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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,81 грн 

1 € = 27,27 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Не спалiть Україну
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«Ще в нас провладні люблять покричати про АТО, війну, патріотів, що гинуть, полонених. 
А хто з цих крикунів підірвав свій зад і пішов на передову хлопців підмінити?! І не на день 
чи два, для того щоб піар-селфі зробити, а простояти там рік-два, як наші воїни стоять?! 
Виживати в тих умовах і з тим забезпеченням, які щедро держава надала!»

Надія Савченко
народний депутат, член ПАРЄ

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЛАНИ

На сьогодні 
— Конституція, 
на завтра — 
голодування
Надія Савченко 
запропонувала власне бачення 
«перезавантаження країни»
Олена КАПНІК

 Минуло два місяці, відколи з російського 
полону звільнили українську льотчицю Надію 
Савченко. Вже вдруге за цей короткий час на-
родний депутат та член ПАРЄ зібрала прес-
конференцію. Якщо на першій зустрічі з пре-
сою ніде було яблуку впасти, то вчора представ-
ників ЗМІ було менше. Чекаючи на Савченко, 
журналісти між собою жартували, чи прийде 
колишня бранка босоніж, чи співатиме Гімн і 
чи кричатиме «Слава Україні!». Утім, попри 
всі очікування, депутатка прийшла на підбо-
рах і у вишиванці; попросила вибачення, якщо 
вже встигла когось розчарувати; та в міру стри-
мано зачитала більше десяти сторінок своєї на-
ціональної ідеї «Народне державотворення Ук-
раїни. Концепція перезавантаження». 
 У своєму виступі Надія говорила про Дон-
бас, застарілий Мінський процес, черговий 
Майдан, воєнний стан, запізнілу декомуніза-
цію, децентралізацію як процес «закріпачен-
ня українців», розвінчала міф про свою спів-
працю з Віктором Медведчуком та вислови-
ла обурення, що «патріотичні промови наших 
політиків і політиканів розходяться з реальніс-
тю, а брехня, фальш, лукавство і зрада у нашо-
му парламенті повсюди». На вчорашній прес-
конференції Савченко заявила, що обмін поло-
неними не відбувається через піар нардепів, а 
тому від сьогодні вона знову оголошує голоду-
вання. Метою чергової відмови від їжі є «при-
скорення процесу звільнення українських за-
ручників, утримуваних на території Росії та 
окупованого Донбасу». За словами льотчиці, 
«голодування триватиме до дня позитивного 
результату». Задля цього вона готова їхати на 
непідконтрольну Україні територіїю і вести 
переговори із самопроголошеними ватажка-
ми «ДНР» та «ЛНР».
 Окрім усього, нардеп запропонувала своє 
бачення «перезавантаження країни», яке не-
обхідно розпочати з підготовки нової редакції 
Конституції сотнею народних представників. 
За словами Савченко, слід змінити і законодав-
чу базу країни, замість Верховної Ради створи-
ти Народну раду, а Президента зробити «сим-
волічною фігурою». 
 Нагадала колишня бранка й про свій закон, 
який викликав чимало суперечок у суспільс-
тві, а з в’язниць уже випустили майже сім ти-
сяч злочинців. Попри те, що глава МВС Арсен 
Аваков та міністр юстиції Павло Петренко пода-
ли до парламенту пропозиції щодо коригування 
«закону Савченко» в частині його поширення 
на рецидивістів і засуджених за тяжкі злочини, 
сама авторка документа вважає його «ідеально 
правильним», мовляв, «не потрібно змінювати 
закон — потрібно змінювати систему». 
 «Що потрібно нам, українському народові? 
Нам потрібно довести те, що ми почали на Май-
дані! Перезавантажити країну! 25 років в Ук-
раїні немає державотворення. Народ виживає 
окремо від влади при будь-якій владі. Влада об-
дирає народ. Чи достатньо в теперішніх умовах 
українцям такої повільної еволюції в політи-
ці та в житті України? Не думаю. Тому я йду 
шляхом революції. Я першою йду по «мінно-
му полю» політики, роблячи скандальні, непо-
пулярні і на крок передчасні заяви. Я розумію, 
що в цих умовах ціною нерішучості є життя 
людей! Тому й не боюся бути невірно зрозумі-
лою, розкритикованою і навіть знищеною!» — 
заявила Савченко. Попри свої гучні заяви, «без 
погодження з партією» кидати свій депутась-
кий мандат вона поки не збирається. ■

■ Іван БОЙКО

 Окупанти встановлю-
ють нові «рекорди» аг-
ресії в зоні АТО: позамину-
лої доби на донецькому на-
прямку ворог не застосо-
вував ствольну артилерію, 
але випустив по позиціях 
ЗСУ понад 260 мін.
 «Це рекордна кількість 
за літо 2016 року», — конс-
татує речник адміністрації 
Президента з питань АТО 
Олександр Мотузяник.
  За його словами, най-
гарячіше зараз на світло-
дарській дузі, на лінії Зай-
цеве—Майорськ, в авдіївсь-
кій промзоні та в Опитному. 
 «Саме на цих рубежах 
дії окупантів були особли-
во нахабні, тому сили АТО 
відкривали вогонь у від-

повідь», — каже пан Моту-
зяник. І додає, що в районі 
Зайцевого поранено двох 
захисників України. 
 У ніч на вівторок бойо-
вики також накрили арти-
лерійським вогнем перед-
містя Торецька — сели-
ще Північне. Зруйновано 
кілька будинків, в одному 
з яких мешкав співробіт-

ник поліції. Мешканці бу-
динків не постраждали від 
обстрілу лише тому, що їх 
не було вдома. 
 Серед іншого, у штабі 
АТО зазначають, що про-
тивник веде постійну радіо-
електронну та повітряну 
розвідку на лінії розмежу-
вання. Українські вояки та 
спостерігачі ОБСЄ постійно 

фіксують ворожі безпілот-
ники. 
 Водночас у районі оку-
пованого села Роздольне 
виявлено роботу комплек-
су радіотехнічної розвід-
ки та радіоелектронної бо-
ротьби МКТК-1А «Дзю-
доіст» російського вироб-
ництва, повідомляють у 
штабі АТО. 
  Прес-служба місії ОБСЄ 
додає, що згідно з даними 
повітряного спостережен-
ня, спостерігачами виявле-
но автоматизовану станцію 
перешкод на окупованій те-
риторії Донбасу.
 За оцінками спостеріга-
чів, система Р-330Ж «Жи-
тель» була прихована між 
деревами в селі Новогри-
горівка, яке розташоване 
за 61 км від Донецька. ■

Інф. «УМ»

 Мінсоцполітики це назвало «оп-
тимізацією соціального захисту сімей 
iз дітьми», поєднавши таку допомогу з 
виплатою при народженні дитини. Але 
юристи Української Гельсінської спіл-
ки підрахували: якщо допомогу по дог-
ляду виплачували в мінімальному роз-
мірі (130 грн. на місяць), то втрати кож-
ної сім’ї становитимуть майже 5 тис. 
гривень за три роки. Якщо ж мати от-
римувала допомогу в більшому розмірі 
(скажімо, 500 грн.), втрати сягнуть 18 
тисяч гривень. Мінсоцполітики ж вва-
жає, що соціальний захист родин iз 
дітьми таким чином посилено: «Вiд 1 
липня 2014 року розмір допомоги при 
народженні першої дитини збільшив-
ся на 10 320 грн. і становить 41 280 грн. 
Відтепер сума не залежатиме від того, 
якою ця дитина народилася, — пер-
шою, другою, третьою тощо, державою 
встановлено фіксований розмір допомо-
ги — 41 280 грн.».
 При народженні дитини родині 
виплачують 10 тисяч 320 гривень, а ре-
шту — 30 тисяч 960 — упродовж трьох 
років, по 860 гривень щомісячно. Тобто 
якщо раніше при народженні другої ди-
тини родина отримувала 62 тисячі гри-
вень, то тепер — на 21 тисячу менше. 
Якщо допомога при народженні треть-
ої та наступної дитини донедавна стано-
вила 124 тисячі гривень, то зараз — на 
83 тисячі менше.
 «Навіть анонсоване збільшення до-
помоги при народженні першої дитини 
насправді можна вважати умовним, бо 
розмір допомоги, яку виплачують од-
разу (трохи більше 10 тисяч гривень), 
не змінюється. Не зростає й сума що-
місячної допомоги (860 гривень), збіль-
шується лише час,  упродовж якого цю 

допомогу виплачують: iз двох до трь-
ох рокiв», — каже юрист Української 
Гельсінської спілки з прав людини Мак-
сим Щербатюк.
 Законом про Державний бюджет на 
2016 рік для осіб, у яких закінчився тер-
мін виплати допомоги при народженні 

першої дитини, що виплачується 24 мі-
сяці, на наступні 12 місяців призначаєть-
ся допомога до досягнення дитиною три-
річного віку у розмірі 130 гривень.При 
цьому період догляду за дитиною до до-
сягнення нею трьох років буде як і рані-
ше входити до страхового стажу. ■

НА ФРОНТI

Міна за міною
Ворог посилює радіоелектронну 
та повітряну розвідку і збільшує 
кількість мінометних обстрілів

■

Дiти — дороге задоволення. Державi не по кишенi.
Фото з сайта pedpresa.com.ua.

❙
❙

Є ПРОБЛЕМА!

Зекономили на дiтях
Вiд 1 липня 2014 року виплати допомоги по 
догляду  за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку скасовано

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Днями очільниця Держказначейства Тетя-
на Слюз розкрила «карти», «витягнувши з шух-
ляди» декілька тем. Зокрема розповіла, що на 
окуповані території Донбасу з жовтня 2014 року 
не йде жодної копійки зарплат, пенсій і т. п. Шо-
кувала тим, що у перші дні після Майдану в лю-
тому 2014 року фінансове становище в Україні 
було катастрофічним, адже на єдиному казна-
чейському рахунку було 108 тисяч гривень. І це 
були кошти цілої держави! (Зараз, на 1 липня 
поточного року, на єдиному казначейському ра-
хунку — 18 мільярдів гривень, і це, в основно-
му, стало можливим завдяки непоганій роботі 

фіскальної служби). Зізналася, що важливим 
чинником наповнюваності Держказначейства є 
перевищення кошторисних доходів над кошто-
рисними витратами Нацбанком України. І хоча 
на весь рік передбачено 38 мільярдів гривень 
надходжень від нього, але з початку 2016 року 
Нацбанк жодної копійки до бюджету не запла-
тив. 
 Крім того, «головний бухгалтер» країни 
повідомила, що чимало українців виграють у 
судах справи проти чиновників, органів влади, 
проте державі немає чим відшкодовувати їм 
моральні та матеріальні збитки — адже йдеть-
ся про мільярди гривень.
 «Насправді у нас є дуже велика проблема. 

Є така бюджетна програма 350х40х40. Це оз-
начає, що держава гарантує виплату за такими 
судовими рішеннями. На цей рік у законі про 
національний бюджет передбачено лише 144 
мільйони гривень на подібні витрати... Невико-
наних судових рішень станом на 1 липня 2016 
року — більш як 154 тисяч на суму близько 3 
млрд. гривень», — бідкається пані Слюз. 
 І перспективи невтішні, адже, якщо така 
тенденція та динаміка зберігатимуться й на-
далі, то «щасливчики», які нібито формально 
й виграли позови проти «верхів», змушені бу-
дуть чекати виплат... 20-30 років.  
 До речі, наслідки для держави через не-
своєчасні виплати дуже негативні. Як поясни-
ла Тетяна Слюз, за цією бюджетною програмою 
позивачі — це переважно фізичні особи (хоча 
є й юридичні). Всі вони звертаються до Євро-
пейського суду, а там, за нормами міжнарод-
ного права, крім основної суми боргу платить-
ся відповідна сума ще й у євро — 1-2 тис. «За 
інформацією, яка є у Міністерстві юстиції, в них 
на обліку може бути близько 10 тис. таких рі-
шень. І все це «впаде на плечі органів казна-
чейства», — невтішно резюмує керівник де-
ржавної «скарбнички». ■

ВІДШКОДУВАННЯ

Дожити до справедливості
«Головний бухгалтер» країни про судові протистояння: 
людина—суд—держава—чиновники

■
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Швидкий 
шлюб
В Одесі 
запрацювала 
експрес-кабінка 
для одружень
Наталя ТУРАК

 Після прийняття закону про 
скорочення терміну одруження 
ще одне місто спробувало себе у 
ролі українського Лас-Вегаса. У 
шлюбному марафоні в Одесі вже 
взяли участь майже 20 пар.
 Наразі укласти шлюб мож-
на за годину. Для цього моло-
дятам потрібно мати при собі 
лише паспорт та ідентифікацій-
ний код і, в разі якщо хтось із 
них раніше перебував у шлюбі 
— свідоцтво про розлучення. 
Реєстрація відбувається за пли-
ном живої черги. У міськраді 
таке нововведення сприйма-
ють позитивно: мовляв, зрос-
те кількість шлюбів, а з ними 
— і демографічна ситуація. А 
от місцеві жителі до миттєвого 
весілля поки ставляться досить 
скептично. «Так само як одру-
житись, швидко і розлучити-
ся можуть. На це не впливають 
штампи, а справжнє кохання 
триватиме і без шлюбу. І якщо 
ми вже переходимо на європей-
ську культуру сімї, то краще 
починати сприймати людей без 
кліше», — говорить «УМ» кан-
дидат наук, фахівець із питань 
сімейної психології Лілія Анд-
рущак. Хоча, за її словами, де-
який позитив у цьому нововве-
денні все ж присутній. «Сти-
мулом це стане для тих людей, 
котрі зараз на фронті чи збира-
ються туди. У звязку зі склад-
ною ситуацією в Україні чекати 
цілий місяць не завжди є мож-
ливість, а якщо в тебе є сім’я і 
ті, хто чекають тебе вдома, до-
дається наснаги, щоб поверну-
тись», — зауважує вона. 
 До того ж тепер створювати 
сім’ю можна навіть у темну пору 
дня. Так, колишній футбольний 
арбітр Віталій Годулян розпи-
сався з коханою Ольгою Нечає-
вою о другій годині ночі. Про 
це повідомив у Facebook голо-
ва Одеської ОДА Міхеїл Саака-
швілі: «Сьогодні о другій годині 
ночі я був присутній на першо-
му нічному одруженні в Україні. 
Футбольний суддя міжнародної 
категорії одесит Віталій Году-
лян розписався зі своєю нарече-
ною Ольгою Нечаєвою». За його 
словами, «пара вже реєструва-
ла шлюб у Лас-Вегасі, але фор-
мальності не дозволили їхньому 
союзу бути визнаним в Україні». 
«Для скептиків хочу підкресли-
ти — незважаючи на пізній час, 
молодята були абсолютно тве-
резі і зателефонували з прохан-
ням про одруження за годину до 
церемонії», — похвалився очіль-
ник Одещини.
 Як стало відомо, церемонію 
проводять за українськими тра-
диціями — із піснями, хлібом та 
сіллю. Зазначимо, що «Весіль-
на світлиця» працює цілодобо-
во. Водночас офіційне розлучен-
ня тут не здійснюють. Наразі 
це пілотний проект Міністерс-
тва юстиції. В експерименті, 
окрім Одеси, беруть участь ще 
чотири українські міста: Київ, 
Львів, Маріуполь та Сіверсько-
донецьк. ■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Територія відчуження, котра після 
страшної катастрофи 30 років була без-
життєвою пусткою, зараз має шанс на від-
новлення: там, де колись панували атоми, 
скоро вироблятимуть сонячну енергію. 
Уряд України переконаний, що зараз на 
«неживій» території відкриваються нові 
можливості для розвитку, тому ініціював 
створення сонячної електростанції. 
 За розрахунками фахівців, сонячні 
панелі зможуть забезпечити Україну на 
третину від обсягів енергії, що виробля-
ла колись ЧАЕС, тобто близько 1400 МВТ. 
Для цього планується використати 6 тис. 
га чорнобильської землі. «Чорнобиль має 
дуже хороший потенціал для використан-
ня поновлюваних джерел енергії», — за-

явив міністр охорони навколишнього се-
редовища України Остап Семерак, до-
давши, що для будівництва геліоуста-
новки вже є все необхідне: «У нас вже є 
лінії електропередач високої напруги, 
які раніше використовували для атомних 
станцій, дуже дешева земля і багато лю-
дей, навчених для роботи на електростан-
ціях». За словами міністра, Чорнобильсь-
ка зона може стати центром української 
альтернативної енергетики, адже кіль-
кість сонячних годин у зоні сягає показ-
ника південної Німеччини, котра є одним 
iз найбільших виробників геліоенергії у 
світі.
 Міністерство екології розраховує вже до 
кінця 2016 року встановити сонячні бата-
реї потужністю чотири мегавати, а загалом 
же потужність сонячних батарей геліостан-

ції по завершенні будівництва, за словами 
міністра, сягатиме одного гігавата. Окрім 
сонячної енергетики, на станції планують 
також вироблення біогазу та теплової енер-
гії. Проект такої геліоустановки потягне 
не менш ніж на 1 млрд. доларiв, тож наразі 
триває пошук інвесторів. Зокрема, на стадії 
переговорів дві інвестиційні фірми зі США і 
чотири канадські енергетичні компанії ви-
явили інтерес до сонячного потенціалу Чор-
нобильської зони. Крім того, ведуть перего-
вори і з Європейським банком реконструк-
ції та розвитку. 
 Для довідки: Чорнобильську зону вже 
використовують як плацдарм для геліо-
енергетики. За 20 км від Чорнобиля на бі-
лоруській території в Брагинському районі 
вже будують сонячну електростанцію по-
тужністю 22,3 MВт. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах народ від спеки 
рятують не лише пішохідним 
фонтаном у Долині троянд, 
між крапельками якого мож-
на пройтися й відчутно охоло-
нути, та питними фонтанчи-
ками, яких цього літа встано-
вили більше п’ятнадцяти, а й 
мобільною водяною брамою. У 
понеділок роботу цього, першо-
го в Україні, витвору рук тала-
новитих черкаських рятуваль-
ників було продемонстровано 
народу перед міською радою. 
Освіжаючий комфорт перевер-

шив усі сподівання — чимчи-
кувати попід брамою, з якої 
розсипалися крапельки роси, 
було багато охочих.
 За словами Костянтина Про-
ценка, речника начальника уп-
равління ДСНС України у Чер-
каській області, намагаючись 
полегшити вплив аномально-
го підвищення температури на 
своїх громадян, у багатьох міс-
тах Іспанії, Португалії, Греції і 
навіть сусідньої Польші на вули-
цях міст встановлюють такі спе-
ціальні водяні завіси, котрі пра-
цюють на сонячних батареях в 
автоматичному режимі і вмика-
ються відразу, тільки вулиця на-

повнюється задухою та спекою. 
 Отож вивчивши такий євро-
пейський досвід, наголошує Кос-
тянтин Петрович, черкаські ря-
тувальники вирішили втілити 
його у життя з урахуванням міс-
цевої специфіки. Замість соняч-
них батарей, насоса та ємності 
з водою, каже він, рятувальни-
ки вирішили скористатися місь-
кою мережею пожежних гідран-
тів. Конструкцію із залишків 
будівельних матеріалів, які ви-
користовувалися під час поточ-
них та капітальних ремонтів 
у підрозділах, зібрали за один 
день. А найбільш витратним та 
тривалим по часу реалізації ви-
явився дизайнерський етап на-
несення на конструкцію написів 
та логотипів.
  Як розповідає заступник 
міського голови Черкас Роман 
Буданцев, «брама безпеки», 
як її називають самі рятуваль-
ники, працюватиме упродовж 
усього спекотного  періоду і пе-
рехожі матимуть змогу на собі 
відчути пониження температу-

ри на кілька градусів, а відтак і 
полегшення від дії безжально-
го сонця. При цьому, уточнює 
пан Роман, конструкція водя-
ної завіси є безпечною для лю-
дини, і в разі вдалого експери-
менту подібні установки вста-
новлюватимуть і в інших ку-
точках міста.
 Як повідомив «Україні мо-
лодій» начальник Черкаського 
міськрайонного відділу Управ-
ління ДСНС України у Черкась-
кій області Андрій Хижняк, 
виготовлення та встановлення 
«брами безпеки» — це спільна 
ініціатива міської влади та ряту-
вальників із метою запобігання 
тепловим та сонячним ударам, 
а також  для  полегшення жит-
тя мешканців нашого міста. 
 «Браму безпеки», собівар-
тість якої — 500 гривень, ми 
передали на баланс Черкасько-
го водоканалу. Тож тепер це ко-
мунальне підприємство разом 
із міською владою опікувати-
меться її роботою», — підсумо-
вує Андрій Хижняк. ■

Ірина КИРПА
Миколаївська область

 За інформацією Головного 
управління Державної служби 
з надзвичайних ситуацій Ук-
раїни, у Новоодеському районі 
Миколаївської області оголо-
шено надзвичайний стан при-
родного характеру терміном 
на 40 днів. Лише завдяки щас-
ливому випадку небезпечне за-
хворювання не поширилося на 
інші райони. На даний час си-
лами співробітників місцевої 
ветеринарної служби встанов-
лено блокпости на в’їздах та 
виїздах навколо Нової Одеси. У 
жителів села вилучили на забій 
340 хворих свиней.
 «Перший масовий мор сви-
ней зафіксували ще в кінці чер-
вня, причому місцевий ветери-
нарний лікар у своєму виснов-
ку написав, що це африканська 
чума, — розповів голова еко-

логічної комісії Новоодеської 
районної ради Юрій Іпатенко. 
— Однак команди для більш 
рішучих дій від місцевої вла-
ди не надійшло, отож мешкан-
ці Нової Одеси просто згодову-
вали туші загиблих від страш-
ної хвороби свиней собакам. А 
м’ясо продовжували вивозити 
на продаж на найближчі ринки 
та базари».
 За словами заступника го-
лови Новоодеської райдержад-
міністрації Олександра Гри-
ценка, надзвичайних заходів 
не вживали, бо чиновники 
були нібито впевнені, що це не 
африканська чума свиней, а ба-
нальна «рожа». А самі ферме-
ри боялися робити більш де-
тальний аналіз, адже необхід-
ну в разі забою свиней компен-
сацію можуть і не виплатити. 
Воліли просто викидати туші 
загиблих тварин на смітник або 
ж вивозили їх на продаж в ін-

ший район.
 Тільки зараз служба авто-
мобільних доріг у Миколаївсь-
кій області анонсувала уста-
новку чотирьох карантинних 
ветеринарно-поліцейських 
постів на околицях Нової Оде-
си. Однак, за свідченнями оче-
видців, блокпости виконують, 
швидше, декоративну функ-
цію. М’ясо домашніх тварин 
усе одно регулярно вивозять до 
обласного центру на продаж.
 За фактом порушення вете-
ринарного законодавства, яке 
призвело до захворювання до-
машніх тварин на африкансь-
ку чуму, розпочато криміналь-
не провадження за статтею 251 
Кримінального кодексу Украї-

ни («Порушення ветеринарних 
правил»).
 Нагадаємо, що вірус афри-
канської чуми свиней небезпе-
ки для життя та здоров’я люди-
ни не становить, проте надзви-
чайно небезпечний для свиней. 
Через те, що ліки від цієї зарази 
ще не придумали, ветеринари 
просто забивають усіх хворих 
тварин у фермерських госпо-
дарствах, де виявляють афри-
канську чуму свиней. Щоріч-
но через цю хворобу фермери 
всіх регіонів України несуть 
великі збитки, адже необхідна 
в таких випадках компенсація 
за кожну тушу забитої тварини 
виплачується не завжди вчасно 
та у повному обсязі. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Випромінювання замість опромінення
Чорнобильська зона стане центром сонячної енергетики — в геліостанцію планують 
вкласти мiльярд доларів

■

НОУ-ХАУ

Нагрівся? Охолонь
Від спеки містян рятує мобільна 
водяна брама

■

ЗАРАЗА

Скомпрометоване 
сало
Люди місяць приховували спалах 
африканської чуми на своїх свинофермах

■

Свинi не виннi, що люди жадiбнi.
Фото з сайта agrobiznes.org.ua.

❙
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Тетяна ШПАЙХЕР

У разі дострокових парламентсь-
ких виборів до Ради можуть прой-
ти п’ять політичних сил, однак їхні 
рейтинги говорять про те, що пар-
ламент зіткнеться з черговою про-
блемою створення працездатної 
коаліції. Про це в інтерв’ю «Апост-
рофу» розповіла відомий соціолог, 
керівник фонду «Демократичні 
ініціативи» Ірина Бекешкіна. Втім 
вона вважає, що найближчим ча-
сом дострокові вибори навряд чи 
відбудуться, оскільки цього не за-
хочуть депутати-мажоритарники, а 
також дві коаліційні фракції — «На-
родний фронт» і «Блок Петра Поро-
шенка» (БПП).

 ■ Ще недавно було багато роз-
мов про те, що восени можуть від-
бутися дострокові парламентські 
вибори. Які сьогодні шанси у про-
відних партій?
 — Якщо порівнювати з останні-
ми парламентськими виборами, то 
в рейтингах партій відбулися пев-
ні зміни. Насамперед очевидно, 
що «Народний фронт» уже навряд 
чи підніметься на будь-яких виб-
орах. Якщо говорити про лідерів, 
то це «Батьківщина». Є результа-
ти різних опитувань, і якщо гово-
рити про все населення, 12% — це 
її стабільний рейтинг. Потім на 
рівні 8-9% — Опозиційний блок, 
«Блок Петра Порошенка», «Само-
поміч», Радикальна партія Ляш-
ка. З прохідних це поки що все.
 ■ А як справи з рейтингом 
двох анонсованих нових партій 
— перезапущеного «Демокра-
тичного альянсу» і ще однієї пар-
тії, яку створюють Чумак і Сак-
варелідзе?
 — Друга політична сила, я 
маю на увазі ту, яку створює Вік-
тор Чумак, ще не оформилася в 
партію, тому говорити про шанси 
можемо, але вставляти її як пар-
тію (в соціологічні опитування. — 
«Апостроф») поки що зарано. Це 
поки ще не партія. Що стосується 
«Демократичного альянсу» Васи-
ля Гацька, то поки там не було но-
вих сил, вони не були прохідними. 
Зараз потрібно подивитися — ціл-
ком можливо, що вони підійдуть 
до прохідного бар’єра.
 ■ Нещодавні вибори у семи ок-
ругах показали досить низьку 
явку. Як ви вважаєте, на наступ-
ні парламентські вибори люди 
підуть?
 — Я хотіла б зазначити, що 
більше половини населення або 
не визначилися з партією, або не 
збираються йти на вибори. Тобто, 

якби зараз проходили дострокові 
вибори, то, за даними соціологів, 
лише близько половини населення 
згодні на них піти. При цьому слід 
врахувати, що явка в опитуван-
нях вище, ніж реальна, стабільно 
мінімум відсотків на 10. І так від-
бувається не тільки в Україні. Це 
пов’язано з тим, що серед людей, 
які не цікавляться політикою, 
значний відсоток тих, хто на виб-
ори не ходить. Тому можна сказа-
ти, що явка високою не буде, якщо 
нічого не зміниться і не зміниться 
ця апатія.
 ■ Як ця апатія може вплинути 
на результати виборів?
 — Існує закономірність, що 
люди, які налаштовані протес-
тно, частіше ходять на вибори. 
Тому, по-перше, результати цих 
виборів можуть бути непрогнозо-
ваними. По-друге, я не уявляю ро-
боту коаліції, в якій чотири полі-
тичні сили — БПП, «Опоблок», 
«Самопоміч» і Радикальна партія 
Ляшка — набирають  приблизно 
однакову кількість голосів, буду-
чи дуже різними. Дуже важко ска-
зати, хто і з ким буде створювати 
коаліцію.
 ■ Є думки, що в разі достроко-
вих виборів може бути утворена 
коаліція «Батьківщини» і Опози-
ційного блоку. Чи можливий та-
кий варіант?
 — Це неможливо. «Батьківщи-
на» не буде створювати коаліцію з 
Опозиційним блоком, тому що це 
буде означати кінець її як полі-
тичної сили. Завжди, коли в на-
шому парламенті утвориться ко-
аліція, то основна проблема поля-
гає в тому, хто буде командувати. 
І як вони будуть домовлятися між 
собою, важко навіть уявити.
 Утім я думаю, що достроко-
вих виборів не буде, і з дуже про-
стих причин: половина Верховної 
Ради — це мажоритарники. Вони 
вже у парламенті. Навіщо їм йти 
на ці вибори? Це знову витрачати 
гроші, причому іноді з негаранто-
ваним результатом. «Народному 
фронту» вибори, очевидно, зовсім 
не потрібні. Та і БПП теж.
 ■ Як би ви охарактеризували 
проміжні парламентські вибори в 
Раду, котрі відбулися нещодавно?

 — Насамперед, це дуже низька 
явка на тлі апатії. Також очевид-
но, що такі речі, як підкуп вибор-
ців, спрацювали особливо успіш-
но.
 ■ Якщо говорити про соціоло-
гічні питання щодо президентсь-
ких виборів, які шанси сьогодні у 
Порошенка бути обраним на дру-
гий термін?
 — Шанси є. Більш того, якщо 
він буде в другому турі, то у нього 
є шанси перемогти, оскільки тут 
уже будуть голосувати не стільки 
за Петра Порошенка, скільки про-
ти того, з ким він увійде в другий 
тур.
 ■ Раніше його головним супер-
ником називали мера Львова Ан-
дрія Садового, але через сміттєвий 
скандал його рейтинг сильно пос-
траждав. Хто сьогодні є головним 
супротивником Порошенко?
 — Поки що, за всіма опитуван-
нями — це Юлія Тимошенко.
 ■ Тобто ви вважаєте, що якщо 
Юлія Володимирівна вийде у дру-
гий тур із Порошенком, то люди 
будуть голосувати проти неї?
 — Думаю, що так.
 ■ Серед соціологів існує думка, 
що, коли утворюється якась нова 
політична сила, у неї є шанси на-
брати близько 10%...
 — Дійсно, якщо це одна пар-
тія. А якщо ці дві партії, як у ви-
падку з політичними силами Ле-
щенка і Чумака, то невідомо, як 
вони ці 10% будуть ділити між со-
бою. Цілком можлива ситуація, 
що кожна з них не добере голосів 
до потрібних п’яти відсотків.
 ■ Раніше в статуті «Демокра-
тичного альянсу» згадувалося, що 
ця партія є християнсько-демок-
ратичною, але на останньому з’їзді 
слово «християнський» зі стату-
ту прибрали. Після цього партію 
розкритикували у Facebook. Як ви 
вважаєте, у партії додасться або 
зменшиться електорат після цієї 
зміни у статуті?
 — Facebook — це взагалі не по-
казово. Думка Facebook — це дуже 
невелика частина виборців. Я ду-
маю, що оскільки туди зайшли 
відомі персони, то вони набагато 
більше виграли, ніж втратили. А 
що їм втрачати? ■

ПРЯМА МОВА

Ірина Бекешкіна: 
Підкуп виборців 
спрацював успішно
Відомий соціолог дала 
прогнози з приводу 
ймовірності 
проведення 
дострокових 
парламентських 
і президентських 
виборів

■

Ірина Бекешкіна.
Фото з сайта apostrophe.com.ua.

❙
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ПОГЛЯД

Війна, брехня 
та божевілля
У майбутньому належить повністю 
замінити колоніальну і безвідповідальну 
еліту на патріотичну та відповідальну

■

Галина ПАГУТЯК, українська 
письменниця, лауреат 
Шевченківської премії 
з літератури

 У серпні 44-го  в моєму 
Урожі двоє людей вчинило 
самогубство у дуже страш-
ний спосіб: жінка зарізала-
ся бритвою, а чоловік зачи-
нився у хаті й спалив себе. 
Майже в один день, у різ-
них кінцях  села двоє людей 
не змогли впоратись з аб-
сурдом війни, хоч та, Друга 
світова, війна нам видаєть-
ся чорно-білою, але повер-
нення Червоної армії піс-
ля того, як на її початку ен-
каведисти розстріляли біля 
каплиці св. Антонія увесь 
цвіт інтелігенції — 40 чо-
ловік, а посеред села напов-
нили криницю тілами се-
лян, господарів і активістів 
«Просвіти», означало знову 
терор і вбивства.
 Моя бабця, у якої пере-
одягнені енкаведисти вби-
ли сина у 1946 році, му-
сила жити далі, але її  не-
виплакане горе виливало-
ся до кінця життя у тихе 
божевілля: вона чи не кож-
ного дня по обіді починала 
ходити по хаті й тихо пла-
кати за Юзьом, своїм пер-
вістком. І в 60 років, і в 80, 
і в 90. І на грудях носила па-
пірчик, в який було загор-
нуте його фото.
 Якщо ми думаємо, що 
нам минуться оті всі смер-
ті, втрачені домівки, Іло-
вайськ, Дебальцеве, піс-
ля того, як ми здолаємо во-
рога, то ми помиляємось. 
Навпаки — притлумлена 
свідомість звільниться, ту-
ман розвіється, і ми поба-
чимо тепер не кольоровий 
гібридний образ  цієї вій-
ни, а образ чорно-білий: 
українсько-російська вій-
на, де фронтом є вся країна, 
а не Донбас і Крим. І онуки 
тих, хто зараз сидить в око-
пах, не маючи права стрі-
ляти у відповідь, і онуки 
тих, хто  розважається піс-
ля трудового тижня в ніч-
них клубах, переживати-
муть цю війну значно глиб-
ше. Вона зробить їх інши-
ми.Вони бачитимуть те, 
чого не бачать зараз: у 2014 
році Росія підло напала на 
Україну, і країни, які мали 
гарантувати безпеку на-
шої держави, проігнорува-
ли свої зобов’язання, нато-
мість змушували українсь-
ку владу до компромісів із 
ворогом. Але український 
народ не дозволив цього і 
зупинив ворога, створив-
ши добровольчі батальйо-
ни. І це розповідатимуть у 
шкільних підручниках.
 Усе те, що так нас за-
раз засмучує — мародерс-
тво влади, продажність 
ЗМІ, повзуча русифікація, 
соціальний егоїзм — це оз-
наки постколоніального 
клептократичного суспіль-
ства. Західна Європа, окрім 

Польщі, під час Другої сві-
тової війни поводилась ще 
більш ганебно і не почуває 
зараз ані найменших до-
корів сумління. Вона вже 
тоді була клептократич-
ною.
 Я читала цікавий аналіз 
поведінки українських сту-
дентів під час створення 
УГА (Українська галиць-
ка армія. — Ред.). Одні вирі-
шили продовжити здобува-
ти знання і духовність, інші 
боялись, ще інші вважали, 
що то не їхня справа здобу-
вати волю України, але го-
тові були скористатись з цієї 
волі. Те саме відбувається 
зараз, тільки в клептокра-
тичному суспільстві, де ку-
пують дипломи і дають ха-
барі, частка патріотів серед 
студентів напевно менша, 
ніж у 1918 році. Але вона є. 
Інстинкт виживання при-
сутній як в окремій людині, 
так і в нації. Він приводить 
врешті до перемоги, яка, з 
точки зору здорового глуз-
ду, здається неможливою.
 Усі державні інституції 
в Україні нині колоніаль-
но-клептократичні, і нічо-
го дивного у цьому немає. 
Люди, які працюють у тих 
структурах гріха, не усві-
домлюють цього. Вони ля-
гають спати, вкриваючись 
брехнею, і встають із брех-
нею. Якщо ж зруйнувати ці 
структури в один момент, 
настане хаос, яким знову 
скористаються популісти і 
клептократи. Якщо ж зали-
шити на самоплив, то градус 
невдоволення у суспільстві 
тільки зростатиме, і тоді на-
стане також хаос. Від хаосу 
рятують публічне обговорен-
ня подій, незаангажована 
аналітика і поступове відво-
йовування окупованих сер-
дець. Українську галицьку 
армію створили на кошти, 
які пожертвували свідомі 
українці. Наші добровольчі 
батальйони –  також. Це ще 
одне підтвердження того, 
що війна 2014 року є націо-
нально-визвольною. Це аб-
солютно незрозуміло нашим 
західним сусідам-лібералам, 
для яких національне питан-
ня — в далекому минулому. 
Але, якби на міжнародному 
рівні про це заявили очіль-
ники нашої держави, стало 
б менше брехні і замовчу-
вання. Наразі цим просвіт-
ництвом займаються тіль-
ки свідомі представники 
української діаспори і за-
робітчани. Дива від цієї вла-
ди годі чекати. Головне не 
дозволити їй собою маніпу-
лювати і готувати нову, яка 
буде служити, а не правити. 
Тобто в майбутньому повніс-
тю замінити клептократич-
ну, колоніальну і безвідпові-
дальну еліту на патріотичну 
та відповідальну.
 А труп ворога пропливе 
річкою лише тоді, коли ми 
його уб’ємо в собі і поза со-
бою. ■
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«Розвідування сланцевого газу й у нас, і в інших країнах було призупинене 

ще й тому, що при теперішній низькій ціні на традиційний газ видобуток 
сланцевого газу стає нерентабельний».

Валентин Землянський
екс-начальник управління зi зв’язкiв 
iз громадськістю НАК «Нафтогаз»

УКРАЇНА МОЛОДА

Важливі сланці
 Передусім: що таке сланцевий (або — 
нетрадиційний) газ? Це метан, розчине-
ний у гірських породах, який раніше не 
вміли видобувати. Але певний час тому 
він спричинив газовий бум у США і дав 
змогу Сполученим Штатам продавати 
блакитне паливо до Європи, знизивши 
цим європейські ціни на вуглеводні.
 В Україні нетрадиційний газ знайшли 
на Донбасі — це газ щільних піскови-
ків, так звана Юзівська площа, яку ко-
лись планувала розробляти компанія 
Shell. Друга ж велика газоносна площа 
— Олеська, це газ сланців, які залягають 
на Львівщині та Івано-Франківщині, — 
його колись збиралася видобувати ком-
панія Chevron.
 Площа Олеського родовища переви-
щує шість тисяч квадратних кіломет-
рів, а запаси газу дорівнюють приблизно 
3-3,5 трильйона кубометрів. Компанія 
Chevron мала намір вкласти у розробку 
родовища більше 10 мільярдів доларів. 
Але перемовини про це йшли дуже тяж-
ко. 
 Івано-Франківська обласна рада 
кілька разів поспіль відхиляла проект 
угоди про розподіл продукції Олеського 
родовища з компанією Chevron, мотиву-
ючи це загрозою довкіллю, яку, на дум-
ку місцевих депутатів, несе гідророзрив 
пласта. Лише наприкінці 2013-го Івано-
Франківська облрада переважною біль-
шістю голосів підтвердила проект угоди, 
в яку внесли запропоновані депутата-
ми зміни. Однак побоювання експертів 
щодо екологічності видобутку нетради-
ційного газу залишилися.
 Головна небезпека, на яку вказують 
фахівці, — це забруднення питних во-
доймищ мийними засобами, спиртами 
та іншими хімікатами, які додають у рі-
дину для гідравлічного розриву газонос-
них пластів. Гідророзрив вважається не-
обхідним для видобутку нетрадиційно-
го газу. На Олеській площі є кілька пит-
них водозаборів, тож якість питної води 
в них може опинитися під загрозою. 
 Утiм поки екологи зважували всі 
«за» та «проти», поки місцева влада ух-
валювала рішення, працювати несподі-
вано «передумала» компанія Chevron. 
Пробувши в Україні рік, вона вже у 2014 
році почала згортати роботи, а у 2015-му 
пішла з українського ринку остаточно.
 Що ж стосується Юзівської площі, то 
для неї головною загрозою стала війна на 
сході України — війна, котра відлякала 
попереднього інвестора. 12 вересня 2013 
року тодішній Прем’єр Микола Азаров 
підписав угоду з компанією Royal Dutch 
Shell, що мала приступити до видобутку 
палива протягом двох років. «Приблиз-
но в 2015 році Shell уже видобуватиме в 
Україні значні обсяги газу», — анонсу-
вав Азаров, посилаючись на свою розмо-

ву з президентом компанії Shell.
 Микола Янович навіть не здогадував-
ся, що за пару місяців у країні спалахне 
Революція гідності, яка змете чинну на 
той момент владу. І що не стане ані Пре-
зидента Януковича, ані Прем’єра Азаро-
ва. І що на сході України Росія розпочне 

війну, котра призупинить чимало важ-
ливих проектів, зокрема й видобуток 
сланцевого газу. І що компанія Shell на-
слідуватиме приклад компанії Chevron, 
урешті-решт залишивши Україну і всі 
плани, з нею пов’язані. 

Новий гравець на ринку
 Однак минає все, минув і період не-
визначеності, викликаний відходом 
компанії Shell. 27 жовтня 2015 року 
було оголошено новий конкурс iз залу-
чення інвестора для реалізації угоди 
про розподіл продукції Юзівської слан-
цевої ділянки. Про перебіг такого кон-
курсу нічого не повідомлялося. Втім, як 
і про його учасників, що виявили заці-
кавленість цією пропозицією. Мовчала 
державна компанія «Надра України», 
мовчало й підконтрольне їй ТОВ «Над-
ра-Юзівська». Не коментувало ситуацію 
й Міністерство екології.
 Відтак, коли ім’я переможця нарешті 
стало відомим, воно викликало своєрiд-
ну сенсацію. І от з яких причин. По-пер-
ше, Yuzgas B.V. — структура надто «мо-
лода». Вона була зареєстрована 14 червня 
цього року зі статутним капіталом 1 000 
євро спеціально під розробку Юзівської 
ділянки. 100% компанії належить люк-
сембурзькому фонду Emerstone Energy, 
яким володіє компанія з управління ак-
тивами Emerstone Capital Partners, що 
також походить з Люксембургу. 
 Обидві структури створені в 2016 
році, а веб-сайт компанії зареєстрова-
ний трохи більше місяця тому — 29 чер-
вня. Своїх бенефіціарів та інвесторів 
Emerstone не розкриває. «Emerstone 
Energy управляє активами на суму $ 400 
млн., — йдеться на сайті компанії. — Ми 

готові вкласти близько $250-300 млн. у 
потенційні проекти у галузi розвідки та 
видобутку вуглеводнів».
 Інформаційне агентство «Ліга.net» 
провело своє розслідування і з’ясувало, 
що компанію Emerstone очолює Ярос-
лав Кінах. Він добре знайомий з реалія-

ми українського бізнесу. Наприкінці 
1990-х Кінах керував українським пред-
ставництвом Європейського банку ре-
конструкції і розвитку, після чого ство-
рив у Канаді компанію Iskander Energy, 
яка розвивала проекти з видобутку газу-
метану в Україні та володіла вуглеводне-
вими ділянками в Грузії та Болгарії. 
 В останні роки Кінах очолював ка-
надську компанію Black Iron. У 2010 
році за 13 млн. доларів вона викупила 
у компанії EastOne (що належить Вік-
торовi Пінчуку) проект Шимановсько-
го залізорудного родовища, а відтак про-
дала частку в ньому «Метінвесту» Ріна-
та Ахметова. Але проект не пішов, і на 
початку 2016-го Black Iron викупила ак-
ції назад.
 «Після того як Shell вийшла з догово-
ру, я зацікавився цим проектом і почав 
пошук інвесторів, у результаті чого не-
щодавно було створено фонд, — розповів 
в інтерв’ю «ЛІГА.net» Ярослав Кінах. — 
У складі нашого фонду тільки зарубіжні 
інвестори, але назвати ми їх поки не мо-
жемо, оскільки підписали договори кон-
фіденційності».

Підводні камені газовидобутку
 Перше питання, яке виникає у дано-
му контексті, стосується платоспромож-
ності Yuzgas B.V. Розробка Юзівського 
родовища — дороге задоволення. Тільки в 
геологорозвідку Shell планувала вкласти 
за кілька років близько 500 млн. доларів, 
а загальні інвестиції повинні були сягну-
ти 10 млрд. Врахуймо й те, що Юзівське 
родовище приблизно на чверть більше за 
Олеське. Площа Юзівської ділянки ста-
новить майже 8 000 кв. км, а прогнозні 
запаси газу оцінюються в 4,1 трлн. кубо-

метрів. Ситуація ускладнюється тим, що 
частково це прифронтова зона.
 «Зараз ми не можемо розкривати на-
ших зобов’язань за обсягами інвестицій 
в проект, оскільки ще не уклали договір 
з Україною, — пояснює Кінах. — У ході 
конкурсу уряд виставив нам кілька жорс-
тких умов, ми вже залучили частину гро-
шей і плануємо залучити додаткові кош-
ти найближчим часом».
 Що вийде зі співпраці України та 
Yuzgas B.V. — дізнаємося пізніше. Дуже 
показовим є вихід iз перемовин компанії 
Chevron, бо якщо мотиви компанії Shell, 
котра, по суті, тікала від війни, ще мож-
на зрозуміти, то позиція Chevron, яка по-
кинула благополучну Західну Україну, є 
тривожним сигналом. Він говорить що-
найменше про несприятливий інвести-
ційний клімат і про недовіру іноземного 
бізнесу до української влади.
 Звичайно, було б прекрасно, аби ця 
недовіра була подолана на прикладі 
Yuzgas B.V., адже Україна й без того за-
знала значних втрат, аби вдруге втратити 
ще й видобуток на Юзівській площі. Вій-
на на Донбасі вже поховала проекти «Ук-
ргазвидобування» з розробки ще одного 
альтернативного енергоносія — шахтно-
го метану. А анексія Криму Росією уне-
можливлює видобуток газу на глибоко-
водному Чорноморському шельфі. Цей 
проект мав намір реалізувати консор-
ціум компаній Exxon Mobil, Shell, OMV 
та «Надра України».
 Однак, окрім війни та всіх її наслід-
ків, із видобутком сланцевого газу вини-
кає ще одна проблема. Він зараз є нерен-
табельним — на тлі здешевлення «тради-
ційного газу» та нафти. Та й «продуктив-
ність» українських свердловин залишає 
бажати кращого — за твердженням фа-
хівців, вона становить лише одну десяту 
від продуктивності свердловин у США. 
 Набагато привабливішими для іно-
земних інвесторів сьогодні є проекти ре-
анімації виснажених родовищ традицій-
ного газу в Україні, вважає президент ук-
раїнського Центру глобалістики «Страте-
гія ХХІ» Михайло Гончар. «Уже є історія 
успіху низки компаній, котрі продемонс-
трували вражаючі результати. Напри-
клад, компанія «Укргазвидобування» 
вклала гроші в проекти свердловин гли-
бокого буріння та отримала триразове 
збільшення видобутку газу з 0,5 мільяр-
да до 1,5 мільярда кубометрів», — сказав 
експерт в інтерв’ю «Німецькій хвилі».
 За його словами, у Дніпровсько-До-
нецькому басейні сконцентровано чотири 
п’ятих усіх запасів газу України. Розроб-
ка закладень на великій глибині рента-
бельнiша та перспективнiша, ніж розві-
дування та подальша розробка родовищ 
сланцевого газу. «До сланцевого газу ми 
ще повернемося, коли відбудуться зміни 
у ціновій кон’юнктурі на вуглеводневих 
ринках. Цього варто очікувати не раніше 
2020-х років», — прогнозує експерт.
 Тим часом голова «Укргазвидобу-
вання» Олег Прохоренко наголошує, що 
надія на розробку родовищ як традицій-
ного, так і нетрадиційного газу в Україні 
з’явиться, коли ціна на паливо зросте до 
комерційно привабливого рівня. За його 
словами, видобуток метану вугільних 
порід економічно доцільний за ціни вище 
300 доларів за тисячу кубометрів. Слан-
цевий газ має економічну привабливість 
за ціни вище 265-365 доларів. А шельфо-
вий газ — 180-260 доларів за тисячу ку-
бометрів. «При цьому видобуток тради-
ційного газу економічно вигідний уже за 
ціни в 150 доларів», — вважає Прохорен-
ко.■

СЕКТОР ГАЗУ

Нові «юзери» Юзівки
На найбільші українські поклади сланцевого газу прийшов новий інвестор. 
Дуже загадковий

■

Проти сланцевого газу виступають і екологи, і економісти. Але ризикнути вирішила Україна, 
мабуть, усе ж мусить...

❙
❙

Дуже показовим є вихід iз перемовин компанії Chevron, бо якщо 
мотиви компанії Shell, котра, по суті, тікала від війни, ще можна 
зрозуміти, то позиція Chevron, яка покинула благополучну Західну 
Україну, є тривожним сигналом. Він говорить щонайменше про 
несприятливий інвестиційний клімат і про недовіру іноземного 
бізнесу до української влади.

Наталія ЛЕБІДЬ

Відомий американський політик і ко-
лишній директор ЦРУ Джон Дейч назвав 
видобуток сланцевого газу найважливі-
шою подією в енергобізнесі за остан-
ні 50 років. Так склалося, що поняття 
«сланцевої революції» пов’язане насам-
перед зі Сполученими Штатами — у 2009 
році ця країна вперше обігнала Росію за 
видобутком даного виду палива. Для 
США видобуток сланцевого газу став 
гарантією власної енергетичної безпеки 
— про це у 2009-му заявила адміністра-
ція Білого дому. 
Що стосується України, то наша газова 
незалежність — попереду. Свій намір 
добувати сланцевий газ Україна задекла-
рувала давно. А до конкретних кроків iз 
його реалізації вдалася, можна сказати, 
щойно. Днями стало відомо, що у най-
більшого в Україні родовища сланце-
вого газу, розташованого на так званій 
Юзівській площі, знайшовся свій розроб-
ник. Ним стала зареєстрована місяць 
тому в Нідерландах компанія Yuzgas B.V. 
Компанія перемогла у новому конкурсі 
на укладення договору про розподіл 
продукції по Юзівському родовищу, ого-
лошеному в жовтні минулого року.
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Оксана СИДОРЕНКО

 Найпоширенішою причиною виник-
нення лісових пожеж, як і раніше, стає 
людський фактор: непогашене вогни-
ще, кинутий недопалок, підпалена стер-
ня. За словами виконуючої обов’язки 
голови Держлісагентства Христини 
Юшкевич, практично всі лісові пожежі 
розпочинаються поза межами лісових 
масивів — на суміжних із лісом тери-
торіях. «Особливо загострюється ситу-
ація наприкінці літа, коли населення 
та різні суб’єкти господарювання ма-
сово випалюють суху рослинність та 
її залишки на сільгоспугіддях, торфо-
вищах, смугах відводу автомобільних 
доріг і залізниць, інших суміжних із 
землями лісогосподарського призна-
чення ділянках. Це повторюється рік у 
рік», — наголосила вона.
 Тим часом, за оперативними дани-
ми Держлісагентства, за сім місяців 
нинішнього року працівники держав-
ної лісової охорони ліквідували 440 по-
жеж на площі 716 гектарів.
 З початку року сталося дев’ять вели-
ких лісових пожеж на площі 501,5 гек-
тара, у тому числі верхових — на площі 
123,5 гектара. Найбільші пожежі дове-
лося ліквідовувати у лісах Луганської, 
Запорізької та Херсонської областей. 
 У липні зафіксовано збільшення 
кількості лісових пожеж через підви-
щення температури повітря. Минуло-
го місяця ліквідовано 205 пожеж на 
площі більше 560 гектарів, у тому чис-
лі шість великих пожеж на площі 465 
гектарів.
 Державна лісова охорона продовжує 
здійснювати профілактичні організа-
ційні заходи, щоб запобігти виникнен-
ню лісових пожеж та оперативно їх га-
сити. Держлісагентство звертає увагу 
на те, що на значній території України 
рівень пожежної небезпеки продовжує 

залишатися високим. Тому закликає 
громадян дотримуватися правил по-
жежної безпеки під час перебування у 
лісі, а за можливості взагалі відмови-
тися від прогулянок у лісі в пожежоне-
безпечний період.
 Якщо ж ви виявили загорання у 

лісі, потрібно телефонувати на номер: 
101. Також у Держлісагентстві ціло-
добово працюють телефонні лінії, на 
які громадяни можуть повідомляти 
про випадки пожежі у лісових маси-
вах. Номери телефонів: (044) 235-56-
20, 226-32-53. ■

Оксана СОВА

 Представники Головного управління 
Держгеокадастру у Запорізькій області 
презентували інтерактивну карту земель 
для учасників антитерористичної опера-
ції, яку розробили фахівці відомства. У 
ній зібрана інформація про земельні ді-
лянки на площі 3,616 тисячі гектарів, 
зарезервовані для передачі учасникам 
АТО. Графічне зображення земельних 
об’єктів прив’язано до координат та на-
несено на картографічну підоснову.
 Новий сервіс дозволяє кожному учас-
нику АТО швидко отримати повну інфор-
мацію про вільні земельні ділянки, са-
мостійно переглянути їх місцерозташу-
вання, віддаленість від найближчого на-
селеного пункту, цільове призначення 
та інші характеристики. Для цього до-
статньо зайти на офіційний веб-сайт Го-
ловного управління Держгеокадастру у 
Запорізькій області у розділ «Інформа-
ція для учасників АТО та членів їхніх сі-

мей». Розроблений електронний продукт 
дозволяє також кожній особі самостійно 
відстежувати всі етапи оформлення зе-
мельної ділянки.
 «Два місяці Головне управління Держ-
геокадастру області та його територіальні 
органи на місцях працювали над створен-
ням узагальненої інтерактивної карти для 
учасників АТО. Тепер ми можемо впевне-
но сказати, що наші зусилля не були мар-
ними. Сучасний програмний продукт від-
криває значно більші можливості в порів-
нянні з паперовими носіями інформації», 

— наголосив виконувач обов’язків на-
чальника Держгеокадастру області Вла-
дислав Шляховий.
 Землевпорядники регіону планують 
поетапно вдосконалювати інтерактивну 
карту в процесі роботи. Вже зараз здійс-
нюється фотофіксація кожної земельної 
ділянки, що резервується для учасни-
ків АТО. Фотоматеріали будуть заванта-
жені окремим шаром. Це допоможе ко-
ристувачам отримати ще більш розгорну-
те уявлення про об’єкт, що пропонується 
для передачі у власність. ■

Інф. «УМ»

 Під час зустрічі в Міністерстві аг-
рарної політики та продовольства Украї-
ни радник Посольства Франції в Україні з 
аграрних питань Ніколя Перрен зауважив, 
що підтримка малих та середніх фер-
мерських господарств є запорукою ус-
пішного розвитку сільського господарс-
тва України, тому французькі експерти 
готові ділитися своїм досвідом у здійс-
ненні відповідних реформ. У тому числі 
— щодо змін законодавства в наближен-
ні до європейських норм.
 Відносини між Україною та Фран-
цією традиційно займають одну з клю-
чових позицій саме у співробітництві у 
галузях сільського господарства. І це не 

тільки оцінене вітчизняними аграріями 
французьке насіння кукурудзи та інвес-
тиції в будівництво заводів для його ви-
робництва в Україні. За підтримки По-
сольства Франції в Україні започатко-
вано проект «Підвищення інформова-
ності та оцінка потенціалу валоризації 
високоякісних харчових продуктів у 
Львівській області». На основі фран-
цузького досвіду валоризації тради-
ційних продуктів харчування та євро-
пейської системи географічних зазна-
чень проект передбачає з 2016 року 
підвищувати інформованість та оціни-
ти потенціал додання вартості тради-
ційним харчовим продуктам. Поки що 
— у масштабах Львівської області, яка 
має яскраву національну ідентичність 

та характеризується високою динамі-
кою розвитку продовольчого сектору.
 Щоб підтримати Україну у впровад-
женні європейської системи географіч-
них позначень, цей проект за пропонує 
супровідну методику розвитку та вало-
ризації традиційних харчових продуктів, 
адаптовану до українського контексту та 
з можливим впровадженням в інших об-
ластях України. Його реалізація включа-
тиме три етапи: детальне вивчення по-
тенційних харчових продуктів, семінари 
для учасників; вибір продуктів та рецеп-
тів; інформування та поширення досвіду 
на інші регіони України. Термін реаліза-
ції: серпень—грудень 2016 року.
 «Ми надаємо важливе значення 
започаткуванню співпраці в рамках під-

писаного у квітні цього року Меморан-
думу між Мінагрополітики та Держав-
ною установою з питань сільськогоспо-
дарської та морської продукції Фран-
цузької Республіки «ФрансАгріМер», 
що передбачає обмін досвідом для 
здійснення економічного моніторингу 
та аналізу сільськогосподарських рин-
ків», — каже заступник Міністра Олена 
Ковальова. Серед пріоритетних напрям-
ків — співробітництво при аналізі сіль-
ськогосподарських ринків, насінництва 
та охорони прав на сорти рослин, в екс-
пертній підтримці розвитку малих фер-
мерських господарств, локальних брен-
дів сільськогосподарської продукції та 
виробництва нішових продуктів в Ук-
раїні. ■

Процент для фермера
 Міністр аграрної політики та продовольства України 
Тарас Кутовий вважає, що один відсоток від продажу сіль-
ськогосподарської продукції у ВВП має йти на підтримку 
малого та середнього фермерів. Про це очільник аграрно-
го відомства повідомив під час прямого ефіру на телеба-
ченні: «У натуральному вираженні — це 5 млрд. гривень, 
які потрібно направити на підтримку малого та середнього 
фермерів. Приблизно через рік малий фермер має зро-
зуміти, що система саме так має працювати. І вона буде 
так працювати».  Серед передбачених в АПК інструмен-
тів стимулювання розвитку виробництва — державні аг-
рарні інтервенції, фінансова підтримка агропромислового 
виробництва, часткова компенсація капітальних і поточ-
них витрат та відсоткової ставки за банківськими креди-
тами, компенсація витрат на страхування від сільськогос-
подарських ризиків, в тому числі страхування доходів. 

Іран запрошує виробників ВРХ
 До Міністерства аграрної політики і продовольства 
звернулося Посольство України в Ісламській Республіці 
Іран із пропозицією виробникам великої рогатої худоби в 
Україні здійснити візит до Ірану для розширення двос-
тороннього співробітництва. 
 Основною метою візиту є обговорення участі ук-
раїнських компаній в реалізації державної програми уря-
ду Ісламської Республіки Іран щодо забезпечення продо-
вольчої безпеки країни до 2035 року. Заплановані термі-
ни візиту — 6-8 серпня цього року.

У Держпродспоживслужбу — 
за конкурсом
 Чергові конкурси на заміщення вакантних посад 
керівників головних управлінь у чотирьох областях 
оголосила Держпродспоживслужба. Вакансії відкри-
то у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській та 
Львівській областях. Також шукають претендентів на по-
саду начальника управління у Чернівцях. Детальні ого-
лошення опубліковано на сайті Національного агентства 
України з питань державної служби.  

Сальмонельоз у «придорожньому» 
м’ясі
 Покупець, вирішуючи придбати їжу на вулиці, по-
винен усвідомлювати ризики для здоров’я. Бо у біль-
шості випадків вулична торгівля в Україні — незакон-
на. Так голова Державної служби України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів Во-
лодимир Лапа прокоментував спалах захворювання на 
сальмонельоз в Ізмаїлі. «Дев’яносто випадків зі ста — 
торгівля на вулиці є незаконною. Але поширеність її в 
наших містах і селах свідчить і про низький рівень до-
статку населення, що спонукає людей шукати дешевшу 
продукцію. Навіть адаптація українського законодавства 
до європейських норм відбувається з урахуванням на-
ших реалій. В ЄС ви не зможете продавати продукти на 
ринку, якщо у вас подвірний забій. Запровадження та-
кої норми у нас призведе до революції. Адже в Україні 
50 відсотків утримання тварин — подвірне», — наго-
лосив Лапа. В Україні функціонують офіційно оформ-
лені ринки, де є лабораторії, проводяться спеціалізо-
вані ярмарки, тому варто уникати придбання на вулиці 
м’ясної продукції. Наразі Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства розробляє закон про локальні рин-
ки. Але його нинішня відсутність не відміняє дотриман-
ня правил гігієни, календаря щеплень для худоби, яка 
утримується в особистих господарствах селян. 

Цукру вдосталь
 Україна здатна повністю забезпечити внутрішній 
ринок цукру на наступний сезон. За даними Мінагро-
політики поточного маркетингового року буде виробле-
но близько 1,7 млн. тонн цукру. Протягом останніх років 
знижується споживання цукру населенням, скорочують 
запит на цукор суміжні галузі харчової промисловості. 
«З урахуванням початкових запасів та обсягів зовніш-
ньої торгівлі, у тому числі і в рамках домовленостей з 
ЄС, пропозиція внутрішнього ринку за нашими прогно-
зами, становитиме близько 2,05 млн. тонн, при потребі 
внутрішнього ринку 1,6 млн тонн.», — зазначив дирек-
тор департаменту продовольства МінАПП Микола Мо-
роз. Згідно з офіційними даними Держстату, протягом 
листопада — червня оптово-відпускні ціни виробників 
та роздрібні ціни на цукор знизились на 9,2% та 11,8% 
відповідно. Ключовим фактором, який вплинув на рі-
вень ціни цукру в Україні, за припущенням спеціалістів 
МінАПП, могло стати зниження попиту на цукор зі сто-
рони переробних підприємств та населення. За дани-
ми Держстату, минулого року зменшилось на 451 тис. 
тонн (15%) виробництво основних цукровмісних продук-
тів (соків, джемів, згущених молокопродуктів, йогуртів, 
морозива, кондитерських виробів, солодких алкоголь-
них та безалкогольних напоїв тощо), що в перерахунку 
на цукор становить 110 тис. тонн (7% обсягу ринку цук-
ру). А показник споживання цукру населенням має пос-
тійну тенденцію до щорічного зниження: у 2011 році спо-
живання цукру на одну особу — 38,5 кг на рік, у 2014 
році — 36,3 кг. Станом на 15 липня поточного року оп-
тово-відпускна ціна цукру з заводів становить 12,6-13,1 
грн./кг, а середня роздрібна ціна цукру в Україні стано-
вила 13,67 грн./кг. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ ПОЖЕЖІ

Не спаліть Україну!
Випалювання стерні та сухостою призводить 
до катастрофічних наслідків

■

Майже всі лісові пожежі починаються на суміжних із лісом територіях.
Фото з сайта tyzhden.ua.

❙
❙

ІНТЕГРАЦІЯ

Фермерство з французьким акцентом
Експерти з Франції допомагатимуть українськими аграріями адаптуватися 
до правил Євросоюзу

■

АДМІНСЕРВІС 

Вибери собі землю
Запорізькі землевпорядники створили інтерактивну 
карту земельних ділянок для учасників АТО

■
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Анульовано резолюцію Каталонії 
про незалежність
 В Іспанії Конституційний суд 1 серпня анулював 
резолюцію парламенту Каталонії, яка оголошувала 
план дій для здобуття незалежності до 2017 року. 
Минулого року суд уже скасував аналогічне рішення 
каталонців, проте депутати автономії тиждень тому 
ухвалили другий аналогічний документ, повідомляє 
агенція «Рейтер». Дія резолюції таким чином при-
зупинена судом на п’ять місяців, потім її скасуван-
ня може бути зняте або затверджене як постійне. 
Крім того, відповідальних за парламентську ініціа-
тиву щодо «одностороннього виходу» можуть ош-
трафувати та відкрити кримінальну справу.
 Іспанський уряд неодноразово заявляв, що не 
допустить відокремлення Каталонії — регіону, який 
виробляє майже п’яту частину ВВП країни. Водно-
час підтримка сепаратистських рухів зростає, як по-
казують дані останніх опитувань.

Проти уніфікації цін на ліки в ЄС
 Плани Єврокомісії встановити єдині ціни на лі-
карські препарати на всій території Євросоюзу зна-
ходять підтримку міністрів охорони здоров’я Захід-
ної Європи, але наштовхуються на різкий спротив у 
нових країнах-членах на Сході Європи. Уніфікація 
цін на ліки буде означати їх здешевлення на Заході 
континенту і значне подорожчання на Сході.
 Міністр охорони здоров’я Польщі Константи 
Радзівілл заявив, що Польща нiколи не погодить-
ся з такою пропозицією. З ним солідарні й інші краї-
ни Вишеградської групи (Угорщина, Чехія та Сло-
вачччина). Міністр Радзівілл заявив, що наслід-
ком низьких цін на ліки в Польщі є їх редистрибу-
ція (вивезення до інших країн, передусім України), 
що обертається нестачею ліків у польських аптеках. 
Але ця проблема є значно меншою, ніж загальне 
зростання цін на медикаменти.  

За півроку притулок у Німеччині 
попросили 1,5 тисячі українців
 За перші шість місяців 2016 року в Німеччині 
подали заяви на отримання притулку 1474 грома-
дяни України. Про це йдеться у відповіді феде-
рального уряду на запит депутаток Бундестагу від 
фракції «Союз 90»/Зелені. За півроку 1292 заяви 
були розглянуті, тоді як станом на кінець червня на 
розгляді Федерального відомства з питань біжен-
ців та міграції залишається 6 299 заяв українців 
про надання притулку. У десяти випадках німець-
кі чиновники визнали українців біженцями, тоді як 
кількість відхилених заяв становила 570, йдеть-
ся у документі. З січня до травня 107 українських 
громадян були депортовані. У 2014 році українці 
подали 2703 заяви на надання притулку, у 2015-
му — ще близько 4400. Минулого року лише для 
5,3 відсотка заяв ухвалили позитивне рішення про 
надання притулку.

Штрафуватимуть за використання 
незрозумілих для читачів слів 
 Таджикистан оголосив, що штрафуватиме 
журналістів, які використовують складні слова, 
незрозумілі для читачів. «Є випадки, коли жур-
налісти використовують до 10 слів, незрозумі-
лих для звичайного читача, глядача або слуха-
ча, у своїх матеріалах протягом одного дня. Роб-
лячи це, вони грубо порушують норми офіційної 
мови, — сказав глава комітету з термінології Гав-
хар Шаріфзода. — Є правила написання і вимо-
ги дотримання норм офіційної мови, яких ми всі 
зобов’язані дотримуватися». За його словами, де-
яким журналістам загрожує штраф у розмірі від 
75 до 100 доларів США, і компаніям — від 150 до 
200 доларів США. У Таджикистанi раніше заборо-
нили давати немовлятам іноземні імена. Колиш-
ня радянська республiка припинила використову-
вати російську мову як офіційну в 2009 році, хоча 
таджицька, офіційна державна мова, як і раніше, 
пишеться в адаптованому вигляді російської ки-
рилиці. Останнім часом влада в країні скаржила-
ся на зростаючий вплив фарсі і дарі, які викорис-
товують в Афганістані.

Перериють Кремль у пошуках скарбів
 Президент Росії Володимир Путін підписав 
постанову про проведення археологічних дослі-
джень у східній частині Кремля. Останній час такі 
роботи проводились у 70-х роках минулого століт-
тя. Проект археологічних робіт має бути готовий до 
грудня, а розкопки розпочнуться навесні наступно-
го року. Відповідальними за їх проведення визна-
чені Федеральна служба охорони, президентська 
адміністрація та Російська академія наук. Кремль 
приховує багато таємниць, і не лише політичних. 
За легендою, цар Іван ІІІ, дід Івана Грозного, нака-
зав збудувати під Кремлем мережу лабіринтів, схо-
вищ та приміщень, в яких можуть зберігатися скар-
би 400-річної давнини. Йдеться і про так звану біб-
ліотеку Івана Грозного, яка, також за переказами, 
схована у підземеллях Кремля. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Венесуельська опозиція успішно 
пройшла перший етап на шляху до про-
ведення референдуму про відкликання 
президента країни Ніколаса Мадуро. 
Про це 1 серпня повідомила національ-
на виборча комісія Венесуели, зазна-
чивши, що зібрані опозицією мінімум 
по одному відсотку підписів виборців у 
кожному штаті є дійсними. Йдеться про 
приблизно 200 тисяч підписів. У травні 
опозиція представила 1,8 мільйона під-
писів, з яких 1,3 мільйона були прий-
няті комісією. Після цього підписантам 
треба було приходити у виборчі органи, 
щоб підтвердити свою особу скануван-
ням відбитків пальців, повідомляє «Ні-
мецька хвиля».
 Тепер на опозицію чекає ще склад-
ніше завдання: наступна фаза передба-

чає збір 20 відсотків підписів зареєстро-
ваних виборців, або чотирьох мільйонів 
осіб. На цей збір передбачено лише три 
дні. Уряд намагається цьому запобігти. 
Виборча комісія поки так і не назвала 
дати початку наступного етапу. Час має 
вирішальне значення, адже якщо Ма-
дуро програє референдум цього року, 
то опозиція має шанс закінчити 17-річ-
ну історію безперервного правління со-
ціалістів у країні через позачергові ви-
бори президента. Натомість якщо рефе-
рендум відбудеться наступного року, то 
Мадуро на його посту замінить віце-пре-
зидент, що залишить соціалістичну пар-
тію при владі до чергових президентсь-
ких виборів у країні, які заплановано на 
кінець 2018 року. Тож опозиція вимагає 
призначити дату початку збору наступ-
них підписів.
 Ніколаса Мадуро обрали у президен-

ти 2013 року терміном на шість років. 
Цей колишній водій автобуса та профс-
пілковий діяч завдяки дружбі з поперед-
нім президентом Уго Чавесом доріс до 
глави МЗС, а після смерті патрона посів 
його місце. Прізвище Мадуро іспансь-
кою мовою означає «зрілий», але до ус-
відомлення того, яким має бути глава де-
ржави він так і «не дозрів». Згідно з со-
ціологічними опитуваннями, більшість 
венесуельців виступають за відстав-
ку чинного глави держави. Як відомо, 
під час правління Мадуро країна пере-
живає складні часи — економічний ко-
лапс, нестачу їжі та товарів першої не-
обхідності, гіперінфляцію, мародерство. 
Критики влади звинувачують президен-
та у нездатності управляти економікою. 
Пан Мадуро, у свою чергу, звинувачує в 
перебоях iз продовольством великих біз-
несменів і владу США. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американський мільяр-
дер Уоррен Баффет, який 
підтримує кандидата в пре-
зиденти Хілларі Клінтон, 
викликав на дуель її суперни-
ка на виборах Дональда Трам-
па. «Зброєю» мають бути по-
даткові декларації. Баффета 
вважають геніальним інвес-
тором і він рiк у рік посідає 
чільні позиції у списку найба-
гатших людей світу, який ук-
ладає часопис «Форбс». 2015 
року він перебував на третій 
сходинці. А мільярдер До-
нальд Трамп є першим з 1976 
року кандидатом у президен-
ти, який не хоче оприлюдни-
ти свою податкову деклара-
цію. Він заявляє, що може 
подати дані про сплату по-
датків лише після того, як за-
кінчиться процедура аудиту, 
яку тепер проводить Подат-
кове управління США. Уор-
рен Баффет заявив, що у ньо-
го тепер також проводять ау-
дит, тому він буде у захваті, 
якщо Трамп погодиться зуст-
рітися з ним у будь-якому міс-
ці й у будь-який час, але ще 
до голосування восьмого лис-
топада, щоб спільно розкри-
ти дані про прибутки та спла-
ту податків. «І тоді ми дозво-
лимо людям ставити питан-
ня стосовно окремих позицій 
наших звітів» — сказав Баф-
фет. 
 Відмова Трампа розкри-
ти дані про сплату подат-
ків стала причиною крити-
ки на його адресу у чергово-
му номері газети «Нью-Йорк 
Таймс». «Трамп видає себе за 
бізнесового гуру, але чи на-
справді він є таким багатим 
та талановитим, як стверд-
жує? Чи немає конфлікту ін-
тересів у Росії?» — задаєть-
ся питанням газета. «Нью-
Йорк Таймс» також наводить 
офіційну заяву Податково-
го управління США, в якій 
чітко сказано, що аудит не 
становить жодної перешко-
ди для розкриття Трампом 
своєї податкової декларації. 

Він може зробити це в будь-
який момент. Газета також 
нагадує, що коли під час ви-
борчої кампанії чотири роки 
тому республіканський кан-
дидат Мітт Ромні намагався 
ухилитися від оприлюднен-
ня своїх податкових даних, 
то найбільше його за це кри-
тикував саме Дональд Трамп. 
Хілларі Клінтон виклала 
свою податкову декларацію 
на інтернет-сайті виборчого 
штабу Демократичної пар-
тії. 
 Не минає й дня, щоб 
Трамп когось не образив. На-
падницькі висловлювання на 
адресу політичних опонентів, 
антиемігрантські та антиіс-
ламські упередження вже 
стали його фірмовою мар-
кою. Навіть суддя Верховно-
го суду США Рут Бейдер Гін-
збург не стрималася і заяви-
ла: «Трамп верзе все, що йому 
прийде в даний момент у го-
лову. Це мегаломан. Як лише 
йому могло зійти з рук прихо-
вування своєї податкової де-
кларації?». Такі слова члена 
Верховного суду були прий-
няті і з симпатією, і з осудом, 
оскільки представники судо-
вої системи не мають права 
жодним чином втручатися у 
перебіг виборчої кампанії. 
 І останнє «хітове» вис-
ловлювання мільярдера. До-
нальд Трамп назвав свою су-
перницю від демократів Хіл-
ларі Клінтон «дияволицею». 
«Вона уклала угоду з дияво-
лом, вона і є дияволиця», — 
сказав він на мітингу своїх 
прихильників у Пенсиль-
ванії. Раніше демократи й 
самі республіканці, зокрема 
і екс-кандидат від Республі-
канської партії у президенти 
США Джон Маккейн, засуди-
ли образливі заяви Дональда 
Трампа про американсько-
го військовослужбовця-му-
сульманина пакистанського 
походження, який загинув у 
іракській війні.
 Трамп кількаразово звер-
тався до теми Криму, запев-
няючи в його правомірній на-

лежності Росії. У понеділок 
він знову повернувся до цієї 
теми, заявивши, що спроба 
повернути Крим силою може 
призвести до третьої світової 
війни. У своєму виступі він 
також відреагував на крити-
ку, що навіть не знає, коли ж 
Крим був анексований Росією 
та де він узагалі на карті. Сто-
совно першого, то Трамп від-
повів: «Я знаю це точно. Це 
було приблизно два роки 
тому. Чи не так? Приблизно». 
Стосовно місцезнаходження 
Криму, то Трамп визнав, що, 
мабуть, не знайде його на кар-
ті. Насмішки викликають не 
лише його політична та гео-
графічна необізнаність, а й 
кострубатість висловлювань 
та елементарні помилки в ан-
глійській мові. Він назвав 
Україну «the Ukraine», тоб-
то з артиклем, що недопусти-
мо. Артикль «the» вживаєть-
ся інколи перед назвою де-
яких країн, як то «the USA» 
(Сполучені Штати Америки), 
коли в назві країни міститься 
ознака множини (Штати).
 Демократичні західні ЗМІ 
із задоволенням кепкують iз 
Трампа. Дональд Трамп — 
це омріяний кандидат для 
Володимира Путіна, вважає 
британська «Індепендент». 
За словами видання, нещо-
давні заяви республікан-
ця свідчать про його готов-
ність звести нанівець усі на-
магання Заходу приборкати 
Кремль, тож Москва як ніхто 
інший зацікавлена у перемозі 
пана Трампа. Тому й не див-
но, що саме російських ха-
керів звинувачують у зламі 
комп’ютерної мережі вибор-
чого штабу Хілларі Клінтон, 

додає газета. «Путін — зух-
валий опортуніст. Він швид-
ко хапається за можливості, 
що виникають перед ним. 
Для нього Трамп — це шанс 
мати президента-простака у 
Білому домі. Про таке Путін і 
мріяти не міг, тим паче, коли 
йдеться про кандидата-рес-
публіканця», — коментує ви-
дання.
 Президент Росії Володи-
мир Путін міг би запросити 
Дональда Трампа керувати 
так званою «Донецькою на-
родною республікою», кепкує 
журналіст впливового аме-
риканського видання «Уолл-
Стріт Джорнел» Метью Дал-
тон. «Україна імпортувала 
Саакашвілі, щоб керував Оде-
сою, тож, можливо, Путін ім-
портує Трампа, щоб керував 
«Донецькою народною рес-
публікою». Він уже має стиль 
ватажка бойовиків», — напи-
сав у «Твіттері» Далтон.
 В’їдлива критика ЗМІ та 
підтримка Хілларі Клінтон 
відомими зірками, як-от то 
акторами Деонардо Ді Капріо 
та Джорджем Клуні, роблять 
своє. За опитуваннями гро-
мадської думки, у ході прай-
меріз Клінтон випереджала 
Трампа навіть до 30 пунктів, 
на час здобуття номінацій їх 
шанси на перемогу були рів-
ними, а за останніми опиту-
ваннями, після нефортунних 
висловлювань Трампа, Клін-
тон лідирує з перевагою в сім 
пунктів. Про це свідчать ре-
зультати щойно оприлюдне-
ного опитування телеканалу 
Сі-Бі-Ес: намір голосувати за 
Клінтон висловили 46 відсо-
тків респондентів, за Трампа 
— 39. ■

ВИБОРИ

На дуель!
Невігластво кандидата в президенти 
США викликає і сміх, і жаль

■

Трамп у стилі «кукурудзи».❙

РЕФЕРЕНДУМ

Мадуро «дозріває» до імпічменту
Кампанія з відкликання президента Венесуели завершила перший етап

■
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«Усе стає лише гірше»
 ■ Як люди реагують на ук-
раїнський прапор на вашому бу-
динку?
 — Люди проїжджають, потім 
повертаються, коли бачать цей 
прапор. Дякують. І таких лю-
дей багато у Криму. Просто сама 
ситуація заганяє в мушлю, щоб 
люди сиділи і не говорили про те, 
що відбувається.
 Російська анексія суттє-
во вплинула на життя місцевих 
фермерів, які звикли заробляти 
продажем пшениці. Проросійсь-
кі настрої стихли, каже Балух, 
змінились правила гри. 
 ■ Як взагалі нові прави-
ла вплинули на сільське госпо-
дарство Криму, адже зараз тут 
усе має відповідати російському 
законодавству?
 — У нас свиней повбивали, 
карантин був, африканська 
чума. Зрозуміло, що насправді 
нічого немає, але треба ж зни-
щити. Свого часу так склалося, 
що центр від північно-західно-
го Криму, весь цей шмат Ново-
селівки, склався в логістичний 
центр, так би мовити. Ми ку-
пували м’ясо на Херсонщині, в 
Миколаївській області, і реалі-
зовували. У кожного були свої 
точки. Там мало не монополіс-
тами вони були.
 Треба було просто їх (фер-
мерів. —Ред.) знищити, тому що 
у Ткачова, який міністр сільсь-
кого господарства зараз у Росії, 
— йому потрібно було знищити 
цього конкурента, у нього свої 
свинокомплекси. Ось так вони 
повибивали все поголів’я. І зараз 
навіть є свині, а здати нікуди. А 
якщо підпільно люди і здають, то 
це коштує копійки — 70 рублів 
за кілограм живої ваги. Це вза-
галі ніщо за кримськими мірка-
ми. Люди зараз зосереджуються 
на великій рогатій худобі.
 ■ Які у вас відбулися зміни 
у селищі після приходу Росії в 
Крим?
 — Навіть не знаю, що вам від-
повісти. Знаєте, у нас же ж люди, 
які бігли на референдум… там 
зрозуміло, було бажання «халя-
ви», але вони ж думали не про 

те, щоб змінити життя на кра-
ще, а про те, щоб змінити пога-
ного пана на хорошого. Вони всі 
вірять у казку: «Сидів Омель-
ко на печі, а потім раз — і щуку 
упіймав». Всі думали, — щуку 
впіймали. А потім раз — і, звісно, 
жодних хороших змін у нас бути 
не може, все стає лише гірше. Но-
мери тільки російські, рублі, ну і 
«стукачів» багато з’явилося.
 ■ У вас таких випадків бага-
то було?
 — У нас, якщо раніше сусіди 
один до одного в гості ходили, 
то як прийшов «русскій мір», 
— за криве слівце бігають до-
носити, от — погано про Путі-
на сказав. Я все думаю, що рап-
том прокинусь, а це просто сон. 
Люди, з якими все життя про-
жили, побігли доносити. Лю-
дям справді штрафи давали за 
те, що погано висловлювались 

про Путіна. У мене спершу було 
бажання поїхати, в армію піти, 
але мамі — 73 роки, куди я її тут 
одну залишу? Я тому розрива-
юсь між цим, мені соромно, що 
хлопці зараз наші гинуть. Пос-
тійне роздвоєння відбувається.
 ■ Розкажіть про свої судові 
справи. Їх сьогодні дві…
 — Суди відбирають дуже ба-
гато часу. Бувають такі тижні, на 
яких у мене по три засідання. Од-
не в Сімферополі, два в Роздоль-
ному. Хтось же повинен іти, бо 
якщо ні, то нічого не зміниться.
 Насправді справа одна. Це 
все одна й та ж справа. Щойно 
ця анексія сталася у 2014 році, 
в червні до нас сюди приїздив 
Константінов. Ну я дізнався про 
це якось випадково. Займався 
хатніми справами, а потім пере-
вдягнувся, пішов у центр і там 
ці «мєнти» почали мене обмацу-
вати, стало зрозуміло, що я буду 

Константінову зараз незручні пи-
тання ставити.
 Мене затримали. Три доби я 
тоді просидів, присудили мені 
500 рублів штрафу, вони вига-
дали непокору, всі статті моєї 
справи — це непокора  вимогам 
працівника поліції. Він підій-
шов, почав розповідати мені, 
що я розпиваю спиртні напої, 
не маючи на це жодних підстав. 
Потім — що у мене прапор ви-
сить на будинку…
 Потім вони приїхали перед 
«сакральними» святами. 1 і 9 
травня їм (силовикам. — Ред.) 
дали команду зачистити інфор-
маційне поле від усякої нечисті. 
Вони приїхали, а я якраз піч у 
домі вирішив повністю переро-
бити. Приїхав ФСБшник і діль-
ничний наш. Доки я тут із ним 
говорив, вони зірвали прапор із 
даху, обшук провели, і формаль-
ною підставою для них стало те, 
що якийсь там добродій прийшов 

і сказав, що сидів у Роздольному, 
випивав, взяв там собі пельмені і 
до нього підсів чоловік, який на-
звався мною і почав пропонува-
ти йому купити запчастини від 
трактора.
 От вони через цей формаль-
ний привід і приїхали до мене з 
обшуком, перетрусили там усе, 
перевернули. Дивлюся, виско-
чили ці в масках, бронежеле-
тах, з автоматами на захоплен-
ня. Вони перетрусили весь дім, 
вкрали документи — паспорт, 
водійське посвідчення, купу осо-
бистих речей. Там у мене прапо-
ри в кімнаті висіли, їх теж поцу-
пили. Після цього майже 7 міся-
ців жив нелегально, без докумен-
тів. Потім відновив.  
 ■ Ви ж так і не взяли росій-
ський паспорт. Складно тут без 
нього доводиться?
 — Як вам сказати. Машиною 
зараз не їжджу, номери ж ви-

магають російські. А так у мене 
тут усе своє є. В лікарні важко. 
«Аусвайс» (російський паспорт. 
— Ред.) вимагають. Був у мене 
випадок, в око щось впало. І я 
поїхав у Роздольну лікарню, от 
якщо хочеш померти — їдь туди і 
тебе вперед ногами винесуть. Там 
немає окуліста, потрібно їхати в 
Євпаторію, щоб витягнути ока-
лину з ока.
 Вони всюди вимагають пас-
порт і поліс, а в мене немає ані 
першого, ані другого. З однієї лі-
карні мене відфутболили, я пі-
шов до іншої. Там мені теж поча-
ли розповідати, що у мене немає 
поліса. У мене гострий біль, ви 
не будете надавити мені допомо-
гу? Лікар допоміг, і потім я почав 
розказувати їм про окупантів. І 
люди були в коридорі, людей 15. 
Двоє з 15 мені тисли руки відкри-
то, це був дитячий центр.
 ■ Повернімося до ваших судо-
вих справ.
 — Після всіх цих обшуків на-
весні, 14 листопада вони приїха-
ли до мене додому, били в квар-
тирі, відвезли на 10 діб, завели 
на мене кримінальну справу за 
образу при виконанні.
 ■ Розкажіть про образу полі-
цейського. У вашій справі зазна-
чається, що ви сварились матом 
на поліцейського Баранова.
 — Це було вночі. Я почув якісь 
голоси на подвір’ї. Увійшли. 
Ну і буквально за півхвилини 
у спальні з’являється «мєнтьо-
нок» і каже: «Ти хто?» А він взу-
тий зайшов, у дім, у спальню. А 
я йому: «Та йди ти в жопу, щоб 
я тобі казав, хто я у себе вдома». 
Він зайшов у цивільному, якась 

синя течка, документи не надав. 
Зайшов і одразу мені — ти хто? 
У нас відбувся діалог букваль-
но з двох фраз. Потім залетіли 
ОМОНівці. І давай мене скручу-
вати. Скрутили, одягли наручни-
ки, як я був у кальсонах, в тіль-
няшці… в галоші мене ще взули 
і вивели. В машині ще додали — 
оце й уся «образа».
 Я не пам’ятаю всього досте-
менно, але я кричав їм, що вони 
окупанти. Не пригадую, щоб я 
матюкався, ну, напевно, коли 
тебе б’ють, може, ти і матюкаєш-
ся. Звичайно, вони це все повер-
нули так, що він зайшов, пред-
ставився, хоча самі настільки 
плутаються у цих свідченнях. 
Там ручні поняті, їхні чергові.
 От зараз уже другий суд три-
ває, апеляційний. Вони залиши-
ли той самий вирок, що і в пер-
шому випадку, у вирок додали 
лише два абзаци — «у зв’язку з 
новими обставинами». Їх зму-
сили так сказати, розглядати. А 
так абсолютна електронна копія 
попереднього вироку з усіма ор-
фографічними помилками. Ніх-
то нічого не розглядав. Не в цьо-
му полягає завдання.
 ■ А в чому? Залякати?
 — Дивіться, вони приїж-
джали до мене 9 березня на День 
народження Тараса Шевченка. 
Приїжджали з хлопцями, з яки-
ми я спілкуюсь. Вони їздили до 
них і прямим текстом говори-
ли: відмовтеся від дружби з Ба-
лухом, бо ви у нас «на олівці». А 
мені вони казали: «Може, ти вже 
визначишся і поїдеш звідси?» 
 Хочуть, щоб сиділи всі, як 
миші під віником. Сиділи і не 

«Це ж не Путін колотить, Путін — це наслідок дій 
усіх цих людей. Вони хочуть бачити, як когось можуть 
змусити, зламати, притиснути до нігтя, щоб сидів і не 
дзявкав».

Той самий прапор.
Фото з сайта hromadske.ua.

❙
❙ Володимир Балух.❙

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Вiн живе пiд 
прапором

Iсторiя Володимира Балуха

Юля СТЕЦЬ
(сайт ГО «Громадське телебачення»)

Північний захід Криму, сухий спекотний степ, маленьке село Сереб-
рянка. До нього десь півтори години їзди від Євпаторії. В Серебрян-
ку ми приїхали на зустріч із кримчанином Володимиром Балухом. 
Усі свої 44 роки життя мешкає в Криму. Навчався в агроуніверситеті 
Сімферополя, потім працював інженером з водозбереження у міс-
цевому колгоспі. Сьогодні у Володимира Балуха дві ділянки землі, 
на яких він вирощує пшеницю, а також велике домашнє господарс-
тво. 
Коли в Києві та інших містах у 2013 році почалися масові акції про-
тесту, фермер вивісив над своїм будинком український прапор. Си-
ньо-жовтий — висить на даху і нині, по двох роках після російської 
окупації Криму. Балух відмовився від російського громадянства і 
досі живе на півострові лише з українськими документами. 
Саме така відверта проукраїнська позиція стала приводом для його 
арештів і переслідування з боку російських силовиків. 
Підконтрольний Росії кримський суд навіть виніс йому вирок — 
320 годин виправних робіт за образу працівника поліції, який здій-
снював обшук у будинку його дружини. 
Про те, як живе в анексованому Росією Криму українець Володи-
мир Балух, як дає собі раду з утисками нової кримської влади і про 
що мріє — в інтерв’ю з Криму.
В рейсовому автобусі, коли він доїжджає до Серебрянки, — лише 
пара пасажирів. Автобус «Євпаторія — Роздольне» цією трасою їз-
дить нечасто. Володимир Балух сам зустрічає мене на безлюдній 
зупинці. Усміхнений, у футболці з українським козаком на грудях. 
Дорогою до дому показує село. Для Балуха Серебрянка — не просто 
місце, де він народився. Фермер знає тут кожен куточок. Ось його 
школа, ось церква, яку він допомагав будувати, далі — будинок 
культури і місцевий клуб. Розповідає Володимир про історію Сереб-
рянки: «До початку Другої світової тут була єврейська дільниця для 
переселенців — Мунус єврейський. Коли почалася війна, частину 
єврейського населення евакуювали, з тих, хто залишився тут в оку-
пації, — більшість розстріляли. Раніше й назва була Октябрьдорф, і 
лише в 1948 році село перейменували на Серебрянку».
Крим, в якому після його анексії Росією почалась показова деук-
раїнізація, буквально завішаний російськими триколорами. Навіть 
занадто. І український прапор, який майорить у Серебрянці, вигля-
дає, мов виклик.
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Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область

 У Жовківському районі, 
що за 25 км від Львова, па-
рафіяни церкви Покрови 
пресвятої Богородиці УПЦ 
(КП) опублікували список 
жителів села, які заборгу-
вали... пожертви на храм. 
При вході до церкви вивіси-
ли кілька листків із прізви-
щами парафіян і сумами, які 
ті сплачували кожного міся-
ця. Окрім того, є окрема ко-
лонка з боргом за 2015 рік.
 Сам настоятель церкви 
Покрови пресвятої Богоро-
диці отець Іван Баранич за-
явив, що не має до списків 
так званих «боржників» 
ніякого стосунку. За його 
словами, це ідея самих па-
рафіян, оскільки ті хотіли 
залучити всіх мешканців 
села до повноцінного цер-
ковного життя. «Ці списки 
висять просто так. Хто хоче 

— ходить до церкви, хто не 
хоче — не ходить. Але між 
собою люди погодилися, 
щоб усі були більш-менш 
відповідальними перед 
обов’язком церкви, тому й 
зробили такі списки. Але 
як хтось не проплатив, то в 
нас такого немає, що ми не 
хоронимо чи не вінчаємо», 
— ви правдовується отець 
Іван Баранич. «Раніше в 
церкві під час служби ходи-
ли з тарілкою — хто хотів, 
той кидав туди гроші, хто 
не хотів, той не кидав. Сама 
громада вирішила не роби-
ти таких зборів, натомість 
ухвалили укласти список 
і так збирати кошти. Нап-
риклад, є такі, хто в церкву 
ніколи не ходить, але якщо 
похорон чи щось інше тре-
ба, то священик це виконує. 
Тому парафіяни порадили-
ся і таким чином таких лю-
дей теж залучили до повно-
цінного церковного жит-

тя», — зазначив отець.
 Водночас Іван Бара-
нич обурився реакцією, 
яку спричинила поява цих 
списків, зокрема відгука-
ми у соцмережах. І порадив 
усім незадоволеним писати 
позовну заяву в суд.
 Варто зазначити, що 
щомісячна плата з одного 
парафіянина становить 15 
гривень. Для родин із трьох 
осіб «абонемент» у церкву 
дорожчий — 45 гривень. 
А сім’ї з п’яти людей дове-
деться платити щомісяця 
75 гривень. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями до Голованіського відділу поліції 
на Кіровоградщині зателефонував переля-
каний чоловік і повідомив, що за ним гнався 
розлючений сусід із сокирою в руках.
 «Поліцейські вже за кілька хвилин при-
були за вказаною адресою. Слідчо-оператив-
на група у дворі домоволодіння відразу помі-
тила 44-річного чоловіка — батька господа-
ря обійстя. Він поводився неадекватно, однак 
вимогу працівників поліції здатися вико-
нав», — розповідають «УМ» у прес-службі 
Кіровоградської обласної поліції. 
 За словами правоохоронців, під час огляду 
будинку вони побачили жахливу картину: в 
одній із кімнат виявили мертвими шестимі-
сячного онука затриманого та його 20-річну 
невістку. У другій частині будинку, що на-
лежала вже іншому власнику, так само вия-

вили тіло 61-річного господаря та його важ-
ко травмовану 59-річну дружину. Жінку як-
найшвидше доправили до реанімації, однак 
отримані поранення виявилися несумісні з 
життям. 
 Як удалося з’ясувати, смертельні травми 
всім чотирьом загиблим завдав затриманий. 
За попередньою інформацією, наголошують у 
поліції, раніше він не перебував на спеціаль-
них медичних обліках, не потрапляв у поле 
зору правоохоронців, зі слів сусідів, не зло-
вживав алкоголем. На момент затримання 
був тверезим. Причини і обставини страшно-
го злочину наразi з’ясовують слідчі.
 За цим фактом розпочато кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінально-
го кодексу України «Умисне вбивство». За 
скоєне чоловіку загрожує покарання у виг-
ляді позбавлення волі на строк до 15 років 
або довічне ув’язнення. ■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

 Справді незвичайну виставку нині го-
тують до презентації на Монастирському 
острові у Дніпрі у рамках фестивалю «Сто-
пудівка-2016». Її автори — співробітники 
української промислової корпорації «Ін-
терпайп», що спеціалізується на виробниц-
тві безшовних труб і залізничних коліс, які 
постачають до понад 80 країн. Як бачимо, 
якимось мистецтвом тут і не пахне. Якщо, 
звісно, не називати мистецтвом уміння ви-
готовляти якісну і затребувану в усьому 
світі продукцію.
 Але промисловці віднедавна стали ви-
являти неабияку творчу уяву там, де цьо-
го, здавалося б, слід очікувати найменше, 
— у брухті, переробкою якою теж тради-
ційно займаються в корпорації. Поступо-
во це мистецтво стало масовим настільки, 
що почали  визначати кращі витвори. З на-

годи нещодавнього Дня металурга до Дніп-
ра навіть приїздив відомий своїми робота-
ми саме з  брухту скульптор з Одеси Кирило 
Максименко, який особисто визначав най-
кращих серед учасників конкурсу, що про-
водять щорічно.
 Тварини і птахи, герої з мультфільмів, 
квіти та абстрактні інсталяції, макети спо-
руд, кораблі й навіть НЛО — чого тільки не 
придумає невгамовна творча душа.
 Проте цього року Кирило Максименко 
назвав справжнім шедевром... сов. «Сова 
з лопати взагалі поза конкуренцією. По-
дивіться, як органічно і красиво поєдна-
на металева стружка, дріт і зламана лопа-
та. Автор не фарбував скульптуру і зберіг 
натуральну фактуру, що надає арт-об’єкту 
особливий шарм», — зазначив скульптор.
 На Монастирському острові така 
виставка експонується вперше, засвідчу-
ючи, що і в непотребу є душа, неповторна і 
загадкова. ■

дзявкали, раділи або принаймні  
створювали видимість. А яке в оку-
пантів може бути завдання? Змусити 
населення бути лояльним до влади. 
Тут усе дуже просто. Якщо ти виби-
ваєшся з цієї загальної маси, то тобі 
потрібно дати по носу.
 ■ А ви не цікавились, це кримські 
силовики чи приїхали з Росії?
 — Ті, які приїжджали і прапор 
зривали, це 30 квітня 2015 року, — 
там були ФСБшники з Волгоградсь-
кої області. А зараз, оцей-от Баранов, 
якого я нібито образив, — він молод-
ший син майора. У них, очевидно, 
політика така. Переважно всі були 
віку мого сина. Один старший на 
рік, інший молодший на рік. Єдина 
— це Ященко, жінка мого віку. А то 
цих малолітніх понабирали, але пе-
реважно кримських. Дільничний, 
який приїздив, —кримський тата-
рин. Другий — теж кримський тата-
рин.

«Не розумію, чому люди бояться»
 ■ Як ваші сусіди реагують на все, 
що з вами відбувається? Селище не-
велике, точно всі знають.
 — Кожен реагує по-різному. Є 
люди, які дуже допомагають мені, 
причому справді допомагають. Я 
не уявляю, як би мені було важко, 
якби не вони. А є відверто ті, хто че-
кає: «Як же ж це так, що Росія досі 
нічого з ним не зробила, ходить тут 
досі серед нас». Це люди, з якими ні-
коли не мав поганих стосунків. Це ж 
не Путін колотить, Путін — це наслі-
док дій усіх цих людей. Вони хочуть 
бачити, як когось можуть змусити, 

зламати, притиснути до нігтя, щоб 
сидів і не дзявкав.
 ■ Як ви думаєте, коли стався 
поділ поглядів на проукраїнські і 
проросійські?
 — Річ у тім, що є люди, які щось 
вміють робити, хочуть робити. Віль-
ні люди, які не бажають, щоб за них 
хтось щось вирішував. Вони хочуть 
самостійно ухвалювати рішення, ро-
зуміють — щоб жити, потрібно навчи-
тися контролювати владу. Я не маю на 
увазі з допомогою зброї, а добиватися 
того, щоб працювали нормально інс-
титуції, які контролюватимуть вла-
ду.
 А є люди, які просто шукають собі 
пана. Ось, поміняли. Цей був поганий, 
той буде хороший. Зараз всі потилицю 
потирають, що якось не так усе стало-
ся, хоча їм про це казали, і я зокрема. 

 ■ Ви спілкуєтеся з людьми проти-
лежних вашим поглядів? 
 — Мені якось бридко спілкуватися 
з цими людьми останні два роки. Рані-
ше я був більш товариський, а зараз 
просто бридко. Тому що слухати цю 
маячню просто набридло. Але навіть 
при цьому всі вже кажуть, що усе ро-
зуміють, усі стогнуть, але ніхто нічого 
не хоче сказати, тому що кожен боїть-
ся. Той з роботи боїться вилетіти, бо 
це — як раз плюнути, інший боїться 
за бізнес, тому що тиск почнеться.
 У мене обіцяють землю відібра-
ти, ту, на якій я працюю. Мені роз-
повідають, що я не маю права, тому 
що я російське громадянство не при-
йняв. Кожен чогось боїться. Я, напри-
клад, вважаю, що якщо чоловік чогось 
боїться після 40 років, значить він ні-
коли не замислювався над сенсом жит-
тя. Я не розумію, чому люди бояться. 
Все одно доведеться помирати, а як на 
мене, то прожити на колінах значно 
гірше, ніж померти стоячи.
 Я чудово розумів, що я роблю. Я 

для себе вирішив, що мені якось тре-
ба відійти від цієї ситуації і знайти 
спосіб зробити її всю публічною. Інак-
ше це все давно б закінчилось. Мож-
ливо, вони б ще щось мені вигадали, 
гірше, ніж ці 320 годин виправних 
робіт. Я розумію, що їм нічого не вар-
тує значно більший термін «припая-
ти».

«Я ані секунди не сумніваюся, 
що Крим повернеться до складу 
України»
 ■ Чи думали ви, що у вашому рідно-
му Криму будуть судити за інакомис-
лення?
 — Думав. Я з дитинства закоханий 
в історію, ну і так вийшло, що в ди-
тинстві багато читав. Це був Солжені-
цина «Архіпелаг ГУЛАГ», потім «Ак-
варіум». Потім і Суворова читав. І пос-
тійно проводив якісь аналогії з людь-
ми, яких бачиш навколо, і розумію, 
що насправді люди ж не помінялися. 
Вони які були, такі і є. Це просто від-
крило шлюз із поганим, це як кран, — 
і з них потекло оце все лайно. А воно 
в них завжди було, просто гнило у за-
кутку.
 Я ані секунди не сумніваюся, що 
Крим повернеться до складу Украї-
ни. На це є дві основні причини. Крим 
— пуповина України. Тому що цей 
шматок землі, цей перешийок даний 
Криму для зв’язку з материком, — це 
не просто так. Щоб там хто не казав, 
Крим просто не може існувати без Ук-
раїни, і зараз це особливо помітно. І 
тому всі ці мости — це все штучне.
 Якось я подумав, от із чим це мож-
на порівняти? Це як жити з коханою 

і некоханою людиною, душа в душу і 
все природно відбувається. Цього мос-
ту не буде. Це і дурню зрозуміло. Ну, 
навіть якщо він з’явиться, то що? Вода 
по ньому потече? Ні, не потече.
 ■ Так, але ж що робити з проросій-
ським населенням Криму?
 — Що з людьми робити? Ось це 
міцне породження демократії, у нас 
всі мають право голосу. Я, наприклад, 
вважаю, що право голосу людина по-
винна заслужити, довести, завоюва-
ти. І взагалі, голосувати, ухвалювати 
якісь важливі для держави рішення не 
можуть люди, які не розуміють. Як на 
мене, у них повинно бути право обрати 
людину, яка зробить цей вибір за них. 
Ніби як делегувати свій голос комусь.
 Я на всіх виборах був і головою ко-
місії, і в окружних комісіях працю-
вав, і просто членом комісії. Ось цей 
маразм із виїзним голосуванням, я 
розумію, це дуже було потрібно Яну-
ковичу. Я кажу про нього, тому що в 
його час це відбувалося. Хворі, нехо-
дячі: «Ой, а я не знаю за кого голосува-
ти». От для чого їм цей голос? «Та от, 
а що вам Янукович не подобається? Та 
нехай вже буде той Янукович!»
 Тому вся ця маргінальна маса ні-
коли не робила погоди державі. Що 
робити з людьми — це за принципом 
Мойсея — 40 років водити. Тільки так 
можна. Ну і справа в тому, що ми 25 
років йшли цим шляхом, і нас незро-
зуміло хто вів. Ми це покоління дітей 
втратили.
 У мого сина однокласник в армію 
в Росії пішов служити. А були такі, 
хто хотів іти, а їх не взяли за станом 
здоров’я. От чим займалась держава 
25 років, щоб таких зростити? Таких, 
які буквально через рік після окупа-
ції частини території рвуться в оку-
паційну армію. Я не можу сказати, 
що нічого позитивного в Україні не 
відбувається, але відбувається дуже 
мало. ■

КРЕАТИВНО

І в непотребу є душа
У Дніпрі презентують виставку скульптур iз ...  брухту

■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Добровільно-примусово
У церкві вивісили списки боржників... 
пожертв

■

ЖАХ!

Чотири жертви одного бузувіра
Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві кількох осіб, затримали

■

українським
у Криму

А ти віддав борги?❙



Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Одним із каменів спотикання на шляху 
створення нової потужної патріотичної ук-
раїнської партії називають земельне питан-
ня: продавати чи не продавати. Це своєрідний 
контрольний тест на відданість українській 
національній ідеї. Той, хто ратує за «ринок 
землі», свідомо чи ні виконує замовлення ан-
тиукраїнських сил.  Для підтвердження цієї 
думки скористаємося рекомендацією Проро-
ка: «І свого не цурайтесь, і чужому научай-
тесь!..» (Т. Г. Шевченко). Процитуємо авто-
ритетне джерело: «І Йосип купив усю землю 
єгипетську для фараона, бо єгиптяни спро-
дували кожен поле своє, посилився-бо го-
лод між ними. І стала земля фараоновою» 
(Б. 1М.47:20). Відзначимо, що скупщик був 
один, а кожен єгиптянин продав поле своє, бо 
всі були неплатоспроможні!.. Й українські се-
ляни в масі нездатні купити чийсь пай, тобто 
умов для ринку землі наразі немає; спереча-
ються навколо питання — дозволити чи забо-
ронити скуповування всієї землі української 

«йосипами». «Тільки землі жерців не купив 
він, бо для жерців була устава жити на при-
бутки від фараона. І вони їли свій пай, що 
давав їм фараон, тому не продали своєї зем-
лі» (Б.1М.47:22). Неважко здогадатися, що 
«жерці» — це оті члени «Сім’ї»/олігарха-
ту та їхні опричники, що, незважаючи на 
офіційну відсутність ринку землі, привлас-
нюють земельні масиви і будують там свої 
маєтки... «Ринок землі» — це кінець де-
мократії народної і тріумф демократії олі-
гархічної.
 Додамо, що скуповуванню єгипетської 
землі передував штучний голод (див. цито-
ване джерело). Планам розпродажу/розба-
зарюванню української землі теж переду-

вав Голодомор, учинений крок за кроком 
за єгипетським сценарієм. Отже, фактично 
йдеться про завершальний етап знищення 
українського селянства — природної бази 
малого та середнього бізнесу, розпочатого 
більшовицько-сталінським режимом. «А 
вони відказали: «Ти нас удержав при жит-
ті. Нехай же знайдемо милість в очах сво-
го пана, — і станемо рабами фараонові» 
(Б.1М.47:25). Раби ж держави не мають; 
і зникли давні єгиптяни, розчинившись/
асимілювавшись в арабському світі... На 
українців чатують традиційні «старші бра-
ти» і ласі на спадково наші етнічні землі — 
«втрачені землі» — за їхньою терміноло-
гією, сусіди... ■

ПОЛІТПАРНАС

Свята 
Русь-
Україна
До річниці хрещення 
України-Руси
Тетяна КОМЛІК
Київ

Найсвятіша, найрідніша,
Найкоханіша земля!
Найдорожча в серці ніша —
Лиш для тебе, знаю я.
Володимир — князь могутній, 
Охрестивши Давню Русь,
Освятив нам путь в майбутнє...
Я на лик його молюсь.
Бо це він народ наш вивів
На життєвий шлях Христа:
Не страшні нам чорні зливи,
Квітне Русь моя свята.
Так що Київська навіки —
Україна ймення їй!
Не закриє сонце віки,
Щоб світити дорогій.
Тож вагання всі полишим,
Що так важко і болить,
І серця любов’ю втішим,
Будем мудрі кожну мить.
Бо ніколи на колінах 
Не стояла наша Русь.
Тож звеличимо країну! —
Так до кожного звернусь. ■

■

Ґорґани — природний 
заповідник у Карпатах, в 
Івано-Франківській області. 
Тут не ходять туристи-«чай-
ники» — занадто суворий 
цей край, надто складний 
геологічний ландшафт: 
вкриті кам’яними брилами 
гори поросли чагарником, 
що ускладнює пересування. І 
саме це сприяло збереженню 
унікальної гірської флори і 
фауни. Тут ростуть унікальні 
європейські кедри, цвітуть 
едельвейси. А той, хто 
здолає найвищу гору Ґорґан 
— Довбушанку (1754 м), 
може сміливо ставити собі 
залік із гірського туризму. 
Неймовірна краса, яка 
відкриється перед вами з 
вершин гір, буде додатковим 
бонусом до вашої звитяги.

Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Під такою назвою в Жито-
мирі відкрилась виставка до-
кументів, фотографій, при-
свячена 20-річчю легалізації 
Української греко-католиць-
кої церкви. Багатющий ма-
теріал, основу якого складають 
документи Інституту історії 
церков Українського католи-
цького університету, відтво-
рює тернистий шлях, який ви-
пав на долю УГКЦ із приходом 
комуністичної влади на Захід-
ну Україну. Виставка охоплює 
документи, спогади очевидців 
та активних учасників підпіл-
ля, що були зібрані впродовж 
1992—2009 років, документи 
державних архівів, фотографії 
приватних збірок.
 Матеріали виставки пока-
зують життєві історії пред-
ставників греко-католицько-
го кліру, чернецтва, мирян, 
у кожній з яких — неповтор-
на людська доля. Хроноло-
гія виставки розділена на три 
важливі етапи трагічної і вод-
ночас героїчної історії УГКЦ 
ХХ століття і охоплює період 
1939—1991 років. У матеріа-
лах виставки показано на-
сильницьку ліквідацію УГКЦ 

комуністами, підпілля церк-
ви і легалізацію в 1989 р. До-
кументально підтверджено і 
показано підготовку комуніс-
тичної влади, її роботу зі зни-
щення УГКЦ та насильниць-
ке переведення її під патронат 
московського православ’я. 
Безбожна комуністична влада 
не так турбувалася про вірян 
Західної України, як про під-
корення їх, волелюбних пат-
ріотів, комуністичному режи-
му.
 Із приходом совітів у Захід-
ну Україну влада позиціону-
вала греко-католицьких свя-
щеників як своїх ворогів. Щоб 
спаплюжити їх, використову-
вала весь свій арсенал. Як при-
клад цього, на виставці пред-
ставлено пасквілі Ярослава 
Галана. Він писав: «Вороги ук-
раїнського народу, вдягнені в 
ряси уніатських священиків, є 
організаторами банд українсь-
ко-німецьких націоналістів, 
агентами міжнародної реак-
ції. Кривава діяльність цих 
злочинців мусить бути рішу-
че припинена». Замовлення 
Галан виконав і став більше 
непотрібний. Документи на 
виставці підтверджують, чиє 
замовлення він виконував і як 
закінчив своє життя. 

 Низка документів засвід-
чує, як під пильним конт-
ролем органів держбезпеки 
СРСР у червні 1945 р. було ут-
ворено так звану ініціативну 
групу з греко-католицького 
духовенства, яка під заляку-
ванням комуністів виступи-
ла за розрив унії з Римом. На 
фотографіях члени цієї гру-
пи — священики Пельвець-
кий, Мельник, Костельник — 
із переляканими очима сидять 
у президії собору УГКЦ 8 бе-
резня 1946 р. Виконавши за-
вдання комуністів, радянська 
влада без вагань розправила-
ся з її членами: Костельника 
застрелив агент НКВД, Мель-
ника отруїли в поїзді, а Пель-
вецький раптово помер у своїй 
резиденції.
 На виставці представлено 
також документи, які висвіт-
люють хід так званого собору: 
фотографії мандата делегата 
собору, запрошення на собор 
та інші документи. Особливою 
цінністю є мапа Радянського 
Союзу, на якій по значено міс-
ця, куди засилали священиків 
УГКЦ, тюрми, в яких вони від-
бували покарання.
 Широким планом показано 
також боротьбу вірних, свя-
щеників, громадськості за від-
новлення і легалізацію Гре-
ко-католицької церкви як у 
документах, так і в докумен-
тальному фільмі «Ті, що вір-
ні». 
 Мимоволі виникає анало-
гія з політикою сучасної Росії 
щодо Української православ-
ної церкви як в Україні, так і 
в Росії. «Україна молода» 30 
червня ц.р. надрукувала дуже 

цінний матеріал «Війна не 
християнська», у якій мовить-
ся, що міський суд Ногінська 
(Московська область) ухвалив 
рішення про знесення право-
славного Свято-Троїцького 
храму — єдиного в Росії хра-
му, що належить до Богород-
ської єпархії Української пра-
вославної церкви Київського 
патріархату. Віруючі церкви 
впевнені, що за цим судовим 
процесом стоїть Московський 
патріархат.
 Водночас як привільно себе 
почуває Московська церк-
ва в Україні під виглядом ук-
раїнської православної церкви! 
Порівняйте з тими гоніннями, 
які перенесла УГКЦ у радянсь-
кі часи чи українська церква в 
нинішній Росії. Час усім віру-
ючим нашої держави замисли-
тись над цим!
 Влада в державі не повин-
на надавати перевагу тій чи ін-
шій церкві. Президент Ющен-
ко діяв у таких випадках, як 
справжній глава держави, — 
він рівно ставився до всіх цер-
ков, які існують в Україні.
 Виставка «До світла вос-
кресіння — крізь терни ката-
комб» нагадує нам про те, що 
до того часу, поки Україна не 
отримає українську патріотич-
ну владу, нас усілякі «міри» бу-
дуть використовувати у своїх 
цілях. Відкриваючи цю вистав-
ку, житомирський адміністра-
тор УГКЦ отець Віталій Сидо-
рук зупинився на історичному 
значенні виставки в місті Жи-
томир, адже, з милості Божої, 
майже після 200-літньої пе-
рерви в нашому місті віднови-
ла свою діяльність громада Ук-

раїнської греко-католицької 
церкви.
 У поясненнях документів 
виставки виступили зі свої-
ми спогадами про події 70-річ-
ної давнини отці Сидорук та 
Дудак, сестри житомирсько-
го Святовведенського монас-
тиря. Про події довкола УГКЦ 
у ХХ столітті розповіли пред-
ставник Інституту історії церк-
ви Українського католицького 
університету Світлана Гуркіна, 
а також режисер фільму Вален-
тина Діхтяренко.
 *Ярослав Галан — українсь-
кий письменник, публіцист, 
автор антиклерикальних пам-
флетів, лауреат Сталінської 
премії. Сьогодні мало хто, особ-
ливо молодь, згадає, хто такий 
Ярослав Галан, проте радянська 
влада широко використовувала 
його ім’я в пропаганді радянсь-
кого устрою. Сучасники ствер-
джують, що в останні роки жит-
тя Галан по-іншому дивився на 
те, що творили кадебешники в 
його рідній Галичині, особливо 
коли після багатьох років від-
тоді, як у Харкові, куди поїха-
ла на навчання зі Львова, зник-
ла його дружина — Ганна Геник 
(Галан). За фальшивим звину-
ваченням її засудили і страти-
ли. 
 Радянська пропаганда по-
ширила відомості, що Галана 
по-звірячому вбили українські 
націоналісти. Проте існує ціл-
ком вірогідна версія, що його 
прибрали самі органи, щоб 
скомпрометувати національно-
визвольний рух. Правду можна 
буде дізнатися, лише коли буде 
оприлюднено архіви КДБ, що 
зберігаються в Росії. ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Тi, що вiрнi
До світла воскресіння — 
крізь терни катакомб

■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Чия земля? Фараонова
Історичні паралелі не без моралі

■
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Ірина КИРПА

Шість переможниць обирали 
на сайті «Eva» впродовж трьох 
місяців шляхом відкритого он-
лайн-голосування, а ще п’ять 
супермам — відібрали члени 
спеціального журі. Відзначи-
мо, що розповісти свої історії в 
цьому році змогли відразу 268 
жінок із 78 міст України. На-
прикінці липня одинадцять фі-
налісток приїхали до Києва на 
церемонію нагородження. Пер-
ше, що впадає в очі при погляді 
на конкурсанток, це їхні немо-
дельні параметри та втомлені, 
але сяючі, як зірки, очі. На щас-
тя, для участі в цьому конкурсі 
не важливо, наскільки дороге 
на тобі вбрання та скільки зай-
вих кілограмів відокремлюють 
тебе від анорексії.
«Для кожного з нас мама — це 
найближча та найрідніша люди-
на, — каже одна із засновниць 
конкурсу «Мама року» Анна Гри-
шина. — Щодня вони роблять 
усе, щоб ми були щасливі та від-
чували їхню турботу й підтрим-
ку. Але чи часто наші рідні мами 
самі мають можливість змінити 
обстановку, згадати про свої 
мрії, відчути себе красивими і 
жіночними? Мета нашого заходу 
— нагадати людям про те, що 
ми цінуємо і любимо наших пре-
красних мам та бабусь, а також 
пишаємося ними не менше, аніж 
вони нами».

Розкажи свою історію, мамо
 Справжнім промінцем щас-
тя для мешканців України ста-
ла можливість згадати про те, 
що сімейні традиції залиша-
ються непорушними, незважа-
ючи на всі негаразди життя. 
Щоб здобути перемогу в кон-
курсі, кожна жінка намагалася 
якомога душевніше розповісти 
історію свого життя, а деякі на-
віть розмістили свої вірші. Най-
більш яскравими «пташками» 
на цьому конкурсі стали меш-
канки з Києва, Херсона, Чер-
кащини та Харківщини. А ось 
спеціальний титул «Суперба-
буся» у цьому році був взагалі 
один на всю Україну. Саме з цієї 
причини історія 56-річної Тетя-
ни Огар, яка зуміла обійти всіх 
своїх конкуренток, привертає 
до себе максимальну увагу.
 «Для нашої родини мама 
завжди наймолодша та най-
бажаніша, — розповіла доч-
ка переможниці Наталія Гу-
сакова. — Мій син Марк час-
то називає бабусю «Моя ти ко-
ролево»! А я вважаю, що мені 
по-справж ньому пощастило з 
мамою, хоча весь її «капітал» — 
це вміння бути поруч та підтри-
мувати у важку хвилину. Тепер 
я передам моїм дітям і онукам 
цей прекрасний спадок і дуже 
сподіваюся, що це знання допо-
може їм створити міцні, щас-
ливі українські родини».
 Сама ж Тетяна Огар вважає, 
що всі бабусі в Україні — най-
кращі, потрібно тільки зуміти 
розкрити свої таланти та кра-
сиво піднести їх оточуючим. І 
якщо завдяки всеукраїнсько-
му конкурсу діти й онуки ста-
нуть більше цікавитися історією 
своєї родини та свого роду, то 
вся наша країна буде у виграші. 
Адже історія всієї України почи-
нається з маленької крапельки 
під назвою «наша сім’я».
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 Мабуть, найунікальнішою 
учасницею всеукраїнського 
конкурсу стала киянка Любов 
Хуторна. Свого часу вона отри-
мала державну нагороду Украї-
ни, (орден «Княгині Ольги» тре-
тього ступеня), а ось уже в 2009 
році отримала звання «Киянка 

року». Тепер же почесний спи-
сок грамот і нагород поповнив 
ще й титул «Мама року-2016». 
Зараз у родині Любові Хуторної 
виховується відразу дев’ятеро 
дітей, які свого часу пережи-
ли втрату рідних батьків, але їм 
дуже пощастило знайти небайду-
жих людей. А рівно десять років 
тому Любов разом із чоловіком 
Віктором узяли у свою сім’ю, де 
вже підростали двоє синів, пер-
шу прийомну дитину.
 «Я щаслива жінка через те, 
що свого часу мені вдалося пе-
реконати чоловіка створити ди-
тячий будинок сімейного типу, 
— розповідає Любов Хуторна. 
— Усього під дахом нашого бу-
динку виросло сімнадцять ді-
тей. П’ятеро з них уже вийшли 
на самостійний шлях та покину-
ли наш будинок. Але коли вони 
приїжджають до нас погостюва-
ти, а найчастіше це трапляєть-
ся на мій день народження, наш 
будинок перетворюється на 
справжній святковий «палац».
 За словами хресної матері 
одного з прийомних синів ро-
дини Хуторних, Антоніни Си-
ротюк, мати-героїня навчила її 
бути тактовною та турботливою 
стосовно дітей. Саме це поєд-
нання любові й щирого бажан-
ня побачити у кожному малюку 

Особистість і допомогли Любові 
Хутор ній стати знаменитою спо-
чатку у своєму рідному селі, а те-
пер і на всеукраїнському рівні.
 «Знайомство з цієї Жінкою 
змінює на краще життя бага тьох 
людей, і я не стала винятком, — 
сказала Антоніна Сиротюк. — 
Поки в Україні є такі жінки, як 
Любов Хуторна, наша країна — 
непереможна!»

Моя мама може все!
 А от мешканка Черкаської 
області (місто Шпола) Лілія Усик 
підкорила всіх членів конкурс-
ного журі своїм шармом та чарів-
ністю. Незважаючи на те, що в її 
родині виховується одразу троє 
маленьких дітей, вона завжди 
знаходить хвилинку для себе. Ба-
гатодітна мама встигає все: вихо-
вує дітей, не так давно отримала 
третій диплом про вищу освіту, 
допомагає як волонтер бійцям, 
які воюють у зоні АТО, а ще зай-
має досить активну громадянсь-
ку позицію.
 «У мене понад сто поїздок на 
передову, — розповідає про себе 
Лілія Усик. — Разом із моїми 
бойо вими подругами я допома-
гаю нашим захисникам із пер-
ших днів військових дій на Дон-
басі».
 За свою нелегку працю Лілія 

регулярно отримує почесні гра-
моти від військових частин, а 
також від керівництва міської, 
районної та обласної влади на 
Черкащині. Хоча жінка й виз-
нає, що максимальне задово-
лення отримує в той момент, 
коли у неї є можливість поганя-
ти разом із синами в футбол або 
проїхатися з дітьми на велоси-
педі. А ще із задоволенням по-
рається у саду, де на 16 сотках 
зуміла створити справжній рай 
для всієї своєї родини. А ось пе-
ремога у всеукраїнському кон-
курсі подарувала Лілії Усик 
довгоочікувану можливість 
зануритися у «жіночий світ»: 
СПА-салон та копітка робота 
візажистів зробили з багатодіт-
ної матусі справжню королеву 
краси. А можливість познайо-
митися з фіналістками конкур-
су з різних міст України, тільки 
додала Лілії впевненості в собі 
й додаткових сил. Попереду цю 
красиву та сильну жінку чекає 
ще чимало роботи, яка піде на 
благо, як її особистій родині, 
так й всій Україні.

І в декреті не дрімають
 Мешканка Херсона Наталя 
Костик-Устенко отримала пе-
ремогу, адже свого часу зумі-
ла стати справжнім та незамін-

ним масовиком-затійником у 
ма сштабах усього південного 
міста. Ще до заміжжя й народ-
ження первістка Наталя пра-
цювала головним спеціалістом 
служби у справах дітей Дніп-
ровського райвиконкому, що 
на Херсонщині. За службовим 
обов’язком жінці доводилося 
організовувати дозвілля дітей-
сиріт та залучати волонтерів 
до своєї нелегкої роботи. Тому, 
коли довелося піти у декрет, 
Наталя не втратила колишніх 
зв’язків і з задоволенням, що 
називається, «вийшла на новий 
рівень» у своєму житті.
 «Наташа — справжня супер-
мама, адже зуміла організувати 
в єдиний колектив велику кіль-
кість жінок, які перебувають у 
декреті, — розповіла про пере-
можницю мешканка Херсона 
Олена Кротко. — Її маленькій 
доньці було трохи більше п’яти 
місяців, коли Наталя організу-
вала свій перший благодійний 
ярмарок».
 Справді, Наталія як соціаль-
ний працівник має величезний 
досвід спілкування з важкими 
підлітками, їхніми батьками, 
а також і з дітьми-сиротами. І 
якщо раніше вона із задоволен-
ням організовувала для них по-
ходи в дельфінарій, цирк або те-
атр, то тепер зуміла організу-
вати жінок для збору коштів на 
користь дітей, які потребують 
опіки дорослих.
 Молода мама на перший день 
народження своєї доньки ство-
рила у соціальній мережі «ВКон-
такте» інтернет-групу під назвою 
«Мами в декреті НЕ дрімають». 
У цю групу вона запросила таких 
же «однодумців», як і сама: кра-
сивих і творчих , які також пере-
бувають у декретній відпустці. 
Перший проект був дуже оригі-
нальний. Наталя зібрала 25 мо-
лодих мам та разом із ними менш 
аніж за місяць створила купу ви-
робів ручної роботи. Пізніше їх 
із задоволенням розкупили гості 
міського благодійного ярмарку. 
А всі гроші, зібрані від продажу 
виробів та солодощів, пішли на 
закупівлю подарункових наборів 
для дітей-сиріт.
 Завдяки своїй активній жит-
тєвій позиції Наталя Костик-Ус-
тенко також швидко стала зна-
менитою у своєму рідному місті. 
Її соціально-значущі проекти 
відвідує велика кількість людей, 
і кожен несе із собою не тільки су-
венір, а й частинку тепла та лю-
бові цієї жінки. Своїм прикладом 
Наталія показує всім майбутнім 
мамам, що декретна відпустка — 
це не привід для депресії, а най-
краща пора у житті.
 Підбиваючи підсумки все-
українського конкурсу «Мама 
року 2016», можна сказати, що 
українські жінки довели: діти 
не додають клопоту, а навпа-
ки — роблять наше життя щас-
ливішим та більш повноцінним. 
Для кожної маленької людини 
її мама — найкрасивіша, найро-
зумніша та найсміливіша. Пот-
рібно лише розпитати її гарнень-
ко, дізнатися про історію її жит-
тя та розповісти якомога більшій 
кількості людей про те, як живе 
твоя сім’я. А Україна може пи-
шатися своїми жінками, які ста-
ли справжніми берегинями до-
машнього вогнища. ■

ЗНАЙ НАШИХ!

Інстинкт бути щасливими
Десять супермам та одна супербабуся отримали національні премії, ставши 
переможницями всеукраїнського конкурсу «Мама року-2016»

■

Лілія Усик із бійцями АТО на передовій.❙

Мами року-2016.❙

Заслужені нагороди.❙
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Цього тижня на великі екрани виходять 
«Секрети домашніх тварин» — анімаційна 
комедія про життя домашніх цуциків, котів 
і навіть кроликів. Це п’ятий спільний проект 
студій Illumination Entertainment та Universal 
Pictures. Коли двоногі мешканці будинку на 
Манхеттені йдуть на роботу, там відбувають-
ся дивовижні пригоди й веселощі: тварини всіх 
видів та порід тусуються один з одним, роз-
повідають пікантні історії про своїх власників 
i дивляться канал Animal Planet, наче справж-
нє реаліті-шоу. А ще роблять собі масаж... мік-
сером.
 Над дубляжем анімаційної стрічки працю-
вали вітчизняні зірки Сергій Притула, Оле-
ся Жураківська та Павло Шилько (DJ Паша). 
«Персонаж, якого я мав за честь озвучувати, — 
це абсолютно шалений і зовсім неадекватний 
кріль, це уособлення всіляких гріхів i чеснот 
водночас, — розповідає Сергій Притула. — Він 
дуже запальний, абсолютний холерик та сан-
гвінік у топі цих понять: для нього зміна на-
строю зі спокійного на вибуховий — буденна 

справа, такий собі пухнастий напалм. Я трош-
ки впізнаю у ньому свою натуру. Він — лідер, 
веде за собою маси. Сніжок має досить амбітну 
ціль — винищити людську расу, і він не зупи-
ниться перед жодними перепонами. Попри свої 
мініатюрні форми, він доріс до того, що очолює 
величезну банду домашніх улюбленців, яких 
вигнали з дому їхні власники. Він — король ка-
налізації!» До речі, в оригіналі Сніжка озвучує 
голлівудський комік Кевін Харт.
 Для Олесі Жураківської робота над аніма-
цією «Секрети домашніх тварин» стала пер-
шим досвідом дубляжу: вона подарувала свій 
голос смугастій кішці Соні. Акторка каже: 
«Соня дуже схожа на багатьох людей, в першу 
чергу на жінок, які постійно борються зі своєю 
зайвою вагою та примхами, але при цьому все 
одно почуваються красунями. Вона така ман-
ка, розумна, дуже симпатична і постійно ото-
чена увагою чоловіків». 
 Голосом Павла Шилька у фільмі говорить 
саркастична такса Бодя. ■

Наталя ТУРАК

 Ще тиждень у Національному музеї іс-
торії України триватиме виставка «Магде-
бурзьке право — основа Європи», яку  ство-
рювали разом із Центром політичної освіти 
землі Саксонія-Ангальт.  
 Виставка — про зародження феноме-
ну Магдебурзького права, його розвиток та 
поширення в Європі. Увага зосереджена на 
особливостях у Києві та Переяславі. Науко-
вець Олена Попільницька каже, що перехід 
від комуністичного минулого до європейсь-
кого майбутнього неможливий без знання іс-
торичних фактів та подій: «Багато істориків 
здавна вважають, що історія має спіральну 
послідовність, тобто періодично повторюєть-
ся. Ця думка і надихнула нас на створення в 
Україні цієї виставки, адже на прикладі Маг-
дебурзького права можна прослідкувати су-
часний перехід на децентралізацію, де кож-

не місто вже було маленькою країною». 
 Експонати, котрі представлені на вис-
тавці, показують усю велич тогочасних ук-
раїнських міст. Олена Попільницька  заува-
жує: «Ми повинні мати уявлення про те, як 
саме ми хочемо жити і як цього досягти. Не 
потрібно боятись чогось нового, потрібно чіт-
ко знати свої дії. Сьогодні можна сказати, що 
вся європейська культура живе за законами, 
котрі прописані магдебурзькими правами та 
свободами міст».
 Нагадаємо, Магдебурзьке право — 
середньовічне міське право, яке надава-
ло можливість місту мати власні органи са-
моврядування та звільнення з-під урядової 
юрисдикції. У 1188 році місто Магдебург от-
римало привілей від архиєпископа Віхман-
на. Згодом Магдебурзьке право потрапило 
у різні регіони Центральної та Східної Євро-
пи, у тісному поєднанні з Саксонським зер-
цалом — записом правових норм Саксонії, 
укладеним Ейке фон Репковим на початку 
XIII століття. 
 Запозичення Магдебурзького права 
на українських землях відбувалося протя-
гом довгого часу, поступово охоплюючи те-
риторію всієї сучасної України. Це не було 
копіювання. Запозичення Магдебурзько-
го права відбувалося зі зміною його напов-
нення, з адаптуванням до місцевих умов. В 
українських містах Магдебурзьке право, яке 
вже було пристосоване до польських пра-
вових норм, діяло поруч зі звичаєвим пра-
вом та Литовськими статутами. Норми Маг-
дебурзького права та Саксонського зерцала 
діяли в багатьох містах України до 1840-42 
років, доки не були замінені російським ім-
перським законодавством. ■

«На стосунки 
конкурсантів політика не 
впливала»
 ■ Марієтто, ти вибо-
рола можливість пред-
ставляти Україну на 
«Слов’янському базарі y 
Вітебську» наприкінці бе-
резня. Якi емоції тоді від-
чувала?
 — Я давно не брала 
участі у конкурсах, і коли 
випала нагода, чесно ка-
жучи, довго вагалась, та 
все ж таки вирішила вип-
робувати свої сили. Які 
емоції? З одного боку, 
була радість, з іншого — 
я відчувала велику від-
повідальність, адже це не 
просто участь у конкурсі, 
це представлення своєї 
країни, тим паче, що така 
місія мені випала у рік, 
коли «Слов’янський ба-
зар y Вітебську» відзначав 
свій 25-річний ювілей. 
 ■ Як проходила підго-
товка?
 — До конкурсу я го-
тувалась два місяці. Під-
бирали репертуар, шили 
костюми. Напередод-
ні від’їзду на конкурс ми 
влаштували презентацію 
програми, яка складалася 
з моїх пісень та конкурс-
них. Це було дуже яскра-
во, і, думаю, багатьом 
запам’ятався той вечір. 
Окрім цього, під час під-
готовки я брала додаткові 
уроки з танцю, акторської 
майстерності та вокалу.
 ■ На конкурсі твій ре-
пертуар складався з пі-
сень «Одна калина» Со-
фії Ротару,«Запроси мене 

у сни» Володимира Івасю-
ка та композиції Рікі Мар-
тіна Livin’ La Vida Loca» в 
українській обробці. Чому 
вибрали саме ці пісні? 
 — Із моєю командою 
ми ретельно передивляли-
ся пісні. Думали, чим вра-
зити публіку і як яскраво 
представити Україну. Ви-
рішили, що кожна пісня 
мала б відображати душу 
українського народу. Ми 
хотіли, щоб кожен, хто 
приїхав на «Слов’янський 
базар», відчув той ук-
раїнський колорит, який 
ми маємо.
 Навіть на світовий хіт 
ми зробили аранжування 
з українськими мелодія-
ми, у цьому мені допома-
гав музичний продюсер. 
Зараз багато хто говорить, 
що ми вибрали не конкур-
сний матеріал. Але я ска-
жу так: для кожного ар-
тиста дуже важливо, як 
його сприйматиме пуб-
ліка; я бачила, як у залі 
люди реагували на мої 
пісні, вони аплодували, 
підспівували, після під-
ходили і говорили, що їм 
дуже сподобалося — і це 
головне. 
 ■ Як стосунки скла-
далися між учасниками 
конкурсу? Чи вплинула 
нинішня політична ситу-
ація на стосунки з росій-
ським конкурсантом, чле-
нами журі та співаками?
 — За кулісами пану-
вала дружня атмосфера. 
Всі конкурсанти здружи-
лися між собою, навіть 
не відчувалося конкурен-

ції. Щодо політики, то ця 
тема була поза обговорен-
ням, усе ж таки це музич-
ний конкурс. Усі конкур-
санти жили творчістю і це 
основна тема, яка була на 
часі. 
 Щодо конкурсант-
ки з Росії, то так склало-
ся, за іронією долі, що її 
викладач iз вокалу, як 

з’ясувалося, з Київської 
області. Вона давно живе 
в Росії, та з нами спілку-
валась українською, нія-
ких конфліктів не вини-
кало. Тому я з упевненіс-
тю можу сказати, що на 
стосунки конкурсантів 
політика не впливала. 
 А щодо членів журі, то 
з ними я не спілкувалась, 

судячи з оцінок, які мені 
поставив Валерій Леон-
тьєв, він теж не керував-
ся політикою (сміється). 
Але не можу сказати, що 
сам конкурс був поза полі-
тикою! 
 ■ Прокоментуєш оцін-
ки Наталії Могилевсь-
кої?
 — Уже не раз відпові-
дала на це запитання (по-
сміхається. — Авт.). Ска-
жімо так, з України був 
найсуворіший член журі 
в плані оцінювання. На-
віть тим конкурсантам, 
які отримували від інших 
членів 10 балів, наш суд-
дя ставила набагато ни-
жчі оцінки. Після висту-
пу мені деякі учасники 
навіть ставили заитання, 
мовляв, дуже серйозний 
український член журі? 
Я не знала, що відповіс-
ти, адже ми не знайомі з 
Наталією. Щодо моїх оці-
нок, то не те, щоб я була 
згодна, але таке рішення 
сприймаю. Це мене під-
штовхує йти далі, розви-
ватися як виконавець. 
Отож дякую.

«За голос я дякую Богу»
 ■ Що було найважчим 
на конкурсі? Хто найбіль-
ше підтримував та допо-
магав?
 — Для мене цей кон-
курс узагалі був нелег-
ким. Я вперше виступа-
ла з великим оркестром. 
Потім був відповідаль-
ний півфінал, де третина 
учасників залишила кон-
курс. Перед першим фіна-
лом довелося думати про 

те, в чому вийти на сцену. 
Костюм, який ми готува-
ли більше місяця, пропав, 
а разом iз ним і все кон-
цертне взуття. Але я дуже 
рада, що зі мною була ве-
лика і дружна команда, 
яка допомогла пережи-
ти всі негаразди. Це дуже 
допомагає, коли поруч є 
люди, які вірять у тебе.
 ■ Звідки черпаєш на-
снагу так потужно співа-
ти?
 — Я молода, закохана, 
в мене багато енергії, яку 
я хочу дарувати людям. А 
за голос я дякую Богу.
 ■ Яким ти бачиш своє 
найближче майбутнє?
 — Як і у кожного ар-
тиста, на конкурсі жит-
тя не закінчується, у 
нас дуже багато творчих 
планів. Записи пісень, 
кліпи, дуже скоро в мене 
ще один відповідальний 
виступ, та поки що не 
буду розкривати всі таєм-
ниці. Слідкуйте на моє-
му сайті та в соціальних 
мережах, впевнена, я вас 
ще не раз порадую своєю 
творчістю.
 ■ Про що мрієш? 
 — Ой, мрій дуже ба-
гато як у плані твор-
чості, так і в особисто-
му житті. Але глобально 
у світі, в Україні, хотіло-
ся б миру, злагоди. Бага-
то жорстокості,багато на-
силля скрізь. Хотілося 
б, щоб усе пройшло, і ми 
співали не сумних пісень, 
а пісень веселих і не напе-
рекір усьому, а щиро, як 
це буває, коли є спокій, 
мир та любов. ■

НОВІ ІМЕНА

Марієтта Вейс: У Вітебську 
спілкувалися українською мовою
Учасниця «Слов’янського базару» розповідає, чому співала пісні 
Володимира Івасюка та Софії Ротару

■Олена КАПНІК

Марієтта Вейс (часто можна зустріти написання англій-
ською Marietta Ways) — молода українська співачка, 
переможниця дитячої «Нової хвилі» та неодноразова 
учасниця Національного відбору на Євробачення. У свої 
20 років дівчина має кілька дуетів зі знаменитими му-
зикантами та випустила вже чотири альбоми, а влітку 
минулого року стала фіналісткою американського кон-
курсу незалежних виконавців Unsigned Only-2015. Цьо-
го року дівчина представляла Україну на 25-му міжна-
родному фестивалі «Слов’янський базар y Вітебську». 
У розмові з «УМ» вона розповіла про конкурс, проко-
ментувала оцінки журі та поділилася своїми мріями.

Марієтта Вейс.
Фото з сайта marietta.com.ua.

❙
❙

ДО ВИТОКІВ

Кожному 
місту — 
своє право
Історичні спіралі 
децентралізації влади 

■ПРОКАТНИЙ СТАН

У світі тварин
Сергій Притула озвучив 
кролика, який хоче винищити 
людську расу

■

Сергій Притула.
Фото з сайта bhfilms.com.ua.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Видима різниця формальна: акцент пе-
ренесено з тексту на фотографії. В романі 
вони слугували чорно-білими заставками 
до розділів, тепер їм повернуто оригіналь-
ну кольористику, надано удвічі ширшу 
експозиційну площу і значно збільшено 
кількість. Натомість із романної тканини 
нарізано клаптики ілюстративних комен-
тарів — здебільшого на один-два уступи. 
Письмо С.Лойка добре надається ущіль-
ненню, оскільки його фразеологія вираз-
но тяжіє до афористики. Деякі уривки мо-
жуть навіть слугувати «сценаріями» для 
фотозйомки, як-от: «Гріють руки на ще 
гарячих після бою автоматах». Навіть 
у цитатах, де явно передано пафосу, ав-
тор лишає враження побаченої світлини: 
«Солдати стояли між світлом і тьмою, як 
давні вікінги на березі океану». Щоправда, 
така плакатність — не його стиль.
 Утім, фотографічний та романний стилі 
Сергія Лойка — речі різні. Професійна ети-
ка західного журналіста (наш автор — ко-
респондент Los Angeles Times) не дозволяє 
емоційних оцінок у репортажі. Тому й напи-

сав «не хроніку, не розслідування, не літо-
пис. Це художній вимисел, що ґрунтуєть-
ся на реальних фактах». Фотосвідчення, 
навіть твої особисті, не можуть бути прями-
ми ілюстраціями белетристики — лише де-
кором, як у торішньому виданні.
 І це при тому, що «снимок не только 
изображение, но еще и контекст, являю-
щий нам взгляд автора» (Олег Шишкин. 
Ч/Б. — Москва: Новое литературное обоз-
рение, 2005). Саме цей контекст нама-
гаються нейтралізувати журналістські 
стандарти задля адекватності висвітлен-
ня подій. С.Лойко жертвує адекватніс-
тю заради емоцій, котрі, буває, затьма-
рюють навіть теоретично прозорі місця. 
Вже у передмові надибуємо — як волос-
ся в супі — фразу: «Нікому не потрібна 
була ця війна». Коли батько сучасного те-
роризму переконував, що «из искры возго-
рится пламя», він передбачав обов’язкову 
наявність кременю-потреби. Та й не лише 
політикам потрібні війни — є ж іще кондо-
тьєри, які «займаються своєю улюбленою 
справою», значить сам С.Лойко.

 Наша газета вже писала про роман 
«Аеропорт» («УМ» від 23.03.2016) — ви-
разно пацифістський твір у річищі, про-
кладеному ще Ремарком; це справді по-
зитивне явище українського літпроцесу. 
Але що дозволено Юпітерові (тобто прозі) 
— зась бикові (документалістиці). Нові ви-
давничі маніпуляції витворили з прозаїч-
ної структури книжки «Аеропорт» зовсім  
інший твір — сьогорічний «Аеропорт у фо-
тографіях і текстах» це вже нон-фікшн, ос-
новою котрого є документальний репор-
таж. Сумніватися у правдивості Лойкових 
світлин не випадає — і не лише тому, що 
комп’ютерного втручання тут не видно. 
Київський фотограф Олександр Глядєлов, 
що знімав у багатьох гарячих точках, якось 
сказав: «Войну на самом деле очень труд-
но передать, почти невозможно. Главное, 
что в ней есть, — это чувства, а их нуж-
но проживать. Это страх, тревога, уста-
лость…» (Подвижный пейзаж. Искусство 
Украины между революцией и войной. 
— К.: Родовід, 2015). Сергій Лойко чесно 
прожив це, і в його світлинах є все, що ви-
різняє з кон’юнктури зболену воєнну фото-
графію (репортер на війні мріє лишитися 
без роботи, — зізнавався класик воєнно-
го репортажу Р.Капа). Є у С.Лойка навіть 
певні «недоліки», про які писав той же 
класик: «Если снимок получился доста-
точно резким, значит, ты был далеко от 
события», — утверждал теоретик и прак-
тик «Лайф-фото» Роберт Капа» (див. у кн. 
О.Шишкіна).
 Ще один відомий у світі фотомайстер, 
Крістофер Беркет, каже, що «фотография 
— это интуитивный, а не мыслитель-
ный процесс» (Digital Photografer // кві-
тень 2012). Натомість мистецтвознавець 
Наталя Чермалих, котра нині вивчає саме 
воєнне світлярство, доходить позірно про-
тилежного висновку, вважаючи репорта-
жі з війни «завуальованою аналітикою», 
й навіть припускає, що сучасні фотокори 
«дійшли більш складних висновків, аніж 
люди соціальних наук» (Україна молода 
// 30.04.2015). Можливо, тут і немає су-
перечності, бо йдеться про вищий аналі-
тичний пілотаж — інтуїтивний. Саме та-
кими здаються роботи Сергія Лойка.
 Та у книжці «Аеропорт у фотографіях і 
текстах» візуальні документи коментовані 
отим «художнім вимислом», від чого вини-
кає жанровий симулякр, як сказав би фі-
лософ Жан Бодріяр. А Тамара Гундорова, 
академік літератури, назвала би це кіт-
чем. Без жодних негативних натяків, при-
таманних цьому поняттю в масовій свідо-
мості, — лише на означення специфічного 
психосоціального механізму: «Кітч вини-
кає внаслідок фетишизації артефактів 
і опредметнення емоцій, які викликають 
такі артефакти, і виконує при цьому со-
ціокультурні функції, наприклад, заспоко-
ює почуття втрати з допомогою уречев-
лення спогадів у вигляді сувеніра» (Кітч і 
література. — К.: Факт, 2008).
 Нон-фікшн має зовсім іншого читача, 
аніж художня література. Можна сказати, 
естетично менш вибагливого. Того, що ста-
виться до літератури переважно прагма-
тично і не надає великого значення різни-
ці між автентикою та замінником. Цінує у 
книжці передовсім релакс, що «руйнує на-
пруження, прискорює інертність» (Жан 
Бодріяр. Симулякри і симуляція. — К.: 
Основи, 2004). Про цю авдиторію пише 
Т.Гундорова: «Кітч відповідає передусім 
психологічним потребам середнього класу, 
точніше, кітч є соціологічним і психологіч-
ним вираженням щоденного стилю буржу-
азії або середнього класу». Саме таку книж-

ку випустила «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
з притаманною їй чутливістю до масових 
смаків та витонченістю кінцевого продук-
ту. Завдяки якісному потраплянню на по-
пулярний кластер, «Аеропорт у фотогра-
фіях і текстах» заповідається на успішні 
продажі та прихильність рецензентів. І 
слава Богу.

*  *  *
 Серед лідерів літа у підномінації 
«Публіцистика / сучасні мемуари» фігу-
рує ще одна фотокнижка, дотична росій-
сько-української війни: Post.revolution. 
Україна після Майдану очима журналістів 
«Апострофа» (К.: Міжнародний центр 
перспективних досліджень). Супровідні 
до світлин тексти не вартують окремої 
мови — не кращі й не гірші за пересіч-
ний пресовий потік. А от самі світлини, 
що одразу запам’ятовуються, ніби дотеп-
ні репліки, — непрості. Усі вони належать 
Владиславові Соделю — тому самому фо-
токору, на якого кілька років тому напав 
бандит-аматор Тітушко, ім’я котрого тепер 
означає цілу соціальну страту вітчизняно-
го  суспільства. Другий сплеск зацікавлен-
ня В. Соделем — його знімки непристойно 
коштовних годинників українських чи-
новників, що обійшли інтернет і спричи-
нилися до гучних, хоч і по-нашому безре-
зультатних шкандалів.
 Але головне, чим відомий цей фото-
граф — принаймні професіоналам, — 
добрим репортерським досвідом роботи 
в «Комерсанті». Якось Ю. Нєстєров, ди-
ректор фотослужби цієї якісної новостій-
ної газети, дав інтерв’ю київському фо-
тожурналу, де розмірковував, зокрема, 
і про межі дозволеного у зйомці публіч-
них людей: «Хотя сегодня я, в принципе, 
могу уступить, и на полосу идёт фото-
графия более «никакая», то всё равно по-
нимаю, что если и дальше буду себе это 
позволять, то превращу издание в обыч-
ную доску почёта» (Digital Photografer // 
березень 2007). Очевидно, більдредактор 
не вважав Влада Соделя постачальником 
«дошки пошани»; навпаки — його фото-
графії відомих осіб часом балансують на 
межі коли не карикатури, то шаржу. Але 
вироблений смак не дозволяє переступати 
рамки пристойності.
 Стиль В.Соделя тяжіє до символіки й на-
віть плакатності (на відміну від С. Лойка): 
і в кумедних сценках за участі «еліти», і у 
фіксації подій з безіменними учасниками. 
Війни як такої в альбомі немає — є епізо-
ди військового навчання на базах, зустріч 
демобілізованих, побут переселенців, акти 
клінічної реабілітації. Часом внутрішній 
авторський символізм перетворює начеб-
то ординарну картинку на моторошний 
образ, і вже столиця виглядає на «такий 
глибокий тил, де ніхто не знає, що існує 
фронт» (Дмитро Корчинський. Сяючий 
шлях. — К.: Самміт-Книга, 2016).
 Майже десять років тому шеф 
«Комерсанту» жалівся: «Фотографические 
традиции у нас ещё не сложились». Схоже, 
такий песимізм уже не актуальний. 
Принаймні альбом Владислава Соделя його 
заперечує.  ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо результати експертного оцінювання піврічного видавничого ре-
пертуару — списки лідерів літа за версією Всеукраїнського рейтинґу «Книжка 
року’2016». Оскільки остаточні місця визначаться по розгляді усього річного асор-
тименту в грудні, нині подаємо по сім найцікавіших книжок у кожній підномінації без 
визначення місця — за абеткою.
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Олена БОГДАН. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? — К.: Дух і Літера, 380 с.(п)

Сергей ЗГУРЕЦ. Оружие Украины. Блеск и скрежет стали. Том 1. Уроки войны – К.: Defence Express 
Media, 199 с.(п)

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ. Російсько-український словник складної лексики. — Л.: БаК, 608 с.(п)

Польсько-український, українсько-польський словник. — Ірпінь: Перун, 672 с.(п)

о.Климентій Василь СТАСІВ. Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і 
майбутнє. — Л.: Місіонер, 472 с.(с)
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Стар Паблішинґ).
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Народ скаже — як зав’яже! Бо народні 
приказки і прислів’я — універсальні на-
віть для нашої теми: овочеві заготовки 
на зиму. Адже потративши всього один 
літній день на, приміром, борщову за-
правку, ми матимемо всю зиму смачні 
наваристі борщі. Можна, звичайно, го-
тувати борщ і без такої заправки, але 
щоразу треба думати, чи є всі інгредієн-
ти, довго їх чистити-нарізати, до того ж 
узимку складніше знайти ароматну літ-
ню зелень.  

Для головної страви українців
 У кожної господині — свій рецепт 
свого майбутнього борщу. Давайте візь-
мемо  класичний і додамо від себе час-
тинку душі, в даному випадку — того, 
що ви найбільше любите: якусь спецію 
чи овоч. Це не завадить базовому рецеп-
ту заправки. Отож  на 20 банок по 0,5 літ-
ра потрібно 3 кг капусти, по 1,5 кг морк-
ви і цибулі, 2 кг помідорів, 4 кг буряка, 
300 г коріння петрушки, 800 г солодко-
го перцю, пучок зелені петрушки. Крім 
того, склянка 9% оцту, по 3 столові лож-
ки солі й цукру, 0,5 столової ложки олії, 
4 лаврові листки, 10-15 горошин чорно-
го перцю, 5 горошин запашного перцю. 
 Помідори обдати окропом, зняти з 
них шкірку і дрібно нарізати. У гли-
бокій сковороді розігріти 300 г олії і 
злегка обсмажити в ній буряк, наріза-
ний соломкою. Потім 10 хвилин потоми-

ти під кришкою на слабкому вогні. Пе-
рець очистити від насіння і нарізати со-
ломкою. Ріпчасту цибулю нарізати пів-
кільцями, а моркву і корінь петрушки 
— найдрібнішою соломкою, розміром з 
вермішель. Капусту нашаткувати. Всі 
овочі разом iз буряком з’єднати і пере-
мішати. Додати подрібнену зелень пет-
рушки, прянощі, сіль, цукор і олію. Все 
добре перемішати і тушкувати під криш-
кою 40 хвилин, періодично помішуючи, 
щоб овочі не пригоріли. Стерилізувати  
15 хвилин.
 І от результат: узимку ви неквапом 
дістаєте кілька ложок такої заправки, 
додаєте її до бульйону, чекаєте, щоб за-
кипіло, додаєте сметану — і смакуєте 
свіженьким борщем.

У суп і піцу, і до шашлику
 Здогадуєтеся, про яку заготовку йти-
меться? Про кабачки в помідоровій за-
ливці, які мають смак запашного літа. 
Для початку слід приготувати помідо-
ри: відварити до м’якого стану, відціди-
ти, перетерти на сито, посолити до сма-
ку, прокип’ятити 5-10 хвилин і зали-

ти нарізані кабачки, попередньо трош-
ки посолені, щоб зім’якли. Півгодини 
займе стерилізація, а після цього закру-
чуйте банки, перевертайте їх, укутуйте 
до охоло дження.  І смакуйте з чим ба-
жаєте!
     Овочеве лечо — також те, що має взим-
ку нагадувати про літо. І те, що мусить 
вміти кожна господиня, бо ця страва має 
лише шанувальників. 
 На 5 кг помідорів потрібно 3 кг бол-
гарського перцю, 1, 5 кг моркви, по сто-
ловій ложці олії, цукру і оцту, 2 столові 

ложки солі і 5 зубчиків часнику.
 Спершу варимо помідори, перекру-
чені через м’ясорубку, та моркву, потер-
ту на грубій тертці — 15 хвилин. Додає-
мо туди сіль, цукор і олію. Далі — порі-
заний перець, варимо ще 15 хвилин.
 За 5 хвилин до готовності додаємо по-
чищений та вичавлений через прес час-
ник. Розмішуємо. Перед тим, як виклю-
чити конфорку, до лечо додаємо  оцет, 
розмішуємо і розкладаємо у стерильні 
баночки. Закручуємо. Як вистигнуть — 
виносимо у холодне місце.
 І не забудьте ж про синенькі! Заготуй-
те їх на зиму в соусі.  Вони — чудова за-
куска і прекрасна основа для піци: змас-
тіть соусом тісто, викладіть синенькі , а 
ще — шматочки відвареної курки, при-
трусіть сиром — готова смачна піца. Але 
це буде потім, коли страва буде пригото-
вана.  А поки що занотовуйте рецептик: 
2,5 кг баклажанів почистіть, поріжте 
повздовжніми овалами, намочіть в під-
соленій воді, поки готуватимете соус. 
Соус готується так: 3 літри томатного 
соку закип’ятити з 1 кг цибулі, 1 кг со-
лодкого перцю, стаканом чищеного час-
нику, 4 гіркими перчинками (всі овочі 
попередньо перекрутіть на м’ясорубці), 
додайте склянку 9% оцту, склянку цук-
ру, 4 столові ложки солі, склянку олії, 
додайте синенькі, проваріть їх у соусі 15 
хвилин і закрутіть.
 Отож пакуйте літо в баночки, щоб 
весь рік насолоджуватися його смака-
ми. ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Дуже хочеться легкого, барвисто-
го і незвичного, причому у всьо-
му. Бо цю пору чекаєш найбільше і 
ще взимку уявляєш, якою чудовою 
вона має бути. Тож зробіть її яскра-
вою, милуйтесь нею, примножуйте 
і насолоджуйтеся. Смакувати є чим: 
ягоди-фрукти, овочі, соковита зе-
лень. Любителі смаколиків цей се-
зон віддають «на поталу», зокрема, 
ягідним бісквітам. Це, по-перше, 
корисно. Бо там і яйця, й борошно 
(можна вибирати цільноцернове, 
житнє чи те, якому надаєте пере-
вагу), висівки, куркума, кориця, на-
сіння льону, горіхи, мед — усе, що 
в розумних межах тільки сприяти-
ме здоров’ю і розкриватиме сма-
кові букети інших інгредієнтів. А ще 
бісквіти не вимагають зайвої ме-
тушні і не потребують багато часу 
на випікання. До того ж усіх мож-
на пригостити запашними пухкими 
шматками. 

...Перетворюємо на торт
 Бісквітне тісто — це такий собі 
кулінарний майданчик для експе-
риментів. Його основа — яйця, збиті 
з цукром (на 5 яєць треба склянку 
цукру), борошно і ванілін. Усе зби-
вається, виливається у змащену 
маслом форму, а далі — чаклуван-
ня з ягодами (які тільки маєте під 
рукою, причому — що свіжі, що за-
морожені, що консервовані). Власне 
чаклування полягає в тому, що вони 
мають бути чисті і сухі, їх слід роз-
класти рівномірно на тісто, а під час 
випікання вони створять довершену 
«картину рівномірності». 
 І вже через 35 хвилин, поки тіс-
то перебуватиме в духовці (при тем-
пературі 180 градусів) ви почуєте та-
кий аромат, що далі вже буде несила 
стримуватися. Але все-таки змусь-
те себе проколоти тісто дерев’яною 
шпажкою (якщо вона при цьому 
суха, значить омріяний пиріг уже 
майже на вашій тарілочці). Як ба-
чите, творення цього кулінарного 
дива — просте і приємне. Такий пи-
ріг спече і дитина (звичайно, під на-

глядом матусі чи тата). Але ви буде-
те змушені визнати, що він — один 
iз найкращих, який ви коли-небудь 
куштували. 
 Якщо кулінарний азарт не від-
пускатиме вас і далі, перетворіть біс-
квіт на літній ягідний торт, це зай-
ме у вас зовсім небагато часу. Охо-
лодіть бісквіт, розріжте його на два 
чи три коржі і перемажте кремом. 
Крем може бути будь-який: завар-
ний, сметанний, білковий, йогур-
товий, вершковий (зі згущеного мо-
лока і масла), інший із тих, які ви 
полюбляєте. Оригінальний й ко-
рисний — сирний крем: треба зби-
ти сир невисокої жирності (250 г) з 
двома ложками вершків, столовою 
ложкою меду, кількома краплями 
соку лимона і дрібкою ваніліну. За-
лишилося прикрасити верх торта 
ягодами, а боки — тертим чорним 
шоколадом. Це надзвичайний смак, 
«два в одному» — смак літа і свята! 

Чи з абрикосами, чи з персиками
 При згадці про абрикосовий біс-
квіт у мене прокидаються всі мис-
лимі й немислимі смакові уявлення 
та відчуття, бо це справжнє абрико-
сове диво. Знайдіть час спекти його 
й собі, і я впевнена, що після того він 
стане і вашим улюбленим.
 Для нього можна взяти замість 
абрикосів персики, нектарини, сли-
ви — ні з чим не прогадаєте! Нав-
паки — спечіть і з абрикосами, і зі 

сливами, і з персиками — закріпіть 
за собою славу неперевершеного 
кулінара. 
 Для пирога потрібно 2 яйця, 200 
г борошна, 120 г вершкового масла, 
120 г цукру, по пакетику ваніліну і 
розпушувача, трішки солі, цукрової 
пудри і штук 15 абрикосів чи слив, 
або 4 персики чи нектарини. 
 Розм’якле масло кімнатної тем-
ператури збиваємо з цукром та 
ваніліном до пухкої білої маси, по 
одному додаємо яйця, добре зби-
ваючи після кожного. Додаємо 
сіль, розпушувач та борошно і доб-
ре вимішуємо до однорідної маси. 
Вистеляємо дно форми пергамен-
том, викладаємо тісто, розрівнює-
мо його. Абрикоси розділяємо нав-
піл, видаляємо кісточки. Викладає-
мо половинки на тісто, злегка при-
сипаємо цукром. Ставимо пиріг в 
розігріту до 180 градусів духовку 
і випікаємо хвилин 40-45 (до сухої 
дерев’яної шпажки). 
 Готовий пиріг виймаємо з ду-
ховки, даємо трішки вистигнути, 
але ще теплим посипаємо цукровою 
пудрою. Нарізуємо та смакуємо! А 
якщо вам подобається приємна кис-
линка, спечіть шарлотку з ревенем. 
А коли спечеться, подайте її з моро-
зивом замість чаю. Щось смачніше 
в спеку і шукати годі. 
 Ревінь (3-5 стебел) почистити і 
порізати на дрібні кубики. Тісто — 
як у базовому рецепті для бісквіту, 
про який говорилося вище. Виклас-
ти на тісто ревінь і випікати в уже 
знайомий спосіб. Присипати цук-
ровою пудрою і подавати з морози-
вом. 
 Смачного! ■

ПРО ЗАПАС

Не переборщити
Готуємо додатки до основних страв

■

Уміст баночок у холодну пору — як знахідка.
Фото з сайта sunny7.ua.

❙
❙

ДО СЕЗОНУ

Час ягідних бісквітів
Випікати смаколики з ягодами швидко

■

Абрикосовий бісквіт.
Фото автора.

❙
❙

Фруктово-ягідний пиріг.❙

ЗІРКОВА КУХНЯ

 Ожинові читання
 Рецепт 
 від письменниці
 Міли Іванцової 

 Усе-таки літо — пора див. Не-
щодавно письменниця Міла Іван-
цова представила свій перевида-
ний роман під новою назвою «Я 
тут живу» (попередній тираж чи-
тачі розхапали, як гарячі пиріж-
ки, про які — трохи згодом), і 
я в цьому зв’язку не втрималася і розказала автору про те, як 
особисто я люблю читати її книги: без поспіху, не в транспор-
ті, бо вони спонукають до глибоких роздумів, занурення в себе, 
під запашну каву зі шматочком такої ж запашної випічки. І вар-
то було мені це сказати, як я надибала рецепт ожинового пи-
рога письменниці і зрозуміла, що не матиму спокою, поки його 
не спечу під нову книжку. Зрештою спекла, але тепер ще біль-
ше не маю спокою, бо дуже швидко він був з’їдений і я в цьо-
му процесі відігравала не останню роль. Не можна відірвати-
ся! Мушу визнати, що письменники вміють творити все, у тому 
числі й пироги.
 За рецептом Міли Іванцової потрібно взяти два жовтки, 
склянку цукру, 1/2 пачки маргарину потерти, все змішати, до-
дати склянку борошна, ваніль або цедру. Вимісити (тісто може 
взяти більше борошна). Розкачати тісто, вистелити дно форми 
(підстелити фольгу чи вощений папір), руками розпластати, на-
дати форму з бортиками.
 На дно форми з тіста через сито потрусити рівним шаром 
крохмаль (чайна ложка), потім викласти ягоди (можна в один 
шар, можна більше, як дозволяють бортики). Залити заливкою 
і поставити в духовку на 175 градусів.
 Заливка: збити білки, що залишилися від тіста, з цукром, 
додати 250 г сметани і чайну ложку борошна. Цим залити і ста-
вити в гарячу духовку. Можна просто збитими білками залити, 
якщо любите безе.
 Дуже смачний цей пиріг ще й «у горіховому варіанті». Мої 
племінниці пригостили мене свіжими ліщиновими горіхами, 
(добре, що вродили). Вони ще не остаточно «кістяні», але вже 
дуже смачні. Я трішки підсушила їх, подрібнила і спекла пиріг, 
основа (нижній шар) — як в ожинового пирога, який у мене по-
волі стає настільним пирогом (як і книжки Міли Іванцової — на-
стільні). Отже, коли тісто викладете по формі з бортиками, го-
туйте горіховий наповнювач. Потрібно буде 100 г масла, 100 г 
цукру, 4 яйця, 0,5 чайної ложки солі, 200 г ліщинових (або інших) 
горіхів, 60 г борошна, 2 столові ложки цукрової пудри.
 Збити масло і цукор, додати яйця, добре збити, додати ме-
лену ліщину і борошно і вимішати. Вилити на спечений корж і 
пекти при 160 градусів 30 хвилин. Дати охолонути і посипати 
цукровою пудрою.
 «Я не така вже зразкова господиня і фахівець-кулінар, для 
мене головний критерій — щоб було приготовано з душею і 
з любов’ю до тих, кого пригощатимеш», — коментує свій ще 
один шедевр письменниця. Отож готуємо з любов’ю до того, 
кого пригощатимемо. ■

■

Міла Іванцова пригощає.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Життя «до» виграшу олімпійського «золота» було спокійним та 

розміреним. А «після» прийшли популярність та визнання в професійній 
діяльності — і це все в 19 років».

Олена Костевич
українська майстриня стрільби з пістолета, 
олімпійська чемпіонка Афін-2004

УКРАЇНА МОЛОДА

Криза кадрів
 Яким би оптимістичним не 
був прогноз щодо кількості ме-
далей, варто визнати, що ук-
раїнський спорт переживає не 
кращі часи. Про це свідчать 
цифри: якщо до Лондона-2012 
поїхали 245 спортсменів, то 
на Ігри-2016 українці здобули 
лише 206 ліцензій. 
 Причин цьому є кілька. По-
перше, потенціал, яким во-
лодів наш олімпійський рух 
iз часів СРСР, вичерпався ос-
таточно. А економічні труд-
нощі й відсутність належної 
підтримки з боку держави не 
сприяють підготовці кваліфі-
кованого резерву.
 Окрім цього, Україна по-
чала регулярно втрачати пер-
спективних спортсменів, які 
переїжджають до інших країн 
у пошуках кращих умов для 
тренувань. Зокрема,  під азер-
байджанським стягом цього 
разу виступатиме байдароч-
ниця Інна Осипенко-Радомсь-
ка, котра на попередніх трьох 
Іграх здобула чотири нагоро-
ди. Переїхала до Баку і Марія 
Стадник, яка претендує на тре-
тю поспіль олімпійську медаль 

у жіночій боротьбі.
 Вплинули на стан справ у 
вітчизняному спорті і політич-
ні зміни в Криму. Після анексії 
півострова росіянами стали 
легкоатлетка Ребрик та чем-
піон Пекіна з кульової стріль-
би Айвазян. Кольори РФ тепер 
захищає і спортивний гімнаст 
Куксенков.
 Варто відзначити й те, що 
український уряд  скоротив фі-
нансування спортсменів. Хоч 
наші олімпійці і опинилися се-
ред лідерів за розмірами при-
зових за медалі Ігор-2016 (їм, 
нагадаємо, обіцяють 125 тисяч 
американських доларів за пер-
ше місце), ця щедрість вигля-
дає радше як разова нагорода.

З акцентом на фехтування
 Реальні ж сподівання на «зо-
лото» Україна має  пов`язувати 
приблизно з десятьма спорт-
сменами чи командами. Голов-
ним героєм нашої команди, за 
словами аналітичної компанії 
Infostrada Sports, має стати гім-
наст Олег Верняєв, якому про-
рокують чотири медалі. Най-
більше шансів стати першим 
він має у своєму улюбленому 

виді — вправах на брусах. На-
магатиметься повторити успіх 
чотирирічної давнини у опорно-
му стрибку Ігор Радівілов, який 
на минулих Іграх, нагадаємо, 
взяв «бронзу». Боротьбу за ме-
далі спортивні гімнасти розпоч-
нуть уже в суботу.
 Великі надії покладаються 
і на нашу збірну з фехтуван-
ня. Перш за все слід виділити 
шаблістку Ольгу Харлан, яка 
на двох попередніх Іграх виг-
рала «золото» в команді та ви-
борола третє місце в індивіду-
альній першості. Цього разу 
боротьбу за перемогу 26-річна 
спортсменка поведе з  росіян-
кою Великою.

 Також Харлан разом із 
Оленою Вороніною, Оленою 
Кравацькою і Аліною Кома-
щук претендуватиме на ме-
даль й у командних змаган-
нях. Щоправда, основним 
конкуренткам-росіянкам ук-
раїнки цього року частіше 
програють.
 За словами букмекерів, не-
погані шанси на нагороди ма-
ють наші олімпійці і в інших 
видах фехтування. Команда 
шпажистів у складі Анатолія 
Герея, Богдана Нікішина, 
Дмитра Карюченка та Макси-
ма Хвороста зараз посідає дру-
ге місце у світовому рейтингу. 
 Ще одна надія вітчизняних 

тренерів — чемпіонка Лондо-
на, шпажистка Яна Шемякіна 
у цьому сезоні не радує  високи-
ми результатами, проте не було 
в неї особливих титулів і перед 
Іграми-2012.

Стрільба з прицілом 
на медаль
 За своїм другим олімпійсь-
ким «золотом» приїхала в Ріо 
майстриня з кульової стріль-
би, чемпіонка Афін Олена Кос-
тевич. Високих результатів 
варто очікувати і від іншого 
стрільця — Олега Омельчука, 
який зупинився за крок від 
нагороди на попередній Олім-
піаді. Після прильоту до Бра-
зилії він поділився своїми очі-
куваннями від змагань: «У нас 
дуже непередбачуваний тур-
нір. До того ж це Олімпійські 
iгри, слабких тут немає. Але 
насамперед виділив би спорт-
сменів iз Китаю, Японії та Ко-
реї». До речі, Омельчук може 
вибороти для України першу 
медаль у Ріо, адже змагання 
у його виді стартують 6-го сер-
пня.
 Ще два реальні претенден-
ти на перемогу — борці Жан 
Беленюк та Юлія Ткач, котрі 
минулого року стали чемпіо-
нами світу. 
 А от iз легкоатлетів чи не 
єдиним кандидатом на олім-
пійське «золото» є стрибун у 
висоту Богдан Бондаренко. 
Якщо не завадять старі трав-
ми, за нагороду в потрійному 
стрибку зможе позмагатися і 
Ольга Саладуха.
 Однак, як заявив напере-
додні президент Національно-
го олімпійського комітету Сер-
гій Бубка, на Олімпіаді можуть 
«вистрелити» й ті спортсмени, 
від яких ніхто не чекає висо-
ких результатів. ■

Григорій ХАТА

 Найцікавішою темою 
останніх передолімпійсь-
ких днів залишається до-
пінгова історія російських 
спортсменів. Попри те, що 
Міжнародний олімпій-
ський комітет офіційно 
не заборонив усій збірній 
Росії змагатися на Іграх у 
Ріо, остаточного рішення 
щодо участі в змаганнях 
вони й досі не мають. Пра-
во на відсів неблагонадій-
них кадрів МОК переадре-
сував міжнародним феде-
раціям, наголосивши при 
цьому, що кінцевий вер-
дикт по кожній російсь-
кій кандидатурі мають 
виносити так звані «трій-
ки». «Для того, аби взяти 
участь в Олімпіаді, росій-
ські спортсмени повинні 
пройти потрійний фільтр. 
Перший етап — рішення 
міжнародних федерацій. 
Далі — висновок Спортив-
ного арбітражного суду 
(САС). І нарешті, вердикт 
МОК на основі постанови 
комісії з трьох експертів, 
призначених САС», — на-
голосив президент Міжна-

родного олімпійського ко-
мітету Томас Бах.
 Попередньо прогнозу-
вали, що після детально-
го допінгового скринін-
гу кожного з 387 спорт-
сменів, яких було включе-
но до складу олімпійської 
збірної Росії, до Ріо зможе 
поїхати лише кожен деся-
тий представник із заявле-
них. Утім, скоріше за все, 
допуск до Ігор отримає 
значно більше російських 
олімпійців. З огляду на ін-
формацію, яку поширю-
ють міжнародні федера-
ції, за бортом Олімпіади-
2016 залишиться трохи 
більше сотні росіян. І це 
— з урахуванням повної 
дискваліфікації команди 
російських легкоатлетів 

(67 осіб), яка мала най-
більше представництво в 
олімпійській збірній.
 Також у повному складі 
поза головними старта-
ми чотириріччя опинить-
ся й вся збірна Росії з важ-
кої атлетики. Вивчивши 
анамнез російських гер-
кулесів, у Міжнародній 
федерації важкої атлети-
ки постановили, що засто-
сування росіянами стиму-
ляторів має масовий ха-
рактер і шкодить іміджу 
важкої атлетики. Відтак 
права на участь у Іграх 
вони не мають. Варто на-
гадати, що у своїй викри-
вальнiй доповiдi про мас-
штабну допінгову систему 
в Росії канадський юрист 
Ричард Макларен гово-

рив, що найбільше мані-
пуляцій з допінг-пробами 
в Російській лабораторії 
Всесвітньої антидопінго-
вої організації відбува-
лося саме навколо легко- 
та важкоатлетів. Окрім 
того, серйозні чистки тор-
кнулися російських веслу-
вальників та плавців, які, 
щоправда, намагаються 
оспорити заборону в САС.
 Хай там як, а, за пові-
домленнями соціологів 
із британської компанії 
«Глоубскан», допінговий 
скандал, який «накрив» 
спортивний світ в остан-
ні місяці, неабияк уда-
рив по «рейтингу ціка-
вості до Олімпіади». При-
мітно, що не надто при-
вабливими виявилися й 

самі Ігри в Ріо. Так, через 
спалах лихоманки Зіка у 
Бразилії від участі в Олім-
піаді-2016 відмовила-
ся ціла низка відомих на 
планеті спортсменів. При-
міром, пославшись на не-
безпечну епідемічну об-

становку, їхати до Бра-
зилії не захотіли провід-
ні тенісисти світу — чех 
Томаш Бердих, канадець 
Мілош Раонич, румун-
ка Сімона Халеп та зірки 
парного тенісу брати Бра-
яни. ■

НАПЕРЕДОДНІ 

Слабких ми туди й не посилали
На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Україна може розраховувати на шість золотих медалей

■

Гімнасту Олегу Верняєву букмекери прогнозують чотири медалі.
Фото з сайта apostrophe.com.ua.

❙
❙

Олексій ПАВЛИШ
(за матеріалами «Бі-Бі-Сі Україна»)

На кожній літній  Олімпіаді вітчизняні спортсмени не опускаються 
нижче певного рівня. Починаючи з перших Ігор незалежної Украї-
ни — Атланти-1996, наша збірна щоразу потрапляє до «топ-20» 
загального заліку, здобуваючи при цьому більш як 20 нагород.
Свою «норму» українські олімпійці, схоже, виконають і на змаган-
нях в Ріо — так, принаймні, говорять букмекери. За віртуальним 
рейтингом медалей Ігор-2016, Україні прогнозують 23 нагороди 
та 16-те командне місце. Фаворити ж незмінні — як і на Олімпіаді 
чотирирічної давнини, претендентами на перемогу в загальному 
заліку є США, Китай та Велика Британія.
У якому стані підійшли до Ріо наші спортсмени, яким помітно «урі-
зали» фінансування, покажуть лише змагання. Утім результати 
передолімпійських стартів дозволяють зробити «медальну при-
кидку».

ЗА БОРТОМ

Системна розплата
Резонансні допінгові справи неабияк понижують 
інтерес до Олімпійських ігор

■

Важкоатлетичний турнір у Ріо пройде без участі 
російських олімпійців.
Фото з сайта olympic.org.

❙
❙
❙
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Історія починається з малого
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Ти знаєш знамениту скульп-
туру Родена «Мислитель»?
 — Так!
 — Мене давно цікавить, про що 
може думати голий чоловiк!

* * *
 — Кажуть, що ви одружилися 
з дуже розумною і красивою жін-
кою?

 — А хто це каже?
 — Ваша дружина.

* * *
 — Люба, мені наснився сон, 
ніби я ще холостий і прошу твоєї 
руки.
 — І чому ж ти такий задоволе-
ний?
 — Ти мені відмовила.

По горизонталі:
 1. Транспортний засіб із гарбу-
за, яким Попелюшка їхала на бал. 
3. Напрям у літературі та мистец-
тві XVII-XVIII століттях, який прий-
шов на зміну Відродженню. 6. Одна 
із сестер-близнючок із популярного 
в 70-ті індійського фільму. 8. Італій-
ське місто, де є знаменита похиле-
на вежа. 10. Держава, яка існува-
ла на території Демократичної Рес-
публіки Конго з 27 жовтня 1971 по 
17 травня 1997 року. 11. Суть жит-
тя на думку Германа з опери «Пікова 
дама». 12. Лікарська пряна росли-
на. 13. Низенький стіл чи скатерти-
на, якою покривають стіл для гостей, 
у народів сходу. 17. Титул єпископів 
і кардиналів у католицькій церкві. 
20. Казково багатий цар Лідії, який 
володів золотими копальнями. 22. 
Великий історичний відрізок часу. 
23. Сніговик із діснеївського муль-
тика «Крижане серце». 24. Столи-
ця Південної Кореї. 25. Багаторукий 
індійський бог-руйнівник, покрови-
тель йогів. 26. Давньогрецька ви-
сока ваза з вузьким горлечком. 27. 
Річка в американському штаті Нью-
Йорк.
По вертикалі:
 1. Американський штат. 2. Фар-
мацевтичний препарат, який вико-
ристовують для наркозу. 4. Верхнє 
вбрання священика, яке вдягаєть-
ся під час богослужіння. 5. Амери-
канська сумчаста тварина з довгим 
чіпким хвостом і буро-сірим хутром. 
6. Збори делегатів як верховний ор-
ган партії або якої-небудь іншої ор-
ганізації. 7. Ім’я відомого поліглота 
і орієнталіста, що народився у Во-

лодимирі-Волинському. 8. Сумка 
або пояс із футлярами (гніздами) 
для рушничних і пістолетних пат-
ронів. 9. Серафим, патріарх Конс-
тантинопольський у 1757—1761, 
похований у Мгарському монасти-
рі на Полтавщині. 14. Перше сло-
во в назві японської секти, яка у 
1987 році здійснила терористичну 
заринову атаку в токійському мет-
ро, в результаті якої загинуло 12 ти-
сяч людей. 15. Прізвище, яке взяв 
собі відомий боксер Кассіус Клей 
після навернення в іслам. 16. Сто-
лиця Туреччини. 17. Руків’я шпаги 
чи рапіри. 18. Радянський узбець-
кий вокально-інструментальний ан-
самбль, який співав пісню про Уч-
кудук. 19. Німецький письменник, 
композитор і художник, літератур-
ний «батько» Лускунчика і Крихітки 
Цахеса. 21. «Дитячим сміхом бриз-
нувши в …, за повелінням вікової 
звички перекотилось літо за село» 
(Станіслав Чернілевський). 23. Об-
рій, небо схил, горизонт. ■

Кросворд №91
від 2 серпня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 5—6 серпня
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +11...+16
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 +27...+32
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Г Е С И А Л Ь Ф

Р Е Н Е Т І Р О Л Ь А

А Н К О Л О Е Р

Б О Я Н В А Л Я Н У Ш

4 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +15...+17; удень 
+26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16; удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15; удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20; удень +27...+29.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +12...+14; удень +25...+27. Моршин: уночi 
+13...+15; удень +26...+28.

2 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 25-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Ната НЕТУДИХАТА

 Українцям, які нарікають на 
високі тарифи і кивають на Євро-
пу, мовляв, там усе для людей і все 
по закону, варто заспокоїтися. Бо 
і в ситій і стабільній Європі звик-
ли рахувати кожну копійку, тому 
можна чекати всякого.

 

Приміром, жителів вулиці Auf’m 
Rott, що в німецькому Дюссель-
дорфі, ввічливо попросили за-
платити за дорогу, заасфальтова-
ну ще в... 1937 році. Місцева вла-
да знайшла в архівах інформацію 
про те, що проведений за часів 
Третього рейху ремонт не був оп-
лачений, тож дбайливо перера-

хувала вартість ремонту з рейх-
смарок у євро, індексувала суму з 
урахуванням інфляції за 80 років 
і направила в кожен дім рахунок 
приблизно на 10 тисяч євро.  
 Місцеві жителі звернулися до 
суду з вимогою скасувати рахун-
ки. Проте суддя дійшла виснов-
ку, що дорога будувалася з 1930-х 
до 2009 року — заключним ета-
пом стало додавання тротуарів. 
Отож усе законно. Також із горо-
дян вимагають гроші за ліхтарі, 
установлені в 1956 році, і каналі-
зацію, побудовану в 1970-х. 
 Обурені нащадки подали апеля-
цію, однак за деякий час відклика-
ли свій позов. Очевидно, зрозумі-
ли, що емоції емоціями, а закон є 
закон. Тож платитимуть усі. ■

ОТАКОЇ!

Рахунок у спадщину
Жителі Дюссельдорфа змушені оплатити вартість 
асфальту, покладеного ще за часів Гітлера

■

Аліса КВАЧ

 Батьки готові зробити все, щоб їхні 
діти були щасливими. А коли щось роби-
ти стає пізно, роблять усе, щоб зберегти 
пам’ять і допомогти іншим не повторити 
їхніх помилок.
 Саме так вирішив вчинити батько ві-
домої британської співачки Емі Уайн-
хауз, який після смерті доньки засну-
вав благодійний фонд її імені. А днями 
при цьому фонді відкрився реабілітацій-
ний центр для жінок iз наркотичною, ал-
когольною та нікотиновою залежністю. 
Центр під назвою «Будинок Емі» розта-
шований у Лондоні, у закладі 12 кімнат, 
де можуть розміститися 16 жінок. Курс 
реабілітації розрахований на три міся-
ці та включає в себе заняття йогою, різні 
семінари з працевлаштування і подаль-
шої соціалізації.
 Інтерес до імені Емі Уайнхауз підігрів-
ся у лютому, коли документальний фільм 
про неї отримав «Оскара», обійшовши 
нашу стрічку «Зима у вогні» про події на 
Майдані. За життя дівчина встигла ви-
пустити лише три альбоми, але вже дру-
гий із них Вack to Black приніс Уайнха-
уз п’ять премій Grammy, за що співач-
ка навіть потрапила у Книгу рекордів 
Гіннесса. ЇЇ пісні запам’яталися цікавим 
вокалом і глибокими текстами.
 Утім в особистому житті Уайнхауз на-
вряд чи була щасливою. Як відомо, Емі 
свого часу мала серйозні проблеми з ал-
коголем і наркотиками і чимало часу про-
вела в реабілітаційних клініках. Але і це 
не допомагало. 27-річну співачку п’ять 
років тому знайшли мертвою у своєму 
будинку в Кемдені, в північному Лон-
доні. За офіційною версією причиною 

смерті став серцевий напад піс-
ля надмірної порції алкоголю. Піс-
ля смерті співачки в її кварти-
рі знайшли документи на 
удочеріння десятирічної 
дівчинки Данніки Ав-
густіни. 
 Тепер батько 
Емі сподіваєть-
ся, що доля 
його донь-
ки стане 
п о в ч а л ь -
ною для ін-
ших жінок, 
які втрати-
ли в якийсь мо-
мент себе в цьому 
житті. А може, це 
з його боку прос-
то спроба споку-
ти? ■

БАТЬКИ І ДІТИ

Дім для Емі
Фонд імені співачки 
Емі Уайнхауз відкрив 
будинок для 
наркозалежних жінок

■

Емі Уайнхауз.❙


	UM097-01.indd
	UM097-02.indd
	UM097-03.indd
	UM097-04.indd
	UM097-05.indd
	UM097-06.indd
	UM097-07.indd
	UM097-08-09.indd
	UM097-10.indd
	UM097-11.indd
	UM097-12.indd
	UM097-13.indd
	UM097-14.indd
	UM097-15.indd
	UM097-16.indd

