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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,232 грн 

1 € = 30,532 грн

1 рос. руб. = 0,415 грн

Шкідники на дорогах

У Мексиці вперше 

за кілька десятиліть 

президентом обрано 

представника лівих

На Південній 

магістралі 

довелося зупиняти 

рух 73 поїздів 

стор. 3» стор. 6» стор. 12»

Самобутня співачка і композиторка з Київщини 

розповідає, чому вогнище, яке запалюють на Івана 

Купала, здавна називають «надією на майбутнє»

Людмила Ященко-Салюта: 
«Хустку вишила матуся» 

співаю, як псалм

Російський «Газпром» намагається прорватися до Європи попри тиск з боку США та скептичне ставлення частини європейців.
Фото з сайта ukranews.com.

❙
❙

Амло дружитиме з усіма

стор. 4»

Рогатка на потоці
Спорудження планованого російського газогону «Північний потік-2» можуть 
зупинити не тільки санкції США, а й зміна європейського законодавства. 
Як це вже було з «Південним потоком»...
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«Цей судовий процес уже вп’яте підтверджує, що використовують будь-які формальні 
приводи з однією метою — якомога жорсткіше покарати людину за вільнодумність, за 
потребу залишатися собою, любити свою країну, рідних і близьких, не ставати зрадником, 
за необхідність уголос висловлювати свою думку про те, що відбувається»

Володимир Балух 
політв’язень Кремля, голодує з 19.03.2018

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Ліквідувати хаос і беззаконня в країні мож-
на тільки тоді, коли буде один відповідальний — 
Президент, переконаний лідер Радикальної пар-
тії. Політик пропонує ухвалити зміни до Консти-
туції, якими хоче прибрати дуалізм у владі. Свої 
ініціативи Олег Ляшко озвучив із трибуни парла-
менту.
 «На День Конституції Президент Порошен-
ко розповів, що найважливіше — прописати в Ос-
новному законі курс на ЄС і НАТО. Це, звичайно, 
важливо, але так можна в Конституції прописа-
ти і політ на Марс. І це залишиться нездійсненни-
ми мріями. Щоб стати членами ЄС і НАТО, треба 
бути сильними. В країні повинен бути порядок і 
захист прав людей. А у нас хаос, через що страж-
дають українці, які не бачать перспектив у рідній 
країні і виїжджають на заробітки за кордон, не мо-
жуть знайти ні правди, ні справедливості у судах. 
І Порошенко пропонує фактично законсервувати 
бідність і хаос, а мої політичні опоненти, які про-
понують парламентську республіку, хочуть зро-
бити ще гірше. Як можна довірити цьому гнило-
му політичному болоту долю країни та долю своїх 

дітей? Треба «залізною» рукою наводити порядок 
і дисципліну!» — наголосив Ляшко.
 Лідер РПЛ знає, як покласти край хаосу і без-
законню в країні. Свої конституційні ініціативи 
Ляшко пропонує обговорити на всеукраїнському 
референдумі.
 «Люди повинні знати, з кого питати за безробіт-
тя, за безгрошів’я, за війну, яка затягується. А у 
нас у «семи няньок дитя без ока»!  Президент, пар-
ламент і уряд борються між собою за повноважен-
ня. Я ліквідую цей дуалізм. Ми пропонуємо змі-
ни до Конституції, які винесем на референдум. Це 
ліквідація посади Прем’єр-міністра, скорочення 
чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік, 
обов’язкове відкликання депутатів, скорочення чи-
сельності міністерств до 10 і сильний парламентсь-
кий контроль за Президентом. Я ініціюю ухвален-
ня закону про імпічмент Президента України і про 
Тимчасові слідчі комісії, щоб парламент контролю-
вав і Президента, і владу. І ключова зміна — пере-
обрання всіх суддів і прокурорів на прямих конкур-
сах за участі людей і заборона продажу землі іно-
земцям, щоб господарем на українській землі був 
тільки український селянин. Тоді буде порядок у 
країні!» — підсумував Ляшко. ■

Ірина ЛУГОВА

 Російські окупаційні війсь -
ка, нехтуючи «хлібним    пере    -
мир’ям»,  2 липня були активни-
ми практично по всій лінії зіткнен-
ня. Противник 21 раз удався до 
провокативного вогню по наших 
позиціях. Щоправда, забороне-
ну Мінськими домовленостями 
зброю не використовував.
 На Луганському напрям-
ку неспокійно було в районі на-
селених пунктів Кримське та 
Причепилівка, де ворог засто-
совував автоматичні гранатоме-
ти та стрілецьку зброю. У районі 
Світлодарської дуги наші пози-
ції обстрілювали зі стрілецької 
зброї поблизу Луганського та Но-
возванівки. Також ворог здійс-
нив обстріл нових позицій, якi 
зайняла рота глибинної розвід-
ки зі складу Об’єднаних сил на 
східній околиці Золотого-4.
 У районі Новолуганського 
окупанти стріляли з великокалі-
берних кулеметів i стрілецької 
зброї. Один наш захисник отри-
мав поранення. На Донецькому 
напрямку ворог обстріляв захис-
ників Пісків iз протитанкових 
гранатометів.
 Найгарячіше було на Маріу-
польському напрямку. Найбіль-
ша кількість провокацій стала-
ся в районі Водяного, Гнутово-
го, Широкиного, Павлополя, 
Чермалика та Лебединського. 
Вогнем iз гранатометів, велико-
каліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї ворог намагався змуси-
ти наших захисників відкрити 
вогонь у відповідь.
 За даними розвідки, за добу 
двоє бойовиків російських оку-
паційних військ зазнали пора-
нень. ■

Ірина КИРПА

 Уже найближчим часом не-
законно засуджені в Росії гро-
мадяни України, в’язні совісті 
Олег Сенцов, Олександр Коль-
ченко, Роман Сущенко, Павло 
Гриб, Микола Семена та багато 
інших зможуть повернутися до-
дому, якщо переговори з обміну 
полоненими між двома країна-
ми пройдуть успішно.
 За словами першого віце-
спікера Верховної Ради та пред-
ставника України в гуманітар-
ній підгрупі Тристорон ньої 
контактної групи з урегулю-
вання ситуації на Донбасі Іри-
ни Геращенко, напередодні 20-
го ювілейного саміту активіс-
ти з України звернулися з про-
ханням до правозахисників з 
Європи закликати РФ негай-
но звільнити всіх заручників i 
політв’язнів.
 До списку на обмін увійшли 

громадяни Росії, яким уже ви-
несли вироки за участь у війсь-
кових діях на Донбасі, а також 
підготовку терактів у великих 
містах України (Київ, Одеса, 
Харків, Тернопіль, Херсон), або 
ж щодо них усе ще тривають су-
дові розгляди.
 Заступник голови комітету 
Ради Федерації з оборони та без-
пеки Олексій Кондратьєв упев-
нений, що прізвище Олега Сен-
цова обов’язково буде включено 
до списку на обмін, адже за ньо-
го заступилася вся світова гро-
мадськість i правозахисники з 
Європи. Акції на підтримку ук-
раїнського режисера об’єднали 
тисячі людей України, США, 
Грузії, Великобританії та бага-
тьох інших країн.
 У «верхівки» Кремля особ-
ливе невдоволення викликав 
той факт, що до цього спис-
ку на обмін не потрапив редак-
тор «РІА Новості» Кирило Ви-

шинський, звинувачений ук-
раїнською стороною в держав-
ній зраді. Під час прямої лінії 
лідер Росії Володимир Путін 
заявив, що цього представ-
ника мас-медіа заарештува-
ли за виконання професійних 
обов’язків, тоді як українсько-
го режисера Олега Сенцова за-
суджено за підготовку терак-
ту в Криму, тому ці випадки не 
можна порівнювати.
 «Ім’я Вишинського не зга-
дували в пропозиціях російсь-
кої сторони під час обговорення 
списку обміну, — пояснила Іри-
на Геращенко. — Ми готові об-
говорити це питання, але лише 
в тому випадку, якщо отримає-
мо офіційний запит iз боку Росії 
щодо долі цієї людини».
 За словами Ірини Геращен-
ко, ще однією дилемою в пере-
говорах з обміну полоненими 
стала доля керівника «Центру 
звільнення полонених» Воло-
димира Рубана. Рішенням Шев-
ченківського райсуду Києва Ру-
бана взято під варту на два мі-
сяці. Ситуацію ускладнює той 
факт, що бойовики регулярно 
включають його до свого спис-
ку на обмін. А раніше Прези-
дент України Петро Порошен-
ко заявив, що Володимир Рубан 
зі спільниками готувався деста-
білізувати українське суспільс-

тво за допомогою масових теро-
ристичних атак.
 Скептично ставиться до ус-
піху переговорів між офіційною 
Москвою та Києвом спецпред-
ставник iз питань гуманітарного 
характеру в Тристороннiй кон-
тактній групі щодо мирного вре-
гулювання ситуації на Донбасі 
Віктор Медведчук. На його дум-
ку, запропонованих Україною до 
обміну 23 росіян було затримано 
в рамках військових дій на сході 
України, тому їх можуть обмі-
нювати лише в рамках Мінсь-
ких угод — на громадян Украї-
ни, яких утримують не непідкон-
трольних територіях Донбасу.
 «Варіанти обміну цих росіян 
на українців, яких утримують 
на території Росії, Москва навіть 
не розглядала, — заявив Віктор 
Медведчук. — Позиція РФ така, 
що особи, затримані у зв’язку 
з участю у бойових діях у зоні 
АТО, повинні йти на обмін згідно 
з Мінськими угодами. Саме з цієї 
причини питання обміну 23 осіб, 
затриманих у результаті прове-
дення АТО, на громадян Украї-
ни, які перебувають на території 
РФ, сьогодні в Москві розгляда-
ти не хочуть».
 Медведчук зазначив, що ре-
ально можна говорити лише про 
обмін кількох українців на те-
риторії Росії, але відмовився оз-

вучувати їхнi імена доти, доки 
не буде досягнуто конкретної 
домовленостi.
 У відповідь на ці слова з ці-
кавою пропозицією виступив 
голова партії «Рух Нових сил» 
Мiхеїл Саакашвілі: запропону-
вав негайно заарештувати ліде-
ра руху «Український ви бір» 
Віктора Медведчука та вне-
сти його ім’я до списку на об-
мін кримського режисера Оле-
га Сенцова, який перебуває в 
російській колонії «Білий вед-
мідь» i голодує вже 50 днів пос-
піль. ■

НЕЗЛАМНИЙ

 В окупованому Росією Криму вий-
шов на фінішну пряму судовий роз-
гляд у справі українського патріо-
та Володимира Балуха. Прокурор за-
просив чотири роки позбавлення волі 
для людини, яка наважилася вивісити 
над своїм будинком на території оку-
пованого Криму прапор України. Вже 5 
липня 2018 року буде винесено вирок 
за сфабрикованою співробітниками 
ФСБ кримінальною справою, а в по-
неділок, 2 липня, підсудний виступив 
перед судом з останнім словом. Во-
лодимир Балух висловив упевненість, 
що рано чи пізно виграє всі суди, а 
ось учасникам судилища над ним не 
уникнути заслуженого покарання.

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Довга дорога додому
Озвучено імена росіян, яких Київ готовий 
видати Москві в обмін на бранців Кремля

■

Олег Ляшко розповів, як припинити хаос і беззаконня в країні.❙

ВИХІД Є

Як покласти край бардаку?
Сильна президентська вертикаль, менше депутатів і міністрів 
— такі конституційні зміни пропонує Олег Ляшко

■

ІЗ ПРЕТЕНЗІЄЮ

 30 червня Володимир Путін при-
своїв почесні українські найменування 
частинам російської армії. 6-й танковий 
полк російської армії відтепер носить 
почесне найменування «гвардійський 
Львівський», 68-й танковий полк — 
«гвардійський Житомирсько-Берлінсь-
кий», 163-й танковий полк — «гвардій-
ський Ніжинський», 933-й зенітно-ра-
кетний полк – «Верхньодніпровський».
 За офіційною версією, назви ук-
раїнських міст включили в почесні най-
менування полків у пам’ять про участь 
частин у звільненні цих міст під час 
Другої світової війни. Усього було пе-
рейменовано 11 полків і дивізій. Варто 
зазначити, що решта частин отримали 
назви білоруських, польських, румунсь-
ких i німецьких топонімів.
 Українська сторона оцінила цей 
жест як показовий i такий, що демонс-
трує агресію Кремля. «Своїми рішен-
нями росіяни продовжують свою дав-
ню традицію — красти чужу історію та 
славу. Це маркування території та оз-
вучування претензій на землі інших на-
родів, до яких Росія не має ніякого від-
ношення. Це чіткий сигнал нам і світу, 
що агресор не збирається зупинятися 
на Донбасі й у Криму. Він також спря-
мований на мобілізацію проросійсь-
ких сил на території України», — про-
коментував перейменування началь-
ник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко. Він 
також зазначив, що українське війсь-
ко має власні військово-історичні тра-
диції, і дії Росії ніяким чином на нас не 
впливають. У відповідь на випад Мос-
кви Муженко підписав наказ Генераль-
ного штабу, який регламентує виконан-
ня командирами всіх рівнів Закону Ук-
раїни «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистсь-
кого) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону їхньої символіки».

■

НА ФРОНТІ

Без важкої зброї
Бойовики продовжують провокаційні 
обстріли українських позицій

■
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Ясельна група 
вечорниць
У Центрі реабілітації кажанів 
виходжують малюків 
рукокрилих 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Шістнадцять малесеньких дитинчат черво-
нокнижних тварин удалося врятувати завдяки 
щиросердності жителів селища Солоницівка. 
Під час ремонту в старій багатоповерхівці робіт-
ники замазали тріщину із зовнішнього боку фа-
саду будинку. Втім пізніше з’ясувалося, що в 
цьому отворі жила ціла колонія вечорниць, які 
одразу ж вилізли з пастки просто до квартири. 
 Дорослих кажанів власники помешкання 
випустили на вулицю, а маленьких обережно 
зібрали й відвезли до Центру реабілітації, роз-
ташованого на території «Фельдман Екопарку». 
«У природних умовах такі крихітки без батьків 
вижити не можуть, і ми, звичайно ж, узяли їх 
під власну опіку, — каже керівник Центру Оле-
на Прилуцька. — Будемо вигодовувати молоч-
ною сумішшю, допоки не навчаться їсти комах і 
літати. Лише після цього випустимо на волю». 
 Таку кількість дитинчат середземно-
морських кажанів тут рятують уперше, хоча 
програма реабілітації вечорниць при екопарку 
діє вже п’ять років. За цей час у Центрі виходи-
ли й повернули до живої природи 10 тисяч ру-
кокрилих, усі види яких в Україні занесено до 
Червоної книги. Беззахисні тваринки сюди пот-
рапляють з усіх регіонів завдяки небайдужим 
людям. Цього року біологи випустили на волю 
рекордну кількість урятованих тварин — 2500 
особин. ■

 

ЗООКУТОЧОК

За тих, кого 
приручили
У Харкові захищають 
дельфінів і бездомних тварин
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Громадські організації «Добрий дім» та 
«Ліга допомоги тваринам» проведуть у суботу, 
7 липня, зоозахисну акцію «Харків проти дель-
фінаріїв». На думку активістів, вітчизняні ак-
вапарки та інші розважальні заклади нещадно 
експлуатують цих милих довірливих тваринок, 
не дбаючи про їхнє достойне утримання. Як до-
каз, активісти наводять сумну історію, що тра-
пилася в одеському дельфінарії «Немо». Там бі-
долашна самка народила дитинча просто в роз-
палі шоу. 
 «Тварину змусили виступати навіть в остан-
ні дні вагітності, а дельфіня народилося прире-
ченим на життя у в’язниці, — каже одна з ор-
ганізаторів заходу Марина Суркова. — Хлоро-
вані катівні продовжують існувати в Харкові 
та Трускавці, а в Одесі використовують штучно 
підсолену воду. Хімікати та умови призводять 
до сліпоти та чисельних захворювань тварин».
 Згідно зi встановленими санітарними нор-
мами, всі дельфінарії повинні бути розташо-
вані поблизу моря й мати безпосередній вихід 
до нього. На це правило в Україні ніхто не зва-
жає, тому тварин нещадно експлуатують зара-
ди прибутку власників закладів, у яких їх три-
мають у неволі.  
 У недiлю, 8 липня, на харківській набереж-
ній пройде благодійний концерт, на якому зби-
ратимуть гроші для міського притулку бездом-
них тварин. Охочі підтримати акцію зможуть 
почути виступи «найгучнішої» вітчизняної 
групи Legenda Folium, а також колектив, який 
змінює свої стилі від регбі до блюзу — Beaton 
разом iз рок-командою Illusion of Change. Квит-
ки в касах уже продають по 70 гривень. Утім на 
концерт можна прийти і просто з якимось гос-
тинцем, наприклад кормом для тварин. ■

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 За півроку, що минули, спе-
ціалісти харківської філії «Півден-
ної залізниці» зафіксували 32 випад-
ки, коли зловмисники різного шти-
бу намагалися завдати чималої шко-
ди залізничній інфраструктурі. Аби 
врятувати ситуацію, довелося зупи-
няти рух 73 поїздів, що загалом про-
стояли в дорозі зайві 58 годин. 
 У списку причин вимушених 

зупинок домінує розкрадання і 
пошкодження майна. Втім, фанта-
зія зловмисників цим не обмежуєть-
ся. Скажімо, одного разу рухомий 
склад зупинили через те, що комусь 
спало на думку покласти просто на 
колію сторонній предмет. Тричі фахі-
вцям довелося перекривати рух че-
рез чийсь жарт про закладену вибу-
хівку і 7 разів — тому що вибухові 
пристрої дійсно були виявлені у ру-
хомому складі та на магістральних 

об’єктах. Ще тричі рух перекрива-
ли сторонні особи з якихось власних 
причин. 
 Завдають клопоту залізнични-
кам і крадії. «Лише за перші 4 мі-
сяці року Південну залізницю на-
магалися обікрасти більше десяти 
разів, — повідомила прес-служба ві-
домства. — Одинадцять разів були 
припинені спроби розкрадання ма-
теріальних цінностей на суму май-
же 30 тисяч гривень. Було затрима-
но і передано до рук поліції 10 грома-
дян, яких підозрюють у скоєнні різ-
них злочинів». 
 Залізничники Південної магіс-
тралі закликають громадян дотри-
муватися правил поведінки на заліз-
ниці, бути пильними й повідомляти 
правоохоронні органи про виявлення 
підозрілих предметів чи перебування 
та дії сторонніх осіб на об’єктах заліз-
ничної інфраструктури. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Правила заокруглення 
суми в чеку почали діяти 
в Україні з 1 липня цьо-
го року. Вони стосуються 
тільки готівкової оплати і 
введені задля спрощення 
розрахунків, адже з пер-
шого дня другого літньо-
го місяця НБУ припинив 
карбувати монети номіна-
лом 1, 2, 5 та 25 копійок.
 Сума, що закінчується 
від 1 до 4 копійок, заокруг-
люється у бік зменшення 
до найближчої суми, яка 
закінчується на 0 копійок. 
Тобто дають вам чек на 12 
грн. 14 копійок — спокій-
но давайте касиру 12 гри-
вень 10 копійок.
 Сума, що закінчуєть-
ся від 5 до 9 копійок, за-
округлюється у бік збіль-

шення до найближчої 
суми, яка закінчується 
на 0 копійок. Відтепер не 
дивуйтеся, якщо, напри-

клад, замість 45 копійок 
продавець забере ваших 
50 копійок і не даватиме 
здачу.

 Таким чином, посту-
пово українці зможуть 
використовувати лише 
дрібні монети номіналом 
10 і 50 копійок. Монети 
номіналом 1, 2, 5 та 25 
копійок з обігу не вилуча-
тимуть, поки не буде від-
повідного рішення Нац-
банку.
 Акцентуємо, прави-
ла заокруглення не сто-
суються безготівкових 
розрахунків. Якщо ви 
платите карткою, то спла-
чуєте ту суму, яка вказа-
на в чеку.
 Окрім того, НБУ пос-
тупово введе в обіг моне-
ти номіналом 1, 2, 5 та 10 
гривень замість паперо-
вих аналогів. Нові моне-
ти 1 та 2 гривні вже вве-
ли 27 квітня 2018 року. 
Монети на 5 та 10 гри-
вень з’являться в обігу у 
2019—2020 роках. Нац-
банк не вилучатиме з обі-
гу ці банкноти, проте при-
пинить друкувати їх та 
поповнювати ними гро-
шовий обіг. А через кіль-
ка років ці купюри вилу-
чатимуть як зношені. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в селах Возне-
сенське та Гельмязів Золотонісь-
кого району, відкрили нові сучас-
ні спортивні майданчики. Як роз-
повідають «Україні молодій» у 
Черкаській облдержадміністрації, 
рекон струювали сільські футболь-
ні поля коштом державного та міс-
цевого бюджетів у межах бюджетної 
програми «Будівництво футбольних 
полів зі штучним покриттям у регіо-
нах України».
 Обидва спортивні майданчики 
мають штучне покриття й слугува-
тимуть сільським жителям для за-
нять ігровими видами спорту. За 
словами заступника голови Чер-
каської ОДА Костянтина Омаргаліє-
ва, високі результати можуть бути 
тільки завдяки спільним зусиллям. 
Це стосується й спорту. 
 «Наші спортсмени готові викла-
датися на всі сто відсотків на трену-
ваннях i змаганнях. Належна ж тре-
нувальна база для них буде значною 
допомогою. Приємно, що відкри-
ваємо такі спортивні об’єкти в се-
лах. Адже тут зростають справжні 
завзяті спортсмени, і наше завдан-
ня — підтримати їх», — наголошує 
пан Костянтин.

 В облдержадміністрації хвалять-
ся, що юні спортсмени також отри-
мали нові футбольні м’ячі, які вру-
чили їм Костянтин Омаргалієв i на-
чальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту Максим Зеленсь-
кий. Завітав на урочисте відкрит-
тя майданчиків і перший віце-пре-
зидент Федерації футболу України 
Олег Протасов. ■

ГОТІВКА

Копійка гривню не береже
Суми в магазинах заокруглюють

■

ІНФРАСТРУКТУРА

Шкідники на дорогах
На Південній магістралі довелося 
зупиняти рух 73 поїздів

■

ФІЗКУЛЬТУРА

Штучне покриття для живої гри
У двох черкаських селах відкрили сучасні футбольні майданчики

■

У футбол ганяти хлопці люблять.
Фото прес-служби Черкаської ОДА.

❙
❙

Дрібні монети з обігу поки що не вилучатимуть.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Російський «Газпром» збільшує обсяги 
продажу свого природного газу на Захід. 
При цьому він активно втілює напівполі-
тичні проекти Кремля щодо спорудження 
обхідних газогонів навколо України, ство-
рення яких може не допустити Вашингтон. 
Така політика замороження капіталів може 
слугувати додатковим ризиком для нібито 
недержавної газовидобувної компанії. Тим 
часом у Росії хвилюються: якщо «Газпром» 
і справді зуміє рекордно наростити обсяги 
експорту, то це приведе до зростання за-
робітків України. А з цим нашим північним 
сусідам змиритися непросто. 

Плюс чи мінус
 Утім наразі «Укртрансгаз» — ком-
панія, яка займається транзитуванням 
російського природного газу до країн За-
хідної Європи — навпаки, отримує зни-
ження своїх надходжень. Так, за дани-
ми публічного акціонерного товариства, 
Україна у період з січня по червень 2018 
року транспортувала 42,2 мільярда ку-
бометрів газу, що на 7,2% менше показ-
ників першого півріччя 2017 року. Неве-
личке зростання — на 2% — зафіксова-
но у червні. А минулий, 2017, рік пока-
зав зростання транзиту на 13,7%, якщо 
порівнювати його з 2016 р.
 Тим часом на річних загальних збо-
рах акціонерів голова правління «Газ-
прому» Олексій Міллер повідомив: у 
першій половині 2018 року компанія 
експортувала до Європи 101,2 млрд. ку-
бометрів газу. Протягом останніх трьох 
років експорт у другому півріччі пере-
вищував показники першого на 1,5-6,5 
млрд. кубів. Таким чином, «Газ пром» 
розраховує поставити у європейські 
країни, за підсумками 2018 року, близь-
ко 205 млрд. кубометрів «блакитного 
палива». «205,3 млрд. кубометрів — це 
максимальні річні контрактні кількості 
«Газпрому» абсолютно за всіма експорт-
ними контрактами в далеке зарубіжжя», 
— повідомив Міллер.
 Починаючи з 2014 року, щорічний 
експорт російського газу вже виріс на 
32,6%. Цілком логічно, що транспор-
туватимуть його територією нашої дер-
жави, українською газо-транспортною 
системою. Тим паче що довготерміно-
вий контракт на постачання російсько-
го газу до України, більше відомий, як 
«контракт Тимошенко», має діяти до 
кінця наступного року. 

Шляхом арбітражу
 Утім Стокгольмський арбітраж вніс 
суттєві зміни в і без того непрості ук-
раїнсько-російські стосунки у газовій 
сфері. Після рішення арбітражу на ко-
ристь України очільник «Газпрому» за-
явив, що вони розривають контракт на 
транзит і постачання газу. На питання 
«А яким чином поставляти газ?» керів-
ництво російського газового монополіс-
та відповідає широкомасштабно, ведучи 
будівництво двох нових газопроводів — 
«Північного потоку-2» (по дну Балтій-
ського моря) і «Турецького потоку» (по 
дну Чорного моря). Росіяни планують 
запустити транзит газу в Європу цими 
газопроводами до закінчення терміну дії 
контракту з «Нафтогазом».
 Бажання співпрацювати з Украї-
ною топ-менеджери «Газпрому» публіч-
но не демонструють, заявляючи про сут-
тєве зниження обсягів тразитування: до 
15 мільярдів кубів на рік або навіть уза-
галі припинення його. Росіян обурив ще 
і той факт, що Україна заявила про свій 
намір залучити європейського партнера 
до управління своєю ГТС уже в ниніш-
ньому році. Для продовження транзиту 

газу на умовах стандартного довгостро-
кового контракту Україна повинна під-
писати контракт із російським «Газпро-
мом» і знайти партнера, який буде в цьо-
му зацікавлений.
 Тому Москва старанно робить вигляд, 
що вона не допустить ні підписання ново-
го контракту, ні дії попереднього. Мину-
лими вихідними «Газпром» подав новий 
позов щодо розірвання чинних контрак-
тів на поставку та транзит газу через Ук-
раїну. Таким чином почалося формування 
трибуналу Стокгольмського арбітражу.
 Голова правління російського «Газ-
прому» Олексій Міллер при цьому за-
явив: основною умовою подальших пере-
говорів є «відновлення балансу в інтересах 
сторін», у тому числі скасування рішен-
ня Стокгольмського арбітражу, та «конс-
труктивні пропозиції» зі сторони Украї-
ни. За його словами, Україна повинна на-
дати аргументи економічної доцільності 
транзиту через свою територію.

Данія розуміє, Німеччина схиляється
 Тим часом експерти вагаються у 
своїх оцінках, чи зуміє Росія заверши-
ти спорудження «Північного потоку-2», 
чи його врешті-решт очікує доля іншо-
го газогону, «Південного потоку», будів-
ництво якого зупинив Володимир Путін 
через економічну недоцільність. За сло-
вами заступника міністра закордонних 
справ України Олени Зеркаль, споруд-
ження «політичного» газопроводу зале-
жить від позиції декількох країн.
 На її думку, завадити будівництву 
«Північного потоку-2» можуть зміни 
до газової директиви ЄС, обговорення 
яких зараз ведеться у Євросоюзі. Від-
повідно до пропонованих змін усі газо-
гони, в тому числі імпортні, які проля-
гають морським шляхом, будуть підля-
гати законодавству ЄС. «Якщо законо-
давство ЄС буде поширене на «Північний 
потік-2», він стане економічно невигід-
ним для будівництва. Таке було, коли бу-
дували «Південний потік» і коли Євроко-
місія разом з країнами-членами ухвали-
ла рішення в 2014 році, що він підпадає 
під регулювання європейського законо-
давства, Путін сказав, що вони переста-
ють його будувати», — провела відповід-
ні паралелі представник українського 
МЗС.
 За її словами, технічні консультації 
щодо зміни директиви зараз на фіналь-
ному етапі. Вони, як стверджує Зеркаль, 
були відкладені через перехід головуван-
ня у Раді ЄС до Австрії, але відновлять-

ся у липні, й далі будівництво газогону 
залежатиме від позиції кількох держав 
ЄС. «Технічні консультації відклали до 
липня через зміну президентства. Питан-
ня залежить від декількох країн: Німеч-
чина, Нідерланди, Бельгія та Австрія, з 
якими ми також працюємо», — сказала 
вона.
 Свого остаточного слова наразі ще не 
сказала Данія. А прем’єр-міністр цієї де-
ржави Ларс Расмуссен нещодавно публіч-
но визнав: російський «потік» має полі-
тичну складову. «Ми розуміємо занепо-
коєння України, і це одна з причин, чому 
ми вважаємо цей трубопровід не просто 
бізнес-проектом. Цей проект має також 
політичний вплив. І саме я роками кажу, 
що це не має бути лише питання Данії, це 
має вирішуватися на рівні Євросоюзу», 
— заявив він. 
 Навіть більше, Расмуссен повідомив, 
що неодноразово обговорював це питан-
ня з канцлером Німеччини Ангелою Мер-
кель і відчув зміну її позиції останнім ча-
сом. «Після останньої двосторонньої зу-
стрічі з Меркель у мене вперше з’явилося 
враження, що Німеччина також розуміє, 
що це проект — не лише про енергетику, 
він має також інші складові», — заявив 
Расмуссен.

Складемося — і збудуємо самі...
 Інша небезпека для улюбленої га-
зової іграшки російського президента 
— санкції Сполучених Штатів Амери-
ки, від яких уже кілька років страждає 

російська економіка. Залишається ціл-
ком імовірною ситуація, коли Дональд 
Трамп може внести у «чорний список» 
компанії, які беруть участь у проекті. 
 Як зазначають ЗМІ, у міністерс-
тві економіки і енергетики Німеччи-
ни раніше не підтвердили повідомлен-
ня, буцімто офіційний Берлін отримав 
попередні гарантії нерозповсюдження 
санкцій США щодо Росії на проект газо-
проводу «Північний потік-2». І якщо це 
справді так, то під фінансовим тиском 
Америки може опинитися ціла низка єв-
ропейських фірм, утому числі австрійсь-
кий концерн OMV. Тим паче  що самим 
Штатам блокування «Північного пото-
ку-2» вигідне: таким чином вони розчи-
щають ринок для власного, американсь-
кого, газу, який транспортують у скрап-
леному вигляді. 
 Утім, керівництво Nord Stream 2 — 
компанії, заснованої на капіталі «Газ-
прому» та європейських грошах, — за-
явило: санкцій вони не бояться! А якщо 
треба, то профінансують проект самі. 
 «Проект, безумовно, буде профінан-
сований. Це важливо для «Газпрому», 
а Росія зараз має високий запас ліквід-
ності в євро», — сказав фінансовий ди-
ректор компанії Пол Коркоран. Найці-
кавіше, що Москва наразі не прокомен-
тувала цю оптимістичну заяву. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Рогатка на потоці
Спорудження планованого російського газогону «Північний потік-2» можуть 
зупинити не тільки санкції США, а й зміна європейського законодавства. 
Як це вже було з «Південним потоком»... 

■

СТАТИСТИКА

 Рубль, повчися у гривні! 
 Російська грошова одиниця — рубль — продовжує стрімко втрачати свою вартість. Цікаво, що відбу-
вається процес на тлі здорожчання нафти — головного складника російського експорту. І саме падіння 
кілька років тому нафтових цін у РФ називали головним фактором знецінювання рубля. Утім, нафта поча-
ла дорожчати, а рубль, навпаки, стає дешевшим. 
 Так, за даними агенції «Блумберг», вперше за п’ять років рубль показав у першому півріччі найгіршу 
динаміку серед 11 валют колишнього СРСР. Після удару, отриманого від санкцій і посилення монетарної 
політики в США, рубль подешевшав більш ніж на 8 відсотків до долара в 2018 році, що більше ніж удвічі 
перевищує втрати будь-якої іншої валюти в цій групі. Як заявляють самі росіяни, точніше Банк Росії, без 
санкцій США, введених у квітні, він міг би бути на 4 відсотки міцнішим. 
 При цьому лідерами рейтингу стали національні валюти України (плюс 7,14%), Грузії (плюс 6,1%) та 
Молдови (плюс 1,69%). 
 Експерти пояснюють проблеми з рублем просто: Росія усе частіше приймає на себе весь тягар зміни 
настроїв інвесторів. Усе ще тісно пов’язані з Росією через потоки капіталу і міграцію, колишні сателіти ма-
ють перевагу, тому що не беруть участі в дорогих геополітичних іграх свого більшого сусіда. Наразі аура 
ризику навколо Росії перетворила її колишніх супутників на відносно більш безпечні країни, хоча, як наго-
лошує видання, за розміром їхні ринки тьмяніють у порівнянні з російським.
 Натомість валюти держав, які нині входять в орбіту Москви, переживають не кращі часи. Сказане на-
самперед стосується Казахстану і Білорусі, членів Митного союзу, для яких Росія є головним торговим 
партнером: їхні валюти відчули на собі наслідки квітневих санкцій США.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Операція «російський шлагбаум»
 Російська Федерація продовжує штучно блоку-
вати українську торгівлю із Казахстаном і Киргизією. 
Днями президент Росії Володимир Путін продовжив 
обмеження при транзиті вантажів з України до цих 
держав на півроку. Таким чином, транзитні обмежен-
ня були продовжені на другу половину 2018 року — 
до 1 січня 2019 року. Указ набрав чинності 29 червня 
2018 року.
 Відповідний указ встановлює, що транзитні пе-
ревезення вантажів з України до Казахстану через 
територію РФ здійснюються лише з Білорусі «за 
умови застосування до вантажних приміщень, єм-
ностей та інших місць, в яких перебувають товари, 
засобів ідентифікації, що функціонують на основі 
технології системи «ГЛОНАС», а також за наявності 
у водіїв облікових талонів».
 Штучні бар’єри на українських торговельних 
шляхах Путін запровадив у 2016 році. Тоді під санк-
ції потрапляв наш експорт до Казахстану, потім туди 
ж включили і Киргизію. 
 Наша держава активно бореться із такими обме-
женнями, насамперед через інституції Світової ор-
ганізації торгівлі, членами якої є обидві країни. Ук-
раїна, як відомо, у середині вересня 2016 року на-
правила запит про консультації з Росією до СОТ з 
обмежень транзиту українських товарів через тери-
торію РФ. Через кілька місяців консультації відбули-
ся, але Москва стояла на своєму. 
 Утім, відповідно до процедури, подання запи-
ту на консультації є першим етапом подання позову, 
а провал консультацій протягом 60 днів надає мож-
ливість ініціювати створення панелі арбітрів. Своїм 
правом наша держава скористалася у середині лю-
того 2017 року, але РФ тоді заблокувала скликан-
ня панелі. У разі повторної заявки рішення про скли-
кання групи експертів приймається автоматично. Та-
ким чином, чекати на остаточне рішення проблеми 
доведеться не довго. 
 А час у цій ситуації грає проти України: у виг-
ляді падіння експорту та скорочення валютних надхо-
джень до держави. Тільки у першому півріччі 2016 
року через такі дії РФ ми втратили понад у 35% сво-
го експорту до цих країн.

■

Російський «Газпром» планує рекордно збільшити обсяги продажу свого газу до Європи: 
без української ГТС і, можливо, без «Північного потоку-2».
Фото з сайта yamburg-dobycha.gazprom.ru.
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Залишиш слід 
чи наслідиш?
Процедура оцінки впливу 
об’єктів на довкілля чекає 
ініціативи громадян 
Оксана СОВА

 У грудні минулого року місцеві громади 
отримали право вимагати перевірки еколо-
гічних ризиків, які гіпотетично можуть ви-
никнути в процесі будівництва, реконструк-
ції, технічного переоснащення, розширення, 
перепрофілювання чи ліквідації об’єктів. За-
кон України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» скасував застарілу і непрозору «еколо-
гічну експертизу». 
 Аналогічні закони вже десятиліттями 
ефективно діють у країнах ЄС, забезпечую-
чи багаторівневу перевірку на екологічність 
майбутніх об’єктів. В Україні на сьогодні 
розпочато 763 такi процедури.
 На думку міністра екології та природних 
ресурсів України Остапа Семерака, довкілля 
поступово таки стає пріоритетом державної 
політики. Очікують, що до кінця року кіль-
кість розпочатих процедур ОВД становити-
ме близько 1,5 тисячі, як це відбулося сво-
го часу в Польщі, на досвід якої й зорієнто-
вані українські природоохоронці. Міжнарод-
ні партнери вже побачили суттєвий прогрес 
у впровадженні інструментів оцінки впливу 
на довкілля. Зокрема, експерти ЮНЕП кон-
статують: близько одного відсотка від загаль-
ної інвестиції в проект в Україні коштує саме 
виконання ОВД. Процедура займає небагато 
часу, якщо інвестиційний проект якісний і 
ретельно підготовлений.
 Найбільше повідомлень про майбутню 
планову діяльність надійшло протягом пер-
шого півріччя зі сфери надрокористуван-
ня, будівництва, енергетичного та агропро-
мислового секторів. За кількістю розпочатих 
процедур ОВД лідирують Львівщина (83), 
Харківщина (69) та Полтавщина (57). Від-
повідальний бізнес усвідомлює важливість 
запровадження екологічності проектів та 
поступово адаптується до нової процедури. У 
підсумку, всі отримують чисту воду, ґрунти 
та повітря. Проблеми в процесі проходження 
нової процедури мають лише ті, хто погано 
або взагалі не готувався і потім заново витра-
чає місяці для адаптації планів до стандарт-
них вимог. Але Мінприроди готове допомога-
ти таким суб’єктам господарювання та про-
водить для відповідальних фахівців додатко-
ве навчання.
 Громадян просять активніше брати участь 
у громадських слуханнях щодо регіональних 
об’єктів, які проходять процедуру ОВД. Ін-
формація про їх проведення обов’язково має 
бути оприлюднена через оголошення у міс-
цевій пресі. Представники громад можуть 
впливати на рішення влади. І найдоцільні-
ше висловити свої зауваження і застережен-
ня щодо об’єкта, який планують зводити, 
саме на стадії таких слухань. На жаль, ак-
тивність громадян поки що низька. Напри-
клад, у Маріуполі, де вже розпочато п’ять 
процедур ОВД на головних підприємствах-
забруднювачах, громада спроквола підклю-
чається до процесу.
 Тим часом Закон «Про оцінку впливу на 
довкілля» дозволяє громадськості на ранніх 
стадіях брати участь в обговоренні планова-
ної діяльності, формуючи перелік питань, 
які досліджуватимуть, впливати на вибір 
альтернативного місця здійснення планова-
ної діяльності та на впровадження заходів, 
які зменшуватимуть вплив такої діяльності 
на довкілля. Всю процедуру здійснюють че-
рез Єдиний реєстр. 
 Європейську модель екологічної оцінки 
впроваджують відповідно до вимог Директи-
ви 2011/92/ЄС та Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, Договору про Енергетич-
не Співтовариство, природоохоронних угод 
ЄЕК ООН. При Мінприроди працює телефон-
на «гаряча лінія», де можна отримати додат-
кові консультації щодо практичного функ-
ціонування ОВД. Ознайомитися з Єдиним 
реєстром можна за посиланням: http://eia.
menr.gov.ua. ■

■

Відгалуження чумацького шляху
 Логістика поки що лишається однією з бо-
льових точок українських експортерів зерна. 
Можливо, дружня пропозиція сябрів дещо по-
легшить вирішення логістичних проблем при 
перевезеннях до Європи. Організувати но-
вий маршрут до ЄС вони щойно запропону-
вали на зустрічі операційного директора ПАТ 
«Укрзалізниця» В’ячеслава Єрьоміна та пер-
шого заступника начальника Білоруської за-
лізниці Ігоря Шилова. Білоруські колеги готові 
скликати тристоронню нараду з тарифних умов 
і технологій перевезень для співпраці ще й iз 
польською залізничною компанією PKP LHS 
для організації нового логістичного маршру-
ту через прикордонний перехід «Ізов—Гру-
бешів». Залізничники України та Білорусі вже 
обговорили деталі обслуговування вантажного 
та пасажирського сполучення на прикордонних 
ділянках. Білоруська сторона пролонговує на 
друге півріччя 2018 року тарифи на транзитні 
перевезення поїздом комбінованого транспор-

ту «Вікінг». За п’ять місяців поточного року об-
сяг перевезених вантажів через білорусько-ук-
раїнські міждержавні стикові пункти становив 
6,5 млн. тонн. За підсумками минулого року 
обсяг перевезених вантажів між країнами ста-
новив 16,7 млн. тонн. Це 130,6 відсотка порів-
няно з 2016 роком.

Нові реквізити податківців
 Змінилися реквізити бюджетних рахунків 
для сплати податків, зборів, платежів до де-
ржавного і місцевих бюджетів, у тому числі й 
плати за землю (у складі податку на майно). 
Як повідомляє Державна фіскальна служба, у 
зв’язку із запровадженням централізованої мо-
делі виконання дохідної частини бюджетів, із 
2 липня рахунки для зарахування доходів до 
дер жавного та місцевих бюджетів будуть від-
криті на балансі центрального апарату Казна-
чейства (МФО 899998) в розрізі кодів бюджет-
ної класифікації, бюджетів та адміністративно-
територіальних одиниць України». Інформація 

про реквізити нових бюджетних рахунків роз-
міщена на веб-порталі ДФС у рубриці «Бюд-
жетні рахунки»  та на веб-сторінках органів Де-
ржавної казначейської служби України.

Зафіксували ціну на хліб
 Виробники хлібобулочної продукції Харків-
щини вирішили сформувати регіональний запас 
пшениці та жита для утримання цін на соціальні 
сорти хліба протягом 2018/2019 маркетингового 
року. Як повідомляє Харківська ОДА, не підви-
щуватиметься ціна на десять соціальних сортів 
хліба, що мають найбільший попит. Відповідну 
угоду домовилися підписати місцеві виробники 
хліба. Харківщина стане першим регіоном, який 
матиме меморандум про формування стовідсо-
ткового запасу регіональної пшениці другого і 
третього класу та жита. Співпраця Національної 
асоціації промислового хлібопекарства та Хар-
ківської обладміністрації передбачає реаліза-
цію низки проектів, що мають сприяти розвит-
ку пекарської галузі. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Паніка з приводу буцімто заборо-
ни з першого липня приймати «дядь-
ківське» молоко переробниками вия-
вилася передчасною. Так, перехід на 
цивілізовані стандарти якості моло-
ка, зрештою, обмежить можливості 
тих господарів, які не зможуть їх до-
тримуватися. Але перехідний період 
найближчих років дозволить адапту-
ватися до нових вимог тим, хто бажає 
лишатися учасником ринку. «З пер-
шого липня для молока другого ґа-
тунку нічого не змінилося, — поясни-
ла заступник міністра аграрної полі-
тики та продовольства України Оле-

на Ковальова. — Селяни та всі, хто 
виробляє молоко в особистому госпо-
дарстві, можуть спокійно його зда-
вати на переробні підприємства. До 
1 січня 2020 року на підставі чинно-
го законодавства молоко абсолютно 
всіх ґатунків, у тому числі й друго-
го, приймається і використовується 
молокопереробними підприємства-
ми для харчових цілей». Але з 1 січ-
ня 2020-го по 1 січня 2022 року буде 
встановлено перехідний період, упро-
довж якого молоко другого ґатунку 
продовжать приймати вже винятко-
во для технічних потреб. Наприклад, 
для виробництва нехарчових продук-
тів — кормів для тварин чи казеїну. 

 Для підвищення якості молока та 
встановлення єдиних, адаптованих 
до норм ЄС вимог щодо безпечності, 
якості та гігієни при виробництві та 
введенні в обіг молока, молозива та 
молочних продуктів, фахівці Міна-
грополітики розробили проект нака-
зу «Про затвердження Вимог до без-
печності та якості молока і молочних 
продуктів». Указані вимоги мають на 
меті запровадити цивілізовану прак-
тику виробництва, переробки, вве-
дення в обіг молока та молочних про-
дуктів. Для забезпечення належної 
якості та безпечності при виробниц-
тві молока держава запланувала на-
давати значну фінансову підтримку. 
Скористатися державними коштами 
та підвищити якість своєї продук-
ції виробники можуть вже в рамках 
цьогорічної програми підтримки тва-
ринництва (виділено 4 мільярди гри-
вень) та програми розвитку фермерс-
тва і кооперації (виділено один міль-
ярд гривень).
 За словами Олени Ковальової, 
на сьогодні в Україні 30% молока, 
що надходить на переробку, — це 
молоко саме другого ґатунку. Тому 
очевидно, що необхідно надати пев-
ний час та створити умови для того, 
щоб ті, хто поки що здатен вироб-
ляти лише таке молоко, мали мож-
ливість переорієнтуватися й перебу-
дуватися під нові стандарти якості. 
Тому впродовж перехідного періо-
ду їм обов’язково надаватимуть як 
фінансову, так й інформаційну під-
тримку. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Як відомо, найвигідніше в Україні 
сплачувати податок на додану вар-
тість учасникам експортного ринку. 
Навіть у найскрутніші часи наближе-
ним до влади підприємствам-експор-
терам його повертали. Зараз механізм 
повернення ПДВ формально оголоси-
ли прозорим, з автоматичним і почер-
говим відшкодуванням. Для компаній 

поза усталеним «клубом відшкодуван-
ня ПДВ», чия продукція продається 
не завдяки, а наперекір держрегулю-
ванню, придумали інший спосіб ста-
вити палицi в колеса. Найпопулярні-
ший — нарахувати неправомірні по-
даткові штрафи, а потім мордувати 
судовою тяганиною за принципом пре-
зумпції винуватості. 
 Проте належні за законом кош-
ти підприємствам-добувачам валюти 

таки продовжують повертати. Тіль-
ки в червні десяти найбiльшим агро-
експортерам було повернено ПДВ на 
суму майже 2 мільярди гривень. Лі-
дером серед одержувачів відшкодова-
ного податку на додану вартість ми-
нулого місяця стала компанія «Кер-
нел-трейд» («Кернел») із показником 
586,1 мільйона гривень.
 Як повідомляє Державна казна-
чейська служба, до щасливої десятки 
також потрапили «Сантрейд» (Bunge) 
— 393,5 мільйона гривень; Cargill — 
249 мільйонів; «Цукорагропром» 
(«Астарта-Київ») — 205,1 мільйона; 
«НІБУЛОН» — 117,4 мільйона; Кате-
ринопільський елеватор (незмінний у 
цьому списку МХП) — 105 мільйонів; 
Allseeds — 93,4 мільйона; «Опти-
мус Агро Трейд» — 80,4 мільйона; 
Glencore — 62 мільйони та «ЛДК Ук-
раїна» — 49,9 мільйона гривень. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Як повідомляє прес-служба Мінагро-
політики, на початок липня з державно-
го бюджету нараховано дотацій фізичним 
особам за вирощування молодняку вели-
кої рогатої худоби 6,7 мільйона гривень. 
Сільгосппідприємствам за утримання корів 
виділено 259,2 мільйона гривень i на ком-
пенсацію відсотків за кредитами — 21,4 
тисячі гривень. 

■

Якщо селяни зуміють забезпечити належну чистоту молока — вигідно буде утримувати
 корів у домашньому господарстві й із новими стандартами.
Фото з сайта avatars.mds.yandex.net.

❙
❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■

ВІДШКОДУВАННЯ

Заплатив — повернув 
Десяти агроекспортерам у червні віддали 
2 мільярди гривень

■

СТАНДАРТИ

Другий клас — не брак
Молоко з домашніх господарств переробники 
прийматимуть і далі

■
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Печерні 
люди 
У Таїланді знайшли 
живими школярів, які 
заблукали в підземеллі 
дев’ять днів тому 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Таїланді рятувальники знайшли 
живими 12 хлопців та їхнього тренера 
з футболу, які дев’ять днів тому зник-
ли в печері на півночі країни. Про це 
ввечері в понеділок, 2 липня, повідо-
мив губернатор провінції Чіанграй 
Наронгсак Осатанакорн. Він зазна-
чив, що рятувальна операція ще три-
ває, але дітям i тренеру нічого не за-
грожує. «Ми знайшли їх у безпеці, 
але операція не завершилася», — ци-
тує пана Наронгсака «Ассошiейтед 
пресс». Губернатор додав, що команда 
рятувальників доставила дітям їжу, 
на місці також працює лікар, який 
уміє пірнати.
 Діти з футбольної команди віком 
від 11 до 16 років та їхній 25-річний 
тренер після тренування 23 червня 
пішли оглянути печеру Тхам Луанг. 
Через паводок вони були змушені вті-
кати далі в печеру та заблукали. Їхні 
пошуки тривали понад тиждень. По-
шуки ускладнювало те, що рівень 
води в печері постійно піднімався че-
рез дощі, а тунелі є дуже вузькими. 
У понеділок увечері їх виявили двоє 
британських водолазів на невеликому 
сухому виступі в затопленій печері. 
Хлопці, спiлкуючись iз водолазами 
розповіли, що їх там 13 і вони дуже 
голодні. За пошуками дітей спостері-
гала вся країна, оскільки було незро-
зуміло, чи знайдуть їх і чи живі вони. 
Відомо, що молодий тренер, який пот-
рапив у пастку з дітьми, необачно взяв 
їх на цю екскурсію.
 Зараз рятувальна команда, до скла-
ду якої входять спеціалісти таїландсь-
кого флоту та водолази з інших країн, 
намагається провести евакуацію ді-
тей. Прохід, який зробили рятуваль-
ники, є дуже вузьким. За словами гу-
бернатора, зараз по його маршруту 
розставляють кисневі балони та чіп-
ляють канати, що дозволить водола-
зам працювати. Також рятувальники 
відкачують воду з тунелю.
 Бі-Бі-Сі повідомляє, що рятуваль-
ники зараз борються з підйомом води, 
аби передати групі провізію. Війсь-
кові допускають, що їжа може бути 
потрібна ще наступні чотири місяці 
— саме на такий час може розтягну-
тися рятувальна операція!
 Печерний комплекс Там Луанг у 
Чіанг Раї на півночі Таїланду регу-
лярно затоплює під час дощового се-
зону, який триває до вересня-жовтня. 
Для того, аби вивести дітей раніше, 
їх треба навчити основним навичкам 
пірнання. Але експерти застерігають, 
що для недосвідчених водолазів про-
ходження по брудних водах, які не 
мають видимості, дуже небезпечне. 
Всі спроби відкачати воду досі не були 
успішними.
 Якщо чекати, доки вода сама не 
відійде, то групі доведеться зали-
шатися в печері ще кілька місяців. 
У цей період їм постійно постачати-
муть харчі та надаватимуть іншу до-
помогу. Спеціально навчених лікарів 
відправлять найближчими днями, 
аби ті оглянули дітей. Також у рам-
ках рятувальної операції групи про-
довжують прочищати гірський схил 
у надії знайти ще один шлях до пече-
ри. Третій варіант — евакуація через 
стелю печери. За допомогою буру вій-
ськові хочуть розширити природну 
скважину печери глибиною 200 мет-
рів. ■

■

У Польщі суддів Верховного суду 
примусово відправляють на пенсію
 Правляча в Польщі партія «ПіС» прагне дочас-
но відправити на пенсію низку нелояльних щодо вла-
ди суддів Верховного суду. Це передбачає судова ре-
форма. Судді вважають це порушенням права і не зби-
раються залишати посади. 3 липня теоретично може 
стати останнім робочим днем для голови Верховного 
суду (ВС) Польщі. Малгожата Герсдорф i низка її ко-
лег, згідно з новими правилами, мають бути відправ-
лені у відставку. Європейська комісія хоче цьому за-
побігти, тому в понеділок, 2 липня, розпочала ще одне 

безпрецедентне провадження щодо польського уря-
ду, яке може призвести до позбавлення Варшави пра-
ва голосу в ЄС. Розгляд справи може закінчитися по-
зовом до Суду ЄС у Люксембурзі. 

Чи причетна до «Брекзиту» Росія? 
 Національна агенція Британії з боротьби проти зло-
чинності (NCA) oтримала доступ до електронного листу-
вання мультимільйонера Аррона Бенкса, співзасновни-
ка кампанії Leave.EU, повідомляє газета «Індепендент». 
У листуванні йдеться про раніше не відомі зустрічі між 
бізнесменом i послом Росії в Лондоні. Повідомлення та-

кож свідчать, що Бенкс отримав пропозиції трьох бізнес-
угод у період перед голосуванням за вихід Британії з ЄС 
(«Брекзит»), включаючи інвестиції до шахти з видобут-
ку золота на заході Африки та пакет акцій у російській 
організації Alrosa, що займається видобутком діаман-
тів. За повідомленнями, NCA проводить допити свідків 
і співпрацює зі спецпрокурором США Робертом Мюлле-
ром, який розслідує можливе втручання Росії у вибори 
США 2016 року. Бенкс також назвав розслідування «по-
люванням на відьом» і заперечив, що він діяв як посе-
редник між Москвою та політичною кампанією Дональ-
да Трампа. Однак спілкування з послом Росії визнав.

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

Мексиканці в неділю, 1 липня, 
обирали президента країни, а 
також 500 депутатів нижньої 
палати Конгресу та 128 сена-
торів. Голосування закінчило-
ся вже над ранок понеділка за 
київським часом, тому оста-
точні результати виборів ста-
ли відомі лише вчора.

План миру для Мексики 
 Представник лівих сил Ан-
дрес Мануель Лопес Обрадор, 
більше відомий у себе на бать-
ківщині під прізвиськом Амло 
(акронімом із перших літер 
його імені), обраний президен-
том Мексики. Він набрав 53 
відсотки голосів виборців. Об-
радор стане першим за кілька 
останніх десятиліть представ-
ником лівих сил на президент-
ській посаді. Його найближчий 
суперник консерватор Рікар-
до Аная набрав 22,8 відсотка 
голосів. Перемогу на виборах 
до Конгресу (парламенту) та-
кож святкує партія обраного 
президента «Рух національно-
го відродження», яка набрала 
загалом від 175 до 196 місць в 
обох палатах. 
 Очільник правлячої Інсти-
туційно-революційна партії 
Хосе Антоніо Меаде побажав 
Обрадору «великих успіхів». 
Ця партія до 2000 року незмін-
но правила країною впродовж 
71 року і після нетривалого пе-
ріоду в опозиції повернулася до 
влади у 2012 році під керівниц-
твом попереднього президента 
Енріке Пенья Ньєто.
 «Мир і спокій — це плоди 
справедливості», — зазначив 
після оприлюднення резуль-
татів виборів Лопес Обрадор, а 
також пообіцяв «план прими-
рення і миру для Мексики», 
інформує агенція «Ассошiей-
тед пресс». 64-річний колиш-
ній мер Мехіко вже брав участь 
у президентських перегонах у 
2006 та 2012 роках. Цьогоріч 
він виборов більшість голосів 
виборців з обіцянками подола-
ти корупцію та злочинність, а 
також допомогти мільйонам 
мешканців виборсатися зі злид-
нів. Лопес Обрадор також за-
явив про прагнення «дружби і 
співробітництва» зі США, пові-
домляє агенція AFP.
 Президент США Дональд 
Трамп одним iз перших приві-
тав сусіда з перемогою. «Я з не-
терпінням чекаю початку робо-
ти з ним (Лопесом Обрадором). 
Попереду чимало роботи на ко-
ристь як США, так і Мексики!» 
— написав він у «Твіттері». На-
гадаємо, що антиміграційна 
політика Трампа та його рито-
рика стосовно мексиканських 
мігрантів у США, плани звести 

стіну на кордоні з Мексикою та 
намагання підвищеними подат-
ками та всіма іншими способа-
ми змусити американських під-
приємців закрити свої підпри-
ємства в Мексиці з її дешевшою 
робочою силою та перенести ви-
робництво до США суттєво ус-
кладнила відносини між двома 
країнами.
 На початку лютого цього 
року тодішній держсекретар 
США Рекс Тіллерсон закликав 
Мексику ретельно стежити за 
виборами у своїй країні через 
можливе втручання Росії у цей 
процес. Обрадор відкинув твер-
дження Тіллерсона, що його 
кампанія може мати підтрим-
ку з боку Кремля. Водночас 
конкуренти Обрадора у вибор-
чій гонці також звинувачували 
його в симпатіях до Москви та 
зв’язках iз Кремлем. Колишній 
мер Мехіко — столиці Мексики 
— Андрес Мануель Лопес Обра-
дор мав позитивне висвітлення 
у спрямованих на іспаномовно-
го глядача й читача російських 
ЗМІ, таких як «Спутник» чи 
RT. Це і викликало підозру се-
ред опонентів Обрадора, що він 
має підтримку Кремля. Втім, 
таку підтримку Москви мають 
всі ліві президенти країн Ла-
тинської Америки.

Під час виборчої кампанії 
вбили 130 кандидатів 
 Але Амло переміг пере-
дусім завдяки своїм щедрим 
і не завжди реальним вибор-
чим обіцянкам. Тепер йому 
доведеться керувати країною 
в надзвичайно складних полі-
тичних і економічних умовах, 
на які накладається ще й ней-

мовірно високий рівень зло-
чинності й насилля. Мекси-
ку поділили на свої зони впли-
ву кілька великих наркокар-
телів, щодня в країні гинуть 
від насильницької смерті в се-
редньому 90 осіб. На такому ж 
тлі відбувалася виборча кам-
панія, під час якої були вбиті 
близько 130 кандидатів на різ-
ні виборні посади. Сотні людей 
зняли свої кандидатури просто 
через страх за своє життя. Цьо-
горічна виборча кампанія ста-
ла найжорстокішою за всю іс-
торію країни. 
 Обрадор також виставляв 
себе під час виборчої кампанії 
в якості борця з «мафією вла-
ди», тобто корупцією у вищих 
владних ешелонах. Він обіцяв 
країні «радикальну трансфор-
мацію» й «викорінення коруп-
ції». У своїй першій публічній 
заяві після перемоги пан Лопес 
Обрадор також оголосив, що го-
ловною місією його адміністра-
ції буде боротьба з корупцією і 
безкарністю.
 Опоненти Лопеса Обрадо-
ра попереджають, що його ліві 
популістські погляди «перетво-
рять Мексику на Венесуелу». 
Його порівнюють із покійним 
венесуельським президентом 
Уго Чавесом і застерігають, що 
Амло може зруйнувати мекси-
канську економіку так само, 
як Чавес зробив це з венесу-
ельською. Сам Обрадор заяв-
ляє, що не прагнутиме націо-
налізації чи переобрання піс-
ля завершення свого прези-
дентського терміну. Водночас 
він обіцяв переглянути конт-
ракти, укладені державною на-
фтодобувною компанією «Пе-

мекс» із приватними компанія-
ми за правління Енріке Пенья 
Ньєто, і перевірити їх на злов-
живання. Він також запевняє, 
що підніме зарплати і пенсії за 
рахунок скорочення держав-
них видатків і підвищення по-
датків для багатих. 
 Амло також порівнюють із 
Дональдом Трампом, зокрема, 
за нелюбов до преси, яка його 
критикує. Амло вже заявив, 
що не вірить у мексиканську 
демократію. Його не турбує ав-
торитет такого найважливішо-
го інституту, як вибори, і ав-
торитет центральної виборчої 
комісії. Верховний суд Амло 
якось назвав інструментом олі-
гархії. Інтелектуалів та пресу, 
які його критикують, політик 
таврує «буржуями» та продаж-
ною обслугою мафії при владі.
 Мексика за розмірами еко-
номіки — друга у Латинській 
Америці після Бразилії. Вона 
також є великим експорте-
ром нафти. Проте ціни на на-
фту знижуються, що призвело 
до девальвації песо щодо дола-
ра. У цілому Мексика — краї-
на не з бідних, її ВВП на душу 
населення становило 9,2 тис. 
доларів у 2017 році (в Україні 
цей показник становить 2 тис. 
доларів). Однак 53 мільйони 
з майже 125 мільйонів мек-
сиканців — тобто 40% жи-
вуть за межею бідності, в тому 
числі майже 10 мільйонів — 
в умовах крайньої бідності. У 
рейтингу сприйняття коруп-
ції Transparency International 
Мексика посідає 135-те місце у 
світі поряд iз Росією, Папуа — 
Новою Гвінеєю, Киргизстаном 
i Лаосом. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Амло дружитиме з усіма
У Мексиці вперше за кілька десятиліть президентом обрано представника лівих

■

Селфі з переможцем.❙
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Уродженець села Смородщини, що на 
Чутівщині, Олег Колісник після закінчення 
медичного коледжу чотири роки працював 
у відділенні реанімації Полтавської обласної 
клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовсько-
го. Був мобілізований до ЗСУ в першу хви-
лю мобілізації. На ту пору мав за плечима 
всього 23 роки.
— Вік не має жодного значення, — розмір-
ковує Олег Колісник, якому виповнилося 
26. — Так склалося, що багато моїх друзів 
набагато старші за мене. Та й у нашій 8-й 
Полтавській окремій автомобільній сані-
тарній роті були, в основному, дорослі чо-
ловіки. При цьому всі зверталися одне до 
одного на «ти», бо були, ніби брати. Спер-
шу збиралися йти в зону АТО удвох із од-
нокласником — навіть повістки разом от-
римали. Проте він пішов першим, тож мені 
навіть образливо стало — почав настирли-
во нагадувати про себе, чи не щотижня те-
лефонуючи до військкомату. Щоправда, ані 
батьки, ані дружина Ірина про це не знали. 
Тож коли головний лікар повідомив про те, 
що мене таки мобілізують, і я попросив Іру 
допомогти мені зібратися, вона спершу на-
віть не повірила — подумала, що жартую.

«Руки в усіх нас були криваво-
чорними»
 На базі військової частини у Вакулен-
цях — селищі в Подільському районі Пол-
тави, де формувалася 8-ма автомобіль-
на санітарна рота, чоловіки ремонтували 
«вбиту» техніку (загалом понад 50 авто-
машин), що надійшла від медзакладів об-
ласті. А Олег Колісник одержав завдан-
ня навчити весь особовий склад надавати 
першу медичну допомогу. За словами мо-
лодого чоловіка, він почувався тоді дещо не 
в своїй сорочці, адже досвіду з військової 
медицини не мав. За час роботи в реаніма-
ції стикався з кульовими й ножовими по-
раненнями, але ж на фронті бувають ще й 
осколкові, вибухові. Тож перш ніж пояс-
нити іншим, як надати допомогу в бойових 
умовах, змушений був сам штудіювати ме-
дичну літературу.
 — Тижнів через два поповзли чутки, 
що нас відправлятимуть у зону АТО. А тоді 
ж іще ні в кого не було ні бронежилетів, ні 
касок, — пригадує Олег. — Невдовзі їх по-
чали підвозити волонтери, священики. 
Мене ж повністю екіпірували в моїй лі-
карні. Якось уночі нас підняли по тривозі. 
Надійшов наказ: 20—25 санітарних ма-
шин на виїзд. Куди — ніхто не знав. Їх не 
було кілька днів. Виявилося, вони були в 
тилу у противника — в Іловайському «кот-
лі». Коли повернулися, на зміну їм виїхала 
наша колона. Мушу сказати, що спершу я 
не входив до жодного з екіпажів — моїм за-
вданням було стежити за здоров’ям особо-
вого складу, проте така перспектива мене 
зовсім не влаштовувала. 
 Тим часом Сергій Терновий із Кобеляк 
не мав напарника. Тож Олег Колісник пі-
шов до командира й твердо заявив, що при 
штабі військової частини не сидітиме, пої-
де з «Рєзвим» (це позивний Сергія) — і 
крапка. Ставши екіпажем, вони так і про-
служили рік у зоні АТО разом.
 — Наша колона автомобілів із прикріп-
леними до них білими прапорами також за-
їхала в Іловайський «котел», — розповідає 
про пережите Олег Колісник. — Нас зустрі-
ли «сепари», наказали здати бронежилети, 
зброю (так ми лишилися в самих штанах 
і футболках). Попередили: якщо хтось не 
здасть — розстріляють на місці. Потім кі-
лометрів зо два супроводжували нашу ко-
лону до місця дислокації російських війсь-
кових частин. Росіяни також насамперед 
нас обшукали, а тоді показали, де лежать 
тіла наших загиблих бійців: їх поскладали 
і на кузов автівки, і просто на брезент. Тих, 
у кого в руці була затиснута граната, не зай-
мали. Нас російські військовики попереди-
ли, щоб дивилися, чи чека не висмикну-
та. Хоч були випадки, коли, скажімо, пе-
ревертаєш бійця, який лежить обличчям 
униз, а під ним — граната. Тобто невідомо, 
чим усе це могло закінчитися. До того ж ми 
весь час були під прицілом у росіян. Я сти-
кався зі смертями, коли працював у реані-
мації. Але просто смерть і вбивство — різні 
речі. Це важко пояснити людині, яка не ба-
чила жахіть війни. Скажімо, нам доводи-
лося збирати руки-ноги, півголови або ту-
луб без голови. Свій перший труп я зняв із 
розбитого ЗІЛа — тіло практично згоріло, 

майже сам попіл лишився, і тільки серце 
було неушкодженим. Уявляєте таку кар-
тину? Одне тіло росіяни прикопали, бо 
воно геть почало розкладатися. Та ми ро-
зуміли, що маємо забрати хлопця, аби рід-
ні мали можливість його поховати. Відко-
павши, дістали його голими руками, пок-
лали на ноші й віднесли до кузова КамА-
Зу. Руки в усіх нас були криваво-чорними. 
Згідно з офіційними даними, в Іловайсько-
му «котлі» загинуло 370 наших бійців. Та 
навіть якби число полеглих сягало 500, 
навіть тоді це не відповідало б дійсності. 
Бо ми назбирали останків 200-х два кузо-
ви КамАЗів із горою. І, завважте, це лише 
наша команда.

З Іловайська — в аеропорт
 Олег Колісник зізнається: те, що 
вийшли з Іловайського «котла», можна 
назвати не інакше, як дивом. Завершивши 
свою страшну роботу, колона медичних ав-
томобілів узяла курс на українську тери-
торію. А оскільки російські військовики, 
за словами Олега, із місцевими бойовика-
ми не в ладах, то останніх ніхто не попере-
див про рух колони.
 —  І от «сепари» нас зупиняють і го-
ворять: ви, мовляв, нікуди не поїдете, — 
Олег знову ворушить такі болючі спогади. 
— Полонених і поранених, яких нам відда-
ли росіяни, вони забрали — пам’ятаю, се-
ред них було п’ять чи сім зовсім молодих 
хлопців. А нам наказали вийти з автомо-
білів і вишикуватися. Самі ж озброєні «се-
пари» почали кучкуватися. І було таке вра-
ження, що нас збираються розстріляти. От 
тоді прийшло усвідомлення, що це все, кі-
нець... Пощастило, що вчасно з’явився їх-
ній командир. Пролунала команда: «Від-
ставити, я ж говорив, щоб цих не займа-
ли». Ніч ми провели у тилу в противника, 
а вранці побрели полем — пересуватися 
автівками по високій траві не могли. Там 
знайшли іще двох наших 200-х. Одному з 
них перед смертю, мабуть, було настільки 
боляче, що він сам собі зробив три знебо-
лювальні уколи. Забрали тіла й цих двох 
бійців. І тоді «сепари» сказали: може-
те, мовляв, бути вільними. Ми не просто 
виїжджали звідти — летіли, наскільки 
дозволяла стара медична техніка. 
 Після виходу з Іловайського «котла» 
екіпажі 8-ї Полтавської автомобільної 
санітарної роти дислокувалися в різних 
військових частинах по всьому фронту. У 
жовтні 2014-го в Олега Колісника захворів 
батько, тож він відпросився в керівництва 
на три дні, щоб домовитися про операцію. 
А коли повернувся, виявилося, що якраз 
потрібні досвідчені медики в Донецькому 
аеропорту. У 8-й роті були три фельдшери, 
із них тільки Олег Колісник — із досвідом 
роботи. Тож вибір упав на нього.
 — Була одна умова: написати рапорт, 
що їду туди добровільно, — сумно посмі-

хається Олег. — Така собі хитрість війсь-
кового керівництва. Я написав рапорт і 
того ж дня поїхав. Заходив до Донецько-
го аеропорту разом із бійцями 79-ї десан-
тної бригади. Так було завжди: нас постій-
но відряджали до якоїсь військової час-
тини. Збігав жовтень. На ту пору старий 
термінал іще був нашим. Ротація захис-
ників аеропорту відбувалася через кожні 
10 днів. Довше витримати у приміщенні, 
по якому весь час гатила артилерія, яке на-
кривали шквалом мін «Гради», періодич-
но штурмували диверсійні розвідгрупи, до 
якого танки підходили майже впритул (а 
ми відбивали їхній наступ мушкетницею 
1941 року випуску), навіть суто психоло-
гічно було важко. Дуже прицільно били во-
рожі снайпери: якщо рукою візьмешся за 
кут стіни, вважай, що пальця немає. Було 
таке, що в бійців відбивали мочку вуха. 
Мені пощастило, що за ті 10 днів, які про-
вів у старому терміналі, в нашому таборі не 
було ні втрат, ні поранень. Тож я викону-
вав ті ж обов’язки, що і звичайний солдат. 

Снаряди прилітають нізвідки
 — Небезпека чатувала там на кожно-
му кроці, — продовжує розповідь «АТО-
вець», котрий побував і в ролі «кіборга». 
— Якось у нас майже закінчилися запа-
си води, тож цілих три дні ми використо-
вували її вкрай економно, берегли кожну 
краплю. Одного разу спускався до підва-
лу, несучи у кружці воду на двох із поб-
ратимом. Пішов за нею без каски й броне-
жилета. І от чую: просто біля вух дзвенять 
кулі. А я ж і залягти не можу, бо розіллю 
останню воду. Дякувати Богу, все обійш-
лося. Можна сказати, мені часто щасти-
ло. Можливо, тому що весь час звертався 
до Господа і просив його захисту. Здаєть-
ся, десь на 5-й день стояв на посту, коли 
невідомо звідки прилетів снаряд. Удар-
ною хвилею мене відкинуло метрів на 2—
3, окрім того, на голову посипалася цегла 
— добре, що хоч був у касці. Так отримав 
контузію й перестав чути на одне вухо. 
Мене хотіли відправити з аеропорту — тим 
паче, що саме прибули наші БТРи. Але го-
дин через 4—5 я очунявся і навідріз від-
мовився покидати термінал. Коли через 
10 днів виїжджали з нього через вузький 
«коридор», потрапили під обстріл про-
тивника. Так нам вдалося вибратися до 
своїх аж у районі Краматорська. Потім 
мене відправили на лікування до Дніп-
ра, де я попросився в Полтавський гос-
піталь. А коли приїхав до Полтави, кон-
тузія заявила про себе на повну силу: вже 
не міг і слова мовити. І навіть після кур-
су лікування, коли відновилася мова, іще 
місяців зо два заїкався. Мене хотіли спи-
сати, проте я умовив лікарів цього не ро-
бити й після Нового року повернувся до 
своєї частини.
 Після цього вони з напарником домо-

вилися, щоб увесь час перебувати в 93-й 
бригаді, адже в місцях її дислокації доб-
ре вивчили дороги, знали, звідки веде об-
стріл противник. Так прослужили півро-
ку, чи не щодня виїжджаючи на завдан-
ня до Красногорівки, Тоненького, Пісків, 
Опитного тощо.
 — 2015 рік уже був зовсім іншим. На-
ступальних дій наші військові не вели, 
тож 200-х стало значно менше — вже лег-
ше. Ми вивозили в основному 300-х — 
найчастіше з осколковими пораненнями, 
— пригадує Олег. 
 Олег Колісник зізнається: настала 
мить, коли він відчув себе військовим, а 
армію — сім’єю й хотів підписати конт-
ракт про службу в ЗСУ до кінця війни. Але 
коли побачив, за його словами, що розпо-
чалася зовсім інша війна, за якої військові 
вже не відвойовують своєї території, а си-
дять в окопах і відбивають атаки противни-
ка, охолонув. До того ж і дружина мала от-
от народити їхнього первістка, тож моло-
дий чоловік вирішив, що він потрібніший 
там, удома. Ірина народила сина 27 серпня, 
а Олег демобілізувався 18 вересня.
 Повернувшись із зони АТО, молодий 
фельдшер знову ліг до шпиталю. То був 
теж тяжкий період: Олег переніс опера-
цію на спині — як пояснили лікарі, виліз-
ло боком переохолодження, що на фронті 
було звичною річчю. Потім проходив реа-
білітацію. Увесь цей час ні з ким не ділив-
ся тим, що довелося пережити в зоні воєн-
ного конфлікту, відмовлявся від інтерв’ю 
— усе тримав у собі. Коли ж хтось із рідних 
чи друзів розпитував про війну, намагав-
ся розповісти щось на позитивній ноті. 

«На війні ми раділи вже хоча б тому, 
що живі»
 — Було таке, що їдемо з напарником, 
а противник за якихось півкілометра: 
він бачить нас, ми — його. А санітарна 
машина була найпершою ціллю, яку на-
магалися знищити, — констатує Олег. 
— Часто доводилося долати дорогу на 
військову позицію «Зеніт», що проля-
гала повз аеропорт, який на ту пору вже 
був захоплений бойовиками. На ній була 
яма — швидко через неї не проскочиш, 
потрібно пригальмувати. Цим користу-
вався противник. І от ми вилітаємо з тієї 
ями — чуємо, позаду «гуп» снаряд. Пос-
міявшись, поїхали далі.
 — Щось не дуже смішно... 
 — Я вам скажу: якщо там, у зоні 
воєнного конфлікту, весь час почувати-
ся пригніченим, може й «дах» з’їхати, 
— зауважує Олег. — Тож ми раділи вже 
хоча б тому, що живі. Так от, їдемо далі, 
а нам навздогін ще один залп. Випавши з 
машини, залягли обабіч дороги. «Га-га-
га, — сміємося, — усе одно не дістали». 
А руки самі тягнуться до цигарок.
 Нині Олег Колісник знову час від 
часу підліковується в госпіталі — кон-
тузія ні-ні та й дає про себе знати.
 — Докучають головні болі. Часто не 
спиться, — скаржиться учасник АТО. — 
А до війни проблем зі сном не було. Бу-
ває, тільки заплющу очі — падаю в прір-
ву. Тоді через силу змушую себе просну-
тися. Стулю повіки — знову падаю...
 У відділенні реанімації обласної лі-
карні молодого фельдшера чекали. Про-
те він сам пішов звідти, бо через опера-
цію, реабілітацію надто довго був на лі-
карняному. До того ж після пережитого 
працювати в реанімації було психологіч-
но важко. Урешті-решт він зрозумів, що 
потрібно зробити паузу.
 — Не міг спати ще й тому, що пере-
ді мною поставали загиблі в Іловайсь-
кому «котлі», — ділиться Олег. — Кож-
ного з тих, кого брав на руки й відносив 
до кузова КамАЗу, запам’ятав в облич-
чя. Тепер вони приходять уві сні. Якось 
до мене звернулися київські розшуков-
ці, показали фотознімки загиблих, і я 
опізнав багатьох хлопців, обличчя яких 
закарбувалися в пам’яті. До речі, ті роз-
шуковці вже знають і бійця, якому нале-
жало підібране мною серце. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Коли жахливий сон – це реальність 
Синдром війни: фельдшер, провівши рік у зоні АТО, вирішив піти з медицини

■

Після війни.
Фото з особистого архіву Олега Колісника.

❙
❙У Донецькому аеропорту.❙
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Семен ШТУНДЕРА

Ігоря Шипiцина вважають одним 
із найталановитіших фотографів і 
авторів кліпів в Україні. Він трива-
лий час працював з міжнародни-
ми журналами «Вог» та «Естрим», 
зняв перші портфоліо для Віктора 
Цоя, Гаріка Сукачова, груп «Танок 
на майдані Конго», «Грін Грей» та 
інших. Однак найбільшим досяг-
ненням свого життя Шипіцин вва-
жає інше — він став «аксакалом 
неформалів» у «трубі» на майдані 
Незалежності (підземному пере-
ході) та активним борцем з нарко-
торгівлею в центрі Києва, підняв 
столичну молодь, серед якої став 
беззаперечним авторитетом, на 
Майдан 2013-го...  

«Чиновники зі шприцами»
 Через активну боротьбу з нар-
которговцями, для яких «труба» 
— «золоте дно», на нього було 
скоєно кілька замахів. Його шу-
кали і вдома, і в друзів, тож був 
змушений переховуватися. 
Офіційна робота приносила чи-
малий прибуток (усе-таки він 
працював зі знаменитостями), 
тому мав кошти, аби на якийсь 
час подалі «зникнути». Але він 
усе одно примудрявся повертати-
ся до Києва, до «центрової» мо-
лоді, й вести з нею активну робо-
ту проти вживання наркотиків. 
Завдяки його авторитету серед 
молоді в українській столиці дав-
но триває масштабний рух проти 
наркозалежності. 
 Він бачив у своєму житті тих, 
кого від «наркоти» не вдалося 
врятувати, тому затявся на вій-
ну з її поширювачами. Через це 
він фактично перебуває під пос-
тійним прицілом наркобаронів 
Києва, більшість з яких і нині 
на державній службі або носять 
у кишенях піджаків депутатські 
мандати. «Чи не половина всіх 
теперішніх депутатів, і провлад-
них, і опозиційних, свої статки 
заробили саме на наркотиках, — 
каже Ігор Шипiцин, з яким ми 
зустрілися в тій-таки «трубі» під 
Майданом.— Кого ці, як ми їх 
називаємо, чиновники зі шпри-
цами наймають проти мене та 
моїх соратників? Або продаж-
ну міліцію, яка раптом стала 
поліцією, або скінхедів, угрупо-
вання яких є вірними служака-
ми наркобаронів при владі».
 Нині в Києві існує Школа ху-
дожньої фотографії Ігоря Ши-
пiцина, в якій гуртуються діти, 
котрі хочуть навчитися професій-
ній фотозйомці та операторсько-
му мистецтву. У школі — надзви-
чайно приємна творча атмосфера. 
Там я чекав на нього кілька міся-
ців, намагаючись упіймати «мет-
ра», коли він вийде з підпілля, в 
яке його вчергове загнали недоб-
розичливці. «Нехай ці діти кра-
ще тут тусуються, ніж колять-
ся по підвалах чи в «трубі», — 
каже його дружина Світлана, 
вірний помічник свого чолові-
ка, яка в школі навчає підлітків 
акторській майстерності. — Ми 
розуміємо, що сама творчість не 
може звільнити від наркозалеж-
ності, тому, так би мовити, роби-
мо для потребуючих серйозний 
ухил у духовність. Тільки духов-
не переконання і християнські 
цінності можуть замінити їм згуб-
ну пристрасть. Зміна світогляду 
з цинічного вуличного на високо-
духовний біблійний може у кри-
тичний момент життя змусити 
колишнього наркомана не вколо-
тися, а помолитися, і встояти пе-
ред спокусою здатися».
 На Хрещатику Шипiцина не 
раз називали, і я це особисто чув, 
«батюшкою неформальної мо-
лоді», а дехто з бувалих колиш-
ніх наркоманів казав мені у його 
фотошколі, поки я там роздив-
лявся роботи майстра: «Він — 

наш старший брат. Але найчасті-
ше ми його звемо МС Пастор». 

«На нас ідуть скінхеди»
 Почалися гоніння на Ігоря 
Шипiцина та його родину май-
же двадцять років тому, 2000-
го, коли про його неформальну 
діяльність почала писати преса. 
Авторитетний серед молоді чо-
ловік одразу ж зацікавив вла-
ду, і на подружжя нацькували 
СБУ. «У березні того ж року на 
Майдані, — розказує Ігор Шипi-
цин, — до мене тут ось підвалило 
п’ятеро бугаїв у формі і парочка 
в цівільному. Не церемонячись, 
вони схопили мене і потягли до 
відділення міліції. Мене, бор-
ця з наркоторгівлею, спробува-
ли звинуватити в продажу нар-
котиків!.. Але допит проводила 
жінка. І коли я розповів про те, 
як служу цим дітям, як помагаю 
їм покинути згубну звичку, що з 
ними провожу спеціальні занят-
тя і не кидаю на півдорозі, вона 
розплакалась. І мене — на пер-

ший раз — відпустили». 
 Утім після цього інциденту, 
який лише додав авторитету Іго-
рю Шипiцину серед молоді, він 
відчув, що за ним регулярно сте-
жать. Далі сталося ще кілька на-
падів і побиттів. А потім міліціо-
нери стали приходити додому і 
навіть на роботу. Вигадували, 
нібито когось убили в районі, і 
вони шукають між тими, хто у 
них «на олівці». Власне, зазви-
чай саме так і «обробляють» не-
вгодних: спершу ходять на робо-
ту, додому, «продзвонюють» ро-
дичів і друзів, нагнітаючи ситу-
ацію. Хтось під цим пресингом 
справді здається. А для стійкі-
ших існують інші методи: наць-
ковують звичайних «гопників» 
або якесь войовниче молодіжне 
угруповання на кшталт «тіту-
шок» чи скінхедів. Подібне ста-
лося і з Шипiциним. 
 «Якось мене попередили, що 
на нас ідуть скінхеди — будуть 
бити «підземну молодь» на Май-
дані. І справді, близько 9-ї годи-
ни вечора майже 30 бритоголових 
напали на нас із битками і ланцю-
гами. Мені тоді зламали два реб-
ра і розбили голову. Міліція вза-
галі не втручалася, бо і видно її не 
було, що означає — вони були по-
переджені про напад скінхедів, 
— згадує Ігор. — Через чотири 
дні мій стан дуже погіршився — 
з легенів стала виділятись рідина, 
і мене забрала «швидка». Наша 
молодь провідувала мене і дуже 
переживала. Я тоді справді ледве 
не вмер. Але Бог милував, і я нині 
знову тут!»
 Постраждала і його дружина, 
й не раз. Якось її на Прорізній, у 

самому центрі столиці, схопили 
кілька міліціонерів, які відібра-
ли в неї особисті речі і без будь-
яких офіційних пояснень допи-
тували майже дві доби, аж до 
втрати свідомості. Вони вимага-
ли від Світлани письмової відмо-
ви від громадської діяльності — 
«проповідей» на Майдані. «Вона 
відмовлялась, — розказує Ігор, 
— а я не знав, де її шукати весь 
цей час. І це в нашому місті! У де-
мократичній вільній Україні!»  

«Ми ще хочемо жити»
 Щоби не наражатися на пос-
тійні звинувачення у неформаль-
ності, яка, до речі, не є чимось 
протизаконним в Україні, под-
ружжя Шипiциних усе-таки ви-
рішило зареєструвати офіційну 
організацію. Та й молоді кияни, 
яких гуртувалося довкола Ши-
піциних дедалі більше, потребу-
вали свого, так би мовити, даху 
над головою — клубу, де могли б 
збиратися. Тим більше, що нині 
їхню «тусню» — «трубу» — вла-
да майже розігнала, заборонив-
ши там збиратись у вечірній час, 
що дуже дивно, як для європей-
ської столиці.
 Організацію Шипiцини на-
звали арт-центр «Шелтер» 
(«Shelter»), орендували при-
міщення на Прорізній. У статуті 
цього вільного клубу молоді Киє-
ва записано — «...мета організації 
— захищати духовні, соціальні, 
творчі та інші інтереси молоді». 
 «Відтоді ми почали проводи-
ти акції протесту просто на цент-
ральній вулиці, викриваючи на 
них конкретні персони — діл-
ків наркоіндустрії, які є високо-

поставленими чиновниками, ві-
домими всій Україні, — розка-
зує Ігор. — І це тривалий час від-
бувалося щосуботи та щонеділі, 
починаючи з літа 2009-го. Звіс-
но, нам вдалося наступити на мо-
золі тим, хто заробляє на здоров’ї 
дітей, та згодом зрозуміли, що є 
реальна загроза нашим життям, 
відтоді вирішили по-серйозному 
переховуватися».
 Хоча корупція починається з 
голови, та закінчується вона ки-
шенею. Чому їх переслідують, 
якщо вони роблять добро? Тому 
що забирають клієнтів у нарко-
мафії! З великими труднощами 
отримуючи офіційні дозволи від 
адміністрації міста, як громадсь-
ка організація, вони стали прово-
дити зустрічі з молоддю у вихід-
ні дні там-таки, на майдані Неза-
лежності та на Хрещатику, куди 
почали приходити не тільки мо-
лодь, а й дорослі. 
 Уже не так часто, але раз на 
два-три місяці такі публічні мо-
лодіжні акції відбуваються й до-
тепер. Часто вже навіть без участі 
своїх наставників — подружжя 
Шипіциних, які змушені біль-
шість часу мешкати за кордоном. 
Проте вони повсякчас перебува-
ють на зв’язку зі своїми підопіч-
ними — сучасні засоби зв’язку 
це, на щастя, дозволяють. 
 «Але коли патрульні поліцей-

ські чують, як підлітки публічно 
моляться проти корупції у владі, 
проти беззаконня в поліції, проти 
наркоторгівлі, то відразу змушу-
ють їх розійтися, відключають 
апаратуру і вимагають припи-
нити «це зборище», — каже Ігор.  
Хоча ж насправді вони нічого по-
ганого не роблять. Тут правоохо-
ронні органи діють миттєво. А от 
на боротьбу з наркоторгівлею — 
своєю безпосередньою функцією 
— скеровують свої сили якось 
мляво. Зверніть увагу: весь Київ 
«прикрашено» «рекламою» і но-
мерами телефонів, за якими про-
дають бошки, шишки, спейси, 
марки... Більшість людей, на-
певно, навіть не здогадуються, 
про що йдеться. А йдеться про 
дурман, на якому хтось непога-
но заробляє! Що заважає поліції 
блокувати ті телефони або сайти, 
які поширюють зілля?   
 І ця невидима війна триває. 
Триває вже роками... «Тебе важ-
ко було знайти», — дорікнув я 
Ігорю Шипіцину наприкінці 
розмови. «Знаєш, а ми ще хоче-
мо жити. У нас достатньо сил, до-
свіду, знань, щоб служити Богу 
і людям, і бути корисними сус-
пільству. Тому слід бути не тіль-
ки невинними, як голуби, але й 
мудрими, як змії, — треба вміти 
ховатися. І це слова Ісуса Хрис-
та»... ■

НЕВИДИМА ВІЙНА

Пастор підземного Майдану,
або Хто переслідує борців із наркоторгівлею?

■

Акція протесту проти легального поширення наркотиків через аптеки. ❙

Такої «реклами» у столиці особливо багато біля шкіл.❙

Ігор Шипіцин (праворуч) та його «паства». 
Фото з особистого архіву Ігоря Шипiцина.

❙
❙
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Як отримати 
допомогу після 
втрати роботи? 
Відповідає міністр юстиції 
України Павло Петренко 
 Пане міністре, вже кілька місяців не можу 
знайти роботу. Чи маю я право на допомогу з 
безробіття?

Іван Степанюк 

Кому надається допомога з безробіття?
 Громадянам у випадку втрати заробітної пла-
ти (грошового забезпечення) або інших доходів 
унаслідок втрати роботи через незалежні від них 
обставини.
 На допомогу з безробіття може претендувати 
застрахована (офіційно працевлаштована) особа. 
 Реєстрація безробітних проводиться центром 
зайнятості за особистою заявою особи і призна-
чається з восьмого дня після реєстрації.
 Перелік документів, потрібних для реєстра-
ції, можна переглянути на офіційному сайті Дер-
жавної служби зайнятості. 

Як визначається розмір допомоги 
з безробіття?
 Розмір допомоги з безробіття визначається у 
відсотках до середньої заробітної плати (доходу) 
і залежно від страхового стажу:
 * до 2 років — 50 відсотків;
 * від 2 до 6 років — 55 відсотків;
 * від 6 до 10 років — 60 відсотків;
 * понад 10 років — 70 відсотків.
 Мінімальний розмір допомоги з безробіття 
становить 1440 грн.
 Залежно від тривалості безробіття, визначе-
на допомога з безробіття становить: 
 * перші 90 календарних днів — 100 відсотків; 
 * протягом наступних 90 календарних днів 
— 80 відсотків; 
 * у подальшому — 70 відсотків.
 Люди, які мають страховий стаж менший за 
шість місяців або були звільнені з попереднього 
місця роботи за некомпетентність, мають право 
на допомогу в розмірі 544 грн. 
 Допомога з безробіття не може перевищувати 
чотириразовий розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб (1 липня — 1841 гривня). 

Який строк надання допомоги з безробіття?
 Загальна тривалість виплати допомоги з без-
робіття не може перевищувати 360 календарних 
днів протягом двох років. А для молоді, яка за-
кінчила або припинила навчання у загальноос-
вітніх, професійно-технічних і вищих навчаль-
них закладах чи звільнилася зі строкової війсь-
кової служби — 180 календарних днів.
 Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до 
настання права на пенсію) —  не може переви-
щувати 720 календарних днів.

Чи можуть відмовити в допомозі з безробіття? 
Чи можна оскаржити відмову?
 Підставами для відмови в наданні статусу 
безробітного є:
 1) відсутність на дату звернення до центру 
зайнятості необхідних документів;
 2) встановлення факту зайнятості особи;
 3) письмова відмова особи від пропозиції під-
ходящої роботи;
 4) неповернення особою коштів, отриманих 
за період попередньої реєстрації, що припинена 
на підставі, зокрема: встановлення факту подан-
ня особою недостовірних даних та документів, 
на підставі яких прийнято рішення про надан-
ня їй статусу безробітного, призначення випла-
ти матеріального забезпечення на випадок без-
робіття та надання соціальних послуг, що мав 
місце протягом періоду реєстрації; встановлен-
ня факту виконання безробітним оплачуваної 
роботи (надання послуг); припинення професій-
ного навчання за направленням центру зайня-
тості без поважних причин.
 У разі прийняття центром зайнятості рішен-
ня про відмову в наданні статусу безробітного 
особа може оскаржити та повторно подати за-
яву про надання зазначеного статусу не раніше, 
ніж через сім календарних днів.
 Якщо у вас залишились питання, звертайтесь 
до єдиного контакт-центру системи безоплатної 
правової допомоги за тел.: 0 800 213 103. ■

■

«Застаріле мислення не стимулює 
розвиток ні особи, ні країни»
 «Товариство «Знання» пережи-
ло різні часи, мало і успіхи, і труд-
нощі, — наголошує президент то-
вариства Василь Кремень. — Але 
сьогодні це ефективно працююча 
громадська організація, яка має 
серйозне представництво в регіо-
нах, об’єднує у своїх лавах багатьох 
представників нашої інтелігенції, 
інших верств населення. Воно послі-
довно відстоює національні інтере-
си України, усіляко допомагає збе-
регти територіальну цілісність на-
шої держави, національну єдність, 
сформувати громадянське суспіль-
ство, сприяти розвиткові людини. 
Для цього використовує різноманіт-
ні форми роботи — традиційне про-
світництво, сучасні інформаційні 
технології, освіту дорослих, робо-
ту Київського планетарію — одно-
го із кращих в Європі, діяльність за-
снованого Товариством закладу ви-
щої освіти — Університету сучас-
них знань тощо. Переконаний, що 
ми докладемо всіх зусиль для по-
дальшого прогресу нашої країни, 
зміцнення державності та захисту 
національних інтересів».
 Спектр діяльності Товариства 
справді вражає. Практично щодня 
одночасно на кількох майданчиках 
(у столичному планетарії, Універ-
ситеті сучасних знань, коледжі, Ук-
раїнському будинку економічних 
та науково-технічних знань, влас-
не Товаристві) проводяться публіч-
ні заходи. Це лекції, виступи зна-
менитих учених, концерти, лекції-
екскурсії, усні журнали, тематичні 
вечори, аукціони знань, інформа-
ційно-навчальні курси, клуби за 
професіями, експрес-університети 
— всього не перелічити! Як наголо-
шує голова правління Товариства 
Василь Кушерець, «у нас виступи-
ли всі відомі письменники, всі Ге-
рої України, знамениті вчені. Об-
говорюємо питання історії, духов-
ного життя, мови, розвитку Украї-
ни». Лекції і творчі вечори безплатні 
й на них може прийти кожен бажа-
ючий (слідкуйте за анонсами на сай-
ті znannya.org.ua). Надалі Товарис-
тво ставить перед собою завдання 
підвищити якість і впливовість цих 
заходів, розширити свою аудиторію, 
урізноманітнити теми та репертуар, 
а також освоїти нові майданчики 
для їх проведення в Києві та облас-
них організаціях Товариства.

 «Ми прагнемо не лише до роз-
ширення інформування, а й надан-
ня слухачам уміння шукати, си-
стематизувати й аналізувати інфор-
мацію, керувати своїм часом, що є 
необхідними атрибутами сучасно-
го успішного громадянина, — наго-
лошує Василь Кушерець. — Усе це 
веде до нового світогляду, сучасно-
го мислення, інноваційної інфор-
маційно-пізнавальної та предмет-
но-практичної поведінки. Застаріле 
мислення, як відомо, не стимулює 
розвиток ні особи, ні країни. Нам 
потрібно подолати основну нашу 
біду — «одночасність», коли фор-
муються нові цінності, а старий 
стиль управління та спосіб життя 
не відійшли ще в минуле».
 Василь Кремень наголошує, що 
особливу увагу слід звернути на ді-
тей і молодь. Бо саме вони є май-
бутнім України. І лише через фор-
мування сучасних молодих людей 
зможемо модернізувати Україну. 
Хоча просвітницька робота Това-
риства не має вікових обмежень — 
«Знання» успішно співпрацюють і з 
університетами «третього віку», де 
літні люди навчаються новому. 

«Витісняти агресора слід не тільки 
зброєю»
 Нині і в найближчій перспективі 
потреба в просвітницькій діяль-
ності Товариства «Знання» не тіль-
ки не зникне, а й буде зростати, пе-
реконаний Василь Кремень. «Це 
обумовлено об’єктивними причи-
нами, — каже президент Товарист-
ва. — Перша: загальноцивілізацій-
ні тенденції. Серед яких — перехід 
людства до інноваційного типу про-
гресу, коли людина не може бути 
конкурентоспроможною без постій-
ного знаннєвого розвитку, без того, 
щоб знання були основою її життя 
і діяльності. Друга. Необхідність у 
широкому просвітництві обумовле-
на також суто українськими реалія-
ми. Серед них — потреба в подаль-
шій національній самоідентифі-
кації, усвідомлення національних 
інтересів та ефективне їх відстою-
вання. Особливе значення просвіт-
ництво набуває в умовах гібридної 
війни і прямої військової окупації 
частини території України Росією. 
Події в Криму і на Донбасі, на жаль, 
викликані не тільки прямим вторг-

ненням РФ, а й умілим насаджен-
ням, а потім і використанням ан-
тиукраїнських та проросійських 
настроїв серед частини населен-
ня. Тому витісняти агресора слід 
не тільки зброєю, а й формуванням 
відповідних настроїв на окупованих 
територіях».
 Після російського вторгнення 
суттєву увагу Товариства було зо-
середжено на розгортанні науково-
просвітницької та культурно-масо-
вої роботи на Донбасі. На пленумі 
в квітні 2016 року була ухвалена 
програма Товариства «Знання» з 
національно-патріотичного вихо-
вання населення в контексті викли-
ків сьогодення. Вона розрахована 
на 5 років і передбачає конкретні 
проекти, які успішно здійснюють-
ся. Це і живе спілкування з жите-
лями Донбасу, бійцями АТО, пере-
селенцями, з пораненими в госпі-
талях. І віртуально-інформаційне. 
Зокрема, на схід — у бібліотеки, 
навчальні заклади, військові час-
тини — Товариство відвезло цілі 
шафи книжок (твори сучасних ук-
раїнських письменників, патріо-
тичні й українознавчі видання, іс-
торичну та медичну літературу). 
А мандруючи з концертами, мов ті 
кобзарі від села до села, від міста 
до міста, члени Товариства разом 
із артистами влаштовували зуст-
річі, які часто, обростаючи бесіда-
ми й дискусіями, перетворювалися 
з мистецьких заходів на просвітни-
цькі. 
 «Перед нами стоїть завдання  
дати те, чого замало в інформацій-
ному полі: додати людям душевно-
го піднесення, запалу, бойового на-
строю, врешті-решт, наявного пози-
тиву, переконати наших громадян у 
великій розбіжності між подіями і 
тим, як вони подаються в інформа-
ційному просторі (особливо сусід-
ньої держави-агресора), — зазна-
чає Василь Кушерець. — На жаль, 
сприйняття людиною наявної ситу-
ації, як правило, має нахил до пе-
симістичних сценаріїв, а це при-
зводить до вразливих фобій, при-
гніченості, двоякості почуттів, які 
гасять нашу енергію. Творити конс-
труктивний позитив — одна з голо-
вних наших місій. Система Товарис-
тва «Знання» повинна стати тери-
торією позитиву та оптимізму». ■

Василь Кремень та Василь Кушерець з учасниками з’їзду.❙

ВІК ЖИВИ — ВІК УЧИСЬ 

Територія знань і позитиву 
Потреба в просвітницькій діяльності не тільки не зникне, а й буде зростати, 
переконаний президент Товариства «Знання» Василь Кремень

■

Інна СТЕПАНЧУК 

Сімдесят років тому провідними 
вченими України було створене То-
вариство «Знання» України, а його 
першим керівником став президент 
Академії наук УРСР, академік Олек-
сандр Палладін. Увесь цей час това-
риство активно несло просвітництво 
у маси. І сьогодні, коли інформація 
стала набагато доступнішою, про-
світницька робота не втрачає своєї 
ваги. Навпаки перед просвітниц-
твом постають нові виклики: бо 
якщо раніше було непросто здо-
бути інформацію, то сьогодні важ-
ливо віднайти в тій інформаційній 
лавині, яку викидають на людину 
телебачення, ЗМІ, інтернет, зерно 
правди. Фейки, пост-правда, про-
пагандистська маніпуляція, міфи 
і відверта брехня, на жаль, стають 
реаліями нашого часу. Про здобут-
ки минулого і виклики сьогодення 
йшлося і на 8-му з’їзді Товариства 
«Знання», що відбувся у Київсько-
му планетарії. 



Валентин КОРНІЄНКО
Хмельницький

 Доброго дня, шановна ре-
дакціє! Я не належу до жодної 
партії чи політсили, я — зви-
чайний громадянин нашої ба-
гатостраждальної України, 
який не може більше спокійно 
дивитися на той безмір, який 
твориться у нашій державі. 
Хочу поділитися з читачами 
своїми думками, ідеями і про-
позиціями, як Україну, най-
більшу і найбагатшу ресур-
сами країну Європи, зробити 
по-справж ньому багатою і про-
цвітаючою.
 Яка наша найбільша біда? 
Занадто багато хто вважає себе 
гетьманом, а керують усім олі-
гархи і над ними немає жод-
ного контролю. Президент, 
Прем’єр, Голова парламенту, 
Генпрокурор — усі тягнуть до 
себе. А потрібно, щоб було все 
навпаки: одна людина — Пре-
зидент чи Прем’єр (назвати 
можна як завгодно) відпові-
дає за всю країну і всіх чинов-
ників, але під жорстким народ-
ним контролем. Як це зробити? 
Теоретично — неважко. Як ви 
гадаєте, в яких випадках наші, 
та й не тільки наші, люди доб-
ре працюють? Правильно, коли 
бояться втратити хорошу робо-
ту чи посаду. Всіх можна звіль-
нити, відсторонити, посадити, 
і тільки Президент, як святий, 
— недоторканний. Президент, 
як і будь-яка інша людина, — 
найманий працівник, а його, 
в свою чергу, наймає народ і 
довіряє йому свою безпеку, 
добробут і багато чого іншого. 
Я пропоную вибирати Прези-
дента з постійним випробуваль-
ним терміном. Як це? Після ви-

борів, скажімо через місяць, і 
потім щомісяця збирається на-
родне віче на Майдані, на яко-
му Президент упродовж дня 
відкрито, перед тисячами лю-
дей, звітує про проведену ро-
боту, виконання обіцянок, від-
повідає на запитання опозиції, 
інших громадян. Процедура 
повторюється впродовж шести 
місяців, а потім проводиться 
референдум про довіру Прези-
денту, через шість місяців — 
знову, і якщо народ двічі під-
ряд висловить недовіру, його 
автоматично знімають з поса-
ди. Не можеш, не вмієш — не 
берись не за своє діло, на твоє 
місце прийде більш достойний, 
адже держава і народ — не за-
сіб для збагачення. Президент-
ське місце до виборів обіймає 
кандидат, який на попередніх 
виборах зайняв друге місце, він 
же — й очільник опозиції.
 Для того щоб Президент 
зміг розкрити свій потенціал 
повністю і зміг зробити для лю-
дей те, що люди від нього очіку-
ють, потрібно дати йому більше 
повноважень і скоротити ар-
мію непотрібних чиновників, 
які будуть тільки гальмува-
ти всі позитивні процеси. По-
винні залишитися тільки Пре-
зидентська і Верховна Ради. У 
Президентську Раду мають вхо-
дити апарат Президента і Кабі-
нет Міністрів, а парламент має 
право звільняти (позбавляти 

мандатів) окремих депутатів і 
розпускати всю Верховну Раду 
за аморальну поведінку, без-
діяльність, збиткові для дер-
жави закони, співробітництво 
з олігархами, корупцію та інші 
злочини.
 Мені здається, в такому ви-
падку в президенти не будуть 
рватися ті, в кого перед очима 
тільки гроші, і ті, хто годуєть-
ся з рук олігархів. Президент 
нарешті відчує себе звичайною 
людиною, буде боятися наймен-
шого компромату, адже репу-
тацію можна зіпсувати за п’ять 
секунд, а відмитися і віднови-
ти повагу людей — дуже склад-
но. Можливо, тоді Президент 
буде думати не тільки про біз-
нес і гроші, а згадає нарешті, 
що його обрав народ.
 Друге. Як вибрати чесно-
го народного Президента. Зно-
ву-таки, теоретично — це не 
складно. Потрібно відмінити 
грошовий внесок кандидатів 
для реєстрації, а замість цьо-
го внести, наприклад, мільйон 
підписів виборців, ось тоді до 
фінішу зможуть дійти один, 
два, три кандидати, є ймовір-
ність, що й чесні проб’ються, 
які користуються підтримкою 
в народу і дійсно хочуть щось 
зробити для простих людей.
 Третє — корупція. І знову, 
припустімо, теоретично. Зараз 
боротьба з корупцією нагадує 
гумореску, тільки все це дале-

ко не смішно. Люди дивлять-
ся, як у спецслужбах і різних 
бюро, які понавигадували для 
боротьби з корупцією, та сама 
корупція процвітає не менше, 
ніж у парламенті, і думають: 
від чого відмовитися — від 
хліба, м’яса чи одягу, щоб за-
платити за газ, «комуналку». 
Корупція — це пограбуван-
ня корумпованими чиновни-
ками власного народу. Отже, 
народу потрібно самому боро-
тися з цією чумою. Як це зро-
бити? Має залишитися тільки 
одне бюро, яке буде займатися 
корупцією. Приходить туди 
людина і каже, що вона точно 
знає, що сусід по дачі — хабар-
ник, злодій і корупціонер, при 
зарплатні в 5 тис. грн. їздить 
на дорогому авто, має три квар-
тири тощо. Як доказ — прино-
сить фото, відео чи інший ком-
промат. Хто вимушений був 
дати хабар — пише заяву, що 
сам особисто давав чиновнику 
означену суму, на які цілі, от-
римує посвідчення антикоруп-
ційного дружинника з широ-
кими повноваженнями. Якщо 
сусіда арештували і конфіску-
вали, скажімо, 10 млн. грн., то 
мільйон — як винагороду — от-
римує дружинник, який зібрав 
компромат. Тепер уявіть собі, 
яка армія дружинників вий-
де на полювання за корупціо-
нерами, і як хабарники будуть 
боятися народного гніву.

 І який, до слова, Антикоруп-
ційний суд! Суд має бути один 
для всіх злочинців. А суддя, 
без будь-якої недоторканності, 
якщо він хабарник, має постій-
но пам’ятати, що колись ним 
незаконно засуджені, а нині 
дружинники, просто мріють 
засадити його за ґрати, та ще й 
отримати за це премію.
 Звісно, багато хто з вас 
скаже, що всі ці ідеї смішні, 
утопічні. У дечому я з вами зго-
ден: у нашій державі це майже 
неможливо — занадто вкорі-
нилася в нашому суспільстві 
корупція. Але невже ми, ук-
раїнці, нащадки козаків, пе-
ремігши на двох Майданах, 
будемо мовчки «пахати» на 
купку олігархів, голодувати, 
мерзнути і дивитися, як вони 
на вкрадені у нас гроші жиру-
ють, смітять грішми та ще й 
знущаються над нами. Януко-
вич в одному із «закордонних» 
інтерв’ю сказав, що він не ра-
хує наші гроші і щоб ми не ра-
хували його. Але не забувай-
те, що в нього і тисяч таких, 
як він, злодіїв і хабарників, — 
наші гроші, вкрадені у нас. Чи-
новники, за законом, не мають 
права мати інших прибутків, 
окрім зарплати, і навіть закон-
ний бізнес для них — протиза-
конний.
 Так що думайте, люди, ма-
ячню я написав чи ні. Щастя 
вам і благополуччя. ■

ПОЛІТПАРНАС

Лабіринт
Остап ШЕВЧЕНКО
Київ

Наше життя — це вічні мандри
У темнім лабіринті долі.
Петляють успіху меандри, 
Що визначають наші долі.

Нам треба мудрості Тесея,
Щоб Мінотавра подолати,
А також мудрість Одіссея,
Щоби ніде не заблукати.

А час летить занадто швидко...
Бредемо крізь пітьму досадну,
Щоб істини шукати нитку,
Яку сховала Аріадна. ■

■

СЕЛО І ЛЮДИ

Видно панів 
по халявах, 
чи то пак по словах 
Кому «хрєнотєнь», а кому — і годувальниця

■

До одного з чудес України спокійно можна віднести церкву святого 
Юра, що в Дрогобичі, збудовану в селі Надіїв на Івано-Франківщині. 
У 1656 році жителі Дрогобича за сіль викупили храм і на возах 
перевезли до свого міста. Нова церква мала замінити попередницю, 
котра згоріла.
Її унікальність у тому, що це одна з найдревніших дерев’яних 
сакральних споруд, що збереглася до наших днів без якихось 
втручань людини, які б пошкодили цілісну гармонію архітектури, 
іконопису та настінного розпису. Дрогобицький храм Святого 
Юра — це перлина гуцульського дерев’яного церковного зодчества, 
внесена у 2013 році до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  як 
один із найвидатніших шедеврів дерев’яної архітектури всесвітнього 
значення кінця XV — початку XVI століть.
Сьогодні церква Святого Юра є музеєм, де можна насолодитися 
спогляданням унікальних стінних розписів Стефана Маляра 
(поповича Медицького), однак під час великих свят тут iще й 
проводять служби. 

БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ!

Корупція — короста на тілі держави
Кілька ідей щодо боротьби з хворобами суспільства

■

Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, 

Донецька область

 Добре пам’ятаю, як за 
часів СРСР партія висуну-
ла гасло «Догнати і перегна-
ти США з виробництва м’яса, 
молока і масла на душу насе-
лення». М’яса не було, то й ви-
рішили знайти якусь лазівку. 
І знайшли: по селах здорових 
корів оголошували хворими 
на різні хвороби і приписува-
ли здавати їх на забій. Пла-
кала мама, плакали і ми, ма-
ленькі діти, бо для селянської 
родини в усі часи корова була 
годувальницею, майже чле-
ном сім’ї, запорукою якщо  
не благополуччя, то принай-
мні ситого життя.
 І от 21 червня цього року 
на засіданні нашого парла-
менту депутат провладної ко-
аліції назвав корову та й усе 
селянське господарство нехо-
рошим словом «хрєнотєнь». 
Виходить, що для «провлад-
ників» ми, селяни, і всі наші 
господарства — це ніщо, прос-
то «хрєнотєнь». Та це ще не 
все. Інший провладний депу-

тат із тієї ж трибуни з надри-
вом у голосі кричав, що нам до 
зарізу потрібен антикорупцій-
ний суд, бо, бач, корупція в 
Україні зашкалює. Хочеться 
запитати цього «орателя»: «А 
що ж ви робили чотири роки, 
будучи при владі, що довели 
країну до такого стану?». Як 
сказав один мій знайомий: 
трусили груші в державному 
саду.
 І наостанок. Одна косата 
жінка у своєму передвибор-
чому виступі обіцяла, що як 
стане Президентом, то суддя-
ми будуть виборці, і водночас 
її фракція що є сили підтри-
мує створення цього антико-
рупційного суду та й усіх ін-
ших судів і підсудків, що їх у 
нас уже доволі, тільки толку з 
них, як з козла молока. Та ви 
ж у ВР — справжні депутати 
від народу!
 У цьому сенсі велика по-
дяка від селян пану Ляшку, 
який послідовно відстоює ін-
тереси селян. Бо для нього се-
ляни і їхній добробут зовсім 
не «хрєнотєнь». Низький се-
лянський уклін йому за це. ■
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Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Кожен знає поезії Лесі Україн-
ки і Павла Тичини, праці Михай-
ла Грушевського та Агатангела 
Кримського, опери Миколи Ли-
сенка; кожен чув про неперевер-
шений талан Марії Заньковець-
кої. Та скільки людей може на-
звати імена їхніх учителів, тих, 
хто вплинув на світогляд, поба-
чив природній дар та зміг роз-
крити його?
 Громадська спілка «Осві-
торія» в рамках національ-
ної премії для вчителів Global 
Teacher Prize Ukraine організу-
вала акцію «Вчителі видатних» 
— щоб «зробити відомими тих, 
хто завжди пеоебуває у тіні своїх 
учнів». Учителі, які сформували 
українських геніїв, відтепер ма-
ють свої відзнаки — меморіальні 
таблички, які встановлені в цен-
трі Києва. 
 Тож у театрах та музеях Киє-
ва можна побачити інформаційні 
таблички: вчителю Марії Зань-
ковецької — Марку Кропивниць-
кому, вчителю Лесі Українки — 
Михайлу Драгоманову, вчителю 
Агатангела Кримського — Павлу 
Житецькому, вчителю Павла Ти-
чини — Серафимі Морачевській, 
вчителю Надії Забіли-Врубель — 
Миколі Лисенку, вчителю Мак-
сима Рильського — Миколі Го-
лобородьку та вчителю Михай-
ла Грушевського — Володимиру 
Антоновичу. Всіх їх об’єднує но-
ваторство та педагогіка співробіт-
ництва, яка зараз активно впро-
ваджується у Новій українській 
школі. Саме таких сучасних пе-
дагогів-новаторів шукають та від-
значають на Global Teacher Prize 
Ukraine.
 Так, у Театрі імені Лесі Ук-
раїнки встановлено меморіаль-
ну табличку, де коротко описана 
її біографія, а також внесок у ста-
новлення дівчини як письменни-
ці її дядька Михайла Драгомано-
ва. Перед написанням кожного 
твору дівчина зверталася до ньо-
го в листах та чекала коментарів, 
адже,  маючи літературознавсь-
кий досвід, дядько завжди давав 
племінниці цінні поради.
 Крім того, в театрі є табличка 
відомій трагедійній актрисі, чиї 
спектаклі набули широкої попу-

лярності в Києві, Москві і Санкт-
Петербурзі, — Марії Заньковець-
кій та її наставнику Марку Кро-
пивницькому. Він писав, а вона 
грала. Драматург став натхнен-
ником молодої й талановитої ак-
триси. Слід зауважити, що в їх-
ньому спільному доробку — по-
над 50 робіт.
 В Оперному театрі — табличка 
видатної оперної співачки Надії 
Забіли-Врубель, котру з десяти 
років навчав музиці український 
композитор, диригент, піаніст та 
педагог Микола Лисенко під час її 
здобуття нею освіти в Київському 
інституті шляхетних дівчат.
 Табличку першій вчительці 
Павла Тичини встановлено в його 
квартирі-музеї. Серафима Мора-
чевська вміла розгледіти талант 
в інших. Саме вона підтримувала 
хлопця в його ранній творчості, 
а також порадила вступити до 
монастирського хору Чернігова 
для розвитку музичних навичок 
та здобуття високоякісної осві-
ти. Павло Тичина присвятив Се-
рафимі Морачевській одноймен-
ний вірш та пам’ятав про вчи-
тельку до кінця життя. 
 У Червоному корпусі Київсь-
кого національного університе-
ту імені Тараса Шевченка роз-
міщено музей, де відображено 
історію розвитку навчального 
закладу від 1834 року і до сього-
дення. У внутрішньому двори-
ку встановлено погруддя бага-
тьом українським діячам науки 
і культури. Серед них — і Мак-
сим Рильський, чиїм наставни-
ком був Микола Голобородько. 
Саме він готував майбутнього по-
ета до вступу в одну з київських 
гімназій. Своєму вчителю поет 
присвятив вірш, що ввійшов до 
збірки «На білих островах».
 Також на території КНУ роз-
ташоване погруддя відомому 
сходознавцю Агатангелу Крим-
ському, який заснував худож-
ню школу перекладу східної по-
езії, був організатором Академії 
наук України в 1918 році і віль-
но володів майже 60 мовами. Ра-
дився він зі своїм учителем Пав-
лом Житецьким — мовознавцем, 
лексико графом, педагогом і гро-
мадським діячем.
 Пам’ятна табличка видатно-
му українському історику й ідео-

логу української революції та 
його вчителю розміщена в істори-
ко-меморіальному музеї Михай-
ла Грушевського. Під керівниц-
твом Володимира Антоновича мо-
лодий Грушевський у студентські 
роки видавав свої історичні пра-
ці. Пізніше його наставник допо-
міг юнаку долучитися до таємної 
київської «Громади» та познайо-
митися з однодумцями. Це мало 
важливий вплив на подальше 
життя відомого нині діяча. 
 «Ми знаємо імена та значення 
Лесі Українки чи Михайла Гру-
шевського для України, але час-
то не знаємо імена тих, хто роз-
кривав їхній талант, допомагав 
становленню та формуванню цін-
ностей та цілей. За кожним успі-
хом стоїть учитель, — говорить 
Зоя Литвин, голова «Освіторії», 
організатор Global Teacher Prize 
Ukraine. — Мета проекту «Вчи-
телі видатних» — зробити відо-
мими тих, хто завжди в тіні своїх 
учнів».
 «Освіторія» акцентує увагу 
на важливості вчителів, їхньої 
ролі в суспільстві та продовжує 
ідею преміювання видатних осві-
тян, засновану арабським бізнес-
меном Санні Варкі в 2015 році.
 Організація підписала ме-
морандум з Varkey Foundation і 
привезла премію в Україну. До 
цієї ініціативи вже долучилися 
46 країн.
 До 15 липня номінувати вчи-
теля свого успіху може кожен ук-
раїнець. Для цього потрібно за-
повнити коротку форму на сайті: 
http://globalteacherprize.org.ua. 
Потім відбудеться розшарування 
на ТОП-50 і ТОП -10, а вже 6 жов-
тня стане відоме ім’я цьогорічно-
го переможця. Він отримає 250 
тис. грн., які зможе витратити 
на власний розсуд, на відміну від 
мільйона доларів у всесвітньому 
конкурсі, що мають потім піти на 
реалізацію освітніх проектів. 
 Українські організатори впев-
нені, що педагоги мають багато 
мрій, на які матимуть змогу вит-
ратити отримані кошти, а для 
створення акцій суми буде не до-
статньо. Поїздка на Forum — час-
тина призу для переможця, але 
брати чи не брати участь у сві-
товій премії — це рішення винят-
ково вчителя. ■

ВИЗНАННЯ

Учителі видатних
Хто заклав підвалини успіху Лесі Українки, Марії Заньковецької 
і Павла Тичини

■

У Києві тепер більше інформації про тих, хто заклав підвалини успіху відомих і знаменитих.
Фото надане «Освіторією».

❙
❙

ПРЯМА МОВА

 Оцінка за вміння учити
 Чому навчив киян представник із ТОП-10  

 найкращих учителів світу Майк Вамая з Кенії

■

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Дослідження показало, що 82% 
учителів в Україні не задоволені своїм 
соціальним статусом. Що потрібно для 
того, щоб підняти престиж професії? 
Про це ми говоримо з куратором проек-
тів «Освіторії» та організатором Global 
Teacher Prize Анною Сидорук.
 ■ Анно, чи відрізняються, 
на вашу думку, українські вчителі 
від своїх закордонних колег?
 — У наших і західних учителів є 
багато спільного, вони прагнуть розви-
ватися, вони дуже спраглі до навчання, 
до саморозвитку. Але всі вчителі в усь-
ому світі трохи недооцінюють себе. 
 Ми спілкувалися з організатора-
ми світової премії, і чимало вчителів, 
навіть ті, хто входили в ТОП-10, кращі 
вчителі світу, вони не з першого разу 
подавали свої заявки, бо думали, що 
це не для них, а для когось більш ви-
датного. 
 Крім того, проблеми всіх учителів 
однакові — це соціальний статус, низь-
кі зар плати (десь вони на рівні, десь 
все одно не достатньо високі). Тому 
й існує світова премія. Те, що відріз-
няє, — можливо, нашим викладачам 
не вистачає більше впевненості в собі, 
щоб повірити у власні сили, а також ус-
відомлення, що вони нічим не гірші, а 
багато в чому навіть кращі, крутіші, ніж 
інші колеги. 
 ■ Яке місце минулого року 
зайняли українські вчителі у сві-
товому переліку?
 — Минулого року пані Вікторія 
Биркович була дуже близькою до ТОП-
50. Вона була десь 53-ю. Але до цьо-
го, два роки тому, українська вчитель-
ка Анна Дудич увійшла до ТОП-50 най-
кращих учителів світу.
 ■ Скільки освітян з України 
номінувалися минулого року на 
отримання премії?
 — Ми отримали 632 заявки зі всієї 
України. Це 632 вчителі і понад 2 тис. 
номінацій.
 ■ Чи відбувається обмін до-
свідом між українськими й іно-
земними викладачами і яким чи-
ном? Проводяться зустрічі, кон-
ференції?

 — Так, відбуваються. Минуло-
го року до нас приїздив представ-
ник з ТОП-10 найкращих учителів сві-
ту Майк Вамая, вчитель із Кенії, який 
навчає танцювати, але це не просто тан-
ці, тому що насправді він вчить співіс-
нувати різні племена. У Кенії є близько 
40 племен, які воюють між собою. Цей 
учитель викладає балет і ставить у пари 
дітей із ворогуючих племен. Таким чи-
ном діти вчаться прекрасному і вчаться 
тому, що можна жити мирно, не вбива-
ючи представників з ворогуючого пле-
мені. Він дійсно дуже надихає.  
 Ми продовжуємо цю ініціативу і 
цього року до нас теж приїде людина 
з ТОП-10 найкращих учителів. Ми очі-
куємо переможницю.
 ■ Як ви вважаєте, чому 
тільки в останні кілька років 
з’явилася така нагорода для вчи-
телів? 
 — В усьому світі повага до про-
фесії вчителя не на такому рівні, як того 
б хотілося. І  прекрасно, що відбулася 
така ініціатива. Колись професія вчите-
ля була дуже поважною, особливо в не-
величких міста. Зараз, на жаль, ситуа-
ція змінилася. 
 Було проведено дослідження, яке 
показало, що 82% учителів в Україні і, я 
думаю, що в світі показники не набага-
то відрізняються, не задоволені своїм 
соціальним статусом. Через це, влас-
не, і було засновано таку премію — для 
того, щоб підняти престиж професії. 
 ■ Хто входить у вашу ор-
ганізацію, чи є там професійні 
викладачі?
 — Зоя Литвин — засновниця спіл-
ки і Новопечерської школи, вона не є 
вчителем за фахом, але вона отримала 
вищу педагогічну освіту за напрямком 
управління освітніми закладами. Олен-
ка Сиверенчук — наша колега, має пе-
дагогічну освіту. Вона вчитель англій-
ської мови, але наразі хоче працювати 
в напрямку освітньо-соціальних ініціа-
тив. Я очолюю напрямок надання до-
ступу до якісної освіти. За освітою я — 
міжнародник. У нас велика команда. Є 
Іринка Плешакова, ми разом працює-
мо в галузі надання доступу до якісної 
освіти, допомагаємо дітям з інтернатів 
отримати  професію.
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Не кожному чоловіку 
буде до вподоби, коли 
жінка сидить над нотами 
і співає
 ■ Пані Людмило, роз-
почнемо нашу розмову про 
український оберіг — хуст-
ку, що є чи не головним ат-
рибутом вашого концерт-
ного строю...
 — Хустка справді є уні-
кальним символом з дав-
ніх-давен. Жінки мали 
хустки, як кажуть, на всі 
випадки життя: були свят-
кові, в яких ішли до церк-
ви, і були буденні, в яких 
працювали в полі чи по 
господарству. Хустка — 
це оберіг родини. 
 Щоправда, свою родин-
ну прадавню хустку пода-
рувала відомій колекціо-
нерці хустин Людмилі 
Грабовенко. А хустка була 
моєї тітки Галини Іванівни 
з Житомирщини.
 ■ Може, розкажете сек-
рет свого сценічного одя-
гу?
 — Як такого секрету не 
існує. У подібному вбранні 
свого часу виступала Бере-
гиня української пісні Раї-
са Кириченко. 
 Про такий сценічний 
образ я мріяла давно: у ньо-
му закладено генетичний 
код. Спершу пошила виш-
неву свиту, а очіпок сплела 
з хустин разом зі своєю ма-
мою Оленою Пилипівною, 
ще за її життя. Допомагає 
мені створювати сценіч-
ний стрій і найдорожча 
мені людина — мій чоловік 
Віктор Григорович, якому 
я дуже вдячна за підтрим-
ку та розуміння. Повірте, 
не кожному чоловіку буде 
до вподоби, коли жінка си-
дить над нотами і щось вис-
півує...
 ■ На сцені з’являєтесь у 
червоному намисті, часом 
— із калиною.
 — Намисто — це 
невід’ємна частина ук-
раїнського вбрання. Чер-
воне — це як колір кали-
ни, яку просто обожнюю. 
Коли на сцені співаю «Ой, 
калино, калинонько», то 
обов’язково виходжу з пуч-
ком калини. 
 Виростила її п’ять пиш-
них кущів у власному саду. 
Урожай калини збираю пе-
ред самими приморозка-
ми, тоді ягоди набувають 
солодкого присмаку. Ще 
з дитинства пам’ятаю, як 
матуся починала метуши-
тися біля печі та пекти пи-
ріжки з калиною.

Першими співочими 
«університетами» були 
пісні на «колодках»
 ■ Розкажіть, про що зга-
дується з дитинства?
 — Як батько косу кле-
пають під грушею... Пиш-
ні мальви, що виглядають 
з-під паркану з лози... 
 Напевне, найяскраві-
ший спогад пов’язаний 
із хлібом. Із бабусею, що 
жила на Київщині, я ходи-
ла серпом жати в поле пше-
ницю. І вона все запитува-

ла: «Ти що, вмієш жати?». 
Бувало, хвиля пройде по 
житу. А бабуся каже, що то 
вітер із житом гомонить... 
 У печі моя бабуся Ганна 
пекла чорний хліб. І до сьо-
годні пам’ятаю, як на столі 
лежала буханка, а поруч — 
стиглі помідори. (Мабуть, 
такого запашного хліба за-
раз і не печуть). І неподалік 
лежав «Кобзар». Я на-
віть пам’ятаю обкладинку 
книжки, сірого кольору. 
Відкрила, почала читати і, 
дочитавши до «Катерини», 
пішла в садок і почала пла-
кати, мені так було шкода 
Іванка. От з тих пір я люб-
лю все українське, особли-
во пісню.
 ■ Ви талановита само-
бутня співачка. У кого вчи-
лися співати?
 — Я із захватом слуха-
ла пісні у виконанні Раї-
си Кириченко. Багато чого 
почерпнула у неї і собі. 
 Моїми першими спі-
вочими «університетами» 
були пісні на «колодках». 
У дитинстві бабуся Ганна 
брала мене співати на весіл-
ля, а друга бабуся Олексан-
дра — на «колодки». Я одя-
гала вишиванку, стрічки, і 
ми йшли з бабусею. 
 «Колодки» — це були 
справжні дерев’яні коло-
ди під майже кожним дво-
ром. Сядемо бувало на них 
і починаємо співати, бо вже 
чутно було, як на другому 
кутку вулиці хтось пісню 
затягнув. Та співали як-
найголосніше, щоб пере-
співати всіх. 
 Загалом, бувало, ся-
демо родиною, коли зве-
чоріє, і тато Микола Іва-
нович каже: «Давайте так 
заспіваємо, щоб аж лам-
па потухла». Улюблени-
ми піснями були «Ой мо-
роз, морозенько...», «Ой у 
полі озеречко», «Ой зацві-
ла ружа».
 Коли підросла, моя тіт-
ка Галина Леончук із Жи-
томирщини, яка 65 років 
керувала хором «Червона 
калина» та брала участь у 
пісенному фестивалі «Зо-
лоті ключі», одного разу 
сказала мені: «На тобі пі-
сенник і співай, бо я вже 
своє відспівала». На жаль, 
тітонька пішла у засвіти... 
Але залишилась, як ба-
чите, пісня. І пісенник — 
як реліквія, як сімейний 
оберіг.
 ■ Чи співаєте сьогодні з 
того пісенника?
 — Аякже! Рідкісні ку-
пальські пісні, «Вишиван-
ка для сина», «Не шуміть 
осокори...», «Старенька 
хатинка» співала з твор-
чим Ясногородським ко-
лективом «Ясен-цвіт», 
який же і створила. 
 Може, це буде трохи 
дивним, але сьогодні я спі-
ваю пісню «На колодах з 
бабцею сиділи...», до якої 
написала музику на слова 
жінки-мироносиці Зої Ру-
жин. 
 ■ Із ким з авторів ще 
співпрацюєте?

 — Окрім Зої Ружин, 
пишу музику на слова Оль-
ги Ходацької. Недавно від-
крила для себе відому і та-
лановиту поетесу Оксану 
Кузів: «Прошу, відправ-
те мене до бабці на всеньке 
літо...». Співаю «Тополю», 
«Стару криницю», «Мами-
ну хустку», до яких напи-
сала слова Валентина Вой-
цехівська.
 ■ Ваші пісні частенько 
звучать під баян, під який 
пісня ще проникливіше 
долинає до сердець. Лю-
бите такий тандем?
 — Дуже люблю цей му-
зичний інструмент. Ще 
в дитинстві дуже хотіла 
навчитися на ньому грати. 
Акомпанує мені керівник 
гурту «Козацькі джерела» 
Олександр Сніжко. 
 Нещодавно у бібліотеці 
«Солом’янська» у Києві 
відбувся творчий вечір, на 
якому заспівала нову піс-
ню на слова Тетяни Череп-
Пероганич «Перші верес-
неві холоди». Наприкінці 
вечора слухачі попросили 
заспівати знову цю пісню. 
Може, тому що стояли хо-
лоди, щоправда березневі, 
а може, вона гарно звучить 
під баян...
 ■ Кого слухаєте з моло-
дих виконавців?
 — Ярославу Руденко та 
Олену Білоконь. Це жінки 
красиві, небесні, з відкри-
тою душею і серцем. А та-
кож наших соловейків — 
братів Яремчуків.

«У свій вільний час 
співаю у храмі»
 ■ Які народні свята най-
більше відзначали раніше 
і які святкуєте зараз?
 — Маковея, Івана Ку-
пала. Біля річки вирізали 
вербу, зверху на неї стави-
ли соняшник, як сонечко, 
а потім пов’язували кві-

точками картоплі. Також 
палили багаття та плига-
ли через нього. Вогнище, 
яке запалюють на Івана 
Купала, здавна називають 
«надією на майбутнє», бо 
у ньому згорало все пога-
не, зле, а наші душі напов-
нювалися вірою, надією та 
любов’ю! 
 Загалом люблю всі цер-
ковні свята. У свій вільний 
час співаю у храмі. У село 

приїхав отець Роман, то і 
попросив мене його підтри-
мати: заспівати в хорі... 
Спершу я вагалась, а потім 
зрозуміла, що це моє — ду-
ховне. «Хустку вишила ма-
туся» — співаю,  як псалм. 
І на душі стає затишно і ду-
шевно. Здається, що пісня 
лине до небес.
 ■ Недарма знавці ду-
ховної музики кажуть, що 
вона є лікувальною.
 — Справді, духовна му-
зика є одним із видів ліку-
вальної музики, особливо 
хорове виконавство, яке 
характеризується особли-
вою урочистістю, широ-
ким звуковим діапазоном, 
переплетеністю з народ-
ною пісенною творчістю. 
До мене підходять у хра-
мі люди і кажуть, що отри-
мують від почутого співу 
особливу теплоту, глибин-
ну  молитовність. Багато 
виконую пісень про Бого-
родицю, зокрема на Всеук-
раїнському фестивалі ду-
ховної музики «Введенські 
піснеспіви» на честь свята 
Введення в храм Пересвя-
тої Богородиці. 
 ■ Ранок чи вечір обож-
нюєте?
 — І ранок, і вечір. «Ра-
нок забринить, матінка 
встає...» — співається у 
пісні. Їх не можна розді-
лити. Вечір пахне сіном, 
мальвами, матіолами.
А ранок — росою в спо-
риші.
 ■ Що можете сказати 
про свою малу батьків-

щину?
 — Обожнюю Жито-
мирщину, де я народила-
ся. Ось, днями побувала 
на рідній землі. Як у тій 
пісні «Додому я їду». Ось 
і моє рідне село. Зупини-
лась біля ставу, милую-
чись природою та лебе-
диною сім’єю. Ці величні 
птахи підпливли до бере-
га, ніби хотіли щось мені 
розповісти. 
 Ніхто не зустрів мене 
біля батьківської хати. На 
превеликий жаль, уже не-
має ні тата, ні мами, вони 
вже давненько на небі жи-
вуть. Відвідала їхні могил-
ки, поклонилась низенько 
всім рідним і з сумом у сер-
ці, але зі спокоєм на душі 
поверталась додому.
 Ще дуже люблю Чер-
каський край, бо захоп-
лююсь Кобзарем. Дуже ті-
шуся, коли є можливість 
побувати в Шевченківсь-
ких краях: у Каневі, в селі 
Шевченкове. Дуже щем-
но згадую свій виступ біля 
праху Катерини Яківни 
— мами Тараса Григоро-
вича: стояла в саду і співа-
ла «Тополю», а знизу про-
глядалась річечка. Опісля 
у спів авторстві з Зоєю Ру-
жин з’явилась пісня «Ой 
каче-качечки у зелен-ря-
сочці».
 Загалом я люблю кожен 
куточок своєї країни — він 
неповторний! І пишаюся 
тим, що я українка. І горда 
тим, що співаю душею, від 
душі і для людей! ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах здійснили те, про що дав-
но мріяли місцеві жителі. На фасаді об-
ласної філармонії відкрили меморіаль-
ну дошку-присвяту народному артисту 
України Анатолію Пашкевичу, заслу-
женому діячу мистецтв України Мико-
лі Негоді, а також пам’ятний знак на-
родній артистці України Раїсі Киричен-
ко, які тут свого часу працювали. Про 
це «Україні молодій» повідомили в Чер-
каській обласній державній адміністра-
ції, за підтримки якої й було пошано-
вано трьох відомих українських мит-
ців напередодні 22-ї річниці прийнят-
тя Конституції України. 
 Право відкрити пам’ятні знаки на-
дали доньці Анатолія Пашкевича, ар-
тистці Черкаського народного хору Ок-
сані Пашкевич та солістці ансамблю 
«Росава» Галині Боровицькій.
 Над створенням мистецьких об’єктів 
працювали заслужений художник Ук-
раїни, голова обласного відділення На-
ціональної спілки художників України 
Іван Фізер та його колега Віктор Крюч-
ко, лауреат Національної премії імені 

Тараса Шевченка Сергій Фурсенко та 
архітектор Василь Дмитренко.
 «Митці, котрих ми вшановуємо та 
увіковічнюємо, закладали свого часу 
підвалини нашої незалежності. Це ті 
зірки, які обов’язково мають горіти на 
небосхилі української культури», — на-
голосив на відкритті Іван Фізер. 
 За словами першого заступника го-
лови Черкаської ОДА Віталія Коваля, 
таке вшанування митців — подія дуже 
вагома, адже Раїса Кириченко, Микола 
Негода та Анатолій Пашкевич принес-
ли Черкащині та Україні неабияку сла-
ву. А на цих пам’ятних знаках їхні об-
рази ніби ожили. Тож українці мають 
пам’ятати й шанувати творчий доробок 
митців, який від них успадкували. ■

ВШАНУВАННЯ

 Імена звучать
 На фасаді Черкаської
 філармонії увічнили відомих
 українських митців

■

Меморіальна присвята Раїсі Кириченко.
Фото надане прес-службою ОДА.

❙
❙

ДО ДЖЕРЕЛ

Людмила Ященко-Салюта: «Хустку 
вишила матуся» співаю, як псалм
Самобутня співачка і композиторка з Київщини розповідає, чому вогнище, 
яке запалюють на Івана Купала, здавна називають «надією на майбутнє»

■

Людмила Ященко-Салюта.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Слухаючи пісні у виконанні самобутньої співачки та ком-
позиторки Людмили Ященко-Салюти, згадую нашу Бе-
региню — Раїсу Кириченко. І не випадково. Річ у тім, що 
сценічний стрій пані Людмили, манери і тембр її голосу 
ой як перегукуються з образом відомої усім співачки. 
Людмила Ященко-Салюта — солістка колективу «Зоря-
ниця» Макарівського районного Будинку культури, що 
на Київщині. Гомонимо з нею про пісні й традиції ук-
раїнського народу.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Книжку німецької радіоредактор-
ки Катаріни Маренгольц «Літера-
тура! Мандрівка світом книжок» 
(Х.: Віват) годі пропустити на при-
лавку — що ваблива палітурка, а 
що відсутність українських анало-
гів. Нам зле бракує видань, де чи-
тання презентовано, як пригода. Й 
не лише для підлітків, а і для стар-
ших потенційних читачів — для 
усіх, що поки не встигли спізнати 
смак Ґутенберґового опію.

 Звісно, літературу радше 
порівнюють з магією. Утім, чи 
така вже різниця? Оно й поваж-
ний літературознавець Ростис-
лав Семків, пишучи власне про 
магію писаного слова, вдаєть-
ся до ризикового прикладу: мов-
ляв, читати — це як «пережити 
опіумні тріпи, не вживаючи жод-
ного грама наркотику» (Як чита-
ти класиків. — К.: Pabulum).
 Ходить, ясна річ, не про на-
вернення наркоманів до бібліо-
теки, а про заміщення інших 
видів комунікаційної залежності 
— телевізійної, комп’ютерної. 
Способів унезалежнення багато 
— від радикальних до поблаж-
ливих. К. Маренгольц пропонує 
з останніх, щось на кшталт мета-
донової терапії,  — світову літе-
ратурну історію як тривалу інт-
ригу, але «в доступному обсязі». 
Тобто, коли, приміром, проблеми 
Флоберової «Пані Боварі» можна 
«закрити» трьома коротенькими 
абзациками.
 Усе толерантно-політкорек-
тно, без жодної агресії щодо кон-
курентних засобів збування часу. 
Ба більше, письменство тут пос-
тає лише допоміжним засобом, 
таким собі тренінгом для змагань 
у кросвордних дисциплінах. Ось 
початок «статті» про «Злочин і 
покару» Достоєвського: «Родіон 
Раскольніков. Це прізвище варто 
запам’ятати — воно частень-
ко трапляється в телевіктори-
нах».
 Авжеж, теле- та радіовікто-
рини — то святе. Схоже, пані 
Маренгольц щиро вірить, що 
все головне в цьому житті відбу-
вається саме там — на екранах 
та в ефірах. Зрештою, книжка 
і є самонавчителем для тих, хто 
за блакитну мрію має перемогу 
в якому-небудь якубович-шоу. 
Треба визнати, посібник вий-
шов справді помічний. Десяток 
вигадливих схем-діаграм, щора-
зу на повний розгорт. Ось «Пре-
стижні нагороди» — найвідоміші 
світові літпремії в євро (топ: Но-
белівська — 1 250 000; Серван-
тесівська — 125 000; Букерівсь-
ка — 82 000). Тут «Бестселери» 
у тиражному вимірі (першість 
у «Володаря перстенів» Толкі-
на — 150 мільйонів примірни-
ків, десяте місце у «Кода да Він-
чі» Брауна — 80 мільйонів). Онде 
— рейтинг «Жили собі... Відомі 
й гарні початки книжок», де пе-
ред веде «Анна Карєніна» («Усі 
щасливі сім’ї схожі...»). Є жан-
рова «План-схема літературного 
метро» та спроба візуально впо-
рядкувати письменницькі взає-
мовпливи «Сузір’я». Навіть гра-
фік тривалості життя відомих 
літераторів (з акцентом на суї-
цидах) присутній. 

 Коли якомусь авторові 
присвячено більше сторінки, 
з’являється іконка-наличка, як-
от: «Керрол. Геній». Жодному ін-
шому персонажеві літературної 
історії такого статусу не надано 
(Шекспір — лише «великий»). 
Трапляються й геть дивні, як 
на більш-менш заангажованого 
читача, епітети: «Фіцджеральд. 
Красень», «Толкін. Мовозна-
вець», «Пруст. Невротик», «По. 
Невизнаний» (?!). І тут розумієш, 
кому адресована ця книжка — ін-
фантилам будь-якого віку. Пот-
верджують це, хоч як дивно, самі 
видавці: на технічній сторінці — 
рекламний слоган: «Термін при-
датності необмежений» (те саме, 
що «без ГМО» на мінералці).
 Отже, погляд на книжки зі 
світу Барбі та його повноважних 
представників на українському 
ТБ — Даші і Крістіни з весело-
го серіалу «Країна У». На обкла-
динці вичерпно заансовано увесь 
зміст: «Про що йдеться у відо-
мих творах, чому вони мають 
значення у світовій літературі 
та що такого класного у видат-
них письменниках?». І нічого, як 
сказав би Михайло Бриних, про 
«габарити мислі й духовну куба-
туру тєкстів» (Шидеври світо-
вої літератури. Хрестоматія до-
ктора Падлючча. Том І.  — К.: 
Laurus, 2013). 
 Коли не йдеться про суть, а 
лише про форму, щокроку трап-
ляєш у відому субстанцію, як-от 
в іконці «Ґете. Король поезії». 
Безсмертні твори цього автора 
— не вірші, а «Фауст», котрий 
лише зовні виглядає на поезію. 
Загравання  пані Маренгольц з 
інфантилами не має гальм: «Се-
ред відомих романів є й безліч 
неймовірно малоцікавих. Нап-
риклад, «У пошуках утрачено-
го часу». І що, на її думку, ря-
тує канонічний статус великого 
француза? Ось: «Чи знали ви, що 
Пруст спав у шубі?».
 Можна криво-поблажли-
во посміхнутися на тверджен-
ня авторки, що Пауло Коельйо 
пише «твори езотеричного ха-
рактеру». Та коли вона при-
пускає стосовно Кафки, що, 
«можливо, «Процес» мав прос-
то розважати читача?» — ли-
шається знову стати Бринихом 
і заволати: «Куди ви попали і де 
ваші вєщі?!». Сумнів, чи добре 
сама авторка знається на пись-
менстві, закрадається поволі, 
але ґрунтовно. Чого тільки вар-
та така фраза: «На відміну від 
розважальної, завдання елітар-
ної літератури полягає у ство-
ренні робіт, які стануть куль-
турним надбанням людства на 
багато століть». Безґлуздість 
сентенції така зашкально висо-
ка, що й Бринихові, здається, її 

не здолати. Тож дамо слово спів-
вітчизникові пані Маренгольц 
— неспростовному авторитетові 
Германові Гессе: «Неспособные 
критики из неуверенности аг-
рессивные, ибо постоянно вы-
нуждены судить о ценностях, 
ядро которых они не постига-
ют... неискушённый читатель 
вообще теряет способность от-
личать настоящего писателя 
от заросшего шерстью писаки-
кретина» (Магия книги. — Мос-
ква: Книга, 1990).
 Не те, щоб К.Маренгольц 
зовсім уже міксує справжніх 
письменників і писак-кретинів 
— інколи трапляються цілком 
здорові думки. Здебільшого — 
стосовно рідних, німецьких літе-
ратів. До прикладу: «Яким було 
б ХІХ століття без пригодниць-
ких романів Карла Мая?». Ми, в 
Україні, замислюємося над цим 
лише тепер, коли львівське ви-
давництво «Астролябія» пере-
клало й випустило перші три 
книжки цього поп-класика. Але 
пані Маренгольц не відповідає на 
своє ж запитання; натомість ще 
сто років тому це зробив почат-
куючий тоді рецензент Герман 
Гессе: Карл Май — це «литера-
тура как исполнение желаний... 
тип словесности, который необ-
ходим и вечен».
 Найкращу рекомендацію по-
тенційним читачам на книжку 
п. Маренгольц дав би, либонь, 
той самий п.Бриних: «Зовсім ско-
ро ти духовно підростеш і змо-
жеш ловчє хватати з неба звьо-
зди без жодного напряга мислі». 
Так, інфантилам теж потрібен 
шанс. Р.Семків пропонує власну 
стратифікацію людства: «Люди 
й справді поділяються на тих, 
хто постійно має при собі книж-
ку, й тих, які ні». От тільки сум-
нів: чи аж так багато «людей Бар-
бі» спроможні перетворитися на 
Homo legens?
 Однак вихід книжки «Літера-
тура! Мандрівка світом книжок» 
слід вітати — вона, як  кажуть, 
коле очі: де ж наші популярні іс-
торії письменства для неофітів? 
Але ж чому видали її, а не пошу-
кали посеред авторів-земляків? 
Ліцензія на переклад коштує 
менше, аніж заплатити їм гоно-
рар? Ідеться не про «зелене світ-
ло» для вітчизняного виробника 
текстів — ми пам’ятаємо, як де-
градував жанр дитячої біографії 
по тому, як видавництво «Грані-
Т» пустило публікуватися кож-
ного, кому не ліньки — скільки 
сміття, навіть від відомих літ-
імен, там вилізло. Але ж були і 
вельми вартісні речі.
 Так само є вони і в популяр-
ному літературознавстві — поки, 
щоправда, як приємні винятки. 
Ось винятково приємна новинка 
— Ганна Улюра, «365. Книжка 
на кожен день, щоби справляти 
враження культурної людини» 
(К.: ArtHuss). Напрочуд вдала 
назва — нема чого коментувати. 

Та й усе видання добре продума-
не з огляду на комфорт потенцій-
ного читача: представницький 
формат, мистецький дизайн, со-
тня кольорових колажів-ілюст-
рацій Крістіни Золотарьової, що 
самі собою є вельми цікавими ін-
терпретаціями літературних тек-
стів; наприкінці аж два покажчи-
ки, авторів і творів, — заблукати 
не вийде. Втілено усе це зразко-
во — що видавництво «ArtHuss» 
уміє зробити книжку, однаково 
привабливу для ока, руки й розу-
му, — ми знаємо. 
 «365» — серйозний поступ 
на шляху перетворення читан-
ня на модний тренд. Пан Семків, 
колега-літературознавець пані 
Улюри, також щойно випустив 
книжку про читацьку моду; він 
пише: «Класика може не чита-
тися, але людина з такою книж-
кою і для себе, і для інших вигля-
дає вкрай статусно». Звісно, 
обидва критики — оптимісти; оте 
«може не читатися» для них є не 
фатумом, а об’єктом подолання. 
Як на мене — успішного подолан-
ня: після текстів Улюри–Семківа 
мимохіть тягнешся до корінців на 
твоїй книжковій полиці — наре-
шті прочитати те, на що роками 
не лишали часу робочі клопоти.
 Отже, Ганна Улюра пропонує 
дайвінг за перлами: витягува-
ти на поверхню актуальності по 
книжці на щодень — упродовж 
цілого року. Власне, це алгоритм 
Шехерезади. А можна сказати 
— і заповіт Сенеки: «Безліч книг 
тільки розсіює нас. Отож, коли 
ти неспроможний прочитати 
того, що маєш, достатньо мати 
— скільки прочитаєш... Зупи-
нись на чомусь одному, що в цей 
день можеш перетравити» (Мо-
ральні листи до Луцілія. — Л.: 
Апріорі, 2018).
 Але рефлексій на цей Сенеко-
вий твір в її книжці немає. На са-
мому початку авторка елегантно 
відбивається від подібних закидів. 
Авжеж, жоден критик не в змозі 
оцінити-рейтенгувати безкраї об-
шири літературної спадщини — 
фізично не в змозі. Тож, настано-
ва писати про «добрі книжки, які 
самі встигли прочитати», — і 
чесна, і слушна. Але попри цю не-
уникненну прагматику варто ста-
вити собі імперативне запитання: 
чого ніяк обійти?
 Сенеку обійти ніяк — бодай 
тому, що з його тоги вийшли 
Монтень і Сковорода (їх також 
немає серед 365). Можна також 
побиватися, що немає Мурака-
мі, Брауна, Коельйо, Ролінг — 
що дивно, коли взяти до ува-
ги виразну акцентацію авторки 
на резонансних творах, які здо-
булися на не менш популярні 
екранізації. Бракує й українсь-

ких «резонансів»: «Рекреацій», 
«Польових досліджень», «Дів 
ночі» — можливо, через те, що 
п.Улюра фахівець з іноземних 
літератур, а не з вітчизняної. Але 
ж це, схоже, балачка про те кра-
ще, що є ворогом доброго. Зреш-
тою, все легко залагодити новою 
книжкою на наступні 365 днів. 
 Попередні розмірковування є 
суто фаховими заувагами, котри-
ми масовий читач цілком може 
знехтувати — надто, що зроблене 
пані Улюрою захоплює настіль-
ки, що професійні закиди опи-
няються на задньому плані. Це 
просто цікаво читати — завдя-
ки подиву гідної ерудиції автор-
ки, її аналітичному талантові та 
захопливому стилю (чимось схо-
жому на стиль Сенеки). Ось, нап-
риклад, про Гомерову «Одіссею»: 
«Мистецтво має чотири базові 
сюжети. Тут зародився один 
із них: дорога... Рідні нарешті 
впізнають блудного сина. Гепі-
енд» — так стисло-точно мож-
на написати лише по прочитан-
ні десятків тисяч сторінок інших 
книжок. Або про «Слово о полку 
Ігоревім», де авторка єдиною ви-
шуканою фразою знімає драс-
тичну проблему авторства: «Хай 
би хто писав «Слово», з амбіція-
ми у нього проблем не було». 
 Видавниче обмеження — 
одна книжкова рефлексія на 
одну сторінку — спонукають 
авторку до афористичності (до 
котрої вона, на щастя, схильна). 
Посмакуйте. Про «Елементар-
ні частки» Мішеля Уельбека: 
«Як зробити зі страху старін-
ня роман, за який тебе зненави-
дять всі і надовго?». Про «Квіти 
для Елджернона» Деніела Кіза: 
«Притча про авторитет інте-
лекту, який непомітно перехо-
дить в авторитаризм раціо». 
Про «Ім’я троянди» Умберто 
Еко: «Вільгельма страшить раз 
і назавжди дана істина, Хорхе 
— можливість ту істину відки-
нути». А як вам стрічка епітетів 
до Гоголевих «Мертвих душ»: 
«Манілов — мрійливий дури-
світ, Коробочка — безмозка боя-
гузка, Ноздрьов — адреналіново 
залежний хам, Собакевич — па-
раноїк»? Може, найкращий її 
текст — про Шевченкового «Коб-
заря». Аналізуючи правки поета 
до першого вірша, Г. Улюра вис-
новкує: «І понині цю книжку пе-
речитують, роблячи вибір між 
«твоїм», «моїм» і «своїм». Так і 
з’являються твори, які визнача-
ють націю».
 Аналітично-соціологічна 
критика, якою блискуче оперує 
Ганна Улюра, — річ майже уні-
кальна на українському рецен-
зійному полі. Її книжка тут — 
всерйоз і надовго. ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: ХРЕСТОМАТІЯ

Відбулася тижнева дистанційна експертна сесія Всеукраїнського 
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Катерина Толстікова, лікар-дієтолог, 
фуд-терапевт, фахівець аnti-age хар-
чування (харчування, яке якнайдовше 
забезпечує молодість), смакує літніми 
дарами так, ніби кожна ягідка, овоч чи 
фрукт — це справжній скарб. Утім, вона 
запевняє, що так і є. Сьогодні вона роз-
повість про ягоди і часник. Знову ягоди, 
але поки сезон і поки вони так нависли 
на гілках, що аж просяться в кошики, 
треба брати! А ще — про часник багато 
корисного і такого, що просто необхідно 
знати. Дієтолог скаже про все детально, 
але, забігаючи наперед, хочеться виділи-
ти найголовнішу спільну якість цих дарів 
— це сильні рослини проти старіння. 

Морозиво — ягідний фонтан
 Чудова новина для ласунів — дієтоло-
ги, якщо запитаєш про корисний десерт, 
найперше радять морозиво. Рецепти різ-
ні, але незмінно дуже смачні і дуже ко-
рисні. А оскільки літо, спека і сезон бар-
вистих ягід у розпалі, морозива багато не 
буває. 
 Катерина Толстікова пропонує свій 
рецепт, який давно вже став рецептом 
морозива для всіх. Доєднуйтеся до цьо-
го смачного проекту!
 Отож корисне морозиво з ягід, рецепт 
на дві порції. Інгредієнти: 1 банан, лохи-
на і шовковиця (по 50 г), кокосові верш-
ки або молоко (без добавок / без цукру, до 
24% жирностi) — 50 мл, кунжут — 20 г, 
кокосове масло — 1 ч / л, вода — 20 мл, 
волоський горіх — 10 г.
 Попередньо заморозити банан (без 
шкірки). У блендері до однорідної кон-
систенції збити заморожений банан, взя-
ти порційно ягоди, кунжут, кокосові вер-
шки і кокосове масло. Збивати до одно-
рідної консистенції. Додати 50 мл коко-

сових вершків, продовжити збивати ще 
хвилину. Викласти однорідну масу в піа-
лу для морозива. У кавомолці чи блендері 
подрібнити кунжут до виділення з ньо-
го олії, додати 1 ч / л кокосового масла 
(можна масла какао), продовжити збива-
ти, додати трохи води. Консистенція по-
винна бути подібна до соусу. Готове моро-
зиво полити кунжутним соусом, можна 
прикрасити при подачі волоським горі-
хом або какао-бобами. Такий десерт мож-
на їсти цілий рік  і дорослим, і дітям, — 
зауважує лікар.
 Ну а тепер — теорія, бо про те, що ми 
їмо, треба знати все. Перефразовуючи 
вислів: «Ми — це те, що ми їмо». У складі 
морозива — не тільки правильні вуглево-
ди з розчинною клітковиною, інсуліном 
і фруктоолігосахариди, а й корисні для 
мікрофлори жирні кислоти, поліфеноли 
та антоціани. А кунжут до того ж ще й ба-
гатий на кальцій. Окремо лікар-дієтолог 
зупиняється на феномені ягоди лохини, 
оскільки вона заслуговує на те, щоб бути 
в топі найкорисніших ягід.
 Отже, лохина — надзвичайно корис-
на, і ось чому:
 — антоціани, які вона містить, пози-
тивно впливають на навчання і пам’ять;
 — знижує артеріальний тиск і рівень 
«поганого холестерину»;
 — покращує чутливість до інсуліну, 
запобігаючи розвитку діабету 2-го типу;
 — запобігає втраті кісткової тканини, 
впливає на її формування;

 — зупиняє поширення онкоклітин;
 — зменшує зморшки і знижує кінцеві 
продукти глікації;
 — клітковина з лохини знижує від-
кладення жиру і контролює почуття си-
тості;
 — поліфеноли лохини формують пра-
вильну мікрофлору і знижують запальні 
захворювання кишечника. І це ще дале-
ко не всі корисні функції.
 Зараз сезон, тому цю ягоду краще до-
давати до кожної страви, не тільки в мо-
розиво, а й, наприклад, в кашу, сирники, 
смузі, сорбети або запіканку і просто їсти 
окремо, наголошує лікар-дієтолог Кате-
рина Толстікова. 

 Часнику — так! Катерина  радить все-
таки вивчити властивості цього пікантно-
го овоча. «Я впевнена, — продовжує вона, 
— багато хто взагалі його уникає через за-
пах і не вживає зовсім, а даремно». Її пояс-
нення рясніють спеціальними термінами, 
але тим, хто піклується про своє здоров’я, 
проте любить смачно попоїсти, зрозуміти 
їх буде цілком до снаги. 
 Отже, чому часник має бути на столі 
обов’язково? Тому що він:
 — містить фосфор, цинк і калій, се-
лен, вітаміни А і С;
 — пригнічує дії багатьох бактерій (ан-
тимікробний ефект);
 — стимулює акрофаги, лейкоци-
ти, моноцити і нейтрофіли (білі тільця 
крові), збільшує продукцію глутатіону 
(підтримання імунної системи)
 — підвищує стійкість організму до 
вірусів, є профілактичним засобом про-
ти ГРЗ і знижує запальні процеси;
 — має протигрибкову дію;
 — покращує здоров’я ротової порож-
нини;
 — підтримує здорову мікрофлору 
шлунка;
 — має протиракові властивості;
 — перешкоджає розвитку алергії ;
 — бореться зі стресом;
 — перешкоджає ожирінню, впливаю-
чи на кількість жирової тканини. Звісно, 
це також не всі властивості часника. 
 Лікар наголошує, що не можна вжи-
вати часник на голодний шлунок — це 
може викликати неприємні симптоми з 
боку шлунково-кишкового тракту. А ще 
з часником обережними треба бути тим, 
хто має гіперчутливість до часнику або 
алергічні реакції. 
 Отож, враховуючи всі «за» і «про-
ти» всього корисного, що зріє, цвіте і на-
ливається соком, переходьте на смугу 
здоров’я. Це, до всього, дуже смачно! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Про овочі можна писати вже 
трактати (вони і римам сприя-
ють навіть). Багато їх нині, і це 
не може не тішити. Господині їх 
додають всюди, де тільки мож-
на. Люба Біріна, кулінарна 
майстриня з Калуша, розпові-
дає, якими смачними вдаються 
рагу з овочами. 
 «Входимо в сезон овочів. 
Трохи — про свої улюблені 
рагу, — каже вона. — Найпер-
ше — хашлама, рагу з Кавказу. 
Це дуже смачно, дуже просто і 
дуже корисно».
 Отож, хашлама. Готується в 
товстостінному казанку, іноді 
готую в мультиварці (програ-
ма «Тушкування»). На дно ка-
занка кладу сиру телячу гру-
динку (не надто молоду), порі-
зану великими шматками, на 
неї — цибулю, солю, перчу, тоді 
шарами — морква, баклажани 
(кружальця, попередньо солю 
й промиваю), болгарський пе-
рець (можна й гострий), помі-
дори (великий кубик). Овочі рі-
зати крупно. Можна чергува-
ти шари. Іноді даю картоплю, 
іноді ні. Якщо давати — не має 
бути по сусідству з шаром помі-
дорiв. Кожен шар (крім бакла-
жанного) солю й перчу. Співвід-
ношення м’яса і овочів — десь 
один до одного. Закінчую по-
мідорами, на них викладаю зе-
лень, закриваю листочком від 
капусти і накриваю кришкою. 
Ставлю на малий газ на 3 годи-
ни. В жодному разі не перемі-
шувати! Не даю ні краплини рі-
дини, все тушкується у власно-
му соку, в готовій страві багато 
дуже смачної «юшки». Стра-

ва не готується порційно, її має 
бути багато (в мене казанок на 
3,5 л — це, напевне, мінімум).
 Овочеве рагу зі свининою 
і грибами (варіант для муль-
тиварки) — також чудовий 
варіант рагу. Жменю сухих гри-
бів попередньо замочити і відва-
рити до готовності.
 На програмі «Смаження» 
(20 хвилин) обсмажити свини-
ну (порізати середніми шматка-
ми), моркву (кружечками), ци-
булю, порізані відварені гриби. 
Додати цвітну капусту (сиру, 
розібрати на суцвіття) і кабачки 
(порізати кружальцями). Зали-
ти грибним відваром і готувати 
на програмі «Тушкування» 1,5 
години. В кінці згустити верш-
ками, я ще додала консервова-

ний зелений горошок. Сіль, тро-
хи цукру, суміш перців. Пода-
вати, притрушуючи зеленню. 
 «Напишу, за якою схемою 
я готую найпростіше рагу, — 
каже пані Люба. — Смажу ци-
булю, додаю порізаний бол-
гарський перець, підтушковую, 
порізані помідори, щоб випару-
вався сік. Сіль, обов’язково цу-
кор, потiм — овочі, які є вдома 
(відварна цвітна капуста, від-
варна стручкова квасоля, си-
рий кабачок, баклажан). До-
воджу до готовності (малий во-
гонь, під кришкою). Напри-
кінці заправляю домашнім 
соусом, даю протушкуватися, 
далі — жирні вершки або до-
машня сметана, давлений час-
ник і багато зелені.

 А ще в Люби Біріної на столі 
частенько буває ароматне за-
пашне барвисте овочеве диво. 
«Коротко — це пиріг на основі 
рубленого тіста та заливки», 
— каже вона і ділиться рецеп-
том.
 Тісто (для круглої форми 
25 см в діаметрі): 100 г холод-
ного масла, 210 г борошна, 0,5 
чайної ложки солі, чайна лож-
ка цукру, яйце. Трохи спиню-
ся на технології, бо важливо. 
Отже, масло — холодне, ба-
жано 82%. Спочатку перетер-
ти масло з борошном, цукром 
та сіллю в крихту — можна 
пульсаром у міксері (насадка 
лопатка), це дуже швидко. А 
можна вручну, — мені здаєть-
ся, що тісто ніжніше. Тоді дає-
мо яйце й швидко замішуємо 
тісто. От тут важливий момент 
— тісто не має бути гладким од-
норідним. Тісто має бути грубо 
замішане (оті маленькі крих-
ти, що складаються з холодно-
го масла, покритого борошном, 
і дадуть у готовому виробі чу-
дову крихку структуру, якщо 
їх перемісите в однорідність — 
отримаєте тверде недосконале 
тісто). Готове тісто розміщає-

мо на дні і бортах круглої фор-
ми, поміщаємо в холодильник 
на годину.
 Далі є два шляхи: швид-
кий і правильний. У швидкому 
варіанті — на тісто зразу викла-
даю начинку, заливаю залив-
кою та печу все разом при 180 
градусах. У правильному — на 
тісто зверху поміщаю папір для 
випічки, добре притискаю та 
печу при 180 градусах 15 хви-
лин, тоді папір забираю та печу 
ще до 10 хвилин. Витягую з ду-
ховки, охолоджую, накладаю 
складники, заливаю заливкою 
і знову печу. В першому варіан-
ті — швидше, в другому смачні-
ше. Роблю і так, і так, в залеж-
ності від ситуації.
 Заливка: 200 г рідини (мо-
локо і вершки або сметана), 3 
яйця, 100 г тертого сиру — пе-
ремішати до однорідності. На-
чинка: тут варіантів багато, все 
залежить від смаку. Моя улюб-
лена — тонкі шматочки шинки, 
покришена бринза, прованські 
трави, тонкі шматочки помі-
дорів. Часом додаю ще броколі 
та болгарський перець. А ви до-
давайте ще й свої інгредієнти: 
експериментуйте і смакуйте! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Овочі — у рагу і пирогу
Люба Біріна з Калуша радить приготувати

■

Рагу.
Фото Люби БІРІНОЇ.

❙
❙

Хашлама.❙

Дієтолог Катерина Толстікова.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

На сторожі молодості
Ягоди і часник додають сил

■
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«Усі готові грати п’ять сетів, заради цього й тренуємося».Сергій Стаховський
український тенісист-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Українська збірна вже тра-
диційно проводить матчі відбо-
ру на чемпіонат світу без пред-
ставників НБА — на вирішаль-
ні поєдинки першого етапу 
проти Туреччини і Латвії про-
гнозовано не приїхали Олек-
сій Лень, який минулого сезо-
ну грав за «Фінікс», і Джоель 
Боломбой, котрий у Лізі роз-
витку виступає за «Вісконсин 
Херд».
 Після того як вони вкотре 
проігнорували виклик до на-
ціональної команди, тренер 
«синьо-жовтих» Євген Мурзін 
зробив доволі різку заяву, ого-
лосивши, що більше не розра-
ховує на Леня і Боломбоя. 
 «Мені, чесно кажучи, ця си-
туація з Олексієм і Джоелем на-
бридла. Ми постійно говоримо, 
що чекаємо їх. Але я більше їх 
чекати не буду — у мене є грав-
ці, які будуть битися і «вмира-
ти» на паркеті», — говорив на-
ставник збірної перед матчем з 
Туреччиною.
 Тому в поєдинку проти ту-
рецьких «орлів» Мурзіну до-
велося сподіватися на «стару 
гвардію» на чолі з Гладирем, 
Кравцовим і Джетером. І спо-
чатку все виходило непогано — 
українці впевнено виграли пер-
шу чверть, але на старті другої 
пропустили серйозний ривок, 
оговтатися від якого уже не 
змогли — 66:80.
 У вирішальних моментах 
«синьо-жовтих» підводили май-
же всі компоненти гри — багато 
втрат, неточних кидків та поми-
лок у захисті. В атаці, фактич-
но, не провалив матч лише за-
хисник Сергій Гладир (17 очок 
і 4 передачі). А половину очок 
у турків набрав зірковий дует 
представників найсильнішої 
заокенської ліги — Коркмаз — 
Осман (у їх активі — 41 бал).

 «У нас був хороший старт у 
першій чверті, але у другій нас 
просто знищили. Наш захист 
був жахливим», — визнав Мур-
зін. Ще однією причиною про-
валу, за його словами, стало те, 
що Гладир і Джетер приїхали у 
розташування збірної занадто 
пізно. 
 У домашньому ж матчі «си-

ньо-жовті» не змогли гідно 
конкурувати з латвійцями — 
71:93, при цьому збірна з При-
балтики виступала без головної 
зірки з «Нью-Йорк Нікс» Кріс-
тапса Портінгіса. Після першої 
половини українці програвали 
7 очок, але замість того, щоб 
наздоганяти, провалили третю 
чверть. 

 «Важко програвати такі 
матчі. Латвія все робила кра-
ще і домінувала. У нас же не 
знайшлося гравця, який би 
зміг збити їх з ритму», — про-
коментував поразку капітан 
В’ячеслав Кравцов.
 Таким чином, з шести поє-
динків першого раунду наша 
команда виграла три, посів-

ши в своєму квартеті остан-
нє «прохідне» (третє) місце. 
Згідно з оновленим регламен-
том планетарної кваліфікації, 
всі результати першого раун-
ду команди переносять з собою 
до другої частини відбору, де 
на компанію збірних Туреччи-
ни, Латвії та України чекати-
муть чинні чемпіони Європи — 
словенці бронзові призери ЧЄ-
2017 — іспанці й чорногорці, 
котрі також не пасуть задніх 
на континенті. Вочевидь посіс-
ти підопічним Мурзіна в ново-
створеному секстеті одне з трь-
ох перших місць, котре доз-
волить право його власнику 
зіграти на ЧС-2019, буде ней-
мовірно складно. Відзначи-
мо, що на старті другої части-
ни кваліфікації збірна України 
розмістилася в непростій шіс-
тці на скромному п’ятому міс-
ці.

* * *
 Поки ж національні збір-
ні змагаються за путівку в Ки-
тай, де і пройде планетарний 
форум, у НБА завершився ос-
новий етап трансферного вік-
на. Головною подією літа став 
перехід одного з кращих грав-
ців Ліги ЛеБрона Джеймса з 
«Клівленда» у «Лос-Андже-
лес». За чотири сезони у «Лей-
керс» «Король» заробить 154 
мільйони доларів.
 Нагадаємо, раніше «озерні» 
обрали на драфті українського 
захисника Святослава Михай-
люка. Свят уже встиг змінити 
ігровий номер (з 19-го на 10-й) 
та дебютувати за «Лейкерс» 
у літній серії НБА. Наш бас-
кетболіст вийшов у стартовій 
п’ятірці на матч проти «Сак-
рменто» (93:98) і за 23 хвили-
ни набрав 15 очок.
 А Олексій Лень, який після 
завершення конракту з «Фінік-
сом» став вільним агентом, може 
перейти у «Вашингтон». ■

Оксана ПРОДАНЧУК

 Що більші очікування покладаються 
на приму українського тенісу та п’яту 
ракетку світу Еліну Світоліну, то менш 
удалими видаються її виступи на тур-
нірах «Великого шолома», виграти які, 
звісно, мріє кожен тенісист-професіо-
нал.
 І хоча унікальність покриття на Уїм-
блдоні робить третій у сезоні «гранд шо-
лом» непередбачуваним практично для 
кожного його учасника, представники 
«сіяної» когорти все ж залишаються го-
ловними претендентами на успіх.
 Однак високий номер посіву не допо-
міг першій ракетці України вдало роз-
почати Уїмблдонський турнір. У двого-
динному протистоянні Світоліна пос-
тупилася 57-й тенісистці планети, нім-
кені Тетяні Марії — 6:7, 6:4, 1:6. Через 
цю поразку Світоліна ризикує втратити 
місце в п’ятірці кращих тенісисток сві-
ту. Востаннє Еліна зазнавала поразки на 
старті турніру «Великого шолому» ще в 
2014 році. 
 Невдало розпочала Уїмблдон і вете-
ран вітчизняного тенісу Катерина Бон-
даренко. Наша спортсменка програла по 
одному гейму на своїй подачі в кожному 
сеті і не змогла нав’язати боротьби Люсії 
Шафаржовій з Чехії — 4:6, 4:6. Але для 

Катерини Бондаренко змагання на Уїм-
блдоні не завершуються, виступить вона 
ще й у парному розряді.
 Перервати серію невдач своїх колег по 
команді змогла Леся Цуренко, яка здо-
була впевнену перемогу над угорською 
тенісисткою Тимеєю Бабош (№38 WTA) 
— 7:5, 6:2. Її наступною суперницею ста-
не переможець пари Світлана Кузнєцова 
(Росія) — Барбора Стрицова (Чехія).
 До другого кола змагань пробив-
ся й єдиний представник українського 
чоловічого тенісу Сергій Стаховський. 
У напруженому поєдинку, що тривав 
три з половиною години, наш тенісист 
зумів дотиснути португальця Жоа Со-
узу — 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4. Старт Уїм-
блдона підкорився Стаху вже вчетверте 
в кар’єрі. «У цьому і краса «Великих шо-
ломів», що не завжди легко грати п’ять 
сетів. Можна вести 2-0, але все одно опи-
нишся в ситуації, коли програєш. Мені 
було важко в той момент, тому що фізич-
но я здав, корт став повільнішим, воло-
га зникла. Я знав, як Соуза буде грати, 
я уявляв, що якось так це і буде вигля-
дати, але не планував, що трава буде та-
кою повільною. Ніхто не очікував, що 
буде так спекотно», — сказав Стаховсь-
кий після перемоги. Наступним супер-
ником українця стане 13-та ракетка сві-
ту — Сем Куеррі зі США.

 Не припиняє дивувати прихильників 
тенісу й екс-перша ракетка світу Серена Уї-
льямс, яка рішуче налаштована перемог-
ти. Легендарна американка здобула черго-
ву перемогу на старті турніру — 7:5, 6:3. Те-
пер на рахунку молодшої з сестер Уїльямс 

15 стартових перемог на трав’яному «шо-
ломі». «У мене дуже високі очікування. 
Я не виходжу на корт подивитися, як усе 
піде. Це не для мене. Я не просто чекаю від 
себе перемоги, я чекаю впевненої перемо-
ги», — заявила Уїльямс. ■

Попри невдале завершення першої частини кваліфікації ЧС-2019, українці продовжать боротьбу за путівку 
на китайський «мундіаль».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Далі — важче
«Синьо-жовті» провалили заключні ігри першого етапу 
кваліфікації на ЧС-2019, але пройшли до наступного раунду

■

ТЕНІС

Знову спіткнулась...
Еліна Світоліна поступилася на старті Уїмблдону та може вилетіти з топ-5 світового рейтингу

■

Сергій Стаховський учетверте поспіль удало стартував на Уїмблдоні.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №71■

ПОГОДА■

Людмила Калабуха: Почніть говорити «Ні» — і буде вам щастя, гроші й кохання!
Книга львів’янки про мистецтво відмов завойовує серця як читачів, так і критиків по всіх книгарнях 
України та за її межами

УКРАЇНА МОЛОДА
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* * *
 До опозиційного блоку «Не 
так!» приєдналася низка жіночих 
партій: «Не туди», «Не зараз» і «В 
мене болить голова».

* * *
 — А правда, що риба корисна 
для мозку?
 — Так, особливо риболовля — 
для розвитку уяви.

* * *
 — Хлопче, а вас не вчили в ди-
тинстві поступатися місцем у транс-
порті літнім людям?
 — Бабусю, але це ж моє авто.

* * *
 Влаштувався циган за харчі до 

фермера працювати. Прийшов час 
обіду. На обід — млинці. Сидять, 
їдять: фермер по одному бере, а ци-
ган — по два.
 Фермер не витримав:
 — Що ти все по два та по два?
 Циган:
 — А що мені, по три вдавити-
ся?

* * *
 Кишенькового злодія-реци-
дивіста збив на вулиці мотоцикл і 
втiк iз місця події. До потерпілого 
під’їжджає полiцейський.
 — Ви запам’ятали його номер?
 — Ні, — хрипить постражда-
лий, — але ось його гаманець.

По горизонталі:
 1. Гімнастичний елемент, стри-
бок із переворотом, який нагадує 
«колесо». 4. Космічне тіло з яскра-
вим хвостом. 7. Докорінна зміна 
суспільного ладу. 9. Косметичний 
засіб. 10. «Туман ..., туман доли-
ною. За туманом нічого не видно». 
(Народна пісня). 11. Біблійний ге-
рой, який переміг Голіафа. 13. При-
стрій, який дозволяє підключати об-
ладнання до джерела живлення пер-
винного змінного струму; металевий 
стержень на кінці дроту. 14. Інтелек-
туально-динамічна гра, яка полягає 
у прохо дженні командою вказаного 
маршруту за умови виконання спе-
ціальних завдань. 15. Невеликий 
птах, схожий на ластівку. 17. Столи-
ця Туреччини. 20. Бойова труба. 21. 
Кокарда на кашкеті моряків. 23. Чо-
ловік, який тільки приймає чернец-
тво. 24. Район Києва на лівому бе-
резі. 25. Архіпелаг у Карибському 
морі, відомий курорт та офшорна 
зона. 26. Екс-прем’єр, який так і не 
вивчив українську мову. 
По вертикалі:
 1. «Автомобіль — не ..., а засіб 
пересування». (Фраза Остапа Бен-
дера). 2. Густе варення з фруктів чи 
ягід. 3. Молитовний вірш для співу 
на честь якогось свята або святого у 
православному богослужінні. 4. Зо-
лотий предмет, який прославив Бу-
ратіно. 5. Один із найбільших у світі 

транспортних літаків. 6. Дівоче пріз-
вище Вікторії Бекхем. 7. Сукупність 
творів, що виконуються в театрі чи 
на концертній естраді. 8. «В Путив-
лі-граді вранці-рано ридає, плаче .... 
Як та зозуленька кує!» (Тарас Шев-
ченко). 11. Ім’я героя партизанської 
війни 1812 року, гусара і поета. 12. 
Білоруська назва річки Даугава. 16. 
«Не вернуться запорожці, не вста-
нуть гетьмани! Не покриють Украї-
ну червоні ...!» (Тарас Шевченко). 
17. Напій богів у індуїстській міфо-
логії, що робить їх безсмертними. 
18. Країна, оточена з усіх боків кор-
донами іншої країни. 19. Спеціаль-
ний крем із дрібними твердими час-
точками, призначений для очищен-
ня шкіри. 22. Старовинна частина 
столиці Угорщини. 23. Річка, на якій 
стоїть місто Дубно.■

Кросворд №70
від 3 липня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +10…+15

 +23…+28

Північ +10…+15

 +20…+25

Центр +10…+15

 +23…+28

Схід +14…+19

 +23…+28

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +14…+19

 +25…+30

5 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +22...+24.

Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +12...+14, удень 
+25...+27.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +17...+19, удень +27...+29.

3 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 20-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва 
— 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +12...+14, удень +25...+27. Моршин: уночi +12...+14, 
удень +25...+27.

Адреналіна ШУГАЙ

 Канадська акторка 
Нів Кемпбелл, відома за 
серіалом «Картковий бу-
динок» і фільмом жаху 
«Крик», знову стала ма-
мою. Нів у свої 44 роки 
не стала чекати довгих 
дев’ять місяців, а пішла 
шляхом, який протопта-
ли вже чимало голлівуд-
ських знаменитостей: 
другу дитину вона вси-
новила. Її цивільний чо-
ловік, актор Джей Джей 
Філд, підтримав Нів у та-
кому рішенні. Пара, як 
відомо, вже має старшо-
го рідного сина — шести-
річного Каспіана. Вси-
новленому хлопчику не-
має ще й року. 
 Поповнення в ак-
торській родині стало-
ся кілька місяців тому, 
але радісну новину Нів 
лише тепер повідомила 
в «Інстаграмі». «Щира 
радість!.. Досі це було 
секретом, бо ми з Джей 
Джеєм хотіли за-
чекати, доки все 
не здійсниться 
офіційно, але 
п’ять міся-
ців тому 
ми всино-
вили пре-
к р а с н о -
го малень-
кого хлопчи-
ка. Його звуть 
Рейнор, і ми шале-
но його любимо». Зір-
ка каже, що найбіль-
шу радість від появи ма-
ленького братика відчу-
ває їхній син Каспіан. 
«Він на сьомому небі, 
щоранку питає: «Мож-
на мені потримати мого 
малюка? Можна я пого-
дую мого малюка? Мож-
на мені погратися з моїм 
малюком?» Це найней-
мовірніша річ, яка з 
нами колись трапляла-
ся. Ми такі вдячні за це 
світло, яке прийшло в 
наше життя, ми щодня 
думаємо про жінку, яка 
його народила, і ми вдяч-

ні їй за цей неймовірний 
дарунок», — написала 
акторка. 
 Нів, яка входить 
до списку 50 най-
вродливіших людей 
планети за версією 
журналу «Піпл», 
знялася в понад 
півсотні фільмів 
і серіалів, узяла 
участь в озвучуван-
ні кількох мульфіль-
мів. Проте найбільшу 
популярність їй приніс 
фільм жахів «Крик»   

Нів знялася в усіх чо-
тирьох його частинах. 
А найближчим часом 
ми побачимо акторку 
в новій, не менш адре-
наліновій стрічці «Хма-
рочос». Там вона зіграла 
дружину головного ге-
роя Вілла Соєра (Дуейн 
Джонсон), колишнього 
агента ФБР, а нині — ек-
сперта з оцінки безпеки 
житлових споруд. Ком-
панія, на яку він працює, 
надає його родині житло 
в найвищому хмарочосі 
світу — «Перлині», яка 
має аж 240 поверхів. Це 
«найрозумніша», тех-

нологічно доскона-
ла та найбезпечні-

ша споруда, яку 
тільки мож-

на уявити, 
— так пе-

рекону-
ю т ь 
влас-
ники 
бага-

т о п о -
в е р х і в -

ки. Проте 
через зброй-

ний напад у ви-
сотці спалахує по-

жежа. Родина Соє-
ра заблокована на вер-
хніх поверхах і не має 
змоги вибратися. Вижи-
ти самому і врятувати 
свою родину, а заодно й 
усе місто — таке черго-
ве завдання голлівудсь-
кого супергероя Дуей-
на Джонсона. Світова 
прем’єра стрічки за-
планована на 12 лип-
ня. Цього ж дня по-
каз фільму розпоч-
неться в усіх кіноте-
атрах України. ■

Нів Кемпбелл.❙

ПОПОВНЕННЯ

Крик, тепер — дитячий 
Зірка відомого хорору всиновила хлопчика

■
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