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Будівництво траси 

«Таврида» стало стихійним 

лихом для екології 

анексованого півострова та 

більшості його мешканців

Дорога дорогаТюремні катівні і... 
мармелад 

У серці з 
«картатими»
Учетверте поспіль тріумфатором чемпіонату світу стане європейська збірна; серед 
претендентів — хорвати, котрі вибили з розіграшу господарів і наразилися на скандал

Пройти хорватів на шляху до півфіналу домашнього «мундіалю» збірна Росії не змогла.
Фото з сайта sportnew.site.
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«Усе було зроблено за рахунок власних обігових коштів. Над унікальною 
розробкою (системою охолодження для супутників. — Ред.) працювали 
наші фахівці разом із вченими Харківського аерокосмічного університету». Віктор Попов 

директор ПАТ «ФЕД»

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик стверджує: його план 
спрямований на подолання коруп-
ції і допоможе розв’язати політич-
ну кризу в парламенті.
 «Через патологічну жадібність 
Порошенка, який намагався пе-
реламати парламент через коліно, 
щоб протиснути контрольований 
ним склад ЦВК, фактично виник-
ла нова політична криза. Президент 
чотири роки не міняє склад Цент-
ральної виборчої комісії з однієї 
причини — в нього немає іншого 
способу перемогти на виборах, аніж 
сфальсифікувати їх. Саме тому, зло-
вживаючи посадовим становищем і 
повноваженнями Президента, всу-
переч вимогам Конституції, Поро-
шенко вніс подання на новий склад 
ЦВК, де фактично 10 із 15 канди-
датів залежатимуть від нього і змо-
жуть сфальсифікувати результа-
ти виборів. Команда Радикальної 
партії зробила все, щоб у парламен-
ті цей план не пройшов. Ми не дали 
можливість Порошенку узурпувати 
вплив на ЦВК і захистили право ук-
раїнців на чесний вибір», — наголо-
сив Ляшко.
 Свій план політичних змін лідер 
РПЛ пропонує винести на розгляд 
парламенту вже наступного тижня, 
щоб продемонструвати українцям, 
що влада підконтрольна народу, а 
не чиїмсь корупційним інтересам. 
«Новий і незаангажований склад 
ЦВК, новий закон про вибори, за-
кон про процедуру імпічменту Пре-
зидента, закон про Тимчасові слід-
чі комісії Верховної Ради, зміни до 
Конституції в частині скасування 
депутатської недоторканності — це 
план Ляшка з подолання корупції, 
встановлення відповідальної перед 
народом влади та відновлення краї-
ни. Без сильної, підконтрольної на-
роду влади не буде майбутнього Ук-
раїни, а без економічного розвит-
ку не буде достатку в українських 
сім’ях. Риба гниє з голови! Ми про-
понуємо відрубати цю гнилу голову 
і навести лад у владі, зробити Пре-
зидента, депутатів та урядовців від 

самого низу до верху відповідаль-
ними перед людьми, рівними перед 
законами і перед совістю. А в кого 
немає совісті — буде сидіти в тюр-
мі!» — підкреслив політик.
 Олег Ляшко переконаний: у пар-
ламенті знайдуться голоси за ці за-
конопроекти, навіть якщо провлад-
на фракція саботуватиме голосуван-
ня. «Ми показали, що й без фракції 
БПП парламент здатен приймати 
рішення. Я закликаю всі політич-
ні сили не зупинятися на досягну-
тому, адже, як казав класик: «Про-
медление смерти подобно». Сьогод-
ні настав момент, коли парламент 
повинен приймати рішення, які 
змінять країну, змусять владу бути 
відповідальною, приберуть пожив-
ний ґрунт для корупції. Нам тре-
ба реальне відновлення країни та 
підвищення доходів українців. Для 
цього потрібні «залізна» дисциплі-
на та порядок. Щоб усi — від Прези-
дента до звичайної людини — були 
рівні та відповідальні перед зако-
ном. Це план Ляшка для України!» 
— підсумував народний депутат.
 В ініційованих Ляшком змінах 
до Конституції політик пропонує 
скасувати посаду Прем’єра, зроби-

ти Президента відповідальним за 
стан справ у державі, а парламент 
наділити жорсткими контролюю-
чими функціями. А також дати пра-
во українцям обирати суддів і про-
курорів, заборонити продаж зем-
лі іноземцям i навічно закріпити її 
за українськими фермерами. Лідер 
РПЛ підкреслив, що влада має ду-
мати про добробут українців, а не 
про власні рейтинги та кишені.
 «Без сильної влади не буде силь-
ної країни, а значить, не буде твер-
дого ґрунту для економічного зрос-
тання та можливостей для віднов-
лення української економіки. Коли 
в країні хаос i безвідповідальність, 
ні один інвестор сюди грошей не 
принесе, і українці будуть бідні, 
залежні, працюватимуть по Поль-
щах і Португаліях замість того, 
щоб працювати вдома і отримува-
ти високі зарплати. Я пропоную 
план, який відновить керованість у 
країні, наведе лад, відновить еконо-
міку, створить мінімум 2 мільйони 
робочих місць і радикально збіль-
шить достаток українців. От що 
треба робити, а не займатися дур-
нею, як нинішня влада», — підсу-
мував Ляшко. ■

НА ФРОНТІ

Двох 
«іхтамнетів» 
поранено
Окупанти вкотре порушили 
перемир’я й свинцем «привітали» 
зі святом Івана Купайла наших 
захисників
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У неділю, одразу після свята Івана Купайла, 
російські окупаційні війська «привітали» українсь-
ких захисників у зоні проведення ООС майже по всій 
лінії зіткнення: порушували встановлене перемир’я 
та відкривали вогонь по наших позиціях 21 раз. Не-
гідники гатили по українських військовослужбов-
цях із гранатометів, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї.
 На Луганському напрямку було відносно тихо, 
проте на Горлівському та Світлодарському напрям-
ках окупанти не спали: вогонь по наших позиціях 
відкривали в районі Південного та Світлодарська. 
Біля Південного один наш військовий отримав по-
ранення.
 А ось на Донецькому та Маріупольському напрям-
ках 8 липня було найгарячіше: там ворог 18 разів об-
стріляв позиції Об’єднаних сил. Під вогнем окупан-
тів перебували захисники Авдіївки, Мар’їнки, Во-
дяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та 
Талаківки. На цих напрямках, на щастя, втрат серед 
наших воїнів немає.
 Упродовж недільної доби окупанти тричі пору-
шили режим припинення вогню: провокації із за-
стосуванням стрілецької зброї зафіксовано на По-
паснянському та Маріупольському напрямках, та-
кож вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних 
сил біля Новозванівки та Водяного.
 Щодо окупантів, то, за уточненими даними роз-
відки, двоє російських «іхтамнетів» дістали пора-
нення. Єдине, що тішить — за поточну добу втрат на 
фронті серед захисників України немає. 
 А ось у Харківському військовому госпіталі, на 
жаль, помер боєць 14-ї ОМБР Іван Борсук, який під 
час обстрілу позицій 29 червня 2018 року в районі 
Попасної, що на Донеччині, отримав кульове пора-
нення в голову. Борсук проходив строкову службу у 
2006-2007 рр., під час мобілізації був призваний до 
ЗСУ в третій хвилі, воював із серпня 2014 до січня 
2016 року у в/ч В4673 (128 ОГШБ). У травні підпи-
сав контракт для проходження військової служби у 
14-ту ОМБР. У загиблого залишилися батько, мати, 
сестра, дружина та донька. Його нагородили орденом 
«За мужність» ІІІ ст. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Через рік відома франко-італійська 
компанія Thales Alenia Space запустить 
новітній телекомунікаційний супутник, 
у виробництві якого бере активну учать і 
Харківське приватне акціонерне товарис-
тво «ФЕД». Аби виграти тендер на розроб-
ку і постачання теплообмінників, ук-
раїнській фірмі довелося витримати жорс-
тку конкуренцію з аналогічними структу-
рами США, Німеччини та Франції. 
  Це стало можливим завдяки тому, 
що на підприємстві кілька років тому 
було створено підрозділ, здатний ви-
готовляти комплектуючі для сучасної 

авіаційної та космічної техніки. «ФЕД» 
також отримав необхідні для такої спів-
праці європейські сертифікати якості й 
навіть збудував новий цех, обладнавши 
його сучасними комп’ютерними станка-
ми. «Новий цех — це, до речі, 800 квад-
ратних метрів сучасних виробничих 
площ, — каже директор підприємства 
Віктор Попов. — Ідеться про повний пул 
вимог, враховуючи чистоту, немов в опе-
раційній. Усе було зроблено за рахунок 
власних обігових коштів. Над унікаль-
ною розробкою працювали наші фахів-
ці разом із вченими Харківського аеро-
космічного університету».  
 Харківська система охолодження для 
супутників — повністю нова технологія. 
Раніше подібні теплообмінники вико-

ристовували тільки на космічних стан-
ціях. Начальник розрахунково-перспек-
тивного відділу «ФЕД» Євген Кононихін 
зазначив, що у супутнику працюють 
комп’ютери, випромінювачі та багато ін-
ших вузлів, які виділяють тепло. Розроб-

лена система акумулює це тепло й транс-
лює на теплообмінники, що випроміню-
ють його в космос. Реалізація проекту 
почалася у 2016 році. Сума контракту 
на виробництво становить 2 мільйони 
євро. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Космічний розмах
Завод «ФЕД» виготовить систему охолодження 
для супутників зв’язку на замовлення відомої 
європейської компанії

■

НА ЧАСІ

Треба знати, з кого спитати
Олег Ляшко презентував у парламенті пакет тектонічних змін 
в українському політикумі

■

Олег Ляшко хоче навести лад у країні залізною рукою.❙

Наш внесок у розвиток космосу неоціненний.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 10 ЛИПНЯ 2018ІнФорУМ
«КРИМНАШ»

Дорога дорога
Будівництво траси «Таврида» 
стало стихійним лихом 
для екології анексованого 
півострова та більшості його 
мешканців 
Ірина КИРПА

 Співробітники «Мінекології» Криму б’ють на 
сполох: на окупованих землях через будівництво 
нової автотраси знищено 300 тисяч зелених на-
саджень! Варвари з країни-агресора повирубува-
ли 130 тисяч здорових дерев та понад 120 тисяч 
кущів різних порід.
 — Придорожні лісосмуги для Криму вкрай 
важливі, — пояснив член регіонального штабу 
ОНФ, президент Кримської академії наук, го-
лова громадської організації «Екологія та світ» 
Віктор Тарасенко. — Висадка зелених насаджень 
уздовж траси «Таврида», яка проходить по всій 
протяжності Криму, — одне з найактуальніших 
завдань для кримської екології. Такі кліматичні 
особливості півострова, як снігові замети, піщані 
та пилові бурі, здатні блокувати рух, легко пере-
вертаючи автомобілі. Зелені насадження необхід-
ні для безпеки автомобілістів та самої траси. 
 Вiдомо, що ще у 2017 році дозвіл на знищення 
зелених насаджень отримали два підприємства: 
Служба автомобільних доріг Криму та АТ «Висо-
коякісні автомобільні дороги».
 У російському «міністерстві» екології та при-
родних ресурсів Криму обіцяють провести компен-
саторне озеленення, однак на відновлення флори та 
фауни Криму знадобиться понад півстоліття.
 — Висадка нових зелених насаджень уз-
довж споруджуваної траси «Таврида» обійдеть-
ся у 220 мільйонів рублів (близько 106 мільйонів 
гривень), — повідомив підконтрольний Кремлю 
«міністр» екології та природних ресурсів Криму 
Геннадій Нараїв. — Поки що таких грошей у фе-
деральному бюджеті Російської Федерації немає. 
Причина в тому, що кошторис із самого спочатку 
склали невірно. Реальна вартість проекту будів-
ництва траси «Таврида» виявилася у чотири рази 
більша за ту, яку презентували спочатку.
 Будівництво згаданої автостради стало черго-
вою показухою, яку затіяли чиновники країни-
агресора, не надто переймаючись  згубними на-
слідками для екології окупованих територій.
 Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв був зму-
шений визнати той факт, що гроші під проект ав-
тостради уряд Росії знайшов «не без зусиль». Якщо 
рік тому чиновники бадьоро відзвітували, що будів-
ництво траси «Таврида» обійдеться у 43 мільярди 
рублів, то вже через шість місяців з’ясувалося, що 
йдеться про таку гігантську суму, як 139 мільярдів 
рублів! Виходить, що подальше озеленення може 
взагалі не відбутися через те, що під висадку нових 
дерев та кущів потрібно знайти суму, яка переви-
щує загальну вартість будівельних робіт.
 Страждають від показухи окупаційного уряду 
Криму й жителі півострова, яких через будівниц-
тво автотраси виселяють iз рідних домівок. Севас-
топольці виступили з різкою критикою нового ген-
плану «розвитку» міста, але їх просто не почули.
 Зате окупаційна влада Севастополя подала со-
тні судових позовів про позбавлення права влас-
ності людей на земельні ділянки у місті на тій під-
ставі, що вони нібито були оформлені нинішніми 
власниками з порушенням законодавства.
 Уряд Криму розпорядився вилучити понад ти-
сячу земельних ділянок у різних районах Криму, 
два житловi будинки, земельну ділянку та нежит-
лові будівлі в Совхозному, а також чотири земель-
ні ділянки у Кіровському районах. Відповідні роз-
порядження «про вилучення для державних пот-
реб» оприлюднили на сайті кримського уряду.
 Кримчани змушені виходити на масові акції 
протесту та поодинокі пікети проти вилучення їх-
ньої землі, однак єдине, чого вони домоглися досі, 
— це «профілактичні бесіди» з невдоволеними у 
ФСБ.
 Фахівці кримського «Держкомітету» до-
рожнього господарства стверджують, що питан-
ня виплат власникам будинків, будівель та зем-
лі «перебуває на особливому контролі», проте до 
цих пір механізм даної процедури не вироблено.
 Через бажання чиновників видати бажане 
за дійсне на даний час загальна готовність феде-
ральної траси «Таврида» становить лише 29 від-
сотків. Здати дорогу в експлуатацію виявилося 
неможливим раніше кiнця 2020 року. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Черкаси стали першими в Ук-
раїні, де за рахунок міського бюдже-
ту профінансовано учнівські проек-
ти. Отож сім черкаських шкіл отри-
мають по 10 тисяч гривень на втілен-
ня корисних для шкільної громади 
проектів. Серед працелюбних щас-
ливчиків — перша міська гімназія, 
гуманітарно-правовий ліцей, школи 
№9, 30, 27, 17 та 3.
 Про це повідомляє громадська 
організація Global Office, яка спри-
яє інформаційній, політичній, еко-
номічній, культурній та соціальній 
інтеграції України у світовий про-
стір і реалізовує, зокрема у Черка-
сах, проект фінансування учнівсь-
ких задумок за підтримки Черкась-
кої міської ради.
 Як розповіли «УМ» у Черкаській 
міській раді, цього місяця школярі  
брали участь у програмі мовних 
таборів GoCamp, які в місті над 
Дніпром організовані втретє. Спіль-
но з іноземними волонтерами, котрі 
охоче працювали у міських шко-
лах, учні розробляли ідеї та плани 
реалізації власних проектів. На за-
вершення роботи таборів шкільні 
громади проголосували за найкра-
щий із запропонованих проектів. 
На втілення своїх задумок вони й 
отримали бюджетні гроші. 
 Кошти на учнівські проекти   
виділені з міського бюджету в рам-
ках першого в Україні партиципа-
торного бюджетування шкіл, тоб-
то бюджету участі. Завдяки цьому, 

наприклад, перша міська гімназія 
планує створити у себе астрономіч-
ну лабораторію та придбати теле-
скоп.
 Як наголошують у Черкаській 
міській раді, бюджет участі шкіл 
вже п’ять років успішно працює у 
навчальних закладах США, Фран-
ції, Португалії, Польщі і це дозво-
ляє розвивати юному поколінню ос-
новні навички громадянства. Діти 
вчаться працювати у команді, ос-
воюють лідерські навички, конку-

рентну гру, компромісний підхід, 
критичну думку, публічні виступи 
та самовираження завдяки прове-
деним проектам. До того ж у самих 
школах створюється демократич-
на атмосфера, зміцнюється довіра 
учнів до управління школою, а міс-
то стає рушійною силою для впро-
вадження демократичних змін для 
молодого покоління України. Тож 
міська влада сподівається, що все 
це запрацює і в Черкасах.
 До речі, цього року в черкаських 
школах — 1 тис. 370 випускників, 
серед яких — 34 із золотими та 17 зі 
срібними медалями. Двоє черкась-
ких випускників — Наталія Мі-
рошник із ФІМЛІ та Богдан Фещен-
ко зі школи №19 — отримали 200 
максимальних балів за результата-
ми зовнішнього незалежного оці-
нювання з хімії. А загалом у цьому 
навчальному році учні випускних 
класів вибороли для міста 18 призо-
вих місць на всеукраїнських олім-
піадах із різних дисциплін та Все-
українському конкурсі — захисті 
науково-дослідницьких робіт Ма-
лої академії наук України. ■

ДОВІРА

Бери і втілюй
Уперше в Україні з міського бюджету   
профінансовано учнівські проекти

■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Відтепер обличчя по-
лоненого режисера Олега 
Сенцова можна побачити 
і на листах. У Львові у від-
діленні Укрпошти урочис-
то відбулося спецпогашен-
ня марки «Свободу Олегу 
Сенцову». 
 Автор ідеї — львівсь-
кий журналіст та громад-
ський активіст Олег Ра-
дик, що вже займався ви-
пуском марок на теми 
політичних подій — зок-
рема, не міг проігнорува-
ти тему політв’язнів. 
 «Я дуже сумніва-
юсь, що цю марку поба-
чить Путін, та думаю, що 
її побачить багато хто у 
світі. Не знаю, чи вона 
зможе допомогти Олегу, 
але хоча б зможе підняти 
його моральний дух. Не 
можна нічого не робити», 
— наголосив Олег Радик.
 Марку створили за 
ілюстраціями художника 
Андрія Єрмоленка. Ми-
тець також скомпонував 
відому серію плакатів про-
ти чемпіонату світу з фут-
болу у Росії. Одне із зобра-
жень національний опе-
ратор поштового зв’язку 
в Нідерландах PostNL та-
кож перемістив на марки, 
на яких зображений фут-
боліст, що збиває м’ячем 
літак у повітрі. 
 «Увесь світ має почу-
ти і побачити, що Україні 
не байдужа доля політич-
них в’язнів Кремля. Я зро-
зумів, що не можу мовча-
ти. Перший ескіз Free Oleg 
Sentsov був зроблений 

для кінокомпанії «Вави-
лон’13». Він набув розго-
лосу, і ми стали активні-
ше працювати над інши-
ми плакатами на цю тему. 
Так з’явилась і серія, при-
свячена футбольному чем-
піонату в Росії», — роз-
повів Андрій Єрмоленко.
 Вдало підібрані кольо-
ри марки впадатимуть у 
вічі і вкотре нагадувати-
муть кожному українцю, 
що країна-агресор неза-
конно утримує людей за 
ґратами. Проте, незважа-
ючи на катування й утис-
ки, опір системі не злама-
но, боротьба триває, і ре-
зультати її залежать від 
кожного з нас. 
 На чорному тлі мар-
ки — фото  ув’язненого, 
по всій площині мітки ан-
глійською мовою викар-
бувано: «Врятуйте Оле-
га Сенцова та інших ук-

раїнських політв’язнів 
у Росії». Перша частина 
тексту виведена буквами 
сірого кольору, які вщент 
заплямовані кров’ю, інша 
частина тексту — багрово-
го відтінку.
 Участь в урочистому 
погашенні марки «Свобо-
ду Олегу Сенцову» взяв та-
кож очільник Львівської 
ОДА Олег Синютка та в. о. 
директора Львівської ди-
рекції УДППЗ «Укрпош-
та» Микола Ростов.
  «Хочу подякувати 
ідейникам і творцям цієї 
марки. Адже одна спра-
ва, коли ти вболіваєш і 
журишся вдома, інша 
справа, коли ти вихо-
диш у публічний простір 
і пропагуєш ті речі, які 
об’єднують людей по всь-
ому світу. Я переконаний, 
що така синергія і людсь-
ка правда приведе до того, 

що ті люди, яких ми від-
стоюємо, будуть разом із 
нами в Україні, такій Ук-
раїні, яку ми хочемо. По-
перше, в наших кордонах, 
по-друге, в багатій та віль-
ній країні, де будуть жити 
достойні люди», — за-
значив голова Львівської 
ОДА.
 Нагадаємо, українсь-
кий політв’язень голо-
дує вже майже два міся-
ці. Єдиною вимогою при-
пинення його самотортур 
є звільнення інших ук-
раїнських бранців росій-
ської системи. Самого ж 
Олега Сенцова засудили 
до 20 років позбавлення 
волі у серпні 2015-го. За-
галом у Росії й анексова-
ному Криму утримують 
близько 70 українських 
політв’язнів. ■

(Продовження  
теми — 6 стор.)

ПІДТРИМКА

Маркування свободи
Створено й погашено унікальну поштову марку, присвячену Олегу Сенцову

■

Лист із такою маркою не залишить байдужим адресата.❙

За проектами молодих — майбутнє.
Фото з сайта school304.com.ua.
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Ліна ТЕСЛЕНКО

 Сьогодні Україна проведе в 
останню путь дисидента та полі-
тика Левка Лук’яненка. Його 
поховають на Байковому цвин-
тарі в Києві. Прощання з Лев-
ком Григоровичем відбудеть-
ся в приміщенні Клубу Кабіне-
ту Міністрів (вул. Інститутсь-
ка) з 10-ї до 12-ї години. О 12.30 
розпочнеться панахида за покій-
ним у Володимирському соборі. 
Кажуть, у великі церковні свя-
та Господь забирає найкращих. 
Левка Лук’яненка не стало якраз 
на Різдво Івана Хрестителя: 7 
липня він потрапив до реанімації 
клінічної лікарні «Феофанія» з 
інсультом та запаленням легень. 
До цього, кажуть його однопар-
тійці, він тривалий час хворів на 
лейкоз. Левко Григорович не до-
жив до свого ювілею півтора мі-
сяця: 24 серпня, на День неза-
лежності України, йому випов-
нилося б 90 років. 
 «Нація осиротіла...» — такі 
коментарі найчастіше можна 
бачити під повідомленнями про 
смерть дисидента. Втрата дійсно 
величезна і непоправна. Таких 
людей називають совістю нації. 
І Левко Григорович, безперечно, 
до них належав. 
 Коли на початку 90-х років 
минулого століття Левко 
Лук’яненко з’явився в українсь-
кому політикумі, здавалося, що 

він зійшов з картин про добу ко-
заччини: високий, ставний, з 
розкішними вусами і густим чу-
бом, одягнений у вишиванку. 
Проте він був козаком не тільки 
зовні, а й мав козацьку душу. 
Ототожнював себе з Северином 
Наливайком, казав: «Ще в 20 
років я вирішив, що піду шля-
хом Наливайка — шляхом бо-
ротьби за Україну». За Батьків-
щину був готовий життя поклас-
ти. Вдумайтеся тільки: 27 років 
таборів — майже третину сво-
го життя — провів у неволі за 
свої переконання політичний 
в’язень Лук’яненко. Під час 
першого арешту в 1961 році за 
те, що «виношував ідею відриву 
УРСР від СРСР, підривав авто-
ритет КПРС, зводив наклепи на 
теорію марксизму-ленінізму», 
був засуджений до розстрілу. 
Але дивом його уникнув — че-
рез 72 доби Верховний Суд замі-
нив розстріл 15 роками позбав-
лення волі. То був лише початок 
важкої дороги до незалежності 
України. «Той, хто каже, що 
незалежність впала нам з неба, 
не знає, що ми діставали по 10 
років тюрми і заслання», — ка-
зав згодом він.
 Пройшовши мордовські та-
бори, Левко Лук’яненко згодом 
назавжди увійде в історію краї-
ни як автор Акта про Незалеж-
ність України. У 1991 році саме 
він написав від руки текст цьо-

го документа на сторінках зі зви-
чайного зошита і зачитав при-
вселюдно на Софійській площі 
в Києві.
 Чергове випробування в долі 
України — російську агресію — 

він сприйняв мужньо: «Війна із 
Московією — це необхідна умо-
ва, і ми маємо боротися, бо тіль-
ки поборовши Москву, Україна 
стане по-справжньому незалеж-
ною». І вірив у нашу перемогу: 

«Всі імперії рано чи пізно розва-
люються. Така доля, тим біль-
ше, не може оминути Росію. З 
давніх-давен ця держава фор-
мувалася войовничим народом, 
на такій собі мисливській ідеї. 
Вони не думали, як облаштува-
ти свою територію, де зорати й 
посіяти, а лише про те, що і де 
вполювати, де захопити нові 
землі».
 «Смерть вирвала у нас того, 
хто був живим символом не-
зламності українського духу, 
хто виборов нам Незалежність 
України у ХХ сторіччі, — Лев-
ка Лук’яненка. Його не злама-
ли радянські концтабори, не на-
лякала нинішня російська аг-
ресія. Він передав нам головний 
вогонь свого життя — любов до 
України. Він iз когорти справж-
ніх Героїв! А вони не вмирають. 
Вічна пам’ять...» — написав на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» Пре-
зидент України Петро Порошен-
ко. «Левко Григорович був ней-
мовірною Людиною, — додає 
віце-прем’єр В’ячеслав Кири-
ленко. — Завжди оптимістич-
ний і завжди спокійний, завжди 
переконаний і завжди глибокий. 
Завжди з великою, всеперемож-
ною Вірою в Україну. Завжди 
без жодного сумніву у справед-
ливості Української Справи. 
Україна ніколи Вас не забуде, 
пане Левку». Вічна пам’ять ве-
ликому Українцю... ■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Пошуки гармонійного, ідеального в усьо-
му — це насамперед прагнення до ладу 
в житті. Споконвіку прогресивні, жадібні 
до нових знань українці свій добробут 
співставляли не лише з кількістю золот-
ників і срібників у калитці, а й із тим, на-
скільки вільно гуляє на рідних просторах 
їхній вільнолюбивий дух. Такі закони й 
потреби цієї землі. 
Пошуки гармонійного, виявляється, при-
таманні нам і в обранні перших осіб де-
ржави, й це — цілком нормально. Нещо-
давно у соцмережах з’явились своєрідні 
заміри — вирахування за принципом зо-
лотого перетину ідеального майбутнього 
Президента України. Спроба підігнати лі-
дера під «золотоперетинську» формулу 
— промовистий доказ кричущого дефі-
циту для українців досконалості в житті. 
Отже, чи можливо за допомогою віднос-
но нової течії в науці з застосуванням чи-
сел Фібоначчі вивести цю саму формулу 
для правителів? І які критерії необхідно 
підбирати для вирахування?

Від президентського пупа до землі 
гармонії не знайдеш
 Але спочатку згадаймо про сам при-
нцип золотої пропорції. Формулу гармонії 
вивели математики, котрі вважають, що 
за цим принципом вибудовано все довко-
ла: від ДНК до Всесвіту. Звісно, що при-
нцип довершеності — одвічні пошуки 
людством співвідношення краси й гар-
монії до так званого золотого перетину — 
виведено мовою цифр. За цією своєрідною 
формулою гармонії ще давні греки визна-
чали досконалість людської фігури. Тоб-
то, якщо під час ділення росту людини на 
відстань від її пупа до землі часткою буде 
1,62 — значить, будова тіла ідеальна. 
 Отже, перебуваючи в постійному по-
шуку свого досконалого гетьмана, а чи 
не закласти у формулу золотого перетину 
політичні оцінки Президента й очікувань 
від нього та віковічні мрії українців про 
справжню свободу, вільний національ-
ний дух і віру? Чому б і ні? Тож що таке 
золотий перетин Президента? Звісно, про 
евклідове співвідношення СВ:АС=АВ:

СВ, або про ділення загального зросту 
на відстань від президентського пупа до 
землі, де в частці мусить вийти ідеальне 
число 1,62, у прагненнях не йдеться. Так 
само як і про строгий костюм, краватку, 
позолочений значок на лацкані, купу ре-
ферентів та радників поряд — також. 
  Коли ми говоримо про політичну пос-
тать Президента, маємо керуватись інши-
ми чинниками. І в пошуку золотого пре-
зидентського перетину важливо, які ві-
ковічні мрії вкладала і вкладає українсь-
ка нація в образ керманича. 
  Ну от, візьмімо установчу, світогляд-
ну й дуже важливу для глибин патріо-
тичної душі тему: цивілізаційний вибір. 
І якщо відштовхнутися від особистого 
ставлення до кожного окремого політи-
ка, який був, є або претендує на булаву, 
а лише оцінювати певні кроки й внесок 
кожного в Україну, як у самостійну, не-
залежну одиницю, то, власне, кожен із 
президентів за 27 років вклав щось своє, 
але по-справжньому відривати нас від 
Азійського чи Євразійського континен-
ту почав Віктор Ющенко і продовжив 
нині діючий Президент Петро Порошен-
ко. Так, на жаль, iз кров’ю і жертвами на 
полях битв. Така трагічна участь наздог-
нала нас у нинішньому столітті, бо віка-
ми вбивались у наше тіло залізні леща-
та залежності. А якщо пильно придиви-
тись до минувшини, то проглядається, 
що ми ніколи не були частиною Євразії, 
ми були буфером між Азією та Європою. 
До речі, колись давно Європа ділилась не 
на східну й західну, а на північну й пів-
денну. І ця межа проходила через Аль-
пи. У XVII—XVIII століттях у просуну-
тих європейських головах почалось пере-
осмислення такого поділу. Справжня ж 
межа між варварами (і це в гарному сенсі 
цього слова) й іншим світом колись про-

ходила по Дунаю. Потім посунулась до 
Дону, а потім — до Уралу. 
  Це колись. А тепер Порошенко вико-
нав дуже важливу роль: він перший із 
президентів новітньої історії України аб-
солютно чітко й категорично зробив став-
ку на західну карту. Він почав букваль-
но з тілом відривати Україну від Росії. Бо 
нас нахабно, з наругою вростили, вживи-
ли, насадили на Московщину. Давайте 
згадаємо декілька цифр: 30% Сибіру за-
селено українцями, 80% населення Ма-
гаданської області складають українці і 
т. д. Чому в XIX столітті в Україну пере-
селяли росіян? На це є відповідь, і ми всі 
її знаємо. 
 Отже, Петро Порошенко абсолютно 
чітко провів цей вододіл між цивіліза-
ціями. Заради справедливості скажемо, 
що це дуже важка, важлива й дуже необ-
хідна робота. 
 Чи можна назвати ідеальною полі-
тичну фігуру саме цього Президента, га-
даю, знайдеться чим заперечити: і всі ар-
гументи будуть достатньо вагомими, але 
справжній рух до вимуровування фун-
даментальних, засадничих економічних 
підвалин неможливий без консолідації і 
пробудження нації, без повернення ук-
раїнства до своєї колиски. Такі прави-
ла, вочевидь, були закладені в колиску 
України сивою давниною, ще коли нашу 
землю освоювали далекі предки скіфи, 
сармати, трипільці, шумери, гуни. 

Московське православ’я втрачає 
державотворчу функцію 
 А вже з огляду на сьогодення слід про-
аналізувати, що значить для Росії Украї-
на в релігійному сенсі. Звісно, зрощуван-
ня, про що йдеться вище, не додавало нам 
ні сил, ні духовного піднесення. Навпа-
ки, воно висмоктувало нашу міць. І от те-

пер, винесене на порядок денний ще одне 
важливе питання про помісну українсь-
ку церкву без московського пригноблю-
ваного вантажу на спині робить не один, 
а декілька кроків України до своєї вотчи-
ни, а відтак — вперед. Про те, як пінять-
ся від люті кремлівські ідеологи, нагаду-
вати не потрібно. Адже ми знекровлюємо 
тим самим агресивну політику «старшо-
го брата», його постійне бажання доміну-
вати, аби заставити схилити голову, а від-
так — тримати в покорі. А що тепер? Без 
українського православ’я? А тепер росій-
ська православна церква відкочується 
на декілька позицій донизу за кількістю 
вірян та впливу. Ускладнюється її ста-
новище ще й тим, що наразі в Росії до-
сить активно й масово відбувається про-
цес ісламізації. Особливо на Поволжі, де 
цілі села навертаються в іслам. Причи-
на банальна — мусульмани так не п’ють 
горілку. Тобто не те щоб вони зовсім не 
вживали алкоголь, але такого, щоб валя-
тись попідтинню, в них немає. До того ж 
у Росії іслам не фундаментальний. Туди 
легко ввійти. 
  Отже, завдяки відокремленню ук-
раїнської православної церкви московсь-
ка православна втрачає свою державо-
творчу функцію в Росії. 
 Але важливо, що, відриваючись від 
азійського ментального материка, ми 
мусимо мати чіткі орієнтири в розвит-
ку. І це також один із вимірів, який у ре-
зультаті має визначити золоту пропор-
цію ідеального Президента. І не забувай-
мо, що ми самі можемо стати авторами 
формули золотого перетину Президента 
України. І цей золотий перетин не має 
бути розірваний подачками електорату, 
підкупами членів виборчкомів та агіта-
торів. Аби знову українці не зневірились 
у творенні власної держави... ■ 

ШУКАЙТЕ — І ЗНАЙДЕТЕ 

Золотий перетин українських президентів
Чи існує формула, яка визначала б ідеального керманича держави?

■

ВТРАТИ

«Незалежність не впала нам з неба» 
Україна прощається зі своїм видатним сином Левком Лук’яненком

■

Левко Лук’яненко.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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Убивча повінь в Японії
 Щонайменше 104 людини заги-
нули і ще понад 50 зникли безвісти 
внаслідок повеней і зсувів у західній 
частині Японії. Рівень води піднімався 
так швидко, що деякі люди не встига-
ли вибратися з дому. Декого живцем 
поховало під шаром води і бруду. Вла-
да країни назвала погодні умови «без-
прецедентними» і заявила: «Ми ще ні-
коли не бачили такого дощу, як цей», 
повідомляє Бі-Бі-Сі. Він спричинений 
тайфуном «Прапірун». Більшість жертв 
зареєстрували в префектурі Хіросіма, 
де від четверга не припиняються зли-
ви. Приблизно півтора мільйона жи-
телів отримали від влади наказ зали-
шити своє житло в інтересах безпеки. 
Ще три мільйони отримали рекоменда-
ції влади про евакуацію. 

Аварія потяга в Туреччині
 Унаслідок сходження з рейок потя-
га, що сталося в неділю в Туреччині, за-
гинули  щонайменше 24 особи. Згідно з 
даними міністерства охорони здоров’я 
країни, внаслідок аварії різні тілес-
ні ушкодження отримали 318 людей. 
Принаймні 124 iз них i досі перебува-
ють у лікарнях, передає агенція новин 
«Ассошiейтед Пресс».За словами віце-
прем’єра Туреччини Реджепа Акдага, 
причиною аварії стало істотне пошко-
дження залізничного полотна внаслі-
док сильних тривалих злив у цьому ре-
гіоні. У потязі, який прямував до Стам-
була з 362 пасажирами та 6 членами 
бригади, в провінції Текірдаг зійшли з 
рейок п’ять iз шести вагонів. 

У Туреччині звільнили 
відразу 18 тисяч 
держслужбовців
 У неділю, 8 липня, в турецькому 
офіційному віснику Resmi Gazete була оп-
рилюднена урядова постанова про звіль-
нення з державної служби 18 тисяч спів-
робітників різних відомств і міністерств. 
Серед них 9 тисяч поліцейських та близь-
ко 6 тисяч військовослужбовців. Також 
звільнені тисячі співробітників міністерс-
тва юстиції та 199 вчених. Окрім того, за 
розпорядженням уряду закрито три газе-
ти та один телеканал. В умовах діючого 
надзвичайного стану урядова постанова 
не потребує схвалення парламентом і на-
буває чинності відразу після публікації в 
Resmi Gazete. Постанова вийшла напере-
додні відміни режиму надзвичайного ста-
ну, 9 липня, який діє з липня 2016 року, 
коли в Туреччині була здійснена невдала 
спроба державного перевороту. Раніше 
відповідно до указів про надзвичайний 
стан уже були звільнені понад 160 тисяч 
держслужбовців. Так режим президента 
Таїпа Реджепа Ердогана усуває своїх опо-
нентів. 

У Таїланді рятують дітей 
 У провінції Чіанграй на півночі 
Таїланду рятувальники в понеділок, 9 
липня, поновили операцію з метою виз-
волення з печери решти 8 членів шкіль-
ної футбольної збірної та їхнього трене-
ра. Як повідомила агенція «Рейтер», з 
печери вивели вже п’яту дитину. Про по-
новлення рятувальної операції повідомив 
керівник міжнародної місії рятувальни-
ків Наронгсак Оссатанакорн. За його сло-
вами, для продовження операції підготу-
вали все потрібне оснащення. У ніч на 9 
липня в цьому районі Таїланду пройшли 
дощі, однак істотного підйому рівня води 
в печері не сталося. Нагадаємо, що ряту-
вальна операція стартувала напередодні. 
Упродовж недільного дня рятувальникам 
вдалося вивести на поверхню чотирьох 
хлопців. За словами експертів, щоб ви-
вести з печери всіх членів групи, потріб-
но від двох до трьох днів.

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення постраждалого 
внаслідок аварії на ЧАЕС кате-
горії 4, серії В-І, № 940002, ви-
дане Київською ОДА 18.06.93 
р. на ім’я Рябокожушного Ми-
коли Петровича, вважати не-
дійсним.

■

Ігор ВІТОВИЧ

Польський Сейм 2016 року виз-
нав Волинську трагедію 1943 
року геноцидом польського 
народу з боку українських на-
ціоналістів та проголосив 11 
липня Святом пам’яті жертв 
Волинської трагедії. Цього року 
виповнюється 75 років тій тра-
гедії дати, встановлена Сеймом 
дата відзначається вдруге. Але 
основні заходи відбулися не 11 
липня, а, традиційно, у другу 
неділю липня, щоб зробити їх 
масовішими.

«Тільки час загоїть рани»
 У Польщі пам’ятні заходи 
розпочалися в суботу, 7 лип-
ня. У Варшаві після перекли-
ку пам’яті та урочистої зміни 
варти перед Могилою невідо-
мого солдата вулицями міста 
вирушив марш пам’яті. Се-
ред учасників церемонії були 
представники кресових (при-
кордонних) кіл з усієї Поль-
щі. 
 Раніше, у п’ятницю, як 
поінформував Українсь-
кий інститут національної 
пам’яті, свої заходи із вша-
нування пам’яті жертв поль-
сько-українського конфлік-
ту під час Другої світової вій-
ни на Волині провели пред-
ставники української влади. 
У них брали участь, зокрема, 
віце-прем’єр Павло Розенко 
та голова УІНП Володимир 
В’ятрович.
 У неділю, 8 липня, пре-
зидент Польщі Анджей Дуда 
відвідав Волинь, аби взяти 
участь у пам’ятних заходах 
до 75 роковин Волинської 
трагедії, а Президент України 
Петро Порошенко цього дня 
відвідав Польщу та вшанував 
пам’ять українців, жертв зло-
чину солдатів польської Ар-
мії Крайової, вчиненого 1944 
року у селі Сагринь. Петро 
Порошенко також відвідав 
Волинську область із метою 
участі у заходах із вшануван-
ня пам’яті українців — жертв 
польсько-українського кон-
флікту 1943-44 років. У про-
грамах візитів обох президен-
тів не було передбачено їхньої 
особистої зустрічі.
 Очільник польської держа-
ви прибув в Україну на запро-
шення митрополита Луцько-
го, єпископа Віталія Скома-
ровського. Тож Анджей Дуда, 
зокрема, взяв участь у святій 
месі в соборі святих апостолів 
Петра та Павла в Луцьку. А 
потім відвідав Олику — сели-
ще, в якому колись прожива-
ли поляки. Там глава Польщі 
віддав данину пам’яті поля-
кам, які загинули в тій між-
національній різні.
 У своїй промові Анджей 
Дуда наголосив, що у взає-
минах найважливішою є іс-
торична правда. «Наші від-
носини нам потрібно спирати 
на правду, її треба визнати. 
Там не може бути помсти, хоч 
є біль. Біль триватиме, про-
те я вірю, що час загоїть і ті 
страшні рани, що зберігають-
ся у багатьох серцях з одного 
та, напевне, з іншого боку та-
кож. Але наші добрі взаємини 
ми повинні будувати на істо-
ричній правді», — наголосив 
Анджей Дуда. Також прези-
дент Польщі в Луцьку звер-
нувся до української влади з 
проханням надати моживість 
проводити дослі дження, які 
дозволили б ідентифікувати 
всіх жертв волинської тра-
гедії. 
 Під час своєї промови в 
Луцьку президент Дуда ви-
словив переконання, що 

Польща буде великим дру-
гом України. «Ми хочемо під-
тримати Україну в реформах; 
ми хочемо, щоб Україна була 
безпечною державою. Держа-
вою, яка дивиться на Захід, 
на Європу, а не на Схід, звід-
кіля до України десятиліт-
тями, а то й століттями при-
ходить небезпека», — ска-
зав Анджей Дуда. «Згадуючи 
той жах, я хотів би, щоб ніко-
ли більше одна нація не підні-
мала руку на іншу націю», — 
сказав президент.
 Польський президент за-
значив, що існує усвідомлен-
ня й того, що поляки робили 
на Волині: «В історії обох на-
ших народів, польського та 
українського, — це страшна 
карта. Вона позначена болем, 
терпінням, взаємними гли-
бокими травмами. Наслід-
ком цього були польські акції 
відплати, в яких гинули про-
сті люди, звичайні українці. 
Вражає лише диспропорція: 
приблизно сто тисяч поляків 
і приблизно п’ять тисяч ук-
раїнців. Це справляє величез-
не враження, і це є історична 
правда», — наголосив прези-
дент Польщі.
 День 11 липня 1943 року 
вважається апогеєм убивств 
польського населення Во-
лині, скоєних українцями. У 
волинській трагедії, яку над 
Віслою назвають Волинською 
різаниною, визнаною поль-
ським парламентом як гено-
цид, було вбито, за оцінка-
ми польської сторони, близь-
ко 100 тисяч поляків. І кіль-
кість жертв із польського 
боку постійно зростає (цього 
року вже заговорили про 140 
тисяч загиблих), а з українсь-
кого боку щороку зменшуєть-
ся.
 Щороку істерія навколо 
спільної трагедії на Волині в 
Польщі дедалі більше розкру-
чується. Минулої неділі Пер-
ший канал Польського телеба-
чення продемонстрував не так 
давно знятий пропагандистсь-
кий художній фільм «Волинь», 
в якому поляки зображені світ-
лими, невинними жертвами 
звироднілих українських по-
кидьків. І якщо поляки й на-
далі дивитимуться такі філь-
ми, то ні про яке примирення 
не може бути й мови. Стрічка 
дійсно страшна: додивитися до 
кінця її зможуть лише люди з 
міцними нервами. Одночасно 
з фільмом на іншому загаль-
нонаціональному телеканалі 
підливав олiї у вогонь депутат 
від правлячої партії «Право і 
справедливість» Домінік Тар-
чинський. Депутат 1979 року 
народження розповідав теле-
глядачам про немов бачені на 
власні очі жахи про звірства 
українських націоналістів, 
які прибивали цвяхами немо-
влят за голови до дерев, пил-
кою розрізали животи вагіт-
них жінок та робили все, на що 
не здатен найогидніший звір. 
Ось такий шлях до примирен-
ня та «історичної правди», про 
яку говорив Анджей Дуда, у 
правлячої польської партії.
 Польське видання «Факт» 
пише, що Домінік Тарчинсь-
кий відомий двома речами: 
хамством у залі засідань пар-

ламенту та своєю слабкістю 
до розкоші та подорожей до 
екзотичних теплих країн. 
Але один iз його закидів на 
адресу України все ж вар-
то визнати правдивим. Він 
розповів: «Коли я відвідував 
один з українських універси-
тетів, то викладач права чи-
тала лекцію російською мо-
вою. Я запитав, а чому так, 
на що вона відповіла, що так 
звикла». «Освіта є дуже важ-
ливою», — підсумував депу-
тат. І тут він правий, бо нав-
чені російською мовою сту-
денти не будуть відстоювати 
свою історію так, як поля-
ки, правдами і неправдами. 
Це залишиться справою ок-
ремих істориків, а не всього 
народу.

«Протистояння послаблює 
нас»
 Тим часом Президент 
України Петро Порошен-
ко минулої неділі вшанував 
пам’ять українців, жертв 
злочину солдатів Армії Край-
ової, вчиненого 1944 року у 
селі Сагринь, Люблінсько-
го воєвод ства. Глава держа-
ви також узяв участь у бого-
служінні за загиблими ук-
раїнцями і зустрівся з пред-
ставниками української 
громади Польщі.
 Нагадаємо, 10 берез-
ня 1944 року відділи Ар-
мії Крайової та Батальйонів 
Хлопських напали на село 
Сагринь, у якому мешкали 
переважно українці. За різ-
ними даними, загинуло від 
300 осіб (дані Інституту на-
ціональної пам’яті Польщі) 
до 800 осіб (українські істо-
рики), включаючи жінок та 
дітей.

 Під час своєї промови Пре-
зидент України закликав 
до історичного примирення 
Польщі та України, бо, як на-
голосив, не можна дозволити 
політизувати історію. Прези-
дент Петро Порошенко додав, 
що Україна готова до діалогу: 
«Я переконаний, що і в поль-
ському, і в українському сус-
пільстві є достатньо мудрості, 
аби зрозуміти, що будь-яке 
протистояння між нами пос-
лаблює нас. Послаблює саме 
тоді, коли перед обома наши-
ми країнами постала спільна 
загроза зі Сходу, коли гібрид-
на війна, розгорнута проти 
України, поширюється Крем-
лем на всю Європу. І будь-які 
прояви використання будь-
якими політичними сила-
ми історичної пам’яті задля 
підвищення своїх рейтингів 
є абсолютно неприйнятне».
 За словами Порошенка, 
трагічні події, що відбували-
ся між українцями та поляка-
ми в період Другої світової вій-
ни, вимагають дуже ретель-
них історичних досліджень: 
«Ці дослідження мають здій-
снюватися спільно, історика-
ми і науковцями, базуватися 
на щирому прагненні встанов-
лення справжньої історичної 
правди про причини, перебіг і 
наслідки конфлікту».
 Петро Порошенко звернув-
ся із закликом до поляків і ук-
раїнців: «Перед пам’яттю не-
винних жертв Сагрині я за-
кликаю всіх нас, українців і 
поляків, до християнського 
прощення. Саме до взаємного 
прощення, а не до помсти, за-
кликають нас із небес усі не-
винні жертви братовбивчих 
конфліктів між нашими наро-
дами». ■

УРОКИ МИНУЛОГО

Прощення замість помсти 
Відзначення 75-х роковин Волинської трагедії не наблизило 
поляків і українців до примирення

■

...А Порошенко — в Сагринь.❙

Анджей Дуда поїхав до Олики...❙
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«Це фільм про каторгу, 
про каторжну Росію!..»
 ■ Наталю, як прийшла ідея зняти цей 
документальний фільм? 
 — Та дуже просто: питанням Сенцова 
тривалий час уже займалася. Але захотіло-
ся зробити якусь більшу історію про Сенцо-
ва та Кольченка, адже у певний момент на-
віть складалося враження, що до цієї про-
блематики втрачався інтерес. 
 В окупованому Криму бувала неодно-
разово й постійно висвітлюю події, які там 
відбуваються. І коли там (та й у Росії) час 
від часу трапляється якесь безчинство, 
мені стає страшно. Бо  як так може бути, 
що в наш час мої однолітки, а мені 35 років, 
у засланні у Сибіру та на Уралі?! Та це вже 
мало б бути пережитком історії!
 У мене виникла ідея цього фільму, і я 
підійшла до головного редактора Ангелі-
ни Карякіної й сказала: «Давайте щось ро-
бити!». Так до створення фільму й долучи-
лися ще головний режисер «Громадсько-
го» Ганна Цигима та Наталка Каплан (дво-
юрідна сестра Олега Сенцова. — Авт.).
 Знайомі російські незалежні жур-
налісти, коли подивилися цей фільм, ка-
зали мені: «Це ж фільм про каторгу, про 
каторжну Росію!..» Тож ця стрічка не 
лише історія конкретно про Сенцова та 
Кольченка, вона набагато глибша й бага-
тогранніша... 
 І хоч спілкування з родинами Олега й 
Сашка триває вже не один рік, але... у хлоп-
ців ще ніхто не був з України (лише нещо-
давно Олега відвідала Каплан. — Авт.),  ін-
коли ніхто толком навіть не знав, де вони 
сидять, що то за місця, де їх утримують і 
які в них умови, чи можна з ними побачи-
тися... Хотілося показати також, наскіль-
ки важкий і далекий шлях для рідних, аби 
доїхати до бранців, адже один сидить поб-
лизу Челябінська, інший — за Полярним 
колом. 
 Складається враження, що чимало лю-
дей думає, мовляв, «сидять хлопці — це по-
гано», але вже всі до цього звикли. І мало 
хто уявляє, що умови ув’язнення дуже 
жорсткі, й розуміє усі складності та нюн-
си. Уявіть собі: родини Олександра й Оле-
га у Криму, а хлопці за ґратами за тисячі 
кілометрів. Або, скажімо, Наталя Каплан 
повністю вимушена була змінити своє жит-
тя й переїхати із Росії до України. 
 Тож коли в січні цього року виник-
ла ідея щодо зйомок — вирішили: якщо 
знайдемо навіть мінімальне фінансуван-
ня фільму, треба поїхати «туди» й зніма-
ти, зробивши цілісну історію про двох на-
ших політв’язнів. 
 На щастя, у нас була змога доволі швид-
ко впоратися з наміченою роботою. Ми од-
разу ж почали з’ясовувати, чи потріб-
ні дозволи. Нам невдовзі стало ясно, що 
бюро кратична тяганина може тривати мі-
сяцями й отримати «добро» від «тієї» сто-
рони неможливо, тож вирішили ризикну-
ти й просто їхати! А вже пустять чи не пус-
тять... 
 ■ Як довго тривали зйомки й скільки 
знімальних груп брали в них участь?
 — Фільм відзняли дуже швидко! На-
приклад, я поїхала на початку березня 
в Крим, там знімали розмови з мамами 
Кольченка та Сенцова. Нас було декілька 
мобільних знімальних груп, які чергува-
лися. Наступними були зйомки, де Натал-

ка (сестра Олега Сенцова) поїхала в Москву 
та за Полярне коло в колонію «Білий вед-
мідь» у Лабитнанг. Коли повернулася ця 
друга наша команда — ми поспілкували-
ся, й ще одна група поїхала наприкінці бе-
резня в місто-супутник Челябінська — Ко-
пейськ, де утримується Кольченко. 
 У кожній із трьох знімальних груп у 
відрядження їздило двоє людей від «Гро-
мадського».
 ■ Що наразі вам відомо про Олега Сен-
цова (можливо, сестра Наталя має якусь 
ексклюзивну інформацію)?
 — Як відомо, Олег голодує з 14 травня.  
Він дуже схуд, і в нього дуже складний фі-
зичний стан. До кінця ми не можемо зро-
зуміти, чи наразі є примусове годування 
(не маю на увазі підтримуючу терапію — 
введення глюкози).
 Дуже важко комунікувати, тому що в 
Олега хоч і є можливість говорити з адво-
катом, але лише, коли він приїде. А приї-
хати юристу з Москви в Лабитнанг, а особ-
ливо зараз, коли річка розтанула (ми ж ще 
їхали льодовою «дорогою»), непросто. Та 
й все це — гроші, адже відстань колосаль-
ну треба долати. 

Вони були українцями в Криму
 ■ А чому б не задіяти правозахисника в 
самому місті Лабитнанг?
 — Ми їх там шукали (у тому числі хоч 
якихось адвокатів чи юристів), але... не 
знайшли! Це маленьке містечко. А ось у 
Копейську, на щастя, є подружжя пра-
возахисників — Щурів, які опікуються 
Кольченком. До речі, в історії з Сашком 
нам важливо було показати, що то за ко-
лонія, в якій його утримують. Адже вона 
відома на всю Росію: 2012 року в ній був 
масовий бунт ув’язнених через нестерпні 
умови, в яких вони там перебували. Одра-
зу до акцій протесту там підключилися й 
родичі ув’язнених, яких не пустили на по-
бачення. Усі ці акції непокори були жорс-
токо придушені, причому як за колючим 
дротом, так і з протилежного боку...
 Мамі Сашка дуже важко з Сімферополя 
їхати в Копейськ — це і дорого, і є ліміт по-
бачень. Треба питати ще ж дозволу в пись-
мовій формі — ти пишеш цей запит, а тобі 
на нього не відповідають, і це тягнеться мі-
сяцями... Тож довго можна чекати листа, 
що тобі нарешті дозволено приїхати. 
 Ми хотіли звернути увагу суспільства 

на українських політв’язнів у Росії — лю-
дей, яких посадили не за якусь криміналь-
ну дію, а за політичні погляди, за те, що 
вони були українцями в Криму, й відпра-
вили у цей страшний світ. І хіба не є зну-
щанням зеківський етап Кольченка і Сен-
цова по «матушке России» протяжнiстю 
20 тисяч кілометрів?!
 ■ Тут же ще проблема з визнанням-не-
визнанням громадянства політв’язнів...
 — Так, наприклад, Станіславу Клиху 
російська сторона не може відмовити у по-
баченнях, бо він громадянин України й за-
триманий по іншій справі. Але з Сенцовим 
і Кольченком проблема реальна: інформа-
ції про них мінімум, бо РФ відмовляється 
визнати цих в’язнів громадянами Украї-
ни й не пускає до них нашого консула. 
 ■ Яким є бюджет фільму й хто виділив 
на нього кошти?
 — Є така організація, як «Європейська 
журналістська мережа», і завдяки їй, зок-
рема минулого року, була можливість у 
всіх незалежних міжрумів пострадянсь-
ких країн зробити запит на якусь важли-
ву історію. Наприклад, деякі медіа роби-
ли розслідування, ми ж обрали саме цю 
історію, переконавши спонсорів, що вона 
дійсно важлива!
 Зараз є нещасливим збігом, що Олег 
оголосив голодування... Так, з одного 
боку, це дуже привертає увагу до його си-
туації й усі трохи «заворушилися», але з 
іншого... 
 У Олега позиція, ще коли ми знімали 
фільми, була така: він не готовий бачити 
родичів — він це пояснював тим, що ба-
чив людей, котрі після побачення з рід-
ними тривалий час не могли оговтатися 
й навіть ламалися. Я вже не говорю, як би 
його літня мама чи діти добиралися в таку 
далечінь.
 І треба розуміти ситуацію щодо дво-
юрідної сестри, яка таки приїхала в Лабит-
нанг — у Олега був вибір: або побачитися, 
або подзвонити. Олег дуже раціональний 
і прагматичний у подібних питаннях (як 
загалом і всі ув’язнені, які перебувають 
тривалий час за ґратами): він, наприклад, 
відмовлявся приймати посилки не тому, 
що їх зовсім не хотів, а через те, що люди 
присилали непотрібні йому речі. А якщо ти 
«там» прийняв якусь передачу, то не прий-
меш іншу (усе ж лімітовано). Тобто він за-
лишав для себе й береже на майбутнє ту чи 
іншу невикористану можливість. Тобто ад-
міністрація тримає в’язнів на своєрідному 
гачку невикористаних можливостей.

Справа Сенцова повністю сфабрикована
 ■ Яке враження на ваших колег спра-
вили поїздки-відрядження по Росії? Як 
там до них ставилися?
 — Наші мобільні знімальні групи від-
давали належне звичайним росіянам — 
говорили, що місцеві були досить привіт-
ними. Але у пересічного громадянина РФ 
є певний страх. Наприклад, той же Ко-
пейськ, де люди в основному працюють на 
«оборонку», — місто закрите, в’їзд туди об-
межений. Тож місцеві дуже обережно спіл-

куються з іноземцями. Або ж у Лабитнан-
зі — більшість його мешканців працюють 
на «Газпром», який є там основним робото-
давцем. І хоч для них це випадковість, що 
найвідоміший політичний в’язень Росії 
перебуває в неволі у їхньому маленькому 
містечку, — вони бояться втратити робо-
ту й не хочуть влазити ні в яку політику, а 
особливо на камеру. До слова, я також час-
то бувала в РФ у відрядженнях (востаннє 
на їхнiх виборах) і не мала проблем iз про-
стими людьми. 
 ■ Адвокат Сенцова — Дмитро Дінзе, 
здається, з Москви?..
 — Так, і він самовіддано займається 
цією справою — регулярно їздить до Оле-
га. До слова, подружжя правозахисників 
Щурів із Челябінська займається не лише 
Кольченком, хоч й опосередковано, а й 
Сенцовим. Є й відома московська правоза-
хисниця Зоя Свєтова (із дисидентської ро-
дини), яка тримає історію Сенцова на кон-
тролі, адже в неї є суспільна вага в росій-
ських медіа та прогресивних діячів. І це 
важливо, бо коли така людина пише ку-
дись листа-звернення, то менше шансів, 
що її не почують. І всі вони «на місці» зай-
маються вже декілька років цими справа-
ми й роблять дуже багато — для українсь-
ких правників усе це було б набагато склад-
ніше.
 ■ Чи є плани зробити продовження цьо-
го фільму?
 — Наша знімальна група уважно сте-
жить за справою Олега, й ми страшенно за 
нього переживаємо. Якщо, не дай Бог, з 
Олегом щось трапиться, то ми зніматимемо 
продовження. До слова, наш фільм «Ета-
пом через пів-Землі: Історія ув’язнення 
Сенцова і Кольченка» є ще й англійсь-
кою та російською мовами. Адже важли-
во, щоб люди за кордоном, які раніше й не 
дуже «в’їжджали» в суть справи наших 
політв’язнів, подивившись фільм, мали б 
для розуміння довершену історію.
 Адже російська пропаганда має свої 
жахливі наслідки: люди не все знають і 
розуміють, думають, а може, Сенцов — 
справді терорист і щось накоїв. Але ж лю-
дина абсолютно безневинно сидить — у 
нього повністю сфабрикована справа! А 
«терорист» Кольченко стояв на «шухері», 
коли інші молоді хлопчаки вночі кидали 
«коктейль Молотова» в двері офісу однієї з 
російських організацій. Тобто всі ці деталі 
важливі й про них треба розповідати!
 ■ До вас уже хтось звертався щодо по-
казу вашого документального фільму за 
кордоном?
 — Так. Після прем’єрного показу до 
нас звернулися іноземці, зокрема з По-
сольства Британії, й сказали, що хочуть 
показати його своїй аудиторії. Ми із задо-
воленням відгукнулися на їхнє прохання, 
хоча все це не так швидко організовується. 
Безумовно, що ми зацікавлені, аби макси-
мальна кількість людей і в Україні, і поза 
її межами дізналися й поспівпереживали, 
щоб, можливо, ця історія підштовхнула  
до усвідомлення, що взагалі відбувається 
в Росії... ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ 

Каторжна Росія для бранців Кремля
Як українські журналісти зняли документальний фільм «Етапом через пів-Землі: Історія ув’язнення Сенцова і Кольченка»

■

Ув’язнені Сенцов і Кольченко. Серпень 2015 року.❙

Наталя Гуменюк.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Уже майже три роки український режисер Олег Сенцов та громадський активіст Олек-
сандр Кольченко, котрі познайомилися в Києві у 2014 році під час Революції гідності 
на Майдані, відбувають покарання в російських колоніях суворого режиму: Олександр 
— у Челябінську, а Олег — у Лабитнанзі, що за Північним полярним колом. Про це до-
кументальний фільм «Етапом через пів-Землі: Історія ув’язнення Сенцова і Кольченка» 
виробництва «Громадського телебачення».
На двох етапом вони проїхали майже 20 тисяч кілометрів — це половина шляху довко-
ла світу. Автори фільму побували у ключових містах на шляху етапу політв’язнів, щоб 
показати, в яких умовах утримують українців та які люди опікуються їхніми долями там, 
куди так і не допустили українських консулів, куди і нині складно дістатися адвокатам.
На прохання «УМ» журналістка, голова ГО «Громадське телебачення» Наталія Гуменюк, 
яка зініціювала створення фільму та брала безпосередню участь у зйомках, розповіла 
про пережиті перипетії в процесі народження картини.
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Оксана СИДОРЕНКО

 Спалахи АЧС провокуються 
порушенням правил зберіган-
ня м’яса. Влітку також підви-
щується ризик виникнення епі-
демій, пов’язаних з неякісною 
їжею, застерігає лікар-інфек-
ціоніст Юлій Жигалов: «Літо — 
це традиційно період зростання 
інфекційних захворювань, особ-
ливо кишкових хвороб. Якщо 
переглянути динаміку за остан-
ні три роки, можна побачити, 

що кількість хворих щорічно 
збільшується на 70 відсотків. Це 
пов’язано з тим, що мораторій на 
перевірки м’яса наших українсь-
ких підприємців «розслабили», 
— зазначає лікар.
 За його словами, покупцям 
варто звертати більше уваги на 
вибір м’яса, особливо ж — на 
умови його зберігання. Масові 
спалахи АЧС були пов’язані саме 
з порушенням правил транспор-
тування і зберігання свинини. 
Юлій Жигалов радить покупцям 

купувати літнє м’ясо не з рук, а 
в супермаркетах чи у спеціально 
встановлених місцях.
 Як повідомляли фахівці 

Держ продспоживслужби, не-
щодавно нові випадки АЧС були 
зафіксовані на Одещині, Тер-
нопільщині та Сумщині. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Уже 6 липня жнива тривали 
майже в усіх регіонах України, 
крім Харківщини та Чернігів-
щини. Цього тижня зажинки 
запланували й останні, північ-
ніші регіони. Збирання ранніх 
зернових та зернобобових куль-
тур продовжується скрізь. Під 
свято Івана Купала українські 
жниварі попри дощі встигли на-
молотити 6,2 мільйона тонн із 
2,09 мільйона гектарів. Зібра-
но понад  п’яту частину від про-
гнозу під цими культурами при 

середній урожайності 29,6 цен-
тнера з гектара.
 У розрізі культур, за інфор-
мацією прес-служби Мінагро-
політики, зібрано: озимої пше-

ниці — 3,77 млн. тонн з 1,26 
тис. га (20 відсотків від про-
гнозу) при врожайності 30 ц/
га; ярої пшениці — 4,9 тис. 
тонн із 1,9 (або 1 відсоток) при 

врожайності 25,1 ц/га; озимо-
го ячменю — 2,11 млн. тонн з 
631,5 тис. га (76 відсотків) при 
врожайності 33,5 ц/га; ярого 
ячменю 138,9 тис. тонн з 73,9 
тис. га (5 відсотків) при вро-
жайності 18,8 ц/га; гороху — 
171,5 тис. тонн із 126,8 тис. 
га (30 відсотків) при врожай-
ності 13,5 ц/га. Крім того, у 22 
областях триває збирання ози-
мого ріпаку, який обмолочено 
на площі 353,4 тис. га (36 від-
сотків від прогнозу) при вро-
жайності 21,4 ц/га. Його на-
молочено 756,3 тисячі тонн. ■

Оксана СОВА

 Минулого тижня у Львові 
проходив німецько-український 
форум з відновлюваної енергети-
ки та конференція «Відновлю-
вана енергетика — енергія для 
миру та демократії». Окрім ук-
раїнських представників-еколо-
гів, участь у ній взяли президент 
Energy Watch Group, екс-депутат 
бундестагу, автор пакета законів 
з відновлюваної енергетики в Ні-
меччині Ханс-Йозеф Фелл та го-
лова Німецько-українського фо-
руму, президент Schaeffler у краї-
нах Центральної та Східної Євро-
пи, Близького Сходу та Африки, 
професор Райнер Лінднер.
 За словами заступника мініст-
ра екології та природних ресурсів 
з питань європейської інтегра-
ції Миколи Кузьо, Україна має 
низку міжнародних зобов’язань 

щодо декарбонізації національ-
ної економіки. Така модель роз-
витку автоматично передбачає 
збільшення частки відновлюва-
ної енергетики в загальному об-
сязі виробництва електроенергії 
та дозволить на загальнонаціо-
нальному рівні запровадити ін-
новаційні технології.
 «Насправді це не тільки одне з 
наших міжнародних зобов’язань, 
а й крок до розвитку інновацій-
них технологій. Адже успіш-
не майбутнє України — за інно-
ваційними технологіями, таки-
ми, як сонячні чи вітрові станції, 
котрі дозволять збільшити част-
ку відновлюваних джерел енергії 
у загальному обсязі виробництва 
енергії. Приватний сектор має 
бути партнером держави у цих 
процесах», — вважає Кузьо.
 Останніми роками у всьому 
світі фіксується різке падіння вар-

тості технологій із відновлюваної 
енергетики. За розрахунками екс-
пертів, у 2017 році ціна 1 МВт ви-
робленої із сонця енергії подешев-
шала на чверть порівняно з 2015 
роком. Обсяг інвестицій в альтер-
нативні джерела енергії тим ча-
сом перевищив ті, що вкладають 
у викопні джерела. Тільки за ми-
нулий рік загальна сума світових 
інвестицій у проекти «чистої» 
енергетики склала 333,5 мільяр-
да доларів. Великі міжнародні ін-
ституції, такі як Світовий банк та 
ЄБРР, у найближчій перспективі 
зменшуватимуть або взагалі при-
пинять кредитування проектів, 
які стосуються викопних дже-
рел енергії. Зараз ЄС визначає 
нові цілі та впроваджує відповід-
ні фінансові інструменти, щоб за-
безпечити декарбонізацію еконо-
міки. Такі цілі пропонуються і 
країнам Європейського енерге-
тичного співтовариства, членом 
якого є Україна. Ми маємо дума-
ти про створення нових систем, 
справжнього децентралізованого 
та демонополізованого ринку. Як 
повідомляє прес-служба Мінеко-

логії, у розробленій фахівцями-
екологами Стратегії низьковуг-
лецевого розвитку до 2050 року 
визначені основні сценарії та за-
вдання для переходу України до 
низьковуглецевого розвитку, за-
стосування інноваційних техно-
логій і міжнародних фінансових 
ресурсів.
 «Якщо далі залишити все як 
є, продовжити звичний розвиток 
економіки та енергетики зокре-
ма, то до 2050 року викиди СО2 
зростуть на понад третину і ста-
новитимуть 70 відсотків від рів-
ня 1990 року. Натомість розра-
хунки показують, що навіть при 
деяких існуючих інституційних 
параметрах досягти скорочення 
викидів СО2 до рівня 31-34 ам-
бітно і реально», — вважає Ми-
кола Кузьо. Великі надії в реалі-
зації такої мети покладають саме 
на мобільний приватний сектор, 
який останніми роками активно 
цікавиться і підключається до 
реалізації енерговідновних про-
ектів як в особистих господарс-
твах, так і на підприємницьких 
об’єктах. ■

Молоко віддали, 
а грошей катма
 Старокостянтинівський молочний за-
вод визнає борг перед членами Першо-
го національного аграрного кооперативу, 
та платити не поспішає. Члени кооперати-
ву вимагають ґрунтовного розслідуван-
ня та чесності з боку правоохоронних ор-
ганів. Як повідомляє прес-служба Першо-
го національного аграрного кооперативу, 
ініційовано збір підписів до Президента 
та Прем’єр-міністра з проханням розібра-
тися в ситуації та не допустити штучного 
затягування процесу. «Справу щодо 14 
мільйонів гривень адвокати заводу затягу-
ють всіма можливими способами, хоч нині 
в суді є всі документи, які дозволяють під-
твердити заборгованість молокозаводу. А 
цінні папери на суму 12 мільйонів гри-
вень, якими завод мав розрахуватись за 
частину молока, сховали в офшорній ком-
панії групи «Укрпродукт», до якої входить 
Строкостянтинівський молокозавод», — 
йдеться у повідомленні. За інформацією 
кооперативу, нині в різних інстанціях пе-
ребуває кілька проваджень щодо право-
порушень Старокостянтинівського моло-
козаводу. Однак за його ініціативи розгляд 
справи переносився вже тричі. Четверто-
го разу суддя мав переходити до розгля-
ду справи «по суті», але знову з’явилася 
палка в колесах: молокозавод подав кло-
потання на проведення додаткової судової 
економічної експертизи. Тому справа зно-
ву призупинена на невизначений термін. 
Господарський суд Хмельницької області 
розглядає низку позовів до Старокостян-
тинівського молочного заводу, що входить 
у структуру ДК «Укрпродукт Груп», щодо 
несплати підприємством коштів за постав-
лене молоко селянами Хмельницької, Рів-
ненської та Житомирської областей.

Інівестиції в переробку
 Польські інвестори хочуть побудувати 
на Львівщині завод iз переробки побічних 
продуктів тваринного походження вартістю 
25 мільйонів євро. Очільник Львівської об-
ласті Олег Синютка ознайомив делегацію 
інвесторів з роботою діючих підприємств 
регіону. «В області безпечно вести бізнес. 
Щотижня ми відкриваємо два нові вироб-
ництва. Якщо ви підтвердите рішення бу-
дувати підприємство, все, що стосується 
оформлення дозвільних документів, про-
ектування, ми візьмемо на себе. А якщо 
ви встановите на ньому зарплату на рівні 
400— 500 євро, проблем iз кадрами теж 
не буде», — переконує Синютка. Польсь-
кі інвестори зацікавлені будівництвом по-
тужностей з переробки продукції тварин-
ного походження. «Ми зможемо створити 
близько 100 робочих місць, сума залуче-
них інвестицій становила б 25 мільйонів 
євро. У Польщі вже маємо подібне потуж-
не підприємство з оборотом 800 мільйонів 
євро в рік, яке переробляє 700 тонн про-
дукції тваринного походження на добу», 
— повідомили вони.

Сусідам смакують українські 
ковбаси
 За даними Державної митної служ-
би, протягом минулого року Україна ек-
спортувала 0,283 тисячі тонн ковбасних 
виробів. Як повідомляє аналітичний від-
діл Ради з питань експорту продовольства 
(UFEB), експорт цього сегменту продуктів 
за перші п’ять місяців нинішнього року 
(0,176 тис. тонн) перевищив минулоріч-
ний показник у 1,9 раза. При цьому трав-
невий обсяг експорту становив 0,059 тисяч 
тонн. Вартість експорту в січні-травні 2018 
року зросла на 181 відсоток ($522 тисячі) 
порівняно з аналогічним періодом минуло-
го року. Головними покупцями українських 
виробів залишаються країни найближчо-
го зарубіжжя — Грузія (39,66 відсотка від 
усього обсягу експорту; загальна вартість 
— $207 тисяч), Азербайджан (27,59 відсо-
тка; $144 тисячi) та Молдова (16,28 відсо-
тка; $85 тисяч). Частка поставок до інших 
країн становила 16,48 відсотка із загаль-
ною вартістю $86 тисяч. Експерти також 
зауважують, що, попри зростання обсягу 
експорту, він усе-таки залишається мен-
шим, ніж імпортування, де загальна вар-
тість поставок за п’ять місяців 2018 року 
становила $1,296 мільйона, що на 20,7 від-
сотка перевищує показник вартості за ана-
логічний період 2017 року. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ОБЕРЕЖНО — ЕПІДЕМІЯ!

Чума у спеку
Розслаблятися влітку епідеміологам не варто

■

Влітку епідеміологи радять вегетаріанство.
Фото з сайта elena.lutsk.ua

❙
❙

ОФІЦІЙНО

Жнивують усі
Після Купайла збирати урожай заходилися 
в усіх областях

■

ТЕХНОЛОГІЇ

Сонце і вітер — замість 
нафтопродуктів
Приватний сектор закликають долучатися 
до розвитку зеленої економіки

■

Модернізовані вітряки знову підійматимуть економіку українців, 
оберігаючи і наше довкілля, і екологічну рівновагу світу.
Фото з сайта propozitsiya.com.

❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

 Готуємо правила Паризької  кліматичної угоди
 Україна однією з перших у Європі ратифікувала Паризьку угоду. Це дозволило на-
шій країні стати активним учасником міжнародного переговорного процесу із напрацю-
вання «Книги правил» та долучитися до формування нових ринкових та неринкових ме-
ханізмів глобальної угоди. Участь у реалізації Паризької угоди стане гарним ліфтом для 
перебудови національної економіки та запровадження нових стандартів життя. Раніше 
Україна подала свій національно визначений внесок зі скорочення викидів парникових 
газів, який має не перевищувати 60 відсотків у 2030 році від рівня викидів парникових 
газів у 1990 році. «Наразі ми переглядаємо ці показники і до 2020 року подамо онов-
лений національно визначений внесок спільно з усіма країнами-учасниками Паризької 
угоди», — повідомив міністр екології Остап Семерак. Наступним кроком в імплемента-
ції Україною положень цієї угоди є схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку до 
2050 року. Вона стане підставою для переходу України до  застосування інноваційних 
технологій і міжнародних фінансових ресурсів. 
 Паризька угода — це угода в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
(UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 
року. Вона має прийти на зміну Кіотському протоколу. Текст угоди було погоджено на 
21-й Конференції учасників UNFCCC у Парижі та прийнято консенсусом 12 грудня 2015 
року. Голова конференції Лоран Фабіус, міністр іноземних справ Франції, зазначив, що 
цей амбітний та збалансований план був історичною поворотною точкою для зменшен-
ня темпів глобального потепління. Угода набула чинності 4 листопада 2016 року. На від-
міну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання 
зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу та неперевищення потепління на 2 градуси 
беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Україна 
ратифікувала Паризьку угоду в 2016 році.

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Цього разу Полтавське регіо-
нальне відділення Асоціації 
міст України в рамках проекту 
«ПУЛЬС», який реалізується 
за підтримки USAID, ініцію-
вало прес-тур до Сергіївської 
об’єднаної територіальної гро-
мади, що в Гадяцькому районі. 
Їхати дорогою на Гадяч завжди 
«весело» — увесь час підстри-
буєш на сидінні, бо автомобіль, 
вилетівши з однієї ями, одразу 
ж влітає до іншої. Колеги обу-
рюються, що цієї багатостраж-
дальної дороги ніхто так і не 
збирається ремонтувати. Що й 
казати, наші автошляхи стали 
притчею во язицех.
Згадана ОТГ створена наприкін-
ці 2016 року через об’єднання 
Розбишівської, Качанівської та 
Сергіївської сільських рад — 
загалом до неї ввійшли 13 насе-
лених пунктів, у яких прожива-
ють майже 3 тисячі осіб. Тобто 
густота населення становить 
усього лиш 13 осіб на квад-
ратний кілометр — менше хіба 
що в Чорнухинському районі. 
Найдрібніший населений пункт 
— Калинівщина: там живе одна 
людина, та й то тільки влітку. 
У Крамарщині зареєстровано 
три особи, а реально проживає 
також одна. У зв’язку з цим, за 
словами голови ОТГ Ігоря Лідо-
вого, виникають певні пробле-
ми, бо, скажімо, при наданні 
медичної субвенції з державно-
го бюджету густоти населення 
взагалі не враховують. 

Ведуть господарську 
діяльність на периферії, 
а податки сплачують у центрі
 Водночас є й свої переваги. 
До обов’язкових і найзатратні-
ших платежів в Україні відно-
сять податок на землю. А Сер-
гіївській ОТГ належать 13 ти-
сяч гектарів земель сільсько-
господарського призначення: 
це не тільки рілля, а й різні 
дворища, токи тощо, які мож-
на використовувати для роз-
витку. 
 — Основний наш дохід — 
від землі — повністю не реалі-
зований, — акцентує Ігор Лідо-
вий, — бо на сьогодні маємо 1,5 
тисячі гектарів неінвентаризо-
ваних земель. Це ресурс, який 
можемо використати в май-
бутньому: коли їх інвентари-
зують, збираємося виставити 
на аукціон, знайти інвесторів. 
Окрім усього, ми підрахували, 
що в нас 300 гектарів необліко-
ваного лісу, понад 50 ставків за 
межами населених пунктів — 
питання щодо їхньої передачі 
територіальній громаді поки 
що теж не визначене. Якби ж 
держава надала нам повнова-
ження розпоряджатися ними, 
ми могли б використати і цей 
ресурс.
 Сергіївська об’єднана тери-
торіальна громада асоціюєть-
ся з видобутком нафти, при-
родного газу та газоконденса-
ту. І справді, у Качановому, 
приміром, розташовані п’ять 
юридичних організацій, які 
належать ПАТ «Укртрансна-
фта» та НГВУ «Полтаванафто-
газ» ПАТ «Укрнафта». За сло-
вами голови ОТГ, ці підприємс-
тва формують 10 відсотків бю-
джету громади. Хоч із деякими 
з них виникає чимало непоро-
зумінь. 
 — Зокрема, НГВУ «Пол-
таванафтогаз» відмовляється 
платити податок на доходи з 
фізичних осіб через те, що за-
реєстроване в Полтаві, — скар-
житься Ігор Лідовий. — Мину-
лого року ми увесь час займа-
лися цією проблемою: писали 

листи до податкових інспекцій 
різних рівнів, Офісу великих 
платників податків ДФС, про-
куратури й навіть Президента. 
Усі погоджувалися, що нафто-
газовидобувне управління, ви-
робничі потужності якого роз-
міщені на території громади, і 
справді повинне платити нам 
згаданий податок, а це великі 
суми — щомісяця втрачаємо 
приблизно мільйон гривень. От 
ПАТ «Укртранснафта» також 
зареєстроване не на нашій те-
риторії, проте, як і інші підпри-
ємства, що ведуть свою діяль-
ність на нашій землі, справно 
сплачує ПДФО до казни тери-
торіальної громади. Я неодно-
разово спілкувався з представ-
никами НГВУ «Полтавана-
фтогаз», і ті в неофіційній роз-
мові пояснили, що «поставити 
бухгалтера до кожної собачої 
будки», тобто платити до бю-
джетного кошика кожної тери-
торіальної громади, вони не ма-
ють змоги. Я цього не розумію. 
Ми подали депеші до прокура-
тури й податкової інспекції з 
проханням зробити перевірку 

підприємств, підпорядкованих 
ПАТ «Укрнафта». Проте ті від-
повіли, що підстав для перевір-
ки немає. От така невтішна си-
туація. Через це наша громада 
втрачає фактично 12 мільйонів 
гривень на рік. І це при тому, 
що згадані структури викорис-
товують наші дороги, які вима-
гають ремонту, а їхні працівни-
ки водять дітей у дитсадки, лі-
куються, одержують соціальні 
послуги у громаді. Усе це — на-
вантаження на наш бюджет, і 
при цьому податки сплачують-
ся в Полтаві або Києві.

А без питної питної води — 
ні туди, ні сюди
 Більше того, у зв’язку з 
діяльністю нафтовиків в од-
ному з населених пунктів Сер-
гіївської ОТГ — Новоселівці — 
селянам докучає проблема від-
сутності питної води. Її приво-
зять із сусіднього Качанового 
в бочках. Не годиться вода й у 
селі Вирішальне — якщо ки-
даєш у неї каву, остання не 
розчиняється, а згортається, 
до того ж зверху плавають мас-
ні плями. 
 — Коли повезли цю воду на 
дослідження, то отримали ви-
сновок фахівців, що вона вза-
галі небезпечна. Тож нам не-
обхідно бурити свердловини, 
прокладати водогони — все це, 
знову ж таки, навантаження на 
бю джет громади, — бідкається 
голова ОТГ. — А підприємства, 
які призвели до такого стану 
речей, виходить, нібито ні при 
чому. Ми сподівалися хоча б 
на більші рентні платежі, а ви-
явилося, що вони залежать від 
рентабельності свердловин. Ті 
ж в основному вичерпали свій 
ресурс, тому громаді дістаєть-
ся всього 200—220 тисяч гри-
вень на місяць.
 Хоч якщо загалом говорити 
про бюджет, то й до об’єднання 
три сільські ради, про які 
йдеться, були небідними — 
мали у своєму розпоряджен-
ні 9,5 мільйона гривень на рік. 
Об’єднавшись наприкінці 2016-
го, на наступний рік запланува-
ли бюджет у  22 мільйони, про-
те до кінця 2017-го вийшли на 
число 33 мільйони. І за п’ять 

місяців нинішнього року на-
повнення бюджетного коши-
ка становить 13 мільйонів гри-
вень. Згідно з рейтингом, Сер-
гіївська об’єднана територіаль-
на громада посідає восьме місце 
на Полтавщині й 50-те в цілому 
в Україні (із 366 ОТГ). 
 — Ми об’єдналися не заради 
об’єднання. Зрозуміли, що змо-
жемо отримувати більше кош-
тів на розвиток території і, зна-
ючи свої проблеми, ефективні-
ше їх використовувати. Нам 
здається, що в такому форматі 
ми є повноцінною громадою. 
Тож усіма силами намагаємо-
ся довести, що наша спільнота 
є цілком спроможною. Більше 
того, робимо все, щоб стати ус-
пішною громадою, — наголо-
шує Ігор Лідовий. — У зв’язку 
з тим, що інвестори приходять 
саме в успішні громади, вели-
ку увагу приділяємо формуван-
ню позитивного іміджу. У наш 
час люди мають знати, як роз-
поділяються спільні кошти. 
Для цього використовуємо iн-
тернет — маємо свій сайт, а та-
кож сторінку у «Фейсбуці» та 
канал на  «Ютубі». Для людей 
похилого віку, котрі не корис-
туються iнтернетом, за раху-
нок агрохолдингів, фермерів 
видаємо інформаційний бюле-
тень.
 За досить короткий час піс-
ля створення в об’єднаній гро-
маді реалізовано цікаві про-
екти та впроваджено корисні 
практики. Оскільки нині, зва-
жаючи на реформу освіти, ве-
лика увага приділяється по-
чатковій школі, у громаді ви-
рішили придбати в наймолод-
ші класи мультимедійні дошки 
з програмним забезпеченням 
(загалом 12), витративши по-
над 500 тисяч гривень. Тож 
найменші школярі тепер ма-
ють змогу навчатися в ігровій 
формі.
 — Я вперше побачив такі 
мультимедійні дошки в Київсь-
кій області й переконав депу-
татів, що це найнеобхідніше, 
— зазначає Ігор Григорович, 
котрий до того, як очолив гро-
маду, 20 років працював осві-
тянином: і вчителем історії та 
географії, і директором школи, 

і завідувачем районного відді-
лу освіти. — Оскільки діти за-
раз, як правило, мають слаб-
ке здоров’я, ми запровадили 
в початкових класах безкош-
товний сніданок: чашку моло-
ка і якусь випічку. Якісне пас-
теризоване молоко купуємо в 
селі Токарі Лохвицького райо-
ну у фермера, котрий встано-
вив свою технологічну лінію. 
Та й вартість харчування для 
батьків у трьох школах грома-
ди становить суто символічну 
суму — 5 гривень.

Підтримуючи народжуваність, 
у громаді виплачують 
10 тисяч гривень кожній 
породіллі
 Із самого початку дуже го-
стро, за словами очільника 
ОТГ, постала і проблема енер-
гоефективності. Двоповер-
хові приміщення шкіл занадто 
просторі. Тож задля того, аби 
ефективно розпоряджатися їх-
німи площами, сюди підсели-
ли дитсадки, а в Розбишівській 
школі, де навчається всього 50 
учнів, ще й розмістили фель-
дшерсько-акушерський пункт. 
Це дає змогу економити на опа-
ленні. 

 — Хоча якби всі три при-
міщення ми опалювали при-
родним газом, це обійшлося б 
громаді в понад 1,5 мільйона 
гривень. Оскільки ж перейшли 
на тверде паливо (тільки в Ка-
чанівській школі паралель-
но закуповуємо теплову енер-
гію від котельні НГВУ «Полта-
ванафтогаз»), то опалюємо їх 
майже безкоштовно, — конста-
тує Ігор Лідовий. — Переводи-
мо на опалення дровами і п’ять 
Будинків культури. Я був у Ні-
меччині й бачив, як там госпо-
дарюють: дерева, що віджили 
своє, спилюють, а натомість на-
саджують нові. Уявіть собі, ми-
нулого року ми спиляли тільки 
ті гілки, що заважали лініям 
електропередач, і цього вис-
тачило, щоб опалювати зазна-
чені приміщення. Зараз спи-
люємо таке гілля вздовж тра-
си, що веде на Розбишівку, 
тож уже маємо, мабуть, із де-
сяток кузовів дров. Розчищали 
парк — теж усе пішло на дрова. 
Та й дерев, заражених омелою, 
стільки, що на десятки років на 
тверде паливо вистачить. Тоб-
то ресурсів дуже багато. Ок-
рім усього, понад дорогами по-
заростали чагарі — із ними та-

Що громада забажає, 
Селяни роблять усе, щоб стати успішними

Цього року лелеки принесли в Сергіївську ОТГ п’ять немовлят.❙

Голова Сергіївської об’єднаної територіальної громади 
Ігор Лідовий (праворуч) та виконувач обов’язків старости Розбишівського
 старостату Олексій Коркішко.

❙
❙
❙
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кож потрібно щось робити. І ми 
вже виграли проект, згідно з 
яким Полтавська обласна рада 
виділяє громаді 500 тисяч гри-
вень, та ще додаємо своїх 500 
тисяч — і на цей мільйон ку-
пуємо трактор МТЗ, кущоріз і 
подрібнювач гілок. Таким чи-
ном, розбиватимемо гілки на 
фракції і спалюватимемо в на-
ших котельнях. Як бачите, це 
ціла міні-економіка. Заготов-
ляють дрова в нас дві брига-
ди — загалом шість осіб — та 
ще два водії. І якщо підрахува-
ти затрати на оплату праці цих 
працівників, то кубометр дров 
нам обходиться в сумі 270 гри-
вень. Тобто опалення в нас май-
же безкоштовне. Торік за виді-
лені обласною радою кошти та 
наші замінили систему опа-
лення в Сергіївському Будин-
ку культури і приміщенні під 
ЦНАП, а також побудували ко-
тельню за понад 800 тисяч гри-
вень.
 Створений у Сергіївській 
ОТГ центр надання соціальних 
послуг також незвичайний — 
таких пілотних проектів в Ук-
раїні одиниці. Це універсаль-
ний центр, що надає послуги 
й людям, котрі потрапили у 
складні життєві ситуації. Тоб-
то сюди можна звернутися і в 
тому разі, якщо потрібно, ска-
жімо, викосити сінокіс, побі-

лити хату чи засклити шибку 
у вікні. Тільки з 1 березня по 
1 червня центр надав понад 4 
тисячі послуг людям похилого 
віку й майже 2 тисячі — різно-
го характеру: від консультації 
до транспортного супроводу. 
 — Уявіть собі: торік Гадя-
цький районний територіаль-
ний центр соціального обслу-
говування за те, що він надавав 
нам послуги, виставив громаді  
рахунок на мільйон гривень. 
Утримання ж свого універ-
сального центру, що надає пос-
луги не тільки пенсіонерам, а 
й усім, хто їх потребує, обхо-
диться в 600 тисяч гривень, — 
порівнює Ігор Лідовий. — Тоб-
то наш місцевий «універсам 
послуг» вигідний ще й фінан-
сово.
 У громаді започаткували й 
програму підтримки народжу-
ваності, згідно з якою кожній 
породіллі виплачують 10 тисяч 
гривень соціальної допомоги на 
дитину. Нинішнього року вже 
виплатили таку суму п’яти мо-
лодим мамам. Десь 100 тисяч 
гривень на рік витрачають і на 
підтримку волейбольної, фут-
больної, велосипедної команд. 
Показує приклад у досягнен-
ні спортивних результатів і 
керівництво. Скажімо, вико-
нувач обов’язків старости Роз-
бишівського старостату Олек-

сій Коркішко у 2016 році посів 
друге місце на чемпіонаті з во-
лейболу серед сільських голів 
України. Років 20 чоловік тре-
нував дітей у школі.

Ну, на здоров’я 
 Коли три сільські ради тіль-
ки-но об’єдналися, у Розбишівсь-
кій амбулаторії сімейної медици-
ни була вакантною посада ліка-
ря. Тривалі пошуки спеціаліста 
не увінчалися успіхом. Тоді вирі-
шили, що лікар матиме зарпла-
ту  10 тисяч гривень, службовий 
автомобіль та трикімнатну квар-
тиру, — і... одразу знайшли під-
ходящу кандидатуру (до речі, за-
раз шукають шерифа). Новий лі-
кар Віталій Кереченко, згідно з 
рейтингом, є найефективнішим 
сімейним лікарем у районі, тож 
йому доплачують іще 3,5 тисячі 
гривень — таким чином, у мо-
лодого чоловіка велика мотива-
ція працювати в сільській меди-
цині. Аби не скорочувати медич-
них пунктів у малих селах, гро-
мада вирішила утримувати ще 
й трьох медсестер. У медзакла-
дах після об’єднання увесь час 
з’являється нове обладнання. 
У нещодавно реконструйова-
ному приміщенні Качанівсь-
кого ФАПу, куди навідалися 
журналісти, сімейна медсестра 
Оксана Москаленко показала 
нещодавно придбаний на кош-
ти інфраструктурної субвен-
ції електрокардіограф вартіс-
тю 50 тисяч гривень. Його вже 
під’єднали до iнтернету, тож 
відтепер кардіограму пацієнта 
можна передавати прямісінько 
в Полтавський обласний клініч-
ний кардіологічний центр.
 Мабуть, багатьом уже ві-
домо, що в Гадяцькому районі 
добре розвинена телемедици-
на. Сергіївська ОТГ — не виня-
ток: у тутешніх ФАПах та ам-
булаторіях сімейної медицини 
на кожного пацієнта заведена 
електронна картка, а на при-
йом до спеціалістів районного 
медичного закладу записують 
через iнтернет. Так само пере-
дають і історії хвороб. Пробле-
ма ж у тому, що, оскільки на 
рівні України така практика 
іще не стала звичною, медич-
ним працівникам доводиться 
паралельно вести й паперову 
роботу. Міністерство охорони 
здоров’я, бачте, відстає від но-

вацій, що впроваджуються в Га-
дяцькому районі. 
 Ігор Лідовий хвалиться, що в 
Сергіївській громаді працюють 
і з інвесторами. Зокрема, про-
понують підприємливим людям 
дві земельні ділянки під сонячні 
електростанції. На одну з них — 
площею 10 гектарів — інвестора 
вже знайшли. Той збирається по-
будувати сонячну електростан-
цію потужністю приблизно 5 ме-
гават. Чим його зацікавила ця ді-
лянка землі? Тим, що розташова-
на неподалік  трансформаторної 
підстанції, яка може прийняти 
ці потужності. 
 — Ми ж зацікавлені в тому, 
щоб підприємці реєструвалися 
на нашій території і, відповідно, 
сплачували податки до скарб-
нички громади, — пояснює Ігор 
Григорович. — Скажімо, мину-
лоріч у нас зареєструвалися дві 
потужні фірми — агрохолдинг 
«Агротрейд» та підприємство 
«Агробуд СМ» — разом вони 
вносять до нашої казни близь-
ко мільйона гривень на місяць. 
У нас є і свій фонд підтримки 
підприємництва. До того ж  ми 

підписали меморандум про спів-
працю з Гадяцьким районним 
фондом підприємництва. Один 
із підприємців уже скористався 
коштами цих фондів, викупив у 
Сергіївці приміщення магазину 
і в одній його частині веде тор-
гівлю, а в іншій — будує міні-пе-
карню, в якій обіцяє працевла-
штувати шістьох осіб. Бо ми 
ставимо таку умову: за 50 тисяч 
гривень безвідсоткової позики 
підприємець має надати одне ро-
боче місце. 

Мрія — щоб більшість селян 
була самозайнятою
 Хоч як дивно, але вели-
кої проблеми безробіття в Сер-
гіївській об’єднаній громаді не 
існує. Заковика в іншому — у 
відсутності кваліфікованої ро-
бочої сили, а ще в нестачі під-
приємливих людей, яких, згід-
но зі статистикою, у суспільстві 
всього лише 10 відсотків. Іще 
одна проблема — зменшення 
кількості сільського населення. 
Але і стосовно цього в керівниц-
тва громади є своя стратегія.
 — Принагідно просимо в 
журналістів поширювати інфор-
мацію про те, що ми готові при-
йняти сім’ї, надати їм житлові 
будинки, — розкриває її суть 
Ігор Лідовий, — але за умови, 
що люди не житимуть на допо-
могу, а одразу ж підуть працю-
вати, — у протилежному випад-
ку на них працюватиме громада. 
Скажімо, хоч сьогодні готові на-
дати 30 гектарів під малинник, 8 
гектарів під садівництво, 2 гек-
тари під овочівництво. До речі, 
до нас уже звернулися з десяток 
сімей, однак усі вони починають 
розмову з того, чи буде безкош-
товно наданий будинок і вза-
галі, скільки їм чого дадуть... 
Дуже хочеться, щоб приїхали 
підприємливі люди. Я вважаю, 
що наше завдання в ході рефор-
ми децентралізації — створити 
місцеву економіку, як це нам по-
казували в Німеччині. Там по-
датки збирають з усіх жителів, 
бо кожен із них щось та робить. 
І німці з малого й середнього 
бізнесу забезпечують мільйон-
ні надходження до місцевих бю-
джетів. От і моя мрія в тому, щоб 
більшість селян була самозайня-
тою.
 За словами виконувачки 
обов’язків старости Качанівсько-

го старостату Тетяни Хоптинсь-
кої, зміни відчули й малі села. 
Скажімо, у селі Вирішальне, де 
76 дворів, торік зробили ремонт 
дороги, вклавши 200 тисяч гри-
вень, цьогоріч збираються про-
водити вуличне освітлення — 
на ці роботи виділено 130 тисяч 
гривень. До речі, вулиці всіх так 
званих хуторів освітлюють у пер-
шу чергу. Збираються висипати 
щебенем і дорогу в селі Дачне, де 
проживає лише 29 осіб. А зага-
лом дороги — це, мабуть, найбо-
лючіша проблема в ОТГ. 
 — Вкладаємо в їхній ремонт, 
вкладаємо — і все, як у пісок, — 
нарікає Ігор Григорович. — Бо на 
території громади 120 кілометрів 
доріг! Ми порахували: для того, 
щоб їх відремонтувати, необхід-
но 200 мільйонів гривень. Є дум-
ка створити свою дорожню бри-
гаду. Власне, вона вже починає 
працювати. При дбали віброп-
литу, вітродувку, хочемо купи-
ти дорожню фрезу. У 2017 році 
вклали в ремонт доріг понад 2 
мільйони гривень, і цьогоріч 
буде не менше.
 Керівництво переймається 
й долею річки Хорол, що про-
тікає територією Сергіївсь-
кої громади, — за останні 15 
років водойма зміліла далі ні-
куди. Тож уже замовили нау-
ково-технічне обґрунтування, 
як розчистити річку, плану-
ють обговорити це питання на 
громадських слуханнях. Звіс-
но, такий масштабний проект 
— на десятиріччя. 
 А от роздільне збирання 
сміття впроваджують уже за-
раз. Розпочали, за словами 
очільника ОТГ, із бюджетни-
ків. Тож майданчики з бака-
ми для різних видів твердих 
побутових відходів з’явилися 
біля шкіл, а також навпроти 
сільської ради та старостатів 
— загалом їх сім. У наступно-
му році такі майданчики пла-
нують встановити й біля бага-
токвартирних житлових бу-
динків. А поки що в решти 
селян непотріб збирає сміттє-
воз попід дворами. Попри те, 
що вартість цієї послуги ста-
новить усього 4 гривні на мі-
сяць, люди укладають догово-
ри не надто охоче.
 — Закликаємо й населення 
сортувати сміття. Та поки що 
справа йде туго, — змушений 
визнати Ігор Григорович, — 
хоч серед селян уже є свідомі 
люди, котрі займаються роз-
дільним збором відходів. 

Замість післямови
 Ми якраз навідалися до Роз-
бишівської загальноосвітньої 
школи, коли відбулася неочі-
кувана зустріч. Як виявилося, 
чутка про те, що в Сергіївську 
об’єднану громаду прибув де-
сант журналістів, докотила-
ся до села Погарщини, що на 
Лохвиччині. Тож його жителі 
Віктор Васильченко, Григорій 
Скопець та Василь Скопець на-
здогнали нас у Розбишівці, аби 
привернути увагу до своєї про-
блеми.
 — Спостерігаємо, що в 
об’єднаних громадах відбува-
ються разючі зміни, а в нашо-
му селі нічого не робиться, — 
ремствував Віктор Васильчен-
ко. — Усе розвалене, заросло 
бур’янами, дороги «убиті», при 
цьому навіть бюджету на ниніш-
ній рік не прийнято, а наш сіль-
ський голова прямо заявляє, що 
об’єднуватися ні з ким не зби-
рається, — мовляв, його й так 
усе влаштовує. Та й люди в селі 
розділилися на два табори, бо 
весь час відбувається заляку-
вання: в ОТГ відберуть субсидії, 
земельні паї тощо. Отак і живе-
мо в постійній колотнечі... ■

того ніхто не поламає

Ось таких майданчиків із баками для різних видів твердих побутових
відходів у Сергіївській ОТГ поки що сім.
Фото автора.

❙
❙
❙

Ігор Лідовий та сімейна медсестра Оксана Москаленко на тлі реконструйованого приміщення Качанівського ФАПу.❙
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КРИМІНАЛ

Помста за 
конвертцентр
Через 12 років 
встановили замовника 
вбивства полковника 
Єрохіна
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Шокуючими фактами поділився із 
журналістами минулого тижня під час 
брифінгу головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос. Він заявив, що право-
охоронцям вдалося розкрити замовни-
ка та організатора вбивства полковни-
ка УБОЗ Романа Єрохіна. Ним виявив-
ся екс-нардеп Олександр Шепелєв, хоча 
й називав його прокурор просто Ш.
 Убивство Єрохіна було скоєно ще 12 
років тому (26 липня 2006 року), вико-
навці жахливого злочину вже давно от-
римали вироки, але замовника вдалося 
розкрити лише зараз. 
 Як розповів пан Матіос, із березня 
2018 року головна військова прокура-
тура вжила всіх заходів для встановлен-
ня замовника та організатора вбивства, 
тому для цього було виокремлене спе-
ціальне кримінальне провадження. За 
даними слідства, мотивом убивства ста-
ла помста за професійну діяльність пра-
воохоронця, а також з метою не допус-
тити таку діяльність у подальшому. 
«Встановлено, що полковником Єрохі-
ним спільно з групою підлеглих була ви-
явлена робота конвертаційного центру 
на базі одного з комерційних банків До-
нецька, кінцевим бенефіціаром якого 
був один народний депутат на той час. І 
діяльність цього центру була припине-
на, троє осіб були притягнуті до кримі-
нальної відповідальності, схема легалі-
зації коштів була ліквідована», — роз-
повів головний військовий прокурор.
 Нардеп вирішив помститися Єрохі-
ну та вбити його, для чого найняв п’ять 
осіб, більшість з яких були діючими або 
колишніми правоохоронцями, які за 
значну матеріальну винагороду погоди-
лися вчинити вбивство.
 Як з’ясувалося, Шепелєв надав 
виконавцям убивства вогнепальну 
зброю: 2 автомати Калашникова, 13 
пістолетів Макарова, 2 пістолети ПБ 
та понад 500 боєприпасів до них. За-
стосовуючи всі можливі засоби конс-
пірації, замовник убивства, нардеп, 
так побудував взаємовідносини між 
учасниками збройного угруповання, 
що вони не знали всієї групи і тільки 
кілька з них знали основного замовни-
ка, що на той момент йому дозволило 
уникнути покарання.
 За словами Матіоса, для виконання 
замовлення 26 липня 2006 року у Києві 
був викрадений полковник Єрохін, 
якого потім убили у салоні автомобі-
ля, а його труп вивезли за межі міста 
та закопали в лісі.
 Додамо, що в грудні 2012 року 
Шепелєва оголосили в розшук за пі-
дозрою в причетності до розкрадан-
ня десятків мільйонів гривень із «Ро-
довід Банку» (за часів прем’єрства 
Тимошенко). Крім того, він фігуру-
вав у справах про вбивство і замах на 
вбивство. «Спритний» нардеп при-
мудрився втекти з дружиною в Угор-
щину, проте в березні 2014 року Бу-
дапешт видав їх Україні — але полі-
тик утік  до Росії з лікарні швидкої до-
помоги (його дружину затримали, але 
відпустили під заставу). І хоч у берез-
ні 2015 року «невловимого» політика 
таки затримали в Росії, проте екстра-
диція не відбулася. Військова проку-
ратура почала розслідування про де-
ржзраду, запідозривши Шепелєва в 
переході на службу до ФСБ Росії. 9 
лютого 2018 року співробітники СБУ 
таки впіймали екс-нардепа неподалік  
Києва з... посвідченням «ДНР». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Одна за одною йдуть похоронки на 
Черкащину. За перші дні липня тут 
поховали трьох захисників України — 
Геннадія Нємцова, Едуарда Федорова 
та Олександра Скуса. 
 49-річний боєць 72-ї окремої ме-
ханізованої бригади Геннадій Нєм-
цов із Черкас загинув у бою на Світло-
дарській дузі, що на Донеччині. У Ге-
роя залишилися дружина та двоє дітей 
— син та донька. 
  41-річний Олександр Скус, ме-
ханік-водій окремої механізованої бри-
гади, яка базується у районі міста Бах-
мут Донецької області, одержав смер-
тельну травму під час виконання служ-
бових обов’язків. У його рідному селі 
Бабанка Уманського району залиши-
лися дружина та двоє дітей — 20-річ-
на донька та 12-річний син.
  Морський піхотинець Едуард Фе-
доров помер у Харківському госпіталі 

після важкого поранення. Йому було 
22 роки, він народився і жив у селі Ва-
лява Городищенського району. У нього 
залишилися мама, сестра і молодший 
брат. Не так давно Едуард одружився 
і його дружина нині на сьомому місяці 
вагітності.
 Смертельні поранення Едуард от-
римав у ході боїв в районі села Водя-
не Донецької області. Кілька днів від 
смерті його рятували лікарі у госпі-
талі. Як розповідає «Україні молодій» 
голова Валявської сільської ради Люд-
мила Лищенко, громада села збирала і 
передавала кошти на його лікування. 
Але, на жаль, медики виявилися без-
силими. 
 «Едуард у нас відважний хлопець. 
Пригадую, як він почув, що вночі на 
меморіальному комплексі зрізають 
флагштоки, побіг туди і викликав 
поліцію. Була відкрита кримінальна 
справа, він свідчив у суді. Він ніколи 
не ховався за чиюсь спину», — важко 

зітхає пані Людмила. 
 «Загалом на Черкащині за роки 
російської агресії загинув на полі бою 
131 Герой», — зазначає офіцер групи 
морально-психологічного забезпечен-
ня Черкаського обласного військового 
комісаріату Денис Юрченко.
 Важкі, великі й непоправні втрати 
на полі бою понесла наша країна і за 
минулі два місяці. За цей період заги-
нули 33 наші захисники — 17 військо-
вих у травні та 16 воїнів у червні. Тіль-
ки за один день 28 червня ми втратили 
чотирьох воїнів. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Автомеханік Костянтин Кузне-
цов, який оглядав автомобіль Олени 
Зайцевої одразу після аварії, ще раз 
підтвердив той факт, що керований 
нею Lexus міг рухатися на шаленій 
швидкості. «Підключив комп’ютер, 
завантажив дані, потім роздрукував 
параметри зі збірки управління сис-
теми стійкості зі слідчим, — пові-
домив він на черговому засіданні 
Київського райсуду. — Потім описа-
ли все згідно з протоколом. У момент 
спрацювання системи автомобіль ру-
хався без гальмування, він відхи-
лився від траєкторії на 30 градусів. 
Швидкість була 102 км/год, включе-
на третя передача». 
 За словами Костянтина Кузнецо-
ва, блок спрацьовує тоді, коли авто-
мобіль гальмує. Він утримує траєк-
торію. Систему можна вимкнути 
кнопкою на низькій швидкості. Це 
автоматична система, і на момент 
огляду вона була не пошкоджена. На 
уточнювальне запитання слідчого, чи 
могла  система спрацювати при галь-
муванні, він відповів, що змогла б. 
Також Кузнецов відзначив, що Lexus 
Зайцевої рухався не лише прямо, але 
більше вбік. «Педаль газу була втис-
нута в підлогу. Поворот колеса 30,6 
градуса. Передаварійна система була 
вимкнена», — пояснив він.
 У свою чергу, Сергій Перепелиця 
— адвокат другого фігуранта спра-

ви Геннадія Дронова — повідомив, 
що у пам’яті комп’ютерної систе-
ми Lexus збереглися дані про високу 
швидкість автомобіля, але цей факт 
не був врахований слідством. Саме 
тому повторне свідчення автомехані-
ка було сприйняте як спроба захис-
ника покращити ситуацію свого під-
захисного. Утім, свідчення Кузне-
цова не змінило хід слідства. Прес-

секретар прокуратури Харківської 
області Віта Дубовик відповіла, що 
в документі дійсно є швидкість 102 
км/год, але свідок не може перекон-
ливо довести, що ці дані стосуються 
саме моменту аварії. «Всі учасники 
процесу були з ним ознайомлені, — 
каже прес-секретар. — Автомеханік 
нових доказів не надав і на хід суду 
не вплинув». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Детективна історія, яка нещодавно 
в Україні мало не призвела до міжна-
родного скандалу, закінчилася майже 
«хепі-ендом». Ідеться про злочин, що 
стався 25 червня близько 12-ї години 
на вулиці Тургенєвській, коли, дію-
чи згідно з розробленим планом, зло-

вмисники напали на 26-річного сина 
фінансового аташе Посольства Респуб-
ліки Лівія, силоміць посадили його в 
машину та вивезли в невідомому на-
прямку.
 За інформацією слідства, впро-
довж дня викрадачі утримували чо-
ловіка з метою отримання викупу за 
його звільнення. «Не отримавши ви-

куп, нападники звільнили заручни-
ка, якому під час утримання завдали 
незначних поранень. Надалі завдяки 
оперативному реагуванню столичних 
правоохоронців викрадачів затрима-
ли», — розповіли у відомстві.
 Цими днями суд арештував двох пі-
дозрюваних у викраденні: затримані — 
громадяни Єгипту, 1980 та 1996 р.н. Їм 
оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 
(викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (ви-
магання) КК України. За вчинене іно-
земцям загрожує до семи років позбав-
лення волі. Досудове слідство триває.
 За клопотанням Київської місце-
вої прокуратури №10 двом зловмис-
никам обрано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, а ось за-
ставу  як альтернативу для заарешто-
ваних  не передбачено. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Смертельні кулі 
для відважних
За перші дні липня Черкащина поховала трьох 
захисників, за роки російської агресії — 131

■

СУД ТА ДІЛО

Єгипетські гангстери
Заарештовано двох підозрюваних у викраденні сина 
лівійського дипломата

■

ВІДЛУННЯ

Безумство «на автоматі»
Фігурантка страшної ДТП Олена Зайцева їхала 
зі швидкістю понад 100 кілометрів

■

У жовтні 2017-го Олена Зайцева збила 11 людей.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙

Едуард Федоров.
Фото із «ФБ».

❙
❙
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«Потім я зрозуміла, що місто і 
люди повільно, але ґрунтовно 
мене зачаровують»
 Я народилася в Нью-Йорку, 
але вже з 2015 року я — експат. 
У підлітковому віці мені пощас-
тило з’їздити в кілька міжнарод-
них поїздок, і якраз вони і пробу-
дили в мені пристрасть до подо-
рожей.
 Коли мені було 20 років, я 
кілька місяців прожила у Вели-
кій Британії. І після цього досві-
ду в моїй голові міцно засіла ідея 
про те, що я б хотіла пожити за 
кордоном довше. І, бажано, в тих 
місцях, які б не були настільки за  
культурою схожими на США!
 Після від’їзду з Америки в 
2015 році я побувала в Азії і Єв-
ропі, в тому числі в Сингапурі, 
Грузії, Сербії, Румунії та деяких 
інших місцях. Але найбільше 
часу я провела в Україні. В Києві 
я прожила приблизно 18 міся-
ців.
 Спочатку переїхала до Києва, 
тому що хлопцеві, з яким я зуст-
річалася, запропонували тут ко-
роткострокову роботу. Оскільки 
тоді стосовно Києва у мене були 
тільки тимчасові плани і я по-
винна була поїхати на літо, тож  
швидко почала шукати тут робо-
ту і собі. Потім повернулася сюди 
у вересні 2017 року, щоб викла-
дати англійську мову.
 Ніч, коли вперше приїхала 
сюди, я запам’ятала — було хо-
лодно, темно і дощило. Звичай-
но, це ж був лютий! Напевно, це 
не найвдаліший час для переїзду 
в Україну, але потім я зрозумі-
ла, що місто і люди повільно, але 
ґрунтовно мене зачаровують.
 Коли я потрапила в Украї-
ну, планувала, що весь свій віль-
ний час буду проводити, подо-
рожуючи в інші країни. Просто 
тому, що нарешті живу в Європі. 
Але те, що Україна — найбіль-
ша країна в Європі, змусило мене 
змінити свої плани. Фактично я 
проміняла більшість міжнарод-
них поїздок на те, щоб дізнатися 
більше про Україну!
 Мені подобається думати, що 
я по максимуму використовува-
ла свій час. Я побувала в Харкові, 
Львові, Одесі, Полтаві, Ужго-
роді, Дніпрі, Чернівцях, Терно-
полі, Буковелі та Чернігові.
 Надзвичайно люблю атмос-
феру Харкова — це студентсь-
ке місто енергійне, нічне жит-
тя вражає. Я думаю, що це дуже 
гарне місто, хоча воно і відріз-
няється від інших, наприклад, 
від Львова і Одеси.
 Ще я побувала на дводенній 
прогулянці на конях у Карпатах. 
Майже весь цей час йшов дощ, 
але, все одно, це був незабутній 
досвід. Ми зупинялися у ферме-
ра, який запросив мене на доїння 
о 5-й ранку. Я відмовилася, але 
свіже молоко скуштувала!
 Літо в Україні дійсно пре-
красне. На вулиці завжди є чим 
зайнятися: фестиваль їжі, про-
гулянка по Дніпру на човні або 
просто коктейль на літній те-
расі в кафе. Ще в Києві є безліч 
варіантів, щоб розважитися або 

навчитися чогось нового.
 А ось трохи розчарувала місь-
ка інфраструктура. В моїй квар-
тирі не було бойлера, тому я 
страждала щоразу, коли в місті 
відключали гарячу воду!
 Коли я приїхала, не знала на-
віть українського алфавіту, тому 
спочатку життя було складним. 
Потихеньку я вивчала мову. У 
Києві багато людей говорять ан-
глійською, але за його межами, 
межами Львова чи Одеси часто 
її не знає ніхто. Хоча мене це не 
турбувало — це типова й очікува-

на проблема під час подорожей.
 Проблема була відчутнішою, 
коли я намагалася з кимось по-
дружитися. Спільнота експатів 
у Києві маленька, і через те, що 
я не говорила ні українською, ні 
російською, подружитися з міс-
цевими було складно. А ходити 
на побачення було взагалі яки-
мось викликом!
 Українська кухня — це ок-
рема історія. Спочатку я нічого 
про неї не знала, але швидко ста-
ла її фанатом. І я говорю не тіль-
ки про традиційну кухню, а й су-
часну їжу, яку готують шеф-ку-
харі в ресторанах Києва. Взагалі, 
в Києві набагато більше ресто-
ранів, кафе і барів, ніж я б змог-
ла відвідати за 18 місяців, як би 
не старалася.
 А ще Україна — дуже доступ-
на країна для тих, хто приїжджає 
сюди з держави зі стійкою еконо-
мікою. Тут я отримала новий до-
свід, який ніколи б не змогла доз-
волити собі вдома, в США. На-
приклад, поїхати на хороший 
гірськолижний курорт або ката-
тися на конях у горах. Безумовно, 

це перевага для туристів. Сподіва-
юся, що це приведе в Україну ще 
більше гостей, які інвестувати-
муть у місцеву економіку.

«Моє улюблене місце 
в Україні — в поїзді!»
 Мені подобалося, що я можу 
розглядати сільську місцевість 
— поля соняшників, села, листя, 
що змінюють колір восени.
 Але найбільше мені сподобав-
ся, звичайно, Київ. Я — дівчина з 
великого міста, і мені дуже подо-
балося, що в Києві завжди щось 
відбувалося, як футбол, різдвяні 
ярмарки або Євробачення!
 Якщо говорити чесно, то при 
від’їзді завжди стільки справ, що 
я відчуваю полегшення, опинив-
шись у літаку. Але їхати з Украї-
ни було, безумовно, гірко. Мені 
насправді дуже подобалася моя 
робота, друзі і район. Було від-
чуття, що в Києві у мене з’явився 
дім. Але водночас було Різдво, і я 
була готова зустрітися з моєю ро-
диною і друзями.
 Україна — дуже особливе міс-
це з цікавою історією, доброзич-

ливими людьми і безліччю мож-
ливостей. Якщо ви хочете жити 
в країні, яка ґрунтовно не дослі-
джена іншими експатами, то Ук-
раїна — відмінний вибір.
 Живучи і подорожуючи по 
Україні, я відчувала себе дуже 
безпечно, навіть як самотня жін-
ка, яка не володіє місцевою мо-
вою. Здебільшого люди раді допо-
могти і завжди цікавляться вра-
женнями від України.
 Проте частина з того, що 
викликає такі унікальні почуття, 
також може стати причиною бага-
тьох проблем. Туристична інфра-
структура тут хоч і розвивається, 
але поки усе ж перебуває на по-
чатковому етапі. Можливо, вам 
потрібно постаратися більше, ніж 
довелося б в країні з більш розви-
неним туризмом.
 У цілому життя за кордоном до-
сить складне. Потрібно пристосову-
ватися до інших культурних норм, 
змиритися з мовними обмеження-
ми, мати справу з бюрократією. Те, 
що легко зробити в рідній країні, в 
чужій вимагає більше часу й енер-
гії. Мені знадобилося два тижні, 

щоб замінити в квартирі лампоч-
ки, які згоріли, тому що я не мог-
ла знайти магазин, у якому прода-
валися потрібні.
 Але складнощі — це те, що ро-
бить життя за кордоном вартим 
того. Так, це не для всіх, але якщо 
підходити до питання без упере-
джень і з почуттям гумору, то цей 
досвід зробить вас багатшим.
 В Україні є енергія, яку я так 
рідко бачила в інших країнах. В її 
історії зараз унікальний момент, 
і, навіть будучи експатом, я відчу-
вала всі зміни і зрушення. Внесок 
кожної окремої людини в Україні 
має значення. І йдеться не тільки 
про політику! Коли б я не опини-
лася, наприклад, в кав’ярні, там 
були молоді люди, які працюва-
ли над креативними проектами. 
Мені пощастило познайомити-
ся з підприємцями і обговорити з 
ними їхні плани розвитку. І у сту-
дентів, з якими я працювала, були 
позитивні плани на майбутнє.
 Це те, за що я люблю Украї-
ну. І я думаю, що пристрасть і рі-
шучість — це те, що мене захоп-
лює найбільше. ■

ВОНИ ПРО НАС

Тут внесок кожного має значення
Американка, яка віддала перевагу Україні

■

Емі Батлер.
Фото з сайта obozrevatel.com.

❙
❙

Дар’я НИНЬКО

Американка Емі Батлер поїхала з Нью-Йорка в 2015 році, щоб подиви-
тися світ і пожити трохи в іншій країні. Але після того, як вона опини-
лася в Україні, всі наміри поїздити по Європі відійшли на задній план.
Про те, чому вона затрималася в Києві на півтора року, що її вражає в 
Україні і чому деякі аспекти щоденного життя для експата перетворю-
ються на справжній виклик, Батлер розповіла CityOboz.

На Софійській площі.❙ У глибинці.❙

Столичний фунікулер.❙
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Наталія ОСИПЧУК

У неї закохувалися Володимир 
Сосюра і Павло Тичина. Завдяки 
останньому їй вдалося раніше 
вийти... зі сталінських таборів. 
Щемлива пісня «Мовчи» на 
слова української поетеси є в 
репертуарі рок-гурту «С.К.А.Й» 
та «Pianoбой». Лише нині ім’я 
письменниці, співачки Олени 
Журливої повертається з не-
буття. 

Журба і радість
 Олена Котова (дівоче пріз-
вище Пашинківська) народи-
лася 24 червня 1898 року на 
Черкащині у містечку Сміла в 
українсько-польській родині. 
Сім’я була велика — дев’ятеро 
душ, тож, як кажуть, «не ви-
лазили з боргів та злиднів». Се-
меро дітей померли з голоду, 
батько втратив роботу. Вижили 
лише двоє сестричок — Оленка 
та Катруся. 
 Попри важке життя, Оле-
на прагнула вчитися. Маючи 
лише одинадцять років, вона 
просить, щоб її відпустили до 
Києва. Якось удалося дівчин-
ці здати в часопис «Рідне сло-
во» свій перший вірш — його 
не лише надрукували, а навіть 
виплатили гонорар. Цікаво, що 
вірш було написано російською 
мовою з доволі претензійною 
назвою — «Чего хочу, сама не 
знаю». 
 «Після цього вона почала ба-
гато писати віршів, але нікому 
не показувала свого зошита, — 
згадувала сестра Катерина, — 
ховала у стрісі бабусиної хати». 
Перша дитяча перемога переко-
нала Олену: треба прагнути до 
мрії та наполегливо до неї йти. 
 У віці чотирнадцяти років 
невгамовна дівчина познайо-
милася з Лесею Українкою, 
якій читала власні вірші. 1914 
року за участь у демонстрації в 
день відзначення пам’яті Тара-
са Шевченка Олена була ареш-
тована царською поліцією.
 Згодом вступила до київсь-
кої Печерської гімназії Плет-
ньової і закінчила там вісім 
класів з педагогічним нахи-
лом. Попри те, що сама ледь фі-
нансово виживала,  зуміла за-
брати до себе молодшу сестру. 
І мала подвійну відповідаль-
ність, адже потрібно було дбати 
про хліб насущний. 
 Володіючи унікальним 
мецо-сопрано, почала співати в 
церковних хорах. Під час пер-
шої світової та громадянської 
воєн, щоб якось вижити в ті бу-
ремні роки, вона давала приват-
ні уроки.
 Юна красуня-гімназист-
ка мала безліч шанувальни-
ків. Здавалося, життя нала-
годжується, попереду на дів-
чину чекає блискуче майбутнє. 
Ніщо не віщувало біди, про-
те вона вже причаїлася, лише 
чекала слушної хвилини. Оле-
на перебувала на канікулах в 
селі Тальному, де працювали 
її батьки. Власне, саме батьки, 

не підозрюючи нічого погано-
го, попросили Олену позичити 
пачку чаю у сусіда, оперетко-
вого актора Луки Будніченка. 
Тоді Олена зазнала насильства 
від знайомої людини, і це най-
більше її пригнічувало.
 Як вона давала раду своїм 
дорослим проблемам, які так 
несподівано увірвалися в її жит-
тя? Якби ж то вчасна допомога 
дорослих, якби їхня порада... 
Проте дівчина залагоджує всі 
проблеми самостійно, адже не-
запланована вагітність аж ніяк 
не входить в її плани. Замість 
кваліфікованого лікаря потрап-
ляє до баби-повитухи.
 Відтоді, як Олена Пашин-
ківська дізналася, що в неї ні-
коли не буде дітей, життя роз-
ділилося навпіл. Безжурної дів-
чинки Оленки більше не було. 
Так з’явився псевдонім Журли-
ва. Згодом оперетковий актор 
Лука Будніченко навіть просив 
її руки, проте дівчина відмови-
ла.
 Той період життя видав-
ся справді неоднозначним: iз 
журбою радість обнялась. По-
разки і злет, ганьба і слава. Гім-
назію Олена Журлива закінчи-
ла з відзнакою, згодом починає 
брати уроки вокалу у відомого 
співака Михайла Микиші. Під 
час театрального сезону 1909-
1910 років її запрошують до 
хору київського драмтеатру, а 

в 1912 році Олена Журлива дру-
кується в часописі «Українська 
хата». 

Пантера чоловічих сердець
 Це був найкращий час для 
мисткині — красуня-поетка 
вміла зачарувати і своїми мо-
дерновими віршами, і зовніш-
ньою привабливістю. На літера-
турних вечорах не лише читали 
поезію, а й поринали в «памо-
рочні романи». Письменниця 
Галина Журба пізніше згаду-
вала, що головною дійовою осо-
бою на цих літературних вечо-
рах була поетка Олена Жур-
лива, «пантера мужських сер-
дець».
 До речі, Галина Журба аж 
ніяк не була родичкою Олени. 
Ба більше: на той час навіть не 
зустрічала її і не бачила. Проте 
Олена була настільки відомою у 
літературних колах, що Галину 
постійно плутали з нею. Одного 
разу ошелешили запитанням: 
«То це ви поетеса наша, що че-
рез вас хотіли повіситися?» Не 
витримавши, Галина Журба по-
цікавилася у головного редакто-
ра «Рідної хати» Павла Богаць-
кого: «Хто ця фатальна жінка?» 
На що почула відповідь Богаць-
кого: «Це було щось неймовір-
не — всі наші хлопці, включно 
зі мною, мусили пережити чуму 
від Олени Журливої». 

 Тим часом «фатальна жін-
ка» успішно робить кар’єру. У 
1916 році знайомиться з ком-
позитором Миколою Лисенком, 
під його акомпанемент виступає 
в київському клубі «Родина» і 
виконує українські пісні та ро-
манси. Під час театрального се-
зону 1929-30 років Олена Жур-
лива виконує партію Кончаків-
ни в опері Олександра Бородіна 
«Князь Ігор» в оперному театрі 
Харкова (на той час столиці Ук-
раїни).
 Після того як Олена переїха-
ла до Харкова, її учениця Неоні-
ла Францева  писала: «Ми дуже 
жалкували за Оленою Костів-
ною, яка у 1926 році переїха-

ла до Харкова. Пам’ятаю і досі, 
які затишні вечори, що відбу-
валися в школі, які хороводи 
ми співали на них: і «Подоля-
ночку», і «Ой, нумо, заплетемо 
шума», Олена Костівна завж-
ди була з нами (Олена Журли-
ва певний час викладала в 61-й 
трудовій школі. — Авт.). Її го-
лос — неповторне мецо-сопрано 
— і досі згадую, як казку. Потім 
нам стало відомо, що у 1926 році 
вийшла її збірка «Металом гор-
но», а в 1930 р. — «Багряний 
цвіт».

Зловісна тінь 1937-го
 У 1929 році Олена вийшла 
заміж за інженера Петра Ко-
това, проте подружнє життя 
не можна було назвати щасли-
вим. Чоловікові зради пережи-
вала болісно, проте саме в цей 
час народжувалися її найкра-
щі поезії: «Чи ти пригадуєш 
той день?», «Так, ми обоє вину-
ваті», «Зустрілися дві хмарин-
ки».
 Пробує сили в журналісти-
ці, пише літературно-критичні 
статті, друкується в періодиці. 
 Про романи Олени Журли-
вої складали легенди. Ніжний 
лірик Володимир Сосюра був 
закоханий у цю красуню-по-
етку. З Оленою Журливою все 
було, як в авантюрному романі: 
шал почуттів, пристрасть. Сло-

вом, яскравий феєрверк, який 
спалахнув і згас. Не оминув па-
зурів «пантери чоловічих сер-
дець» і Павло Тичина.
 Попри романтичні почуття, 
Олена все-таки віддала пере-
вагу сім’ї. З чоловіком Петром 
Котовим вона поїхала пожити 
до Москви. Олена працювала у 
школах, організовувала літера-
турні вечори. А надворі зловіс-
ною тінню нависав 1937-й рік.  
 У справі Олени Котової на-
справді дуже багато незро-
зумілого. А головне, так і 
нез’ясованим залишилося пи-
тання: хто доніс на Олену Кос-
тянтинівну? Варіантів було де-
кілька: знайомі, двоюрідний 
брат, навіть... власний чоловік. 
Подейкували, що Петро Котов 
хотів позбутися законної дру-
жини через те, що мав коханку. 
Словом, у «справі» красуні Ко-
тової було стільки питань, що 
відповідь на них досі не знайде-
но.
 Яскрава, незалежна, улюб-
лениця чоловіків, вона миттє-
во опинилася сам на сам iз без-
жальною каральною системою. 
Критики відзначають, що по-
при репутацію богемної пись-
менниці, яка оспівувала приро-
ду кохання, Олена залишалася 

сильною особистістю, яка вмі-
ла покладатися на власні сили. 
Проте перед безжальним черво-
ним молохом була безсилою.  

Заслання на Алтай
 Сестра Катерина згадувала: 
«Скільки тортур і страждання 
перенесла бідна моя сестра. За 
що їй таке?... П’ятого жовтня 
1938 року о другій годині ночі 
прийшли і заарештували. По-
везли на Луб’янку, де до ранку 
робили допит, а потім відвезли в 
Бутирську тюрму. Це були часи 
«єжовщини», коли людей бра-
ли навіть за рознарядкою, але 
сестру взяли саме як українсь-
ку поетесу, на цьому найбіль-
ше наполягали слідчі під час до-
питів». 
 Який страшний оксюморон: 
тюремні катівні і... мармелад. 
Слідчі пригощали заарештова-
ну Котову мармеладом, тіль-
ки вона такою люб’язністю не 
скористалася. Слідчі провоку-
вали, пригадували якість при-
ватні розмови. Колись була ви-
падкова розмова Олени Жур-
ливої з двоюрідним братом 
В’ячеславом Пашинківським, 
зачепили тему колективізації. 
Мовляв, тоді Олена сказала: 
«Це буде ще не скоро, бо наше 
селянство не зразу усвідомить 
користь колективізації». Крім 
брата, чоловіка і сестри на той 

момент у кімнаті нікого не було, 
але слідчий, пригощаючи мар-
меладом, з єзуїтською посміш-
кою цікавився: «Так що, колек-
тивізація буде не скоро?»
 За «агітацію проти радянсь-
кої влади» Олену Журливу на 10 
років було відправлено на Ал-
тай, де знущання й важка фізич-
на праця в умовах суворого клі-
мату підірвали її здоров’я. «Сес-
тра етапом прибула в Барнаул, 
— писала сестра Катерина, — де 
почалися справжні її муки. Таку 
молоду, тендітну, вродливу жін-
ку призначили... конюхом ди-
ких киргизьких коней!». Одного 
разу впала з коня й ледь не вби-
лася. Люди допомогли дістати-
ся до бараку — землянки з дво-
поверховими нарами.
 Приїхав чоловік, який про-
довжував працювати в Москві. 
Відразу не впізнав красуню-дру-
жину. Від колишньої «пантери 
чоловічих сердець» лишила-
ся сумна посмішка на змарні-
лому обличчі. Олена змінилася 
настільки, що й сама б себе не 
впізнала. Була у ватяних шта-
нях, «кухвайці». Вартовий ди-
вувався: мовляв, навіть не ві-
риться, що такий гарний чо-
ловік приїхав до «зечки». 
 Була виснажена морально 
й фізично. Чула знущальне від 
наглядача-землячка: «Це тобі, 
Котова, не ялти й не курорти...» 
Виконувала важку фізичну ро-
боту, вирощувала буряки. Неми-
лосердна хвороба прогресувала, 
остаточно виснажуючи змуче-
ну Олену Журливу. В неї відня-
лися руки й ноги, а тут ще нова 
біда: укус інфекційного кліща 
уразив центральну нервову сис-
тему. Доля трохи змилостивила-
ся над бідолашною заарештова-
ною: її відправили на молочну 
ферму. Там було трохи легше. 
Та це було тимчасове полегшен-
ня, хвороба прогресувала. 
 Невідомо, якою була б по-
дальша доля, якби не клопо-
тання Павла Тичини — так не-
сподівано відлунило далеке ро-
мантичне кохання. Поет на той 
час мав літературну славу й ви-
знання, він посприяв, щоб Оле-
ну Журливу достроково звіль-
нили у 1944 році. 
 Утім на волі на неї чека-
ли нові випробування. Чоловік 
спершу привіз Олену до своєї 
матері в Дніпропетровськ, «бо 
в Києві жив з іншою». Відтоді 
«особистим секретарем, другом 
і порадником» Олени стала сес-
тра Катерина. 
 Саме Катерина стала справж-
нім ангелом-охоронцем для 
своєї багатостраждальної сес-
три, яка ще в юності запрогра-
мувала свою подальшу долю, 
обравши журливий псевдонім. 
Відтоді журба стала постійною 
супутницею Олени Котової. 
 «Були лікарні Києва, — пи-
сала сестра Катерина. — Зно-
ву Дніпропетровськ. Волога 

ВІДРОДЖЕННЯ

Тюремні катівні 
і... мармелад 
За «агітацію проти радянської влади» українську поетку Олену 
Журливу на 10 років було відправлено на Алтай

■

Олена Журлива писала і для дітей.❙

Олена Журлива і Володимир Сосюра.❙

«Котова — молода, красива, пише вірші, проте вона вже не підведеться, параліч 
настане скоро. Уся нервова система уражена». 
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підвальна кімната. Завдяки Мико-
лі Бажану отримала Олена паспорт. 
Знову — Харків. Тичина надсилав 
гроші для лікування... Але вже ні-
чого не допомагало». 
 Лікар вищої категорії Мань-
ківський зі столичної Жовтневої 
лікарні, в якій лікувалася Журли-
ва, сказав: «Котова — молода, кра-
сива, пише вірші, проте вона вже не 
підведеться, параліч настане скоро. 
Уся нервова система уражена». 
 Останні двадцять років свого жит-
тя Олена Журлива провела у Кіро-
вограді (нині Кропивницький). На-
віть встигла попрацювати в школі, 
Інституті удосконалення вчителів. 
Оскільки родич був директором міс-
цевого театру зі славетною історією 
(там творили свого часу Марко Кро-
пивницький і Тобілевичі), Олена з 
Катериною мали змогу відвідува-
ти вистави. Нікому не зізнавалися, 
що Олена Котова і Олена Журлива 
— одна й та сама людина.
 Однак хвороба все-таки пере-
могла мужню жінку — паралізо-
ваною вона пролежала 20 років і 
5 місяців. Померла у червні 1971 
року. 

Життя після смерті
 У долі Олени Журливої відбила-
ся трагічна епоха, яка нищила цвіт 
української нації. Наслідки цьо-
го «покосу» української інтеліген-
ції ми відчуваємо повсякчас. Відчу-
ваємо на фізичному та на ментально-
му рівнях. 
 В Олені Журливій було щось не-
повторне, вишукане: європейський 
вишкіл, український аристокра-
тизм, освіта, привабливість. 
 Пізніше про неї писали: «Піс-
ля того, як партія рішуче засудила 
порушення норм соціалістичної за-
конності і відновила ленінські нор-
ми життя, Олена Журлива знову по-
вертається в Україну, і знову під її 
пером народжуються нові рядки, в 
яких вона бачить рідну землю в цві-
ту. З незалежних від поетеси причин 
наставала вимушена перерва, яка на 
багато років відірвала її від активної 
громадської і творчої діяльності». І 
жодної згадки про те, що то була за 
«вимушена перерва» і якою повер-
нулася українська поетеса на рідну 
землю. Фізично немічною, з покалі-
ченою долею. 
 Її душа прагнула відігрітися, 
відтанути, знаходячи порятунок 
у спілкуванні з природою. Вона 
вслухалася у спів птахів, вдихала 
на повні груди аромат чебрецю та 
цілющих трав. У 1962 році вийшла 
збірка «Земля в цвіту», у 1964-му — 
«Ой літечко, літо».
 А ще Олена Журлива — авторка 
світлих поезій для дітей. Віршики 
«Не дівчинка, а квітка», «Хазяєч-
ка», «У нашої Наталі», «Наш Вор-
котик», «Гиля, гиля, гусоньки», 
«Ластівка», «Узяла лисичка скрип-
ку» полюбилися не одному поколін-
ню дітей. 
 Долаючи власний фізичний біль, 
Олена Костянтинівна знаходила в 
собі сили, щоб допомагати іншим. 
Відома історія про те, як поетеса 
своїми порадами повернула до жит-
тя Тетянку Постнікову — дівчин-
ку, яка важко хворіла та зневірила-
ся у житті. Поетеса зуміла переко-
нати дитину, що жити варто попри 
все — попри біль, відчай страх. Не-
даремно в юності Журлива зустріча-
лася з Лесею Українкою, і ця зуст-
річ виявилася знаковою...
 Понівечена гілка життя Олени 
Журливої, у якийсь період здавало-
ся, вже ніколи не відродиться до но-
вого життя. Утiм поезія Олени Жур-
ливої жива. Щемлива пісня «Мов-
чи» на слова української поетеси є в 
репертуарі рок-гурту «С.К.А.Й» та 
«Pianoбой»: «Мовчи, мовчи, не тре-
ба слів старих одноманітних; ля-
каєш перший срібний спів бажань 
моїх розквітлих; підстав лице своє 
вітрам на любощі розкущі; поглянь 
на небо — зорі там весною прехоро-
ші». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Уже вдруге в Будинку 
творчості письменників у Ір-
пені, що поблизу Києва, відбу-
деться поетично-бардівський 
фестиваль «Ірпінський Пар-
нас». Протягом трьох днів, від 
27 до 29 липня, учасники змо-
жуть пожити в будиночках, де 
відпочивали від київського га-
мору і писали свої безсмертні 
твори найвидатніші українсь-
кі письменники ХХ століття: 
Андрій Малишко, Павло Ти-
чина, Максим Рильський, Ос-
тап Вишня, Павло Загребель-
ний, Юрій Яновський, Євген 
Гуцало, Дмитро Павличко... 
 Буде затишно і тим, хто 
любить фестивальну класику: 
намети, похідний куліш,  піс-
ні біля багаття до самого ран-
ку... Серед старих сосен розта-
шується наметове містечко, у 
якому будь-хто з учасників та 
гостей фестивалю зможе без-
платно  поставити намет.
 Гала-концерт переможців 
і запрошених учасників відбу-
деться в одному з найкрасиві-
ших парків Ірпеня.

 Журі з числа шанованих 
письменників та авторів-ви-
конавців визначить перемож-
ців у шести поетичних номі-
націях конкурсної програми: 
«Поезія для дітей», «Духовна 

лірика», «Громадянська ліри-
ка», «Інтимна лірика», «Фі-
лософська лірика», «Урбаніс-
тична лірика», та трьох бар-
дівських: «Авторська пісня», 
«Виконавська майстерність», 

«Композитори». 
 Регламент для прослухо-
вування — 3 хвилини читан-
ня віршів або 2 пісні для бар-
дів. Мова творів — українська 
та російська.
 Для участі в конкурсній 
програмі фестивалю просять 
надсилати заявки на пошту: 
parnas2017@meta.ua із зазна-
ченням таких даних:
 1) ПІБ (паспортні).
 2) Псевдонім (якщо є).
 3) Контактний телефон.
 4) Номінація, до якої по-
даватимуться твори (не біль-
ше двох номінацій від одного 
автора).
 5) Поселення — у буди-
ночку (платне); у наметовому 
містечку зі своїм наметом; без 
ночівлі (для місцевих).
 Твори висилати не потрібно. 
 Запитання можна поста-
вити, написавши на вказану 
пошту або за телефонами:
 066-709-30-90, 063-040-90-
31 — Злата Біневич, прес-сек-
ретар;
 098-112-64-17 — Богдана 
Гайворонська, організатор. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Кінофестиваль «Відкрита Ніч «Дубль 
21» оголосив переможців. Гран-прі фес-
тивалю отримала створена за підтрим-
ки Держкіно анімаційна стрічка Андрія 
Щербака «Причинна».
 Свою першу нагороду — Спеціальний 
приз журі — стрічка отримала на Міжна-
родному фестивалі анімаційних фільмів 
«КРОК» (це перша нагорода українсько-
го фільму на цьому фестивалі після при-
зу Гран-прі, який отримав фільм «Йшов 
трамвай №9» режисера Степана Коваля у 
2002 році).
 Минулого року в листопаді «Причин-
на» здобула перемогу на фестивалі «Кі-
номаршрут» у міжнародній анімаційний 
програмі, ставши найкращим анімацій-
ним фільмом.
 Національна прем’єра картини від-
булася минулоріч на Одеському міжна-
родному кінофестивалі в рамках Націо-
нальної конкурсної програми коротко-
метражних фільмів. «Причинну» було 
також представлено в рамках Національ-
ної конкурсної програми кінофестивалю 
«Молодість. Пролог».
 Крім українських, мультфільм брав 
участь у фестивалях Боснії і Герцегови-
ни, Південної Кореї. Він також був пред-
ставлений на Українському стенді на кі-
норинку Mifa Market Міжнародного фес-
тивалю анімаційних фільмів у м. Ансі 
(Франція).
 Мультфільм «Причинна» створений за 
мотивами однойменної поетичної балади 
Тараса Шевченка. За сюжетом, війна розді-
ляє закоханих. Молода наречена, не витри-
мавши розставання, втрачає розум і поми-
рає. Молодий повертається живим і неуш-
кодженим, але, побачивши загибель коха-
ної, розбивається на смерть. Та попри все, 
ці двоє залишаються разом назавжди.
 Картина створена компанією «Магі-
ка Фільм» за підтримки Держкіно Украї-
ни. Андрій Щербак є режисером, автором 
сценарію та художником-постановником 
стрічки. Продюсер картини — Геннадій 

Кофман.
 Приз глядацьких симпатій на кіно-
фестивалі «Відкрита Ніч «Дубль 21» от-
римала короткометражна ігрова стрічка 
Яни Антонець «П’ять хвилин», яка та-
кож була створена за підтримки Держкі-
но України. Ще один підтриманий Держ-
кіно фільм — анімаційна стрічка Степа-
на Коваля та Олександра Колодія «Лабі-
ринт» — отримав сертифікат від компанії 
Letter to Fest, яка займається кінофести-
вальною дистрибуцією.
 Цього року до складу журі фестивалю 
«Відкрита Ніч «Дубль 21» увійшли про-
дюсер Сергій Лавренюк, режисер та про-
дюсер Валерія Сочивець, оператор Ярос-
лав Пілунський, акторка Наталія Васько, 
кінокритик Лук’ян Галкін, звукорежи-
сер Артем Мостовий, актор та волонтер 
Мирослав Гай, продюсер Анастасія Бу-
ковська та режисер Ростислав Держи-
пільський.

 

Головна нагорода фестивалю становила 
50 тисяч гривень.
 Одночасно з Києвом покази корот-
кометражних фільмів українських ре-
жисерів у рамках фесту «Відкрита Ніч 
«Дубль 21» проходили на 80 майданчи-
ках України та зарубіжжя. До конкур-
сної програми фестивалю цього року 
увійшли 9 ігрових стрічок, 7 докумен-
тальних та 5 анімаційних.
 Ретроспективна частина програми 
фестивалю складалася з фільмів Про-
грами на підтримку Олега Сенцова та ін-
ших бранців Кремля та Програми «Кан-
тер: пам’ятаємо», присвяченої спогадам 
про друга фестивалю Леоніда Кантера.
 Додатково у фестивальну ніч київсь-
кі глядачі змогли побачити фільми про-
екту «Дивись українське — твори своє 
майбутнє!» та трейлери українських 
фільмів, які скоро з’являться на екра-
нах. ■

«Причинна»: війна розділить закоханих.
Кадр із мультфільму.

❙
❙

ФЕСТ

«Причинна» тріумфує
Анімаційна «короткометражка» отримала ще одну відзнаку

■

В Ірпені слухатимуть художнє слово і бардівські пісні.
Фото надане організаторами.

❙
❙

КОНКУРС

На гостини до класиків
«Ірпінський Парнас» знову збирає друзів

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

 «Моральні листи» — чи не 
найглибший дисидентський твір 
у світі. Не так право-, як осо-
бистісно-захисний. Сенека надто 
добре знався на механізмах вла-
ди. Декілька років фактично був 
тіньовим правителем Римської 
імперії — у складі тріумвірату: 
Агриппіна, мати малолітнього 
Нерона, опікувалася інтрига-
ми; префект преторіанських ко-
горт Бурр контролював силовий 
блок; Сенека, на той час вихова-
тель майбутнього імператора, 
відповідав за політику. Та й за 
двох попередніх цезарів, Калігу-
ли та Клавдія, посідав заповітні 
місця — міністра фінансів, по-
теперішньому, та сенатора. За 
свободу парламентського слова 
й поплатився уперше (тоді ще 
депутатської недоторканності 
не існувало): після однієї блис-
кучо-ядучої промови імператор 
відправив його у класичне за-
слання, на Корсику.
 Наступний імператор по-
вернув Сенеку до Риму власним 
радником, бо тодішній істебліш-
мент вважав опального сенатора 
за досконало-взірцевого аналі-
тика, і слово його таки важило 
для ухвалення рішень. Клавдій 
по-своєму спробував нейтралі-
зувати гострий язик Сенеки: 
посадив інтелектуала до «золо-
тої клітки» — осипав статками. 
Та, за свідченням давніх мему-
аристів, той не мав ані наймен-
шої залежності від багатства (та 
й сам про те казав: «Легко вихо-
питись із справ, якщо знехтуєш 
нагородою за ті справи»). Вихо-
ванець Сенеки, Нерон, як виріс, 
також перепробував усі засоби 
впливу: хабароподібні винаго-
роди, заслання, і врешті нака-
зав колишньому наставникові 
вчинити суїцид. Як то сталося 
— добре відомо. Хоч фотографії 
ще не було, чимало художників 
лишили одну й ту саму картину: 
тепла ванна, перерізані вени. 
 Алгоритм життя Сенеки зго-
дом опишуть формулою «лихо 
з розуму». Це — матриця взає-
модії влади й інтелекту. Пра-
вителі потребують експертної 
оцінки — але кишенькової, не-
публічної, котрою можна знехту-
вати або безкарно перекрутити. І 
як тільки радник порушує «під-
писку про нерозголошення» — 
опиняється в інформаційно 
заблокованих місцях. Влада — 
понад голос розуму.
 Не те, щоб усі владці дурні. 
Радше — хитруни в цейтноті. 
Припускаю, що більшість із них 
— що давньоримські, що сучук-
раїнські, — погоджуються із Се-
некою: «Хочеш, щоб усе було під-
владним тобі? Піддайся владі 
розуму!». Але ж ніхто не відає, 
скільки часу забере оте підда-
вання; чи встигнеш скористати-
ся плодами розмислів? Авжеж, 
Сенека справедливо зазначає: 
«Все, Луцілію, чуже нам, один 
тільки час — наша власність». 
Та хто ж на цю «власність» про-
міняє нерухомість та банківсь-
кі рахунки, не кажучи вже про 
можливість маніпулювати ін-

шими, як заманеться?!
 Власне, усі правителі — неза-
лежно, чи знають їхні спічрай-
тери Сенеку, — виголошують 
промови, ніби навіяні римсь-
ким розумником. Ось тільки 
ніяк одурити його тінь, що недо-
речно подає голос посеред пере-
двиборчої ейфорії: «Блаженний 
не той, хто знає, а той, хто ро-
бить». Мовляв, суспільна дові-
ра до влади має ґрунтуватися не 
на трибунних словах, бо «важ-
че дотримуватися гарних на-
мірів, аніж просто ставити їх 
перед собою», — а на зіставних 
з обіцянками результатах. До 
всього, «шлях через настанови 
— довгий, а через приклади — 
короткий і надійний». Отакий-
от античний майстер-клас із 
медіаграмотності. З виконанням 
кандидатських обіцянок хроніч-
но погано не лише у нас, так було 
у давньому Римі. Саме через оцю 
рентгенівську здатність Сенеки 
імператори й не любили його так 
активно.
 Луцій Анней — не опозиціо-
нер у сучасному розумінні; ніко-
ли не надихав рухів типу «Рим 
без Нерона!». Більше за те, ста-
вив собі на карб, що «нічого я не 
засудив, окрім самого себе». Суть 
влади бачив наскрізь, та його по-
ради мали не політтехнологіч-
ний, а умоглядний характер. 
Аби все довкруж гаразд, «тре-
ба уникати трьох речей: нена-
висті, заздрості, зневаги», — 
писав він. Відтоді минуло дві 
тисячі років, а правителі непо-
мильно упізнають себе у цій ко-
роткій характеристиці.
 Сенека — це кокон усіх по-
дальших, аж до сьогодні, суспіль-
них порухів. Про громадянське 
суспільство за часів Нерона не 
йшлося, та Сенека передбачив 
його майбутню роль, позитивно/
негативну: «Твоє місце? Але чи 
так уже дорожиш ним, щоб міг, 
скажімо, відкласти на пізніше 
свій обід?» — чи це не нагадує ко-
ментар до гарячої української но-
винної стрічки?
 Знаючи ціну тогочасній еліті, 
Сенека не впадав у наше звичне 
народофільство. Так само знав 
ціну міфічній категорії «на-
род»: «Лиш небагатьох затри-
мує неволя; більшість — саму 
неволю... Жодними ліками не за-
радиш там, де все, що досі було 
пороками, стало звичаями... 
Чесним не може бути те, що не 
є вільним: де страх — там нево-
ля». Чим не соціологічний пор-
трет (пост)радянського народу? 
Та не збиткувався, а намагався 
розрадити: «Нічого там немає 
страшного, окрім самого стра-
ху».
 Далі з цього постав Декарт, а 
вже нині — теорія ресентименту: 
«Частенько не дійсність, а лиш 
уява є причиною наших страж-
дань». А ще більше тут коренів 
християнства. Порівнянням Се-
неки і смислів Біблії перейма-
лося багато світлих умів; леген-
да приписує римлянину навіть 
листування з апостолом Павлом; 
навіть Карл Маркс зневажливо 

кинув: Сенека — «дядя христи-
янства» (либонь, саме ця іронія 
спонукала радянських цензорів 
дозволити друк «Моральних 
листів»). Може й «дядя», але 
радше у трактуванні Євгєнія 
Онєгіна: «Он уважать себя за-
ставіл». Сучасний український 
філософ Андрій Баумейстер 
пише: «Благодаря античной фи-
лософии христианство оказа-
лось способным осуществлять 
свои универсалистские притя-
зания» (Біля джерел мислення і 
буття. — К.: Дух і Літера, 2012). 
Про зустріч Афін з Єрусалимом 
(читай: Сенеки із християнс-
твом) можна чимало дізнатися і 
з «Імені троянди» Умберто Еко.
 Християнство, даруйте на не-
поштивості, це Сенека для бід-
них. Там — можна нічого не ро-
бити, а лишень підкорятися і 
просити. Сенека ж уважає: «Одне 
благо, одне добро є джерелом і за-
порукою щасливого життя — це 
впевненість у собі». І волає: «Від-
войовуй себе для себе самого». 
Людиноцентрична, а не фрус-
траційна філософія. «Ось тобі 
перше завдання, мій Луцілію: 
вчись радіти... Хто хоче втіша-
тися безперервно, той мусить 
черпати радість зі свого джере-
ла», — це полюсарна протилеж-
ність церковній доктрині. За Се-
некою — все навпаки, аніж під 
куполами. Починаючи з понят-
тя «Дух»: «Чи можна його на-
звати якось інакше, ніж богом, 
що оселився у людському тілі?» 
І вже аби ніхто не сумнівався у 
картині сотворення світу: «При-
чина, тобто розум... Дійовий ро-
зум, тобто бог». Але ж він — у 
вашому тілі, а не деінде.
 Зрештою, Сенека «передба-
чив» хиби християнства, які уг-
ноїли проростання комуністич-
ної ідеології: «За надією ступає 
страх... обоє притаманні роз-
губленій, непевній душі, схви-
льованій очікуванням прийдеш-
нього... Спільна причина і надії, 
і страху — це те, що ми не при-
стосовуємося до теперішнього, 
а шлемо свої думки ген поперед 
себе... Хочеш знати, чому люди 
такі жадібні майбутнього? Та 
тому, що ніхто не вміє нале-
жати собі!». Сповнений радості 
день теперішній замість примар-
ного загробного царства — ідео-
логія Сенеки.
 Ну і про суїцид — гріх у 
християнстві, — котрий для 
Сенеки є демонстрацією внут-
рішньої сили, у нього написа-
но неміряно. Ось лише, як на 
мене, найяскравіше: «Не всюди 
смерть така очевидна, але всю-
ди — також близька... Щоб ніко-
ли не лякатися смерті, — завж-
ди думай про неї... Ні немовлята, 
ні діти, ані ті, хто несповна ро-
зуму, не бояться смерті. Тож ве-
лика ганьба для тих, хто розу-
мом не може спромогтись на ту 
безтурботність, до якої інших 
привела глупота». Схоже, отою 
безтурботністю-глупотою Сене-
ка вважав саме перекладання 
власних проблем — і способів їх 
самостійного розв’язання — на 
нового християнського бога.
 Сенека — автотренінг на всі 
випадки; саме звідси пішли усі 

порадники зі самовдосконален-
ня й досягнення успіху. А його 
щовечірній самозвіт — чи не 
пізніша молитва «Отче наш»? У 
Сенеки знаходимо чимало про-
вісництв, незгірш, аніж у Нос-
традамуса: наприклад, Тейяр 
де Шарден та Володимир Вер-
надський тільки у ХХ столітті 
«описали» ноосферу, а у Сене-
ки вже було про те: «А ти звер-
нися хоча б до предків, у них же 
не бракне часу. Не лишень живі, 
але й ті, що колись жили, мо-
жуть прийти нам на допомо-
гу». Його шанував за навчителя 
Монтень, винахідник нині вель-
ми популярного жанру есеїв. У 
середньовічних манускриптах 
знаходять розлогі цитування 
Сенеки, здебільшого анонімні, 
бо церква не могла толерувати 
свого антипода. Покликався на 
його думки і Григорій Сковоро-
да.
 «Моральні листи до Луцілія» 
— вкультивована грядка для 
усієї наступної літератури со-
ціальної втечі: «Приглянься — 
і побачиш: величезна частина 
життя пропадає у тих, хто ро-
бить щось не так, як треба, чи-
мала — у тих, хто взагалі нічо-
го не робить, а вже все життя 
— у тих, хто робить не те, що 
треба». Плюс алюзії на Кафку, 
«спогади про майбутнє»: «Де-
хто закінчує життя, так і не 
почавши його». Ерудиція та фі-

лологічна вправність перетво-
рюють Сенеку на друга пара-
доксів — якщо його «Моральні 
листи» зредагувати до добірки 
афоризмів — вийде король цьо-
го жанру Єжи Лец. Спробуйте ви-
значити, кому з них належить 
таке: «Чому така людина ви-
дається великою? Бо ти міряєш 
її разом із підставкою». А ще 
ж був Сенеків репортаж «Про 
країну та обряди єгиптян» (на 
жаль, не дійшов крізь віки) — 
чи то не початок жанру дорож-
ніх нотаток? А чим відрізняють-
ся дорожні нотатки від пізніших 
путівників, він зазначив у «Мо-
ральних листах»: «Важливим є 
не те, куди ти приїжджаєш, а 
те, яким приїжджаєш».
 Зрештою, авторам усіх жан-
рів Сенека залишив варті й сьо-
годнішньої уваги ремарки. Го-
ловні: «Говори повільно!» та 
«Скажи щось таке, що варто 
було б запам’ятати». А оце ніби 
спеціально для нинішніх рецен-
зентів, які будь-що намагаються 
з’ясувати, чим новий твір кра-
щий за попередній: «Здатність 
росту — це ознака недоскона-
лості».
 По виході «Моральних 
листів» 1977-го мені переслав 
книжку з Москви знайомий 
книголюб. Спочатку для мене, 
студента, це був екзотичний (як 
на ті часи) практикум зі само-
вдосконалення. Потім, коли вже 
працював у районній партійній 
газеті (інших — не було), Сенека 
закинув сумнів: «Хіба має зна-
чення, на якому щаблі стоїш, 
якщо він видається тобі пога-
ним?». Коли за десять років по 
прочитанні Сенеки насмілився 
перебратися до Києва — світило 
гасло «Велика запорука досяг-
нення — саме бажання його до-
сягти». Ще через десять років, 
працюючи в Кабміні, збагнув: 
«Найбільша завада для нас — це 
те, що дуже скоро самі собі по-
добаємося», — і пішов звідти. Бо 
— «робімо ж так, щоб увесь час 
був нашим. А це буде не раніше, 
ніж ми самі почнемо належати 
собі». ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: ХРЕСТОМАТІЯ

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеук-
раїнського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів 
літа»: шорт-листи кожної підномінації — по сім найподієвіших 
книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою). 

Художня класика

Гайнріх фон КЛЯЙСТ. Розбитий глек. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 144 с.(п)
Михайло КОСАЧ. Твори. Переклади. Листи. Записи коб-
зарських дум. – К.: Комора, 592 с.(п)

Говард Філіпс ЛАВКРАФТ. Повне зібрання прозових творів. 
Том ІІІ.  Сер. «Майстри світової прози». – К.: Видавництво Жу-
панського, 456 с.(п)

Олександр МАР’ЯМОВ. Береги дванадцяти вод; Останній Ейдже-
вуд. Фантастика 20-х років; Гео ШКУРУПІЙ. Жанна батальйо-
нерка. Сер. «Наші 20-ті». – К.: Темпора, +552+464+504 с.(п)

ПЛІНІЙ Молодший. Вибрані листи; СЕНЕКА. Моральні лис-
ти до Луцілія. Сер. «Бібліотека античної літератури». – Л.: 
Апріорі, 184+552 с.(п)

Валер’ян ПОЛІЩУК. Козуб ягід. – К.: Темпора, 472 с.(п)

Мігель де СЕРВАНТЕС. Театр чудес. – К.: Люта справа, 88 с.(о)

■

НОМІНАНТ

Невловний статус:
належати собі

■Костянтин РОДИК

Один зі способів легітимізації радянської ідеології — поблаж-
ливість до античної цивілізації. Вона антихристиянська — тож 
ніби союзниця; рабовласницька — отже, зручний об’єкт демагогії; 
просто дуже давня — яких підступів можна чекати звідти? Але, 
найголовніше, античні державні утворення були авторитарними, а 
у пізньому Римі — однозначно тоталітарними. Тож у СРСР чимало 
і якісно публікували літературні пам’ятки, аж поки 1977 року ви-
дали Луція Аннея Сенеку — «Моральні листи до Луцілія» (Москва: 
Наука). Сталася цензорська помилка з далекосяжними наслідками; 
приблизно така само інтелектуально-фатальна, як публікація де-
сятьма роками раніше томика Франца Кафки.
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Оксана ПРОДАНЧУК

 «Чемпіонат світу перетворився на чем-
піонат Європи», — так після завершення 
чвертьфіналів на «мундіалі»-2018 в Росії 
охарактеризував стан справ на турнірі зна-
ний у минулому форвард збірної Англії Гарі 
Лінекер. Передбачувана поразка уругвай-
ців збірній Франції, малопрогнозоване фіас-
ко бразильців від збірної Бельгії — і на пла-
нетарному форумі більше не залишилося не-
європейських збірних. Певною мірою зди-
вували й співвітчизники Лінекера, котрі 
вперше майже за три десятиліття пробили-
ся до півфіналу «мундіалю». Утім, здаєть-
ся, найбільше «чвертьфінального шуму» 
наробила звитяга хорватів над збірною-гос-
подаркою.
 В основний та додатковий час збірні не 
змогли виявити сильнішого, а коли справа 
дійшла до післяматчевих пенальті, то фор-
туна посміхнулась команді Хорватії. Одра-
зу після гри привітати «картатих» зі знако-
вою перемогою до їхньої роздягальні при-
йшла президент країни Колінда Грабар-
Кітарович, яка за російсько-хорватським 
протистоянням спостерігала з віп-ложі со-
чинського стадіону «Фішт», перебуваючи 
там у компанії президента ФІФА Джані 
Інфантіно та прем’єр-міністра РФ Дмитра 
Медведєва.
 Епічно відсвяткували перемогу над 
командою Станіслава Черчесова екс-ди-
намівці Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич 
(останній, до слова, провівши наприкін-
ці своєї ігрової кар’єри рік у московсько-
му «Спартаку», напередодні ЧС-2018 от-
римав посаду скаута в тренерському шта-
бі збірної Хорватії). На своїй сторінці в со-
цмережі хорвати записали відеозвернення 
до українців, у якому з вигуком «Слава 
Україні!»  подякували за підтримку й ви-
мовили (російською мовою), що ця пере-
мога «була за Україну і «Динамо». 
 «Того вечора кожен з українців, певно, 
був трохи хорватом», — відзначив прези-
дент Федерації футболу України Андрій 
Павелко.
 Щоправда, слова подяки, котрі екс-ди-
намівці виголосили українським шануваль-
никам футболу, не на жарт обурили росіян, 
змусивши їх скаржитися на хорватів до 

ФІФА за «прояви націоналізму» та «прово-
кацію широкої громадськості». Посилаю-
чись на 54-ту статтю дисциплінарного ко-
дексу ФІФА, росіяни вимагали для «збу-
рювачів громадського  спокою» двоматче-
вої дискваліфікації та грошового штрафу. 
Утім після детального вивчення відеома-
теріалу  у ФІФА вирішили обмежитися ус-
ним попередженням, відзначивши, що дії 
членів хорватської збірної не відповідали 
принципам «чесної гри».
 «Це було не політичне послання, а 
просто подяка за підтримку з боку Ук-
раїни, де ми багато років грали», —
роз’яснив згодом Віда.
 Загалом, росіяни не змогли спокійно 
прийняти цю поразку і опустились до та-
кого, що навіть місцеві журналісти, котрі 
обіймають посади у поважних ЗМІ, вдали-
ся до антихорватської істерії, наперед про-
писуючи негативні сценарії для футболь-
них гостей у столиці Росії. «Відео Віди і 
Вукоєвича призвело до антихорватських 
піснеспівів у центрі Москви. Ось як усе за-
звичай починається... Уявіть, хорватські 
фани більше не почуватимуться безпечно в 
Росії, незважаючи на те, що добре проводи-
ли час тут до цього. І це просто через те, що 
хтось дурний зробив щось дурне», — ска-

зав журналіст сайта УЄФА Артур Петро-
сян. Звісно, без господарської збірної кін-
цівка «мундіалю» вже не виглядає настіль-
ки привабливо для росіян. Як-то кажуть, 
спортивна складова змагань тепер матиме 
для них другорядне значення. 

* * *
 Хай там як, а першими путівку до 1/2 
фіналу вибороли віце-чемпіони Європи-
2016 — французи, які впевнено переграла 
уругвайський колектив на чолі з грізними 
форвардами Кавані та Суаресом (2:0). До 
цього доля тричі зводила опонентів на чем-
піонатах світу, й жоден iз попередніх трьох 
матчів не приносив французам успіху. Зре-
штою, підопічні Дідьє Дешама — до слова, 
капітана «триколірних» на тріумфальному 
для них домашньому ЧС-1998 — порушили 
цю тенденцію.
 Протистояти французам у півфіналі 
буде молода й амбітна команда Бельгії, 
якій вдалося відправити у «футбольний но-
каут» головних фаворитів турніру — зірко-
ву збірну Бразилії. «Пентакампеони» зно-
ву не виправдали сподівань своїх уболіваль-
ників, удруге поспіль завершивши боротьбу 
за Кубок світу на півфінальній стадії. Зірко-
вий Неймар повертається додому ні з чим, 
одночасно прощаючись й зі сподіваннями 

на здобуття цього року омріяного «Золото-
го м’яча». «Можу сказати, що це найсумні-
ший момент у моїй кар’єрі. Біль дуже силь-
ний. Тому що ми знали, що можемо прой-
ти далі і написати свою історію. Але не цьо-
го разу. Важко знайти сили знову грати 
в футбол. Але я впевнений, що Бог дасть 
мені сили, щоб протистояти будь-якій пере-
шкоді. Я дуже радий бути частиною своєї 
команди, пишаюся усіма. Наша мрія не 
збулася, але ми не зупинимося», — напи-
сав Неймар на своїй сторінці в Instagram.
 А от збірна Бельгії крокує далі і втретє 
у своїй історії зіграє у півфінальному мат-
чі світової першості. Команда, де перші 
скрипки грають талановиті представники 
молодого покоління бельгійського футбо-
лу — Еден Азар із «Челсі», Кевін Де Брюй-
не з «Манчестер Сіті» та Ромелу Лукаку, 
котрий грає за «Манчестер юнайтед», єди-
ною з усіх учасників російського «мундіа-
лю» здобула перемоги в усіх зіграних нею 
на турнірі поєдинках. 
 Багато хто вважає, що саме в півфіналь-
ній парі Бельгія — Франція «приховуєть-
ся» майбутній переможець «мундіалю». 
Утім явного фаворита на нинішньому чем-
піонаті все ж немає. 
 На тлі блідого виступу на ЧС-2018 ра-
зом з їхніми збірними головних футболь-
них зірок планети — Мессі, Роналду та 
Неймара — на російському «мундіалі» 
яскраво проявився бомбардирський талант 
форварда «левів» та лондонського «Тоттен-
хема» Гарі Кейна, котрий у Росії вже забив 
шість м’ячів, неабияк простимулювавши 
серйозний турнірний стрибок своєї націо-
нальної команди. І хоча в півфіналі проти 
шведів він відзначитися не зміг, вихід ан-
глійців до півфіналу «мундіалю» дає Кей-
ну ще один шанс випередити національну 
легенду Гарі Лінекера за кількістю заби-
тих голів на одному чемпіонаті світу. За-
бивши ударами головою по голу в кожно-
му таймі, представники Туманного Аль-
біону вперше за останні 28 років пробили-
ся до 1/2 фіналу ЧС. 
 Підбиваючи ж спортивні підсумки 
чверть фінальних поєдинків, можна конста-
тувати, що володарем світової корони вчет-
верте поспіль стане європейська збірна. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Талановита українка Даяна Ястрем-
ська не змогла пробитись до основи Уїм-
блдона, який набирає обертів в Англії. 
Але уже через тиждень після поразки у 
другому раунді відбору трав’яного «шо-
лома» 18-річна тенісистка перемогла на 
турнірі ITF у Римі з призовим фондом у 
60 тисяч доларів.
 Так, цей турнір — далеко не найпре-
стижніший, але, зважаючи на високі ре-
зультати на змаганнях рівня ITF (три фі-
нали у 2018 році) та поступовий прогрес 
у рейтингу, Ястремська може стати ста-
більним гравцем «топ-100» уже до кінця 
сезону.
 У фіналі «60-тисячника» у столиці 
Італії Даяна розгромила росіянку Анастасію 
Потапову (якій два роки тому поступилась у 
фіналі юніорського Уїмблдона) — 6:0, 6:1. 
Завдяки тріумфу у Римі українка оновила 
власний рекорд, дебютувавши у «топ-115» 
табеля про ранги WTA.
 А її досвідченішi колеги після не над-
то вдалого виступу в одиночному розряді 

на кортах Всеанглійського клубу лаун-
тенісу та крокету (лише Цуренко і Ста-
ховский пробились до другого кола) з пе-
ремінним успіхом грають і в парі. 
 Покинула турнір Надія Кіченок, яка в 
дуеті з австралійкою Анастасією Родіо-
новою у другому раунді поступилась пер-
шим сіяним — Тімеї Бабош з Угорщини 
та француженці Крістіні Младеновіч — 
3:6, 2:6. 
 Не вдалося повторити нашій «парни-
ці» свого минулорічного успіху (1/4 фіна-
лу) і в міксті — спочатку тандем Кіченок/
Деніел (Нова Зеландія) обіграв француза 
Уго Ніса та японку Суко Аояму (7:5, 6:7, 
8:6), але потім програв десятим сіяним 
— колумбійцю Хуану Кабралю і амери-
канці Абігейл Спірс (6:7, 3:6).
 Сестра Надії — Людмила — разом із 
росіянкою Аллою Кудрявцевою у першому 
ж матчі у двох сетах програла титулова-
ним Бетані Маттек-Сендс зi США та чеш-
ці Люсі Шафаржовій — 6:7, 5:7. А у міксті 
дует Кіченок/Сітак (Нова Зеландія) у стар-
товому колі переміг аргентинців Леонардо 
Майєра і Марію Ірігойєн — 6:4, 7:5. Їх су-

перники в другому раунді — перша пара 
турніру хорват Мате Павіч і представниця 
Канади Габріела Дабровскі.
 Лише один поєдинок у парному 
розряді зіграли Ольга Савчук, Катерина 
Бондаренко та Катерина Козлова. Чем-
піонка Australian Open-2008 Бондарен-
ко та сербка Александра Круніч нічого не 
змогли протиставити британкам Гарріет 
Дарт/Кеті Данн — 1:6, 3:6. Козлова та 
швейцарка Белінда Бенчіч поступились 
іспанському дуету Лара Арруабаррена/
Аранча Парра-Сантоха — 3:6, 4:6, а екс-
перша ракетка України Савчук і амери-
канка Елісон Ріск у трьох партіях програ-
ли канадсько-китайській парі Дабровскі/
Сюй Іфань — 7:6, 2:6, 8:10.
 Після провалу в «одиночці» успішно 
стартувала у міксті Еліна Світоліна — ра-
зом із чемпіоном «Роллан Гаррос» фран-
цузом Ніколя Маю вона обіграла мекси-
канця Сантьяго Гонсалеса і американку 
Ракель Атаво — 7:6, 7:6. У другому ра-
унді їм протистоятимуть шості сіяні — 
француз Едуар Роже-Васселен та чешка 
Андреа Сентіні-Главачкова.

 А в жіночій сітці продовжують виліта-
ти фаворитки — після третього матчу по-
кинула турнір перша ракетка світу з Ру-
мунії Сімона Халеп (поразка тайванці Се 
Шувей — 6:3, 4:6, 5:7), а чинна чемпіон-
ка Уїмблдона, іспанка Гарбіньє Мугуруса, 
у другому колі програла бельгійці Елісон 
ван Ейтванк — 7:5, 2:6, 1:6.
 Таким чином, після ранніх невдач 
Світоліної, Халеп, Мугуруси, Стівенс, 
Возняцкі та Гарсії головною претенден-
ткою на титул поки є восьма ракетка сві-
ту з Чехії Кароліна Плішкова.
 Вистачає сенсацій і у чоловіків — у 
стартових раундах програли представни-
ки «топ-7» рейтингу — Звєрєв, Дімітров, 
Чіліч, Тім.
 Перша ракетка планети та дворазо-

вий тріумфатор Уїмблдона Рафаель На-
даль вважає, що сіяні спортсмени рано 
вилітають через специфіку трав’яного 
покриття. «Це не зовсім так, що всі тут 
значно підвищують свій рівень. Уся спра-
ва в покритті, ми не так часто граємо на 
траві. На ґрунті у тебе є час, тут його не-
має, долю матчу можуть вирішити кіль-
ка подач», — розповів іспанець, який, 
щоправда, без особливих проблем про-
бився до 1/8 фіналу.
 Судячи з турнірної сітки цього року, 
Надаль зможе зустрітися зі своїм при-
нциповим суперником Роджером Феде-
рером (у якого вісім титулів Уїмблдона) 
лише у фіналі. Швейцарець поки впев-
нено йде до очного поєдинку, подолав-
ши три кола. ■

ТЕНІС

Фаворитки, на вихід!
Українки поступово вилітають iз трав’яного «шолома», 
а юна Даяна Ястремська виграла турнір ITF у Римі

■

Даяна Ястремська виграла перший титул у сезоні. 
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

У футбольній «лотереї» збірна Хорватії переграла Росію й пробилася до півфіналу ЧС-2018. 
Фото з сайта dfb.de.

❙
❙

ФУТБОЛ

У серці з «картатими»
Учетверте поспіль тріумфатором чемпіонату світу стане європейська збірна; серед 
претендентів  — хорвати, котрі вибили з розіграшу господарів і наразилися на скандал

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу. «Плей-оф». 1/4 фіна-
лу. Уругвай — Франція — 0:2 (Варан, 39; Гріз-
манн, 60), Бразилія — Бельгія — 1:2 (Аугус-
то, 79 — Фернандіньо, автогол, 13; Де Брюй-
не, 31), Швеція — Англія — 0:2 (Магуайєр, 30; 
Аллі, 59), Росія — Хорватія — 2:2 (по пен. — 
3:4; Черишев, 31; Фернандес, 115 — Крамарич, 
39; Віда, 101). У півфіналах зіграють: Хорватія — 
Англія, Франція — Бельгія.

■
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Захистити власну гідність українців
Роздуми про польських політиканів, які надто переймаються «своїми східними кресами і Львовом» 
у Галичині, витворивши міф про «Волинську різанину 1943 року»
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 — Сьомо, ти мені пiвсотнi винен.
 — Гаразд, запиши на мій раху-
нок.
 — Добре, додам до тих 100 до-
ларiв.
 — За що сто баксів?
 — За відкриття рахунку.

* * *
 — Гроші скінчилися.
 — Спробуй щомiсяця робити за-
начку.
 — Пробував. Щоразу знаходжу.

* * *
 — Розкажіть, за що вас видали-
ли з поля?
 — Суддя сказав, що бити треба 
тільки по свистку. Ось я і вдарив.

* * *
 — Що це ви, сусідко, так дивите-
ся на нашу білизну? Хіба ви свою ніко-
ли не розвішуєте?
 — Розвішую, звичайно, але я її 
перед цим перу.

* * *
 Сьогодні повернувся додому і спо-
чатку подумав, що квартиру обікрали: 
все перевернуто догори дригом, речі на 
підлозі розкидані. А потім зрозумів — 
це ж я зранку чисті шкарпетки шукав.

* * *
 Господині на замітку: щоб миль-
ниця на гумових присосках краще три-
малася на кахлях, треба присоски на-
мазати клеєм і прибити цвяхами.

По горизонталі:
 1. Християнський міжнародний 
благодійний фонд. 5. Водяна квітка, 
надзвичайно шанована на Сході. 7. 
Міфічна тварина, яка прославила ар-
хітектора Городецького. 8. Те, на що, 
за словами Гегеля, перетворюється іс-
торична трагедія, якщо повторюється 
знову. 9. Алкогольний напій, у якому 
криється істина. 10. Інша назва коріан-
дру. 12. Соціальний статус Ізаури, ге-
роїні першого бразильського серіалу 
на теренах СРСР. 13. «Офіційне зван-
ня» Джеймса Бонда. 16. «Та є печаль-
на ..., далебі: комусь на світі гірше, як 
тобі». (Ліна Костенко). 18. Франкомов-
на провінція Канади. 19. Попередни-
ця сіна. 20. Українська співачка і скри-
палька, яка наслідувала Ванессу Мей. 
22. Ім’я прем’єр-міністра Швеції, вби-
того на вулиці у 1986 році. 23. Реміс-
ниче об’єднання. 24. Головоломка, 
де слова або фрази, що розгадують-
ся, зображено у вигляді комбінації ма-
люнків з літерами та іншими знаками. 
25. Представник субкультури бритого-
лових молодиків праворадикального 
настрою. 
По вертикалі:
 1. Воскоподібна, легкозаймиста, 
біла або прозора тверда речовина з 
сильним ароматним запахом. 2. На-
укова назва квітів півників. 3. Слаб-
кість, малокрів’я. 4. Поліська назва 
ткацького верстату. 5. Ім’я голлівуд-
ської актриси, зірки мюзиклу «Каба-

ре». 6. Поетична строфа із 14 ряд-
ків із особливим римуванням. 7. Час-
тина скелета, що служить головною 
віссю та опорою тіла. 10. Парна тум-
ба на палубі судна чи на пристані для 
кріплення тросу, канату. 11. Рослина 
без стебла, поширена в Мексиці. 14. 
Винахідник динаміту, який заснував 
престижну премію. 15. Британське 
місто, де розташований найстарі-
ший університет. 16. Позивний Євге-
на Березняка, який врятував Краків 
від знищення німцями. 17. Українсь-
кий історик і композитор, автор опе-
ри «Катерина». 18. Талон на проїзд у 
транспорті, відвідування концертних 
закладів, музеїв. 21. Річка, на якій 
стоїть Рим. 22. Військове «звання» 
Якова Меха із роману Володимира 
Лиса «Століття Якова».■

Кросворд №71
від 4 липня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +11…+16

 +20…+25

Північ +13…+18

 +24…+29

Центр +13…+18

 +24…+29

Схід +17…+22

 +28…+33

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +18…+23

 +30…+35

11—12 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гро-
за. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +16...+18, удень 
+26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +28...+30.

9 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 22-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, грози. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+12...+14, удень +22...+24.

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Літо — пора відпочинку. Олімпійська чемпіон-
ка Лілія Подкопаєва проводить його в США, на бе-
резі океану. Америка, а саме Атланта, стала доле-
носним місцем для 39-річної гімнастки: саме тут 
вона завоювала три олімпійські нагороди, а також 
зустріла свого третього майбутнього чоловіка. Поз-
найомились вони на вечірці, куди Лілію запросили  
спільні друзі. Ігор Дубинський проживає в Атланті 
протягом 25 років, тодi як українська спортсменка 
приїжджає працювати з юними гімнастами. Обра-
нець дівчини вже зробив їй пропозицію руки та сер-
ця й подарував обручку з діамантом. Місцем зізнан-
ня став, хоч як дивно, спортивний зал. Пара ще не 
визначилась з місцем проведення весільної цере-
монії. Майбутні молодята наразі проводять час на 
морі, поблизу Маямі, займаючись риболовлею на 
яхті. До речі, це одне з хобі нареченого Лілії.
 Нагадаємо, гімнастка двічі була заміжньою. 
Перший чоловік Лілії — Тимофій Нагорний, від 
цього шлюбу спортсменка має двох дітей (старшо-
го сина Вадима пара всиновила). Про свій другий 
шлюб iз бізнесменом Віктором Костирком спорт-
сменка розповідати не любила: спочатку потайки 
одружилася, а згодом так само потайки розлучи-
лась. А от про свого третього обранця Ігоря Дубинсь-
кого розповідає охоче: «Ми закохалися один в одно-
го з першого погляду. Взагалі дуже багато чого змі-
нилося в моєму світі після зустрічі з Ігорем. Це ко-
хання, це тепло, це комфорт. Коли відчуваєш, що 
можна нічого не говорити і розуміти один одного з 
півслова, з півпогляду». ■

ВІДПОЧИНОК 

Діамант і море
Спортсменка Лілія Подкопаєва 
ловить рибу в Маямі    

■

Фото з «Інстаграм» Лілії Подкопаєвої.❙

Інф. «УМ».

 Соцмережі — неабияка сила. У цьому 
переконалася Джорджія Даффі, власниця 
книжкового магазинчика Imagined Things iз 
британського міста Харрогейт. Одного разу, 
пригнічена малою виручкою в крамниці, вона 
поскаржилася на своїй сторінці в «Твіттері»: 
«Сьогодні — найгірший день за всю історію. 
Ми заробили всього 12,34 фунта... Якщо хтось 
роздумує про покупку книжки, зараз — саме 
той час! Листівка, книжка, що завгодно — це 
має величезне значення для такого малень-
кого бізнесу, як наш», — написала вона, при-
красивши пост сумним смайлом. Тисячі людей 
перепостили цей крик душі, після чого в мага-
зинчик валом повалили покупці. 

 Відвідувачів і замовників стало так ба-
гато, що Джорджії довелося тимчасово за-
чинити крамницю, аби викроїти час для сну. 
«Ми повернемося завтра! Але тепер треба 
спати... Дивовижний день!» — написала 
Даффі пізніше в аккаунті.
 Цікаво, що на підтримку маленького 
бізнесу британки виступила і відома жур-

налістка і письменниця Еллісон Пірсон. 
Вона не тільки накупили книжок в крамни-
ці, а й запропонувала провести публічні чи-
тання в магазинчику. Ну і хто тепер пос-
міє сказати, що соцмережі — це  даремна 
трата часу? Навпаки, вкинуте в благодатний 
ґрунт свого акаунта слово іноді може дати 
щедрі плоди. ■

ОВВА!

Сила слова
Як найгірший день став дивовижним  

■
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