’язками з ко-
лишньою злочинною владою.
 Із 2015 р. аферисти розпродали всі віль-
ні землі с. Агрономічне. Принагідно пові-
домляємо, що сільський голова незаконно 
використав бюджетні кошти на будівниц-
тво мережі самоплинної каналізації, яке 
проводилось без попередніх геологічних 
робіт та за відсутності відповідної проек-
тно-кошторисної документації, що при-
звело до того, що виконавці робіт натра-
пили на гранітний пласт. У землю пішли 
мільйони гривень податків громадян, а 
для завершення робіт необхідно повторно 
витрачати державні кошти.
 Розкравши і розпродавши всю 
наявну землю, група на чолі з 
Шулікіним О. М. вирішила заволодіти 
500 га землі, яку урядовою постановою 
ще в 2012 р. було передано у користуван-
ня Вінницькому національному аграрно-
му університету. З 2017 р. сільський го-
лова, не маючи жодних документів на цю 
землю, крім власного незаконного рішен-
ня сільської ради, організував фізичний 
недопуск навчального господарства уні-
верситету до її обробітку. Цим було пе-
рервано наукові дослідження та завдано 
збитків державі в розмірі, що еквівалент-
ний 2 тис. тонн пшениці.
 Жителі села та науково-педагогічні 
працівники і студенти університету звер-
талися до правоохоронних органів про 
вчинення кримінальних правопорушень 
Шулікіним О. М. Відчуваючи свою безкар-
ність через покровительство в уряді та гру-

пи шахраїв, він готується до при-

єднання с. Агрономічне до Вінниці, чого 
добивається Гройсман В. Б., і з метою не-
законного привласнення та розпродажу 
державної землі вже виготовлено проект 
розподілу її на 6800 земельних ділянок, 
одразу ж підтягнуто групу ріелторів для 
її незаконного продажу.
 Додатково уточнюємо, що шахраї пос-
тійно збирають гроші з жителів села нібито 
на суди, а юридичний супровід усіх цих зло-
чинних дій та контакти з правоохоронни-
ми органами і судами веде Оксана Шевчук. 
Так, саме вона забезпечила незаконні ухва-
ли Господарського суду Вінницької області 
і Рівненського апеляційного господарсько-
го суду на користь групи Шулікіна.
 Маючи високу підтримку, шахраї за-
лучили на допомогу у своїх злочинних 
діях і народних депутатів, таких як Вік-
тор Чумак, жителів с. Агрономічне, учас-
ників АТО та різних псевдопатріотів. Ін-
формуємо Вас, що впродовж 2017 р. з усіх 
трибун i на всіх мітингах на собі «рвав со-
рочку» на їхній захист горезвісний Петро 
Канонік, справжнє обличчя якого викри-
то завдяки СБУ.
 Із кінця 2017 р. Шулікін за кілька де-
сятків тисяч доларів найняв підручно-
го Гройсмана, голову поважної партії 
УНА-УНСО Сергія Чумака. Це добре ві-
домий «заробітчанин». Був засуджений 
за кримінальний злочин після Револю-
ції гідності. Останнім часом заробляв собі 
на життя, перешкоджаючи встановленню 
пам’ятника Шевченку в центрі Вінниці, 
чим підтверджував чутки, що ще з Чечні 
працює на Росію. Тепер за гроші Шулікі-
на Сергій Чумак погрожує службовим осо-
бам Держгеокадастру, тисне на суддів Він-
ницького окружного адміністративного 
суду, залякує науково-педагогічних пра-
цівників та студентів Вінницького аграр-
ного університету, оббріхує його керів-
ництво.
 Просимо допомогти у створе-
нні ОТГ та вжити відповідних 
заходів до Шулікіна О. М., 
Шевчук О. В. та Чумака С. В. iз метою за-
побігання вчинення ними злочинних дій. 
Ми сподіваємося на Вашу підтримку та до-
помогу. ■
За дорученням громади с. Агрономічне —
Комітет зі створення об’єднаної тери-
торіальної громади.

ПОЛІТПАРНАС

Експерти
Микола ЦИВІРКО
Київ

Типова лють хортів 
на ланцюгах —

це у Москві колишні українці.
І надто — коли відданий слуга
із панського списа хапа гостинці.

■ Й не скажеш, що нещиро 
лине гнів,

спрямований на «хунту» 
і «фашистів»...

Отєчєства ненашого дядьків
примітив ще Тарас 

у стольнім місті.

А може, десь у глибині душі
щось ворухнеться в ревного 

експерта,
коли згадає хату, спориші,
батьків, що марно сина 

«в люди» перли. ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Що попу ближче до тіла
Московську церкву лякає втрата 
такої побожної країни, як Україна

■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Гешефт на землі

■

Чимало цікавих архітектурних артоб’єктів 
було колись в Україні. Деякі зруйнував час, деякі 
— війна чи лихоліття, щось доруйнували люди. 
Ось і маєток Наталіївка, що на Харківщині, було 
зруйновано під час Другої світової, проте дещо з 
його будівель збереглося. 
Маєток цукрозаводчика і поміщика Харитоненка 
було задумано в такому собі казковому стилі 
— головний будинок, як казковий теремок, 
великий парк, допоміжні споруди. Назву ж він 
отримав за ім’ям онуки господаря — Наталі, от 
і назвали маєток Наталіївка. Шкода, iз того часу 
залишились лише головні ворота, водонапірна 
вежа у готичному стилі, господарчі будівлі та 
парк, у якому налічується понад 100 видів різних 
дерев та кущів. Запустінню садиби немало посприяла здатність радянських владців 
влаштовувати у подібних маєтках або склади, або навіть стайні. Цій же садибі «пощастило» 
більше — в ній розмістили... протитуберкульозний санаторій. Звісно, відтоді там провели 
дезінфекцію та планують реставраційні роботи, але прогулятися цими чудовими місцями 
можна й зараз, тим паче — безплатно.
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Олександр МИХАЙЛЮТА,
письменник

 Нещодавно один із провідних телека-
налів якось так ненав’язливо «всучив» 
телеглядачам сюжет про необхідність 
використання презервативів для... 
школярів. У кадрі з’явився такий собі 
дядя років 50-60, який розклав на пар-
ти в одній київській школі кілька де-
сятків бананів і упаковки контрацеп-
тивів. Поки підлітки (восьмий клас) 
ніяково за всім цим спостерігали, осо-
ба, схожа на досвідченого педофіла, 
почала командувати: відкрийте упа-
ковку, візьміть за кінчик і надягайте 
на банан.. При цьому сам демонстру-
вав на телекамеру, як надягнути пре-
зерватив на умовний статевий член 
підлітка (а то хтось нібито вважав, 
що його можна надягнути на носа...).
І далі пішов дикторський текст про 
важливість контрацепції при статевих 
стосунках чотирнадцятирічних... А чи 
не підпадає така діяльність під статтю 
КК щодо розбещення неповнолітніх? 
Мовчать правоохоронці, мовчать бать-
ківські комітети. Про Міносвіти уза-
галі мови нема. Чи, може, цей «сек-
солог» спершу побував у приймальні 
міністра і так само показував, як пра-
вильно надягати виріб компанії «Пу-
рекс» (назву змінено, аби не рекла-
мувати відомі бренди чоловічих пре-
зервативів) на статеві органи відпові-
дальних працівників відомства і потім 
отримав дозвіл відвідувати навчальні 
заклади з тією ж місією?
 При цьому «підводкою» до сюжету 
на телеканалі стала книжка «Відвер-
та розмова про «ЦЕ». Хоча автора так і 
не назвали — Перес фон Кабрі. Він ні-
бито є професором Інституту сексоло-
гії в Барселоні (Іспанія). 
 У телесюжеті показали і директор-
ку цієї школи, яка, напевне, також є 
сексуально стурбованою особою, як і 
так званий сексолог (невідомо, на якій 
підставі він узагалі міг з’явитися в де-
ржавному навчальному закладі, якщо 
такі «лекції» не передбачені ніяки-
ми нормативними актами), і вона 
щось верзла на камеру про необхід-
ність контрацепції серед учнів 8-11-х 
класів. Тупо й прагматично. Ніби вона 
не очолює середню школу Міністерс-
тва освіти, а очолює будинок терпи-
мості... Я дивився цей сюжет і просто 
шаленів. У ньому й іменита ведуча (у 
вишиванці), і «сексолог», і ще якийсь 
експерт жодним словом не обмовили-
ся про... кохання. Ішлося тільки про 
секс! Але хіба вже людські стосунки 
нині звелися до тваринних інстинк-
тів? Та й представники флори й фау-
ни, якщо ви спостерігали, не просто 
паруються, — голуби воркують перед 
шлюбним актом, олені виконують ри-
туальний танок, аби сподобатися са-
миці, солов’ї витьохкують до знемоги 
перед солов’їхами... А тут «сексолог» 
розіклав перед восьмикласниками ба-
нани і тренує їх, як одягти презерва-
тиви на ті банани... Причому в класі 
посадили поруч і хлопців, і дівчат. А 
естетика сексу, якщо вже мова про 
секс, де? Та ніде.
 Телекамера на мить вихопила клас 
«піддослідних кроликів». Зауважу, 
що діти сиділи приголомшені. Так, 
вони слухняно надягли презервативи 
на банани, принесені «сексологом» (а 
що — в програмі Міносвіти передба-
чені візити на уроки в середніх шко-
лах отаких осіб?), який ну дуже нага-
дував образ педофіла, і далі просто не 
знали, куди ховати руки й очі. Адже, 

з усього видно, що їм було дуже не-
комфортно в цій ситуації. А хіба ди-
ректорці школи не спало на думку, що 
про цю делікатну тему варто говорити 
окремо з хлопцями, окремо з дівчата-
ми? Якщо це взагалі потрібно, скажі-
мо, на вимогу батьків? Чи вона — при-
хильниця «груповухи»? Такі думки 
з’являються, оскільки все «ЦЕ» було 
продемонстровано на всю країну як 
безцеремонний факт втручання в ін-
тимний світ людини, в нашому випад-
ку — у світ підлітків, які також ма-
ють право на конфіденційність. Їхня 
психіка і духовний світ ще не сформо-
вані. А для формування особистості в 
нормальному суспільстві існує літе-
ратура (і про кохання передовсім), те-
атр, кіно, традиції роду і народу...
 Інтимні стосунки — це стосунки ЇЇ 
і ЙОГО, дівчини і хлопця, а втручан-
ня сюди сексуально стурбованих «ек-
спертів», та ще й у супроводі камер 
провідного телеканала, — неприпус-
тиме. Воно граничить із приниженням 
честі та гідності юних осіб, без їхнього 
дозволу показаних у телесюжеті. Ніби 
вони й не громадяни нашої держави, 
які мають означені законодавством 
права , а якісь капуцини, котрим уки-
нули в клітку банани й презервативи і 
наказали «попрацювати» на телекаме-
ру.

 Пригадую з далекого шкільно-
го буття. Найбільшою психологіч-
ною травмою для мене і для моїх ро-
весників була так звана медична ко-
місія райвійськкомату. Десь у восьмо-
му класі погнали нас у той радянський 
РВК. Проходити медогляд як допри-
зовників. І тлуста тітка-хірург вима-
цувала холодним пальцями набрунь-
ковані геніталії хлопчаків, ніби без 
обмацування не видно (а треба було 
знімати труси перед цією комісією) 
— є в когось відхилення, ушкоджен-
ня, шкірні захворювання тощо. Прос-
то тітка з холодними пальцями лови-
ла кайф. А пізніше ми дізналися, що 
вона стала морфіністкою... Так і нині 
ці «сексологи», заходячи в школи за 
сприяння знайомих директрис, лов-
лять «кайф», демонструючи банани і 
надягання на них презервативів рука-
ми цнотливої юної публіки...
 Ні, я не ханжа і знаю, що сексу-
альні проблеми турбують усіх молод-
ших школярів, і їм треба щось на це 
казати. Але не вустами отаких «сек-
сологів» із бананами. Вустами батька 
(для хлопців) і мами (для дівчаток). І 
тут згодиться навіть оця книга Пере-
са фон Кабрі. Але це — справа глибоко 
індивідуальна. Покладіть цю чи іншу 
книгу на подібну тему дитині, і вона 
прочитає і зробить висновки, і син у 
стосунках із подругою поводитиметь-
ся відповідно, відповідально. Коли ж 
«ЦЕ» продукується на мільйони теле-
глядачів як звичайна необхідність, як 
тваринний інстинкт статевого задово-
лення, то це вже якесь збочення сус-
пільне. І ви ж погляньте: ніби й не-
має проблем у шкільництві зі спор-
тивними майданчиками, з гуртками 

художньої творчості, з просуванням 
ідей юних винахідників... А ось пос-
тала проблема сексу серед неповноліт-
ніх! До речі, той сюжет канал олігарха 
показав не коли-небудь, а в День ма-
тері. День матері — це день родини. 
Сім’я — осередок і основа держави. 
Якщо його немає, не буде й держави. У 
світі існує чимало центрів зі знищен-
ня родини як такої. Якась ніби дия-

вольська сила штовхає цих людей сія-
ти розпусту, й особливо вони цілять-
ся на юне покоління. Хіба не це саме 
ми спостерігали в телесюжеті про секс 
для школярів? Але ж ми — христия-
ни. І тут при нагоді стають слова Свя-
того Іоанна Златоуста: «Ніщо так не 
скрашує юного віку, як те, щоб узяти 
шлюб чистому від усілякої розбеще-
ності. І дружина буде йому люба. Коли 

душа наперед не пізнає блуду і не буде 
розбещена, коли юнак знатиме одну 
жінку, з якою одружиться. Тоді й лю-
бов буває палкішою, і стосунки щирі. 
І дружба надійніша, і дружина милі-
ша за всіх, коли юнаки беруть шлюб із 
дотриманням цього правила... Якщо 
ж юнак ще до шлюбу розбестився, то 
і після шлюбу знову дивитиметься на 
чужих дружин і бігатиме до коханок. 
Хто був цнотливим до шлюбу, той та-
ким же буде й після шлюбу. І навпа-
ки, хто до шлюбу навчився перелюбс-
тву, той і після шлюбу робитиме так 
само».
 Замислююсь, чому ж не перейня-
лися журналісти цього телеканала 
подібними темами Восьмого березня, 
у день Клари Цеткін і Рози Люксем-
бург? Питання? Питання. Фахівці ж 
кажуть прозаїчніше: у збувачів пре-
зервативів виникли проблеми зі збу-
том, ось і замовляють такі сюжети та 
відповідні бігборди у центрі столиці. 
До речі, у жодній країні Європи, куди 
нас так «тягне» влада, такої реклами 
не може бути в принципі. Бо грома-
дянське суспільство просто «порве» 
таку владу за цинізм і вульгарне став-
лення до виборців.
 Агов, виборці України, вам «ЦЕ» 
приємно? ■

ПАРАД МАРАЗМІВ

Телеблудство
«Шекспір перекинеться в могилі, дізнавшись, 
як у XXI столітті поетика його «Ромео і Джульєтти» 
відкинута на задній план, а на передній виходять 
педофіли і нав’язують суспільству свої хибні ідеї...»

■

«Ніщо так не скрашує юного віку, як те, щоб узяти шлюб чистому 
від усілякої розбещеності. І дружина буде йому люба. Коли душа 
наперед не пізнає блуду і не буде розбещена, коли юнак знатиме 
одну жінку, з якою одружиться. Тоді й любов буває палкішою, 
і стосунки щирі». 

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на квартал — 179 грн. 43 коп.,

до кінця року — 358 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на квартал — 239 грн. 43 коп.,
до кінця року — 478 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на квартал — 64 грн. 53 коп.,

до кінця року — 129 грн. 06 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп., на півроку — 
6 грн. 87 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 червня, i ви отримува-
тимете газету з липня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■
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Володимир БАДЯК, 
професор Львівської національної 
академії мистецтв

 Ще взимку, 7 лютого цього 
року, Верховна Рада України 
обговорила питання про куль-
турну спадщину й ухвалила 
провести у квітні так звані «пар-
ламентські слухання», приуро-
чивши їх до Дня пам’яток іс-
торії та культури і Міжнарод-
ного дня пам’яток та визнач-
них місць, що відзначаються 18 
квітня. Питання надактуальне, 
в чому переконували промовці 
на цих слуханнях, зрештою, чо-
гось особливого автор цих ряд-
ків не почув, бо професійно зай-
мається ними, має десятки пуб-
лікацій у фахових виданнях, 
працю «Пам’яткоохоронна іс-
торія Львова» (2014 р.), чи-
тає курс «Пам’яткознавство» у 
виші. 
 Наведені численні факти 
свідчать про серйозні недоліки у 
цій важливій ділянці духовного 
життя України, де завжди бра-
кувало грошей та спеціалістів 
як об’єктивних чинників поря-
тунку об’єктів культурної спад-
щини, проте наявний чинник, 
який не вимагає особливих фі-
нансових затрат: ідеться про 
нормативно-правове забезпечен-
ня збереження пам’яток та не-
ухильне дотримання приписів 
– фахових, високопрофесійних. 
На жаль, у цій сфері чимало про-
галин і недоречностей.
 Власне, охорона культур-
ної спадщини починається з 
цих правових приписів, на під-
ставі яких її об’єкт визнається 
пам’яткою і заноситься до Де-
ржавного реєстру національно-
го або місцевого значення, себто 
береться на облік. У 1999 році 
завершено складання списків 
нерухомих об’єктів: Держбуд 
щодо пам’яток містобудуван-
ня і архітектури, Міністерство 
культури — історії, археології, 
монументального мистецтва й 
заповідників.
 Завершальним актом норма-
тивної роботи стало прийняття 
у 2000 році Верховною Радою 
Закону України «Про охорону 
культурної спадщини». У ньо-
му 49 статей, якими покладено 
державне управління охорони 
культурної спадщини на Каб-
мін України та спеціально упов-
новажені органи (центральні, 
місцеві), передбачено створен-
ня науково-методичних та кон-
сультативних рад для розроб-
ки основних напрямків охоро-
ни культурної спадщини, залу-
чення фа хівців, громадськості 
для спо стереження за станом 
пам’яток тощо.
 Складалось враження, що за-
кон вибудував пірамідну верти-
каль державної влади над роз-
маїттям нерухомих об’єктів 
культурної давнини, ліквіду-
вав їх міжвідомчу підпорядко-
ваність, на яку давно наріка-
ли фахівці, науковці, громадсь-
кість.
 Назва закону апелює до 
«культурної спадщини» як су-
купності успадкованих люд-
ством культурних об’єктів 
— назви значно ширшої, ніж 
«культурні цінності», як рані-
ше зазначалось, бо останніх 
треба виявляти у «спадщині». 
Це данина «Конвенції про охо-
рону Всесвітньої культурної і 
природної спадщини», ухва-
леної 1972 року ЮНЕСКО. У 
ній під культурною спадщи-
ною визнаються монументаль-
ні витвори, ансамблі та місця, 
що мають виняткову загально-
людську цінність з точки зору 
історії, мистецтва чи науки. Це 
щодо перших двох здобутків, 
стосовно третього — «з точки 

зору історії, естетики, екології 
чи антропології».
 Ця типологічна класифіка-
ція прислужилася у згаданому 
законі дефініцією культурної 
спадщини як визначне місце, 
споруда (витвір), комплекс (ан-
самбль), їхні частини, пов’язані 
з ними рухомі предмети, а та-
кож території чи водні об’єкти 
(підводної культурної та архео-
логічної спадщини), інші при-

родні, природно-антропогенні 
або створені людиною об’єкти 
незалежно від стану збереже-
ності, що донесли до нашого 
часу цінність з антропологічно-
го, археологічного, естетично-
го, етнографічного, історично-
го, мистецького, наукового чи 
художнього погляду і зберегли 
свою автентичність.
 Отже, діапазон «цінностей» 
в українському законі значно 
ширший, ніж у «Конвенції», 
проте зринули запитання як 
до дефініцій, статей, так і тек-
сту. Законотворці теж вгледіли 
недосконалості, тож у наступ-
ні роки, охоплюючи й 2017-й, 
вносили корективи, які ухва-
лював парламент, особливо у 
2004, 2011 роках.
 Про внесені зміни, їх мас-
штабність свідчить стаття 1, 
12 абзаців якої доведено до 21. 
Але «поліпшений» її варіант не 
позбавлений запитань. По-пер-
ше, вилучено «антропологічну» 
цінність, водночас внесено «ар-
хітектурну», хоча у статті 13 
вона відсутня (недогляд?). По-

друге, цінність «художня» зай-
ва, якщо виходити з міжнарод-
них приписів, до того ж, у чет-
вертому абзаці (ст.1) замість неї 
фігурує «культурна» цінність 
(недогляд?).
 Зроблено деякі коректи-
ви щодо класифікації об’єктів 
культурної спадщини. Так, 
об’єкти мистецтва названі ««мо-
нументальними», архітекту-
ри та містобудування поділено 

на окремі види, внесені об’єкти 
садово-паркового мистецтва і 
ландшафтні як «компенсація» 
(?) «природній спадщині» у 
«Конвенції», а також виділені 
об’єкти науки і мистецтва в ок-
ремий вид.
 Збережені 49 статей фор-
мально, бо в реальності їх біль-
ше: низка з них розширена но-
вим, самодостатнім, тлума-
ченням, вони позначені додат-
ковими номерами з приписами 
«а», «б», «в» та ін., що нагадує 
нумерацію підписів вулиць, 
коли, приміром, між будинка-
ми 20 і 21 споруджено новий 
будинок, то й припишуть його 
під №20, а.
 Виписана процедура зане-
сення об’єкта до реєстру, у груд-
ні 2001 року Кабмін затвердив 
Порядок визначення категорій 
пам’яток у цій справі, вніс до 
Держреєстру 605 пам’яток іс-
торії, монументального мистец-
тва та археології національного 
значення і 58 заповідників. На-
разі про пам’ятки архітектури 
та містобудування чомусь не 

йшлося.
 Проведення Дня уряду Ук-
раїни у вересні 2002 року у Вер-
ховній Раді спонукало до пуб-
лікації розгорнутої інформа-
ційно-статистичної картини в 
газеті «Культура і життя» (2 
вересня), в якій стверджуєть-
ся, що станом на 1 січня 2002 
року в Держреєстрі національ-
ного значення нараховувалось 
4142 пам’ятки із 129708 облі-

кованих пам’яток, у тому чис-
лі архітектури та містобудуван-
ня і 61 історико-культурний за-
повідник. 
 Унаслідок проведеної за 
вказівкою Президента Віктора 
Ющенка інвентаризації спис-
ків пам’яток України 2008 
року з них вилучено 2578 різ-
них пам’ятників, що возвели-
чували діячів комуністичного 
режиму, а ще вогонь спопелив 
десятки дерев’яних храмів, за-
валилась низка мурованих спо-
руд, розорані кургани тощо.
 Наступного року Кабмін за-
твердив перелік об’єктів куль-
турної спадщини національно-
го значення, визнавши урядові 
постанови 1965 і 2001 років 
щодо списків пам’яток таки-
ми, що втратили чинність. Но-
вий перелік зроблено за тери-
торіальним (обласним) при-
нципом, себто, скільки їх об-
ліковано, скажімо, в Києві, 
Львівській області і т. ін. Усіх 
нараховується 625 пам’яток, 
серед них 417 археології, 161 
історії, 34 монументального 

мистецтва. Але їх видова класи-
фікація викликає низку питань 
і заслуговує окремої мови. Так, 
пам’ятка з виразними мистець-
кими ознаками внесена в істо-
ричний вид або навпаки; досі 
немає урядової постанови про 
облік пам’яток архітектури і 
містобудування, це стосуєть-
ся і пам’яток садово-паркового 
мистецтва, ландшафту, науки і 
техніки.
 Водночас у правовому сенсі 
культурна спадщина України 
ніби захищена як ніколи. Поси-
люють її охоронні позиції й ух-
валені Кримінальний, Земель-
ний, і Цивільний кодекси, за-
кон про землеустрій, ратифіка-
ція Європейської ландшафтної 
конвенції та майже 20 підза-
конних актів Кабміну. 
 Створено розгалужену па-
м’яткоохоронну мережу, яка 
охоплює 6 урядових структур, 
а також Державну прикордон-
ну службу, що формально очо-
люється Центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері 
охорони культурної спадщи-
ни. На жаль, вона демонструє 
свою слабкість, достеменніше, 
шкідливість. Складається вра-
ження, що ці структури розці-
нюють свої пам’яткоохоронні 
повноваження як правову вот-
чину, не погоджують дії між со-
бою, з іншими органами. Звід-
си чимало дублювань, пору-
шень, зловживань, корупції. 
Розгулові цього парадоксаль-
ного свавілля посприяв і Закон 
України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності» (2011р.), 
який, звівши до мінімуму кіль-
кість «паперів», потрібних за-
мовникові на будову, «зв’язав 
руки» охоронцям пам’яток. 
Потрібний дозвіл може видати 
чиновник у Києві, мало зважа-
ючи, що новобуд на периферії 
«влізе» в історичне середовище. 
Про це добре знають львівські 
пам’яткоохоронці. 
 Львів, історичний центр 
якого внесено у Список всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО 
(1998 р.), виділяється ще од-
нією парадоксальною недо-
речністю: проголошений 1975 
року Історико-архітектурний 
заповідник існує де-юре, але 
не існує де-факто. Бурхливі 
події національного ренесансу 
(листопад, 1990 р.) надихнули 
Львівський облвиконком ого-
лосити забудову Львова ХIII — 
початку ХХ століття Істори-
ко-культурною заповідною те-
риторією, що «поглинула» за-
повідник, але в юридичному 
полі він існує, бо відповідної 
постанови уряду ніхто не ска-
сував. Чиновники «забули» (?) 
це зробити. 
 Існуюча система держав-
ного управління у сфері охо-
рони культурної спадщи-
ни та практика застосування 
пам’яткоохоронного законо-
давства потребує серйозного 
реформування, створення єди-
ного дієвого спеціального упов-
новаженого органу виконавчої 
влади в центрі і на місцях. Без-
кінечне «латання» чинного за-
кону, більшість статей якого 
зазнали «поліпшення», в тому 
числі вже «поліпшені», вимагає 
укладення нового тексту. Закон 
і внесені зміни, який підписав 
Президент Леонід Кучма у 2004 
році, сприймаються як реаль-
ність, але «поновлений» текст 
2011 року, під яким також фі-
гурує прізвище  екс-Президен-
та, — цілковитий нонсенс.
 Нагальною потребою було 
і залишається інформуван-
ня, що діється у сфері охорони 
культурної спадщини, задля 
чого треба видавати масовий, 
доступний бюлетень. ■

Є ПРОБЛЕМА

«Зв’язані руки» 
стражів спадщини
Чому розгалужена пам’яткоохоронна мережа в Україні демонструє 
свою слабкість і навіть шкідливість

■

«Львів, історичний центр якого внесено у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
(1998 р.), виділяється однією парадоксальною недоречністю: проголошений 1975 
року Історико-архітектурний заповідник існує де-юре, але не існує де-факто».

Спотворення історичних міст починається зі встановлення пластикових вікон.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
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 На сайті петицій до 
Президента триває збір 
підписів за створення Му-
зею української пісні. Цей 
новий проект презентува-
ли у перший день літа. Іні-
циативу молодої співачки, 
уже заслуженої артистки 
України Руслани Лоцман, 
яка з однодумцями з «На-
родної філармонії» актив-
но їздить виступати на пе-
редову, підтримала її вчи-
тель, легенда Української 
пісні народна артистка 
України Ніна Матвієн-
ко. Перші підписи на під-
тримку петиції про ство-
рення живого музею жи-
вої пісні зібрали також від 
народних артисток Украї-
ни Марії Миколайчук і Ва-
лентини Ковальської, які з 
Ніною Матвієнко уже півс-
толіття є голосистим скла-
дом легендарних «Золотих 
ключів». Ідею підтримали 
і директор Українського 
дому Юрій Стельмащук, 
голова ГО Родин «Небесної 

Сотні» Тамара Швець, ак-
торка Раїса Недашківсь-
ка.
 «В усьому світі зна-
ють про багатство і цін-
ність української пісен-
ної культури, констату-
ють у петиції. — Наша 
пісня вже не раз приноси-
ла нам перемоги на між-
народних пісенних кон-
курсах, але досі в Україні 
нема єдиного архіву ук-
раїнських пісень. Ство-
рення Музею української 
пісні, яка в різні часи ста-
новлення нашої держави 
була стержнем національ-
ної ідеї і основним засо-
бом морального вихован-

ня молоді, — це наше сьо-
годнішнє покликання за-
ради майбутнього». 
 Ініціатори проекту 
ставлять перед собою за-
вдання: пошук та збере-
ження унікального медіа-, 
фото-, бібліотечного фонду 
української пісні; набли-
ження сучасного слухача 
до власної пісенної спад-
щини та відродження тра-
дицій побутового виконан-
ня українських пісень че-
рез організацію майстер-
класів та вечорів у музеї; 
об’єднання творчих осо-
бистостей та представни-
ків різних поколінь. Хо-
чуть зібрати, зокрема, 

нотний архів українсь-
ких пісень: збірки фоль-
клору (стародавні народ-
ні веснянки, щедрівки, 
купальські, дитячі ігрові 
та патріотичні пісні), ав-

торських пісень (класич-
ні, естрадні та новотвори 
композиторів і поетів) від 
найперших видань до су-
часних. Розповідатимуть 
у майбутніх експозиціях 

про незабутніх Раїсу Ки-
риченко, Назарія Ярем-
чука, Квітку Цісик, Дмит-
ра Гнатюка, Соломію Кру-
шельницьку. 
 Громадська органі-
зація «Народна філар-
монія» уже має понад 100 
збірок українських пі-
сень, близько 100 аудіо-
дисків, касет та платі-
вок, відеодисків із запи-
сами українських пісень 
у виконанні провідних 
художніх колективів та 
солістів нашої держави. 
До Дня Незалежності Ук-
раїни, у серпні, планують 
відкрити першу експози-
ції Музею української піс-
ні в Києві, де представля-
тимуть зібрані матеріали 
літньої експедиції по се-
лах та містах різних об-
ластей України. 
 Зрозуміло, без держав-
ної фінансової підтримки 
маштабний проект не ре-
алізувати. Тому берегині 
української пісні закли-
кають підписати петицію 
до Президента. ■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Казки Віталії Савченко — а їх більше пів-
сотні — дуже подобаються і найменшим 
читачам, і дорослим. Бо мають цікаві іс-
торії і ненав’язливо повчають. Скажімо, 
лисичка казкарки — модниця і чепуру-
ха, яка зрозуміла, що красивий одяг не 
може бути гарантією життєвого успіху. 
Будучи у столиці, Віталія завітала у біб-
ліотеку «Солом’янська», де з нею спіл-
кувалися про реальне і казкове.

«Сюжети казок мене знаходять»
 ■ Віталіє, ви завітали із новою каз-
кою? Що надихнуло до написання? 
 — Завітала у цю затишну бібліотеку 
вперше. Познайомила маленьких чита-
чів зі своїми казками, зокрема з нови-
ми, що не ввійшли ще до книжок. Каз-
ка про Янголятко, наприклад, з’явилася 
спонтанно. Річ у тім, що спочатку я на-
писала казку «Помічники Святого Ми-
колая». Часто її зачитувала на зустрічах 
із дітьми, особливо в час зимовий, коли 
улюблене свято дітвори наближалося, 
або відразу по ньому. І часто діти мене 
питали, чому не всі отримують подарун-
ки під подушку. 
 Я, звісно, знаходила якісь аргумен-
ти, але минуло небагато часу, їхала на 
зустріч із дітьми до міста Стрий Львівсь-
кої області, і в автобусі  якось раптово 
прийшла думка, яку швиденько заноту-
вала. Це якраз моє Янголятко завітало і 
дещо мені розказало. Потім якось не до 
того було, запис залишився у нотатни-
ку. Пройшов ще якийсь час, я щось шу-
кала в старих записах і наштовхнулася 
на Янголині відвідини. Знову нахлину-
ло натхнення, і, все відклавши, швидко 
дописала казку. 
 ■ Загалом, що надихає вас творити 
для дітей?
 — Сюжети казок якось самі мене зна-
ходять. Не шукаю їх, не сиджу, вимучу-
ючи тексти. Завжди пишу тільки те, що 
само до мене приходить. Іноді дивуюся, 
звідки береться. Часто нагадую сама собі 
так званий ретранслятор. Ніби хтось чи 
щось мені нашіптує, а я тільки встигаю 
записувати. Багато спостерігаю, вмію 
уважно слухати, як людей, так і природу, 
маю добре розвинену фантазію, тому вва-
жаю, що казки саме звідси. Все працює в 
дружньому поєднанні. Буває, іноді довго 
виношую казку. Неймовірно люблю стан 
передчуття народження нової казки. 
 ■ А може, деякі сюжети сорока на-
шіптує?... У прикарпатському краї бага-
то пташок.
 — (Сміється). Було, що й сорока на-
скрекотала, коли я варила борщ, а вона 
повз вікно туди-сюди літала і скрекотала-
галасувала. Я прислухалася, а вона нови-
ну сповіщала, що сьогодні, виявляється, 
у зайця іменини. Довелося борщ на крає-
чок плити відсувати і швиденько казочку 
писати. Ось так, за 15 хвилин, народила-

ся казка для наймолодших  «Зайчикові 
іменини». 
 А загалом, хто мені тільки казок не 
нашіптує. І феї, і янголи, і домовички, 
і лісовик, що якось, коли я пішла в ліс 
по гриби, поділився лісовими історіями. 
Адже, як уже казала, вмію уважно слу-
хати, тому казки лише переповідаю зго-
дом дітям.
 ■ Як часто буваєте у лісі? І чи зустрі-
чаються там не лише казкові, а й справж-
ні звірі? Це ж Карпати!
 — На превеликий жаль, у лісі буваю 
не так часто, як би того хотілося. Хоча 
дуже люблю бродити лісовими стежка-
ми, вслухатися у співи птахів, гомін лис-
точків, люблю запах лісу, особливо — 
збирати гриби. Ні з чим не зрівнянні ці 
відчуття! 
 Івано-Франківщина, — це ще не зовс-
ім Карпати, це Прикарпаття. Хоч і Кар-
пати час від часу відвідуємо сім’єю. Але 
на лісових стежках нечасто зустрінеш 
звірів. Якось вдалося побачити лисичку, 
іншого разу — їжачка, ще якось — зай-
чика, косулю, але здаля. Диких звірів, 
мабуть, не так вже й багато, по заповідни-
ках їх більше. Найчастіше трапляються 
вужики, ящірки. Подекуди можна зуст-
ріти гадюк. 
 ■ На зустрічах із дітками ви майстер-
но розповідаєте історії голосами казко-
вих героїв. Який улюблений був у вашо-
му дитинстві?
 — У мене багато улюблених казко-
вих героїв, та все ж виділю з-поміж реш-
ти Попелюшку та Мері Поппінс. Саме ці 
два персонажі чомусь завжди в мене асо-
ціювалися зі мною самою. Чому саме, на-
віть не знаю, але харизмою та характером 
вони мені найближчі. 
 ■ Чи є у вас помічники, які допомага-
ють розповідати дітям казки?
 — Їх кілька: кумася Лиска і бабуня 
Сова — мудра голова. А ще використо-
вую кольорову парасолю: кручу, верчу, 
повертаю, в гості казку до дітей нею за-
кликаю.

Про родину хитрунів і чепуруху
 ■ Хто першим читає ваші казки?
 — Першими слухачами і читача-
ми є мої найрідніші: молодший сино-
чок Дмитрик та чоловік, іноді ще й сест-
рі надсилаю почитати. Зазвичай хочеть-
ся поділитися щойно написаним, почути 
думки, чи, може, якісь зауваження.
 ■ Скажімо, Іван Андрусяк своїх героїв 

робить позитивними, а які вони у вас?
 — Усе, що є написаного — а це на сьо-
годні понад п’ятдесят казок, — усе пози-
тивне. Негативу маємо в реальності аж 
через край. Звісно, є в моїх казках ге-
рої й не дуже позитивні, але я намагаю-
ся ненав’язливо перевиховувати та вчи-
ти їх, запрошуючи на сторону добра. 
 Сподіваюся, що, читаючи мої казки, 
діти навчаться долати якісь свої особисті 
труднощі, вчитимуться дружби, прояв-
лятимуть милосердя, співчуття, розумі-
тимуть, що таке порядність, чуйність, 
вихованість й багато інших чеснот.  
 У моїх казках добро практично завж-
ди перемагає зло, мабуть, тому, що я дуже 
хочу, щоб так було. Якщо ж не завжди є 
можливість прогнати зло, то бодай пови-
нен бути баланс, певна рівновага. Усі ми 
колись зростали на казках, якісь моделі 
поведінки приміряли на себе, тож споді-
ваюся, що й мої казки стануть у нагоді ді-
тям, чогось їх навчать, заставлять замис-
литися, поміркувати, зробити певні вис-
новки для себе.
 ■ Опишіть те місце, де безпосередньо 
пишуться казки.
 — Як такого робочого місця не маю. 
Можу написати казку, навіть сидячи на 
пеньку. Власне, так і писала «Лісович-
ка-казковичка». Якось забрела у лісові 
хащі, бо хотіла грибочків назбирати. 
Притомилася трохи і присіла на пеньо-
чок відпочити. Не встигла й оком змигну-
ти, як побачила перед собою чудернаць-
кого дідуся з довгою бородою, який теж 
із цікавістю розглядав мене... Як ви зро-
зуміли, це вже сюжет казки.
 ■ А чим ваша Лисичка-чепуруха 
відрізняється від інших рудохвостих? 
 — Казка називається «Кумася Лис-
ка». Звісно, що походила руда кумася з 
родини хитрунів, але в мене вона, до пори 
до часу, була самозакоханою гламурною 
модницею, якої ще пошукати. Та ще й не 
дуже вихованою була. Бракувало їй хоро-
ших манер. Застерігала її бабуня Совуня, 
мудрості учила, та не слухала вона доброї 
поради. Аж поки життя не провчило, та 
так, що слова мудрої сови на все життя 
затямила. 
 Звісно ж, є у казці повчальний мо-
мент, бо ж хотілося, щоб і лисичка, і чи-
тачі зробили певні висновки. Цю казку із 
задоволенням слухають і діти, і дорослі. 
Якось відвідувала з казковими читання-
ми діток у лікарні (час від часу ми з не-
байдужими мамами трохи волонтери-

мо, влаштовуємо солодкі казкові читан-
ня для дітей у дитячій пульмонології та 
онкогематології, робимо різні майстер-
класи з дітками, відволікаємо їх від не-
легких лікарняних буднів), то цю казку 
слухали і мами з бабусями, і медсестри, й 
лікарі. Потім казали, що казка повчаль-
на не лише для дітей, а й для дорослих.
 ■ Де, окрім книжок, можна почитати 
казки Віталії Савченко?
 — Казки періодично друкуються в ди-
тячих журналах «Світ дитини», «Кри-
латі», «Равлик», «Вечірня казка». Не-
одноразово звучали на радіо в переда-
чі «Вечірня колисанка» у виконанні на-
родного артиста України, актора театру 
і кіно Станіслава Івановича Станкевича, 
що відомий також дітям як дід Стас. Ра-
дила б читати журнал «Вечірня казка», 
де друкуються і легенди, і народні, і ав-
торські казки, а також казки народів сві-
ту, а окрім казок, друкуються ще цікаві 
кросворди за темою казок. Це дуже пізна-
вально для розвитку дітей.
 ■ На вашу думку, чому може навчити 
дитину сучасна казка?
 — В основу казок, кажу власне про 
свої, завжди закладаю посил добра і світ-
ла. Намагаюся, щоб казка вчила муд-
рості, вчила мріяти, фантазувати і віри-
ти в дива. Бо дива завжди є там, де в них 
вірять. Дуже хочу, щоб дитина, читаючи 
казки, бачила і чула світ довкола себе. Бе-
регла природу й опікувалася тваринами. 
Бо часто буває, що за повсякденністю, з 
її далеко не ідеальними умовами життя, 
з постійними стресами і всеохоплюючою 
зайнятістю, браком часу, і ми самі, і наші 
діти  не чуємо співу птахів, не бачимо ку-
черявих хмарин, шовкових трав, краси 
довкола себе, а може, й тих, хто потребує 
нашої допомоги. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Дива завжди є там, де у них вірять»
Першим читачем казок дитячої письменниці з Прикарпаття 
Віталії Савченко є молодший синочок Дмитрик

■

Віталія Савченко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Футболка з автографами Ніни Матвієнко, Марії Миколайчук 
і Валентини Ковальської стане експонатом у Музеї української пісні.
Фото Руслани ЛОЦМАН.

❙
❙
❙

ПЕТИЦІЯ

Лине пісня ця
В Українському домі планують 
створити унікальний музей

■



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Полуниця — не лише гарна, за-
пашна, приваблива ягода, вона ще 
й цікава. 
 Люба Біріна, відома нам кулі-
нарна майстриня з Калуша, той 
факт, що полуниця — цікава шту-
ка, підтверджує на ділі: «Маю дещо 
з цікавих напрацювань по полуни-
ці. Ділюся». Отож для нас — ціле 
незоране полуничне поле роботи, 
наразі — полуничні тістечка і по-
луничний кекс.
 Полуничні тістечка — це ще те 
полуничне диво, спробуйте!
 Бісквітний корж: яйця (5 штук) 
збити з цукром (5 столових ложок) 
до густої білої маси (на максималь-
них обертах міксера). Вручну ввес-
ти борошно (5 столових ложок), 
акуратно перемішати.
 Вилити на деко (30х40 см), за-
стелене пергаментним папером, ви-
пікати при 175 градусах.
 Полуничний крем: полуниця 
(300 г), лимонний сік (з половини 
лимона), цукор (100 г) — зробити 
пюре в блендері. Довести до кипін-
ня.
 Желатин (2 столові ложки, 
швидкорозчинний) залити водою 
(80 мл), прогріти в мікро, не дово-
дячи до кипіння. Додати до полу-
ничної маси. Охолодити.
 Збити вершки (300 мл, 35%) до 
м’яких піків. Порціями ввести по-
луничну масу.
 Формування: корж розрізати 
навпіл (вийде 2 коржі 20х30 см).
 На половину нанести крем 
(якщо вийшов дуже рідким — пе-
ред нанесенням потримайте трохи 
в холодильнику, щоб трохи загус). 
Накрити другою половиною, поста-
вити на ніч у холодильник. Поріза-
ти на порційні тістечка, прикраси-
ти за бажанням.
 Полуничний кекс — не спробу-
вати його в полуничний сезон буде, 
як мінімум, неправильно.

 Порізати полуницю дрібно (5 ве-
ликих штучок) і посипати її невели-
кою кількістю борошна, переміша-
ти.
 Збити масло (240 г) і цукор-пуд-
ру (180 г) до білої маси. Додавати 
по одному яйця (4 штуки), продов-
жуючи збивати на середніх обер-
тах. Окремо просіяти борошно (230 
г), додати розпушувач (чайна лож-
ка) та цедру половини лимона (або 
апельсина). Додати в збиту масу, 
вручну вимішати до однорідності, 
наприкінці додати підготовлену по-
луницю.
 Вилити тісто у форму (форма 
цеглинка для кекса) і випікати міні-
мум 50 хвилин, обов’язково переві-
рити дерев’яною паличкою. Пекти 
при 170 градусах.
 Смачного полювання на полуни-
цю! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Троянди створені для насолоди: ні очей від 
них не відвести, ні думок, якщо вони подаро-
вані від душі. Або якщо вони приготовлені та-
кож від душі — це у буквальному сенсі насоло-
да: і від кулінарного творіння, і від власне сма-
ку. Троянда хоч і горда та неприступна квітка, 
але, напевне, не була би проти залишатися як-
найдовше в іншому — також привабливому 
— вигляді та якнайдовше тішити навколиш-
ніх своїми природними перевагами. Ітиметь-
ся про чайну троянду — рожу, як по-просто-
му її називають. 
 Відома наша письменниця Зірка Менза-
тюк нещодавно розповіла, як готується терта 
рожа. Найголовніше — натхнення, чого пись-
менниці бажаємо всім читацьким загалом, а 
собі занотовуємо її рецепт. Перебрати пелюс-
тки, щоб не було старих, пошкоджених. Клас-
ти по дві пригорщі в макітру (можна в емальо-
ваний посуд, але в макітру краще), вичави-
ти до пелюсток лимонного соку, додати цук-
ру (приблизно на жменю пелюсток — ложку 
цукру) і перетирати дерев’яною ложкою (не 
металевою!) до однорідної маси. Не варити, 
зберігати в холодильнику.
 Маєте чудову начинку до рогаликів, пи-
ріжків, пампушок і добрі ліки від стоматиту. 
 У Людмили Царук з Нікополя є хороший 
рецепт і вареного трояндового варення. Пот-
рібно 400 г пелюсток промити і дати стекти 
воді. Покласти в емальований посуд, переси-
пати цукром (500 г) і додати чайну ложку ли-
монної кислоти, розведеної в чверті склянки 
води, перемішати і витримати 6 годин. Піс-
ля цього до 500 г цукру влити склянку води 
і довести до кипіння. Гарячим сиропом зали-
ти пелюстки і варити до готовності (щоб крап-
ля сиропу не розтікалася). Смакота! 
 Лише уявіть, яким буде торт із трояндами! 
Можна уявляти і мріяти про такий. А можна 
взяти і спекти. Тернополянка Наталія Довго-
шия ділиться рецептом такого квітково-кулі-
нарного шедевру. 
 Потрібно: склянка цукру, склянка нежир-
ної сметани, яйце, ложка з чубком рози (тер-
тої рожі), чайна ложечка соди (не гасити оц-
том), 0,5 чайної ложки амоняку, столова лож-
ка масла (розтопити). Терти в макітрі , щоб 
не хрустів цукор. Додати 1,5 склянки борош-

на. Пекти 2 коржі (коржі виходять схожі на 
медівник).
 Крем: по склянці маку та цукру, 200 г мас-
ла, трішки кориці й рому. 
 Мак втерти, додати цукор, а потім масло.
 Дуже пасує до цього торта і заварний крем: 
яйце, склянка цукру,  склянки молока, 2 сто-
лові ложки крохмалю.
 Зробити заварний крем. Остудити, додати 
150 г масла, ром, 2 чайні ложечки розчинної 
кави (розведеної у воді).
 Крем грубим шаром викладаємо на корж, 
зверху заливаємо шоколадом, даємо насто-
ятись і смакуємо. Або пригощаємо. 
 Смачного! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Дай людині рибину — і 
наситиш її. Це приказка, і 
це наразі якраз те, що нам 
потрібно. І справді, ри-
бопродукти — те, що на-
сичує, дає силу, здоров’я і 
натхнення. Натхнення го-
тувати — також. Тернопо-
лянка Ірина Гудима, яка 
нині з родиною мешкає 
в Італії, розповідає про 
рибу багато цікавинок.
 «Переважно різними 
«рибними» приготуван-
нями займається мій чо-
ловік, він народився і ви-
ріс в італійському місті 
Бар, яке славиться не тіль-
ки мощами святого Мико-
лая Чудотворця, а й смач-
нючою свіжою рибою і мо-
репродуктами, — каже 
Ірина. — Коли я вперше 
гостювала в моїх тоді ще 
майбутніх свекрів, вони 
повели мене на екскурсію 
в порт. Таких дарів моря, 
які можна знайти зранку 
в тамтешньому порту, мої 
очі раніше ніколи не бачи-
ли! А ще — ніколи не забу-
ду дивного тоді для мене 
видовища. Уявіть собі 
картину: дядечко-рибак 
бере здоровенного свіжого 
восьминога і починає бити 
ним об камінну плиту на-
бережної порту, а потім 

бере дерев’яну дошку і ще 
й нею гамселить зі всієї 
сили. Я дивилась на те все 
з широко відкритими очи-
ма і ніяк не могла второпа-
ти, для чого те все робити! 
Пам’ятаю, кажу до свек-
ра: «Навіщо ж той дядько 
так товче восьминога? Він 
же його вже давно вбив!». 
Свекор сміявся, певно, з 
півгодини, а потім пояс-
нив мені, що всі ті «тор-
тури» потрібні для того, 
щоб восьминіг з резино-
вого «морепродукту» пе-
ретворився на неймовірно 
ніжний делікатес. А потім 
гордо так додав: «Справж-
ні суші вигадали в Барі». 
(Справа в тому, що місцеві 
жителі обожнюють мореп-
родукти і свіжу рибу в си-
рому вигляді.) Я ж вирос-
ла на більш «м’ясній» дієті 
і, мабуть, ніколи не «до-
росту» до того, щоб з за-
критими від задоволення 
очима смакувати сирого 

морського їжака чи мідію 
(як то роблять італійці в 
Барі), а от приготовлену 
рибу і морепродукти прос-
то обожнюю. Добре, що чо-
ловік часто тішить нас, до-
машніх, власноруч приго-
товленими смаколиками. 
От і сьогодні зранку ска-
зав: «На вечерю нічого не 
готуй, я запечу рибу». У 
мене сьогодні кулінарний 
відпочинок».
 Щоб запекти рибу, пот-
рібно: свіжа риба (підій-
де будь-яка, на ваш смак, 
у мене форель, часто за-
пікаю по цьому рецеп-
ту і скумбрію, і дорадо), 
морська сіль (підійде і зви-
чайна), лимон (нарізаний 
тонкими кільцями).
 Для соусу (пропорції 
розраховані на рибину ва-
гою 1,5 кг): сік лимона, пу-
чок подрібненої петруш-
ки, сіль, перець, суха ме-
лена паприка за смаком, 2 
столові ложки олії, 3 сто-

лові ложки білого вина, 
зубок часнику, чайна лож-
ка гірчиці, півтори столо-
вої ложки меду.
 Рибу почистіть, по-
мийте, витріть кухонною 
серветкою, покладіть на 
деко, застелене фольгою і 
гарно з обох боків натріть 
її морською сіллю. Для 
соусу покладіть разом усі 
перелічені інгредієнти і 
збийте їх блендером до 
більш-менш однорідного 
стану. На рибині зробіть 
декілька поперечних 
розрізів, вилийте соус по-
верх риби (ложкою налий-
те і всередину, і в розрізи). 

Гарно загорніть усе в фоль-
гу і залиште в холодиль-
нику маринуватись на го-
дину. Потім повкладайте 
в розрізи кільця лимона. 
Знову накрийте фольгою 
і запікайте в розігрітій до 
200°С духовці до готов-
ності (моя риба, вагою 1,5 
кг, пеклась приблизно 40 
хвилин). 
 А ще Ірина Гудима 
всім любителям рибки 
радить приготувати риб-
не філе, запечене на кар-
топляній подушці. Стра-
ва дуже ніжна, легка (що 
чудово підійде для вечері) 
і смачна. Готується швид-

ко і чудово підходить для 
посту, каже господиня.
 Щоб приготувати риб-
не філе на картопляній 
подушці, потрібно: 500 г 
філе риби (в нас була моро-
жена мерлуза, але підійде 
й інше філе на ваш смак), 
500 г картоплі, 50 г су-
харів, жменька подрібне-
ної петрушки (свіжої або 
мороженої), зубок часни-
ку, олія, перець, сіль.
 Картоплю почистіть 
і наріжте кружальцями. 
Викладіть картопляні 
кружальця у змащену 
олією форму для запікан-
ня. Зверху ще злегка по-
лийте олією. Нагрійте ду-
ховку до 180 градусів і за-
пікайте картоплю 15-20 
хвилин. Поки картопель-
ка підпікається, приготуй-
те приправу: змішайте ра-
зом сухарі, петрушку, час-
ник (пропущений через 
часникодавку), сіль і пе-
рець. Дістаньте з духовки 
картоплю і посипте її по-
ловиною приправи, полий-
те трішки олією. Зверху на 
картоплю викладіть рибне 
філе. Посипте приправою, 
що залишилась і знову ле-
генько полийте олією. За-
пікайте в духовці ще при-
близно 20 хвилин до готов-
ності рибки. Це дуже смач-
но! Смачного і вам! ■

Їстівні пелюстки.
Фото Зірки МЕНЗАТЮК.

❙
❙

ДО СЕЗОНУ

Пахучий урожай
Письменниця Зірка Мензатюк готує делікатес із троянд

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Цікава полуничка
Тістечка від Люби Біріної з Калуша

■

Смакота.
Фото Люби Біріної.

❙
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ДО СЕЗОНУ

Риба на подушці
Цікаві рецепти тернополянки 
Ірини Гудими

■

Риба — не м’ясо.
Фото Ірини ГУДИМИ.

❙
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«Не очікувала, що Серена Уїльямс зніметься з турніру й не зіграє з Марією 
Шараповою».

Гарбіньє Мугуруса
іспанська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Другий змагальний тиждень 
на турнірах «Великого шоло-
ма» — це не тільки близькість 
завершальної стадії, а й пре-
стиж та визнання тенісиста, 
котрий зумів подолати три пер-
ші бар’єри, діставшись, у під-
сумку, 1/8 фіналу.
 В історії українського тені-
су не так уже й багато випадків, 
коли вітчизняні майстри великої 
ракетки діставалися четвертого 
раунду головних баталій теніс-
ного світу. Приміром, у вітчиз-
няному жіночому тенісі є лише 
дві тенісистки — Еліна Світолі-
на та Леся Цуренко, котрі в своє-
му активі мають більше одного 
(по два) потрапляння до 1/8 фі-
налу «шоломів».
 Торік Еліні Світоліній уда-
лося навіть зіграти в чвертьфі-
налі «Ролан Гарроса», проте її 
цьогорічний виступ у Парижі 
завершився болісною невдачею 
в третьому колі «одинака».
  Водночас для другої ракет-
ки України «РГ»-2018 озна-
менувався персональним ре-
кордом — уперше з 2007 року, 
коли розпочалася професіо-
нальна кар’єра Лесі Цуренко, 
вона дісталася четвертого кола 
Відкритої першості Франції, де 
на неї очікувала зустріч iз тре-
тьою тенісисткою планети, іс-
панкою Гарбіньє Мугурусою.
 У кар’єрі Цуренко — зуст-
річі з «топовими» опонентками, 
в активі котрих, зокрема Мугу-
руси, є перемоги на Уїмблдоні 
та «Ролан Гарросi», трапляли-
ся не так і часто. Відтак для по-
дальшого прогресу побачення 
39-ї ракетки WTA з представ-
ницею елітного дивізіону мало 
принципове значення. Утім от-

римати від знаної суперниці 
майстер-клас Цуренко не вда-
лося, оскільки їхній спаринг на 
одній з центральних арен «РГ» 

— корті Сюзанн Ленглен — три-
вав усього лише кілька хвилин. 
Після другого гейму українсь-
ка тенісистка поскаржилася 

на біль у задній частині лівого 
стегна, звернулася по допомо-
гу до фізіотерапевта й у підсум-
ку, маючи в пасиві два програні 

розіграші, вирішила припини-
ти боротьбу. 
 Щось подібне сталося в Па-
рижі й iз Сереною Уїльямс, яка 
на французьких ґрунтових кор-
тах проводила свої, по суті, пер-
ші серйозні матчі після наро-
дження дитини. Можливо, не 
так ефектно, як раніше, але во-
лодарка 23 одиночних «шоло-
мів» успішно подолала три пер-
ші раунди «РГ», вийшовши на 
побачення з росіянкою Марією 
Шараповою, котра, до слова, 
відбувши дискваліфікацію за 
допінг, знову повернулася на 
корт. Однак поєдинок четвер-
того кола «РГ»-2018 iз, без сум-
ніву, найвищим рівнем ціка-
вості так і не відбувся. Послав-
шись на травму кисті, Уїльямс-
молодша знялася з турніру, 
відкривши таким чином Ша-
раповій безперешкодний шлях 
до чвертьфіналу, в якому її су-
перницею буде третя сіяна Му-
гуруса. При цьому лідер посіву, 
румунка Сімона Халеп, у своє-
му чвертьфіналі гратиме з екс-
першою ракеткою планети Ан-
гелік Кербер.
 Водночас в іншому «крилі» 
турнірної сітки пари супер ниць 
виглядають значно скромніше: 
Медісон Кіз зi США (13) екза-
менуватиме Юлію Путінцеву з 
Казахстану, а її співвітчизни-
ця Слоан Стівенс (10) змагати-
меться з 14-м номером посіву, 
росіянкою Дар’єю Касаткіною, 
котра вибила з розіграшу дру-
гу тенісистку планети Каролін 
Возняцьки.
 Додамо, що у чоловічому 
«одинаку» обидва лідери посіву 
— досвідчений Рафаель Надаль 
та молодий Олександр Звєрєв — 
залишаються у чемпіонській 
гонці. ■

ТЕНІС

Ціна травми
Остання з українських тенісисток на «Ролан Гарросі» без боротьби 
дозволила своїй суперниці пробитися до чвертьфіналу

■

Гарбіньє Мугуруса, не відчувши ніякого спротиву з боку Лесі Цуренко, пробилася до чвертьфіналу «РГ»-2018.
Фото з сайта www.rolandgarros.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Питанню спортивного травматизму в 
США надають величезного значення та 
уваги. Численні наукові роботи свідчать, 
що травма голови не минає безслідно для 
спортсменів. В епіцентрі уваги — боксе-
ри, хокеїсти, гравці в американський 
футбол. Історія ж легендарного боксера-
важковаговика Мохамеда Алі, котрого 
наприкінці його життя розбив тремтя-
чий параліч (так іншими словами нази-
вають хворобу Паркінсона), залишаєть-
ся яскравим прикладом серйозності от-
риманих ушкоджень головного мозку 
під час активної спортивної кар’єри.
 В останні роки в Національній хокей-
ній та футбольній лігах серйозно посили-
ли вимоги до захисту здоров’я безпосеред-
ніх учасників баталій, де травми голови 
були невід’ємним атрибутом цих силових 
та контактних ігрових видів спорту. Тро-
хи раніше в НХЛ, а віднедавна й у НФЛ, 
гравцям заборонили вчиняти силові при-
йоми, котрі несуть високий ризик завда-
ти опонентові травми голови.
 У разі порушення правил i здійснен-
ня неправильної атаки в голову, при-
міром, у НХЛ, спортсменові загрожує 
багатоматчева дискваліфікація з одно-
часним утриманням заробітної плати. 
Водночас у регламенті найсильнішої 
ліги американського футболу прописа-
ний пункт, який дозволяє арбітрам здій-
снити негайне вилучення гравця за при-
цільний удар «шлем в шлем».
 Історій із зіткненнями «лоб у лоб» у 
класичному футболі, котрий у США на-
зивають «соккером», не так багато, як в 
інших контактно-силових ігрових дис-
циплінах, утім без них він також не об-
ходиться. Надивившись на чималу кіль-
кість неприємних травматичних епізодів, 
в УЄФА також перейнялися здоров’ям 
гравців. І тепер у випадку, коли під час 
матчу футболіст зазнає травми голови, 
повернутися назад у гру він має право 

лише після детальної неврологічної інс-
пекції медичного персоналу.
 Коли під час фіналу Ліги чемпіонів у 
Києві воротар «Ліверпуля» Лоріс Каріус 
отримав удар ліктем у голову від капі-
тана «Реалу» Серхіо Рамоса, даний епі-
зод узагалі залишився без уваги рефері 
поєдинку — серба Мілорада Маджича. 
Пропустивши від суперника підступний 
«хук», Каріус опинився на заленому га-
зоні, але, не відчувши якихось серйоз-
них наслідків, швидко встав і продов-
жив гру. Проте через кілька хвилин ні-
мецький воротар «Ліверпуля» припус-
тився незрозумілої, абсурдної помилки, 
викинувши м’яч на ногу супернику, піс-
ля котрої форвард «Реала» Карім Бензе-
ма відкрив рахунок у матчі. Під кінець 
київського фіналу Каріус пропустив іще 
один необов’язковий м’яч, призвівши 
своїми діями, в підсумку, до безпорадної 
поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чем-
піонів-2018. Зайве говорити, що чима-
ла армія фанатів «Ліверпуля» після про-
валу своєї команди на НСК «Олімпійсь-
кий» виплеснула на німецького ворота-
ря гори критики та насмішок.
 Тим часом представники медичного 
штабу мерсісайдського клубу, пам’ятаючи 
про пропущений Каріусом удар у голо-
ву від Рамоса, відправили його на обсте-
ження до США. А там, у Массачусетсько-
му госпіталі, провівши низку сучасних 
досліджень, констатували, що в матчі з 
«Реалом» голкіпер «Ліверпуля» зазнав 

струсу головного мозку. За словами ліка-
ря, виявлена в Лоріса просторова дисфун-
кція цілком могла спричинити зробленi 
ним незрозумілi помилки, які коштували 
його клубу «лігочемпіонського» трофею.
 До речі, вивчивши епізод, у якому 
Рамос завдав удару в голову Каріусу, в 

УЄФА вирішили жодним чином не кара-
ти капітана «реалістів», адже, на думку 
експертної комісії, перед тим, як став-
ся травматичний контакт, захисника 
«вершкових» штовхнули в спину, від-
так його дії певною мірою мали некон-
трольований характер. ■

ФУТБОЛ

Просторова дисфункція
Після медичного обстеження у головного антигероя київського фіналу 
Ліги чемпіонів виявили струс головного мозку

■

Лікарі вважають, що низку незрозумілих помилок у фіналі Ліги чемпіонів голкіпер 
«Ліверпуля» Лоріс Каріус здійснив після того, як отримав струс мозку під час гри.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
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Cолодке життя подружньої пари
Варення від Романа й Оксани продається у тринадцяти містах України
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Учора вранцi моя дружина 
спiвала у квартирi, але потiм хтось 
кинув у вiкно камiнь.
 — Мабуть, щоб краще чути.

* * *
 Прийшла додому під ранок. 
Мій чоловiк переді мною годин-
ником вимахує і кричить, а я йому 
кажу:
 — Прибери годинник, мій бать-
ко перед матір’ю взагалі календа-
рем махав — і нічого!»

* * *
 Господиня — гостю:
 — Ви вже йдете? На вулиці 
сильний дощ. Може, повечеряєте з 
нами?
 — А що у вас на вечерю?
 — Відварені макарони.

 — Та ви знаєте, дощ не такий 
уже й сильний.

* * *
 — Любий, який ти в мене пі-
дозрілий!
 — Так iз тобою інакше не мож-
на.
 — Просто не треба в кожному 
чоловікові, який сидить у шафі, ба-
чити мого коханця.

* * *
 Парафіянин зайшов до церкви 
під час літургії. Коли він попряму-
вав до вівтаря, то побачив на стіні 
оголошення: «Будь ласка, не зали-
шайте без нагляду свої речі, щоб 
хтось не подумав, що це відповідь 
на його молитви».

По горизонталі:
 1. Голлівудський актор, зірка філь-
мів «Роман з каменем» та «Основний 
інстинкт». 4. «Я дуже тяжко Вами від-
боліла. Це все було як марення, як сон. 
Любов підкралась тихо, як Даліла, а ро-
зум спав, довірливий ...» (Ліна Костен-
ко). 7. Видатний український військовий 
діяч, полковник Армії УНР, який у 1918 
році здійснив успішний рейд на Крим. 
9. Суміш борошна з яйцем, у якій сма-
жать м’ясо, рибу чи овочі. 11. Легкий на-
мет, де ведеться торгівля. 12. Штучний 
камінь, схожий на кришталь. 14. Ім’я ра-
дянської радистки з культового фільму 
«Сімнадцять миттєвостей весни». 15. 
Підводний човен. 16. Національна ва-
люта Латвії. 18. Популярна настільна 
гра. 19. Різновид сірого папуги. 22. Ка-
пітан першого у світі підводного чов-
на, вигаданий французьким науковим 
фантастом Жулем Верном. 23. Місто 
на Луганщині, назване на честь родини 
просвітників і меценатів. 24. Ізраїльсь-
кий парламент. 25. Частина сукні Про-
ні Прокопівни, яку затято шнурувала і 
затягувала Химка у фільмі «За двома 
зайцями».
По вертикалі:
 1. Озвучування фільмів іншою 
мовою. 2. Геноцид євреїв у часи Дру-
гої світової війни. 3. Кораловий острів. 
4. Церковна посада чи місце в ієрар-
хії. 5. «... на нашій Україні — неначе 

писанка, ...» (Тарас Шевченко). 6. Ук-
раїнський художник-графік, автор ди-
зайну української гривні часів УНР. 8. 
Останній у гонках, невдаха. 10. Євро-
пейська столиця, побачивши яку, мож-
на померти. 13. Узагальнене уявлення 
про людину. 14. Емоційне потрясіння, 
яке веде до очищення, часто виклика-
не художнім твором. 16. Творче псевдо 
Олександра Власюка, який розповідає 
дітям казочки з телевізора. 17. При-
пинення будь-яких стосунків із люди-
ною чи країною як форма протесту. 
20. Ім’я знаменитого угорського ком-
позитора, «короля» оперети. 21. Іс-
панська середньовічна срібна моне-
та. 23. Найменша частина драматич-
ної вистави.■

Кросворд №59
від 5 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +6…+11

 +18…+23

Північ +6…+11

 +18…+23

Центр +6…+11

 +18…+23

Схід +6…+11

 +18…+23

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +10…+15

 +19…+24

Адреналіна ШУГАЙ

 У травні їй виповнилося 48. А гро-
шей своїми стрункими ногами вона 
заробила стільки, що може спокійно 
йти на пенсію і довіку грітися у про-
менях заслуженої слави. Проте бри-
танську супермодель Наомі Кемпбелл 
і досі найвідоміші модельєри світу хо-
чуть бачити на своїх показах. Доказом 
цьо му є престижна премія, яку Чорна 
Пантера (таке прізвисько має темно-
шкіра красуня в світі моди) отримала 
у Нью-Йорку під час церемонії вручен-
ня нагород Ради модельєрів Америки 
(CFDA). Її відвідали чимало знамени-
тостей, серед яких — всесвітньо відо-
мі дизайнери, супермоделі, зірки Гол-
лівуду.
 Премію «Ікона моди» Наомі Кем-
пбелл отримала цілком заслужено. 
Адже її вважають однією з найстиль-
ніших жінок світу. «Мені дуже при-
ємно отримати цю нагороду. Я росла 
на вулицях Лондона, і мій стиль фор-
мувався саме там, але американська 
мода дала йому справжню свободу. До 
того ж, упродовж усієї кар’єри дизай-
нери зi США завжди підтримували 
мене. Я це дуже ціную», — так проко-
ментувала нагороду Чорна Пантера. 
 Нагадаємо, що в модельний біз-
нес Наомі потрапила ще в 15 років. 
Сталося це цілком випадково — її по-
мітив один iз керівників модельного 

агентства і запросив 
на зйомки. Тож сла-
ва дуже рано звали-
лася на голову чор-
ношкірої красуні. 
Це неабияк попсу-
вало її характер — 
скандали через її 
витівки не сходи-
ли зі сторінок сві-
тових видань. На-
омі багато разів 
викликали до суду 
через образи і навіть 
рукоприкладство стосовно при-
слуги та обслуговуючого персо-
налу. Може, саме тому її особис-
те життя не склалося. Вона мала 
численні романи з багатьма зна-
менитими чоловіками, але до 
весілля жодного разу так і не 
дійшло. Дітей модель також 
не має. Проте не втрачає надії 
стати матір’ю. «Я постій-
но думаю про дітей. Хочу 
їх мати. Весь час розмірко-
вую над цим. Може, нові 
наукові методи дозволять 
мені мати дітей, я шукаю 
найоптимальніші варіан-
ти. Сподіваюся, зможу за-
вагітніти, а може, й уси-
новлю дитину», — за-
значила Наомі в одному 
з останніх інтерв’ю. ■

Інф. «УМ»

 У мережі з’явилося кумедне відео з 
прем’єр-міністром Нідерландів Марком 
Рютте, у якому політик миє підлогу в будів-
лі парламенту країни. Політик зайшов усе-
редину зі стаканчиком кави, але не втри-
мав його і ненароком впустив напій на під-
логу. На допомогу кинулася прибиральни-
ця, проте Марк Рютте відібрав у неї швабру 
і почав самостійно витирати свій конфуз. 
Подивитися на те, як прем’єр орудує ган-
чіркою, позбігалися інші прибиральниці. 
Розчулені жінки оцінили роботу Рютте оп-
лесками. 

 Варто додати, що до роботи в уряді 
51-річний Рютте працював учителем. Біль-
ше того, щочетверга він і досі викладає в 
школі! Отже, свій головний життєвий урок 
учням він дав. Та й узагалі його вважають 
надзвичайно простим, «своїм» хлопцем. В 

обід він може запросто вибігти перекусити 
в найближче від будівлі парламенту кафе 
(і вулиці довкола не перекриватимуть!). А 
потім бігти назад на роботу зі стаканчиком 
кави, як, власне, й сталося до того, як Рют-
те приборкав швабру. ■

7 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +20...+22.

Миргород: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.

5 червня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 18-22 градуси, у Днiпрi 
бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +8...+10, удень +20...+22. Моршин: уночi 
+8...+10, удень +20...+22.

ОВВА!

Прем’єр зі шваброю
Урок від глави уряду Нідерландів

■

У ПРОМЕНЯХ СЛАВИ

Ікони б з неї писати…
Наомі Кемпбелл залишається найкращою 
у світі моди

■

Наомі Кемпбелл.❙
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