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«Вiсiм рокiв тому РФ напала на Грузiю i окупувала частину територiї цiєї 
країни. З українського полiтикуму тодi тiльки Президент Ющенко жорстко 
засудив агресiю проти наших сусiдiв».

Ірина Геращенко
перший вiце-спiкер Верховної Ради України

УКРАЇНА МОЛОДА

ДОВКІЛЛЯ

Буря в пісках
Національний природний 
парк ледь не перетворили 
на незаконний військовий 
полігон
Ірина КИРПА

 Найбільша в Європі піщана пустеля, роз-
ташована на Херсонщині, понад рік служила 
тренувальною базою для військовослужбов-
ців з усієї України. Щодня тут можна було 
чути вибухи мін та артилерійських снарядів, 
а також постріли, які лунали у рамках про-
ведення військових навчань для солдатів. А 
ось співробітників «Oлeшківcькиx піcків» 
увесь цей час солдати не допускали на тери-
торію парка, який, за фактом, був місцем їх-
ньої наукової діяльності. З цієї причини ба-
гато наукових проектів було заморожено. 
Самовільне захоплення земель природного 
парку на Херсонщині призвело до того, що 
фінансування національного парку за ос-
танні півтора року істотно скоротилося че-
рез припинення екскурсійних турів для іно-
земних туристів. Адже відтепер усе, що від-
бувалося в національному природному пар-
ку «Олешківські піски», стало військовою 
таємницею. 
 Та екологам півдня України все ж удало-
ся знайти спільну мову з керівництвом Мін-
оборони, після чого 241-й військовий пoлігoн 
передислокувався з села Раденськ на новий 
плацдарм без статусу охоронної зони (це 
райони Kaxoвcькoгo та Oлeшківcькoгo держ-
лісгоспів). Знайти компроміс представни-
кам Mінoбopoни, Mінекoлoгії, Держaгeнтc-
твa лісовиx pecуpcів, а також керівництву 
Нaціoнaльнoгo пapку «Oлeшківські піcки» 
допомогла спеціальна міжвідомча комісія.
 — Наш парк давно є зоною, що охоро-
няється, а указ про його спеціальний статус 
Національного парку всеукраїнського зна-
чення свого часу підписав  Президент Украї-
ни, — заявив директор HПП «Oлeшківські 
піcки» Aндpій Heпpoкін. — Тому наші вимо-
ги прості: звільнити територію національно-
го парку від сторонніх.
 Як розповіли активісти громадської ор-
ганізації «Козацька варта», взимку на те-
риторії Національного природного парку 
«Олешківські піски» військовослужбовці не-
щадно вирубували унікальні ліси для свого 
обігріву, а влітку там також знищували рід-
кісних представників місцевої флори та фау-
ни для того, щоб прогодувати солдатів. Крім 
того, у вільний від стрільб час військовослуж-
бовці часто зловживали алкоголем, через що 
криміногенна ситуація в Цюрупинському 
районі, що  на Херсонщині, стала вельми на-
пруженою.
 За словами начальника обласного управ-
ління лісового та мисливського господарств 
Bіктopа Tищeнка, на новому місці дисло-
кації українських військових лісових наса-
джень практично немає, тому відтепер збере-
ження екосистеми півдня України гаранто-
ване. А ось за фактом умисного знищення або 
пошкодження територій, узятиx під oxорону 
державою (cтaття 252 КK Укpaїни), військо-
ва пpoкypaтypa Xepcoнcькoгo гapнізoну вже 
порушила кримінальне провадження. Після 
того як слідчі зберуть достатньо фактів для 
доказової бази, справу буде передано для по-
дальшого розслідування до Цюрупинського 
відділення ГУHП у Xepcoнcькій oблacті. ■

■

 Втрачений диплом iз відзнакою серія БТ №497839, 
виданий Київським державним музичним училищем 
ім. Р. М. Глієра у 1978 році на ім’я Сікалової Олени Вадимівни, 
вважати недійсним.

* * *
 Втрачений диплом iз відзнакою серія ЖВ-I №120991, 
виданий Київською державною консерваторією ім. П. І. Чай-
ковського у 1984 році на ім’я Сікалової Олени Вадимівни, 
вважати недійсним.

Олена КАПНІК

 Вiд 15 серпня у Національному 
агентстві з питань запобігання корупції 
(НАЗК) запрацює система електронного 
декларування, що є однією з ключових 
умов надання Україні безвізового ре-
жиму. Упродовж 60 днів iз моменту за-
пуску першими мають подати деклара-
ції особи, які «займають відповідальне 
та особливо відповідальне становище». 
А це майже 50 тисяч високопосадовців 
— починаючи від Президента, голови 
уряду, народних депутатів, міністрів і 
закінчуючи керівниками департамен-
тів виконавчих органів влади. Всі інші 
державні службовці почнуть заповню-
вати електронні декларації вже з 1 січ-
ня наступного року.
 Якщо раніше закон не зобов’язував 
чиновників декларувати готівку, то 
тепер такий обов’язок настає за на-
явності готівкових коштів у розмірі 
більш як 60 тисяч гривень. Також 
вводиться звітність щодо об’єктів не-
завершеного будівництва, якими на-
зивали навіть незареєстровані будів-
лі, де роками жили чиновники, та де-
кларування офшорів. Якщо раніше як 
рухоме цінне майно вказували лише 
автомобілі, то тепер до цього перелі-
ку належить майно, вартість якого пе-
ревищує сто мінімальних зарплат (це 
більш як 120 тисяч гривень). Крім 
того, задекларовуватимуть подарун-
ки, які коштують більш як 6 тисяч 
гривень. «Електронна система декла-
рування враховує всі «дірки», які іс-
нували у попередній, паперовій, сис-
темі декларування. Один з її принци-
пових моментів — декларації будуть 
у відкритому доступі в інтернеті, що 
надасть можливість громадського 
контролю. НАЗК не зобов’язане пе-

ревіряти всі декларації, але вони мо-
жуть зацікавити журналістів, тому в 
інтересах чиновників — не брехати», 
— коментує керівник проекту «Про-
зорість та доброчесність публічного 
сектору» Програми розвитку ООН в 
Україні Іван Пресняков.
 До слова, закон про електронне де-
кларування дуже складно проходив у 
Верховній Раді, де «кожен депутат при-
міряв його на себе». Майже півсотні ко-
лишніх «регіоналів» iз партії екс-Пре-
зидента Віктора Януковича звернули-

ся з поданням до Конституційного Суду 
України, в якому просили визнати не-
конституційними низку статей щодо 
електронного декларування доходiв 
депутатів і урядовців. Народні обранці 
вважають, що електронне декларуван-
ня порушуватиме конституційні при-
нципи верховенства права, законності, 
індивідуальної відповідальності, забо-
рони втручання в особисте життя і кон-
фіденційностi інформації.  У Конститу-
ційному Суді рішення щодо депутатсь-
кого звернення поки не ухвалене. ■

ОГОЛОШЕННЯ■

ПРОЗОРО

Покажiть зароблене «чесною працею»
Стартує антикорупційне декларування доходів високопосадовців

■

Малюнок із сайта vgolos.com.ua.❙

Іван БОЙКО

 Окупанти на Донбасі не вгамову-
валися протягом минулих вихідних. 
Лише позаминулої доби ворог здійс-
нив 60 обстрілів. При цьому російсь-
кі вояки, вже майже не криючись, 
обстрілюють позиції ЗСУ зі ствольної 
артилерії калібру 122 мм.
 Як повідомляє прес-центр штабу 
АТО, найбільше артилерійських об-
стрілів зафіксовано на маріупольсь-
кому напрямку. При цьому особливо 
затято бойовики обстрілювали Пав-
лопіль. Тоді як Мар’їнка, Красно-
горівка, Лопаскине, Водяне та Ново-
троїцьке потерпали від мінометного 
та гранатометного вогоню. Захисни-
кам України навіть вдалося відбити 
кілька атак диверсійних груп против-
ника.
 Утім втрат зазнала і українська ар-
мія. На Луганщині поблизу селища 
Кримське загинуло троє захисників 
України, які підірвалися на ворожій 
міні. 
 «93-тя бригада в скорботі... при ви-
конанні завдання загинули сержант iз 
матеріального забезпечення роти Єв-
ген Садовничий, заступник команди-
ра бойової машини — навідник-опе-
ратор Дмитро Демуренко та тимчасо-
во виконуючий обов’язки командира 
взводу Тарас Кириченко», — повідом-
ляє Генштаб ЗСУ.
 Того ж дня від обстрілів зазнали 
поранень четверо українських бійців. 
А в неділю було поранено 11 захисни-
ків України! 
 Речник української сторони 
СЦКК, підполковник Вадим Бакай 
додає, що упродовж вихідних бойови-
ки посилили вогонь по мирних насе-

лених пунктах, які розташовані непо-
далік лінії розмежування сторін. Від-
так зруйновано чимало будинків мир-
них жителів.
 «Родзинкою» цих обстрілів став 
приліт у селище міського типу Заліз-
не (колишнє Артемове) реактивних 
боєприпасів від переносних устано-

вок 9П132 «Град-П». Уламки від цих 
боєприпасів пошкодили стіни та вікна 
п’яти будинків», — каже пан Бакай. 
 Не дивно, що через затяті ворожі 
обстріли контрольно-пропускний 
пункт в’їзду-виїзду «Зайцеве» було 
тимчасово закрито задля безпеки про-
стих донеччан. ■

НА ФРОНТІ

Снарядів прилітає 
дедалі більше
Бойовики на Донбасі посилили обстріли позицій 
ЗСУ з важкої артилерії

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Минулої суботи вранці в окупованому Луганську невідомі підірвали джип ватажка «ЛНР» Ігоря 
Плотницького, коли той зупинився на червоне світло. Вибухівку було закладено саме на світлофорі. 
Контуженого лідера бойовиків у вкрай важкому стані госпіталізували. Українські розвідники пові-
домляли, що поранення Плотницького є не сумісними з життям, оскільки він отримав пошкодження 
життєво важливих органів: мінно-осколкові поранення печінки і селезінки. Утім російські ЗМІ та ін-
формресурси бойовиків стверджують, що життю ватажка «ЛНР» нічого не загрожує.
 За даними луганських медиків, у Плотницького нібито діагностовано опік грудей, ураження ро-
гівки, однак зір не втрачено, неглибокі поранення на лобі, осколкове в передпліччя, осколкові пора-
нення від скла автомобіля, а також сильна гіпертонія.
 Однак Плотницький досі перебуває у лікарні у важкому стані, незважаючи на нібито «успішно 
проведені операції». 
 Окупанти підозрюють у замаху на Плотницького українських диверсантів і вже порушили за цим 
фактом дві кримінальні справи. Утім у ЗСУ і СБУ спростовують ці заяви і заявляють, що Плотниць-
кий став жертвою розборок бойовиків у боротьбі за владу, грошові потоки тощо.

■
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ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

І це не БАЙКа
У Черкасах установили рекорд 
України — «Ланцюг мототехніки», 
вибудувавши найдовшу 
нерухому колону
Людмила НІКІТЕНКО

 Довжина цієї колони становила 1652 метри. А вибу-
дували її, причому відстань між байками була всього де-
сять сантиметрів, 715 мотоциклів — від найдорожчих, 
найекзотичніших до звичайних, котрі їздили дорога-
ми ще за радянських часів, і до ще простіших, складе-
них талановитими українськими «кулібіними» у влас-
них гаражах уже тепер. 
 Спочатку колона байків вишикувалася у черкасько-
му мікрорайоні Дахнівка на канівській трасі, а потім 
рушила до центру Черкас. Там, на очах у численної за-
хопленої публіки, фахівці з Книги рекордів України й 
зафіксували цей рекорд. 
 Все це дійство відбувалося у рамках міжнародного 
мотофестивалю «Дорога на Січ». Участь у ньому взяли 
загалом більш як шiсть тисяч байкерів. І не лише з Ук-
раїни, а й з інших країн світу. Тож диплом про рекорд 
колони було вручено одному з організаторів  фестивалю, 
який є членом клубу «Нічні птахи» Юрію Перкіну.
 За його словами, такого рекорду донині не вдавалося 
встановити нікому. І тут, наголошує він, можна фіксу-
вати ще один рекорд — на терплячість, адже, аби вила-
штувати всю колону, організаторам знадобилося кіль-
ка годин. І весь цей час байкери терпляче чекали під пе-
кучим сонцем.
 «Тут зібралися представники всієї України. Люди при-
везли сюди море позитиву, і це єднає нас. Такий рекорд — 
наша спільна заслуга», — зауважує Юрій Перкін.
 Того ж дня і байкери, і жителі Черкас мали змогу по-
бачити вражаюче шоу мотокаскадерів. Такий видовищ-
ний подарунок влаштували найкрутіші з приїж джих 
байкерів, і це стало ще однією родзинкою. 
 «Настрій чудовий, бо байкери для Черкас — рідні 
люди. У нас обопільна симпатія. Вони щороку приїз-
дять на Черкащину проводити мотофестиваль «Тара-
сова гора», а це влаштували нам свято, коли фіксували 
рекорд на найдовшу колону», — підсумовує «Україні 
молодій» житель Черкас Іван Каптенко. ■

■

 Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському магазині тор-
гової мережі «Сільпо», що в цен-
трі Черкас по вулиці Дашкевича, 
26, розгорівся скандал. Одна з ка-
сирок відмовилася обслуговувати 
покупця українською мовою.
  «Сваі нацианальниє прістрас-
тія висказивайтє на какіх-нібуть 
майданах. Ахрана! Вивідітє іго!» 
— ізрекла касирка, на бейджі у 
якої було зазначено «Діана Сапе-
га», у відповідь на вимогу мого 
чоловіка обслуговувати його ук-
раїнською мовою. Черга її підтри-
мала» , — написала у «Фейсбу-
цi» черкащанка Оксана Колісник. 
Після пережитого її чоловік Іван 
Васильович зробив відповідний за-

пис у «Книзі скарг та пропозицій», 
а пані Оксана звернулася із заявою 
до адміністрації торгової мережі.
  «Не вдаючись до оцінки сказа-
ного працівницею магазину Діа-
ною Сапегою покупцеві з точки 
зору її громадянського сумління — 
тут усе прозоро — вважаю, що вона 
припустилася поведінки, яка ста-
вить під сумнів її професійну при-
датність i можливість у подальшо-
му виконувати роботу, пов’язану з 
обслуговуванням клієнтів», — на-
писала Оксана Колісник і попроси-
ла належним чином вивчити це пи-
тання та повідомити її про рішен-
ня, яке буде ухвалено, а ще нада-
ти копії документів про прийняті в 
мережі магазинів «Сільпо» корпо-
ративні стандарти обслуговування 

клієнтів і кваліфікаційні вимоги 
до тих претендентів на роботу, які 
мають безпосередньо контактува-
ти з покупцями. Також вона ви-
казала сподівання, що «цей випа-
док стане приводом для розробки 
заходів, які підвищать професійні 
якості персоналу та якість роботи 
шанованої мережі «Сільпо».
 Після розголосу цієї історії та 
обурень містян у соціальних мере-
жах, прес-служба «Сільпо» у місце-
вих ЗМІ оприлюднила свій комен-
тар, повідомивши, що, відповідно 
до стандартів сервісу мережі, її пра-
цівники мають відповідати гостю 
тією мовою, якою він звертається 
до них. А прикрий випадок, який 
трапився, названо прикладом того, 
«коли особиста позиція людини 
впливає на рівень якості роботи». 
 Після скандалу керівництво су-
пермаркету провело бесіду з праців-
ницею і зробило висновок, що її по-
ведінка на робочому місці та рівень 
обслуговування покупців не є про-
фесійними. Тому й було при йнято 
рішення про завершення трудових 
відносин.
 Як розповіла «Україні мо-
лодій» Оксана Колісник, відповіді 
від адміністрації мережі «Сільпо» 
на своє звернення вона поки що не 
отримала. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Мешканці Дніпропет-
ровщини, які здавати-
муть сортовані відходи до 
спеціальних пунктів пе-
реробки сміття, отриму-
ватимуть за це платню на 
муніципальну карту для 
виплат. Рішення про вве-
дення антикризового пла-
ну для розв’язання про-
блеми утилізації сміття 
на 2016—2025 роки ух-
валили депутати Дніп-
ропетровської обласної 
ради. Згідно з поперед-
ньо узгодженим планом, 
кожна територіальна гро-
мада обере на свій розсуд 
один із кількох варіантів 
вирішення проблеми. Пі-
лотні проекти запланува-
ли для початку запусти-
ти в Новоолександрівці й 
Іларіоновому.
 Як повідомляє dnepr.

info, найбільш прибут-
кові варіанти зможуть 
дозволити собі громади з 
високим рівнем самофі-
нансування. Вони побу-
дують офіційні полігони 
для захоронення відходів 
із власними сортуваль-
ними станціями. Грома-
ди, яким бюджет не доз-
волить втілити такий 

проект, зможуть відвози-
ти свої відходи на полігон 
у сусідню громаду, попе-
редньо їх сортуючи у себе 
на новостворених чи на-
явних приватних сорту-
вальних підприємствах. 
Інший різновид такого 
варіанта — відвозити від-
ходи на полігон у сусід-
ню громаду, сортуючи їх 

на власних комунальних 
підприємствах. Для тих, 
хто здатен кооперувати-
ся з сусідами, передбаче-
но сортування сміття у 
кожній громаді окремо з 
організацією централізо-
ваної мережі полігонів на 
рівні області. Безумовний 
плюс такого рішення — 
вдасться залучити не тіль-
ки місцеві гроші, а й гро-
ші обласного бюджету.
 Фінансувати багато-
обіцяючу програму дні-
пряни планують за раху-
нок місцевих бюджетів та 
залучаючи інвесторів. Але 
основну частку коштів пе-
редбачають брати з еколо-
гічного податку, який, за 
попередніми підрахунка-
ми, сягає не менш як 700 
мільйонів гривень на рік.
 Муніципальна кар-
та, якою законослух-
няні громадяни зможуть 
розраховуватися за кому-
нальні послуги в обмін на 
здане в авторизовані пун-
кти переробки сміття, 
покликана ще й виріши-
ти гіпотетичну проблему 
крадіжок вторсирови-
ни. Адже пункти прийо-
му вторсировини, які бу-
дуть платити готівкою, 
стануть незаконними. ■

ОСВІТА

Догнати і перегнати 
Америку?
Шість українських ВНЗ потрапили до 
найпрестижнішого світового рейтингу 
кращих університетів світу
Катерина БАЧИНСЬКА

 Цього року експерти організації TopUniversities ук-
лали «свіжий» рейтинг QS World University Rankings-
2016. За оприлюдненими результатами, позиції ук-
раїнських вишів за цей рік зміцнилися. Успішність 
навчальних закладів визначалася за такими критерія-
ми: наукова робота, навчання, працевлаштування ви-
пускників та міжнародні зв’язки університету. Найкра-
щим за всіма критеріями було визнано американський 
виш — Массачусетський технологічний інститут (MIT). 
Крім того, до першої десятки ввійшли Гарвардський, 
Стенфордський та Чиказький університети (всі — пред-
ставники Америки). Кембриджський, Оксфордський 
університети, Юніверсіті коледж Лондона та Імперіал 
коледж Лондона — представники Британії та Техноло-
гічний університет Цюріха, що в Швейцарії. 
 Щодо вітчизняних вишів, то знайомтеся — шість 
університетів, які потрапили до найпрестижнішого сві-
тового рейтингу, — це Національний університет імені 
Тараса Шевченка, який посів 421-ше місце, другим се-
ред найкращих українських вишів став Харківський на-
ціональний університет імені Н. В. Каразіна, який посів 
481-шу позицію, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут» став 551-
м. Ще один новачок у рейтингу — Сумський державний 
університет — посів 651-ше місце, а закривають успіш-
ну шістку Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» та Донецький націо-
нальний університет, які поділили 701-шу сходинку у 
рейтингу. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нещодавно заступник голови 
КМДА Петро Пантелєєв поділив-
ся оптимістичним повідомлен-
ням про те, що реконструкцією 
багато страждальної станції аера-
ції у Бортничах, що під Києвом, 
займуться японці, які ще й кре-
дитуватимуть роботи. Він також 
додав: «По основних больових 
точках ми провели превентивні 
заходи. Зараз триває підготов-
ка майданчика одного з пускових 
комплексів. У наступному році 
планується проектування й про-
ведення конкурсу на визначення 
генпідрядної організації. Проек-
туватимуть японці, й генпідряд-
ником будуть також японські ор-
ганізації. Роботи почнуться в 
2018 році. Кошти надходитимуть 
від японського уряду». 
 Чиновник запевнив: усе, що 
буде побудовано й здано в ек-
сплуатацію (приблизно через 
5-6 років), — перейде в кому-

нальну власність. І надалі (по 
завершенні переоснащення) на 
об’єкті та устаткуванні працю-
ватимуть українські спеціаліс-
ти, котрі пройдуть навчання й 
відповідну атестацію.
 Свою фінансову лепту вне-
сла й українська сторона: у кін-
ці липня Кабмін виділив 32 млн. 
грн. (із необхідних на 2016 рік 
61,3 млн. грн.) для виконання 
будівельних робіт на п’ятому пус-
ковому комплексі станції. Адже 
передбачається продовжити під-

готовчі роботи щодо нарощуван-
ня дамб на мулових полях. 
 Аби «заспокоїти» майбут-
ніх японських інвесторів, най-
ближчим часом Київрада гото-
ва передати їм в іпотеку... 102 
га комунальної землі на вул. Ко-
лекторній, 1, з усіма об’єктами й 
спорудами станції у Бортничах. 
Ця чималенька земельна ділян-
ка з техбудівлями загальною 
вартістю 599 млн. грн. стане за-
ставою в кредиті (хоча повніс-
тю його не перекриває), за ра-

хунок котрого й планується мо-
дернізація зношених столичних 
очисних споруд. 
 Хотілось би вірити інфор-
мації від київського чиновника 
щодо майбутніх реконструкцій, 
але нагадаємо, що ще восени 
2015 року директор Київського 
еколого-культурного центру Во-
лодимир Борейко запевняв, що 
кредит від Японії у 900 млн. до-
ларів для реконструкції БСА не 
буде використано за призначен-
ням: «Японців не цікавить тех-
стан станції, їх цікавлять мулові 
поля, котрі вже не вважаються 
власністю станції. Вони будуть 
займатися полями, використо-
вуючи мул, адже в ньому вся 
таблиця Менделєєва — його 
можна переробляти й отриму-
вати прибуток».
 Можливо, дійсно, станцію 
1960-х років побудови, котра 
повністю вичерпала свій техніч-
ний ресурс, вигідніше закрити й 
побудувати нову? ■

ІНВЕСТИЦІЇ

МУЛяє очі
Реконструкція станції аерації 
в Бортничах — виняткова 
прерогатива японців

■

МОВНЕ ПИТАННЯ

Хамити краще 
москальською
«Сільпо» звільнило касирку, яка відмовилася 
обслуговувати покупця українською

■

АНТИКРИЗА

Гроші — це сміття!
У Дніпропетровській області оплачуватимуть 
«комуналку», наповнюючи сміттєві баки

■

Прибутковий непотрiб.❙
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«Раніше прокуратура працювала на інше. Пріоритети були політичні чи 
особистого плану, чи матеріального або корупційного. Але в минуле не 
будемо заглиблюватися». Давід Сакварелідзе

екс-заступник Генерального прокурора

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Проводити реформи можна, 
звісно, по-різному. Можна, нап-
риклад, так, як це робить Юрій 
Луценко: звільнити прокурора 
Закарпатської області Володи-
мира Янка і тут-таки призначити 
його прокурором Луганщини. 
Або так: звільнити прокурора 
Луганської області Юрія Квят-
ковського і поставити його керу-
вати прокуратурою на Львівщині. 
Або навіть так: перемістити за-
ступника прокурора Харківської 
області Олександра Стратюка у 
крісло прокурора Івано-Фран-
ківщини. Або, врешті-решт, ось 
так: вручити заступнику проку-
рора Львівщини Олегу Соболю 
портфель прокурора Рівненської 
області. Областями Україну Гос-
подь Бог не обділив (усе-таки, 
як-не-як, найбільша країна в Єв-
ропі), прокурорів у нас також не 
бракує, а їхніх заступників і по-
готів. Тасувати цю колоду мож-
на безкінечно, міняти місцями 
Полтавщину з Миколаївщиною 
і навпаки — скільки завгодно. А 
якщо прийдуть які-небудь умов-
ні громадські активісти і спита-
ють: «А де ж, Юро, реформи?», 
він і відповість: «Так ось вони!». 
Рокіровки йдуть, аж гай шумить, 
але змін щось не видно.

Юра-95%
 Один із далеких попередни-
ків Юрія Луценка Михайло По-
тебенько зажив собі недоброї сла-
ви, повторюючи, що тіло з Тара-
щанського лісу відповідає ДНК 
Георгія Гонгадзе на 96%. Неві-
домо, чи прилипне до Луценка 
його цифра-візитка, але нині він 
говорить про те, що люстрація 
прокурорських кадрів здійснена 
на 95%. Однак, виходячи з при-
значень, здійснених Луценком, 
цього аж ніяк не скажеш. 
 Керівником Департаменту 
внутрішньої безпеки ГПУ й на-
далі лишається Іван Дзюба — 
людина, яка працювала в сис-
темі й при Шокіні, й до Шокі-
на. Раніше посаду керівника 
ДВБ займав Ігор Білецький, 
якого «пішли» після Революції 
гідності. Але Дзюба був керів-
ником згаданого департаменту 
ще до Білецького. Після зміни 
влади в лютому 2014 року Іван 
Дзюба плавно йшов до повер-
нення на «старе» місце — спо-
чатку зайняв крісло старшого 
прокурора відділу внутрішніх 
розслідувань та запобігання ко-
рупції управління внутрішньої 
безпеки ГПУ, а звідти дістався 
й до начальника ДВБ.
 Із Департаментом внутріш-
ньої безпеки ситуація тим біль-
ше незрозуміла, що сам Луценко 
нібито натякнув: структуру очо-
лить Петро Шкутяк. Дослівно це 
прозвучало так: «Шкутяк буде 
керівником робочої групи внут-
рішньої безпеки ГПУ з перевірки 
доброчесності прокурорів у цен-
трі й на місцях. Йому 35 років, 
він був головою Долинської рай-
держадміністрації (Івано-Фран-
ківська область. — Авт.), брав 
участь у «мовному Майдані», ве-
ликому Майдані; добровольцем 

«Айдару» пішов на фронт, був 
тяжко поранений під Лугансь-
ким аеропортом, у селищі Геор-
гіївка», — охарактеризував Лу-
ценко свою креатуру. 
 Але річ у тім, що посади 
«керівник робочої групи» офіцій-
но не існує, та й сама її назва зву-
чить дивно. Є крісло начальника 
Департаменту внутрішньої без-
пеки, яке обіймає, як уже було 
сказано, Іван Дзюба.  

Говоріть зараз або мовчіть 
довіку
 А тим часом для подолання 
корупції в прокурорському се-
редовищі Юрій Луценко не при-
думав нічого оригінальнішого, 
аніж зобов’язати підлеглих за-
повнити так звані анкети доб-
рочесності. Анкети впровадили 
наприкінці липня, на їх опрацю-
вання прокурорам дається міся-
ць. По закінченні терміну в ГПУ, 
слід думати, буде організовано 
бучний банкет, а Юрій Віталій-
ович привселюдно оголосить не 
лише про завершення люстрації, 
а й про перемогу над корупцією. 
Відсотків так на 95. 
 «Помилково зазначена ін-
формація в декларації про доб-
рочесність прокурорів буде при-
водом для притягнення до дис-
циплінарної відповідальності 
або звільнення з посад, або з ор-
ганів прокуратури в цілому», — 
роз’яснила значення анкет прес-
секретар Луценка Лариса Сар-
ган.
 Що ж представляє собою цей 
інструмент для виявлення добро-
чесності? В анкеті — сім позицій, 
які слід скріпити підписом і тим 
самим присягнути в тому, що фі-
гурант протягом своєї кар’єри до-
тримувався такого: 1. Не вчиняв 
дій, які порочать звання проку-
рора; 2. Своєчасно задекларував 
майно у встановленому поряд-
ку; 3. Рівень його життя відпові-
дає наявному майну та доходам; 
4.Не вчиняв корупційного право-
порушення; 5. Не здійснював не-
законного втручання у роботу ін-
шого прокурора; 6. Сумлінно ви-
конує обов’язки та дотримується 
присяги; 7. Не є об’єктом забо-
рон, передбачених законом «Про 
очищення влади».
 Жодної конкретики така ан-
кета, як бачимо, не містить. Вона 
цілком передбачувана, бо розра-
хована на добровільне зізнання 
у злочині чи правопорушенні, 
якого, звичайно ж, не буде. Але 
не менше, ніж зміст такої анке-

ти, дивує й порядок перевірки 
доброчесності. Вона полягає у 
розміщенні анкет прокурорів на 
офіційному веб-сайті й очікуван-
ні, коли свідомі громадяни нада-
дуть інформацію, що спростує 
підписані прокурором «сім стов-
пів доброчесності».
 При цьому у свідомих грома-
дян є не більше шести місяців. 
Після завершення цього стро-
ку будь-яка інформація втрачає 
сенс, а прокурор вважається та-
ким, що успішно пройшов пере-
вірку. Для розробки цього кон-
геніального методу перевірки 
доброчесності, очевидно, і ство-
рювалась робоча група Шкутяка 
у складі десяти осіб.
 Але припустімо, що від сві-
домих громадян таки надійшли 
дані щодо того, що прокурор 
ім’ярек збрехав у своїй анкеті. 
Що відбувається тоді? А тоді — у 
випадку отримання компромету-
ючої інформації — єдине завдан-
ня групи Шкутяка полягає у на-
правленні цієї інформації керів-
нику прокуратури, в якій пра-
цює гіпотетичний порушник. 
 Після чого безпосередній 
керівник сумнівного прокурора 

«зобов’язаний вирішити питан-
ня про призначення службової 
перевірки». Що буде, якщо керів-
ник ухвалить рішення про недо-
цільність проведення перевірки 
— у правилах застосування диво-
анкети не зазначено. Вочевидь, 
якщо начальник порушника не 
дасть ходу службовому розсліду-
ванню, порушник і надалі зали-
шатиметься на своєму місці.
 Перефразуючи відомий 
анекдот про продаж слона, кон-
статуємо, що з такими метода-
ми, такою бюрократією, від-
термінуванням рішень, іміта-
цією покарань і цілковитим 
блюзнірством вкладений у так 
звану «анкету доброчесності» 
Юрій Луценко жодної корупції 
не здолає. Зате, щоправда, ма-
тиме, про що відзвітувати пе-
ред начальством — читай: пе-
ред Президентом, котрий і про-
лобіював його кандидатуру. 
 На захист подібних анкет слід 
зазначити, що вони мають засто-
сування і за кордоном. Заповнен-
ня анкет доброчесності є звичною 
практикою в державних та пра-
воохоронних органах США, Ка-
нади й європейських країн.Тіль-
ки там анкети складаються з де-
кількох десятків аркушів дуже 
конкретних запитань — крім де-
тальних питань про фінансовий 
стан особи та її близьких роди-
чів, є уточнення щодо місця про-
ведення відпочинку та джере-
ла його оплати, щодо середньої 
дози алкоголю на тиждень, ви-
падків керування транспортом у 
стані сп’яніння, незаконного по-
лювання, використання послуг 
повій та багато інших обставин 
особистого життя.
 При цьому уся надана в ан-
кеті інформація може бути пе-
ревірена як на поліграфі, так і 
шляхом збирання з різних дже-
рел даних про особу, спосіб її 
життя та коло спілкування. Лу-
ценкові ж достатньо побачити 
сім розчерків пера під дуже роз-
пливчастими тезами, не підкріп-
леними доказами й фактами. 

Найбільший кадровий промах
 Сто днів прокурорства Лу-
ценка ще не минули, але мина-
тимуть вже незабаром. Важко 
сказати, що потрапить у топ його 

особливих «досягнень»: чи то та-
сування обласних прокурорів, чи 
то комедія з «анкетами доброчес-
ності». Протягом останніх трьох 
місяців найбільше обурення гро-
мадськості викликало, напевно, 
призначення прокурором Киє-
ва Романа Говди. Це Луценкові 
пригадають також. 
 Крісло столичного прокуро-
ра залишалося вакантним майже 
рік — із моменту відсторонення 
Сергія Юлдашева. Весь цей час 
прокуратуру столиці очолював 
перший заступник Юлдашева — 
Олег Валендюк, що прославився 
рішенням адмінсуду, яким його 
було заборонено звільняти з по-
сади першого заступника проку-
рора Києва.
 Що ж стосується Романа Гов-
ди, то він зробив непогану кар’єру, 
пройшовши службову драби-
ну від прокурора відділу в Жито-
мирській прокуратурі до прокуро-
ра Одеської області та заступника 
Генерального. Свого часу його го-
тували на посаду прокурора Спе-
ціалізованої антикорупційної про-
куратури, але Назар Холодниць-
кий Говду обійшов.
 Луценко призначив Говду на 
високий пост, незважаючи на те, 
що саме він підписав підозру ко-
лишньому заступникові Гене-
рального прокурора у «квартир-
ній справі» — Віталію Каську. І 
це ще не кінець історії. З місяць 
тому прес-секретар Юрія Луцен-
ка Лариса Сарган писала критич-
ний пост у Facebook про те, що 
Віталій Касько — як кролик у 
«Пригодах Аліси в Задзеркаллі» 
— заблукав у часі. Каська, таким 
чином, принизили двічі: за допо-
могою соцмереж та неприємних 
для нього кадрових призначень. 
 Все це разом узяте означає 
тільки те, що до реформаторів 
прокуратури на кшталт Каська 
чи Сакварелідзе Луценко не ма-
тиме жодного стосунку. Шля-
хи «першого призову» перебу-
довників ГПУ та теперішнього 
керівництва Генеральної про-
куратури навіть не перетинати-
муться. Що ж, кожна мітла мете 
по-своєму або ж робить вигляд, 
що мете. У кожному разі непри-
браній хаті від цього не легше — 
імітація зусиль не замінить самі 
зусилля. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Парад доброчесності
Луценко заявляє, що люстрація ГПУ завершена на 95%, однак 
насправді вона зведена до рокіровок одних і тих самих осіб

■

Юрій Луценко: «А ти заповнив анкету доброчесності?». ❙

Інф. «УМ»

В Україні 1 серпня було оприлюднено списки 
абітурієнтів, які вступили на бюджет.
Видання Страна.ua шукало в цьому переліку ді-
тей знаменитостей, але виявилося, що українсь-
ку освіту обирають одиниці.
У цьому році повинні були закінчити школу Єв-
генія та Олександра Порошенко, дочки-двійня-
та Президента України; Христина Фіглус, дочка 
екс-міністра фінансів Наталії Яресько; Христина 
Гройсман, дочка Прем’єр-міністра і Христина 
Яценюк, старша дочка екс-Прем’єра.

Діти Президента і Прем’єра не значаться 
в базі ЗНО
 На офіційному сайті Єдиної державної електронної бази з пи-
тань освіти, де можна подивитися, хто в який ВНЗ України вступив і 
потрапляє на бюджет, ми не знайшли дочок Петра Порошенка, які в 
цьому році закінчили Кловський ліцей іноземних мов №77. Зазна-
чимо, що вони разом iз молодшим братом Михайлом одночасно з 

київською школою здобували освіту в британському «Конкорд ко-
леджі» і, швидше за все, проведуть ще один навчальний рік у міс-
течку Шрусбері.
 Також у системі ЗНО не зареєстрована Христина Гройсман, доч-
ка Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Навесні вона повинна 
була закінчити Новопечерську школу столиці, куди прийшла вчити-
ся з 10-го класу. Але Христина в 11 клас у Києві не ходила, а стала 
студенткою CATS College у Лондоні (Великобританія). Напевно, саме 
там дівчина продовжує здобувати освіту.
 Христини Яценюк, дочки екс-Прем’єра, теж немає в базі 
абітурієнтів. У цьому році вона не вступила ні в один з українських 
ВНЗ. Нагадаємо, що раніше обидві дитини Арсенія Яценюка (Христи-
на і Софія) були ученицями спеціалізованої школи №89 iз поглибле-
ним вивченням англійської мови, що на Печерську. Однак минулого 
року батьки перевели за порадою знайомих Христину в іншу школу. 
Який саме цей навчальний заклад, Арсеній і Терезія не афішують.

Син віце-прем’єр-міністра Розенка пройшов 
на бюджет, а дочка — ні
 Анастасія Розенко, випускниця гуманітарного ліцею при КНУ 
ім. Т. Шевченка, судячи зі списків, вступала на факультет міжнарод-
ної економіки відразу в кілька вузів: КІМО, КНУ ім.Гетьмана, НАУ, 
Львівський національний університет ім. Франка, а в Києво-Моги-
лянській академії вона обрала факультет інформатики. Але ні в один 
iз цих вищих навчальних закладів на бюджет Настя не пройшла.
 Ярослав Розенко, брат-близнюк Насті, вступив на бюджет у КНУ 
ім. Т. Шевченка на факультет психології. Він буде освоювати про-
фесію соціального працівника.

Дочка Яресько поїхала вчитися за кордон
 Випускниця столичної Pechersk School International Христина 
Фіглус (дочка екс-міністра фінансів Наталії Яресько) уже визначи-
лася з вищою освітою. Дівчина навчатиметься в Єльському універ-
ситеті (Нью-Хейвен, США). ■

ДАЙДЖЕСТ

VIP-випускники:
діти Порошенка, Гройсмана 
та Яценюка не пішли вчитися 
до українських вишів

■
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Експорт легкий, 
але вагомий
 Українські прянощі стають дедалі 
популярніші на Сході. За даними мит-
ної служби, за перше півріччя ниніш-
нього року вітчизняний експорт насін-
ня анісу, бодяну, фенхелю, коріанд-
ру, ягід ялівцю зріс у 4,7 раза і стано-
вив майже дев’ять тонн. Це на сім тонн 
більше порівняно з аналогічним періо-
дом 2015 року. Реалізація цієї продук-
ції за кордон у грошовому вимірі ста-
новить 4,25 мільйона доларів, що в 
2,75 раза перевищує вартість експор-
ту українських прянощів першої поло-
вини минулого року. Сьогодні їх охоче 
використовують у країнах Сходу. Так, 
майже чверть усього експорту пряно-
щів припадає на Індію (22,6 відсотка), 
до Шрі-Ланки експортується 16,1 від-
сотка згаданих пряних трав.  Третьою 
найбільшою країною-покупцем ста-
ла Німеччина з часткою 12,3 відсотка. 
Попри те, що минулого року, порівняно 
з 2014-м, обсяг експорту насіння анісу, 
бодяну, фенхелю, коріандру, ягід ялів-
цю зменшився на 34,7 відсотка, перше 
півріччя нинішнього дало значно сут-
тєвішу позитивну тенденцію. Тож зали-
шається сподіватися, що популярність 
українських пряних трав буде зростати 
і надалі.

Український агробізнес 
у тренді
 Вартість українських публічних аг-
рарних компаній рекордно зросла. Як 
повідомляє прес-служба УКАБ, загаль-
на капіталізація українських публічних 
аграрних компаній, акції яких котиру-
ються на міжнародних фінансових бір-
жах, станом на 1 серпня цього року 
становила 3,05 мільярда доларів, що 
на 9,6 відсотка більше, ніж на початок 
липня (+268,4 млн. дол.). За звітний рік  
це найвищий показник ринкової капі-
талізації. Найбільше зростання ринко-
вої вартості акцій аграрних холдингів 
спостерігається у компанії «Кернел» 
— на 214,4 млн. дол. (+20,6%) та «Ас-
тарта» — на 40,2 млн. дол. (+13,9%).
Значним стимулом для підвищення ін-
тересу інвесторів на ринку слугувало 
відновлення повернення ПДВ при ек-
спорті у липні поточного року. Також 
важливий вплив на ринкову капіталіза-
цію справили позитивні тенденції сто-
совно збору врожаю ранніх зернових в 
Україні і відносне політичне затишшя.

Гороховий бум: 
не було б щастя...
 В Україні очікується рекордний 
урожай гороху, — на рівні 752 тисяч 
тонн, що майже в два рази переви-
щує аналогічні показники попередньо-
го року. Зростання урожаю цієї куль-
тури зумовлено збільшенням посів-
них площ на 42 відсотки та рекордни-
ми показниками урожайності на рівні 
31,6 ц/га проти 21,4 ц/га у 2015 році. 
Нарощення посівних площ гороху від-
булося через недосів озимих культур та 
збільшенням цін на внутрішньому рин-
ку. А сприятливі погодні умови забез-
печили рекордне зростання урожай-
ності. За даними експертів Українсь-
кого клубу аграрного бізнесу нинішній 
урожай гороху є рекордним за останні 
п’ятнадцять років.

До Євросоюзу — з ячменем
 Україна активно використовує кво-
ту на безмитний експорт ячменю до ЄС. 
На початок серпня в рамках економіч-
ної частини угоди про ЗВТ з Євросо-
юзом було використано 79,3 відсотка 
квоти на безмитний експорт цієї куль-
тури, хоч іще на початку минулого міся-
ця було використано лише 30,7 відсо-
тка квоти. Загалом у рамках угоди екс-
портовано 198,1 тисяч тонн при загаль-
ному обсязі експортної квоти на ячмінь 
250 тисяч тонн. Порівняно з минулими 
роками темпи закриття квот значно 
пришвидшились. Так, на кінець мину-
лого року квоту з безмитного експор-
ту ячменю вичерпали всього на 78 від-
сотків, а станом на кінець 2014 року — 
лише на 9,1 відсотка. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СОВА

 За розрахунками Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України 
у сільському господарстві рівень діяль-
ності, що перебуває поза державним облі-
ком, минулого року стиснувся до 8 відсо-

тків. Це на 6 відсотків менше показників 
2014 року. Восьмивідсотковий показник 
тінізації став найнижчим серед усіх га-
лузей української економіки. Для порів-
няння: рівень тінізації добувної про-
мисловості у 2015 році становив 56,а пе-
реробної, транспортного та складського 

господарства — по 46 відсотків.
 Зниження тінізації агросектору, на 
думку фахівців, відбулося почасти завдя-
ки ліквідації та реорганізації більшості 
корупційних контролюючих органів, 
пов’язаних із сільським господарством. 
Але основна заслуга в легалізації вітчиз-
няного агросектору — дія спрощеної сис-
теми оподаткування для сільськогоспо-
дарських підприємств. Тому експерти 
застерігають: після збільшення подат-
кового навантаження на галузь із почат-
ку 2016 року тенденція до зниження тіні-
зації сільського господарства може різко 
змінитися на протилежну. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Із тіні у спеку не виходять
Рівень тінізації АПК знизився. Чи надовго?

■

ЕКСПОРТ

Медом помажемо...
За кордон вивезли воску на мільйон доларів

■ ЗАРПЛАТИ

Формально 
аграрії 
багатшають
Заробітна плата у сільському 
господарстві зросла на 23 відсотки
Оксана СИДОРЕНКО

 За даними Держстату, за перші п’ять місяців 2016 
року середня заробітна плата у сільському господарстві 
становила 3445 гривень, що майже на чверть переви-
щує аналогічні показники минулого року. Попри фор-
мальне зростання рівень оплати праці в сільському гос-
подарстві на 26 відсотків поступається середньому по-
казнику по Україні і є одним із найнижчих серед інших 
галузей. Ще нижчий рівень оплати праці зафіксовано 
тільки у працівників галузей охорони здоров’я, куль-
тури та освіти.
 Низькі темпи зростання реальної заробітної плати 
щодо інфляції та відсутність соціальної інфраструкту-
ри призводять до скорочення кількості сільського на-
селення. Так, за статистикою протягом 2015 року сіль-
ське населення України скоротилось на 76 тисяч осіб.
 Варто зазначити, що, незважаючи на невисокий 
рівень оплати праці, кількість працюючих в агропро-
мисловому комплексі становить 17,5 відсотка від за-
гальної кількості працевлаштованих. ■

■

Інф. «УМ»

 У Стремигороді Житомирської 
області 27 серпня пройде все-
український фестиваль льону. 
Офіційна мета заходу — підтрим-
ка, розвиток вирощування льону 
та виробництва товарів з нього в 
Україні. Тому на фестивалі відбу-
деться наукова конференція, при-
свячена обговоренню проблем та 
перспектив розвитку галузі льо-
нарства. Окрім цього, запланова-
но багато цікавих акцій, під час 
яких запрошені виробники льону 
та товарів із нього зможуть нефор-
мально поспілкуватися, заплану-
вати можливі варіанти спільного 
розвитку.
 Під час фестивалю працюва-
тиме концертний майданчик, де 
виступатимуть фольклорні та те-
атральні колективи, а на вечір за-
плановано великий концерт. Та-
кож працюватиме ярмарок, де бу-
дуть представлені вироби провід-
них майстрів народного мистецтва 
і художніх промислів із різних об-
ластей України, товари з льону, 
худо жня вишивка. Проходити-
муть майстер-класи, в тому числі 
і кулінарні (приготування страв 
із льону та олії з льону), дефіле 
від відомої української дизайнер-
ки, діятиме музей льонарства. Як 
повідомляє прес-служба УКАБ, на 
заході заплановано присутність 
гостей із владних структур, адже 
основна місія фестивалю: «Повер-
немо льон — відродимо село!». Ор-
ганізовує цей, без перебільшення 
державної важливості захід, де-
путат Житомирської облради та 
власниця агрокомпанї «Зоря» Іри-
на Костюшко. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Згідно з даними Державної фіс-
кальної служби України за перше 
півріччя нинішнього року обсяг ек-
спорту меду натурального становив 
15,1 тисячі тонн, що на 13,1 відсо-
тка перевищує показники аналогіч-
ного періоду минулого року. Про-
те вартісно експорт цієї продукції 
зменшився на 8,6 відсотка, що ста-
новить 30 мільйонів доларів США.
 Головними споживачами ук-
раїнського меду, як і в попереднь-
ому році, стали країни Євросоюзу 
— Німеччина та Польща. Їх част-
ки в експорті меду цьогоріч суттє-
во зросли: Німеччина збільшила 
закупівлі з 26,9 до 43,6 відсотка, а 
Польща — із 5,8 до 15,6 відсотка.
 Разом із нарощенням обсягів ек-
спорту меду до Європи Україна про-
довжила також активно експорту-
вати бджолиний віск. За першу по-
ловину поточного року за кордон 
було реалізовано 194 тонни вос-
ку, що в 9,7 раза більше, ніж ми-
нулого року, що у вартісному ви-
разі становить майже 1,1 мільйо-

на доларів США. Примітно, що до 
2015 року Україна не експортува-
ла віск узагалі і лише після почат-
ку дії угоди про Асоціацію з Євросо-
юзом поступово почала нарощувати 
обсяги продажу бджолиного воску 
за кордон. Протягом першої поло-
вини нинішнього року найбільшим 
покупцем стала Польща з часткою 
85,7 відсотка загального експорту 
воску з України. 
 До речі, квота на безмитний ек-
спорт меду до Євросоюзу була пов-
ністю вичерпана ще на початку лю-
того цього року. При розмірі квоти 
п’ять тисяч тонн меду Україна, по-
чинаючи з 2014 року, щороку ек-
спортує до ЄС близько 26 тисяч 
тонн, що свідчить про активний по-
пит на український мед серед спо-
живачів європейських країн. Для 
подальшого нарощення обсягів зов-
нішньої торгівлі Україні необхід-
не збільшення розміру квот на без-
митний експорт, що, у свою чергу, 
стимулюватиме виробництво не 
лише продукції у межах квоти, а й 
суміжних із нею продуктів із дода-
ною вартістю. ■

НАПЕРЕДОДНІ■

Підприємці, які ризикують, відроджуючи вирощення традиційних для України, а тепер названих «нішевими» культур, роблять 
ставку не на моментальну, а на довгострокову віддачу.

Щоб льон зацвів 
синьо-синьо
Фестиваль льону відбудеться 
на Житомирщині



ВІВТОРОК, 9 СЕРПНЯ 20166 УКРАЇНА І СВІТ
«Мій девіз — наймай найкращих і не довіряй нікому з них».

Дональд Трамп
кандидат у президенти США

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Американські журналісти Стівен 
Лі Майєрс та Ендрю Крамер про-
вели вельми фахове досліджен-
ня діяльності Пола Манафорта 
— блискучого пройдисвіта, тоб-
то, пардон, піар-менеджера, ав-
тора фрази «Ніхто не будує мо-
нополії на істині та моральності». 
Втім Манафорт відомий не тільки 
(і не стільки) як автор афоризмів, 
а й як піар-менеджер двох доволі 
колоритних персонажів: Віктора 
Януковича та Дональда Трампа. 
Вони цілковито різні — тупува-
то-вайлуватий екс-власник ме-
жигірських страусів мало чим 
нагадує рухливого та епатуючого 
кандидата в президенти США. 
Однак доля в обох може вияви-
тися однаковою: програш і за-
вершення політичної кар’єри. 
Щоправда, до такого провалу, га-
небної втечі та презирства у себе 
на Батьківщині, які дісталися Яну-
ковичу, ще треба вміти «дожити-
ся». Трамп може просто програ-
ти поточні вибори, тим паче, що 
рівень підтримки його головної 
суперниці Хіларі Клінтон має тен-
денцію до зростання. Однак нас 
зараз цікавить не Трамп та його 
перспективи. Куди як більший ін-
терес викликає суб’єкт, який став 
сполучною ланкою між Янукови-
чем та Трампом. Інколи справжня 
історія твориться аж ніяк не у ви-
соких кабінетах. Інколи її перебіг 
залежить саме від таких, як Ма-
нафорт.

Любитель диктаторів
 Якщо вірити Майєрсу та 
Крамеру, кар’єра Манафорта 
пішла вгору саме завдяки роботі 
на Януковича. Принаймнi пре-
зидентська кампанія 2010 року 
була найбільшим досягненням 
у послужному списку Манафор-
та. Принаймні до того момен-
ту, коли той вдарив по руках із 
Трампом. Манафорт почав свою 
кар’єру в американській політи-
ці в 1970-ті роки і розширив її за 
кордон, ставши радником авто-
ритарних лідерів, у тому числі 
Мобуту Сесе Секо в Заїрі, Ферди-
нанда Маркоса на Філіппінах, а 
згодом — і Віктора Януковича в 
Україні. 
 67-річний Манафорт є на-
щадком родини іммігрантів, 
яка створила будівельний бізнес 
у штаті Коннектикут. Юрист за 
освітою, він деякий час служив 
в адміністрації Рейгана, перш 
ніж присвятити себе політиці, а 
потім — бізнесу. Принципи ро-
боти Манафорта, його життєві 
засади вельми нагадують по-
пулізм Трампа, а «всеїдність» 
та нечистоплотність — спосіб 
дій Віктора Януковича. 
 Згідно із переказами, «полі-
тична смерть» українсько-
го клієнта Манафорта засму-
тила його мало. Втім напевно 
це знає сам Манафорт, але він 
інтерв’ю практично не дає. Та 
факт лишається фактом: не ми-
нуло й кількох місяців від мо-
менту втечі Януковича, як Ма-
нафорт засукав рукава й взяв-
ся за відродження його партії. 
І, слід зазначити, досяг певних 
успіхів. Уламки Партії регіонів 
та КПУ утворили Опоблок, який 
показав на парламентських виб-
орах 2014 року досить пристой-
ний результат.

Політика і бізнес
 Але українська епопея Мана-
форта почалася задовго до 2014-
го. Він з’явився на наших тере-
нах у 2005-му — після перемоги 
Помаранчевої революції. Яну-

кович на той момент був вель-
ми розчарований роботою своїх 
російських радників, вирішив-
ши на цей раз звернутися до за-
океанських технологів. Та ще до 
знайомства із ним Манафорт по-
чав працювати на одного з най-
багатших людей України, Рі-
ната Ахметова, щоб поліпшити 
імідж його компаній. 
 Саме Ахметов — як один iз 
найбільших спонсорів Партії 
регіонів — і познайомив амери-
канця з Януковичем. Манафорт 
почав вибудовувати образ Яну-
ковича як недооціненого Захо-
дом, але багатообіцяючого полі-
тичного лідера. За даними дже-
рел у Державному департаменті 
США і за опублікованими пізні-
ше WikiLeaks документами, Ма-

нафорт та його колеги Філ Гріф-
фін і Кетрін Барнс часто чинили 
тиск на американських дипло-
матів в Україні, щоб ті ставили-
ся до Януковича і його прихиль-
ників більш лояльно. 
 За допомогою Манафорта, 
партія «працювала над тим, щоб 
змінити свій імідж, і з притул-
ку для бандитів перетворитися 
на законну політичну партію», 
— писав Джон Хербст, тодішній 
американський посол. Тим ча-
сом для Манафорта відкрилася 
можливість укладення прибут-
кових побічних угод. У 2008 році 
він і забудовник Артур Коен до-
мовилися про угоду щодо купів-
лі ділянки Drake Hotel на Парк-
авеню на Манхеттені. 
 Ще одна окрема угода та-
кож направляла в Україну гро-
ші, пов’язані з російськими олі-
гархами. У 2007 році Манафорт 
і два його партнери — Рік Гейтс 
і Рік Девіс — створили приват-

ну компанію акціонерного капі-
талу на Кайманових островах, 
щоб купити активи в Україні. 
 Тоді в напарники Мана-
форт, Гейтс та Девіс закликали 
російського олігарха Олега Де-
рипаску — йому пропонувало-
ся виступити в ролі інвестора. 
Дерипаска погодився щоріч-
но сплачувати внесок за управ-
ління компанією й поклав 100 
мільйонів доларів до фонду, 
який згодом купив станцію ка-
бельного телебачення в Одесі. 
Але пізніше договір був розірва-
ний через розбіжності в питан-
нях перевірки, і Дерипаска по-
дав до суду на Манафорта. До 
речі, справа ця не закрита по 
цей день. 

Розчарувався в Януковичі. 
Але не у ПР
 Не самим лише бізнесом 
займався Манафорт в Україні 
— інколи він згадував і про ам-
плуа політичного радника. Ви-
борчу кампанію Януковича у 
2010-му він побудував на ніби-
то безправ’ї тих, хто відчував 
себе знехтуваним Помаранче-
вою революцією, тобто жи-
телів сходу України. Як бачи-
мо, до регіональних протисто-
янь в Україні доклав руку й 
американець Пол Манафорт. 
Йому, таким чином, можна 
також пред’явити рахунок за 
розв’язану на сході війну. 
 Утiм, зі слів Майєрса та 
Крамера, Манафорта не мож-
на вважати лише злим генієм. 
Вони посилаються на Костян-
тина Грищенка, колишнього 
міністра закордонних справ 
і віце-прем’єра при Янукови-
чі, котрий сказав їм у теле-

фонному інтерв’ю, що Мана-
форт, урешті-решт, втратив 
усі ілюзії щодо свого клієнта. 
По-перше, Манафорт тиснув 
на Януковича, щоб той підпи-
сав угоду з Європейським Сою-
зом, а по-друге, намагався на-
поумити Януковича в питан-
ні переслідування Юлії Тимо-
шенко. 
 Водночас Манафорт допоміг 
підготувати доповідь, що під-
тримувала обвинувачів Тимо-
шенко, яку команда Янукови-
ча замовила в юридичній фірмі 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom у 2012 році. Роль Манафор-
та розкрилася після того, як цей 
документ був виявлений у ящи-
ку в сауні, що належала колиш-
ньому українському чиновни-

ку-високопосадовцю, йдеться у 
статті. 
 Хай там як, але Янукович 
пораду Манафорта щодо угоди 
з ЄС проігнорував. Обираючи 
між Манафортом та Путіним, 
котрий, як ми знаємо, європей-
ський шлях України категорич-
но заперечував, екс-Президент 
України обрав свого кремлівсь-
кого приятеля. За що й отримав 
всенародні протести, а згодом — 
тавро вбивці, зрадника та втіка-
ча. 
 Що ж стосується Манафор-
та, то він не втратив оптимізму, 
а взявся за реанімацію Партії 
регіонів. Саме він i запропону-
вав назву «Опозиційний блок» 
— для нового політичного утво-
рення, що як фенікс мало поста-
ти на попелі ПР. Тут Манафорт 
підійшов до питання творчо, ви-
рішивши не просто перелицю-
вати ПР в ОБ, а охопити знач-
но більшу політичну територію, 

щоб допомогти своїм клієнтам і, 
як він стверджував, стабілізува-
ти Україну. 
 «Манафорт вирішив зібра-
ти найбільшу кількість людей, 
які виступають проти нинішньої 
влади, яким потрібно було уни-
кати чогось конкретного і прос-
то бути символом опору», — ци-
тують американські журналіс-
ти прорегіонального політолога 
Михайла Погребинського. І ця 
стратегія спрацювала, вважа-
ють вони. Що ж стосується тепе-
рішнього часу, то наразі незро-
зуміло, чи завершив Манафорт 
свою місію в Україні. 
 Його помічники відмовля-
ються повідомити ЗМІ якусь 
конкретну інформацію стосов-
но прибутків свого шефа. На-
томість доходи розкрили ком-
панії, які Манафорт наймав 
для роботи. Одна з них — фір-
ма зі зв’язків iз громадськістю 
Edelman — вказала в деклара-
ції, що отримувала плату в роз-
мірі 35 000 доларів на місяць за 
просування зусиль Віктора Яну-
ковича «з перетворення Украї-
ни на більш демократичну краї-
ну».

Ера Путіна
 «Коли Росія Путіна і її втор-
гнення в Україну стали темою 
президентської кампанії в Спо-
лучених Штатах, робота Мана-
форта в Україні опинилася під 
пильною увагою — так само, як 
і його ділові відносини з відоми-
ми українськими та російськи-
ми олігархами», — йдеться у 
статті Майєрса і Крамера. Трамп 
і Манафорт зіткнулися з різкою 
критикою занадто доброзичли-
вого ставлення кандидата в пре-
зиденти США до Путіна і його 
політики в Україні. 
 Політичні пустощі Трам-
па перевернули з ніг на голо-
ву десятиліттями плекані при-
нципи Республіканської партії 
щодо Росії — країни, яку попе-
редній кандидат у президенти 
від республіканців Мітт Ром-
ні назвав «нашим геополітич-
ним ворогом № 1». Нещодавно 
Дональд Трамп навіть повторив 
слова Путіна, які виправдову-
ють анексію Криму, зазначив-
ши, що більшість людей у цьо-
му регіоні хотіли бути частиною 
Росії; ці слова, зрозуміло, транс-
лювали всі державні новинні ка-
нали в Москві. 
 Та було б перебільшенням 
вважати, що такі погляди Трам-
па сформувалися під впливом 
Манафорта. Хоча б тому, що 
претендент на Білий дім i до 
того декларував ніжні почуття 
до Путіна. Але приєднання Ма-
нафорта до президентської кам-
панії Трампа тільки підсилило 
проросійські погляди його пат-
рона. От тільки якщо говорити 
про самого Манафорта, то його 
позиція сформована аж ніяк не 
ідеологічним співзвуччям його 
поглядів путінській доктрині 
завоювання світу. У Манафорта 
є власні давні зв’язки з росіяна-
ми, і його персональна зацікав-
леність лежить у площині бізне-
су. 
 Бізнес же для цієї людини 
— понад усе. А з приводу мо-
ралі і решти подібних сміш-
них речей Пол Манафорт уже 
висловився. ■

(За мотивами публіка-
ції «Нью-Йорк Таймс», дже-

рело: http://mobile.nytimes.
com/2016/08/01/us/paul-

manafort-ukraine-donald-trump.
html?_r=0 ).

ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ

Янукович, Трамп 
і брат їхнiй Манафорт
Що споріднює українського президента-втікача 
та кандидата в глави Білого дому?

■

Зі слів Майєрса та Крамера, Манафорта не можна вважати лише злим генієм. 
Вони посилаються на Костянтина Грищенка, колишнього міністра закордонних 
справ і віце-прем’єра при Януковичі, котрий сказав їм у телефонному інтерв’ю, 
що Манафорт, урешті-решт, утратив усі ілюзії щодо свого клієнта.

Пол Манафорт — слуга двох хазяїв.❙
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Напади 
«вовків-
самітників»
Після Німеччини — 
черга на Бельгію
Ігор ВІТОВИЧ

 Заклики «Ісламської держави» органі-
зовувати в Європі терор терористами-оди-
наками почуто у середовищі радикальних 
ісламістів. Чоловік, який розмахував ма-
чете і кричав «Аллах акбар!» («Аллах ве-
ликий!»), поранив двох жінок-поліцейсь-
ких у бельгійському місті Шарлеруа. На-
пад стався біля головного поліційного від-
ділку цього міста на півдні Бельгії.  Згідно 
з повідомленням бельгійського громадсь-
кого телебачення, третій поліцейський 
застосував проти нападника вогнепальну 
зброю, і той згодом помер у лікарні. Одна з 
жертв нападу перебуває у лікарні з серйоз-
ними пораненнями обличчя. Пошкоджен-
ня в іншої — незначне.
 У березні джихадисти-самогубці вбили 
32 особи у низці нападів на брюссельські 
летовище та метро. Потім хвиля терору у 
виконаннi вже «самотніх вовків» переко-
тилася до Німеччини. Тепер знову повер-
нулася до Бельгії, де мешкає велика кіль-
кість вихідців iз мусульманських країн. 
Так звана «Ісламська держава» взяла на 
себе відповідальність за суботню атаку в 
Шарлеруа.
 Бельгійський генеральний прокурор 
повідомив, що злочин учинив 33-річний 
чоловік алжирського походження і до 
цього він уже був добре відомий поліції за 
злочинну діяльність, але не тероризм. Він 
мешкав у Бельгії з 2012 року і не раз був 
затримуваний.
 Прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мі-
шель написав у мережі «Твіттер»: «Я рі-
шуче засуджую напад у Шарлеруа. Дум-
ками я з жертвами, їхніми близькими та 
працівниками поліції. Ми стежимо за роз-
витком подій». Довго стежити не довело-
ся, бо вже наступного дня бельгійська 
поліція запобiгла наступному подібному 
нападу в місті Льєж. Нападник також був 
озброєний мачете і хотів атакувати лю-
дей в одному з магазинів міста. Він устиг 
дістати мачете, але не встиг атакувати, бо 
поліція виявилася спритнішою. Затрима-
ний є турком за походженням. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Македонія: місячна норма дощів 
за дві години
 Сильні зливи спричинили у сто-
лиці Македонії — Скоп’є — сильну 
повінь увечері в суботу: знищено со-
тні будинків та автомобілів, розмито 
дороги, зокрема, була зруйнована час-
тина кільцевої дороги навколо столи-
ці. Найбільше від високої води пост-
раждали північні райони міста, пост-
раждав також центр Скоп’є. У самому 
Скоп’є впродовж двох годин iз субо-
ти на неділю випало 93 літри води на 
квадратний метр. На деяких вулицях 
міста висота води сягала 1,5 метра. За 

цей час по місту вдарило приблизно 
800 блискавок. Швидкість вітру сяга-
ла 70 кілометрів за годину. Влада Ма-
кедонії у неділю оголосила у столиці 
Скоп’є та у районах навколо столиці 
режим надзвичайного стану.
 За останніми оприлюдненими вчо-
ра даними, стихія забрала життя що-
найменше 21 особи, повідомляє сайт 
македонської газети «Фактор». Як 
повідомили у поліції міста, серед за-
гиблих унаслідок повені є діти. Най-
молодшій жертві було два роки, найс-
таршій — 67. Це члени однієї родини — 
дід Байрам Мустафа та його онук Енес. 
Їхнi тіла знайшли в селі Ченто побли-
зу столиці. Наступ стихії був настільки 

швидким, що багато людей загинуло, 
не встигнувши залишити машини, які 
вода зносила на узбіччя доріг та ріки. 
До шпиталів iз пораненнями потрапи-
ли близько 50 осіб. 
 Рятувальники досі ведуть пошу-
ки шести осіб, яких вважають зник-
лими безвісти. Понеділок, 8 серпня, 
у зв’язку з надзвичайними подіями у 
Македонії було оголошено днем націо-
нальної жалоби. Тіла 20 з 21 жертви 
стихії вже ідентифіковані та передані 
родинам для поховання. Влада виді-
лила родинам загиблих по п’ять тисяч 
євро. «Це катастрофа надзвичайно ве-
ликого масштабу», — заявив міністр 
охорони здоров’я Македонії Нікола То-
доров. Столичний мер Коче Траяновсь-
кий назвав обсяги збитків «найбільши-
ми, яких будь-коли зазнало Скоп’є». 
Він зазначив, що «потік води вдарив по 
Скоп’є впродовж лише 20 хвилин після 
початку зливи». Єврокомісар iз питань 
розширення та європейської політики 
сусідства Йоганнес Ган заявив, що Єв-
росоюз готовий надати допомогу Маке-
донії для подолання наслідків повені. 
 Тим часом далі на північ, у Хор-
ватії, сильні пориви вітру спричинили 
перебої у роботі наземного та морського 
транспорту. Обмежено рух по бага тьох 
мостах, зокрема тих, що з’єднують ос-
трови Паг та Крк iз суходолом. Авто-
магістраль між Загребом та узбере-
жжям Адріатики через вітер закрили 
для руху вантажівок i автобусів.

Мексика: 38 жертв болотних лавин
 Щонайменше 38 життів забрали 
зливи та зсуви ґрунту на сході Мек-
сики впродовж вихідних. Вони були 
викликані тропічним штормом «Ерл». 
Найбільше постраждав від стихії штат 
Пуебла. Тут загинули 28 осіб, у тому 
числі 15 дітей. Крім того, влада шта-
ту Веракрус повідомила про загибель 
10 осіб. «Ерл» пошкодив близько двох 
тисяч будинків. Десятки тисяч сімей 
залишилися без електричного стру-
му. Через принесені штормом зливи 
чимало річок у регіоні вийшли з бере-
гів. До ліквідації наслідків стихії мек-
сиканська влада залучила армійські 
підрозділи. За даними національної 
метеорологічної служби Мексики, за-
лишки шторму вже не становлять за-
грози.
 Перед тим Ерл викликав затоплен-
ня і перебої з електропостачанням у 
кількох районах Гватемали і Белізу. В 
столиці Белізу Бельмопані вітер пова-
лив дерева та позривав дахи з будинків, 
а з узбережжя Гватемали довелося ева-
куювати близько 200 сімей. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Політ гіганта на одному двигуні
 Літак «Боїнг-787 Дрімлайнер» під час польоту в 
неділю з Японії до Австралії був змушений здійсни-
ти аварійну посадку на тропічному острові Гуам. Пі-
лот був змушений вимкнути один двигун, оскільки 
з’явилися проблеми з тиском мастила. На борту пе-
ребували 320 осіб. Причина аварії двигуна наразі не 
відома. Пасажири невдалого рейсу заночували на ос-
трові, а вчора вирушили в подальшу дорогу іншим 
літаком. Виробник «Боїнга-Дрімлайнера» запевняє, 
що машина здатна продовжувати політ навіть на од-
ному двигуні.

Ердоган зміцнює позиції
 Приблизно один мільйон турків зібралися у не-
ділю в дільниці Стамбула Єнікапи на мітинг, що 
його президент Реджеп Таїп Ердоган скликав на 
захист демократії і для осуду невдалої спроби де-
ржавного перевороту. Мітинг був замислений як де-
монстрація сили перед лицем критики з боку Захо-
ду щодо здійснення режимом Ердогана широкомас-
штабних чисток та арештів. Уже у вступних тезах 
своєї промови Ердоган заявив, що не блокуватиме 
відновлення в країні смертної кари. Це незважаю-
чи на те, що ЄС неодноразово попереджав Туреч-
чину: такий крок унеможливить її членство у Євро-
пейському Союзі. Водночас Ердоган звинуватив у 
недемократичності Німеччину. У багатогодинному 
мiтингу взяли участь усі опозиційні партії, окрім 
прокурдської Демократичної партії народів. Її не за-
просили, бо уряд звинувачує її у зв’язках із заборо-
неною Робітничою партією Курдистану. Сама ДПН 
засудила спробу перевороту. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 За результатами підра-
хунку 95 відсотків бюле-
тенів, більшість виборців у 
Таїланді на референдумі 7 
серпня підтримала нову Кон-
ституцію, написану військо-
вою хунтою. За попередніми 
даними, 61,4 відсотка тайців 
висловилися за нову Консти-
туцію, а 38,6 відсотка — про-
ти, повідомляє «Німецька 
хвиля» з посиланням на вчо-
рашню заяву глави таїланд-
ського виборчкому Супхачая 
Сомчарена. Ці дані збіглися 
з результатами соціологіч-
них опитувань, проведених 
до голосування. 
 Явка на референдумі 
становила близько 55 відсо-
тків, право голосу в Таїлан-
ді мають 50 мільйонів осіб. 

Як зазначає інформаген-
ція «Франс Пресс», поточ-
ний референдум підтвердив 
поділ країни. Проти нової 
Конституції проголосува-
ла більшість виборців лише 
на бідному, переважно сіль-
ському, північному сході 
Таїланду.
 За новою Конституцією, 
у 2017 році в Таїланді мають 
пройти загальнонаціональ-
ні вибори. Критики написа-
ного військовими основно-
го закону стверджують, що 
він — недемократичний і 
посилить вплив армії на 
всі сфери життя в країні. Зі 
свого боку, військові обіця-
ють, що нова Конституція 
допоможе побороти коруп-
цію, від якої потерпає краї-
на. Одна з найсуперечливi-
ших позицій нової Конс-

титуції — сенат у повному 
складі призначають війсь-
кові. Нині вони надають 
лише половину мандатів. 
Також виборча система змі-
нена таким чином, щоб од-
ній партії було складно от-
римати більшість у нижній 
палаті парламенту. Основ-
ні політичні сили Таїланду 
відкинули Конституцію. 
Утім перед референдумом 
військові забороняли кри-
тику проекту Конституції 
та будь-яку агітацію. Опо-
зиціонери кажуть, це зро-

били для того, щоб вибор-
ці не сильно розбиралися 
у змісті основного закону. 
Прем’єр-міністр Таїланду 
Прают Чан-Оча взяв участь 
у референдумі з проекту но-
вої Конституції. 
 Нагадаємо, у травні 2014 
року в Таїланді було здійс-
нено військовий переворот. 
У зв’язку із заворушення-
ми, які тривали в країні уп-
родовж кількох місяців, ар-
мія запровадила вiйськовий 
стан на всій території краї-
ни. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Узаконення путчу
У Таїланді на референдумі підтримали 
запропоновану військовою хунтою 
Конституцію

■

Право голосу в Таїланді мають 50 мільйонів осіб.❙

СТИХІЯ

Вода дає, 
вода забирає
Зливи та ураган наробили лиха в Македонії і Мексиці

■

Наслідки стихійного лиха.❙
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«Українцям треба знати, 
хто Мазепа насправді»
 ■ Пані Галино, у суспільс-
тві вже місяць точаться дис-
кусії на тему пере йменування 
аеропорту Бориспіль. Попри 
те, що y громадському голо-
суванні перемогла кандида-
тура гетьмана Івана Мазепи, 
з’явилося чимало невдоволе-
них таким вибором. На вашу 
думку, чи доцільне це перей-
менування та чому головні 
повітряні ворота країни ма-
ють носити ім’я саме цієї відо-
мої постаті?
 — Спочатку я була пере-
конана, що не треба перей-
меновувати аеропорт, назва-
ний на честь історичної міс-
цевості. Коли ж було створено 
спеціальну комісію i питання 
про присвоєння імені винесли 
на державний рівень, Музей 
гетьманства висловив ініціа-
тиву назвати головний аеро-
порт країни іменем українсь-
кого військового та політич-
ного діяча Івана Мазепи. Ба-
гато аеропортів світу названі 
на честь виданих державних 
діячів, що виступає своєрід-
ним захистом. Це говорить про 
те, що літак іде в небо з най-
кращими людьми своєї краї-
ни.
 Знаєте, ставлення україн-
ців до перейменування по-
казало, наскільки наше сус-
пільство обмежене y знаннях 
не тільки про гетьмана Мазе-
пу, a й про інших українсь-
ких гетьманів. Кращого імені 
для аеропорту немає, але й для 
цього українцям треба добре 
знати, хто ж він такий той Ма-
зепа насправді, герой чи зрад-
ник.
 ■ На вашу думку, чому ви-
никло таке незнання?
 — Наш музей із 1993 року 
вводив в Україну ім’я Івана 
Мазепи, яке нищили століт-
тями. 23 роки y музеї діє по-
стійна експозиція, присвяче-
на Мазепі, a екс курсоводи роз-
повідають про долю i трагедію 
гетьмана. Петро І зробив усе 
можливе, щоб про гетьмана 
не згадували. За наказом царя 
знімали гербові позначки Ма-
зепи з усіх побудованих ним 
храмів, знищували його зоб-

раження. У листопаді 1708 
року y Глухові за наказом Пет-
ра І було проголошено анафе-
му Мазепі — акт відлучення 
від православної російської 
церкви. У центр міста зігнали 
людей подивитися, як ляльці 
із зображенням гетьмана кат 
відрубував голову. Це роби-
лося задля того, щоб залякати 
прихильників гетьмана, яких 
тривалий час після цього пе-
реслідували, піддавали торту-
рам та стратам. Саме тому про-
тягом багатьох століть україн-
ців, які підіймалися на захист 
незалежності, називали мазе-
пинцями. 
 ■ Саме через це серед ук-
раїнців дуже неоднозначне 
ставлення до Івана Мазепи? 
Одні вважають його зрадни-
ком, інші — героєм.
 — Століттями тривало фор-
мування викривленого став-
лення до постаті Івана Мазе-
пи. Спочатку Петро І, потім 
Катерина ІІ, пізніше Радянсь-
кий Союз вбивав y голови насе-
лення, що Мазепа — зрадник 
i ніхто інший. Навіть нашому 
музею неодноразово закидали 
цю тезу. Але ми відповідали i 
відповідаємо: «Мазепа — зрад-
ник Петра I, але ніяк не зрад-
ник України!». Він усе своє 
життя носив y собі українсь-
кий дух. 
 ■ Скажіть, чи можна перей-
менування аеропорту на честь 
великого гетьмана назвати 
«спробою насолити Росії»?
 — Я не думаю, що це «спро-
ба насолити». Перш за все, в 
Україні настав час, коли ми 
різко відійшли від Росії. Ми 
почали відрізнятися не тіль-
ки назвами міст та вулиць, a 
й своїми пріоритетами та сві-
тоглядом. Це не виклик Путі-
ну, це дозвіл нам бути україн-
цями. 

«Тіло y нього, як y 
німецького рейтера, a руки 
білі i ніжні, наче y жінки»
 ■ Розкажіть, хто ж він, Іван 
Мазепа?
 — Перш за все, Іван Сте-
панович Мазепа — це люди-
на, яка 22 роки тримала y ру-
ках гетьманську булаву. В усі 
часи в Україні нікому не вда-

лося так довго триматися при 
владі. 
 Іван Мазепа був дуже ос-
віченою людиною: з дитинс-
тва опанував військову спра-
ву; добре володів пером — пи-
сав вірші; у молодості служив 
при дворі короля Яна II Кази-
мира; навчався у Німеччині, 
Франції, Італії; протягом жит-
тя опанував вісім іноземних 
мов. Це людина, яка за своєю 
освіченістю та толерантністю 
була вищою за Петра І. Тому, 
коли цар відкривав вікно в Єв-
ропу, то Мазепа був для нього 
цією Європою.
 Окрім цього, Мазепа був ве-
ликим меценатом.
 Із початком свого гетьману-
вання він виявив себе як пок-
ровитель і меценат національ-
ної культури, освіти та церкви. 
Гетьман побудував безліч цер-
ков не лише в Києві, а й по всій 
Україні — у Чернігові, Бату-
рині, Лубнах, Полтаві, Поло-
цьку. Меценатство Мазепи ви-
ходило далеко за межі країни 
і сягало Палестини, Антіохії, 
Олександрії, грецького Афо-
ну та Царгорода. Церкві Гробу 
Господнього в Єрусалимі пере-

слав художньо вироблену сріб-
ну плиту з гравіюванням — ан-
тимінс.
 ■ Ви згадували, що у Му-
зеї гетьманства діє постійна 
виставка, присвячена Іванові 
Мазепі. Де ще в Україні мож-
на дізнатися про гетьмана?
 — До речі, є версія, що 
будівля, де розташований наш 
музей, колись належала Івану 
Степановичу. Щороку Музей 
гетьманства відвідує близь-
ко десяти тисяч людей. Крім 
цього, велика експозиція діє y 
Батурині y Національному іс-
торико-культурному заповід-
нику «Гетьманська столиця», 
який відродився завдяки Пре-
зиденту Віктору Ющенку. Про 
Мазепу розповідають і в Пол-
тавському краєзнавчому му-
зеї імені Василя Кричевсь-
кого i в Державному істори-
ко-культурному заповіднику 
«Поле Полтавської битви», а 
також у Національному му-
зеї історії України. У селі Ма-
зепинці (за кілька кілометрів 
від Білої Церкви), на місці ро-
динного маєтку Мазепи, вста-
новлено перший в історії Ук-
раїни пам’ятник гетьману. 

 ■ Існує чимало портретів 
Івана Мазепи, але усі вони 
різняться. Скажіть, серед них 
є автентичний? 
 — Петро І багато зробив, 
щоб не збереглося портретів 
гетьмана, але зображень є 
дуже багато, хоч i різних. До 
прикладу, у літописі Величка 
Мазепа змальований скром-
ним, худорлявим (на той час 
іще живий був Петро І). Росій-
ські гравюри показують його 
ущемленим. Цікавий портрет 
у Осипа Куриласа (1909 р.), 
дуже урочистий портрет Мазе-
пи y художника Василя Масю-
тина (1933 р.). Гетьман на ньо-
му поважний, урочистий i гор-
до тримає булаву. Його варто 
використовувати як ілюстра-
тивний при виданні книг про 
Івана Степановича Мазепу. 
Особисто мені більше імпону-
ють європейські гравюри, де 
він зображений y лицарських 
обладунках.
 Французький дипломат 
Жан Балюз так розповідає про 
Івана Мазепу: «Вигляд у ньо-
го суворий, очі блискучі, руки 
тонкі і білі як у жінки, хоч 
тіло його міцніше, ніж тіло ні-
мецького рейтера, вершник із 
нього знаменитий». 
 Навколо постаті гетьма-
на витає багато міфів. Зокре-
ма про його стосунки з 17-річ-
ною хрещеницею Мотрею Ко-
чубей. 
 Мазепа був одружений із 
дочкою білоцерківського пол-
ковника Семена Половця — 
Ганною Фридрикевич, яка по-
мерла y 1702 році. Пізніше він 
закохався y свою хрещеницю 
Мотрю Кочубей, яка теж упо-
добала немолодого гетьма-
на. Він запропонував їй одру-
житися через два роки після 
смерті дружини, але мати дів-
чини й слухати про це не хоті-
ла. Почуття Мотрі до чоловіка 
були настільки сильними, що 
дівчина не змогла примири-
тися з рішенням батьків і од-
нієї ночі втекла до помістя ко-
ханого y Батурині. Мазепа до-
ручив царському полковнику 
Григорію Анненкову відвезти 
втікачку назад додому. Дів-
чина плакала і просила не від-
силати її, але Мазепа не міг 
вчинити інакше. У листах до 
Мотрі Мазепа просив зрозумі-
ти свій вчинок, не ображатися. 
Почуття Мотрі з часом згасли, 
а розголос великий учинила 
її мама, яка вдарила у дзвони 
церкви у той вечір.

«У нас вічно немає 
авторитетів»
 ■ Серед російських істори-
ків побутує думка, що став-
лення до постаті Івана Мазепи 
— це «штучно надумане про-
тистояння України i Росії». Як 
ви це прокоментуєте?
 — Оце i є підкилимова вій-
на Путіна. Росія робить усе, що 
їй вигідно. Радянські істори-
ки, пишучи про гетьмана, на-
зивали його так, як було вигід-
но владі. Ця гібридна війна 
страшна, i ви грати її можуть 
найсильніші історики. Росії це 
пече, бо вона не хоче віддава-
ти те, що століттями привлас-
нювала. Україна була донором 
найкращих людей для Росії. 
 ■ На вашу думку, що за-
раз треба робити, щоб пока-
зати українцям справжнього 
гетьмана Івана Мазепу?
 — У нас вічно немає авто-
ритетів. Уже прийшов час зро-
зуміти Мазепу! І згадати при-
казку «Від Богдана до Івана — 
не було гетьмана». Приказка 
гарна, y світлі усіх подій треба 
зрозуміти, настала пора знати 
своїх гетьманів. ■

З ПЕРШИХ ВУСТ

Галина Ярова: Мазепа — 
зрадник Петра І, але ніяк 
не зрадник України!
Директор Музею гетьманства — 
про справжнього Івана Мазепу, подарунок 
гетьмана Гробу Господньому в Єрусалимі 
та його останнє кохання

■

Галина Ярова: «Коли цар Петро I відкривав вікно в Європу, 
Мазепа був для нього цією Європою».

❙
❙

У Музеї гетьманства 23 роки діє постійна експозиція, 
присвячена Іванові Мазепі.
Фото з сайта getman-museum.kiev.ua.

❙
❙
❙

Олена КАПНІК

Минулого місяця закінчилося громадське голосування щодо при-
своєння імені видатного українця столичному аеропорту «Бо-
риспіль». Пальму першості в опитуванні здобула кандидатура 
гетьмана Івана Мазепи, за якого проголосувало більше 12 тисяч 
українців. Утім таке рішення сподобалося не усім i в суспільстві ви-
никло чимало суперечок із цього приводу. Оскільки чи не головна 
причина невдоволення — незнання постаті українського гетьма-
на та клеймо «зрадник», століттями нав’язуване східним сусідом, 
«УМ» вирішила поговорити з директором Музею гетьманства Гали-
ною Яровою, яка вже понад 20 років очолює установу і розповідає 
справжню історію гетьмана. 
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Унійні церкви  Хмельницького
 Після смерті митрополита 
Рутського київські унійні церк-
ви занепали. Добро митрополи-
та розграбоване недоброзичлив-
цями унiї. Наступники митро-
полита (Корсак, Селява, Коляда) 
змушені керувати (управляти) 
Київською архієпархією та уній-
ною церквою із власних єпархій, 
бо в Києві було небезпечно пе-
ребувати, а також не було кош-
тів у Києві на її утримання. За 
визвольної козацької війни під 
керівництвом Богдана Хмельни-
цького дуже була зневажена Ук-
раїнська унiйна православна по-
мiсна церква, яка розірвала сто-
сунки з Царгородським патріар-
хатом, за що він її зненавидів. 
Царгодський патріарх мав вели-
кий вплив на Б. Хмельницького. 
Богдан надіявся на порятунок у 
православ’ї і східних патріархів, 
але зневажав той факт, що тіль-
ки незалежна помiсна церква і ду-
ховна єдність народу здатні закрі-
пити військові перемоги і привес-
ти народ до самостійного кращого 
життя. Після підписання Пере-
яславської угоди (1654 р.) і при-
йняття присяги на вірність мос-
ковському цареві він зрозумів, 
що Україна починає втрачати де-
ржавність, а Київська неунiйна 
православна церква — автономію 
(незалежність).
 У 1686 році царгородський 
патрiарх Деонісій за хабар пере-
дав (перепорядкував) Київську 
метрополію Московському пат-
ріархатові. За цей ганебний вчи-
нок, що суперечив християнсь-
кій моралі, Вселенський право-
славний собор позбавив Діонісія 
патріаршого сану. Таким чином, 
доля українського православ’я 
на східній Україні опинилася на 
довгі століття в руках Московсь-
кої православної церкви (МПЦ). 
Тепер неунiйна Київська мит-
рополія зрозуміла, що присяга 
за переяславську угоду не є пок-
ровительством, а підданством, 
хоча формально назва Київської 
митрополії збереглася. Але пра-
ва були понижені до звичайної 
єпархії Московського патріарха-
ту. Треба віддати належне Київсь-
кому митрополиту, який не хотів 
присягати, але обставини через 
тиск зверху змусили його це зро-
бити. Таким чином Українсь-
ка неунiйна православна церк-
ва офіційно припинила своє існу-
вання, а водночас і конфесійність 
в Українській київській церк-
ві. Козаки, підпорядковані Мос-
ковському цареві, більше не напа-
дали на унію, а неунiйна церква, 
приєднана до Московської, не ста-
новила небезпеки для унiї. 
 У 1691 році останній Переми-
шльський єпископ неунійної пра-
вославної церкви Інокентій Вин-
ницький, після смерті унійного 
Перемишльського єпископа Іва-
на Малаховського, приєднується 
до унiї. Із 1700 року до унiї приєд-
нується і вся львівська єпархія. 
 В Україні залишається 
офіційно дві православні Цер-
кви: Українська унiйна право-
славна церква, якої царгородсь-
кий патріарх Діонісій не міг про-
дати (підпорядкувати) Московсь-
кому патріархату разом з УНПЦ, 
оскільки вона належала до юрис-

дикції Риму, а не до православ-
ної церкви Візантійського (Цар-
городського) патріархату. 

За Петра І
 У 1703 році закладено будів-
ництво Санкт-Петербурга. У 
1708 цар Петро І видає декрет про 
адміністративну реформу Мос-
ковського царства, згідно з яким 
Велике московське князівство, 
як і інші, перетворено в губер-
нію, яка увійде в майбутньому до 
держави з новою назвою «Росія» 
і столицею — Петербург. У 1712 
році царський двір переїжджає 
в нову столицю Московського 
царства на Неві. У 1721 р., після 
підписання миру зі Швецією, Се-
нат проголошує Петра І імпера-
тором Московського царства, яке 
одночасно змінює свою назву на 
Російську імперію (Великої, Ма-
лої і Білої Росії та інших завойо-
ваних Москвою територій). Піс-
ля зміни назви держави відповід-
но змінили і назву церкви з Мос-
ковської на Російську, в якої не 
було патріарха. 
 Наприкінці ХVІІ ст. помирає 
Московський патріарх Андріян, 
а нового патріарха не обирають. 
Петро І ліквідовує посаду Мос-
ковського патріарха і замінює її 
синодним (колективним) управ-
лінням. В 1702 р. цар призначає 
блюстителем патріаршого синоду 
вихованця і професора Київської 
Могилянської академії Стефана 
Яворського (родом з м. Яворова, 

Львівська єпархія) — засновника 
і першого президента Слов’яно-
греко-латинської академії в Мос-
кві, висвяченого на митрополи-
та Рязанського і Мурманського. 
Після смерті Яворського синодом 
управляють світські люди аж до 
1917 року в безпатріаршій Росії. 
У 1919 році після Лютневої рево-
люції в Росії знову відновлюють 
Московський патріархат. Пат-
ріархом обирають Тихонова. 
 До речі, патріархат, а згодом 
синодальне управління — Мос-
ковське, а церква — Російська. 

Переслідування та ліквідація 
УУПЦ 
 Після приєднання УНПЦ до 
Московського патріархату в Над-
дніпрянській Україні залишила-
ся єдина Українська унiйна пра-
вославна церква (УУПЦ), яка 
мала великий вплив серед вірую-
чих, що хвилювало Російську ім-
перію і церковний синод Російсь-
кої православної церкви (РПЦ). 
Імператриця Катерина ІІ, німке-
ня, котра за три місяці вивчила 
російську мову (приклад для де-
яких «слов’ян», які за 30 років 
нездатні вивчити слов’янську ук-
раїнську), не любила Україну і її 
УУПЦ та хотіла знищити її одним 
махом. 22 лютого 1794 року вона 
видає секретний рескрипт і цьо-
го ж дня генерал-губернатор Т. 

Тутоллмін отримав його, де йш-
лося, що всякий опір ліквідації 
УУПЦ в Україні слід розглядати 
як кримiнальний злочин, а засто-
сування поліції мусить забезпечи-
ти: єдиномисліє, спокойствіє та-
мошнього народа («Коялович М. 
История западно-русских униа-
тов старих времен», 1873 р., ст. 
358, С. Жилюк. «Російська церк-
ва на Волині», 1996 р., видавниц-
тво Жур фон, Житомир). 
 За Катерини ІІ навіть для тих 
митрополитів, котрі прийняли 
юрисдикцію Московського пат-
ріархату, від офіційного титу-
лу митрополит Київський і ма-
лої Руси відчепили «Русь», а за-
лишили лише «Київський» (1767 
рік). Пізніше, щоб претендувати і 
на Галичину в УУПЦ (назви Ук-
раїнська греко-католицька цер-
ква не було до 1774 року), до ти-
тулу «митрополит Київський» 
додали ще і «Галицький». Після 
смерті митрополита УУПЦ Смо-
гожевського (1788 р.) його наміс-
ником стає Холмський єпарх Те-
одоззій Ростоцький. У 1795 році 
Катерина ІІ скасовує Київське 
архієпископство — митрополію 
УУПЦ. За її указом Митрополита 
Ростоцького в 1795 році відсила-
ють в Санкт-Петербург і забороня-
ють виконувати будь-які функції 
(обов’язки) митрополита та при-
значають йому щорічну пенсію 
5000 рублів. Цього ж року цари-
ця усуває помічника Київсько-
го митрополита УУПЦ Андріана 

Бутировича від своїх обов’язків і 
призначає йому щорічну пенсію 
3000 рублів.
 У зв’язку з великим протес-
том — опором уніатів царським 
указам — після смерті Катерини 
ІІ імператор (цар) Павло І, як лю-
дина з європейською освітою, ро-
зуміє непопулярність указу цари-
ці. 18 березня 1797 року він видає 
указ про віротерпимість. Після 
вбивства Павла І його наступник 
Олександр І «реорганізує» авто-
номію УУПЦ. Олександр І своїм 
указом (у 1806 році) номінує По-
лоцького єпарха унійної право-
славної церкви Іраклія Лісовсь-
кого на Київського митрополита 
УПЦ (Унійної православної Цер-
кви). Водночас уряд Російської 
імперії не визнає титулу Римсь-
кого унійного митрополита Киє-
ва і царем був даний загальний 
для всієї Росії новий титул «унiй-
на церква Росії». Аналогічна так-
тика царя була застосована до на-
ступників Лісовського — Київсь-
ких митрополитів унійної церкви 
Кохановича і Булгакова (єпарха 
Коломенського).
 Зміна назви Київського мит-
рополита УУПЦ на митрополита 
«унійної церкви Росії», мабуть, 
дозволила, ще задовго до повної 
заборони її, не обов’язково вико-
нувати 10-й артикул угоди Берес-
тейського собору (1596 р.), в яко-

му сказано: «Щоб надавати мит-
рополії і владицтв та інших ду-
ховних достоїнств нашого обряду 
нікому іншому, як тільки осо-
бам руського (українського) на-
роду»..., які мають бути нашої 
релігії. А тому, що наші канони 
вимагають, що такі як митропо-
лит і владики, насамперед виб-
рані духовенством, мають бути 
достойними людьми... Це потріб-
но найбільш для того, щоб на такі 
достоїнства були обрані люди гід-
ні і вчені...»
 Синод Російської церкви для 
ліквідації Унійної православної 
церкви на теренах власної імпе-
рії знайшов «делікатніший ме-
тод» (зверху). Він мав та завчасно 
підготував «своїх уніатів», щоб 
акту ліквідації церкви в Росії на-
дати «законну духовну» форму. 
Останній Київський митрополит 
(Йосафат Болгар) помирає 1838 
року. Нового Унійного митропо-
лита не обрано, тому що готувала-
ся ліквідація Унійної православ-
ної церкви в Російській імперії.
 12 лютого 1839 року в Поло-
цьку (Білорусі) було скликано 
Унійний Синод iз метою ліквіда-
ції унійної Церкви, рішення якої 
підписали єпископ Йосип Семаш-
ко,  керуючий Білоруською єпар-
хією Василій Лужний, Берестей-
ський єпископ (вікарій Литовсь-
кої єпархії) Анатолій Зубко та 
ще десятки унійних священиків. 
Урочисте засідання завершилося 
бенкетом, на якому піднімали-
ся келихи за благоденство царя і 
Російську православну церкву, в 
якої патріарха було ліквідовано 
царем Петром І майже 140 років 
тому, а Синодом Російської пра-
вославної церкви керувала світсь-
ка особа. Антиунійний акт у По-
лоцьку цар затвердив 25 серпня 
1839 р. і поставив свій підпис під 
словами «благодарю і прiнімаю».
 Отже, після позбавлення (за 
хабар) автономії Української не-
унійної православної церкви Цар-
городським патріархом Діонісієм 
і передачі її під юрисдикцію Мос-
ковського патріархату (1686 р.) 
Українська унiйна православна 
церква проіснувала ще 155 років 
до її остаточної ліквідації та при-
єднання до Російської православ-
ної церкви на теренах Російської 
імперії. В єпархіях на території 
Російської імперії, що не брали 
участі в полоцькому синоді, усі 

священики, які не підписали або 
не погодилися «добровільно» 
перейти під юрисдикцію РПЦ, 
були позбавлені парафій. Деякі 
священики продовжували ви-
конувати свої обов’язки до ос-
танніх хвилин свого життя. Ві-
домо, що УУПЦ на початку ХІХ 
століття в Київській губернії ще 
мала близько сотні священиків 
(1834 р.), а також декілька мо-
настирів, у тому числі в містах 
Каневі, Умані, Лисянці, можли-
во, і в інших. 
 У 1838 році безліч парафій на 
Київщині було навернуто на си-
нодальне православ’я. Історія 
нам зберегла пам’ять про понад 
20 останніх храмів, відібраних у 
віруючих УУПЦ, серед яких цер-
ква святого архангела Михаїла в 
селі Березина Ружинського райо-
ну Житомирської області; церква 
святого Іона Богослова в селі Яс-
ногородка Києво-Святошинсь-
кого району; церква Успіння 
Пресвятої Богородиці села Оль-
шаниця Рокитнянського райо-
ну Київської області та багато ін-
ших. Влада робила все, щоб пос-
варити і роз’єднати людей. На-
приклад, досить цікавий факт 
наводить український історик, 
професор кафедри російської іс-
торії Петербурзького універси-
тету Микола Костомаров, який 
розповідає, що саме в ті часи вла-
да вимагала від росіян іменува-
тися «православними», а всіх ін-
ших католиків змушувала, неза-
лежно від національностi, імену-
вати себе поляками. 
 Таким чином, доля українсь-
кого православ’я (унійного і не-
унійного, греко-католиків — на-
зви такої до 1774 р. ще не було) 
на Східній Україні надовго опи-
нилася в руках Російської мос-
ковської православної Церкви, 
яка робила все, щоб позбавити 
український народ відправля-
ти Богослужіння рідною мовою 
та багатовікової його культури. 
Крім ідейного верховенства РПЦ 
в Україні, вона мала і має сьогод-
ні величезні прибутки від прода-
жу церковної продукції, адже 
гроші повертаються в Москву, 
про що духовенство майже не го-
ворить, хоча це дуже важливий 
фактор для фінансування Помiс-
ної національної церкви. ■
 Продовження теми 
читайте у наступних номерах. 

СТАНОВЛЕННЯ

Гра престолів-4 
Царгородський патріарх Діонісій за хабар перепорядкував 
Київську метрополію Московському патріархатові

■

Петро І став імператором Московського царства, назву якого одночасно
змінили на «Російська імперія». Відповідно змінили і назву церкви 
з Московської на Російську.

❙
❙
❙

Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ

В єпархіях на території Російської імперії, що не брали 
участі в полоцькому синоді, усі священики, які не 
підписали або не погодилися «добровільно» перейти 
під юрисдикцію РПЦ, були позбавлені парафій. Деякі 
священики продовжували виконувати свої обов’язки 
до останніх хвилин свого життя.
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«На мій погляд, роздержавлення друкованих ЗМІ треба було робити ще 
років 15 тому. За цей час було кілька спроб зрушити процес, ухвалювалися 
різні законопроекти, але так усе і залишилося на місці. Думаю, сьогодні ми 
максимально близько підійшли до розв’язання цього питання».

Олексій Ковальчук
головний редактор Дніпропетровської обласної газети «Вісті 

Придніпров’я», голова Дніпропетровської обласної організації 
НСЖУ, секретар Національної спілки журналістів України

УКРАЇНА МОЛОДА

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Восьмеро проти однієї
 Зранку 1 серпня до редакції 
газети «Зоря» завітали відра-
зу восьмеро людей. Серед них 
були помічені представники 
прес-служби обласної ради, 
члени наглядової ради і — чо-
мусь — директор департаменту 
зі взаємодії з правоохоронни-
ми органами Дніпропетровсь-
кої міської ради. Мету такої 
своєї масової появи візитери 
пояснили прозаїчно: відсторо-
нення від посади головного ре-
дактора газети Ксенії Зайцевої 
строком на два місяці і прове-
дення службового розслідуван-
ня. При цьому показали як під-
ставу для цього вельми цікавий 
документ — розпоря дження 
виконувача обов’язків голо-
ви обласної ради Святослава 
Олійника з печаткою, але без 
його... підпису, фотокопія яко-
го тепер загуляла в інтернеті з 
іронічним підтекстом «знай на-
ших».
 Ще показовіше: виконувати 
обов’язки головного редактора, 
а точніше — керівника кому-
нального підприємства Дніпро-
петровської обласної ради «Ре-
дакція газети «Зоря» візитери 
звеліли не одному з її заступ-
ників, а Володимиру Пісоць-
кому, який дотепер до видан-
ня жодного стосунку не мав. 
Але мав до відомих людей ін-
ших. Саме Пісоцький Володи-
мир Анатолійович значиться 
співзасновником комерційно-
го підприємства — ТОВ «Рек-
ламно-інформаційне агентство 
«Сенсація» та директором і за-
сновником Міжнародного бла-
годійного фонду «Білий Спас». 
А «Білий Спас», у свою чергу, 
— це церква на території Ме-
жигірського монастиря, зруй-
нована ще у 1934 році саме на 
тому місці, яке обрав для свого 
справді царського маєтку вті-
кач — екс-президент України 
Віктор Янукович. 

Куди не кинь, стирчать вуха 
Царьова
 І хоч такі аналогії можуть 
здатися певною мірою опосе-
редкованими, щодо Володими-
ра Пісоцького знайдуться і ціл-
ком конкретні, адже у Верхов-
ній Раді України VI скликання 
він працював помічником-кон-
сультантом одіозного народ-
ного депутата України Олега 
Царьова, який нині також утік 
з родиною до матінки-Росії і га-
ньбить нашу державу на чім 
світ стоїть, будучи далеко не 
останньою людиною і в лавах 
донбаських сепаратистів.
 А тут взаємозв’язок вба-
чається ще зриміший. Адже 
Олег Царьов, якого ще недав-
но російські ЗМІ називали «го-
ловою парламенту Новоросії», 
свій інтерес до «Зорі», що на-

зиває себе народною газетою, 
здавна мав цілком конкрет-
ний. І коли ще очолював Дніп-
ропетровську обласну органі-
зацію Партії регіонів, відіграв 
вирішальну роль для того, щоб 
комунальне підприємство очо-
лила його багаторічний прес-
секретар і редактор контро-
льованої його структурами га-
зети «Народна правда» Світла-
на Колесникова. Проте доля 
й цього керівника виявила-
ся зовсім непростою. Коли в 
Олега Царьова стали виника-
ти протиріччя з криворізькою 
формацією Партії регіонів, 
пов’язаною з Рінатом Ахме-
товим в особі її найпомітні-
ших ставлеників Олександра 
Вілкула, Дмитра Колеснікова 
(обоє очолювали Дніпропет-
ровську облдержадміністра-
цію) та Євгена Удода (був го-
ловою облради), Світлані Ко-
лесниковій довелося з посади 
піти. Отож прихід Ксенії Зай-
цевої, дотепер у журналісти-
ці поміченій тільки в реклам-
ній галузі, пов’язувався з «ре-
гіоналами» криворізькими, 
на той час в області всевлад-
ними.
 А донька вчителя українсь-
кої мови і літератури з при-
міського селища Підгородньо-
го Світлана Колесникова те-
пер мусила слідом за своїм ба-
гаторічним шефом Царьовим 
десь зникнути на неосяжних 
просторах Росії.
 Початок же нинішніх бурх-
ливих подій слід відраховува-
ти з 16 лютого 2016 року. Саме 
тоді колектив «Зорі» прийняв 
рішення про роздержавлення, 
тобто про вихід у «вільне пла-
вання». Незважаючи на те, що 
такий вибір здавався доволі ри-
зикованим. Адже, згідно з За-
коном України «Про реформу-
вання державних і комуналь-
них друкованих засобів масової 
інформації», у такому випадку 

приміщення редакції загаль-
ною площею трохи більше 250 
квадратних метрів, розташова-
не буквально через дорогу від 
облради, здається в оренду за 
ціною не як для бюджетної ор-
ганізації, а як для приватної. У 
грошовому вираженні це вили-
валося у суму близько 25 тисяч 
гривень щомісяця, а викуп — 
до 3 мільйонів. 
 Отож у трудовому колек-
тиві стали очікувати черго-
вого засідання сесії обласної 
ради, яка мала розглянути всі 
питання, пов’язані з реформу-
ванням «Зорі», що наступного 
року має відзначити 100-річ-
ний ювілей з дня своєї появи на 
світ. Але ставити це питання до 

порядку денного ніхто не ква-
пився. А потім керівники обл-
ради і взагалі почали заявля-
ти, що не збираються відмовля-
тися від засновництва «Зорі». 
Щоправда, при цьому не пояс-
нюючи, а як же бути з декларо-
ваним роздер жавленням.
 Перша реакція щодо «Зорі» 
з’явилася тільки у червні, коли 
сесія облради вирішила переда-
ти зазначене приміщення з ба-
лансу редакції до іншого кому-
нального підприємства «Агро-
проекттехбуд». При цьому ніх-
то з депутатів не зважив на те, 
що сюди редакція переїхала 
тільки два роки тому, зробив-
ши власним коштом капіталь-
ний ремонт.
 «Ми впевнені, що так де-
кларує газета «Зоря», разом 
дійти до їхнього 100-річно-
го ювілею. Тому залишаємося 
засновниками цієї газети. Ми 
ніяких законів не порушува-
ли. У нас було декілька варіан-
тів розвитку ситуації. Визна-
чили для себе, що вважаємо 
доцільним залишатися заснов-
никами КП «Зоря» і продовжу-
вати його фінансувати», — за-
явив, зокрема, голова Дніпро-
петровської обласної ради Гліб 
Пригунов.

«Усьому колись настає 
межа»
 У колективі ж редакції 
все розцінюють інакше і не 
знайшли іншого виходу, як 
звернутися до широких кіл 
громадськості справді з кри-
ком відчаю: «Протягом усьо-
го цього року ми намагалися 
вирішити питання, з якими зі-
штовхнулися співробітники га-
зети «Зоря» без залучення ши-
роких мас, але розуміємо, що 
всьо му колись настає межа.
 Україна ще в далекому 2005 
році взяла на себе зобов’язання 
зробити місцеву пресу незалеж-
ною від влади, щоб влада не 

мала жодного впливу на ЗМІ. 
І, нарешті, цей закон у січні 
2016 року було ухвалено. Важ-
ливість цього закону насправді 
складно переоцінити: вступив-
ши в дію, він продемонстрував 
початок глобальної медіа-ре-
форми.
 У лютому 2016-го співробіт-
ники «Зорі» на зборах трудово-
го колективу ухвалили рішен-
ня про бажання реформуватися 
і потрапити в пілотний проект 
із роздержавлення комуналь-
ної преси. І далі все за проце-
дурою. Здавалося, що питання 
реформування — це суто фор-
мальність, оскільки колектив 
газети, навіть ідучи у «вільне 
плавання», збирався зберіга-

ти дружні відносини зі своїм 
засновником — Дніпропет-
ровською обласною радою. І ви-
світлення діяльності ДОР мало 
перейти на комерційні взаєми-
ни у договірних рамках. Про-
тягом місяця, відповідно до за-
кону, тобто у березні, заснов-
ник повинен був визначитися, 
повідомивши про своє рішення 
щодо виконання закону.
 І далі почалося «найцікаві-
ше». Майже півроку Дніпро-
петровська облрада ігнорує рі-
шення колективу редакції га-
зети «Зоря». З грудня 2015 
року ми не отримуємо грошей 
на висвітлення діяльності об-
ласної ради, але продовжуємо 
це робити відповідно до стату-
ту підприємства та все-таки в 

надії, що голос розуму візьме 
гору над беззаконням. І облра-
да (крім укладення договору 
про висвітлення діяльності) оп-
латить усі, що вийшли від неї, 
публікації, продовживши взає-
мовигідну для влади і редакції 
співпрацю.
 Саме усіма цими складно-
щами і пояснюється зменшен-
ня кількості шпальт іще з зи-
мового періоду, а з недавнього 
часу — і об’єднання номерів. 
Замість звичної для вас середи і 
п’ятниці ми виходимо один раз 
— у четвер. Зі свого боку, хоче-
мо висловити вам, дорогі чита-
чі, подяку за розуміння ситуа-
ції. Жоден із передплатників 
не захотів за весь цей час від-

мовитися від «Зорі», напевно, 
розуміючи, що без об’єктивних 
причин газета не пішла б на 
такі зміни.
 Зменшивши кількість 
шпальт і виходів, ми, зі сво-
го боку, завжди намагаємося 
оперативно реагувати на лис-
ти, дзвінки, ваші візити до ре-
дакції. Ми також постаралися 
максимально зберегти улюб-
лені читачами рубрики, історія 
яких сягає корінням у славну 
історію газети».
 25 липня до Дніпра розібра-
тися у питанні реформування 
газети «Зоря» прибули відразу 
троє експертів із Києва — пер-
ший секретар Національної 
спілки журналістів України 
Сергій Томіленко, президент 
Асоціації видавців періодич-
ної преси Олексій Погорєлов 
та голова громадської ради 
при Держ комтелерадіо Украї-
ни Олександр Човган. Гості зі 
столиці намагалися почути не 
лише колектив редакції, а й за-
сновників видання. Але з пред-
ставниками облради їм поспіл-
куватися так і не вдалося.
 «Замість прямих контак-
тів із колективом газети керів-
ництво Дніпропетровської об-
ласної ради бойкотує Закон Ук-
раїни про реформування кому-
нальної преси, а саму ситуацію 
загострює до максимуму», — 
так прокоментував ситуацію 
Сергій Томіленко.
 Ксенія Зайцева затіяну 
«службову перевірку» нази-
ває акцією суто політичною, 
спрямованою на усунення її як 
керівника, що вирішив піти 
у «вільне плавання», і заяви-
ла про свій намір відстоювати 
правду в суді. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

«Вільне плавання» 
з підводним камінням
Роздержавлення найстарішої газети Дніпропетровщини 
перетворилося на скандал

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Керівництво Дніпропетровської обласної ради бойкотує Закон України про 
реформування комунальної преси, а саму ситуацію загострює до максимуму».
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Ірина КИРПА

Нині у теплиці-термосі на присадибній 
ділянці приватного будинку городянина 
Романа Гненія зростає близько десяти 
бананових пальм та ще з десяток інших 
екзотичних рослин. Експериментатор 
розповів, що за п’ять років копіткої пра-
ці йому успішно вдалося акліматизува-
ти бананові «деревця» до умов життя 
в Україні. Такий успіх говорить про те, 
що розлогі екзотичні пальми незабаром 
можуть з’явитися і на вулицях Херсона 
та скласти гідну конкуренцію традицій-
ним на полях кавунам, диням і помідо-
рам.

Екзотика у себе вдома
 Уперше відвідавши підземну оран-
жерею Романа Гненія, я відчула себе, як 
у справжньому райському саду. Цікаво 
бачити, як на невеликій площі спокій-
но уживаються ананаси, гуава, мурая, 
бананові пальми та навіть манго. На їх 
фоні «банальні» апельсини, мандарини 
та лимони виглядають уже чимось абсо-
лютно буденним. Найбільше мою уяву 
вразила величезна квітка на банановій 
пальмі, а поруч із нею — величезні гро-
на бананчиків, що вже досягли дозрі-
вання. Особливо відзначу, що на смак ці 
«домашні» плоди дійсно дуже відрізня-
ються від тих, які можна купити у ма-
газині. Банани, вирощені своїми рука-
ми, виявилися дуже ніжними на смак. 
У них повністю були відсутні характер-
ні гіркота та терпкість, що притаманні 
плодам із супермаркета.
 — Мій батько буквально заразив 
мене любов’ю до вирощування екзотич-
них рослин ще тоді, коли я сам був ди-
тиною, — розповів Роман Гненій. — Бе-
зумовно, ті лимончики та мандарини, 
які мої батьки вирощували на балконі 
стандартної двокімнатної «хрущовки», 
мали набагато менший розмір. Ті пло-
ди, які я маю можливість вирощувати 
зараз у себе в теплиці, є більші та соко-
витіші, а ще вони мають ефектніший 
вигляд. Але сам дух експериментаторс-
тва батьки свого часу зуміли закласти в 
мою душу дуже міцно!
 За словами Романа, найскладніше 
завдання для експериментатора-по-
чатківця — це вибрати життєздатні са-
джанці екзотичних рослин. Тому най-
краще їх купувати або у добрих знайо-
мих, або у перевірених постачальників. 
Тому що ті, які продають на міських 
ринках, дуже часто гинуть уже через 
місяць.
 — У мене є знайомі моряки, які при-
возять мені саджанці, що називається, 
буквально «в кишені» з різних екзотич-
них країн, — продовжує свою розповідь 
Роман Гненій. — Цих заморських «гос-
тей» спочатку було досить складно при-
ручити до реалій життя в Україні, але, 
як виявилося, акліматизація можлива! 
Мої бананові пальми минулої зими пре-
красно почувалися при 12-18 градусах 
тепла, а влітку так і зовсім розвивають-
ся досить активно, через те що тепла й 
сонця на півдні України цілком достат-
ньо для них.

«Буржуйки» в банановому раю
 Експериментатор із Херсона обігрі-
ває приміщення усієї теплиці-термоса 
взимку за допомогою звичайної грубки, 
яка працює на дровах. За словами Рома-
на Гненія, спочатку доводилося то зни-
жувати температуру в приміщенні, то 
знову її піднімати, щоб бананові пальми 
поступово звикали до нових кліматич-
них умов життя. За 6-8 місяців з одного 
маленького саджанця виростає майже 
двометрова повноцінна бананова паль-
ма з величезним листям. А ось плодоно-

сити вони починають через кілька років 
після висаджування у ґрунт.
 — Незважаючи на те, що поки що 
екзотичний сад— це моя особиста гор-
дість, є у мене ідея вирощувати банани 
на Херсонщині й у промислових масш-
табах, — каже Роман Гненій. — Якщо 
мої експерименти увінчаються успіхом, 
то, нарівні з херсонськими помідорами 
та кавунами, екзотичні банани прослав-
лять південь України!
 Справді, вітамінів у «домашніх» ба-
нанах — хоч відбавляй, смакові якості 
— на найвищому рівні, а за своїми зов-
нішніми якостями бананові пальми лег-
ко затьмарять звичні для Херсонщини 
банальні акації та тополі.
 — Якщо вже й судилося нашій 
країні стати «банановою республі-

кою», то чому б нам із цього не отри-
мати вигоди? — розмірковує Роман 
Гненій. — Урожайність кожного ба-
нанового деревця за рік — не менш як 
двадцять кілограмів бананів. Смакові 
та корисні якості українських бананів 
— набагато вищі, аніж у тієї екзоти-
ки, що до нас завозять із-за кордону. 
При вчити заморські деревця до нашо-
го температурного режиму виявилося 
справою цілком доступною. А вже як 
їм зрадіють наші діти — навіть і гово-
рити не доводиться!
 Справді, якщо дружина експе-
риментатора з Херсона до «райсько-
го саду» на території їхнього будинку 
ставиться досить спокійно, то 10-річ-
на дочка Ліза вірою і правдою допома-
гає батькові втілити їхню спільну мрію 
у реальність. А для цього дитині тре-

ба і встати раніше, і воду підготува-
ти до поливу примхливих екзотичних 
красунь, і про добрива подбати. Отже, 
якщо з таким завзяттям вирощува-
ти огірки та помідори дитині якось не 
з руки, то заради екзотичних бананів 
вона готова працювати нарівні з дорос-
лими. Адже чого тільки не зробиш за-
ради того, щоб побачити, як спочатку 
цвіте бананова пальма, а потім, зата-
мувавши подих, милуватися, як на ній 
з’являються маленькі бананчики!

Херсонщина — бананова столиця 
півдня України?
 За словами фахівців, які вже не один 
десяток років спостерігають за змінами 
погодних умов в Україні, клімат у на-
шій країні наближається до сухих суб-

тропіків. З’ясувалося, що через ано-
мальні стрибки температури в найбли-
жчому майбутньому у нас є великі шан-
си стати «тропічною» державою.
 — Протягом останніх 20 років на те-
риторії України продовжується підви-
щення температури, — розповіла на-
чальник відділу кліматології Цент-
ральної геофізичної обсерваторії Ольга 
Пахалюк. — За цей час середньорічна 
температура у Києві виросла на 2 гра-
дуси. Кліматичним літом у нас вва-
жається час, коли середньодобова тем-
пература вища, аніж плюс 15 градусів. 
Тривалість цього періоду зараз суттєво 
збільшилася, але у різні місяці та у різ-
ні сезони вона росте по-різному. Біль-
ше потепління припадає на зимовий пе-
ріод, за рахунок цього підвищується і 
середня температура за рік. А далі буде 

ще тепліше...
 А ось за словами начальника відді-
лу агрометеорології Укргідрометцент-
ру Тетяни Адаменко, потепління в Ук-
раїні почалося ще на початку 70-х років 
минулого століття. Період майже без-
перервного підвищення температури в 
Україні фіксується з 1989 року. З цьо-
го часу було всього кілька років, коли 
температура була нижчою або дорівню-
вала стандартному середньорічному по-
казнику. А от обов’язкове перевищення 
норми середньорічної температури ста-
ло вже звичайним явищем. За словами 
фахівця, найтеплішим роком в Україні 
був 2007-й. Тенденція до потепління, 
на думку синоптиків, збережеться і на-
далі.
 — Якщо брати останній 30-річний 
період, то в Україні зими стали значно 
тепліші, аніж це було раніше, — роз-
повіла працівник Укргідрометцент-
ру Тетяна Адаменко. — На сільському 
господарстві ці зміни відбилися вель-
ми благотворно, адже умови для зимів-
лі озимих аграрних культур стали знач-
но кращі.
 За таких кліматичних умов мрія про 
створення «бананового раю» на півдні 
України від херсонського експеримен-
татора Романа Гненія вже не виглядає 
простою мрією романтика. Адже, за 
словами фахівців, підвищення темпе-
ратурних показників у цілому на пів-
дні України може дозволити збира-
ти навіть подвійні врожаї з бананових 
пальм! Залишилося тільки відновити 
систему зрошення у аграрних регіонах 
нашої країни. І нехай поки що банана-
ми більше цікавляться садівники-лю-
бителі, аніж серйозні фермери, важли-
вим є вже той факт, що створено пре-
цедент. А ще банановий рай в Україні 
може відбутися ще й з тієї причини, що, 
як з’ясувалося, у нашій країні повністю 
відсутні шкідники, які могли б зірвати 
плани на хороший урожай у країнах, 
які вважаються традиційно рідними 
для бананових пальм. Так що Херсон-
щині, як-то кажуть, сам Бог дав стати 
столицею кавунів, помідорів та ... ба-
нанів! ■

ЕКСПЕРИМЕНТИ

Геній Гненій
Мешканець Херсона ставить вдалі експерименти 
з вирощування бананових пальм у кліматичних умовах 
півдня України

■

Якщо вже й судилося нашій країні стати «банановою республікою», 
то чому б нам із цього не отримати вигоди? — розмірковує Роман 
Гненій. — Урожайність кожного бананового деревця за рік — не 
менш як двадцять кілограмів плодів. Смакові та корисні якості 
українських бананів — набагато вищі, аніж у тієї екзотики, що до нас 
завозять із-за кордону.

Їж кокоси, жуй банани?❙Батькова помічниця.❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

«Усі дороги ведуть на «Бандер-
штат»! Цей жартівливий вказів-
ник, який з’явився цими днями 
в Луцьку, як ніколи виправдо-
вував свій зміст: уже на підході 
до iподрому, де цьогоріч роз-
горнувся десятий, ювілейний, 
«фестиваль українського духу» 
«Бандерштат», раз по раз зуст-
річалися численні гурти молоді 
з наплічниками і карематами, 
які, як струмочки, стікалися до 
одного місця. Не злякало їх ні 
те, що вартість вхідного квит-
ка на три дні була 500 грн., ні 
те, що від початку фестиваль 
був оголошений територією, 
вільною від алкоголю — усе це 
цілком компенсувалося трьома 
днями справжнього драйву, ці-
кавих дискусій і усвідомлення 
себе українцем на своїй Богом 
даній землі, за яку ти несеш від-
повідальність.

Патріот патріоту — друг, 
товариш і брат
 Одна з головних особливос-
тей «Бандерштату», яка виріз-
няє його на тлі багатьох інших 
музичних фестів, — чітко виз-
начене патріотичне спрямуван-
ня. Відбувається це без усiля-
кої дидактики, однак українсь-
ким духом тут дихає все: від чис-
ленних книжкових розкладок із 
патріотичною та історичною лі-
тературою, до багатьох пропо-
зицій культурно провести час. 
Особливо відзначилася цього 
року Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація «Націо-
нальний альянс», яка впродовж 
трьох днів пропонувала майстер-
ки з виготовлення ляльок-мота-
нок та ліплення із глини і допо-
магала пригадати навички зби-
рання-розбирання автоматів та 
основ тактичної медицини. 
 Що цікаво: український пат-
ріотизм аж ніяк не відкидав пат-
ріотизму інших народів. Саме 
тому і на фестивальному полі, і в 
наметовому містечку часто мож-
на було побачити і кримськота-
тарську тамгу, і білоруський істо-
ричний біло-червоно-білий стяг. 
Узагалі, ці дві теми теж знайшли 
своє місце у фестивальній програ-
мі — у традиційних фестивальних 
«гутірках» — напівбрифінгах-на-
півдискусіях із гострих і актуаль-
них питань — взяли участь лідер 
білоруської опозиційної органі-
зації «Молодий фронт» Дмит-
ро Дашкевич, який розповів про 
становище політв’язнів у Біло-
русі (до речі, на «Бандерштат» 
він приїхав iз Мінська з усією ро-
диною — дружиною та двома си-
нами, молодшому з яких лед-
ве виповнилося півроку), та пер-
ший заступник міністра інформа-
ційної політики Еміне Джеппар, 
яка порушила питання бороть-
би татар за український Крим. А 
під час виступу гурту «Брутто» 
— нового проекту екс-лідера ле-
гендарного «Ляпіса Трубецько-
го» Сергія Міхалока — білорусь-
кі патріоти влаштували флеш-
моб, піднявши у фан-зоні десят-
ки білоруських прапорів. «Нехай 
Лукашенко побачить», — усміх-
нулися сябри на запитання, для 
чого це.
 Не менший інтерес на «гутір-
ках» викликали зустрічі з ветера-
нами УПА, обговорення питань 
декомунізації та відновлення іс-
торичної пам’яті, спілкування з 
відомими політиками. Особли-
вий інтерес викликали виступи 
народних депутатів Володими-
ра Парасюка та Надії Савченко. 
Остання прийшла у традицій-
ній вишиванці та боса. Схоже, 
вона вже звикає до неоднознач-
ного до неї ставлення, бо пер-
шою реплікою її було: «Вже пер-
ші «О-о-о-о!» чую. Добре, що яй-

цями не кидаєтеся». Втім після 
спілкування зі слухачами бага-
то питань було знято. Принайм-
ні склалося враження, що Надія 
готова спілкуватися з усіма, щоб 
відстояти своє право мати влас-
ну думку, навіть якщо ця дум-
ка не подобається іншим. А ще 
вона пообіцяла приїхати 16 серп-
ня до Володимира-Волинського, 
де досі тривають суди щодо долі 
бійців 51-ї бригади, які в липні 
2014-го вийшли з оточення через 
територію Росії і були оголошені 
дезертирами і зрадниками. «Це 
— суто радянський підхід: якщо 
ти потрапив у полон — ти зрад-
ник. Цю систему треба міняти», 
— зазначила Надія.

Три дні без алкоголю
 Ще однією особливістю «Бан-
дерштату», як зазначалося вище, 
був його безалкогольний статус. 
Сумки та рюкзаки на вході ре-
тельно перевіряли, а на всіх ма-
газинах у радіусі кілометра висі-
ли оголошення про заборону про-
дажу алкогольних напоїв. Та й 
на території фесту не було навіть 
традиційного для таких заходів 
пива — лише квас, мінералка та 
прохолоджувальні напої.
 Замість алкоголю молодь 
«відривалася» у спорті. Зранку 
десятки молодих людей iз ки-
лимками «розминалися» йогою. 
То тут, то там спонтанно виника-
ли гурти для гри у «вибивного», 
кидання тарілочок-фрісбі, мож-
на було побуцатися, перебуваю-
чи всередині надувної кулі, взя-
ти участь у квесті. Також можна 
було взяти участь у реконструк-
ціях середньовічних турнірів чи 
постріляти з лука по трьох ма-
некенах із масками лідера сусід-
ньої держави і літерами ПНХ на 
грудях. «Це вони класно приду-
мали. Бо стріляти просто так у 
мішень — нецікаво. А от спро-
бувати поцілити в Путіна — хто 
ж відмовить собі у такому задо-
воленні!» — констатувала моя 
старша донька Олеся. До речі, 
для дітей тут теж розгорнулося 
ціле Дитяче містечко з безплат-
ними майстер-класами та іграш-

ковими майданчиками.
 Особливий інтерес викликала 
цікава конструкція, яка здалеку 
нагадувала дибу для катування. 
Втім, як пояснили мені інструк-
тори, це пристрій для оздоровлен-
ня за методом альфа-гравітації. 
«Ця традиція існує ще з козаць-
ких часів, коли козаків підвішу-
вали за руки і ноги і розтягували. 
Це називалося «правИло». Коли 
на тіло не діє гравітація, повніс-
тю розслабляється хребет і мож-
на зняти як фізичні, так і емо-
ційні зажими. Після цього від-
чуваєш розслаблення, як після 
масажу», — розповіла нам інс-
труктор Юлія Ротмістрова. 
 Цьогорічний «Бандерштат» 
уже з першого дня побив рекорди 
відвідуваності. Лише в наметово-
му містечку було зареєстровано 
близько двох iз половиною ти-
сяч наметів. Географія була най-
різноманітніша — від щойно пе-
рейменованих Дніпра та Кропив-
ницького до Львова та Ужгорода. 
Варто відзначити, що для того, 
щоб прийняти таку кількість лю-
дей у польових умовах, організа-
тори максимально продумали ін-
фраструктуру: тут були встанов-
лені біотуалети, душові кабінки, 
крани для вмивання і цистерни з 
питною водою. Тут же можна за 
символічну ціну орендувати на-
мет із відповідним туристичним 
спорядженням та зарядити мо-
більні. Єдине, чого не вистачало, 
— це окремо продуманої систе-
ми харчування для найменших, 
бо батьків із немовлятами таки 
було чимало (навіть моя одно-
річна Тетянка першу фестиваль-
ну ніч переночувала в наметі). 
«На наступний рік це питання 
треба продумати», — пообіцяла 
депутат Луцької  міськради Ган-
на Мовяк, яка сама прийшла на 
фестиваль із одинадцятимісяч-
ною Даринкою на руках і трьома 
старшими дітьми.

«Забава аж до рання»
 Загалом на «Бандерштаті» 
працювало до десяти різних про-
грам. Крім власне музичної час-
тини фестивалю (а виступи тут 

відбувалися практично цілодо-
бово, на трьох сценах: з обіду до 
вечора молоді гурти розігрівали 
публіку на Urban Stage, з 17.30 
до 23.00 дійство переносилося 
на головну сцену, а з 23.20 ще 
чотири години працювала Нічна 
тиха сцена) та «гутірок», у про-
грамі фестивалю були передба-
чені нічні покази українських 
телефільмів, студії неформаль-
ної освіти, літературні ранку-
вання та інші цікаві заходи для 
розуму і для серця. 
 Хедлайнером першого дня 
фестивалю став гурт «Брати Га-
дюкіни». Хлопці за вечір пере-
співали всі свої хіти разом із не-
офіційним гімном фестивалю 
«Ми — хлопці з Бандерштату». 
А загалом на головній сцені в ці 
дні можна було побачити бага-
то популярних гуртів і виконав-
ців — від Сергія Жадана із його 
«Собаками» та згадуваного уже 
«Брутто» Сергія Міхалока до 
«Гайдамаків» та «Тартака». 
 Зустріли ми тут і відомого му-
зиканта і художника Юрка Жу-
равля, який презентував свою 
нову книгу-альбом «Битви за 
землю рідну». На «Бандерштат» 
він заїхав на один день — уже в 
суботу його чекала Одеса. На за-
питання «України молодої» про 
те, як розвивається ситуація з 
фактичним оголошенням гурту 
«персоною нон грата» в Польщі, 
він із сумом констатував, що за 
місяць ця справа практично не 
зрушилася з місця і жодних ко-
ментарів ні з боку МЗС, ні з боку 
українського посла в Польщі 
Андрія Дещиці вони так і не от-
римали. Натомість на їхню ад-
ресу досі йдуть листи зі словами 
підтримки та вибачення за таку 
позицію польської влади з боку 

їхніх друзів та незнайомих про-
стих поляків, їхніх шануваль-
ників. «Розумієте, польський 
Сейм, як і наша Верховна Рада, 
— це ж не вся Польща, і навіть 
не найкраща її частина. Шкода, 
звичайно, що так сталося. Але 
й на Польщі світ клином не зій-
шовся. Є ще багато країн, де нас 
люблять і кличуть», — зазначив 
Юрко.
 Родзинкою фестивалю став 
і виступ переможниці «Євроба-
чення» Джамали. Попри побо-
ювання, що «Бандерштат» — це 
трішки не її формат, тисячі лу-
чан прийшли на іподром у неді-
лю спеціально «на Джамалу» і 
влаштували співачці надзвичай-
но теплий прийом. «Узагалі за де-
сять років «Бандерштат» значно 
змінився і розширив свої рамки 
як у музичному, так і в культуро-
логічному плані. Особливо це від-
чувається в останні чотири роки. 
Якщо раніше це був радикально-
націоналістичний фестиваль, то 
нині він став більш ліберальний 
і поміркований. Таке враження, 
що він подорослішав, вийшов зi 
стану підліткового максималіз-
му і споважнів», — ділиться вра-
женнями одна з організаторів 
фесту Ельвіра Яцута.
 Напередодні «Бандершта-
ту» народний депутат Ігор Гузь, 
який опікувався фестивалем, 
висловив думку, що, можливо, 
наступний фест варто проводити 
не в Луцьку. Втім практично всі, 
з ким я спілкувалася на святі, 
були одностайними: «Бандерш-
тат» уже став культурною візит-
кою Луцька, тому при «переїз-
ді» він багато втратить. І проща-
ючись, усі казали: «До зустрічі 
наступного року тут, у Луцьку, 
на «Бандерштаті». ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Ми — хлопці 
з Бандерштату»
Ювілейний форум українського духу зібрав 
рекордну кількість учасників

■

Дмитро Дашкевич приїхав iз Мінська з родиною і шестимісячним сином.❙

Ну і як же без селфі з Джамалою.❙

«Бандерштат» укотре зібрав на своїй сцені найкращі українські гурти.
Фото автора.

❙
❙
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

 Тим часом у Литві, де 
Я.Мельник натуралізу-
вався, вийшло 4 збірки 
есеїв та 5 прозових кни-
жок, які незмінно пот-
рапляли до різних топів 
тамтого письменства; 
один з романів вийшов у 
Фран ції. Лише 2011-го 
еміґрант повернувся до 
вітчизняного літпроцесу, 
коли журнали «Київська 
Русь» та «Кур’єр Крив-
басу» опублікували дві 
його повісті.
 Відтоді в Україні вийш-
ло чотири книжки й усі за-
світилися у гіт-парадах. 
Перша збірка «Телефонуй 
мені, говори зі мною» (К.: 
Темпора, 2012) увійшла 
до списку літературних 
подій рейтинґу «Книжка 
року». Друга — роман 
«Далекий простір» (Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 
2013) — посіла в наступно-
му рейтинґу ІІ місце (піс-
ля вибухових Бринихових 

«Шидеврів...»). Того ж се-
зону у зорієнтованому на 
популярну авдиторію кон-
курсі Бі-Бі-Сі «Далекий 
простір» визнають кра-
щим. Третього Мельника 
— «Чому я не втомлююся 
жити» (Х.: Клуб сімейного 
дозвілля, 2014) — у тодіш-
ній «Книжці року» екс-
перти ставлять на 4 місце; 
після новинок В.Шевчука, 
С.Жадана і С.Андрухович. 
Нинішня четверта публі-
кація Ярослава Мельника 
«Маша, або Постфашизм» 
(Л.: Видавництво Старого 
Лева) — очікувано серед 
Лідерів літа.
 Ясна річ, преміальний 
розголос підняв рецен-
зійну хвилю. Спочатку, 
як годиться, ім’я досі 
не відомого автора під-
хопили книжкові ог-
лядачі. Оскільки твори 
Я.Мельника справді мало 
нагадують щось у сучасно-
му українському белетрис-

тичному репертуарі, йому 
навіть поставили діагноз 
«хвороблива геніаль-
ність» (С.Пиркало) — з ог-
ляду на присутність цього 
означення на вікіпедійній 
сторінці, воно Мельникові 
сподобалося.
 І з ким тільки його не 
порівнювали: від Кафки 
до Бредбері (якби більше 
читали Камю — той був би 
першим у порівняльному 
ряді). Та й видавці активно 
підігрували нестримним 
асоціаціям. На звороті 
обкладинки «Маші...» 
читаємо: «Письменник-
сюрреаліст, фантаст, 
філософ» — під це кліше 
підпадає більшість світо-
вого канону ХХ століття.
 Газетні й інтернет-від-
гуки рясніли захопленням 
від химерних декорацій 
Мельникових сюжетів, 
проте німіли перед озна-
ченням того, що прози-

рало за зовнішнім нагро-
мадженням спецефектів. 
Авжеж, «в цих альтер-
нативних площинах, які 
відкриваються, не мож-
на бути ні в чому пев-
ним», — зреагував хтось 
із литовських рецензен-
тів (Вікіпедія). Далі роз-
гадувати новий феномен 
— твори Я.Мельника при-
ваблюють як масового, так 
і елітарного читача — взя-
лися серйозні аналітики.
 Літературознавець 
Ганна Улюра починає 
препарувати «Машу..» 
з констатації: новин-
ка «оригінальністю не 
вразить» (ЛітАкцент // 
05.05.2016). Попри ви-
гадливий антураж рома-
ну — це справді так, якщо 
ти обізнаний із зарубіж-
ними зразками останньо-
го півстоліття. Права до-
слідниця і у визначенні 
механізму масової попу-
лярності: «Робить став-
ку на відразу і гидливість. 
Ну, і що? Ну, і виграє». 
Справедливо зауважено, 
що для метажанру анти-
утопії характерна наяв-
ність феєричного любов-
ного мотиву, що слугує 
каталізатором прозріння 
головного персонажу. В 
цьому сенсі «Маша...» — 
«теж про любов».
 За радянських часів 
анти утопія була жан-
ром нонґрата, тому на су-
часному літературному 
полі подибуємо лише ок-
ремі паростки. «Далекий 
простір» і «Маша, або 
Постфашизм», примі-
ром, асоціюються хіба 
з повістями Марини та 
Сергія Дяченків «Вовча 
сить» (2000), Тараса 
Антиповича «Мізерія» 
(2007) та Владислава 
Івченка «Химери Дикого 
поля» (2014). Г.Улюра 
пропонує несподівану 
жанрову інтерпретацію 
«Маші...» як формальної 
антиутопії, змістом котрої 
є фатальна любов-нена-
висть кріпаків та народо-
любців, що «мимовільно, 
але безпомилково вписує 
«Машу...» у традиції на-
родницької прози. Де їй, 
зрештою, і місце. Ідейно-
просвітницький роман 
про звільнення пригноб-
лених класів, причому 
ініціатива звільнення від 
гнобителів і походить». 
 На жаль, нижче со-
ціального шару наша до-
слідниця не заглиблюєть-
ся, зупиняється на 
припущенні: «Можна 
спробувати побачити в 
ньому концептуальну іс-
торіософську прозу». А 
схоже, саме від цієї поз-
начки й починається най-
цікавіше у Мельникові. 
Вже у коротенькому ав-
торському вступі до 
«Маші...» задекларовано 
надувагу до історії ідей: 
«Французька дослідни-

ця Елізабет Фонтеней у 
книзі «Мовчання тварин» 
недавно висловила ціка-
ву думку: якби ми так не 
вели себе з тваринами, не 
було би тоді і Освенціма... 
Якщо б не було хлівів — не 
народилася б ідея концта-
бору». В романі, рік дії яко-
го позначений 3896 роком, 
ідеться про сторів — лю-
дей, тисячолітньою селек-
цією опущених до стану 
тварин. Вже на початку 
оповіді цілком зрозумі-
лий алгоритм співісну-
вання людей майбутнього 
і сторів: «Вона нещодавно 
народила, і тепер ми доїли 
її, відлучивши від дитин-
чати. У нас уже троє ма-
леньких сторенят, і чет-
верте було зайве. Я відвіз 
стореня на м’ясокомбінат 
і на виручені гроші купив 
Альбертові мопед».
 А далі у сюжетних 
закрутах прозирають 
саме концептуальні вис-
новки-погляди авто-
ра: «Постфашизм — це 
найстрашніший фашизм, 
тому що неусвідомлений... 
зі спокійною совістю». 
Описано й механізм бло-
кування зомбованої сві-
домості: «Я з’їла стіль-
ки сторів за своє життя, 
що мені вже немає шляху 
назад — навіть якби мені 
хтось насправді довів, що 
стор — людина... Я нена-
видів тих, хто — не пи-
таючи мене — посіяв у 
мені цю підозру, від якої 
тепер неможливо було 
звільнитись». Вельми 
упізнавані симптоми, чи 
не так? Саме це побачила 
Марія Матіос у своїй пе-
редмові ще до «Далекого 
простору»: «Утопія з при-
смаком дуже реального».
 Але авторська правда 
залягає ще глибше. Вона 
жахливо-коротка: люди — 
«фашисти за натурою». І 
тут пригадується самореф-
лексія Оксани Забужко 
над власною повістю, 
котра — за всієї стиліс-

тичної діаметральності — 
вельми корелює зі сутніс-
тю «Маші...»: «Калинова 
сопілка» була саме про це 
— про приховану повсюд-
ність зла. Про його, страх 
вимовити, онтологічний 
характер. Про те, що воно 
не потребує для своєї поя-
ви жодних рацій, підстав, 
мотивів, усправедливлень, 
— воно є просто тому, що 
є. Що так улаштовано 
світ. І з цим треба якось 
жити» (З мапи книг і лю-
дей. — Чернівці: Meridian 
Czernowitz, 2012).
 Якось треба жити — 
попри «божевільні крики 
ідеалу» (Я.Мельник). Так, 
це вектор Достоєвського, 
що помітили і французь-
кі рецензенти. Дмитро 
Дроздовський називає 
«Машу...» «постніцше-
анською історією про те, 
як людина убила Бога і 
зробилася Богом» (День 
// 08.07.2016). А це, вва-
жай те саме, коли при-
гадати розмірковуван-
ня Ніли Зборовської: 
«Невипадково Ф.Ніцше, 
імітуючи Достоєвського, 
постав як європейська імі-
тація російської імітації, 
продовжуючи імітацій-
ний імперський симптом 
в концепції Антихриста. 
Імперська ерогенна імі-
тація породила епоху мо-
дернізму і її постмодер-
ністські насліди як дві 
форми тоталітаризму: 
національний фашизм й 
імперський сталінізм» 
(Код української літера-
тури. — К.: Академвидав, 
2006).
 Ось такий вимальо-
вується ідейний родовід 
Ярослава Мельника. 
Д.Дроздовський фор-
мулює квінтесенцію його 
творчості так: «Людина 
— небезпека в собі й для 
себе» (День // 19.03.2015). 
М.Матіос — «клич до прав-
ди і знань про самих себе». 
Коротше — жорсткий се-
анс психоаналізу. ■

НОМІНАНТ

«Божевільні крики ідеалу»
Антиутопія як психоаналіз

■Костянтин РОДИК

Колись, у 1980-ті, був такий спостережливий критик — 
Ярослав Мельник, — що непомильно вирізнив у потоці 
нікому не відомих початківців імена майбутніх зірок: 
Ігоря Римарука, Василя Герасим’юка, Марії Матіос. На 
початку 1990-х він зник з України і понад десять років 
не давався знати. 

Антологія української поезії ХХ століття. Сер. «Українська Поетична Антологія». — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 1280 с.(п)

Райнер КУНЦЕ. Чутливі шляхи. — Чернівці: Книги–ХХІ, 416 с.(п)

Іван МАЛКОВИЧ. Подорожник. Сер. «Українська Поетична Антологія». — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 288 с.(п)

Василь МАХНО. Єрусалимські вірші. — К.: Критика 

Ростислав МЕЛЬНИКІВ. Апокрифи степу. — Л.: Видавництво Старого Лева, 144 с.(п)

Кузьма СКРЯБІН. Поезія. — Х.: Фоліо, 208 с.(п)

Борис ХЕРСОНСЬКИЙ. Родинний архів та інші вірші. — Л.: Видавництво Старого Лева, 304 с.(п)

ЛІДЕРИ ЛІТА: КОРОТКІ СПИСКИ
Далі публікуємо результати експертного оцінювання піврічного видавничого репертуару 
— списки Лідерів літа за версією Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2016». Оскільки 
остаточні місця визначаться по розгляді усього річного асортименту в грудні, нині подаємо 
по сім найцікавіших книжок у кожній підномінації без визначення місця — за абеткою.

■

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія

■

Володимир ДІБРОВА. Чотири, три, два, один. — К.: Laurus, 216 с.(с)

Юрко ІЗДРИК. Номінація. — Л.: Видавництво Старого Лева, 856 с.(п)

Богдан ЛОГВИНЕНКО. Saint Porno. Історія про кіно і тіло. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 160 с.(п)

Оксана ЛУЦИШИНА. Любовне життя. — Л.: Видавництво Старого Лева, 240 с.(п)

Ігор ПАВЛЮК. Вирощування алмазів. — Л.: Апріорі, 216 с.(п)

Людмила ТАРАН. Остання жінка, останній чоловік. — Л.: Видавництво Старого Лева, 272 с.(п)

Олесь УЛЬЯНЕНКО. Яйця динозавра. — К.: Люта справа, 191 с.(о)

Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман / 
історичний роман / молодіжна проза / автобіографії)

Ян ВАЛЕТОВ. Проклятый. Евангелие от Иуды. В 2-х кн. — Х.: Фоліо, 624+624 с.(п)

Брати КАПРАНОВИ. Забудь-річка. — К.: Нора-Друк, 544 с.(п)

Андрій КОКОТЮХА. Різник із Городоцької. Сер. «Ретророман». — Х.: Фоліо, 256 с.(п)

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ. Сяючий шлях. — К.: Самміт-Книга, 332 с.(п)

Ярослав МЕЛЬНИК. Маша, або Постфашизм. — Л.: Видавництво Старого Лева, 288 с.(п)

Антін МУХАРСЬКИЙ. Сказкі руssкаго міра. — К.: Люта справа, 400 с.(о)

Юрій ЩЕРБАК. Зброя судного дня. — К.: Ярославів Вал, 360 с.(п)

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія
Світлана АЛЕКСІЄВИЧ. У війни не жіноче обличчя; Цинкові хлопчики. — Х.: Віват, 400+ с.(п)

Світлана АЛЕКСІЄВИЧ. Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього. — К.: Комора, 288 с.(п)

Маріо ВАРҐАС ЛЬЙОСА. Хто вбив Паломіно Молеро? — Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 144 с.(п)

Вітольд ҐОМБРОВИЧ. Транс-Атлантик. — Л.: Видавництво Старого Лева, 160 с.(п)

Умберто ЕКО. Острів напередодні. Сер. «Карта світу». — Х.: Фоліо, 416 с.(п)

Паоло ДЖОРДАНО. Самотність простих чисел. — Л.: Видавництво Старого Лева, 320 с.(п)

Янн МАРТЕЛЬ. Життя Пі. — Л.: Видавництво Старого Лева, 400 с.(п)

Поезія / афористика



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 СЕРПНЯ 2016 ЗДОРОВ’Я

Про те, які фактори найчастіше провокують 
виникнення жіночих недуг, як досягнути 
«гармонії в гормонах» і чим завершується 
недбальство по відношенню до власного 
здоров’я — розмовляємо зі столичним лі-
карем-мамологом Ігорем Ковальчуком.

Юлія КОСИНСЬКА

Невдоволення собою провокує хвороби
 ■ Ігоре Семеновичу, до вас як до фахів-
ця, що лікує захворювання молочних за-
лоз, звертається багато жінок із різними 
проблемами. Одна із ситуацій, яка спону-
кає жінку прийти на прийом до лікаря, 
— гормональний дисбаланс, який б’є по 
здоров’ю молочних залоз (МЗ). Чому він 
виникає і як жінка має дати раду в цій си-
туації? 
 — Справді, молочні залози — дзерка-
ло духовного, фізичного і гормонального 
стану жінки. Що ми, лікарі, в цьому дзер-
калі бачимо? 18 гормонів, 70 їх комбіна-
цій і 300 підвидів. Як досягнути гармонії 
в гормонах? На певному етапі життя в 
жінки настає спад гормональної актив-
ності — або через хірургічні втручання на 
репродуктивних органах, або у зв’язку з 
віковими змінами. Поняття старості — 
філософське. Хтось розглядає його як 
катастрофу, інший — як плавний пере-
хід органів і систем у новий природний 
стан. Але при гормональних порушеннях 
МЗ стають вразливою мішенню. Кожна 
жінка на якомусь етапі хоче справити-
ся з менопаузою природним шляхом, не 
вдаючись до замісної гормональної те-
рапії (ЗГТ). А причина всьому — стерео-
типи, що панують у суспільстві. Чомусь 
багато моїх колег — фахівців із жіночо-
го здоров’я — розглядають ЗГТ як безу-
мовний фактор ризику виникнення пух-
лин в органах-мішенях. Особливо коли 
йдеться про схильність організму до он-
коутворень. Але людині, яка періодично 
відвідує мамолога, займається регуляр-
ними — щомісячними — самообстежен-
нями, проходить скри нінгові обстеженя 
у фахівців, немає про що хвилюватися. 
Інша річ — не всі вчасно вдаються до об-
стежень. 
 Учора приходили на прийом мама з 
донькою. Мамі 51 рік, три роки тому мала 
операцію з приводу злоякісної пухлини в 
молочній залозі. Доньці 29 — і в неї також 
виявляємо пухлину. Ідеться про генетич-
ну схильність до недуги — навіть локалі-
зація новоутворення ідентична… Але що 
здивувало? Знаючи про мамин складний 
діагноз, за ці три роки від її операції донь-
ка жодного разу не пройшла обстежен-
ня у мамолога. Жодного! Це вже питання 
особистої культури. Тому коли до мене по-
трапляє на прийом дівчинка 12-15 років, 
я мотивую її регулярно займатися само-
обстеженнями. Якщо дівчинка змалечку 
навчиться дбати про себе — з неї виростає 
пані. Бо не кожна жінка є пані, а тільки 
та, яка любить і поважає себе, дбає про 
власне здоров’я. 
 ■ Це справді надзвичайно важливий 
момент — уміння любити себе. І добре, 
що лікарі також починають про це гово-
рити в контексті жіночого здоров’я. 
 — Любити себе та ділитися любов’ю 
з іншими, а не приносити себе постійно в 
жертву, — важливий компонент здоров’я. 
Не кажу про екстремальні ситуації, коли 
з огляду на обставини самопожертва є ви-
правданою. Маю на увазі повсякденне 
життя. На жаль, невміння любити себе, 
піклуватися про себе та своє здоров’я — 
згубна риса характеру. І її, цю рису, що 
особливо сумно, передають із покоління 
в покоління. 
 Неспроста мовиться, що люди, які до-
тримуються активного способу життя, 
мають снагу до самореалізації, живуть в 
емоційній злагоді з собою, вміють люби-
ти і бути вдячними за любов, значно мен-
ше хворіють і легше справляються з не-
дугами. Натомість накопичені образи, 
невміння прощати, озлобленість та агре-

сивність, як і почуття невдоволення со-
бою й невмотивована прискіпливість до 
близьких, підточують організм і запуска-
ють механізм важких недуг. У жінок від 
такої дисгармонії насамперед потерпають 
молочні залози.

Важливо пам’ятати: лікуємо не діагноз, 
а живу людину
 ■ Отже, на ваш погляд, гормонозаміс-
на терапія — один із можливих шляхів 
підтримки здоров’я жінки на певному 
етапі?
 — У більшості жінок часом виникає 
потреба в такій терапії. Ніякої трагедії в 
цьому не бачу. Навпаки: завдяки ЗГТ ми 
покращуємо якість життя жінки. А та-
кож дисциплінуємо в обстеженні органів і 
систем. Адже в такому разі людина прохо-
дить чіткі протокольні обстеження і кон-
сультації у фахівців. 
 Чому, коли після операції на щито-
подібній залозі пацієнту призначають 
ЗГТ, ми ставимося до цього нормально? 
Так само суспільство має бути обізнане, 
що рано чи пізно в жінки настане менопа-
уза в тій чи іншій мірі. Цей етап не настає 
відразу, а триває поступово. І організм 
потребуватиме підтримки, в тому числі 
гормональної терапії.
 Так, ми розуміємо і прораховуємо ри-
зики такого лікування. Однак повторюю: 
регулярно відвідуючи мамолога, прово-
дячи самообстеження, ці ризики можна 
звести до мінімуму. 
 Недавній приклад із клінічної прак-
тики: жінка, прооперована два роки на ре-
продуктивних органах малого тазу. Піс-
ля операції приймала фітопрепарати, далі 
перейшла на гормональні препарати, доб-
ре почувалася. Але через рік змінилися 
показники УЗД — ідеться про так звану 
мамографічну щільність. Тобто ущіль-
нення в МЗ, які можуть свідчити про ри-
зики. І пацієнтці відмінили гормональну 
терапію. Через 2 місяці вона потрапляє до 
мене на прийом і каже: або ви призначи-
те мені ЗГТ — незважаючи на мої ризики, 
або я матиму не життя, а муку. Жінка від-

чула різницю в фізичному стані, в самопо-
чутті. 
 Інший випадок. Прооперована жінка 
з приводу гінекологічної патології, пів-
року хвилювалася і не могла зважити-
ся на ЗГТ. Нарешті зрозуміла, що треба 
приймати ліки. Каже: тепер я знаю, як 
живуть у цивілізованому світі, адже це 
зовсім інше відчуття себе і свого організ-
му. 
 Я під час консультацій дотримуюся 
кількох принципів. Перший — онконасто-
рога: завжди треба виключити імовірність 
злоякісної недуги. Другий — діагностува-
ти так звані передпухлинні стани, які мо-
жуть спровокувати виникнення злоякіс-
них пухлин. І третій — якщо жінка прак-
тично здорова, для неї підбирається про-
філактичне лікування. Щоб збалансувати 
гормональний фон і врахувати скарги, які 
вона має щодо самопочуття.
 Проте кожна ситуація — особлива. Я 
не закликаю, аби всі кинулися з прохан-
ням призначити ЗГТ. До кожної пацієн-
тки має бути свій підхід. Мені сподобали-
ся слова американського колеги: якщо ми 
щось знаходимо в МЗ, то маємо довести, 
що це «щось» завдасть організму більшої 
шкоди, аніж те, що ми назначимо як ліку-
вання. Ми ж не аналіз лікуємо, а живу лю-
дину. Треба зробити коректний висновок: 
що спонукало до змін в аналізі — стресові 
фактори, емоційні навантаження, пору-
шення органів і систем?

Синдром емоційного, фізичного 
вигорання у жінки провокує безпліддя
 ■ Однак жінка часто чує від лікаря: «Я 
не буду вам призначати ЗГТ, у вас вира-
жена мастопатія!» 
 — На жаль, наші УЗД-фахівці часто 
просто лякають жінку ще на етапі обсте-
ження. До мене приходять жінки, настра-
шені та розгублені, приносять результати 
обстежень і заздалегідь готуються до гір-
шого — причому в більшості випадків аб-
солютно безпідставно. Коли починаємо 
досліджувати далі, з’ясовується, що но-
воутворення, якщо воно і є, доброякісне 

та легко піддається лікуванню. У світовій 
практиці вже давно існує певна градація 
постановки діагнозу за шістьма рівнями:
0 — не можу оцінити;
1 — без патологічних змін;
2 — доброякісне новоутворення;
3 — виглядає як доброякісне, але потребує 
додаткового обстеження;
4 — підозра на злоякісне новоутворення;
5 — злоякісне новоутворення за даними 
УЗД або мамографії;
6 — діагностовано раніше онкологічне за-
хворювання, яке моніторимо у динаміці.
 Таким чином, від початкового при-
пущення до остаточного висновку необ-
хідно провести повний комплекс дослід-
жень: УЗД, мамографія (за необхідності 
магнітно-резонансна та комп’ютерна 
томо графія), лабораторні аналізи — 
біохімічні, на онкомаркери, імуногісто-
логічні тести та інші. Причому результа-
ти УЗД або МРТ, проведені в діагностич-
ному центрі широкого профілю або не-
профільній клініці, можуть мати лише 
передбачувальний характер та стати при-
водом звернутися в спеціалізований ліку-
вальний заклад.
 ■ Ви якось сказали слушну річ: здоров’я 
лише на 10% залежить від лікарів і фар-
мацевтів, а на 90 % — від соціуму, при-
родного середовища і способу життя.
 — Так і є. Маємо говорити також 
про фактори ризику: регулярне палін-
ня, яке в 35-40 разів підвищує ризик он-
кологічних недуг; надлишкова вага й 
ожиріння, які також провокують розви-
ток злоякісних недуг. А ще — регуляр-
на фізична перевтома, психічні переван-
таження, невмотивовані дієти — все це 
відчутно б’є по здоров’ю. До речі, дослід-
ження американських учених доводять, 
що робота в нічну зміну впродовж три-
валого часу подвоює ризик раку МЗ. Це 
пов’язано з порушенням вироблення ме-
латоніну. Людський організм — систе-
ма взаємопов’язана. Збій на одній ланці 
рано чи пізно провокує негативні наслід-
ки для здоров’я в цілому. 
 Якщо продовжувати тему наукових 
досліджень, то британські вчені-морфоло-
ги проводили 15-річні досліди, розтинаю-
чи тіла людей, які загинули від нещасно-
го випадку у віці 40-50 років. І в 42 % ви-
являли злоякісні новоутворення. Але ці 
люди не загинули від раку. Відтак учені 
наголошують: людина може роками но-
сити в собі «задатки» пухлин, але пош-
товхом до їх розвитку можуть стати лише 
певні фактори-провокатори: стреси, гор-
мональні порушення, надмірна маса тіла, 
шкідливі звички. 
 Ще одна надзвичайно гостра пробле-
ма сьогодення: синдром завчасного висна-
ження яєчників. Ідеться про те, що жінка, 
щойно досягнувши репродуктивного віку, 
вже має проблеми. У неї менопауза може 
початися і в 25, і в 35 років. Почастіша-
ли випадки безпліддя: жінка не може за-
вагітніти, бо змінився темп життя, який 
неадекватно вичерпує ресурси здоров’я. 
Традиційно — у репродуктивному віці — 
вона мала б народити, виховувати дітей, 
а натомість перемикається на ідею само-
реалізації. І за рахунок впливу соціуму, 
комп’ютерних технологій отримує синд-
ром емоційного, фізичного вигорання. А 
потерпає весь організм, і репродуктивна 
система — у першу чергу. ■

АКТУАЛЬНО

Почати з любові до себе
Погляд на жіноче здоров’я очима мамолога 

■

ДОСЬЄ «УМ»

Ігор Семенович Ковальчук
 Заслужений лікар України, керівник проекту «Здоров’я молочної залози».
 Лікар-хірург вищої категорії, член Європейської асоціації медичних онко-
логів (ISMO), почесний член Пенсильванського університету (США).
 Хірург-мамолог Київського міського клінічного ендокринологічного цент-
ру. Головний лікар столичної фізіотерапевтичної поліклініки — реабілітацій-
ного центру жіночого здоров’я.
1984 року закінчив Київський медичний інститут, 2-й лікувальний факультет. Лікарську практику проходив після 
4-го курсу в Ризі (1981р., Республіканська лікарня ім. Павла Страдиня), що і спонукало стати лікарем-хірургом. 
 1991-го стажувався в Нідерландах. 1997, 1998, 1999, 2008, 2012 рр. — стажування в США, зокрема у 
Пенсильванському університеті. Від 2007 р. бере щорічну участь в Європейських конгресах медичних он-
кологів ESMO. Дружина — художник-аматор, працює у галузі страхування. Батько трьох синів: старший 
працює лікарем-хірургом у Київському міському ендокринологічному центрі, середній здобуває освіту в 
Київському національному медуніверситеті, наймолодший — школяр.
 Має сертифікат інструктора з туризму. З-поміж захоплень — мандрівки, лижний спорт.

■

ДО РЕЧІ

 Холод і голод — духовний, емоційний, фізич-
ний, соціальний, політичний — ось головні при-
чини захворювання молочної залози, вважає Ігор 
Ковальчук. Так, фізіологічно основна причина — 
це порушення гормонального балансу — надли-
шок естрогенів на тлі нестачі прогестерону. Також 
виділяють низку факторів, що визначають схиль-
ність до розвитку фіброзно-кістозної хвороби:
 • вік після 40 років;
 • розвиток доброякісних утворень у молочній 
залозі у родичів;
 • ендокринні хвороби та порушення менстру-
ального циклу;
 • стреси та пов’язані з ними порушення робо-
ти гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової та наднир-
кової систем;
 • ожиріння, гіпертонія, цукровий діабет;
 • аборти та викидні;
 • пізня вагітність або пологи (після 30 років);
 • відсутність вагітностей та пологів;
 • відмова від годування грудьми.

■

Регулярні відвідання мамолога і своєчасна діагностика допоможуть уникнути складних недуг.
Фото з сайта mastopatiya.su.

❙
❙
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«Перемога на Олімпіаді змінила моє життя».Володимир Кличко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Новини, які надходять з ін-
формаційного центру олімпій-
ського Ріо, немов гірська річка, 
що несе потоки води після зли-
ви. Володаркою першого олім-
пійського «золота» сенсаційно 
стала 19-річна представниця 
США Вірджинія Трешер, для 
якої Олімпіада-2016 була всьо-
го лише третіми дорослими зма-
ганнями. В’єтнамський стрілок 
Суан Вінь та дзюдоїстка з Косо-
ва Майлінда Кальменті вигра-
ли для своїх країн історичне 
«золото». Велогонщик Грег ван 
Авермарт — перший за 20 років 
бельгієць, котрий піднявся на 
вищу сходинку олімпійсько-
го п’єдесталу. Американський 
плавець Майкл Фелпс виграв 
свою 19-ту золоту олімпійську 
медаль, а угорка Катінка Хоссу 
оформила чемпіонство на 400-м 
комплексним плаванням, оно-
вивши при цьому світовий ре-
корд майже на дві секунди. Та-
кими нині повідомленнями ряс-
ніють світові ЗМІ.
 Водночас про медальні здо-
бутки українських олімпійців 
— жодного слова. Після двох 
змагальних днів у синьо-жов-
тій скарбничці — порожньо. 
Олімпійська чемпіонка Лондо-
на-2012 Яна Шемякіна програ-
ла в 1/8 фіналу турніру шпа-
жисток.

 Золота медалістка Афін-2004 
та бронзова призерка Лондона-
2012 Олена Костевич у стрільбі 
з пневматичного пістолета (10 
м) не пройшла кваліфікацію. Не-
ймовірно рано зійшов iз турнір-
ної дистанції наш титулований 
дзюдоїст, неодноразовий при-
зер світових та континенталь-
них першостей Георгій Занта-
рая. Не виправдала медальних 
сподівань (восьме місце) трира-
зова чемпіонка Європи, одеська 
важкоатлетка Юлія Паратова.

 Словом, наразі у більшості 
наших іменитих спортсменів 
мало що клеїться. «Сподіваю-
ся, адреналін сьогодні вийшов 
і на наступну вправу (стрільба 
з пневматичного пістолета 25м) 
я вийду, розібравшись iз собою. 
На дно ми вже опустилися, тепер 
будемо підійматися», — сказала 
після провалу у своїй коронній 
дисципліні (28-ме місце) Олена 
Костевич. 
 За великим рахунком, той тя-
гар медальної відповідальності, 

який після запалення бронзо-
вим призером Афін-2004, ма-
рафонцем Вандерлеєм Кордей-
ру олімпійсього вогню на бра-
зильській «Маракані» упав на 
плечі наших спортсменів, без 
сумніву, дає про себе знати. Ос-
танніми роками в Україні про 
спорт великих досягнень (і не 
тільки) відверто забули. Зага-
лом, про існування українсь-
ких чемпіонів згадували лише 
тоді, коли вони сходили на най-
вищу сходинку п’єдесталу ве-
ликих міжнародних змагань. 
Нині ж, коли до змагань у Ріо 
прикута увага всієї нашої краї-
ни, а з усіх куточків лунає «ми 
віримо — ви можете», впорати-
ся з «пресом «золотих» очіку-
вань» вельми непросто.
 Але не все у наших олімпій-
ців погано. Лідер української 
гімнастичної збірної Олег Вер-
няєв кваліфікувався у фінал 
багатоборства з першого міс-
ця. Також виступить він і в чо-
тирьох фіналах — на коні, пара-
лельних брусах, поперечині та в 
опорному стрибку. Побореться 
за медалі Ріо й бронзовий при-

зер Лондона-2012 Ігор Радіві-
лов, який пробився до фіналу в 
опорному стрибку. 
 Порадували перемогами 
своїх уболівальників тенісис-
ти. Перший номер чоловічої ко-
манди з «пінг-понгу», натуралі-
зований китаєць Коу Лей ус-
пішно подолав перші три кола 
турніру, а досвідчена Тетяна 
Біленко, котра, за відсутності 
Маргарити Песоцької, «відду-
вається» за жіночу половину 
українського настільного тені-
су, пробилася до третього раун-
ду змагань. Успішно стартувала 
в «одинаку» олімпійського тур-
ніру й прима нашого велико-
го тенісу Еліна Світоліна. Вод-
ночас до фіналу змагань з ака-
демічного веслування пробила-
ся наша четвірка парна.
 Загалом на олімпійський 
п’єдестал за перші два дні Ігор 
уже піднялися представники 29 
країн. Відзначимо, що лідерами 
медального заліку за кількіс-
тю «золота» є збірні Австралії, 
США та Китаю, представники 
котрих виграли по три найви-
щі нагороди. ■

Прагматичні звитяги грандів
 Після поразки у Швейцарії наставник 
«гірників» вирішив повернутися до «схе-
ми Луческу» — цього разу Тайсон зіграв 
на звичному місці лівого півзахисника, у 
центрі оборони діяла пара Кучер—Ракиць-
кий, а Едуардо був єдиним форвардом. «За-
вжди потрібно робити заміни, якщо цього 
потребує матч. Я задоволений грою всіх 
футболістів. Звісно, нам ще потрібно пра-
цювати над реалізацією моментів, але го-
ловне зараз — це перемога», — так оцінив 
дії своїх підопічних у грі з олександрійця-
ми португальський тренер «Шахтаря».
 Мінімальною перемогою над «Дніп-
ром» завершило свій матч і київське «Ди-
намо». Столичні футболісти, схоже, недо-
оцінили можливості вчорашніх дублерів 
«дніпрян», забезпечивши необхідний ра-
хунок лише в середині другого тайму зу-
силлями Мораеса. До честі гостей, підо-
пічні Дмитра Михайленка не лише захи-
щалися, а й намагалися контратакува-
ти — одного разу від пропущеного м’яча 
киян урятував каркас воріт. Якісну гру у 

виконанні суперника визнав і тренер «Ди-
намо» Сергій Ребров: «Була важка гра, за-
вжди складно створювати моменти при 
такій насиченій обороні. «Дніпро», напев-
но, обрав єдино правильну тактику — гра-
ти компактно в захисті та діяти на контр-
атаках. Але найважливіше те, що ми, поп-
ри всі проблеми, здобули перемогу».

Бронзовий відрив «Зорі»
 Якщо у боротьбі за національне «золо-
то» фаворитами незмінно залишаються 
«Динамо» та «Шахтар», то битва за третє 
місце виглядає значно цікавішою. Після 
трьох турів «бронзову» сходинку посідає 
луганська «Зоря» — у стартових матчах 
команда-дебютатнт групового етапу Ліги 
Європи впевнено обіграла «Чорноморця» 
і «Олімпік» та зіграла внічию у матчі про-
ти «Зірки». Поєдинок з одеситами взагалі 
видався для підопічних Вернидуба найлег-
шим — зусиллями Караваєва та Петряка 
«чорно-білі» забили тричі ще до перерви. 
«Чорноморець» почав атакувати лише піс-
ля виходу Калітвінцева, проте відзначи-

тись йому не вдалось. Натомість результа-
тивним ударом запам’ятався півзахисник 
луганчан Ігор Чайковський. Здобувши три 
очки, «Зоря» збільшила перевагу над голо-
вними конкурентами за «бронзу».

Провальний старт «моряків»
 «Чорноморець» же поки виглядає най-
гіршою командою Прем’єр-ліги. Якщо у 
поєдинку проти «Шахтаря» одесити дія-
ли доволі вдало, втративши шанси на по-
зитивний результат лише наприкінці мат-
чу, то у матчах iз «Ворсклою» та «Зорею» 
вони мали розраховувати хоча б на одне 
очко, але здобути бодай бал «чорно-сині» 
не змогли. Звісно, проблеми «Чорномор-

ця» можна списати на непростий кален-
дар (у перших трьох турах одеситам про-
тистояли учасники єврокубків), проте 
й без цього «моряки» показують не над-
то вдалу гру. У новому сезоні «Чорномо-
рець» пропустив уже дев’ять м’ячів, від-
значившись при цьому лише раз. Стар-
товий провал визнає і головний тренер 
одеситів Олександр Бабич: «На жаль, ми 
поки не показуємо того футболу, на який 
чекають фанати. Будемо працювати, аби 
покращити результати». ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Фаворитом бути мало...
Мінімально обігравши суперників, «Шахтар» 
і «Динамо» продовжують чемпіонську гонку

■

Бразилець Мораес забезпечив перемогу
«Динамо» над «Дніпром».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Прем’єр-Ліга. 3-й тур. «Сталь» — «Волинь» 
— 1:0 (Деул, 12); «Динамо» — «Дніпро» — 1:0 
(Мораес, 63); «Олімпік» — «Зірка» — 4:2 (Ма-
тяж, 53; Шестаков, 59; Поступаленко, 73; Корнєв, 
87 — Лупашко, 69; Загальський, 90+3); «Шахтар» 
— «Олександрія» — 1:0 (Ісмаілі, 36); «Зоря» — 
«Чорноморець» — 4:0 (Караваєв, 15, 30; Петряк, 
22; Чайковський, 73); «Ворскла» — «Карпати» — 
1:1 (Коломоєць, 77 — Грисьо, 25).
 Лідери: «Шахтар», «Динамо» — 9, «Зоря» 
— 7, «Дніпро», «Ворскла», «Олімпік» — 4.
 Бомбардир: Мораес («Динамо») — 4.

* * *
 Перша Ліга. 3-й тур. «Нафтовик-Укрнафта» 
— «Скала» — 1:2; «Іллічівець» — «Інгулець» — 
1:0; «Черкаський Дніпро» — «Десна» — 1:0; «Ве-
рес» — «Тернопіль» — 4:2; «Полтава» — «Суми» 
— 0:2; «Миколаїв» — «Гірник-Спорт» — 0:1; «Обо-
лонь-Бровар» — «Арсенал» — 0:1; «Геліос» — 
«Авангард» — 0:0; «Колос» — «Буковина» — 3:1.
 Лідери: «Верес», «Іллічівець» — 9, «Геліос», 
«Черкаський Дніпро» — 7, «Десна», «Оболонь-
Бровар» — 6.
 Бомбардир: Степанюк («Верес») — 4.

* * *
 Ліга Європи. Третій кваліфікаційний ра-
унд. Повторні матчі. «Ворскла» — «Локомоти-
ва» (Хорватія) — 2:3 (перша гра — 0:0), «Хай-
дук» (Хорватія) — «Олександрія» — 3:1 (3:0).

■

Олексій ПАВЛИШ

Після сенсаційного вильоту з Ліги чемпіонів «Шахтар» загнав себе в доволі складну 
ситуацію. Слабка гра донеччан у матчі проти «Янг Бойза» разом із невдалими ек-
спериментами Фонсеки не залишає «гірникам» іншого вибору, ніж доводити свої 
чемпіонські амбіції у Прем’єр-лізі. У першій зустрічі після «лігочемпіонівського» 
провалу «Шахтарю» протистояв ще один «поранений звір» — «Олександрія», яка 
дебютувала у єврокубках двома поразками від «Хайдука».

ОЛІМПІАДА-2016

Намацуючи дно Ріо
На старті літніх Ігор у Бразилії лідери української збірної захлинаються 
від емоцій

■

ВЕРДИКТ

 Через масо-
ве використан-
ня в російсько-
му спорті до-
пінгу, про яке 
відзвітувала не-
залежна комісія 
ВАДА, Між-
народний па-
ралімпійський 
комітет відсто-
ронив у повно-
му складі збірну 
Росії від участі в 
Паралімпій ських 
іграх-2016.

■
Українські олімпійці лише намагаються нащупати в Ріо точку опори 
для підкорення Олімпу.
Фото прес-служби НОК України

❙
❙
❙

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 В аптеці:
 — Мені, будь ласка, півлітра спирту.
 — А у вас рецепт є?
 — Звичайно. Треба додати 750 
грамів кип’яченої води, дві ложки цук-
ру і настоювати тиждень на глодi.

* * *
 — Абраме, як життя?
 — Що це за запитання? Ми що, 
вже не в одній державі живемо?

* * *
 — Чуєш, Абраме, позич 100 
гривень!
 — У мене є тільки 80.
 — Давай 80, двадцять будеш 
винен.

* * *
 — Ізя, навіщо ти молишся вран-
ці? Бог не буде допомагати такому 

грішнику, як ти.
 — Я прошу його: допоможи 
мені зробити це, допоможи зроби-
ти те. Звичайно, Бог не допоможе, 
але поки я його прошу, то згадую, 
що сьогодні маю зробити!

* * *
 — Ізя, який у тебе годинник хо-
роший!
 — Це мені батько перед смертю 
продав.

* * *
 Учень продавця — шефу:
 — Клієнт купив черевики, але 
гроші принесе завтра.
 — Та він ніколи тут більше не 
з’явиться!
 — Я поклав йому в коробку два 
ліві черевики.

По горизонталі:
 1. Автор і виконавець епічних 
пісень у Стародавній Греції. 4. Один 
із найважливіших героїв германо-
скандинавської міфології та епосу. 
7. Популярний італійський народ-
ний танець, особливо поширений 
біля Неаполя. 9. Руків’я шпаги, ра-
піри, шаблі. 10. Давньоримське бо-
жество кохання. 11. «Того лиха не 
було ніколи, що в ... робилося. Ба-
зиліан школу, де учились Ґонти діти, 
сам Ґонта руйнує» (Тарас Шевченко). 
13. Ім’я героя карпатських народних 
пісень, який загинув від кулі Степа-
на Дзвінчука. 14. Магічний предмет, 
оберіг. 15. Узагальнена назва цер-
ковнослужителів і священиків. 17. 
Національність президента Алмаз-
бека Атамбаєва. 19. Орган у тілі тва-
рини чи людини, який наповнюєть-
ся рідиною. 20. Точна копія живо-
го організму. 22. Назва амурсько-
го тигра в народів Сибіру. 23. Ім’я, 
під яким увійшла в історію Настя Лі-
совська. 24. Креативні ідеї в розроб-
ці моделей одягу, меблів, інтер’єру. 
25. Один із головних організаторів 
Голодомору в Україні.
По вертикалі:
 1. Плече. 2. Ім’я онука відо-
мої співачки Едіти П’єхи. 3. Індій-
ська національна валюта. 4. «З ме-
чем і келихом вина злетів на землю 
...» (Олександр Олесь). 5. Дружина і 
муза Сальвадора Далі. 6. Неофіцій-

на назва відпустки з догляду за ди-
тиною. 7. Головна прикраса новоріч-
ного столу за версією поштаря Пєч-
кіна із мультфільму «Троє із Просто-
квашино». 8. Сплав ртуті з іншими 
металами. 11. Ім’я народного героя, 
подільського робінгуда ХІХ століття. 
12. Вічнозелена рослина, корінь якої 
використовують як приправу і проти-
застудний засіб. 15. Місто в Узбекис-
тані, у XVIII—XIX століттях — столи-
ця однойменного ханства. 16. Ім’я 
президента Міжнародної федерації 
шахів. 17. «..., люба, покажіть, той, 
що збоку смужка. — Да какой же ... 
здєсь, єслі ето кружка?». (Павло Гла-
зовий). 18. Відомий фільм польсь-
кого режисера Єжи Гофмана за ро-
маном Тадеуша Доленги-Мостови-
ча. 21. «Своя ... не важка» (народна 
приказка). 22. Лікарська рослина. 
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 Що не кажіть, а голлівудсь-
кій зірці Демі Мур щастить на чо-
ловіків. Її законними половинка-
ми свого часу були рок-музикант 
Фредді Мур, улюбленець бага тьох 
жінок «міцний горішок» Брюс 
Уїлліс та значно молодший за неї 
красунчик Ештон Катчер. Однак, 
схоже, як справжня жінка вона че-
кала на справжнього принца. І до-
чекалася: 53-річна актриса закру-
тила роман із другим сином коро-
леви Британії Єлизавети ІІ 56-річ-
ним принцом Ендрю.
 Як повідомляють таблоїди, пара 
познайомилася не так давно на од-
ному з благодійних заходів у Лон-
доні. Причому представила їх одне 
одному… колишня дружина при-
нца Сара Фергюссон, з якою Енд-
рю розлучився ще у 1996 році, од-
нак зберіг дружні стосунки. Після 

цього журналісти неодноразово ба-
чили Демі у товаристві принца Ен-
дрю і запідозрили, що між ними 
таки спалахнула іскра.
 За інформацією інсайдерів, Демі 
та Ендрю уже встигли навіть пере-
знайомити своїх доньок — у актри-
си від Брюса Уїлліса лишилося три 
доньки, а в британського принца є 
принцеси Беатрис та Євгенія. І ті, 
схоже, теж знайшли спільну мову. І 
хоча принц Ендрю є лише шостим у 
черзі спадкоємців британського пре-
столу і стати королем йому не дуже 
світить, Демі Мур цілком може пре-
тендувати на титул принцеси.

 Якщо тільки їй вдасться здобу-
ти прихильність королеви Єлиза-
вети. Остання не в захваті від сто-
сунків сина із тричі розлученою ак-
трисою, яка, до того ж, мала про-
блеми з наркотиками і алкоголем. 
Тож вона настійливо радить сину 
пошукати скромнішу та пристой-
нішу пасію.
 Втім серцю не накажеш. Тож 
принц Ендрю поки що не надто 
прислухається до рекомендацій 
своєї матері. А там — як Бог дасть. 
А може, це і справді любов до ско-
ну? Хоча в Голлівуді, на жаль, та-
кого практично не буває. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Пам’ятаєте анекдот про 
те, як чоловік закохався, дов-
го зустрічався і таки вмовив 
дівчину вийти заміж. А піс-
ля весілля вона каблуки зня-
ла, косметику змила, наклад-
ку з бюстгальтера вийняла, він 
глянув на неї — і повісився.
 Таким же розчарованим 
відчув себе і молодий та сим-
патичний китаєць, який сво-
го часу добився руки і сер-
ця вродливої дівчини. Після 
весілля у них одне за одним 
знайшлося трійко дітей. Однак 

особливою вродою нащадки 
роду не відзначалися. Швид-
ше, навіть навпаки. І що далі, 
тим більше.

 Спочатку чоловік запі-
дозрив дружину у зраді, од-
нак генетична експертиза по-
казала, що це таки його діти. 

Тоді, приперта до стінки, 
дружина зізналася, що діти 
пішли в неї. Просто вона 
свого часу вдалася до пос-
луг косметичного хірурга. І 
як доказ показала свої фото 
в юності.
 Ошелешений чоловік по-
дав на розлучення і зажадав 
від благовірної 120 тисяч до-
ларів за моральні збитки. 
Найцікавіше, що народні засі-
дателі в суді стали на його бік 
і зобов’язали жінку сплатити 
штраф за обман. І головне, у 
цій ситуації й не скажеш: «Ба-
чили очі, що купували»... ■

БУВАЄ

Чому діти негарні?
Китаєць засудив дружину до 
штрафу в розмірі 120 тисяч доларів 
за... невродливих нащадків

■

СТРІЛИ АМУРА

Шукаю 
принца
Голлівудській 
актрисі Демі Мур 
приписують роман із 
нащадком британської 
королівської династії

■

Демі Мур.❙

10 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +15...+17; удень близько +30.

Миргород: переважно без опадiв. Уночi +13...+15; удень 
+28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16; удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +30...+32.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
короткочасний дощ. Трускавець: уночi +13...+15; удень 
+26...+28. Моршин: уночi +14...+16; удень +27...+29.

8 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.
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