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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

» стор.

4, 9

2

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ 2018

ІнФорУМ

«Правильно — до суду. І все, що відсудите, вкласти у виробництво. Щоб той
львівський шоколад, на заздрість москалям, став іще кращим».
Сергій Трушкін, користувач соціальної мережі «Фейсбук»

■ НА ФРОНТІ

■ ПАРЛАМЕНТ

Останній ривок
«Перемир’я» без перемир’я
перед канікулами Обстріли з боку окупантів не припиняються ні на день
Депутати цього тижня зосередяться
на законопроектах, до яких не
дійшли руки раніше
Інна СТЕПАНЧУК
Допрацьовуючи останній тиждень перед
канікулами,
народні депутати на втрачають надії таки оновити
склад Центральної виборчої комісії. Як повідомила народний депутат від «БПП» Ірина Луценко, є домовленість, що це питання
розглянуть уже в четСергій Шахов.
вер. Розпочати нинішній пленарний тиждень «iз питань, до яких парламент
не дійшов минулого тижня» пропонує і спікер ВР Андрій Парубій. Він нагадав на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, що «не розглянуто проект закону
щодо безпеки і оборони (№ 6697) і блок законопроектів iз питань аграрної політики».«Блок з аграрної політики досить об’ємний — там близько восьми питань.
Розгляд цих питань займе більшість дня у вівторок»,
— додав Парубій. За його словами, в середу Верховна
Рада може розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмана, а в четвер цей документ може бути проголосований.
«ЦВК, недоторканність, вибори, перейменування
вулиць i населених пунктів — це все дуже важливі питання, але треба ж хоч трохи мати совість, — емоційно
зазначив на Погоджувальній раді народний депутат
від політичної сили «Наш край» Сергій Шахов. — Давайте проголосуємо ті проекти, які дійсно мають значення для людей, а потім повернемося до дуже важливих питань, на яких можна влаштовувати шоу. Бо
шоу без хліба просто нікому буде спостерігати». Депутат додає: «На тому тижні не було прийнято блоки аграрного сектору, екології та Чорнобильської катастрофи. Треба думати, як нагодувати наш український
народ, і дати можливість сьогодні аграріям розвиватися! Тому партія «Наш край» закликає на цьому пленарному тижні консолідуватися довкола законопроекту 6527-д «Про сільськогосподарську кооперацію».
Кооперація працює на один відсоток. Якби вона працювала на 20 відсотків, то ми б нагодували не тільки Україну, а й Європу. Проголосувати за №8171 —
проект Закону про основні засади державної агарної
політики та державної політики сільського розвитку,
№ 5448-д — про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, закон № 8450 — про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів, закон № 6490-д
— про стимулювання, створення та діяльність сімейних фермерських господарств».
Як наголошує депутат, «екологічна катастрофа
практично на дворі». «В усьому світі на смітті заробляють мільярди доларів. У нашій країні на кожному
кутку — сміттєзвалище. Чому під ногами в Україні
валяються мільярди доларів і ніхто цього не вирішує?
Сьогодні є інвестори, які хочуть зайти в Україну з сотнями мільйонів доларів, побудувати підприємства,
дати робочі місця, а ніхто на це не звертає увагу».
Тому, на його думку, «екологічний» пакет документів (законопроект №6602 про імплементацію вимог
директив ЄС у сфері поводження з відходами, №4835д — щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії, №4836 —
щодо оподатковування розміщення побутових відходів, № 4837 — про екологічний податок) також має
бути проголосований уже на цьому тижні. ■

❙

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Розглядаючи вчора блок аграрних питань, парламент прийняв за
основу проект №5448-д Закону «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів», яким встановлюють загальні вимоги до
інформації про харчові продукти. Ухвалено також Закони «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» та «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств».

Тарас ЗДОРОВИЛО
Спокою на фронті,
незважаючи на оголошене перемир’я, годі
й чекати. У зведенні
прес-центру Операції
об’єднаних сил повідомили, що 9 липня ситуацiя на передовій хоч і
залишалася контрольованою, але фактично по
всьому фронту ворог вів
вогонь із застосуванням
забороненого озброєння:
десь гатили по наших захисниках із БМП, а десь
із гранатометів, велико-

каліберних кулеметів i
стрілецької зброї.
Щоправда, на Луганському
напрямку
було порівняно тихо: на
Попаснянському та Світлодарському напрямках
противник виявляв незначну активність. Вогонь по наших позиціях
окупанти відкривали в
районах н.п. Новозванівка, Світлодарськ i Новолуганське, де застосовували «лише» автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.
На щастя, втрат серед

■ КРАДІЖКИ

Петро ЛУКІЯНЧУК
Один із власників української компанії Андрій Худо зазначив на своїй сторінці в соцмережі,
що націлений боротися за правду
й має намір подати в суд на недобросовісного російського конкурента, але підкреслив, що судитися варто там, де діє міжнародне право.
«Друзі, чи є тут хто з Москви?
У мене питання: «Московская
шоколадная фабрика» з таким
логотипом дійсно розташована
в Москві на вул. Нижня Красносельська, буд. 5. Сайт: moschoco.
Ключовий момент — чи справді в нас «зКРИМздили» логотип
«Львівської майстерні шоколаду»? Дякую за достовірну інформацію. Красти — то ж гріх. Будемо боротися за правду!» — написав Андрій.
Підтвердження Худо отримав у
коментарях. На офіційному сайті
російської компанії можна побачити дуже схожий логотип, що один
в один нагадує бренд «Львівської
майстерні шоколаду».
Ось тільки українська компанія використовує цей логотип
ще з 2009 року. Він є одним із символів холдингу !FEST — мережі
креативних ресторанів та проектів
з оригінальними концепціями, що
заснована 2007 року у Львові. Сміливі проекти та їх професійна реалізація роблять українську компанію унікальною. Тому не дивно,
що співзасновники холдингу, до

Зовсім зБРЕНДили
Співзасновник львівської шоколадної
фабрики звинуватив «Московську шоколадну
мануфактуру» в плагіаті

яких належить і Андрій Худо, рішуче налаштовані відвойовувати
власний бренд.
Ідентичним львівському виявився не лише логотип — асортимент продукції також особливо не
відрізняється. «Нічого самі придумати не можуть», — пишуть користувачі.
І львівська, і московська компанії спеціалізуються, зокрема,
на виготовленні фігурного шоколаду. Але у «Московської шоколадної мануфактури» за формою домінують мілітаризовані

■ СХОПИТИ ЗА ЯЗИК

Бо вуха в’януть
Націоналісти ініціювали заборону
російських пісень
Світлана МИЧКО
Тернопіль
«Правий сектор» Тернопільщини звернувся до
Тернопільської міської
ради з ініціативою про заборону звучання російськомовної музики у транспорті, закладах харчування,
розважальних
центрах та інших громадських місцях. «Домінування російської мови у
медіа-просторі — це най-

особового складу ООС не
було.
На Донецькому напрямку було дещо гарячіше: ворог сім разів
відкривав вогонь по позиціях українських захисників з озброєння
БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
Зокрема, під обстрілами
перебували захисники
Авдіївки, Невельського,
Новотроїцького, Пісків
та Опитного. На цьому
напрямку втрат серед наших воїнів також немає.

А ось «найспекотніше» в понеділок було
на Маріупольському напрямку: там противник
12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів i
стрілецької зброї. Вогневого впливу зазнали позиції наших військовослужбовців біля Водяного, Лебединського та
Широкиного. На жаль,
на цьому напрямку один
наш воїн отримав поранення.
Загалом, упродовж
доби 9 липня ворог 23
рази обстріляли позиції Об’єднаних сил. За
уточненими
даними
розвідки, російські окупанти втратили одного
бойовика після того, як
українські захисники
відкрили вогонь у відповідь. ■

потужніший інструмент
культурної війни з Україною, яка згодом переросла у збройний конфлікт на сході. Єдиний дієвий спосіб для уникнення
подібних ситуацій у майбутньому полягає в боротьбі з російською пропагандою на телебаченні,
радіо та в інтернеті...» —
йдеться, зокрема, у зверненні.
Нагадаємо, що два
роки тому (відреагував-

фігурки — це гранати, пістолети, наручники та робочі інструменти.
Наразі це не єдиний випадок
яскраво вираженого плагіату. Корпорація Roshen судиться з російською кондитерською компанією
«Объединённые кондитеры» через
марку цукерок «Рачки». Про це
розповів керівник української кондитерської корпорації В’ячеслав
Москалевський в інтерв’ю «Економічній правді». Судова тяганина відбувається у Вашингтоні, саме
там, де діє міжнародне право. ■

ши на відповідну петицію тернополян) виконком Тернопільської міськради вже заборонив
транслювати у громадських місцях пісні російських виконавців. Однак
тоді ця заборона стосувалася лише 14 співаків
зi спеціального списку
СБУ (визнаних такими,
що становлять загрозу
національній безпеці України) — приміром, Кобзона, Газманова, Расторгуєва, Боярського та деяких інших. Сьогодні
ж «Правий сектор» вважає за потрібне взагалі
заборонити
звучання
російськомовних пісень
у громадських місцях
(здебільшого, ніде правди діти, із динаміків линуть низькопробні шансон та попса). Катего-

рично націоналісти також проти того, щоб у
Тернопіль приїжджали
з концертами виконавці, які виступають чи
виступали на окупованих Росією українських
територіях.
«Тернопіль славиться своїм високим рівнем патріотизму та рівнем національної свідомості містян, тому заборона російськомовного
контенту має стати поштовхом для розвитку української культури в нашому краї та Україні. Настав час поставити крапку у відголосі діяльності
режимів, які вбивали
нашу націю», — підсумовують своє звернення
представники «Правого
сектору» Тернопільщини. ■

ІнФорУМ
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■ АКТУАЛЬНО

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер Радикальної партії продовжує вибивати кошти на будівництво шкіл і дитсадків, а також вимагає повернути фінансування закладів профтехосвіти до державного бюджету. Каже, це пріоритет роботи його
команди. Адже освічена молодь — це запорука сильної країни. Днями він побував на
будівництвi дитсадка в Чернігові, яке ведуть на виділені на його вимогу з держбюджету кошти. Каже, задоволені мають бути
всі: будівельники, в яких є робота і зарплата, місцеві жителі, які чекали на дитсадок
30 років, і, звісно, діти, які навчатимуться в
теплі та комфорті.
Такі кроки, разом зі збільшенням допомоги на дітей, а також дешевими кредитами
для молоді, на думку Ляшка, допоможуть
збільшити народжуваність. «Щоб було більше щасливих дітей, щоб молодь народжувала дітей, а в дитсадки було кого водити, треба допомагати мамам і татам. Щоб у них була
робота і зарплата. Також ми вимагаємо від
влади збільшити виплати на народження дитини, з догляду за дитиною, щоб молодь не
боялася народжувати дітей. Бо на 800 гривень на місяць неможливо прогодувати дитину. А головне — це житло для молоді: масштабні програми житлового будівництва,
безпроцентні кредити, нові дитсадки. Тоді
країна матиме майбутнє, люди не виїжджатимуть за кордон, а хлопці та дівчата не боятимуться народжувати дітей, бо є підтримка і увага держави. Щасливі діти — щаслива країна!» — підкреслив Ляшко. ■

Олег Ляшко вимагає збільшити допомогу при народженні
дитини та надати дешеві кредити на житло для молоді

❙ Олег Ляшко хоче, щоб в українських дітей було щасливе майбутнє.

Заслужений відпочинок — це таки відпочинок
Будь ласка. Можна не оформлювати!» — іронічно зауважив
міністр.
Тож, які нововведення передбачає пенсійна реформа? Спробуємо розібратися.
Перш за все буде введено автоматичну норму про щорічний перерахунок пенсій для захисту від
інфляції: з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менше, ніж на 50%
від зростання середньомісячних
зарплат за три роки і на 50% від
індексу споживчих цін.
По-друге, закон не передбачає
підвищення пенсійного віку, але
вводить вимоги до страхового стажу: для виходу на пенсію в 60 років
потрібно буде мати 25 років страхового стажу; при стажі від 15 до 25
років на пенсію можна буде вийти
в 63 роки; якщо стаж «не дотягує»
до 15 років — у 65 років; водночас
люди, у яких зовсім немає страхового стажу, зможуть претендувати

Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині із Дорожнього фонду (а на
календарі майже половина літа) досі не використали ні копійки. Про це повідомляють
у Міністерстві інфраструктури.
Узагалі Шевченків край — єдиний у
державі, де не почали освоювати суму у
391 мільйон гривень із бюджету на ремонт
шляхів, призначену саме для цієї області.
І це при тому, що дороги тут настільки
побиті ямами, що їх уже називають найгіршими в Україні. Приміром, траса через місто Сміла з боку Черкас стала практично непроїзною, і весь транспорт тепер об’їжджає
її іншими міськими вулицями. А відрізок
шляху від цього районного центру до села
Ротмістрівка в напрямку Умані нині перетворився для водіїв на справжнісіньке пекло. Там суцільні ями, причому є дуже глибокі і небезпечні не лише для авто, а й для
життя водіїв та пасажирів.
«За останні 25 років я не пригадаю у нас
таких жахливих доріг, як зараз. Ми сподівалися, що зійде сніг і шляхи почнуть інтенсивно ремонтувати. А тут уже липень, а нічого не міняється», — обурюється «Україні молодій» жителька Сміли Світлана Снітко.

Найбільша в Україні
родина налічує 346
дорослих та дітей
Дар’я БАВЗАЛУК

Безробітні пенсіонери
Черговим сюрпризом для українських пенсіонерів від уряду, після проведення пенсійної
реформи, стануть нові правила:
зокрема, одночасно не можна
буде отримувати пенсію і працювати.
«У всьому світі діє правило —
або пенсія, або зарплата, — пояснює міністр соціальної політики Андрій Рева. — Після проведення пенсійної реформи, коли
пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило — або ти
працюєш, отримуєш зарплату і
виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більшою. Або ти йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш».
Пан Рева попередив: якщо
роботодавці оформлятимуть пенсіонерів неофіційно, то це їм може добряче влетіти в копієчку.
«Штраф — 320 тисяч гривень.

■ РЕКОРДИ

«800 гривень на дитину — Родичі
гарбузові
це сльози»

■ РЕФОРМИ

Тарас ЗДОРОВИЛО

3

на соціальну допомогу при досягненні 63 років, а розмір допомоги
визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім’ї пенсіонера.
Усі нормативи мінімального
страхового стажу збільшуватимуться на один рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином,
із 2028 року для виходу на пенсію
в 60 років потрібно буде мати 35
років страхового стажу. Один рік
стажу коштує 16 тисяч 896 грн.
Можна купити до п’яти років стажу, п’ять років обійдуться потенційному пенсіонеру в 84 тисячі
480 грн.
Також закон передбачає скасування спеціальних пенсій для
держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій. Усіх їх переведуть на загальну систему нарахування пенсій.
Крім того, скасовується право
на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, прокурорських працівників та інших категорій, які раніше могли виходити на пенсію достроково — за п’ять-десять років
до настання пенсійного віку. Виняток зроблено лише для військовослужбовців і співробітників
силових органів.
І чи не найголовніше — роз-

мір пенсії кожного громадянина України, відповідно до закону, розраховуватиметься за формулою: Розмір пенсії = Сз х ІКЗ х
Кс, де Сз — розмір середньої заробітної плати в Україні за три
роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної
плати (співвідношення розміру
отримуваної зарплати до середньої зарплати), Кс — коефіцієнт
страхового стажу, визначається як множник тривалості років
стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового
стажу.
Додамо, що базова середня зарплата для розрахунку пенсій становиме 3 тис. 764, 6 грн., що майже втричі більше, ніж до реформи — 1 тис. 197 грн. Коефіцієнт
страхового стажу для розрахунку
пенсій знижений з 1,35 до 1. Мінімальний розмір пенсії встановлений на рівні 1 тис. 452 грн., що на
140 грн. більше, ніж було до ухвалення закону. Також у рамках
закону скасовано 15-відсоткове
зменшення пенсій для 500 тис.
працюючих пенсіонерів.
Тож наскільки всі ці нововведення поліпшать добробут літніх
людей — стане зрозуміло дуже
скоро. ■

■ БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

Сніг зійшов, ями залишились
Із Дорожнього фонду Черкащина цього року
не використала жодної копійки
Як зазначає заступник голови Черкаської облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв, у регіоні трішки затягнули зі створенням спеціального підприємства, яке проводитиме тендер і вестиме контроль за якістю ремонтних робіт на шляхах області.
Правда, уточнює, наразі вдалося провести тендерні процедури на 330 мільйонів і
укласти угоди на 76 мільйонів гривень, тож
уже пішла проплата авансів.
Водночас у Службі місцевих доріг Черкащини обіцяють зробити середній ремонт
приблизно на 400 кілометрах доріг, ще на тисячі кілометрів проведуть дрібний ремонт.
До речі, загалом цього року із Дорожнього
фонду на розбиті українські дороги виділили 11 мільярдів гривень. Справно ці кош-

ти пішли на дороги Івано-Франківщини,
Хмельниччини, Київщини, а ще їх інтенсивно використовують на Буковині та Вінниччині. Водночас у Миколаївській та Херсонській областях на ремонт доріг узяли із
Дорожнього фонду тільки по 8% наданих
грошей.
За словами директора Департаменту
стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктора Сасіна, області, які неефективно використовують кошти на будівництво та ремонт доріг, позбавлять частини
фінансування, і ці кошти буде перерозподілено в межах усієї країни тим регіонам, які
можуть ефективно їх освоїти, відновлюючи
дороги. ■

У селищі Доброслав, що на
Одещині, зафіксували рекорд
України — знайшли найбільшу в нашій країні родину. «Новий національний рекорд зафіксовано. Родина Семенюків
із Доброслава — найбільша родина в Україні», — повідомила
голова селища Людмила Прокопенко.
Семенюків нарахували аж
346 дорослих та дітей. Старшому Семенюкові — 87 років,
найменшому — лише два тижні. Місцеві кажуть, що в селі
цілий квартал родичів, а жінки з родини народжують дітей
цілими садковими групами чи
шкільними класами. І жоден
із молоді не покинув селище
— усі будують свої домівки поряд із ріднею. За словами Людмили Прокопенко, зараз родину готуватимуть до внесення
в світову Книгу рекордів Гіннесса. За інформацією «УМ»,
сім’я рекордсменів є не тільки найбільшою родиною в Україні, а й в усьому світі. Зараз у
Книзі рекордів Гіннесса статус
рекордсмена має родина з Індії,
в якій нарахували 192 члени. В
родині Семенюків — 346.
Зазначимо, що Семенюки — досить незвична родина.
Вони належать до доброславської громади так званих євангельських християн святих
сіоністів. Мешканці селища
називають їх «бороданями»,
бо чоловіки тут не стрижуть бороди. Головою сімейства є 87річний Павло Семенюк, який
все своє життя працював у містечку Доброслав будівельником. Більшість чоловіків із
родини також займаються
будівництвом та ремонтом будинків. Батько супер-сімейки має 13 дітей, 127 онуків,
203 правнуки та три праправнуки. Наймолодші народилися під час підготовки рекорду
до реєстрації в Національному реєстрі. Зі 346 задокументованих членів родини на церемонію приїхали 252 людини. «Своїх онуків запам’ятати
неможливо. У мене тільки прямих онуків 83, то я молодших
уже не пам’ятаю. А правнуків
— кожного дня знайомлюсь»,
— каже найстарший Семенюк.
Цікаво, що під час реєстрації рекорду деякі жінки «клану Семенюків» перебували в
пологовому будинку. А щодо
«конкурентів» з Індії, то цей
рекорд родини Зіона Чана зафіксований давно. «Але є важливий нюанс — родина Семенюків почалася з одного-єдиного шлюбу і для нас це дуже
важливо, оскільки міцна сім’я
і родина були завжди критеріями для українського народу. В
індійській сім’ї було 39 дружин. У Росії також є рекорд,
де 135 членів родини, але там
є усиновлені діти. В українській родині — всі рідні діти», —
заявила після церемонії керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. ■
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Перманентний мор бджолиних роїв в Україні продовжується. Попри суспільний
резонанс, який мав би змусити основних
винуватців екологічної трагедії — агрофірми, що застосовують небезпечні хімічні
речовини, ретельніше обирати препарати.
Більше того: деякі з винуватців винищення
пасік уже перейшли в наступ, користуючись
недосконалим законодавством. А особливо
цинічні навіть стверджують, що бджолиний
мор влаштували... самі ж бджолярі.

■ МОР РУКОТВОРНИЙ

Вимруть бджоли — загинуть і люди
Пасічники шукають способи протидії варварству агрохіміків

З весни — самі розмови
Перші тривожні сигнали від пасічників пролунали ще у квітні, коли медоносні комахи щойно вийшли з зимівлі. Зокрема, з’явилися публікації про масову загибель бджіл в Оржицькому та Машівському районах Полтавщини. Зокрема, в
Лазірках Оржицького району скаржилися на недобросовісну роботу елеватора агропромислової компанії «Кернел», якою керує колишній «регіонал» Андрій Веревський. До речі, місцеві мешканці обурюються через постійні отруєння в окрузі вже не
перший сезон. Зі своєю бідою пасічники
звернулися тоді до областної спілки бджолярів. Але, судячи з подальших подій, —
намарне. «Мені вдалося убезпечити своїх
бджіл, бо поруч поля фермерів, з якими
вдається домовитися, — розповідає бджоляр iз Ново-Михайлівки Решетилівського
району Володимир Яхненко. — Пара банок
меду — і чоловік знаходить спосіб обробити свої поля безпечними для бджіл засобами. Моїм колегам із сусідніх сіл пощастило менше: там угіддя посипають отрутою з літальних апаратів, а достукатися до
совісті власників агрохолдингів неможливо. Цього року вони пустили за вітром разом зі своєю «хімією» й чимало бджолиних
ферм. Пасічникам лишилося тільки заплакати над помираючими бджолами. Про фінансові втрати годі й казати...»
Масово гинуть бджоли цьогоріч по
всій Україні. Відносно благополучною
лишається ситуація тільки в Закарпатті.
Хоча вже вдалося встановити причетність
до загибелі комах певних видів пестицидів
і поліція відкрила кримінальні провадження, мор продовжується. За оцінками Спілки пасічників, вже загинуло близько 18 тисяч бджолиних сімей. Вартість однієї сім’ї
— 2,4-2,6 тисячi гривень. Менше потерпіли промислові пасіки, забезпечені власними угіддями, тому валове виробництво
меду в Україні надто не постраждає. Але
пасічникам, які тримають бджіл у присадибних господарствах, знадобиться чимало часу, аби відновити втрачене поголів’я.

Фальшиві пестициди, легковажні
підприємці
Володимир Стретович, президент
Спілки пасічників України, в недавньому
інтерв’ю «Радіо Свобода» вкотре наголосив: основна причина загибелі бджіл — отруєння пестицидами. «Буває, коли бджоли
гинуть через недогляд — через віруси чи
кліщів. Але це поодинокі випадки і вони
не мають масового характеру. Те, що відбувається, зараз має прямий причинно-наслідковий зв’язок між обробкою посівів,
недбалістю фермерів і загибеллю бджіл, —
пояснює Стретович. — В Україні існують
законодавчі норми, які регулюють питання обробки сільськогосподарських посівів,
але фермери до них ставляться зневажливо
— використовують, як їм заманеться добрива, бо вони безкарні, держава до них не
застосовує жодних санкцій».
За законом, органи місцевого самоврядування зобов’язані повідомляти пасічників за три дні до початку обробки про час і
препарат, який застосовується, тоді пасічник закриває вулики і не випускає своїх
бджіл. Також є рекомендації щодо нічної
обробки посівів та перелік дозволених препаратів.
Як згадувала раніше «Україна молода», прокуратурі Київської області недавно
вдалося перекрити незаконний канал постачання препаратів для обробки рослин із
Китаю, які завозили в Україну під виглядом якісного європейського продукту. Тоді
було виявлено та вилучено 139 тонн пестицидів на загальну суму майже 18 мільйонів
гривень. Але, навіть маючи дані прокуратури про застосування таких препаратів,
покарати недобросовісних аровиробників
дуже складно. Для того щоб зібрати дока-

❙ Потруївши хімікатами сусідських бджіл, і самі без природних харчів залишимося.
❙ Фото з сайта tock.uain.medi.
зову базу, потрібно зробити експертизу і ще
до цього необхідно зібрати близько двох десятків документів. Пасічники вимушені
робити таку експертизу за власні гроші, а
це коштує тисячі гривень.
«Оскільки ці препарати мають дуже високу летючість, вони дуже швидко вивітрюються, — розповідає Володимир Стретович. — У Дніпропетровській області, наприклад, пасічники припустилися технологічної помилки: заморозили зразки, а при
взаємодії з холодом хімікат розщепився і
в лабораторії сказали, що не можуть зробити аналіз через відсутність дослідного матеріалу... Зараз там продовжуються
отруєння бджіл. Пасічники таки зробили
аналіз повторно і встановили, що там була
певна хімічна речовина і що цей препарат
в Україні не сертифікований».
Фахівці бджолярської спілки стверджують, що врятувати вражених пестицидами бджіл можливо, якщо діяти одразу після перших симптомів отруєння. Українські вчені розробили препарат «Ентеронормін», яким випоюють бджіл після
такого враження, зміцнюють імунну систему. Якщо під руками є цей препарат, додають його до цукрового сиропу чи меду,
яким випоюють бджіл.На Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині завдяки цьому антидоту чимало бджолосімей вдалося
врятувати.

ти, що бджоли померли саме внаслідок застосування хімічних засобів. Наприклад,
мешканці села Чаплинка на Черкащині, де
масово загинули бджоли у квітні, звернулись до Лисянської філії ТОВ «НВФ «Урожай», бо дізналися, що цей орендар обробляв прилеглі до села поля ріпаку інсектицидом «Нурелл Д», який відноситься до
першого класу небезпеки для бджіл (високонебезпечний). На зустрічі представники керівництва орендаря сказали, що
нікому нічого не зобов’язані і ні в чому не
вважають себе винними і що люди нічого
не доведуть. Довідки, коли та чим обробляли поля, надавати не будуть...
Горе-господарювання призвело до величезних втрат і у пасічників сіл Баїв та
Городище-1 Луцького району. Після того,
як 27-28 квітня довколишні поля обробили хімікатами, загинуло понад три десятки бджолосімей. У ветеринарній службі підтвердили, що бджоли отруїлися
саме пестицидами. Пасічникам порадили звертатися до суду і вимагати компенсації збитків. А місцевій владі — «взяти
ці питання на контроль». У Галицькому
районі в селі Лани масово загинули бджоли. Пасічники звинуватили місцеву компанію в обробці полів гербіцидами з порушенням законодавства, — справу одразу
взялися заминати, намагаючись спросту-

Труїмо бджолу — отруїмо себе

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Як запевняють фахівці, кореляції між
отруєнням бджіл і забрудненням меду немає: отруєна хімічними випарами бджола
одразу стає фізично неспроможною збирати мед. Небезпека для людини полягає в самому винищенні бджіл, яке останніми роками стало епідемією по всьому світу. Альберт Енштейн вважав, що якщо бджоли
вимруть, то через чотири роки після цього загинуть і люди. Бо завдяки запиленню
комахами рослинних культур людство отримує третину від усього обсягу всіх продовольчих ресурсів.
Кримінальний кодекс не передбачає
відповідальності за таку заподіяну шкоду.
Передбачено тільки відшкодування збитків, у тому числі й втраченої вигоди за бджолині сім’ї, які загинули. А, як уже згадувалося вище, через бюрократичні процедури
мало хто з пасічників наважиться подавати до суду. І хоча вже лунають звинувачення у морі конкурентів-китайців, що,
буцімто, спеціально «заслали» в Україну
бджоловбивчі пестициди, вирішити цю
проблему належить нам самим. Бо якщо в
деяких областях фермери визнають помилку і погоджуються відшкодувати вартість
збитків пасічникам, то в інших — категорично відмовляються, вимагаючи довес-

вати свідчення мешканців села. І таких випадків з відкритим фіналом цього року —
тисячі.

Що робити?
Спілка пасічників України пропонує кілька кроків для запобігання загибелі бджіл. По-перше — варто запровадити
принцип «презумпції винуватості», коли
за найменшої підозри застосування заборонених препаратів доводити, що вони не
є такими, має фермер, а не бджолярі. Подруге — спростити процедуру доведення завдання матеріальної шкоди. Важливо також паспортизувати всіх українських пасічників, аби вони мали документ,
що є власниками пасік. Сучасна методика
оповіщення про небезпеку — також одне
з нагальних завдань. Як відомо, в Євросоюзі агрономи не мають права використовувати ті добрива та пестициди, які можуть
нашкодити бджолам. Якщо фермер використає заборонені препарати, то може втратити ліцензію та отримати великий штраф.
У Європі працює система, за якою кожен
пасічник має свій номер, а покупці можуть
перевірити його дані про виробництво меду
в мережі за цим номером. Таку систему хочуть незабаром запровадити і в Україні. ■

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити по всій Україні до 18 липня включно, i ви отримуватимете газету з серпня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Продовження теми на стор. 9

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 299 грн. 05 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 399 грн. 05 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 107 грн. 55 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп., на півроку —
6 грн. 87 коп.

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

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ 2018

■ КОНТАКТИ

■ А ТИМ ЧАСОМ…

Теплі зустрічі брюссельськими вечорами
На саміті Україна—ЄС Київ хвалили, а на засіданні Україна—НАТО сусіди накапостили
Ігор ВІТОВИЧ

Ювілейний, 20-й, саміт Україна—ЄС, який відбувся у Брюсселі надвечір 9 липня, виявився
продуктивнішим від двох попередніх, на яких навіть не вдалося узгодити заключні декларації. Саміт пройшов у позитивній
атмосфері: президент Європейської Ради Дональд Туск, глава
Єврокомісії Жан-Клод Юнкер i
Президент України Петро Порошенко багато жартували
між собою. Під час прес-конференції поляк Туск прочитав
усю свою понад п’ятихвилинну
промову українською мовою.
А Порошенко, який говорив
переважно англійською, зазначив, що залишає саміт «сповненим оптимізму», повідомляє
Бі-Бі-Сі.

Інтеграція з ЄС без членства
в ЄС
Дональд Туск нагадав, що
у вересні 2017 року в повному
обсязі набула чинності угода
про асоціацію. «ЄС визнає той
серйозний поступ, що його Україна здійснила у впровадженні реформ», — сказав він. Політик, зокрема, похвалив запуск
пенсійної та медичної реформ
в Україні, які, за словами Туска, будуть «складними в короткостроковій перспективі,
але в довгостроковій зроблять
Україну сильнішою».
Пан Юнкер також не приховував задоволення: «Я більш
ніж задоволений прогресом,
якого ми досягли за останні
чотири роки». У підсумковій
декларації ЄС також відзначив децентралізацію, реформу
державного управління, ухвалення законів про приватизацію та національну безпеку.
Усі три лідери окремо згадали безвізовий режим, який
запрацював торік у червні та
яким скористалися вже понад півмільйона українців. Як
наголосив пан Юнкер, «якихось проблем» після цього не
виникло. «Це ще раз підтверджує, що українці — це люди,
які заслуговують на довіру»,
— наголосив керівник Єврокомісії.
Утім на тлі цього позитиву в ЄС очікують збереження
темпу реформ, зокрема й у передвиборчий період. У спільній заяві за підсумками саміту аж двічі наголошується на
важливості прискорення реформ в Україні. Особливу увагу приділено боротьбі з корупцією. Зокрема, ЄС очікує внесення поправки до закону про
Вищий антикорупційний суд,
аби саме до нього подавали
апеляції на рішення у справах,
які нині розглядають суди загальної юрисдикції. Порошенко висловив надію, що Верховна Рада ухвалить ці зміни вже
цього тижня.
Не забув Євросоюз нагадати і про інші два свої очікування. Йдеться про скасування подачі електронних
декларацій активістами-антикорупціонерами, а також
про запуск системи перевірки
е-декларацій. ЄС вказав на необхідність зробити це «невідкладно».
Тоді як ЄС хвалив зміни
в пенсійному забезпеченні та
охороні здоров’я, третя ре-
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❙ Саміт ЄС минув у позитивній атмосфері.
форма — освітня — згадувалася в іншому контексті. Очевидно, на вимогу Угорщини.
Тут Україна в комюніке погодилася поважати наявні права
меншин, які закріплені в конвенціях ООН та Ради Європи,
а також цілковито реалізувати рекомендації Венеціанської комісії. З конкретних заходів називають подовження
перехідного періоду з 2020 до
2023 року, а також ухвалення
законодавства, яке регулюватиме винятки для приватних
шкіл.

ЄС закликав звільнити
в’язнів Кремля
Але Україна все ж не змогла досягнути на саміті всього бажаного для неї, зазначає «Німецька хвиля». Було
підтверджено роль України
як стратегічного транзитера, який забезпечує поставки
газу до ЄС. Водночас питання «Північного потоку-2» у
спільній заяві не порушується. Хоча Порошенко й говорив на цю тему, вказуючи на
«негативний вплив геополітично мотивованого проекту
«Північний потік-2» та закликав його зупинити. Туск у відповідь на це зазначив, що Єврокомісія хоче отримати мандат на застосування законодавства ЄС до цього проекту.
«На жаль, у нас досі є держави-члени з цілковито іншою
думкою», — уточнив він і додав, що, на його особисту думку, цей трубопровід — помилка, він не відповідає інтересам
і правилам ЄС.
Євросоюз підтвердив свою
підтримку територіальної
цілісності України та наголосив на відповідальності
Москви за реалізацію Мінських угод. Порошенко ж намагався переконати європейців, що єдиний шлях змінити ситуацію на Донбасі — це
перекрити непідконтрольну Києву частину кордону з
Росією та забезпечити виконання «Мінська». «Кремль
повинен прийняти розміщення мультинаціональної миротворчої місії під проводом
ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу»,
— додав він. Проте у підсумковій декларації Києву так і
не вдалося домогтися згадки
про миротворчу місію.

А ось перемогою можна
вважати заклик у комюніке
до негайного звільнення усіх
українських
політв’язнів,
яких утримують у Криму та в
Росії. Окремо ЄС назвав прізвища Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, які вже тривалий час голодують, активістів Олександра
Кольченка, Олександра Шумкова, журналіста Романа Сущенка.
Двосторонній саміт завершився жорсткішою, ніж зазвичай, заявою щодо російської агресії в Україні. У підсумковому документі дається чітке визначення дій Росії
проти України, де лідери ЄС
погодидилися з тим, що напад
росіян на Україну розпочався
ще в лютому 2014 року, тобто
від початку незаконної анексії
Криму.
Голови ЄС та України не
оминули увагою й трагічне
збиття літака рейсу MH17 й,
вшановуючи жертв катастрофи, висловили сподівання на
ефективне судове переслідування відповідальних за цю
трагедію. Дональд Туск закликав Російську Федерацію взяти на себе відповідальність і
сповна співпрацювати зі слідством задля встановлення справедливості.

Дали на дороги
Також на саміті Україна отримала багато хоч і дрібніших,
але важливих досягнень. Так,

з Європейським інвестиційним
банком було підписано угоду про позику в 75 мільйонів
євро для покращення безпеки на дорогах у п’яти містах:
Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі
та Львові. Крім того, цей проект підтримує Євросоюз грантом у розмірі 4,25 мільйона
євро.
Загалом ЄС дедалі більше
уваги приділяє інвестиціям.
Зокрема, Брюссель погодився
розширити програми обмінів,
а також збільшити сприяння
модернізації професійно-технічної освіти в Україні. А ще
Євросоюз хоче посилити підтримку через «Зовнішній інвестиційний план».
Під час підсумкової пресконференції
наголошувалось, що співпраця України
з ЄС уже дає багато практичних результатів. Так, крім
зростання торгівлі між сторонами на 24 відсотки минулого року, кількість українських компаній, які експортують до ЄС, збільшилася на 40
відсотків — з 10 тисяч до понад 14 тисяч. Керiвник Єврокомісії Юнкер пообіцяв, що
чим більше Україна реформуватиметься, тим більш розвиненою буде підтримка ЄС:
«Тест щирості та ефективності боротьби України з корупцією буде одним з елементів, який братимуть до уваги
при оцінках надання їй будьякої макроекономічної допомоги». ■

Підніжка Угорщини
Сьогодні ввечері в Брюсселі розпочинається дводенний саміт НАТО,
однією з головних тем якого буде
звернення президента США до деяких європейських партнерів про
збільшення витрат на оборону. Дані
НАТО показують, що необхідний 2відсотковий рівень витрат виконують лише п’ять країн — США, Велика
Британія, Греція, Естонія та Польща.
У рамках саміту мало відбутися засідання комісії Україна—НАТО
на найвищому рівні. На ньому НАТО
могло зробити чіткішими перспективи членства України в Альянсі, а могло надовго залишити її у статусі «вічного кандидата». Але українське питання стало заручником боротьби між
«південним» і «східним» флангами Альянсу, зазначає Бі-Бі-Сі. І через ворожу позицію Угорщини Київ
не скористається своїм найпотужнішим інструментом — комісією Україна—НАТО. Окремої зустрічі між Президентом Порошенком та лідерами
країн НАТО на саміті не буде — її замінили спільною заявою з Генсеком
НАТО Столтенбергом, а також тристоронньою зустрічю у форматі НАТО—
Україна—Грузія. Це компромісний
варіант, який Києву запропонували
замість повноцінної роботи комісії.
«У НАТО є питання консенсусу ухвалення рішень, і цим успішно
скористалися наші сусіди з Угорщини, які блокували всі рішення щодо
засідань не лише комісії Україна—
НАТО (на рівні глав держав і урядів),
а й на рівні міністрів закордонних
справ і міністрів оборони», — пояснив керівник урядового Управління з
питань співробітництва з НАТО Олексій Генчев. Його слова підтвердили тривогу українських ЗМІ, що Будапешт вирішив блокувати всі ініціативи Києва у НАТО через освітній
закон в Україні. «Засідання комісії
Україна—НАТО закінчується декларацією, де прописують усі моменти
подальшої співпраці між НАТО та Україною — це досить рамковий документ. А тристороннє засідання
буде просто консультативно-дорадчим, обміном поглядами», — пояснив Бі-Бі-Сі Віталій Мартинюк, директор міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ». «У
Брюсселі ми не зможемо зробити
все, що хотілося б у рамках комісії
Україна—НАТО. Але Президент має
інформаційний і практичний пакет,
який донесе до глав держав і урядів
та керівництва НАТО», — обіцяє експерт. Голова представництва України
при НАТО Вадим Пристайко повідомив ЗМІ, що Угорщина може заблокувати навіть заяву тристороннього
засідання НАТО—Україна—Грузія,
але наголосив, що важливішою все
ж буде підсумкова декларація саміту. А в українських дипломатичних
колах Бі-Бі-Сі повідомили, що цієї
заяви не буде, бо Угорщина її таки
заблокувала.

■ НОВИНИ ПЛЮС
В Африці закінчилася
війна, що тривала 20
років
Лідери Ефіопії та
Еритреї підписали декларацію, яка проголошує, що
«стан війни, який існував
між двома країнами, закінчився», повідомляє
Бі-Бі-Сі. Так завершився один із найкривавіших
міждержавних конфліктів
у Африці. Прем’єр Ефіопії
Абій Ахмед та президент
Еритреї Ісайяс Афеверкі підписали декларацію
під час зустрічі в Римі й
оголосили «нову еру миру
та дружби». Еритрея —
колишня італійська ко-

лонія, яку в 1941 році
звільнили від італійських
військ британці. 1952 року
вони передали її до складу Ефіопії. На території
Еритреї не припинялася
партизанська війна проти ефіопського уряду, і в
1993 році, після поразки
ефіопського комуністичного режиму, країна отримала незалежність. У
травні 1998 року Еритрея
розпочала війну проти
Ефіопії за спірні території
в прикордонному регіоні
Бадме. За 20 років жертвами війни стали від 70
до 100 тисяч людей з обох
сторін.

Смертоносні зливи в
Японії
Станом на вчорашній
день кількість загиблих через
повені та зсуви ґрунту зросла до 140 осіб, а 70 вважають
зниклими безвісти. Це найбільш смертоносна повінь в
Японії за останні 30 років. Рятувальники намагаються знайти вцілілих у масивах ґрунту,
що зійшли через дощі. Уряд
країни виділив майже 65 млн.
євро на надання термінової
допомоги потерпілим. Масштаб рятувально-пошукових
робіт — колосальний, у них
задіяно 75 тисяч рятувальників, а також поліцейські та військові підрозділи.

У Таїланді
закінчується
рятувальна операція
Учора
рятувальники
в Таїланді розпочали третю фазу порятунку членів
шкільної футбольної команди. З печери на момент верстки номера вивели всiх пiдлiткiв, залишилося врятувати тiльки їхнього тренера.
Місцева влада сподівається
до кінця дня вівторка вивести на поверхню всіх бранців
печери. У регіоні зараз панує
сезон мусонних дощів, тож
існує висока ймовірність подальшого затоплення печери,
що зробить рятувальну операцію неможливою.
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■ ЯК ЦЕ БУЛО
Володимир БАДЯК,
головний редактор «Інформаційного бюлетеня» Об’єднаних товариств
депортованих українців «Закерзоння»

Медичний діагноз визначає, що «сверблячка» — це хворобливолоскотливе подразнення шкіри, слизової оболонки, яке викликає
потребу чухати подразнене місце. Сучасні ескулапи винайшли різні мазі, мікстури, що вгамовують цю напасть.
Гірше, коли сверблячкою заражаються політичні прошарки суспільства, бо свербить плоть не якогось обивателя, а державних
мужів, навіть церковних кліриків. Упродовж десятиліть ця зараза
ніяк не полишає частину політико-урядових кіл сусідньої Польщі
— нашого так званого «стратегічного партнера». «Свербить» минуле. Особливо засвербіло, коли вийшла на світову арену Україна
як держава незалежна, демократична. Польські політикани, «кресові об’єднання» поляків, які повернулися на історичну батьківщину після Другої світової війни, надто почали перейматися «своїми
східними кресами і Львовом» у Галичині, на Волині, звинувачувати
українців — ОУН-УПА в екзекуціях над польськими поселеннями,
витворивши міф про «Волинську різанину 1943 року».
У вчорашньому номері «УМ» розповідала, як президенти України
і Польщі у вихідні брали участь у вшанувальних заходах в обох
країнах і як по-різному оцінювали драматичні події часів Другої
світової в стосунках між українцями та поляками. Сьогодні продовжуємо тему, щоб детальніше проаналізувати, що ж насправді
тоді відбувалось.

Споруда «примирення
і прощення» виявилася
крихкою
Першим особам — Л. Кучмі, В. Ющенку (Україна) та
А. Кваснєвському, Л. Качинському (Польща) вдалось порозумітися в оцінках польськоукраїнського конфлікту, що
супроводжувався жертвами з
обох боків, проголосити найоптимальніше гасло у цій ситуації
— «прощаємо і просимо вибачення». Проте споруда «примирення і прощення» виявилася
крихкою, коли ці особи зійшли
з політичної арени.
У липні 2013 р. Польський
сейм визнав «Волинську трагедію
1943 року» для поляків «етнічною чисткою з ознаками геноциду». Наснажували на цю ухвалу й
148 мерзотників — народних депутатів України з Партії регіонів
і комуністи. Реакція на недружній крок iз польського боку в Україні була, природно, різною. Автор цих рядків, родом із Сяніччини, пам’ятає окремі сюжети тих
давніх часів, знає депортаційні митарства не з оповідань, висловився однозначно: «Плюнули.
Що далі?» (газета «За вільну Україну плюс», 2013, 25 липня). А
далі було те, що мало бути.
Поради багатьох співвітчизників стояти в оцінюванні історичного минулого на принципових засадах, бо українці вели
справедливу, визвольну війну з
зайдами на своїй рідній землі,
залишилися майже порадами.
Вкотре консолідації українства у вирішальних викликах зашкодили «толерантні» українці, мовляв, не треба діяти «зуб за
зуб», «по-християнськи потерпимо»; плюнули, ну що ж, мовчки витремося. Воно і справді: вишиванка має довгі рукави, є чим
витертися. Не вперше. На жаль,
хруні у нас не переводяться.

Період підтакування
польським шовіністам
А що ж влада «українська»
на чолі з Януковичем? Вона була
«на місці»: підтакувала польським шовіністам, за що заслужила похвалу з путінського Кремля. Різниця між польськими та
українськими партійними угрупованнями в тому, що перші наввипередки доводять, що найбільше люблять поляків, не нехтуючи антиукраїнськими ярликами, другі, навпаки, хочуть,
аби українці їх любили, а насамперед любив Кремль — «стратегічний партнер» на Сході. Незлюбила національно патріотична Україна кліку Януковича. Вибухнула Євромайданом за
відмову від євроінтеграції, чим

викликала навалу орд Путіна. П’ятий рік триває їх агресія
в Україну, що стікає кров’ю,
втрачає кращих синів і дочок.
Усі цивілізовані нації засудили російську бандитську авантюру, запровадили економічні
санкції проти Росії. А як повівся західний «стратегічний партнер»? Він теж — «за»! Але допікала клята «сверблячка», тож
новітня партія «Право і справедливість», що дуже любить поляків і надалі хоче взаємності,
коли прийшла до влади, звеліла
зробити те, на що не наважилися попередники: 22 липня 2016
року Сейм Польщі ухвалив постанову про вшанування пам’яті
жертв геноциду, вчиненого українськими
націоналістами
(ОУН—УПА) проти громадян
Другої Речі Посполитої (1939—
1945 рр.) на «східних її кресах»,
себто на Волині та в Малопольщі (Східна Галичина). Визнано
11 липня Днем пам’яті про поляків — жертв геноциду; начебто
цей день 1943 року був одночасним та кульмінаційним моментом антипольських акцій на Волині. Сприймаємо це як хворобливу фантастику, бо жодна військова документальна хроніка
цього моменту не фіксує.

Страшні цифри
Польські політикани від історії довго вишукували «вражаючу» цифру геноциду. «Стартова» цифра — 18 тисяч убитих
поляків проти 6 млн. євреїв, задекларованих у Голокості, 4,3
млн. українців у Голодоморі,
визнаних судом і законом України, — не вражала, як і 60 тисяч, котру офіційно озвучив
А.Кваснєвський 2003 року. Треба було більше. Близько 100 тисяч «зарізаних поляків» — цифра «підійшла». Лише майже 15
тисяч українців загинуло, але
у так званих «акціях відплати»
(читай «справедливих») від рук
«пошанованих» у Польщі Армії
Крайової, підрозділів самооборони, хлопських батальйонів.
Стотисячна
цифра
—
«висмоктана з пальця». Гинуло,
як звичайно, незахищене сільське населення. За найпримітивнішими підрахунками, мусило
згоріти сто сіл із однією тисячею
жителів у кожному селі, аби набрати сто тисяч. Це який ученийдослідник наважиться назвати ці
села, не говорячи про імена мешканців?
З’ясовується, Польща має таких «учених мужів», що видали
2002 року монографію «Людиновбивство, вчинене українськими націоналістами проти польського населення Волині 1939—

❙ Вiктор Ющенко i Александр Кваснєвський досягли порозумiнь в оцiнках польсько-українського конфлiкту.
❙ Фото з архiву.

Захистити власну
Роздуми про польських політиканів, які надто переймаються
«своїми східними кресами і Львовом» у Галичині, витворивши
міф про «Волинську різанину 1943 року»
1945». Її автори-аматори Семашкі: Владислав — аковець (вояк
Армiї Крайової), який «спеціалізувався» на розбої на Тернопіллі
в ті драматичні роки водночас,
напевно, прискіпливо «підраховував», скільки загинуло поляків від рук українських націоналістів, донька Єва — технолог із харчової продукції. Останнім часом вона набула репутації
«відомого історика», «вийшла»
на стотридцятитисячну цифру в
майже 4300 населених пунктах
Волині й Східної Галичини!
Наснажена історичним екстазом, пані Єва «втішає» українців, бо «якщо б ОУН вдалося у
сорокових роках вибороти незалежну Україну, то це було б для
українського народу великим нещастям, адже треба було б жити
в державі терору».(!) Депортація понад 482 тисяч українців
із правічних земель із Закерзоння у 1944—1946 роках в УРСР,
майже 140 тисяч під час акції
«Вісла» 1947 року, розкиданих
по Польщі, близько 10 відсотків
населення західних областей
УРСР, вивезених на сибірські
простори в повоєнні роки (операція «Запад»), нарешті, штучний
голод 1946—1947 років в УРСР
тощо — це, скажемо, «ніщо» для
українського народу, в порівнянні з перспективою «жити в державі терору». Відтак польський і совєтський режими «порятували» його від цього «жахливого майбуття».
Незаангажовані історики
вважають, що загинуло в межах
двадцяти тисяч осіб з обох боків,
причім українців більше. На виняткову увагу заслуговує документальне свідчення, зібране рівненським істориком І. Пушуком
«Волиняни про «Волинь-43», що
охоплює тисячу сторінок (2017
р.) Цікаво, чи знайдуться польські опоненти спростовувати автентичний фактаж праці або дискутувати з професійним дослідником?
В ухвалі польського Сейму
стверджується, що громадяни
Другої Речі Посполитої загинули
на її «східних кресах». Невже існували «східні креси» Польської
держави, якої фактично не існувало в 1939—1945 роках.?!

Чого хочуть польські
екстремісти, націоналісти,
шовіністи?
Польські політико-урядові
провідники почувалися перед
війною майже «тузами» у картярській європейській грі, тягнулися до рівня нацистів Німеччини, відхопили за прикладом останньої щодо Судетів і
собі частку від Чехословаччини
(Тешінську землю), проводили
політику «твердої руки» до українського населення (пацифікація, дискримінація, тюрми
тощо), обіцяли битися «за Ойчизну до остатнеґо ґудзіка».
Гонору і пихи не бракувало,
але ґудзиків вистачило на два
тижні: напад Німеччини 1 вересня 1939 року вирішив долю
Польщі. У її поділі взяв участь
і «союзник» Гітлера — Сталін.
Встановлений 1940 року німецько-радянський кордон по річці
Сян і далі на північ по Західному
Бугу означав включення Західної України — «польських східних кресів» — у склад Радянської України. І це було історично
справедливо, бо українці опинилися у межах однієї держави, хоча, як відомо, злочиннототалітарної системи.
З юридичного погляду щодо
Польщі акція не правова, але
вона була й такою, коли Польща відродилася як держава після Першої світової війни і виклянчила в її переможців права на західноукраїнські землі. Беззаконня породило
беззаконня. Шукати в історичній макулатурі, хто перший завдав кривди, — справа проблематична і не політиків. Не будемо заглиблюватися в тенета
віків, нагадаємо лише про антиукраїнську вакханалію поляків
на Холмщині та Підляшші перед війною, де озброєні боївки
(кракуси) нападали на хати українців, нищили майно, особливо чинився тиск на національне життя, освіту, на єдиний духовний осередок — православну церкву. Наприкінці 1937
року взялись за її руйнацію: з
389 храмів уцілів 51 (149 перетворено на костели, решта знесено як «непотрібні об’єкти»).
Візьміть лише в руки три-

томне дослідження «Від депортації до депортації» (2011—
2015 рр.) — й відчуєте трагедію
холмсько-підляських українців
упродовж 1915—1947 років.
Робити відлік польсько-української драми від 1943 р. на
Волині, приписуючи її винятково українцям, — антинауково, підло. У жодній частині українських земель, що опинилися під Польщею, не був її тиск
такий сильний, як тут. Посиленню конфлікту надавала колоністська політика польського режиму: пільгове заселення
краю осадниками, яким виділяли кращі землі, службові місця та інші преференції. Режим,
втративши почуття міри та безкарності, наповнював вибухівкою бочку, що мусила зірватися. До слова, не вперше, і насамперед режим винен за жертви.
Але про це семашкі, ісаковичізалєські та іже з ними воліють
мовчати.
Із мовленого зринає ключове питання: чого хочуть польські екстремісти, націоналісти,
шовіністи? Хтось марить повернути «креси» зі Львовом, хтось,
розбурханий
сверблячкою,
взявся за відродження зневаги та агресії до українців, як до
«бидла», переслідування його
етнографічних ознак (вишиванка, червоно-чорний колір, обрядовість, мова тощо). Печерний
антиукраїнський дух у Польщі набрав обертів. І це найгірше. Публічне руйнування надгробків на могилах українських
борців, намагання оскаженілими молодиками (кукізи) під вигуки «Смерть українцям!» зірвати минулого року традиційний їхній похід на могили Українських армій ХХ століття у
Пикуличі поблизу Перемишля,
факти побиття наших заробітчан і таке інше — переконливе
цьому свідчення.
Польське панство, посівши ситні крісла в Європейській
Унії під НАТОвською парасолькою, відчувається у безпеці, навіть знову «тузами», фінансово
«доїть» союзників, насамперед
Німеччину, керівник якої колись покаявся за злочини нацистів і цього було досить, аби

УКРАЇНА І СВIТ. КУЛЬТУРА
поляки заповажали німців. А якби
не покаявся? Було би те, що з москалем. Гори польських трупів він
поклав в історичному просторі, серед найостанніших — падіння президентського літака під Смоленськом... І нічого! Москаль не кається,
а лях не репетує, навіть не може повернути уламки літака для експертизи. Наш Президент П.Порошенко
наче вибачився: клякнув і поклав
квіти до пам’ятника жертвам Волинської трагедії у Варшаві в липні 2016 року, але жодного враження
не справив, окрім радикальної критики на Батьківщині.
Висновок: поважали і поважатимуть принципового, який передусім себе поважає. Сказано давно,
добре і не мною.

«Не бійтеся», — радив великий
поляк Іван-Павло ІІ
Українець, його керівний апарат наразі таким не є і, здається,
не може чи не хоче бути. Зовнішні
і внутрішні історичні поразки негативно позначилися на його пси-

мадянському середовищі не було
імен, які не імпонують їй, в урядово-виконавських структурах України осіб з «антипольськими поглядами», заборонила таким в’їзд на
свою територію. Це якої національної гідності повинна бути держава,
щоб приймала ці ультиматуми?
Ухвала польського Сейму не могла не викликати реакції в Україні,
починаючи від Президента, які сходяться у тому, що вона зашкодила
польсько-українським відносинам.
Одні радять «щось робити», «шукати порозуміння», але так, щоб «не
загострити конфлікт». Це як, якщо
«партнер» не йде на жодні контакти, ще й погрожує законом, за яким
підтримка (визнання) «бандерівства» каратиметься? Інші не схильні переоцінювати ухвали, бо правової сили вона не має. Але є і такі, які
не будуть витиратися після чергового «плювка» знахабнілого ляха, про
що свідчать пошкодження окремих
із сотень незаконно встановлених
пам’ятників в Україні, звернення
24 громадських об’єднань Львівщи-

не були ідеальними, погіршено, під
антиукраїнське вогнище підкинуто хмизу, від чого користає третя
сила, якої бояться поляки.
Провладна польська партія, заражена переможним азартом, зуміла попсувати стосунки і з низкою
країн Євросоюзу, Ізраїлем. Філософія її провідників така: ми встановили незаперечну історичну правду, нікого не окуповували, не кривдили, поводилися за приписами
християнсько-католицької моралі;
навпаки: нас принижували, грабували, знищували, сягнувши рівня
геноциду; нашу «філософію» мусите визнати, сприйняти як умову добросусідських перспективних
відносин.
«Філософія» особливо відчувалася з наближенням саме 11 липня,
коли тисячі поляків швидко перетнуть кордон, на відміну від українців, які навідуються на землю пращурів, помоляться на місцях своїх
святинь. Без сумніву, спокій паломників традиційно забезпечать місцеві органи влади, доводячи, що на
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■ ФЕСТ

Музичні промені
У Києві виступить американська
співачка Дарла Дітлз
Ольга ПРИНДЮК

гідність українців
❙ Академічний симфонічний оркестр Національної
❙ філармонії України.
❙ Фото з сайта philarmonia.com.ua

❙ Бойовики Армії Крайової після знищення місцевого українського населення села Сагринь 10 березня 1944 р.
❙ У ході акції село оточили бойовики АК, спалили понад 300 селянських будинків, убили до 1240 українців.
❙ Серед них 70% становили жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортур.
❙ Фото з сайта poshtivka.org.
хології, ментальності, прагненні
здобути поступ будь-якою ціною.
Лише невелика частка українців
жертовно боролася за волю і незалежність України, і це були ОУН—
УПА. Ставлення до них західного
і східного «партнерів» загальновідоме. Визнання цих структур на
законодавчому українському рівні як таких, що боролися за Україну, викликало лють у наших «партнерів». При їхньому розмаїтті й
навіть елементах полярності (перераховувати не будемо) їх єднає історична ненависть до українця, його
законного права мати свою державу, бути в ній господарем, визнавати своїх героїв. Обидві держави —
Польща і Росія — окуповували українські землі, знаходили сепаратні
порозуміння між собою, практикували концтабори, депортації, підступні вбивства, брехню, звинувачуючи українців у неподатливості,
агресивності, тероризмі. Новітніми
доказами антиукраїнської агресивності двох держав, яких єднають і
герби — хижі орли, є події на сході,
де Росія веде неоголошену війну,
геббельсівську пропаганду, на заході — Польща, що відкрила, по
суті, другий ужитково-інформаційний фронт. Цікава паралель: якщо
Росія насаджувала на ключові посади своїх людей, що розвалювали
українські Збройні сили, вимагала вилучати з освітньо-виховного
процесу неприємні для неї історичні події, постаті тощо, то Польща
теж наполягає, аби в суспільно-гро-

ни до перших осіб держави, в котрому фахово висвітлено ретроспективу польсько-українських взаємин,
пропонується визнати політику
польських шовіністів щодо України
геноцидом; ще «Звернення» близько 90 відомих політичних і громадських діячів України, починаючи
від Л. Кравчука, Л. Лук’яненка,
Д. Павличка... У цих документах
віддано належне тим польським
структурам і діячам, що визнавали
незалежність України, відстоюють
її євроінтереси, проте непокоїть сучасний політичний курс, який визначає керівна партія. Вплинути на
нього щодо придуманого «геноциду» не вдалося. Верховна Рада України спромоглася на заяву, в якій
висловлено «жаль, розчарування і
глибоку стурбованість» iз приводу
рішення Сенату й Сейму Польщі та
зроблено заклик до «істориків провести фаховий діалог із метою розкриття досі не з’ясованих фактів та
обставин» польсько-українських
відносин.
Тим часом президент Польщі
А. Дуда підписав закон парламентських структур iз певним маневром
для себе: передав його до Конституційного суду (Трибуналу), який оголосить остаточний вердикт. Можливо, суд зажиє якусь «мікстуру» від
«сверблячки», але, на наше переконання, не позбудеться цієї хвороби,
бо наразі вона хронічна. Зрештою,
від визнання геноцидом «Волинської драми» землетрусу не буде,
хоча сусідські відносини, які й так

могилах не можна воювати. Будуть
і провокативні випади щодо «волинської різанини», «східних кресів»,
«польського Львова».
Останній посідає особливе місце
серед польської людності. Одні навідуються, аби помилуватися його
архітектурною та мистецькою спадщиною, поклонитися праху родичiв, меморіалам, інші — наснажитися звитягою борців, які поклали
тут свої голови. Передусім мається на увазі помпезний пантеон фактично польської зверхності та української приниженості під фальшиво-образливою назвою «Оборонці Львова» на Личаківському
цвинтарі, збудований у міжвоєнний період. Зруйнований червоними «освободітєлями» пантеон відбудували поляки, причім наполягали
на повному його відновленні з епітафіями, написом про «оборонців
Львова», які загинули «за незалежність вітчизни». Маємо один iз небагатьох випадків в Україні, коли національно свідомі львів’яни не дозволили реанімації написів, бо окупант не може загинути за вітчизну
на чужій території, в тому числі на
Львівщині.
«Не бійтеся»,— радив великий
поляк Іван-Павло ІІ, якого заповажав світ. Не треба боятися зайняти рішучу позицію у захисті власної гідності, не переоцінювати значення і ролі західного «стратега» у
лобіюванні українських інтересів,
бо це, значною мірою, міф і спекуляція. ■

У Національній філармонії України з 8 до 30 серпня пройде особливий музичний фестиваль — «Літні музичні промені». Він стане розрадою для меломанів у період відпусток, у так званий «мертвий сезон».
Нагадаємо, «Літні музичні промені» було засновано в 2010 році генеральним директором Національної філармонії України Дмитром Остапенком.
Про особливості та програму цьогорічного фестивалю «Літні музичні промені» для газети «Україна
молода» розповідає помічник художнього керівника Національної філармонії України Олена Зеніна.
«Фестиваль оркестрової музики «Літні музичні промені» був і є нині єдиним у Києві музичним
форумом, що проходить у серпні, після завершення концертного сезону. Головна мета «Літніх музичних променів» — задовольнити естетичні запити киян та туристів цікавими концертними програмами. У цьому році ми запланували 13 концертів.
Програми всіх концертів — різноманітні: класична
музика, класично-популярна, твори сучасних композиторів, популярна музика. У програмі фестивалю «Літні музичні промені-2018» — музика композиторів від XVIII ст. — до сьогодення.
У фестивалі «Літні музичні промені-2018» візьмуть участь 5 провідних столичних колективів: Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України, Національний академічний духовий
оркестр України, Національний ансамбль солістів
«Київська камерата», Національний камерний ансамбль «Київські солісти», Київський камерний оркестр, а також солісти.
Разом з українськими музикантами виступлять
їхні зарубіжні колеги: диригенти — Крістофер Ліндон Гі (США), Ілля Король (Австрія), Грегор Беттхер
(Німеччина), а також співачка Дарла Дітлз (сопрано, США), піаніст Артур Грін (США) та скрипалька
Соломія Сорока (США).
Відкриє цьогорічний фестиваль «Літні музичні
промені» 8 серпня «Променад-концерт», підготовлений Київським камерним оркестром. У концерті прозвучать твори композиторів ХVIII—XX століть.
13 серпня Національний ансамбль солістів
«Київська камерата» виступить із концертом «Віденська оперета». Наступного дня Національний
академічний духовий оркестр представить концертну програму «Енніо Моріконе: Лицар кохання»,
cкладену з музики до кінофільмів. 27 серпня Національний камерний ансамбль «Київські солісти»
виступить із концертом класичної музики «Епоха
Просвітництва».
Заключний концерт фестивалю «Літні музичні
промені-2018» відбудеться 30 серпня. Гратиме Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України (диригент — Грегор Беттхер (Німеччина). У концерті прозвучать твори композиторів
XIX ст.: М. Бруха, Ж. Бізе, А. Дворжака». ■
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■ ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ

На Плаю, між небом і землею
Півстоліття на високогірній метеостанції на Закарпатті ведуть
спостереження за погодою
Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
доктор географічних наук

До особливих місць України, поза сумнівом, належить Плай. Таку назву має одна з найвищих гір Закарпаття. Її висота — 1330 метрів. І хоча гір із подібною висотою у Карпатах чимало, особливість Плаю
в тому, що тут функціонує одна з двох українських
високогірних метеостанцій (інша, що має назву «Пожежевська», розташована в Івано-Франківській області біля Говерли).
Привід згадати метеостанцію «Плай» виник тому,
що днями було урочисто відзначено її 50-річчя. З цієї
нагоди сюди з’їхалися гості — переважно фахівці
з гідрометеорології. Ініціатором заходу став Олександр Косовець — директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

З вітерцем на всюдиході
Важливо, що до метеостанції таки можна доїхати — сюди веде дорога. Утім
її стан такий, що для подолання 10 км із Воловця використовують гусеничний всюдихід. Щопонеділка близько 11-ї години він вирушає
хоч і не в дуже далеку, проте майже екстремальну подорож. Транспортний засіб, якому теж чимало років, везе вгору не лише людей, а й чимало
вантажу.
Роботу станції налагоджено вахтовим методом. Тут
загалом працює 10 осіб: начальник і ще три вахтові групи, в кожній з яких — три
людини. Усі — чоловіки,
адже умови на горі непрості. Насамперед тут прохолодно — навіть у липні. Що
ж до інших місяців, то вони
реально холодні. Дощі тут
часті «гості». А сильний вітер, здається, ніколи не стихає. Зрештою, 50 років неперервних спостережень за погодою дають змогу сказати,
який саме клімат на горі.
Середня багаторічна температура повітря становить
3,1°С, абсолютний максимум — плюс 26,9°С, абсолютний мінімум — мінус 27,6°С.
Доброго дня! Мій чоловік зовсім забув про свою дитину — вже 10 років не
бере жодної участі в її житті. Чи можна
його позбавити батьківських прав і як це
зробити?
Олена Михайлок

Інститут позбавлення батьківських прав залишається винятковим, крайнім заходом впливу
на батьків, які недобросовісно
виконують свої обов’язки щодо
виховання та утримання дітей.

Що може стати причиною
позбавлення батьківських
прав?
Сімейний кодекс містить перелік підстав позбавлення батьківських прав, якщо
батьки:
1) не забрали дитину з пологового
будинку або з іншого закладу охорони
здоров’я і впродовж 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх
обов’язків із виховання дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або
наркоманами;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
6) засуджені за вчинення умисного
кримінального правопорушення щодо
дитини.

❙ Колектив метеостанції.

❙ Монумент на честь В’ячеслава Чорновола.

Середня швидкість вітру —
5,6 м/с, максимальна — 44
м/с. За середньою кількістю
опадів (1550 мм) метеостанція «Плай» тримає першість
в Україні.
Оскільки на метеостанції зима дуже довга, то шар
снігу тут часто сягає вікон, а
зрідка — й даху будівлі. Знаючи це, один із гостей подарував працівникам станції
добротну лопату — згодиться!
Значна висота снігу та
небезпека сходження снігових лавин зумовлюють те,
що спостереження за снігом
та місцями його найбільшого скупчення належать до
пріоритетних. Тому метеостанція «Плай» має статус
сніголавинної.
Розташована станція на
вершині гори. Будь-яка інша
гора її не затуляє. За сто метрів від метеомайданчика віднесено й будівлю станції, а
її дах спеціально зроблено
майже плоским.
Розташування на горі
визначає те, що тут немає
надійного джерела води. Її
доводиться привозити, а також збирати ту, що випадає
у вигляді дощу та снігу.
На горі Плай немає лісу.

Тож певні особливості існують і з теплопостачанням. В
основному його забезпечує
електроенергія, що подається кабелем. Про всяк випадок існує й дизельна електростанція.
За останні роки умови праці на станції істотно
поліпшилися — в її будівлі встановлено металопластикові вікна, зроблено утеплення стін. Тож нині у приміщеннях уже не так холодно, як колись.

Тут був Чорновіл
Розповідь про метеостанцію «Плай» буде не повна,
якщо оминути увагою цікавий історичний факт — на
ній у 1969–1970 рр. працював В’ячеслав Чорновіл. Спочатку він обіймав посаду техніка, а потім виконувача
обов’язків начальника станції. За спогадами старожилів,
тоді він носив бороду. У галузевому архіві гідрометеорологічних спостережень ДСНС
України, який функціонує
при Центральній геофізичній
обсерваторії, збереглися документи — таблиці метеорологічних спостережень, власноруч підписані В’ячеславом
Михайловичем.

❙ Виїхати на гору можна лише цим транспортом.
❙ Фото автора.
Можна здогадатися, що саме
примусило відомого політика
влаштуватися на гірській метеостанції — на рівнині роботу йому знайти не давали. Що
ж до гори, то тут були і певні переваги — присутність на
ній людини з органів одразу
помітна. Гора давала певну
свободу — простір, який потрібен будь-якому опозиційному політику.
У 2007 році Народний
рух України з нагоди 70-річчя В’ячеслава Михайловича
встановив на Плаю монумент
на його честь. У постаменті спеціально зроблено отвір
для українського прапора.

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як позбавити батьківських прав?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Що потрібно для позбавлення
батьківських прав?
Для позбавлення батьківських прав
необхідно:
1) встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не
виконує вимоги та рекомендації органів
опіки та піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування;
2) звернутись до органу опіки та
піклування, аби отримати висновок
щодо умов життя і виховання дитини, поведінки батьків, їхніх взаємин із
дітьми та ставлення до виконання своїх
батьківських обов’язків;
3) звернутись до суду з заявою про
позбавлення батьківських прав.

Хто може звернутися до суду?
Суд розглядає справи про позбавлення батьківських прав за заявою:
1) одного з батьків, опікуна, піклувальника, особи, в сім’ї якої живе дитина;
2) закладу охорони здоров’я, нав-

чального або іншого дитячого закладу,
в якому вона перебуває;
3) органу опіки та піклування;
4) прокурора;
5) самої дитини, яка досягла чотирнадцяти років.
Справу про позбавлення батьківських прав розглядає суд за місцем реєстрації того з батьків, якого хочуть позбавити прав. При розгляді судом таких питань є обов’язковою участь органу опіки
та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин справи.

Які права втрачають батьки,
позбавлені батьківських прав?
1) особисті немайнові права щодо
дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною
свого прізвища чи імені, забороняти
її виїзд за кордон тощо);
2) перестають бути законним
представником дитини (не можуть
представляти без окремої довіренос-

ті її інтереси в судах чи інших органах);
3) втрачають права на будь-які
пільги та державну допомогу для сімей з дітьми;
4) не можуть бути усиновлювачем,
опікуном та піклувальником (тобто не
зможуть усиновити іншу дитину);
5) не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних
із батьківством, які могли б мати у
разі своєї непрацездатності;
6) втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, дитина може бути
всиновлена без їхньої згоди);
7) втрачають право на спадкування після дитини (крім випадків, коли
це передбачене заповітом дитини).
При цьому особа, позбавлена
батьківських прав, не звільняється від обов’язку утримувати дитину. Позбавляючи батьківських
п р а в , с уд од н о ч а с н о п р и й м а є р і ше нн я п ро ст я гн ен н я алімен т ів н а
ди т ин у.

Такий же прапор постійно
майорить і над будівлею метеостанції. А поряд із ним —
прапор УПА.
До речі, на горі споруджено
ще й телерадіоретранслятор.
Його сталеву вежу видно здаля — навіть з перону залізничної станції Воловець. Кращий
орієнтир важко й уявити.
Не можу оминути увагою
і той факт, що від гори Плай
можна пішки дістатися інших цікавих місць Закарпаття. За три з половиною кілометри височить гора Великий Верх, спустившись з якої
можна побачити і почути водоспад Шипіт. ■

Якими будуть наслідки
позбавлення батьківських
прав?
При позбавленні батьківських прав
одного з батьків дитина залишається
жити з другим із батьків. Суд може ухвалити рішення про виселення того, хто
позбавлений батьківських прав, з житла, де проживає дитина, якщо в нього
є інше житло, або примусово поділити
житло чи зобов’язати здійснити примусовий обмін.
При позбавленні батьківських прав
обох батьків дитину передають під опіку
органам опіки. Ці органи призначають
опікуна (піклувальника) (наприклад,
дитина може бути передана на виховання бабусі та дідусю, повнолітнім брату
та сестрі, іншим родичам дитини, мачусі, вітчиму, які виявили таке бажання
та звернулися з відповідною заявою)
або обирають інші форми влаштування дітей, зокрема: всиновлення, передача дитини до прийомної сім’ї, до дитячого будинку сімейного типу, патронатному вихователю, інших спеціальних закладів для дітей.

Куди звертатися, щоб
отримати детальну
консультацію?
Координаційний центр із надання
правової допомоги:
м. Київ, вул. Січових Стрільців,
73, офіс 312. ■

ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

30 років тому Анатолій Домненко придбав хату в мальовничому селі Михайлівка Диканського району, звідки була родом
його ненька. Тепер тільки зимує
в полтавській квартирі, а решту
часу проводить посеред природи коло своїх бджіл. Запевняє:
кращого місця для них, аніж у
Михайлівці, немає — село як
у Бога за пазухою: воно просто потопає в садках, тут розкинулися луки із запашним
різнотрав’ям, протікає річка, за
нею — соснові ліси. А земельна
ділянка Анатолія Петровича переходить у листяний ліс.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ 2018

■ ЗАХОПЛЕННЯ

Як мед, так і ложкою
Пасічники — догожителі, які відзначаються енергійністю та міцним здоров’ям

Довга дорога до вулика
Чоловік пригадує, що свій
перший бджолярський досвід
мав років у 10: «Десь у 47-48-му
роках минулого століття батьків кум (хрещений батько моєї
нині покійної сестри) подарував
нам два вулики з бджолиними
сім’ями (а згодом іще два змайстрували). У другій половині літа
ми разом із ним викачали одразу два відра меду. Я ліз руками у
вулик, виймав рамки зі стільниками. Батько ж на весь цей процес дивився крізь шибку вікна
— настільки боявся бджіл».
За словами Анатолія Домненка, він майже 10 років учився на будівельника: чотири роки
— в технікумі та п’ять із половиною — в інституті. У результаті
в радянські часи отримував зарплату інженера-будівельника
в розмірі 90-120 карбованців. І
ось тоді свояк, котрий мав пасіку, загітував його разом зайнятися бджільництвом. Тому потрібен був компаньйон, адже вулики треба було вантажити на
кузов автомобіля й у пошуках
медоносів вивозити в поле чи
ліс. Так Анатолій Петрович здобув допоміжне заняття на все
життя, а виручка за мед стала
суттєвим «доважком» спершу
до зарплати, а потім і до пенсії.
Мав на ту пору майже сотню вуликів! Ночами, говорить, доводилося й перевозити їх, і мед качати, а вранці на нього чекала
основна робота. «Мусив крутитися, адже в нас із дружиною
народилися двоє синів, — пояснює. — Усією сім’єю їздили відпочивати на моря — чому мали
відмовлятися від такого задоволення?» Потім почав думати: що б його таке зробити, аби
полегшити працю? Найперше
відмовився від так званих «лежаків», що разом із бджолами
й медом важили чи не центнер,
і почав робити значно легші вулики. За основу взяв ящики з
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❙ Анатолій Домненко запевняє: відколи почав споживати мед, перестав скаржитися на здоров’я.
❙ Фото автора.
фанери й обклав їх пінопластом. Так добився того, що вулик став важити приблизно 17
кілограмів, — уже легше.
Коли почалося скорочення
армії, примудрився купити в
одного майора ЗІЛ-157, а також
тракторний причіп, з їхньою допомогою транспортував вулики.
А тоді почув, що в Ташкенті почали випускати павільйони для
бджіл, і подумав: так їх можна
ж зробити і власноруч. Розрізав тракторний причіп довжиною 3,5 метра й подовжив його.
У такий спосіб добився восьмиметрової довжини. Змайстрував і покриття. Відтоді відпала
потреба вантажити вулики —
вони займали стаціонарні місця
в саморобному павільйоні. Проблема була лише в тому, що всі
в один павільйон не поміщалися. Наступного року за тим же
принципом Анатолій Петрович
подовжив іще два причепи.

Із повагою до клієнта
Коли ж аграрії на полях почали зловживати отрутохімікатами, пасічник, аби не втратити
бджолиних сімей, зовсім відмовився від виїздів. Пояснює: найбільше боявся позбутися своїх
постійних клієнтів, адже завдяки їм у нього немає проблем зі
збутом меду. Тепер пасіка з-понад 30 вуликами розташована у

справді райському куточку, де
щось неодмінно цвіте: як не дерева, так кущі або трави.
— Між акацією й липою,
вважай, нічого не квітує. А в
мене на городі саме викидає
суцвіття фацелія пижмолиста,
яку сію щороку, бо вона є дуже
сильним медоносом. Ото на вагах стоїть контрольний вулик.
Коли відбувається взяток меду,
я можу визначити, скільки
його бджоли приносять щодня,
— розповідає про премудрості
своєї справи Анатолій Петрович. — Постійно веду облік
клієнтів (раніше це робила дружина — на жаль, чотири роки
тому її не стало), — чоловік показує зошит. — От, бачите, минулого літа майже 300 осіб придбали в мене мед: від півлітрової
до кількох трилітрових банок.
Завважте: один клієнт аж вісім
трилітрових банок придбав. Ті,
хто постійно купує в мене мед,
уже його добре знають. Продаю
цей корисний продукт бджільництва й у Полтаві, бо там теж
маю постійних покупців. Раніше, було, стояв на ринку, коли
можна було хоча б із півбідона
меду продати. А зараз там і баночки з-під майонезу не продаси. Бо батьки своїм дітям купують усілякі ласощі, від яких
шкоди більше, ніж користі, але
не мед. На жаль, і в моїй родині

ніхто його не їсть, окрім мене та
правнука Рената, хоч я і дітей,
і онуків цим корисним продуктом забезпечую вдосталь.
— От у мене запитують, чим
я підгодовую бджіл, — продовжує розповідь Анатолій Домненко. — Зазвичай після головного взятку бджолині сім’ї підкормлюють цукровим сиропом.
Я ж ті рамки зі стільниками, з
яких не викачав меду, оскільки
пізно вийняв із вуликів, ставлю
бджолам назад, тобто ніколи
їх не ображаю. Бо всіх грошей
не заробиш. Колись, до речі, у
мене на ощадкнижці лежали
50 тисяч карбованців — усі до
копійки пропали. Держава тоді
«кинула» багатьох — не тільки
мене.

Мед як еліксир бадьорості
в поважному віці
Прошу в пасічника поділитися секретом, як йому вдається
уникати укусів бджіл. «Спостереження показують, що бджоли
рідко кусають тих, хто не метушиться, поводиться спокійно.
Хоч і спеціальна література, й
імениті пасічники радять захищати себе на пасіці, нагнітаючи
до вулика дим, я противник такого методу. Бо якій бджолі це
сподобається? Тож задимлюю
лише руки, що дещо відлякує
цих розумних і чутливих ко-

мах. Сердити ж бджолу взагалі
не можна — до неї, як і до жінки, потрібно ставитися делікатно».
Анатолій Петрович стверджує, що йому неважко відрізнити на смак, скажімо, липовий мед від соняшникового чи
гречаного, — при цьому найбільш поживним вважає збірний, або поліфлорний. Досвідчений пасічник запевняє: відколи почав споживати мед, перестав скаржитися на здоров’я:
«Можу їсти його просто ложкою. А моя головна холостяцька страва така: змішую вівсянку з відвареним гарбузом, додаю кисломолочного сиру, меду
— от вам і готовий сніданок. Усе
поживне й корисне. Полюбляю
й узвар із медом уприкуску».
Цей природний коктейль із
глюкози, фруктози, білків, вітамінів недаремно вважають
справжнім дивом природи. Кажуть: не варто сумніватися в
якості меду, якщо він загустів.
І навпаки, мед, що тривалий час
лишається рідким (сама якось
такий придбала), може бути
підробкою. То як вибрати правильний мед?
— Тут якогось певного рецепта вам не дасть жоден мій
колега, — розчаровує мене
Анатолій Домненко. — Просто
пасічник, як і лікар, має бути
людиною, якій ви довіряєте.
Усе дуже просто: мої клієнти
довіряють мені, бо знають, що
я ними дорожу. І у свої 80 років
пасіки не кидаю: по-перше, це
задоволення, заняття для душі,
по-друге, якась копійка, можливість допомогти онукам. До
того ж, я звик усе життя бути
в русі. Із моїх ровесників уже
мало хто серед живих лишився,
а я іще, дякувати Богу, бігаю,
сам собі даю раду. Мабуть, недаремно вважають, що пасічники
— довгожителі, котрі відзначаються енергійністю та міцним
здоров’ям.
Насамкінець мушу зазначити, що Анатолій Петрович є ще
й великим патріотом: чотири
роки тому він усю зиму простояв на полтавському Майдані,
неодноразово виступав на ньому. Тож вважає: у тому, що скинули Віктора Януковича з почтом, є і його заслуга. ■

■ СТАТИСТИКА

■ СПРОСТУВАННЯ

Злочинець має сидіти в тюрмі

Вiдповiдно до рiшень Шевченкiвського районного суду мiста Києва вiд 8.02.2016 р. та Апеляцiйного суду мiста Києва вiд 6.06.2018 р. визнано недостовiрною iнформацiю, опублiковану в «Українi
молодiй» 2.09.2014 р. у статтi «Крадiжки пiд прикриттям», наступного змiсту:
— «Вiдтак на пiдприємствi розпочалася масштабна корупцiя. За попереднiми даними, на ВАТ
«Турбоатом» привласнили на свою користь та на
користь третiх осiб, пов’язаних iз ПАТ «Мегабанк», за попереднiми даними — 2 млрд. 666 млн.
2 тис. гривень...»;
— «...змова керiвництва «Турбоатома» з керiвництвом ТОВ «Мегаполiс Інвест»... Як наслiдок,
«Турбоатом» переплатив компаньйону 22 млн. гривень.»;
— «...купував «Турбоатом» явно задорогий товар i в «Днiпропетровському iнженерно-технiчному центрi». Вiдтак вдалося вивести на сторону ще
16,8 млн. гривень...»;
— «При цьому окремi положення статуту не вiдповiдають вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Зокрема, що стосується повноваження дирекцiї».

За півроку в суди потрапило майже 120 тисяч кримінальних справ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Пересічний громадянин, певно, й гадки не має, з якою кількістю
правопорушень доводиться стикатися, а потім «розгрібати ці завали»
вітчизняним правоохоронцям. Сумну статистику криміногенної ситуації в Україні виклав під час наради з керівниками територіальних
підрозділів (на якій слідчими країни було підбито підсумки службової діяльності за півроку) заступник голови Нацполіції, начальник
Головного слідчого управління Віталій Невгад.
Виявляється, що за півроку до

Нацполіції надійшло 3,5 млн. звернень громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших
подій. Зокрема, слідчі передали до
суду матеріали за фактами вчинення майже 120 тисяч кримінальних
правопорушень.
Однак начальник Головного слідчого управління зазначив, що, підбиваючи підсумки роботи слідчих
підрозділів за перше півріччя, важливо бачити саме кінцевий результат роботи та враховувати його оцінку суспільством. «Для людини, яка
стала жертвою злочину, не має значення, на якій стадії перебуває розкриття. Важливо, щоб злочинець

був притягнутий до відповідальності. Тому, щоб вашу роботу відчуло суспільство, вона має оцінюватися саме за кількістю оголошених вироків», — сказав Віталій Невгад.
Заступник керівника Нацполіції
також заслухав підсумки роботи кожного підрозділу. Він наголосив, що пріоритетними напрямами діяльності органів досудового
розслідування є розкриття злочинів
майнової та насильницької спрямованості, незаконного поводження зі
зброєю та боєприпасами, а також злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, особливо скоєних організованими злочинними групами. ■
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Степан ТРОХИМЧУК,
професор, голова
Львівського об’єднання ветеранів
Львів
Ленінсько-сталінські мічуринці усі 75 років більшовицької терористичної диктатури здійснювали колосальну
селекційну роботу: винищували під корінь українську еліту, свідомих і освічених громадян, які не сприймали свого
рабського становища, активно
чи пасивно чинили йому опір.
Тих, хто вижив, змушували до
покори, бездіяльності, корупції, крадіжок. Так формувалася совково-колгоспна «вата»,
ліквідний продукт соціалістичної епохи. Раптове для неї
відновлення української Незалежності не зуміло перетворити її на гордих державотворчих
громадян, а умови демократичного суспільства не привели до адекватного розуміння
нею політичних і соціальноекономічних процесів. Їй ще
сняться сни про дешеву ковбасу та горілку, можливість безкарно красти колгоспне (своє),
продукцію з фабрик і заводів,
ні за що не відповідати і нічого для суспільства не робити.
Не провина тих людей, яких
попередня система перетворила на «вату», а велика біда, бо
не отримали вони належної освіти і виховання, не знали історії народу, ніхто не робив із
них відповідальних громадян
своєї держави, для яких Україна — понад усе. Власне, голосами «вати» були обрані президентами України Л. Кучма та

Я ВАМ ПИШУ...
■ КОПАЙТЕ ТУТ!

Свiтло волi i в рабiв запалює
iскру свободи
Чи буде наступний Президент України від «вати»?
В. Янукович, депутати різних
політичних спрямувань.
Популісти і «ватники» дуже
ревно й охоче критикують чинну владу, всі свої гріхи перекладаючи на неї. Особливим
об’єктом критики і шельмування є Президент. Ось, власне, він усе має для них зробити, все перетравити і ложечкою
подати до рота. Вони забувають, що ми вже живемо в капіталістичному суспільстві, де
двигуном прогресу є конкуренція, а у нас вона дуже жорстка:
виживає сильніший, спритніший, мудріший, працьовитіший. Живучи за канонами соціалізму, «вата» вважає
Президента класовим ворогом
(адже капіталіст), що з ним
потрібно боротися з усією пролетарською жорстокістю. Замість нього потрібно обрати
свого Президента, свою людину, зі свого «ватного» середовища, щоб нам усе дав, усе дозволив. А такими кандидатами
на посаду Президента є солодкоголосі популісти, які обіцяють золоті гори, кисільні береги та молочні ріки.
На наступних президентських виборах буде багато

претендентів із когорти популістів, крикливих політиканів, які мають досить багато
засобів та потужні команди. Їх
будуть підтримувати олігархи, бо без їхньої фінансової та
медійної підтримки вийти у
другий тур буде неможливо.
Їх підтримає Путін, бо сучасну українську владу він категорично не сприймає і все робить, щоб її побороти. Не має
значення, з якої політичної
партії буде претендент, який
його освітній ценз, моральний
кодекс, життєві досягнення.
Головне, щоб він у прийнятній для «вати» формі доніс їй
совково-колгоспні бажання.
Такий Президент нібито буде
від постсовків, нібито повністю виконає всі їхні вимоги.
Найбільш агресивна частина «вати» є у південно-східній
частині країни, де вона уражена смертельним вірусом «рускава міра», з криміналітетом,
які всі разом нав’язали Україні
Януковича у президенти.
Перед українським суспільством постає сакраментальне
питання: як нам ту сіру совково-колгоспну «вату» перекувати у грамотних та активних

громадян, будівничих заможної процвітаючої європейської
країни? Як їй прищепити втрачене нею у минулому українство, дати можливість пізнати
власну історію та істинну історію свого народу, вкласти в
уста срібні слова найкращої у
світі мови? Як їй донести, що
обирати в органи влади, Президента, голову громади та інших посадовців потрібно фахівців, чесних і порядних, а не
обіцяльників і дарувальників
гречки? Як їм, «совкам», прищепити гордість за свою землю, свою націю, свою так важко відвойовану державу? Чому
багато українців, як ті кролики, самі лізуть у пащу московського удава?
Незважаючи на цілу Ніагару критики, заклинання і заперечення, караван реформ зі
скрипом і тихою ходою простує вперед, маємо вже досить вагомі досягнення в опорі
путінській агресії, будівництві
армії та правоохоронних органів, дорожньому та житловому будівництві, оздоровленні фінансової діяльності. І все
це всупереч шаленому опорові
вічно вчорашніх, байдужості

Літо — час подорожей, і, збираючись
кудись на відпочинок, не полінуйтеся
прокласти свій маршрут так, щоб по
дорозі подивитися якнайбільше цікавих
місць, історичних пам’яток, музеїв.
Даємо підказку. Скажімо, збираючись
подорожувати Черкащиною, зазирніть
у село Мошни Черкаського району
— і не пошкодуєте, бо де ж іще
можна насолодитися спогляданням
творіння самого Джорджо Торічеллі —
видатного італійського архітектора? На
замовлення графа Воронцова (власника
місцевого маєтку) відомий митець,
який чимало будував в Одесі, створив
у 1836 році місцеве архітектурне диво
— Спасо-Преображенську церкву.
Оскiльки граф Воронцов мав у Криму,
а саме в Алупці, відомий своєю
красою палац, то й у черкаських своїх
володінням він хотів споглядати такий
само красивий в архітектурному плані
об’єкт.
Церква
видалася
настільки
довершеною, що її творець — Торічеллі
— збудував точну копію у Франції,
під Парижем. До Парижа не всім нам
вдається добратися, а от по дорозі
до Черкас можна насолодитися цим
шедевром архітектурного мистецтва.

■ ПОГЛЯД

Вовчі закони олігархів
чи демократичні засади?
Вибір — за українцями
Василь МАНДРИКА
Ніжин, Чернігівська область
Цього року відзначимо 27-му
річницю незалежності України. Багато людей iз незалежністю нашої
держави пов’язували надії на краще, заможніше життя. Проте так
не сталося. На превеликий жаль,
на крилах незалежності Україна
не піднялася вгору, а почала котитися донизу й стала однією з найбідніших країн Європи.
Засліплені жадобою власного
збагачення, наші керманичі, як
Іван Сусанін, завели Україну в непрохідне болото, де ми ще й досі
борсаємося. Хоча самостійно, без
допомоги наших західних покровителів, виборсатися з трясовини
не можемо, проте наші співвітчизники проявляють дивовижну витримку, не втрачають почуття гумору.
Немає сумніву в тому, що недолуге і бездарне керівництво впродовж усіх років незалежності поставило країну на межу національної
катастрофи, коли пани жирують,
а народ страждає та вимирає. Хотілося б запросити українських керманичів у села та показати руїни
ферм, які знищили недолугі реформи. А селянам варто було б організувати екскурсію в Конча-Заспу з її
казковою розкішшю міністрів, депутатів та олігархів.
Україну не врятують косметичні зміни в державному управлінні.

Щоб Україна піднялася з колін і добилася позитивних зрушень, треба
докорінно змінити всю систему державного управління. І починати
слід із ліквідації президентської
вертикалі. Майже всі наші президенти присягали на вірність народові України, та за час свого правління продемонстрували хіба що
жагу до власного збагачення. Зрештою, саме інститут президентства
гальмує розвиток країни та демократизації суспільства.
Негативний підтекст афоризму
«Де два українці — там три гетьмани» особливо проявляється в
діяльності управлінців, корупції та розбраті. Ось чому слідом за
президентською владою необхідно зламати кланово-олігархічну
кримінальну систему та встановити баланс між правими та лівими
силами країни. Інакше внутрішні
суперечності й далі роздиратимуть
нашу державу.
Ліквідація інституту президентства скоротить надмірно роздутий
управлінський апарат, завдасть
відчутного удару по корупційній
системі, а також дасть змогу зекономити сотні мільйонів гривень
для державного бюджету. Якщо ж
під час наступних виборів 2019 р.
нічого не зміниться, ми знову станемо заручниками старої, створеної олігархами схеми, і нам доведеться жити не за демократичними
принципами, а за вовчими законами українських можновладців. ■

мовчазної більшості. Цим паросткам нового потрібно сприяти, допомагати владі їх прискорювати, адже будь-який поступ
потребує тиші, розуміння, залучення все нових і нових сил
і засобів. Загострення ситуації
в країні буде гальмом у нашому поступі вперед, нових Майданів наша держава може не
витримати і дати тріщини.
Відповідно до указу Президента №17/2016 в Україні
досить мляво розпочалося
відзначення 100-річчя від початку доленосної Української національної революції
1917—1921 рр. Це величезна нагода донести нашому загалу справжню національну
історію, показати кожному
українцеві, хто ми, за що і
навіщо так довго стогнали у
ярмі, чому так важко виходимо з тяжкого летаргійного
сну колоніальної неволі. Такої слушної нагоди ми не маємо права втратити. Нашому
люду слід усвідомити, що колонізатори винищували найбільш передових, активних,
освічених представників українства, щоб безлику масу
«вати» перетворити на слухняних рабів. Але світло волі і
в рабів запалює іскру свободи,
вирощує нових лідерів, плеяду того авангарду суспільства, який веде пасивну його
частину до прогресу, розвитку та процвітання. Без знання
історії у нації немає майбутнього. Тож не втратьмо свого
шансу, зробімо наступні п’ять
років Ерою українського просвітництва. І тоді обов’язково
переможемо! ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Геть безхребетність!
Василь ВАСИЛАШКО
Київ
Геть безхребетність, люди добрі,
Як для Майданів є хребти,
Як проти «градів» є хоробрі,
Як можем янучар змести...
Та де хребет, як сміє нечисть
З трибуни по корито йти
Знов до керма по наших плечах,
Сміттям в живій воді спливти?
Та де хребет, як ваблять лови
В підручні до чужих щедрот, —

Як десять літ на розквіт мови
У влади дочекавсь народ?..
Що зі свобод, як до Олімпу
Скупляє їх олігархат?..
Чи мати хліб нам і до хліба,
Як чин живе на сто зарплат?..
Слід, мабуть, важелі свободи,
Де зло активніше добра,
У зла відняти для народу
Й наснажить силою Дніпра?!.. ■
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■ ВИХІД Є

Цькування у школі:
як вирішити проблему системно

❙ Агресивність на уроці...
❙ Фото з сайта life.pravda.com.ua.
Галина БУДІВСЬКА
(«УП. Життя»)
Журналістку Мирославу
Ільтьо у дитинстві цькували.
Росла в селі на Волині й до
завершення місцевої школи
почувалася «білою вороною»,
терпіла знущання однокласників.
«У селі, де кожен знає
сім’ю дитини, з кимось у приязних стосунках, із кимось
у родинних, а з іншими — в
якихось міжусобицях — у таких умовах важко бути просто
дитиною, адже ти чиясь дочка, — розповідає вона. — Зі
мною було так, бо батько —
родом із Закарпаття і на Волині ніяк інакше, ніж гуцул,
не звався. З молодшої школи
й до старших класів я була гуцулкою. Це щось на кшталт
іншого сорту людей».
Мирослава каже, що зараз
це звучить смішно, але в той
час почувала себе інакшою.
Вирішити проблему з допомогою дорослих було складно, бо глузування вважали
чимось звичним: радили «не
звертати увагу» та «не провокувати». «Бути психологом
довелося самій собі, бо такого
спеціаліста в моїй школі просто не було», — додає вона.
Завершилася історія цькування із завершенням 9-го
класу школи в рідному селі
й продовженням навчання у
сусідньому.

Причина булінгу —
у вихованні нетолерантності
Булінг (цькування), як
2014 року сформулювали американські Центр контролю і
профілактики захворювань
(CDC) та Департамент освіти, — небажана агресивна поведінка, яка повторюється або
може повторитися і в якій нерівне співвідношення сил агресора та жертви.
За визначенням Центру,
є два способи булінгу — пря-

мий (у присутності «цільової
групи») та непрямий (наприклад, поширення чуток), а також чотири його типи: фізичний, вербальний, реляційний
(наприклад, спроби завдати
шкоди репутації чи стосункам), пошкодження майна.
Місце, контекст булінгу, як
пояснюють американські експерти, можуть бути найрізноманітнішими, в тому числі він
можливий і в онлайні.
За словами гештальт-терапевта, викладачки кафедри реабілітаційної психології та психосоматики НПУ
ім. М. Драгоманова Оксани Сідун, до подібних ситуацій призводить виховання
нетолерантності. «Самі батьки показують дітям, що вони
нетолерантні до будь-кого
з якимись особливостями

побігти або допомогти ефективно вирішити проблему.
За словами Ільтьо, в її
школі вчителям бракувало
таких знань: «Спілкування,
вміння слухати і роз’яснення
відмінностей у точках зору —
основа здорових стосунків.
У моєму випадку досвіду
в будь-якого вчителя було замало, щоби зрозуміти, як та
чи інша поведінка характеризує психологічний стан дитини. А почитати чи пройти
якийсь курс, не кажу вже про
академічну освіту, де була б
відведена належна увага темі
виявленню конфлікту в середовищі учнів та рішенням —
цього не було».
Крім батьків, на агресивну поведінку дітей впливають і вчителі, додає психолог:
«Вони мають поважати учнів

❙ ... і реакція на цькування.
тячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
опублікував звіт. Там йшлося про те, що підлітки 13-15
років зіштовхувалися з цькуванням по-різному: від 7% дітей у Таджикистані до 74% у
Самоа.
За цим дослідженням, у
розвинених країнах найменше булінгу серед 13-15 річних
в Італії (9%), а найбільше — у
Латвії (52%).
В Україні з цькуванням
зіштовхувалися 67% дітей 1117 років, такі дані дослідження ЮНІСЕФ 2017 року, При
цьому 48% із них нікому не
розповідали про ці випадки, а

«Якщо ж конфлікт стався, його не треба замовчувати: збиратися учасникам і
обговорювати всі ролі, що трапилося, як таке явище відбулося...».
чи потребами. І нетолерантність батьків успадковується дітьми, — пояснює вона.
— Але діти, оскільки вони
менш співчутливі за своєю
натурою, проявляють нетолерантність у більш агресивній, ворожій формі».
А цькувати можуть за
будь-що: «ти в окулярах», «ти
білявка», «ти товстий», «ти
худа», «в тебе смішне прізвище» чи ще щось.
Психолог пояснює, що в
булінгу є три ролі: агресор,
жертва і спостерігачі. Найчастіше по допомогу звертаються саме спостерігачі, адже
лякаються, що теж можуть
стати жертвами.
Вони розповідають про ситуацію батькам, а ті вже можуть включитися і вирішувати проблему на рівні школи.
Самі вчителі можуть виявитися неготовими, щоб за-

і показувати приклад поваги
один до одного та до дитини.
Вчителі часто можуть займати авторитарну позицію щодо
учнів, а це також може бути
причиною розвитку цькування».
Щоби цькування не траплялося, вона радить дорослим
учити дітей співчувати одне
одному. «Якщо ж конфлікт
стався, його не треба замовчувати: збиратися учасникам і
обговорювати всі ролі, що трапилося, як таке явище відбулося...» — пояснює Сідун.

Що можна вдіяти
з цькуванням у школах
Проблема булінгу поширена серед дітей та підлітків по
всьому світу.
Посилаючись на дані,
зібрані дослідницькими мережами HbSCта GSHS у 106
країнах світу, у 2014 році Ди-

24% — стали жертвами цькування.
Національний центр освітньої статистики США у 2016
році у своєму звіті зафіксував,
що кожного п’ятого (20,8%)
американського
школяра
цькували.
За словами міністра освіти
і науки Лілії Гриневич, зараз
системи запобігання цькуванню в Україні немає. Першими
кроками до її створення вона
називає масову публічну кампанію (покликану змінювати
нинішню культуру школи),
навчання вчителів та шкільних психологів.
Неурядові
організації
тим часом уже зробили перші кроки у боротьбі з булінгом. Щоб звернути увагу на
можливі наслідки цього явища та що можна вдіяти, аби
йому запобігти, ЮНІСЕФ у
2017 році почав інформацій-

ну кампанію проти цькування. Запустили stopbullying.
com.ua для дітей та дорослих,
на якому доступна інформація про цькування, а також
поради психолога.
Ще один проект започаткувала ГО «Студена». Команда розробила онлайн-курс для
вчителів початкових класів
«Недискримінаційний підхід
у навчанні». Він стане доступним у липні цього року, триватиме 7 тижнів і торкатиметься, з-поміж іншого, тем
прав людини, дискримінації, толерантності, гендерночутливого підходу, цькування на підставі інакшості. Серед викладачів — експерти з
питань прав людини, недискримінації, гендерних питань,
критичного мислення.
За словами ініціаторки
проекту, голови ГО «Студена»
Анастасії Мельниченко, після
проведення опитування вчителів щодо бажаних для висвітлення у курсі тем команда побачила, наскільки важлива проблема цькування для
вчителів. «Найбільш затребуваною темою курсу, як виявилося, стала практична інформація, як протидіяти цькуванню, що, власне, робити,
— каже вона. — Це те, з чим
вони стикаються щодня у роботі».
Тому в рамках курсу ми
розглядаємо, які бувають
види булінгу, як цькування призводить до насильства
та прихованої дискримінації
інакших дітей, які наслідки
можуть виникнути у майбутньому, які дії можуть оперативно зробити вчителі та як
можна вести профілактичну
роботу з батьками та дітьми.
■

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ 2018

Дмитро ДОБРИЙ

Після Революції гідності на екрани
вийшло три драматичні кінострічки,
присвячені до того табуйованим темам і
соціальним групам. Йдеться про «Гніздо
горлиці» Тараса Ткаченка з поневіряннями жінок-заробітчанок в Італії, про
занурене в мафіозну субкультуру глухонімих інтернатівських дітей «Плем’я»
Мирослава Слабошпицького та про
спробу наново переосмислити зв’язок
між містом та селом у «Припутнях» Аркадія Непиталюка. Той, хто вже дивився
останню з названих картин, можливо,
заперечить: «Яке там місто? Депресивний райцентр... І не село, а ще трохи — і
хутір. Автошляхи з асфальтованим покриттям відсутні. Мобільний зв’язок не
ловить...». Але чимала частина українських населених пунктів, як зі статусом
міста, так і зі статусом села, наразі саме
так і виглядають. І часом не розібрати,
де ж, власне, місто, а де село. Де життя
починається, а де воно закінчується.

■ ТАКЕ КІНО

Одного разу
в Припутнях...
Родина і батьківщина, село і місто, війна і мир —
найболючіші точки дотику українців в одному фільмі

«Колиска» в бур’янах
Критики й широкий глядацький загал зустріли «Припутні» доволі неоднозначно. Комусь не сподобалося, що герої фільму, події в якому розгортаються
у Ніжині на Чернігівщині й розташованому коло нього вмираючому селі Припутні, спілкуються між собою розбавленою поліським діалектом мішаниною
українських і російських слів — суржиком. Не сподобалося, що люди ці надто багато лихословлять, особливо на початку фільму, коли, за законами жанру,
відбувається зав’язка сюжету (а в «Припутнях» вона кількарівнева, не з одною
групою дійових осіб).
Водночас, на нашу думку, «Припутні» — це не «примітив», не «несмак» і не
спроба опоганити наше село, яке дехто
досі вимагає від митців показувати винятково у вигляді «колиски української
духовності». Безумовно, село є колискою
й 90% громадян України так чи інакше
походять iз села, оскільки ще на початку ХХ ст. розташовані на наших землях
міста не були українськими за складом
свого населення. І щодо «колиски», то
знімальна група картини в цьому також
не сумнівається. Інакше не порушували
б вони болючих для усіх нас тем, не поверталися б знову до наших витоків. Хай
навіть у такий хірургічний спосіб.
Не подолано на початку нового тисячоліття креолізацію українців? Не подолано. Зубожіння мільйонів тих, хто виїхав до міста, але так і не став «міським»,
триває? Триває. Варто подивитися у соцопитуваннях на частку готових «виїхати з країни». А хіба інституція традиційної родини з багатовіковими цінностями досі не під загрозою? Хіба зникла
проблема розлучень, абортів і покинутих напризволяще новонароджених діток чи осіб похилого віку? Радше навпаки. Нація припинила вимирати? Величезні обшири у тій самій Чернігівській
області перестали знелюднюватися? Ні
і ще раз ні. Усе це ніде не ділося, а зараз його ще й помножено на лихоліття
російського збройного вторгнення. Не
помічати подібне, свідомого ігнорувати
— ще більший гріх, ніж бути прототипами головних героїв не надто приємної
для когось кінокартини. Хоча який гріх
у тому, аби продовжувати жити попри
все те, що постає проти тебе? А саме таким людям і присвячені «Припутні».

Про кого фільм
Дійовими особами чи то мелодрами,
чи то трагікомедії Аркадій Непиталюк
iз Романом Горбиком зі Швеції (саме
за його п’єсою «Центр» і знято фільм)
зробили три спершу не пов’язані між
собою групи людей: 1) ніжинська вчителька Христя і її приятель, таксист
Юрко, з яким вони ніяк не можуть налагодити стосунки: панночка не поспішає казати йому «так» i натомість
намагається підвищити культурний
рівень молодика, дає йому слухати у
«Тойоті» класику, забезпечує недоступними для його розуміння енциклопедіями, книжками, обклеює салон
авта пам’ятками з новими англійськими словами; 2) пов’язане кревними узами жіноцтво Зіна—Людмила—Світла-

Напівсело-напівмісто, яким у картині показано умовний «Ніжин», допомогло Люді, за її власними словами, вивчитися. Але вивчилася вона так, що працевлаштована на ринку, де працювати
треба й по вихідних, і може собі дозволити тільки кімнатку в занедбаному гуртожитку. У помешканні глядач побачить
комп’ютер і музичний центр, мабуть,
придбані для «доці». Гостинці до баби в
село вони тягнуть у руках та «кравчучкою». Авта не мають. Нема їм куди й забрати Зіну. У цю ж кімнату? Їм там самим тісно.
В одному з епізодів Зіна у розмові зі
Славком висловлюється про те, як непогано було б, якби він свого часу побрався
з її Людою. Колись вона була про Славка іншої думки. Нині ж він для неї суто
покупець продукованого нею домашнього самогону й не більше: «Славік, ти
ж мав бути моїм зятем. Ти мені так нравився». — «Не міг би. Я діда вашого боявся», — відповідає на це Славко. Про
деспотичність покійного Івана Стельмаха, що найбільше проявлялася під час
зловживання спиртним, ми дізнаємося
й з інших діалогів. Режисер подає його,
як наше комуністичне минуле — дурне,
немилосердне й неврівноважене.

Коли Припутні стануть заможними...

❙ Припутні. Реальне село і реальні проблеми.
на Стельмахи, взаємини між якими подано за схемою баба—донька—онука;
при цьому кожна з них наразі не має
поряд коханого чоловіка; 3) загублені
в порослих чагарями Припутнях батько й син, Станіславович і Славко, котрі
вже давно не переносять одне одного;
Станіславович при цьому важко працює, а його немолодий син (уже за 50,
якщо не під 60) страждає від психічного розладу й тиняється селом, попиваючи оковиту й згадуючи вродливу жінку, яка то тут, то там ввижається йому
серед білого дня.
Події у фільмі тривають лише дві
доби. Але всього відбулося стільки,
що вистачить на тиждень, а то й на місяць. Тієї літньої суботи, а події розгортаються на Спаса, почалося все з

ли на місце і, здавалося б, після невдалої спроби зловити телефонний сигнал
та зателефонувати до Христі, переможець сільських ґрунтових трас може
спокійно вертатися до Ніжина. Аж
ні, на авансцену виходить шкутильгаючий Славко. Він вкотре «побачив»
вбрану у блакитну сукню чарівну даму
у синьому капелюсі, яка сидить на зупинці. Колись ця пані була цілком реальною, але забралася геть, лишивши
кремезного й водночас хворого бороданя наодинці з пляшкою та з ковінькою.
Окрім Славка, узріти її ніхто не може.
Тільки він.
Ось і знову вона тут. А коло неї примостився з цигаркою якийсь невідомий
нахабного вигляду таксист, на плечі в
якого зараз її рука...

Особисте у фільмі міцно пов’язане з суспільним. Люди,
витурені з рідних земель радянською і пострадянською
дійсністю, животіють по гуртожитках, тоді як величезні садиби
їхніх батьків заростають травою.
того, що Людмила з донькою проспали рейсовий автобус до Припутнів і
змушені брати таксі. Їдуть вони на
загальнообов’язкові відвідини бабиного обійстя у селі. Кожна з них по-своєму розуміє мету поїздки — мати їхати мусить, бо «баба нас прокляне», але
не хоче, бо село й своє минуле життя у
ньому ненавидить, воно пов’язане для
неї з неприємними дитячими спогадами. Щось на зразок ритуалу ці гості є
й для самої Ніни, яка замість приязного спілкування й частування доньки
з онукою чомусь насамперед тягне їх
прибирати дідову могилу на цвинтарі.
Єдине спільне, навколо чого досі
обертаюся інтереси Зіни та її доньки, є
Світланка. «Доця», «дитина», «дитя»,
«наша щебетуха». При тому, що «дитині» близько 20, вона навчається у коледжі. І потайки від матері, а тим більше від баби, палить. А ще, не кажучи
нікому, носить під серцем незрозуміло
від кого зачату власну малечу.
Випадковим таксистом, котрий погодився за 220 грн. (майже в 10 разів
більше, ніж вартість поїздки до баби
на автобусі) везти Людмилу й Світлану до не знайомих йому Припутнів, виявився саме Юрко. Пасажири прибу-

Про що фільм
Звичайно ж, про страждання. І їхні
причини. А головною причиною неприємностей у житті зображуваних припутянців і ніжинців, як, вочевидь, намагаються нам донести кінематографісти,
є невлаштованість в особистому житті
та в побуті. Причому ці дві лінії виявляються настільки сильно переплетеними,
що інколи важко зрозуміти, а що ж було
(та є) первинним: злидні чи відсутність
власної повноцінної родини у звичному розумінні цього слова. І ось тут, шановні критики й ті, хто досі не зрозумів
призначення цієї стрічки, робиться наголос на важливій істині: основою чийогось добробуту є порозуміння в сімейному колі, насамперед зі шлюбним партнером, і водночас повний контакт iз дитиною. Особливо, якщо ця дитина єдина.
Коли на цвинтарі настає кульмінація у з’ясуванні стосунків між Ніною й
Людмилою, донька перераховує, чого
вона досі не може простити матері. «Усе
те гівно, яке було в мене в житті, усе через тебе... І знаєш, шо я тобі скажу? Шо
я байстря ось це в світ привела і шо воно
росте без батька — це ти в усьому винна», — захлинаючись слізьми виголошує вона.

Зображувана ситуація для України більш ніж типова. Навмисно стимульоване радянським окупаційним режимом повальне пияцтво серед чоловічої половини післявоєнного покоління і
прагнення народжених ними у колгоспному рабстві за будь-яку ціну перебратися до міста десятками років вбивало
село зсередини. Розривало зв’язок між
поколіннями, змушувало соромитися свого походження, формувало згубні внутрішні комплекси. У тому числі
й національні.
Але повернімося до наших жінок.
Порозуміння зі своєю матір’ю не мала
Людмила, не має його й її донька. Гідного чоловіка у місті жодна з них не
знайшла, необхідного матеріального рівня теж. Обидві прагнуть кудись
утекти, тоді як треба лише сісти й нарешті, як слід, поговорити з мамою. Висповідатися, вилити душу. Й отримати
розраду від того, що тебе зрозуміли...
Особисте у «Припутних» міцно
пов’язане із суспільним. Люди, витурені з рідних земель радянською і пострадянською дійсністю, животіють у
«клітках» десь по гуртожитках, тоді
як величезні за розмірами садиби їхніх
батьків заростають травою. Камера навмисно фіксує з півгектара коло Ніниної хати, не кажучи вже про неодмінний пай на полі. І, звісно ж, показує, як
«файно» на спільній кухні у Ніжині.
Однак саме туди, у занедбані Припутні, режисер приводить своїх героїв
разом із глядачами. Там усе почалося,
тут має і все закінчитися. Усе зле й непотрібне.
Знайшлося у картині місце й для
такої непростої теми, як війна. На наш
погляд, не здатний опанувати себе (аби
не сказати «хворий») Славко, який невмотивовано кидається на більш «просунутого» в деяких питаннях (має авто,
роботу, «мобілку», слухає класику,
охайно підстрижений) Юрка, уособлює тих одурманених ворожою пропагандою сепаратистів, що пішли найманцями до російських військ. У фільмі свого сина пострілами дробом у сідниці вгамовує місцевий «миротворець»
Станіславович. Але Донбас лише так не
вгамуєш. Для повної деокупації окремих районів Донеччини й Луганщини
слід буде попрацювати і з психологією
тамтешнього люду, і з їхніми страхами
та мареннями.
Пострадянські країни Центральної
Європи вже пройшли цей шлях. І не
шкодують. Дав би Бог, аби українське
село теж відродилося. І не тільки економічно, а й духовно, психологічно.
Аби в нас розквітнули тисячі доглянутих, заможних Припутнів. Не з поодинокими озлобленими пенсіонерами, п’яницями та хворими дітками, а
з великими здоровими родинами, де усі
почуватимуться забезпеченими, захищеними і водночас потрібними і почутими... ■
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■ НОМІНАНТ

Тіла і мізки:
ґравітаційні проблеми
Костянтин РОДИК

Сучасна китайська література
— terra incognita для українського читача. Епізодична з’ява
нобеліанта Мо Яня (Червоний
ґаолян: історія одного роду. —
Х.: Фоліо, 2015) лише масштабує пустку. Схоже, на Заході не
надто краще. Роман Лю Цисіня
«Проблема трьох тіл» вийшов
на батьківщині 2006-го, а переклали його в Америці та Німеччині лише десять років потому.
Й він одразу здобув найвищі
премії з наукової фантастики в
обох країнах.
Це наукова фантастика, що
не так вибудовує гіпотетичні світи, як візуалізує глухі
кути сучасної науки. Проблема трьох тіл — цілком реальна астрофізична загадка,
що наразі не має розв’язки:
чому ґравітаційні взамовпливи системи трьох пов’язаних
космічних об’єктів аж так хаотичні, що залишають дослідників «поза рамками звичного кола технічних знань»? Ба
більше: науковці «навіть не
можуть приблизно пояснити
це і за допомогою ненаукової
фантастики».
Аби було зрозуміліше, сюжет такий: планета з параметрами Землі перебуває не
під одним Сонцем, а під трьома — Трисолярис. Й ось ті
три світила виробляють таке,
чого землянин осягнути не в
змозі: літній схід сонця може
завершитися не звичним ранком-днем-вечором, а раптовою зимовою ніччю, «в одну
мить перетворивши знайомий світ на чуже, маловідоме місце». Загартована таким екстримом цивілізація
є, звісно, войовничо-агресивною — вона шукає у всесвіті більш комфортного місця
для тотальної еміграції і знаходить Землю.
Отже, гряде апокаліпсис.
Як тій напасті протиставитися — ніхто не знає. Польові
дослідження шокують науковців: «Усі свідчення ведуть
до одного висновку. Фізики ніколи не існувало і не існуватиме». Зрештою у головного
спеціаліста з цієї проблеми
«просто закінчилися ідеї».
Але — не у приватного детектива, котрого міждержавний військовий штаб найняв
для паралельного розслідування. «Суть моєї роботи полягає в умінні поєднати факти, події, речі, які здаються
непов’язаними на перший погляд», — каже він. Відтак на
кону з’являється китайський
професор Ленґдон чи Вільям
Баскервільський. І далі дія
розгортається так само стрімко й вигадливо, як у Дена Брауна або Умберто Еко. Літературознавець Ростислав Семків
пише про останнього: «Авантюра письма... пронизана уявою настільки, що ми починаємо думати: швидше за все
— так і було! Й жодні монографії потім не переконають
нас, що було інакше» (Як пи-

сали класики. — К.: Pabulum,
2016). Це цілком дотичне і
книжки Лю Цисіня.
Отже, «Проблема трьох
тіл» — з елітної полиці нонфікшен-екшену, де стоять
«Код да Вінчі» та «Інферно»,
«Маятник Фуко» і «Празький
цвинтар». У жодному з цих
творів не знайдемо однозначної розв’язки заявленої проблеми, бо автори не паразитують на проблематиці, а лише
намагаються привернути увагу до неї. Ну, так — вони не
білі й пухнасті стосовно власне наукової інтриги: вирішують за її допомоги власні гонорарні проблеми. Але
роблять це чесно і професійно. Читацькому загалові подобається неабияк — наклади усіх авторів бестселерні.
Хто з них кращий — безглузде запитання. Точно —
ніхто не гірший одне одного.
Так, Умберто Еко — неперевершений у плетінні безкінечної вервечки причина—наслідок—причина—наслідок;
Ден Браун — у віртуальній грі
«втеча-ловитва»; а Лю Цисінь
перетканий
політичними
алюзіями, настільки точноспостережливими, що читацька думка повсякчас збивається
на порівняння з нашим українським сьогоденням. Здавалося б, — де ми, а де Китай?
У тому-то й письменницька
майстерність — розгледіти загальне у різному.
Кожен із цих авторів
має свої бонуси для читача,
котрий шукає у письменстві передовсім розваг. У Еко
— захопливі середньовічні історії; у Брауна — переконливий путівник світовим
мистецтвом; роман Лю Цисіня можна прочитати і як «цікаву астрофізику», вельми
цікаву. Таку, що впирається у парадокс: «Більше знаючи, ви тільки більше загрузнете в цій проблемі». Та він
щоразу пірнає з таких трамплінів у темні глибини розуму: «Що я можу знати?.. Ось
у чому питання».
«Наша цивілізація не в
стані вирішити свої проблеми», — це, власне, стартова точка усіх згаданих письменників. В усіх ті проблеми
утикаються не так у наукутехніку, як у мораль (саме це
і перетворює їхні нонфікшн
тексти на художню прозу).
Спільне і в тому, що головні дієвці їхніх романів таки
сподіваються — посеред загальної зневіри — знайти
вихід. У Лю Цисіня присуд
такий: «Самостійне моральне пробудження настільки
ж неможливе, як і очікування того, що людство зможе
висмикнути себе із Землі за
волосся, подібно барону Мюнхґаузену. Для морального
пробудження потрібне втручання ззовні». І як тут не згадати ідею відомого фінансиста Олександра Савченка щодо
«пробудження» українського соціуму від наркотичного
корупційного забуття: «На

деякий час, 5-7 років, США,
ЄС та МВФ мають... взяти українських топ-чиновників під повний контроль,
включаючи призначення їх
на роботу та звільнення»
(25 років: Заповіти незалежності України. — К.: СамітКнига, 2017).
По ходу роману пана Лю
виникають групи підтримки
та опозиція ідеї зовнішнього втручання. У першому випадку це спочатку секти, що
швидко герметизуються і починають дискутувати схоластичні колізії: «Що реальніше:
світ зовні чи світ усередині
цих стін?». Фанатичність
цих осередків приваблює тих,
у кого «немає нічого в житті й за душею, крім постійної боротьби за виживання...
Люди, які нічого не бояться
внаслідок свого неуцтва».
Маси швидко радикалізуються — шириться розпач і
ненависть, суспільство потрапляє у «трясовиння взаємної помсти», виникає примара громадянської війни. Усе
відбувається за підручником
з ресентименту (див.: Сібе
Шаап, Мстива отрута: Ріст
невдоволення. — К.: Видавництво Жупанського, 2015).
Вигулькує і кандидат у
диктатори. Його антикризова програма — ядерний удар
по цивілізації Інших, котра
«у будь-який момент може
поглинути наш світ. У нас
немає іншого вибору, як ризикнути і поставити все на
карту». Знову-таки вельми
впізнавано. Пам’ятаєте, як
Путін просторікував перед
одноплемінниками: якщо
Росії немає місця у так званому цивілізованому світі, то
навіщо потрібен такий світ?
Роман «Проблема трьох
тіл» починається з картинок

китайської «культурної революції» 1968 року, яка за
своєю кривавою інтенсивністю водночас нагадує радянські 1933-й та 1937-й. Ті
самі «вороги народу», куди
не кинь оком; у тодішньому
Китаї це «П’ять чорних категорій»: землевласникиорендодавці, багаті селяни,
контрреволюціонери, ненадійні елементи, прихильники правих ідеологій. Бачимо безглузде «підняття
цілини» по-китайському;
зародження тотальної ко-

рупції; силову дискредитацію науки («щоб започаткувати революційну науку,
нам треба відкинути чорний прапор капіталізму
— теорію відносності!») і
«шарашки», де вцілілі науковці без вихідних продукують нові озброєння. Зрештою, масове клонування
«нової людини» — «обережної у висловлюваннях і вчинках, боязкої, котра тільки й
думає, як убезпечити себе з
усіх боків».
Усе це знадобилося письменникові не задля створення іще однієї зваби для читача — мовляв, це також й
історичний роман. По-перше, переконує автор, головні сюжетні проблеми,
сучасні, — то є прямий наслідок «культурної революції», логічне вивершення процесів, що стартували
з розчахнутої комуністами
скрині Пандорри. А по-друге, — і це алярмова ідея роману, — все може легко зіслизнути на те саме коло.
Тим більше що засобів впливу на електорат нині неміряно — у книжці дуже добре
описано продукування фейків і ботів на вищих технологічних, а відтак і владних
щаблях.
«Проблема трьох тіл» —
багатошаровий твір; можна
сказати, роман-квест. Власне, комп’ютерна гра є його
фабульним осердям; гра як
засіб поширення ідей. А оскільки ідеї ті вельми небезпечні, навіть поліція
поміж своїх функційних
обов’язках має «моніторинг розвитку подій у грі».
Та якщо вийти за межі сюжету, можна почути, що насамперед хотів викрикнути
китайський письменник:
«Здатність людини відрізняти правду від брехні —
прямо пропорційна обсягу її
знань». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО
Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів літа»: шорт-листи кожної підномінації. Серед зарубіжної
прози фігурує щороку більше книжок: торік їх було 99, а тільки
за першу половину нинішнього – 56. Тому робимо для цієї підномінації виняток: називаємо не сім, а чотирнадцять найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія
Ісабель АЛЬЄНДЕ. Там, за зимою. – Л.: Видавництво Анетти
Антоненко, 304 с.(п)
Ден БРАУН. Джерело. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 528 с.(п)
Юркі ВАЙНОНЕН. Німий бог. – К.: Комора, 176 с.(п)
Жан-Крістоф ҐРАНЖЕ. Лонтано. – К.: BookChef, 720 с.(п)
Маргарет ЕТВУД. Сліпий убивця. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 512 с.(п)
Міленко ЄРҐОВИЧ. Іншалла, Мадонно, іншалла. – Л.: Видавництво
Старого Лева, 528 с.(п)
Зоран ЖМИРИЧ. Блокбастер. – Х.: Фабула, 224 с.(п)
Кадзуо ІШІҐУРО. Похований велетень. – Л.: Видавництво Старого
Лева, 376 с.(п)
Айріс МЕРДОК. Чорний принц. – Х.: Віват, 576 с.(п)
Чеслав МІЛОШ. Долина Ісси. Сер. «Лавреати Нобелівської премії».
– К.: Юніверс, 232 с.(с)
ЛЮ Цисінь. Проблема трьох тіл. – К.: BookChef, 432 с.(п)
Томас ПІНЧОН. Нетямущий учень. – К.: Темпора, 306 с.(с)
Сильвія ПЛАТ. Під скляним ковпаком. – Л.: Видавництво Старого
Лева, 360 с.(п)
Карлос РУЇС САФОН. Гра янгола; В’язень Неба; Лабіринт духів.
– Х.: Клуб сімейного дозвілля, 512+320+800 с.(п)
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■ РЕЦЕПТИ

Щастя готувати і
щастя споживати!
Полтавчанка Катерина Скрябіна — про те, як зробити здорову їжу
незабутньо смачною
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Хтось із філософів сказав, що щастя — категорія, яка поряд із
нами, його просто треба вміти розгледіти. Та й у кожного щастя
— своє, особисте. Полтавчанка Катерина Скрябіна переконана, що
приготувати гарний сніданок, обід чи вечерю в будній день — це
також частинка щастя, яку ти відчуваєш у собі і яку даруєш рідній
людині. Важко з цим не погодитися, тим паче якщо існує цьому
безліч підтверджень.
Ось так буває: готуєш ти за звичкою чи за обов’язком, намагаєшся
зробити свою страву ситною, смачною, і часу ніби не шкодуєш,
але в результаті можна бути задоволеним хіба що тим, що свій
обов’язок чітко виконав. Катерина Скрябіна, лікар-стоматолог за
фахом, — людина надзвичайно зайнята і задіяна в цікавих соціальних проектах, каже, що такий підхід можна кардинально змінити,
просто підключивши до процесу готування душу, бо це — творчість, своєрідна релаксація, бажання потішити рідних, зрештою, з
душею приготовлена страва — це значні інвестиції в здоров’я.
«Свого часу я також переглянула свій раціон. Зрозуміла, що здорова їжа — запорука щасливого життя! Спершу я не розуміла, як
урізноманітнити своє меню. Прочитала чимало кулінарних сторінок на тему корисної їжі, знайшла багато гарних порад. І от що
усвідомила: готувати треба з душею, тоді й страви виходять особливі! Важлива гарна подача. Адже красиве не може не бути апетитним та смачним!» — ділиться Катерина уже з власного досвіду,
бо каже, що її сильній половинці дуже подобаються її кулінарні
пошуки. «До знайомства зі мною він не так уже й чітко розумів,
як можна смачно їсти та при цьому щоб ця їжа була корисною»,
— ділиться Катя.
Цим вона розвінчує міф про те, що чоловікам подавай лише м’ясо,
бачите, головне — це загалом подача, душа і бажання!

Хочу ще!
Так сказав чоловік Катерини Скрябіної, коли вперше скуштував кабачкові котлетки з курячим філе. Кабачкові — хочеться наголосити,
а не лише з м’яса! «Поєднання ніжного курячого філе та
соковитого кабачка не залишить нікого байдужим. А основна перевага цієї страви —
філе готується швидко, не вимагає тривалого тушкування.
Тож спробуйте, адже це дуже
смачно і просто!» — наголошує кулінарна майстриня Катерина.
Візьміть: 500 г курячого
філе, невеликий молодий кабачок, цибулину, яйце, столову ложку крохмалю, 2 столові
ложки сметани, сіль, чорний
перчик за смаком.
Отож — куряче філе помити та порізати на невеликі кубики. Кабачок вимити, очистити і натерти на дрібній тертці. Очищену цибулю натерти
на дрібній тертці або перемолоти на м’ясорубці. Філе та
овочі змішати в ємності, додати яйце, крохмаль та сметану. Перемішати. Посолити
та поперчити. Поставити в холодильник на 1-2 години. Готувати на невеликій кількості
рослинної олії на середньому
вогні. Викладати ложкою та
смажити з обох сторін до золотистого кольору.

Зелена запіканочка
Влітку зелене має бути в
пріоритеті на обідньому столі,
радить лікар Катерина. Смачна запіканка зі стручкової
квасолі з твердим сиром та
кмином за її рецептом — чудовий варіант такого пріоритету. Що додати? Смак цього зеленого смачного дива і справді незабутній.
Інгредієнти: 500 г стручкової квасолі, 200 мл молока,

2 яйця,150 г твердого сиру,
кмин, сіль, чорний перчик за
смаком.
Квасолю очистити. Довгі стручки перерізати навпіл.
Відварити 10 хвилин в підсоленій воді, з моменту закипання. Відкинути на друшляк. У
глибоку чашу влити молоко,
вбити яйця, додати сіль та
чорний перчик. Збити вінчиком до однорідної маси. Твердий сир натерти на дрібній
тертці. У форму для запікання викласти стручкову квасолю. Залити сумішшю молока та яєць. Зверху викласти твердий сир та притрусити
кмином. Готувати 25-30 хвилин при температурі 180°С.

Яйця пашот «Мішечки»
Яйця — продукт, просто
необхідний людині! Про корисність яєць не знають хіба
що немовлята. Тому їх треба
включати у свій раціон часто,
щедро і фантазійно! Катерина пропонує «Мішечки», і це,
погодьтеся, — чудова пропозиція.
Потрібно: яйце, сіль за
смаком, оливкова олія.
Харчову плівку (приблизно 15х15 см) викласти на невелику піалу. Змастити плівку оливковою олією. В заглиблення вилити яйце. Посолити.
Кінці плівки зібрати разом,
обв’язати ниткою. У каструлі
закип’ятити воду, зменшити
вогонь і опустити мішечки.
Варити 5-7 хвилин, у залежності від бажаної вами консистенції. Мішечки вийняти
з води, обережно зняти плівку та викласти яйця пашот на
таріль.

Любите тортики? Спечіть
печінковий!
«Обожнюєте печінковий
торт, але не завжди вистачає
часу, щоб його приготувати?

❙ Найніжніші котлети — якщо у них
❙ м’ясо «дружить» з овочами.
❙ Сильна половина полтавчанки Катерини визнає, що здорова їжа —
❙ найсмачніша!

❙ Запіканка з квасолі — смак літа
❙ в мініатюрі!
Тоді ось мій вам рецепт. Простий, швидкий та неймовірно смачний!» — заохочує Катерина Скрябіна до ще одного
чудового кулінарного шедевра, який готується швидше за
шаровий торт, але від того не
менш смачний.
Інгредієнти: 500 г курячої
печінки, 2 середні цибулини,
2 морквини, 100 г манної крупи, 2 столові ложки рослинної олії, сіль, чорний перчик
за смаком.
Для 200 г майонезу: яйце,
130 мл соняшникової олії, по
1/3 чайної ложки гірчиці,
солі, цукру, оцту.
Свіжу, бажано попередньо
не заморожену печінку пропустити через м’ясорубку.
Змішати з манкою, посолити
та поперчити. Поставити в холодильник на 20 хвилин.
Приготування майонезу.
В ємності погружним блендером збити яйце з сіллю, цукром та гірчицею. Тонкою цівкою влити рослинну олію,
постійно збиваючи до густої
маси. Влити оцет, ще раз добре збити.
Цибулю нарізати напівкільцями, моркву натерти на
дрібній тертці. Пасерувати в
невеликій кількості рослинної олії.
Форму змастити рослинною олією або вершковим маслом, посипати панірувальними сухарями. Викласти в
форму половину печінкової
маси. Змастити майонезом та
викласти моркву з цибулею.
На овочі викласти печінку.
Змастити майонезом. Випікати при температурі 180°С 4560 хв.
Подавати, порізавши на
порційні шматочки.

Матусин пиріг
Пироги — це щось дуже
рідне, мамине, родинне… Напевне, у кожного пироги асоціюються лише з найріднішою

❙ Матусин пиріг.
❙ Фото Катерини СКРЯБІНОЇ.
людиною.
«Найсмачніше завжди готує тільки мама! — підтверджує Катерина Скрябіна цю
істину. — На жаль, оригінальних рецептів моєї рідненької
збереглося дуже мало. Я намагаюсь їх відновлювати, спираючись на дитячі спогади. І от
я довго не могла наважитись
відтворити те, що матуся любила готувати найбільше —
пироги. У неї випічка виходила найкраща в цілому світі —
духмяна, смачна, легка, мов
хмаринка!
Нарешті я наважилась.
Підібрала, на мій погляд,
найвдаліший рецепт. Готуючи, вкладала всю свою душу.
І вийшов... матусин пиріг!
Малюнки на пирозі символічні — небо і земля з квітами (життя)».
Інгредієнти: 250 мл молока, 10 г дріжджів, 5 столових цукру, 450 г борошна, 50
мл соняшникової олії, 50 мл
вершкового масла, 0,5 чайної
ложки солі, 10 г ванільного
цукру, яєчний жовток, 6 столових ложок варення.
Молоко підігріти та висипати сухі швидкодіючі дріжджі і цукор. Залишити в теплому місці на 10 хвилин. Додати ванільний цукор, сіль,
розтоплене вершкове масло і соняшникову олію. Добре перемішати. Невеликими
порціями всипати просіяне
борошно. Замісити м’яке та
еластичне тісто. Покласти тісто в ємність, накрити рушником та залишити на одну годину. Об’єм тіста збільшиться
мінімум удвічі. Тісто розділити на дві частини: 2/3 — ос-

нова, 1/3 — для оформлення
пирога. Більшу частину тіста викласти в форму для випікання, попередньо змащену
соняшниковою олією або застелену пергаментом. Сформувати невисокі бортики.
Викласти зверху варення (я
використала сливову нутеллу). Іншою частиною тіста
прикрасити пиріг. Змастити
пиріг жовтком, накрити форму рушником та залишити на
15-20 хвилин. Випікати при
температурі 180°С 35-40 хвилин.

Тартуємо!
Тобто печемо тарт за Катиним рецептом! Незвичайне
поєднання заливки на основі
ряжанки та ягід і вас приємно
здивує. Спробуйте, на приготування такого тарту не потрібно багато часу!
Інгредієнти для тіста: масло вершкове — 100 г, борошно пшеничне — 150 г, жовток,
столова ложка цукру.
Начинка: ожина свіжа —
100 г, малина свіжа — 100 г,
ряжанка — 150 г, яйця — 2
шт., яєчний білок — 1 шт.,
крохмаль — 2 столові ложки,
цукор — 100 г.
Охолоджене масло змішати з борошном і столовою ложкою цукру. Розтерти до однорідної маси. Додати до тіста жовток та замісити. Для еластичності при
необхідності додати 1-2 столової ложки холодної води.
У формі для тарта невеликого діаметра (приблизно 19
см) викласти дно і бортики
тістом. В ємності змішати інгредієнти для заливки ягід
(білок, яйця, цукор, ряжанку, крохмаль). Перемішати
до однорідності. Заливку вилити в форму. Довільно розкласти ожину та малину. Випікати тарт з малиною і ожиною в духовці при температурі 180-190 градусів близько
40 хвилин. Готова начинка не
повинна липнути.
«Ми є те, що ми їмо. Ми повинні любити себе і своє тіло!
Показати своє ставлення до
організму можна через гарну,
корисну, смачну їжу. Спробуйте, це дуже легко!» — радить читачам полтавчанка Катерина. Спробуйте і — смачного! ■
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■ ФУТБОЛ

Новi виклики
Ярмоленко переходить у «Вест Хем», а «Динамо»
шукає підсилення у Південній Америці
Олексій ПАВЛИШ
Уже через десять днів — 21 липня
— матчем за Суперкубок України між
«Шахтарем» і «Динамо» стартує сезон
2018/2019.
«Біло-сині», як і торік, свій літній
збір проводять у Австрії, де вже встигли
зіграти чотири товариські матчі (дві перемоги та дві нічиї). Підопічні Хацкевича були сильнішими за азербайджанський «Карабах» (1:0, гол в активі Віктора
Циганкова) та румунський «Ботошані»
(такий же рахунок, результативний удар
на рахунку Віктора Лєднєва).
А мирові віце-чемпіон України розписав із представником Китаю «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (3:3, за столичних
забивали Віталій Буяльський, Назарій
Русин і Беньямін Вербіч) та швейцарським «Люцерном» (1:1, відзначився Артем Бєсєдін).
Перед вильотом до Альп кияни
встигли провести матч і на базі в Конча-Заспі з першоліговим «Колосом»
(2:1; забивали Хльобас, який уже покинув команду, та бразильський новачок Че Че).
Активно працюють «біло-сині» і на
трансферному ринку — окрім Че Че, на
постійній основі підписали голкіпера
Бойка. Пройшов медогляд та грає майже в кожному спарингу, але ще не уклав контракту екс-захисник «Металіста» і «Дніпра» Папа Гуйє, після зборів
вирішиться доля нападника Максима
Дегтярьова.

Основний же акцент скаути на чолі
з Євгенієм Красніковим (який свого
часу допоміг Мирону Маркевичу зібрати потужну команду бразильців у Харкові) роблять на латиноамериканський
ринок. За чутками ЗМІ, найближчими
днями стане гравцем киян лівий захисник Сідіклей з «Атлетико Паранаенсе».
Шукають столичні і форварда — цього
тижня зробили офіційну пропозицію
аргентинському «Расингу» щодо оренди Мансільї.
Якщо «Динамо» потужну трансферну
компанію розпочало в липні, то «Шахтар» підписав п’ятьох нових футболістів
ще до кінця червня. Основна ставка, як
завжди, на бразильців — Майкона, Фернандо, Мораеса і Маркіньйоса Сіпріано.
Воротарську ж позицію «помаранчевочорні» довіряють українцям (з «Карпат»
перейшов Олексій Шевченко, який буде
дублером П’ятова).
Двоє новачків — Мораес і Фернандо — вже встигли забити дебютні голи
за донеччан на зборах в Австрії: в активі
екс-нападника «Динамо» — два м’ячі, у
юного Фернандо — три.
Об’єктами трансферних чуток є й українські представники «топ-5» ліг. Так,
Андрій Ярмоленко змінює дортмундську «Боруссію» на лондонський «Вест
Хем». Британські ЗМІ переконують,
що клуби узгодили суму переходу — 20
мільйонів євро, а сам Ярмола вже нібито приєднався до представників АПЛ
для проходження медогляду.
Нагадаємо, екс-капітан «Динамо»

❙ Після чемпіонського сезону в «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко (ліворуч) може
❙ продовжити кар’єру у складі новачка АПЛ.
❙ Фото з сайта tribuna.com.
став гравцем «Боруссії» минулого літа
за 25 мільйонів євро. Перші півроку він
був основним (24 матчі, 6 голів та 6 передач), потім отримав травму та вибув
на три місяці, після чого взяв участь
лише у двох матчах.
Проваливши сезон, «джмелі» розпочали кадрову революцію: змінили тренера, і, за словами спортивного директора Міхаеля Цорка, більше довірятимуть юним гравцям. З огляду на вік
Андрія (восени йому виповниться 29)
та його давню мрію пограти на Туманому Альбіоні, «Вест Хем» — непоганий варіант для нього. Тим більше що
власники «молотків» запросили екстренера «Ман. Сіті» та «Реала» Мануеля Пелегріні (брав «золото» АПЛ iз
«синіми»).

■ БОКС

Виставкове повернення
Перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу Олександр Усик
набрав приголомшливої форми; готується до виходу в ринг і його
іменитий куратор
Оксана ПРОДАНЧУК
Віталій Кличко проведе бійреванш проти Леннокса Льюїса.
Така новина просто сколихнула
боксерський світ і викликала великий подив, адже екс-спортсменам уже по 46 років, вони давно
зав’язали з боксом! Про який бій
мова?! Але все виявилося набагато простіше: це буде виставковий
бій у рамках конгресу Всесвітньої
боксерської ради, який пройде в
Києві восени.
Таку грандіозну подію Україна прийме вперше, водночас
до столиці завітають такі легенди світового боксу, як Майк
Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та багато інших.
Так званою «вишенькою на
торті» стане зустріч у ринзі Віталія Кличка та його одвічного суперника Леннокса Льюїса.
Всі пам’ятають, чим закінчилося їх протистояння у далекому 2003-му. Драматичний поєдинок, пізніше визнаний «боєм
десятиліття в суперважкій вазі»,
був зупинений лікарем через розсічення у Віталія. На момент зупинки українець вигравав на

❙ Віталій Кличко та Леннокс Льюїс готуються провести восени
❙ виставковий бій у Києві.
❙ Фото з сайта liga.net.
картах усіх трьох суддів iз рахунком 58:56. Відразу після бою
Леннокс пообіцяв Віталію матчреванш, але не дотримав свого
слова і через кілька місяців оголосив про завершення професійної боксерської кар’єри.
Не слід забувати про характер нинішнього бою, він буде носити лише комерційний характер, адже екс-боксери вже не в
тому віці, щоб серйозно повертатися до рингу.
А от фінальний поєдинок
новоствореної Всесвітньої бок-

серської суперсерії між українцем Олександром Усиком та
росіянином Муратом Гассієвим, котрий має відбутися 21
липня в Москві, хоч і справжній, але теж має певний комерційний характер. Адже пояснити інакше рішення про перенесення бою на територію суперника не можливо.
Для нашого Олександра Усика боксувати на території противника не в новинку: всі свої
чемпіонські пояси він завойовував у лігві ворога, тому фактор

Близький до зміну клубу й Олександр Зінченко — вихованцем «Шахтаря», який у минулому сезоні відібігав за «Сіті» 14 матчів на позиції лівого захисника, цікавиться «Ньюкасл»,
а «Вулверхемптон» нібито готовий заплатити за нього 12-16 мільйонів фунтів. Повідомляється, що долю українця вирішить наставник чемпіонів Англії Пеп Гвардіола, але сам Зінченко не
проти залишитись у Манчестері.
Продовжить виступи в іспанській
Сегунді Роман Зозуля — 28-річний нападник на рік продовжив контракт з
«Альбасете». Екс-форвард «Динамо»
і «Дніпра» після невдалого періоду в
«Бетісі» реанімував кар’єру в складі
«чорно-білих» — у тридцяти матчах
відзначився дев’ятьма голами. ■

чужих трибун не повинен стати
на заваді для нього.
«Найголовніше — щоб Сашко боксував iз тверезою головою і не намагався вразити публіку. Усик може боксувати так,
що він, як кажуть, зводить Гассієва в школу. Головне — не битися, як iз Брієдісом, тоді це
може бути проблематично. А
якщо Саша буде з тверезою головою, то він може виграти в будького», — сказав колега Усика по
олімпійській збірній Олександр
Гвоздик.
Олександр повністю відновився після травми руки й активно готується до свого найважливішого поєдинку в кар’єрі, на
кону котрого стоятиме одразу
чотири чемпіонські пояси. До
слова, допомагає йому в цьому
вищезгаданий Гвоздик, який восени — після 4,5 року професіональної кар’єри — нарешті проведе титульний поєдинок за
звання чемпіона світу.

«Форма Усика просто приголомшлива», — написав на своїй
сторінці в Instagram промоутер
українця Олександр Красюк.
Звісно, шанувальники Усика сподіваються, що вже 21
липня він стане абсолютним
чемпіоном «крузервейту» та
володарем омріяного Кубка Мохаммеда Алі. Головне, щоб бій
був чесним і розмови після нього були винятково спортивного
характеру.
Вміє заінтригувати публіку і
чемпіон світу за версією WBA в
легкій вазі Василь Ломаченко,
який не так давно переніс операцію на плечі.
Українець виклав у соціальній мережі відео з підписом:
«Ну що, я повертаюся 25 серпня в бій. Як ви думаєте, хто наступний суперник?».
Очікується, що суперником
Ломаченка буде чемпіон світу
за версією WBO Раймундо Бельтран. ■

■ ХРОНІКА
Футбол
Після істерії, котра піднялася в Росії після відеопромови членів хорватської збірної,
колишніх київських динамівців — захисника Домагоя Віди та одного з помічників головного тренера Огнєна Вукоєвича, в котрій вони виголосили гасло «Слава Україні», федерація футболу Хорватії вирішила відрахувати останнього з табору національної команди.

«Формула-1»
На останніх двох етапах Гран-прі Австрії та Великої Британії чинний чемпіон світу
Льюїс Хемілтон неодмінно займав у гонках нижчу від свого головного конкурента Себастьяна Феттеля позицію. Не змігши завершити гонку на автодромі «Шпільберг», лідер «Мерседесу» вже тоді був змушений поступитися місцем на вершині загального
заліку пілотів опоненту з «Феррарі», котрий завершив австрійський етап третім і отримав мінімальну очкову перевагу в проміжному протоколі. У Сільверстоуні Феттель додатково наростив перевагу в боротьбі за чемпіонський титул, вигравши домашній для
Хемілтона Гран-прі. ■
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Христина Стуй: Олімпійська медаль — ціль кожного спортсмена
Бронзова призерка літніх змагань у Лондоні-2012 руйнує стереотип про те, що спринт — це дисципліна
темношкірих спортсменів

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ 2018

Славко ФЕРТ
У Голлівуді засяяла нова українська зірка, повідомляє на
своєму сайті «Голос Америки».
Цього року на великому екрані
з’явилося аж два голлівудські
фільми, де знялася 20-річна Іванна Сахно. Останні три роки ця юна
українська акторка активно будує
свою кар’єру в США. І досить успішно.
Упевнена в собі, молода й амбітна — таких в Америці люблять.
Серйозно про талант Іванни заговорили зовсім нещодавно, опісля
ролі у фантастичному фільмі «Тихоокеанський рубіж: Повстання».
Картина щойно завершила світовий прокат і зібрала майже 300
мільйонів доларів. Українка зіграла там роль кадета Вікторії.
Іванна Сахно народилася у
Києві в сім’ї «кіношників» — режисера Галини Кувивчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна.
Має старшого брата Тараса. У дитинстві дівчинка мріяла стати фігуристкою й навіть таксистом, але
врешті пішла в актриси. В Україні
Іванна стала відомою після появи
в першому україномовному сіткомі «Леся’Рома» (2005—2008)
та згодом у фільмі «Іван Сила»
(2013).
У віці 15 років Іванка разом із
батьками переїхала в Лос-Анджелес і з 2013 року там живе й працює. У Голлівуді Сахно вперше
заявила про себе — після ролі у
малобюджетному фільмі Томаса
Данна «Дерево тіл» (2017). У 2017му вийшла ще одна малобюджетна голлівудська стрічка за участю
дівчини — науково-фантастичний фільм жахів «Забрати назад
не можна». Засвітитися вдалося.
«Що таке бути українською дівчинкою, яка приїхала в Лос-Анджелес? Я спочатку брала всі кастинги, які тільки мені давали»,
— згадує Іванна. Дівчина каже:
опісля ролі у «Тихоокеанському
рубежі» її кар’єра стрімко злетіла. Вже були і перші папараці і
червоні доріжки.
А на черзі — прем’єра нової
стрічки за участю Іванни Сахно.
Йдеться про голлівудський блокбастер «Шпигун, який кинув
мене» (2018), де її екранною партнеркою є інша колишня киянка
Міла Куніс. Фільм вийде на вели-

■ МОЛОДА КРОВ

Наші люди в Голлівуді
Українська акторка здобуває популярність
на «фабриці мрій»
може підтримує свою
країну з-за океану.
Наприклад, у 2016
році на червоній
доріжці
Каннського фестивалю вона
з’явилася з
табличкою на
захист ув’язненого в Росії
режисера Олега Сенцова... ■

кі екрани 3 серпня. «Такі проекти, вони, звичайно, відкривають
двері в інші проекти, і відкривають уже двері на зустрічі
з режисерами, з якими ти
раніше не міг зустрітися», —
каже Іванна.
Кар’єра 20-річної Іванни в
Голлівуді розвивається стрімко. Сьогодні вона вже не ходить на всі підряд кастинги,
а спочатку отримує сценарії,
читає їх і вирішує: погоджуватися на роль чи ні. Вона знайома з багатьма зірками Голлівуду і
працює з ними на одному знімальному майданчику.
Наразі дівчина продовжує
вдосконалювати свою англійську, адже без довершеного в о лодіння нею розраховувати на успіх у
Голлівуді не варто.
«Мені треба ідеально
розмовляти англійською мовою, щоб
донести свою думку до людей. Я дуже
пишаюся
своєю
Батьківщиною —
Україною, частинка якої — назавжди в мені, і стараюся якомога більше розказувати
людям про свою
країну, розповідати, що відбувається
саме зараз
в політиці
і що відбувалося раніше, про
історію,
про звичаї і традиції»,
— ділиться Іванна.
Дівчина як

❙ Іванна Сахно.

12 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень
+25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +28...+30.
10 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 22-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин: уночi
+13...+15, удень +22...+24.

Північ
Захід

+14…+19
+24…+29

+15…+17
+22…+28
Схід

хмарно

Центр

+14…+20
+27…+33

+18…+23
+30…+35

дощ
сніг

Південь +18…+23
+28…+35
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

По горизонталі:
1. Найдорожча у світі пряність.
4. Місце для ув’язнення. 9. Скручений рулетом рис з іншими інгредієнтами як частина суші. 10. Притока Волги. 11. Одне із п’яти «С», яке
підвищує рейтинг видання. 13. Широка проїзна дорога. 14. Один із відомих українських банків, який збанкрутував. 15. «Цар-...» — одна з
найвідоміших картин Катерини Білокур, викрадена в Парижі. 16. Футляр для небіжчика. 20. Те, що кидають у воду, щоб приховати злочин.
22. Ім’я біблійного героя, який допоміг Ісусу Христу нести хрест на Голгофу. 23. Складова частина чого-небудь. 24. Ім’я в інтернеті. 26. «Народився ... на санях в лемківськім містечку Дуклі» (Богдан-Ігор Антонич).
27. Ім’я друга Путіна, поставленого
президентом Чечні. 28. Перевізник
із поверха на поверх у готелі.
По вертикалі:
1. Копчена риба в олії, з якої виходять смачні бутерброди. 2. Грубе
порушення правил у спорті. 3. Стан
надзвичайного нервового збудження, коли людина не тямить, що робить. 5. Лев із кіноказки «Хроніки
Нарнії». 6. Автор романів «Ім’я тро-

янди» та «Маятник Фуко». 7. Гірська
вершина, розташована в Туреччині,
але яка є символом Вірменії. 8. Короткий ніж із грубим лезом. 11. Лінза в окулярах. 12. Мінерал темносинього кольору, з якого виготовляють різні прикраси. 17. Пристрій для
копіювання документів у комп’ютер.
18. Одна з головних героїнь мультика про фіксиків. 19. Зимовий птах.
21. Жіноче ім’я. 22. Пес, герой популярного мультика. 25. Хрещений
доньки чи сина. 26. Одиниця інформації в комп’ютері. ■
Кросворд №73
від 10 липня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень
мінлива
+27...+29.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №74
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Зустрічаються двоє друзів:
— Ти чого такий похмурий?
— Знову з тещею посварився.
— Чого?
— Я помив свої черевики над
ванною, а пiзнiше чую тещин голос:
— Звідки у ванні пісок?
— Із вас сиплеться.
***
— Скажіть, що змушує вас напиватися щодня?
— Нічого не змушує, я доброволець.
***
Секретарка скаржиться подрузi
на начальника:
— Позавчора подарував менi
кольє зi смарагдами, вчора купив
норкову шубу, а сьогоднi зробив
пропозицiю.
— От негiдник, економити почав.

***
— Бабусю, я доїду до центрального ринку?
— Ні.
Пасажир виходить на наступній зупинці. Бабуся, крекчучи, вмощується на його місце:
— А я доїду.
***
— Скажіть, а коли ви зацікавилися парашутним спортом?
— Чесно кажучи, коли побачив,
що горить і другий двигун.
***
Приходить товста жінка в спортивний магазин і гордо питає у продавця:
— Я хотіла б подивитися на купальник, який би менi пiдiйшов.
Продавчиня, уважно оглянувши її:
— Я теж.
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