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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,172 грн 

1 € = 31,925 грн

1 рос. руб. = 0,424 грн

Злісним неплатникам 

«Київводоканал» 

перекриватиме 

каналізацію

«Просвіті» — 150 років: 

з чого починалося найвідоміше 

українське товариство та які завдання 

 ставить перед собою сьогодні

стор.8—9» стор. 3»

ХТЗ почав випуск 

гусеничних тракторів, які 

можуть працювати з будь-

яким сільськогосподарським 

знаряддям

стор. 2»

А так ходить, як літає

Москва блокує не лише українські кораблі, а й метро.
Фото з сайта kiev24.ua.

❙
❙

Борг із неприємним 
запахом

«Українська нація почала захищатися й 
протидіяти асиміляції»

стор. 4»

Пеня для 
агресора

Росіяни намагаються 
відсудити 
у столичного 
метрополітену 
колосальну суму 
грошей, що ставить 
під загрозу 
роботу «підземки»
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«Ми розпочали підготовку оперативного резерву номер один. І отримали 
охочих пройти підготовку набагато більше, ніж була потреба. І це великий 
плюс. Люди самі приходять і навіть деякі ображаються, що не потрапили».

Віктор Муженко
начальник Генерального штабу

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

«Кастинг» 
захисту
Десятки російських 
адвокатів 
хочуть захищати 
військовополонених 
українських моряків
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Досить несподіваною виявилася 
ініціатива 50 російських адвокатів, 
які висловили бажання приєднати-
ся до справи полонених біля берегів 
Криму українських військових. Се-
ред них є кримські, московські пред-
ставники адвокатських об’єднань та 
окремі захисники.
 Адвокат Микола Полозов, який 
координує захист полонених моря-
ків, повідомив, що слідче управлін-
ня ФСБ досі не відреагувало на його 
заяву з проханням назвати слідчого 
у справі. Через це 3 грудня юрист не 
зміг потрапити до свого підзахисного 
з числа українських військових, які 
перебувають у московському СІЗО 
«Лефортово».
 Щодо ще трьох заарештованих, 
котрі постраждали під час обстрілу 
українських кораблів російськими 
прикордонниками й утримуються в 
медчастині ізолятора «Матроська ті-
шина», то уповноважена Верховної 
Ради України з прав людини Людми-
ла Денісова заявила, що поранені вже 
можуть самостійно пересуватися по 
палаті. Принаймні таку інформацію 
вона отримала від своєї російської ко-
леги Тетяни Москалькової.
 Додамо, що Генеральний проку-
рор Юрій Луценко направив Прези-
денту України Петру Порошенку й 
до Ради національної безпеки та обо-
рони листа з пропозицією про санкції 
щодо окремих юридичних і фізичних 
осіб РФ через збройну агресію проти 
кораблів ВМС ЗСУ. 
 «Вважаю за необхідне в установ-
леному порядку винести на розгляд 
РНБО питання щодо застосування 
до окремих фізичних та юридичних 
осіб РФ персональних спеціальних 
економічних та інших обмежуваль-
них заходів, зокрема у вигляді бло-
кування активів на території Украї-
ни», — йдеться у повідомленні Ген-
прокурора. Юрій Луценко уточнив, 
що, на його думку, «це блокування 
має бути терміном до деокупації на-
шої країни».
 У свою чергу Президент України 
Петро Порошенко публічно заявив, 
що Росія порушила рішення Євросу-
ду з прав людини щодо українських 
моряків, і підкреслив, що українсь-
кі моряки не можуть бути засуджені 
судом країни-агресора. Тим паче що 
Росія не надала у встановлені строки 
всю інформацію про полонених і під-
стави для їх утримання.
 «Ми всі маємо чітко розуміти, що 
вони не підсудні злочинному росій-
ському суду, бо, відповідно до Же-
невської конвенції, а їх захопили 
внаслідок акту агресії, вони є війсь-
ковополонені. Тому ми маємо зараз 
об’єднати зусилля всього світу», — 
повідомив він.
 Дещо раніше Порошенко розповів, 
що після зухвалої провокації РФ не-
подалік Керченської протоки росій-
ський президент Володимир Путін 
ігнорує його запит на пряму теле-
фонну розмову в будь-якому фор-
маті. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 У зоні бойових дій упродовж попе-
редньої доби окупанти 14 разів відкри-
вали вогонь по позиціях наших військ, 
зокрема було зафіксовано і чотири ви-
падки застосування озброєння, забо-
роненого Мінськими угодами. Ворог 
здійснював обстріли наших позицій у 
районах населених пунктів Кримсь-
ке, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водя-
не, Славне, Чермалик, Водяне, що на 
Приазов’ї, та Гнутове. Тут російські 
окупаційні війська вели прицільний 
вогонь із гранатометів, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької зброї. 
 По опорних пунктах Об’єднаних сил 
біля Кримського окупанти двічі засто-
сували міномети калібру 82 мм, а обо-
ронні укріплення поблизу Пісків про-
тивник обстріляв ще й з мінометів 120-
го калібру. Підрозділи, що обороня-
ються, вживали адекватних заходів 
для придушення ворожої вогневої ак-
тивності. 
 У ході бойових дій поранень зазна-
ли два військовослужбовці Об’єднаних 
сил. За даними розвідки, 3 грудня трьох 

російських окупантів було знищено, а 
ще трьох — поранено. Станом на 7-му го-
дину ранку 4 грудня противник вогню у 
напрямку наших позицій не відкривав.
 Нагадаємо, що Генеральний штаб 
Збройних сил України з 3 грудня роз-
почав підготовку першої черги резер-
вістів. І, як з’ясувалося, охочих прой-
ти перепідготовку виявилося вдосталь. 
«Ми розпочали підготовку оперативно-
го резерву номер один. І отримали охо-
чих пройти підготовку набагато біль-
ше, ніж була потреба. І це великий 
плюс. Люди самі приходять і навіть де-
які ображаються, що не потрапили», — 
заявив начальник Генерального штабу 
Віктор Муженко.

 Додамо, що заступник команду-
вача Об’єднаних сил із питань засто-
сування сил і засобів Національної 
гвардії України генерал-майор Вік-
тор Ганущак здійснив огляд стаціо-
нарних блокпостів, взводних опор-
них пунктів та командно-спостереж-
них пунктів підрозділів Національ-
ної гвардії України, які виконують 
завдання в районі проведення опера-
ції Об’єднаних сил.
 Віктор Ганущак обговорив із коман-
дирами батальйонної та ротної груп 
проблемні питання, оглянув умови 
зберігання зброї та боєприпасів, пере-
вірив місця зберігання продуктів i при-
готування їжі. ■

Інф. «УМ»

 Українське суспільство 
струсонув скандал після 
того, як «права рука» Юлії 
Тимошенко нардеп Сергій 
Власенко у залі парламен-
ту грубо образив віце-спіке-
ра Ірину Геращенко. Під час 
розгляду питання про запро-
вадження воєнного стану він 
назвав її грубим нецензур-
ним словом, чим довів жін-
ку мало не до сліз. І тільки 
характер і витримка Іри-
ни Геращенко, яка особис-
то витягнула з полону десят-
ки українських військових, 
регулярно буває на Донбасі і 
веде переговори з Росією та 
її маріонетками у Мінську, 
тобто пройшла такі випробу-

вання, які Власенку і не сни-
лись, не дозволили ситуації 
вийти з-під контролю.
 На вимогу народних де-
путатів Власенко все ж ви-
бачився з трибуни і навіть 
підійшов обійняти та поцілу-
вати пані Ірину. Тільки збо-
ку це було схоже на поцілу-
нок Іуди. Сама Тимошенко 
ніяк не прокоментувала гру-
бу витівку свого однопартій-
ця. І, до речі, в будь-якій єв-
ропейській країні після пуб-
лічної лайки на адресу жінки 
політична кар’єра Власенка 
чи йому подібного заверши-
лася б.
 Ірина Геращенко заяви-
ла, що не дала ляпаса Вла-
сенку тільки тому, що не 
хотіла перетворювати такий 

важливий день у Раді на ба-
лаган. 
 «Як це мені далося — 
знаю тільки я. І як я пере-
живаю психологічну кризу 
всі ці дні — теж знаю тільки 
я... Подібні крики в бік жі-
нок у парламенті, брудні сло-
ва і лайка звучали з тих вуст 
(Власенка. — Ред.) не впер-
ше. І це можуть підтвердити 
з десяток моїх колежанок. 
Єдине — вони не наважува-
лися повторити це вголос. Я 
наважилася. І повторила це 
слово, щоб зупинити це. На-
віть ціною свого болю», — 
емоційно висловилась Ірина 
Геращенко у соцмережах.
 До речі, її виступ у Вер-
ховній Раді під час розгляду 
питання щодо воєнного ста-

ну був чи не найбільш силь-
ним серед усіх промов депу-
татів. Саме вона нагадала, 
що представники партій Ти-
мошенко та Ляшка, які най-
більше переживали за вибо-
ри, а не за безпеку держави, 
жодним чином не засудили 
дії Путіна та не згадали про 
долю українських моряків, 
яких захопили в полон. 
 У Власенка взагалі спе-
цифічне ставлення до жінок. 
На побиття та тягання за во-
лосся скаржилася, зокрема, 
колишня дружина Власен-
ка Наталія Окунська, яка 
була змушена емігрувати та 
забрати з собою дітей, тому 
що, маючи статус депутата, 
він фактично недосяжний 
для правосуддя. ■

ВІДЛУННЯ

Брутальність — ввічливість депутата?
«Права рука» Тимошенко Сергій Власенко нецензурно облаяв жінку

■

НА ФРОНТІ

Калібр має значення
Окупанти знову застосували озброєння, заборонене 
Мінськими угодами

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Харківський тракторний 
завод розпочав випуск гусе-
ничних машин, які можуть 
виконувати увесь спектр 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х 
робіт. Придбавши модер-
нізовану новинку, власник 
зможе одним і тим самим 
трактором обробляти ґрунт, 
засівати поля і перевозити 
вантажі. 
 Досягти такої універ-
сальності конструкторам 
вдалося за рахунок збіль-
шення продуктивної гідрав-
лічності та кардинального 

оновлення навісної системи. 
У результаті модель ХТЗ-
181.20, окрім згаданих па-
раметрів, потребує меншої, 
ніж у попередників, кіль-
кості пального, більш гли-
боко та обережно обробляє 
ґрунт і має високу продук-
тивність праці. «При вико-
ристанні дискового лущиль-
ника ДЛ -6 Слобода, — пові-
домив сайт підприємства, 
— витрата палива складає 
всього 3,5-4 літра на гек-
тар, а з дисковою бороною 
Kronos 3+ — 9 літрів, при 
цьому продуктивність ма-
шинотракторного агрегату 
становить 7,5 га/год. при 

використанні першого і 4,0 
га/год — при використан-
ні другого». Ще однією пе-
ревагою машини харківські 
тракторобудівники назива-
ють її конкурентоспромож-
ну вартість у порівнянні з 
імпортними аналогами.
 Випуск новинки став 
можливим завдяки реалі-
зації програми розвитку 
підприємства, що передба-
чає інвестиції у розмірі 230 

мільйонів гривень від но-
вого власника ХТЗ бізнес-
групи DCH. Завдяки цьому 
завод протягом останньо-
го року випустив 800 мо-
дернізованих машин різ-
ної модифікації і планує не 
знижувати взятого темпу. 
Левова частка нових трак-
торів була реалізована віт-
чизняним аграріям в рам-
ках державної лізингової 
програми. ■

УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ

А так ходить, 
як літає
ХТЗ почав випуск гусеничних тракторів, 
які можуть працювати з будь-яким 
сільськогосподарським знаряддям

■

Новенький і гарненький.❙
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Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Відділ комунікації 
поліції Тернопільської 
області звернувся до на-
селення з попередженням 
про добре (навіть на дум-
ку правоохоронців) спла-
новану аферу, на гачок 
якої потрапило і віддало 
гроші шахраям уже чима-
ло людей. А відбувається 
все, за роз’ясненням спів-
робітників тернопільсь-
кої поліції, наступним 
чином. На мобільний 
надходить меседж, у яко-
му повідомляється про 
виграш недешевої іно-
марки. А для правдивості 
додається й посилання на 
сайт, за яким можна пе-
рейти та пересвідчитися у 
буцімто правдивості пові-
домлення. У розділі сай-
та, здебільшого під на-
звою «Суперакція», «при-
зер» може дізнатися, що 
авто виграв лише тому, 
що користувався, при-
міром, послугами платіж-
них терміналів чи бан-
ківськими послугами че-

рез телефон. Відтак якщо 
жертва афери ще має сум-
нів щодо того, яким чи-
ном її номер телефону пот-
рапив у розіграш, то піс-
ля такого пояснення він, 
як правило, зникає. До 
речі, для більшої правди-
вості в тексті зазначаєть-
ся, що всі дані надавали-
ся з дозволу Міністерс-
тва фінансів і Міністерс-
тва зв’язку України (хоч 
останнього ж не існує вже 
вісім років). 
 Але ідемо далі. Під 
час телефонного дзвінка 

на зазначений номер не-
відомий менеджер мило 
запевняє, що за авто на-
віть не потрібно їхати — 
його доставлять на вка-
зану адресу. Потрібно 
«всього лише» сплати-
ти відсоток від вартості 
автомобіля, ціна якого 
орієнтовно 350—400 ти-
сяч гривень. Після цього 
майже власник іномарки 
поспішає сплатити цей 
«державний податок», 
який нібито зобов’язані 
сплачувати всі, хто от-
римує якийсь крупний 

виграш. В ейфорії від 
раптової удачі люди на-
віть забувають поціка-
витись, чи є якісь доку-
менти, які б засвідчували 
оформлення транспорт-
ного засобу на певну осо-
бу, підтвердження оплати 
тощо. Вже аж після того, 
коли після перерахування 
коштів телефон «менед-
жера» перестає відпові-
дати, а посилання на сайт 
стає неактивним, люди 
розуміють, що їх під-
ступно обдурили, та звер-
таються в поліцію. «Тож 
укотре застерігаємо: без-
коштовний сир — лише 
у мишоловці! Аби не пот-
рапити на гачок шахраїв, 
потрібно хоча б в інтер-
неті перевірити, чи вза-
галі були такі акції і про 
що загалом ідеться. А в 
інтернеті, до речі, сьогод-
ні можна знайти й переві-
рити практично будь-яку 
інформацію. Зателефо-
нуйте до офіційних пред-
ставників автомобільної 
компанії, спробуйте при-
наймні «погуглити» те-
лефонний номер, з якого 
вам надіслали смс, адже 
відомі шахрайські номе-
ри вже давно є в мережі. 
Чимало там й інформацій-
них застережень про такі 
шахрайства. Тож будьте 
розсудливими!» — закли-
кають земляків співробіт-
ники поліції. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 8-річного Діму Бойка з черкась-
кого міста Сміла, який бореться з го-
стрим лімфобластичним лейкозом, 
вже чекають лікарі в Італії, аби ряту-
вати цій дитині життя. Але для про-
ведення операції не вистачає 35 ти-
сяч євро.
 Для маленького пацієнта нині 
важливим є кожен день. Адже Діма 
вже переніс 27 хіміотерапій, одну ви-
сокодозну хімію та сім загальних нар-
козів. Є домовленість, що операцію з 
пересадки кісткового мозку Дімі про-

ведуть італійські лікарі. Якщо ук-
раїнці зберуть необхідну суму. Зага-
лом потрібно 150 тисяч євро. 
 Завдяки добрим людям уже вда-
лося зібрати майже 100 тисяч євро. 
До необхідної на операцію суми зали-
шилося ще 35 тисяч євро. Для роди-
ни Діми Бойка це непідйомна сума. І 
вони благають про допомогу. 
 «У нас зовсім немає часу. Дуже дя-
куємо всім, хто відгукнувся і нас під-
тримав. Спасибі всім вам за допомогу. 
Дуже велике прохання не зупинятися 
і йти з нами до закриття збору коштів. 
Без вашої допомоги нам не впорати-
ся!» — просять батьки Діми Бойка.

  Нагадуємо реквізити рахунків, на 
які можна перераховувати кошти:
4149 4991 1016 0890
Карта ПриватБанку Платонова Ві-
таліна Вікторівна (мама). 
5168 7573 7094 5422
Карта ПриватБанку Бойко Василь 
Васильович (тато).
Рахунки ПриватБанку для переказу 
валютних коштів:
4149 4991 1780 3864 євро
4149 4991 1780 3666 $
(Карта батьків).
Карта Сбербанку Росії:
2202 2008 0252 0351 Бойко Петро 
(дядько Діми). 
Рахунок для переказу коштів жи-
телів Німеччини
Oleksandr Boyko
DE 60130500001041006183 BIC
NOLADE 21ROS helfen Dima Boyko
дядько Діми (Бойко Олександр).
Рахунок PayPal: 
Dimaboiko11092010@gmail.com
Краснікова Олена Володимирівна.

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Львівська ІТ-компанія SoftServe 
на паркінгу біля свого головного офі-
су розпочала тестування бета-версії 
розумної системи паркування. 
 Розроблене рішення складається 
з мобільного веб-додатку, а також 
розміщеного на в’їзді до паркінгу 
LCD-дисплея. Використовуючи вста-
новлені на даху камери, система за-
стосовує алгоритми машинного нав-
чання для аналізу отриманих зобра-
жень. Після обробки інформація мо-
ментально потрапляє до системи та 
виводиться на екран, вказуючи віль-
ні, зайняті чи зарезервовані парко-
місця.
 Складно лише на словах, а на 
практиці надзвичайно просто й 
зручно, вам не доведеться годинами 
кружляти навколо паркінгу з надією 
на те, що вільне місце таки знайдеть-
ся. Інформацію про наявність доступ-
них паркомісць оновлюватимуть у 
режимі реального часу. Розробники 
гарантують, що система не видавати-
ме жодних збоїв, вона навіть здатна 

навчатися — наприклад, зараз пра-
цює над тим, щоб розпізнавати зоб-
раження за різних погодних умов.
 Розробники також планують 
створити «розумні ворота», які бу-
дуть автоматично відкриватися піс-
ля розпізнавання номерних знаків ав-
томобіля, й мають на меті запусти-
ти мобільний додаток для львів’ян 
із функціями навігації до найбли-
жчого вільного паркувального міс-
ця та зручної безготівкової опла-
ти за парковку  авто.
 Розумна система паркування 
вже незабаром з’явиться на цент-
ральних вулицях Львова. «Ми обра-
ли три паркувальні майданчики. Це 
буде площа Міцкевича, це паркуваль-
ний майданчик біля головної пош-
ти та проспект Шевченка. Пілотний 

проект — це дуже добре. Оскільки ми 
можемо малими ресурсами проаналі-
зувати і зрозуміти, наскільки це рі-
шення є аплікабельним для нашо-
го міста», — зазначила в коментарі 
журналістам zaxid.net очільниця IT-
управління ЛМР Марта Романяк.
 Пілотний проект із впроваджен-
ня розумної парковки вже погоди-
ла Львівська міська рада. Облашту-
вання паркінгу не потребує значної 
кількості матеріальних витрат. На 
відміну від існуючих на ринку подіб-
них систем, львівська розробка не ви-
магає сотень сенсорів i кілометрів ка-
белю, тож може використовуватись 
для парковок відкритого типу. Вільні 
місця в режимі реального часу моні-
торить звичайна камера, яка має бу-
ти встановлена високо на даху. ■

РАДИКАЛЬНО

Борг із 
неприємним 
запахом
Злісним неплатникам 
«Київводоканал» 
перекриватиме каналізацію
Микола ПАЦЕРА

 Мешканці Києва, як і будь-якого цивілізо-
ваного мегаполісу, звикли користуватися різ-
ними комунальними благами, зокрема холод-
ним водопостачанням i каналізацією. Але біда 
в тому, що багато хто робить це абсолютно без-
коштовно, тоді як КП «Київводоканал» змуше-
не витрачати мільйони гривень на забезпечен-
ня безперервного і якісного надання цих пос-
луг. За підрахунками фахівців цієї компанії, 
близько 10 відсотків їх споживачів мають бор-
ги за спожиту воду та використання каналіза-
ції, а загальна сума заборгованості за це меш-
канців багатоповерхових будинків на середину 
року становила близько 500 мільйонів гривень. 
Причому є й справжні злісні неплатники — ре-
кордсменом серед них вважається квартира, в 
якій прописано 26 (1) осіб, і вона заборгувала 
водоканалівцям понад 141 тисячу гривень. Від-
ключити ж таким боржникам воду комуналь-
ники донедавна не мали права — не дозволяло 
чинне законодавство. Тому змушені були писа-
ти їм попередження, прохання про реструкту-
ризацію боргу, погрожувати судами, і навіть пе-
редавати такі справи на їхнiй розгляд, але тяг-
неться це роками, тоді як кошти підприємству 
потрібні щодня.
 Тож, випробувавши на боржниках різні ме-
тоди впливу і не домiгшись бажаних резуль-
татів, КП «Київводоканал» вирішило вдатися 
до радикальних заходів. Його фахівці для бо-
ротьби зі злісними неплатниками вирішили 
застосувати спеціальний пристрій Chop-2008, 
призначений для індивідуального відключен-
ня зливів каналізації з квартир у багатоповер-
хових житлових будинках. «Принцип його дії 
дуже простий, — пояснив головний інженер 
розрахункового департаменту «Київводокана-
лу» Олександр Кущ. — Спеціальну заслінку, 
яка блокує каналізаційний колектор квартири 
боржника, опускають у стояк із горища будин-
ку. Все, що відбувається всередині труби, опе-
ратор бачить через спеціальну камеру на моні-
торі. Він вибирає потрібний поверх, знаходить 
квартиру і заслінкою наглухо перекриває вихід 
стічних вод з унітазу». 
 Такий метод перекриття витоку води почали 
запроваджувати в Україні кілька років тому, і 
досить успішно він зарекомендував себе в Ми-
колаєві, Житомирі, Полтаві, Харкові та інших 
містах. Тепер дійшла черга і до столиці. Не-
давно його вперше застосували у Деснянсько-
му районі щодо мешканця квартири на вулиці 
Градинській. «Він заборгував «Київводокана-
лу» понад 4 тисячі гривень, — розповіла началь-
ник інформаційного управління підприємства 
Вікторія Яковлєва. — Йому неодноразово теле-
фонували та надсилали нагадування і поперед-
ження, але господар на них не реагував. Коли 
ж він зігнорував і повідомлення про відключен-
ня квартири від каналізації, яке йому повіси-
ли просто на дверях, то було прийнято рішення: 
заблокувати вихід стічних вод із квартири, що 
й було зроблено. Причому цей процес було оп-
рилюднено в інтернеті, ЗМІ та на нашому сай-
ті, щоб інші боржники зрозуміли, що до них та-
кож можуть ужити подібних заходів, і розраху-
валися за надані послуги. Для розблокування 
труби мешканець має заплатити всю суму за-
боргованості перед нашим підприємством, а та-
кож оплатити послугу підключення до каналі-
зації, орієнтовна вартість якої становить 2 ти-
сячі гривень. Або ж пояснити компанії причи-
ну несплати, яка може бути справді поважною, 
та укласти з «Київводоканалом» договір з рест-
руктуризації боргу, який можна оформити в од-
ному з Центрів обслуговування споживачів або 
в будь-якому з численних Центрів комунально-
го сервісу. Такі варіанти ми тепер пропонуємо 
всім споживачам, адже, згідно з новим законо-
давством, «Київводоканал» уже може не тільки 
обмежити водопостачання боржникам, а й пов-
ністю відключити їх від своїх послуг». ■

■ТЕХНОЛОГІЇ

У пошуках вільних місць
Штучний інтелект потурбується про ваше авто

■

ДОПОМОГА

Гуртом проти лейкозу
Для порятунку 8-річного хлопчика залишилося 
зібрати 35 тисяч євро

■

ПАРАД ШАХРАЙСТВ

«Вітаємо, ви виграли авто!»
Поліція попереджає земляків про телефонну аферу

■
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 Київський метрополітен пра-
цює зараз у надзвичайно склад-
ній фінансовій ситуації, яка 
може обернутися значним по-
гіршенням його роботи, а від-
так і проблемами з перевезен-
ням мільйонів пасажирів. Це 
пов’язано з необхідністю пога-
шення боргу російській компанії 
«Укррослізинг» на суму близько 
2 мільярдів гривень за закуплені 
раніше в неї 100 вагонів. 
 Ситуація навколо наданої 
Росією дев’ять років тому на-
шій підземці «братської допо-
моги» загострилася до реаль-
ної небезпеки. Відповідно до 
рішення Господарського суду 
міста Києва, Департамент дер-
жавної виконавчої служби 
Міністерства юстиції України 
наклав арешт у межах 1,8 млрд. 
грн., що перебувають у всіх ка-
сах комунального підприємс-
тва «Київський метрополітен» 
та надходять до них через бор-
ги перед російською компанією 
«Укррослізинг». Це може обер-
нутися невиплатою зарплатні 
метрополітенівцям, призупи-
ненням ремонтних робіт, знач-
ним збільшенням інтервалу 
руху поїздів та іншими серйоз-
ними наслідками — аж до зу-
пинки метро. 
 Нагадаємо історію цього за-
тяжного конфлікту. Ще в 2009 
році депутати Київради погоди-
ли рішення про укладення дого-
вору між Київським метрополі-
теном та товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Укррос-
лізинг» на закупівлю 100 
вагонів для столичного метро-
політену. Крім того, 15 жовтня 
2009 року КП «Київський мет-
рополітен» уклало з цим това-
риством додаткову угоду, вклю-
чивши в договір так званий ко-
ефіцієнт коригування, за яким 
метрополітен зобов’язався ком-
пенсувати «Укррослізингу» всі 
витрати, пов’язані з постачан-
ням вагонів, у разі якщо уго-
ду не буде виконано до кінця. 
Так і сталося. Росіяни поста-
вили нашому метрополітену 
100 вагонів, придбаних у Крю-
ківського вагонобудівного за-
воду та «Вагонмашу» і «Метро-
вагонмашу», до 28 лютого 2013 
року. А от повного розрахунку 
так і не було проведено. Випла-

та гарантувалася бюджетними 
коштами і відбувалася до 2013 
року. А вже з 2014-го гроші для 
погашення виплат за догово-
ром не надходили. І хоча з ме-
тою визнання угоди недійсною 
«підземка» зверталась до Гос-
подарського суду м. Києва та 
водночас правоохоронними ор-
ганами були порушені кримі-
нальні провадження щодо поса-
дових осіб, які підписали цю до-
даткову угоду, проте ситуації це 
не вирішило. Рішенням Госпо-
дарського суду м. Києва від 14 
червня 2011 р. та постановами 
Київського апеляційного гос-
подарського суду від 26 липня 
2011-го, Вищого господарсько-
го суду України від 1 листопа-
да 2011 р. позовні вимоги, апе-
ляційні та касаційні скарги КП 
«Київський метрополітен» та 
прокуратури міста залишили 
без задоволення. Криміналь-
не провадження щодо посадо-
вих осіб КП «Київський метро-

політен» було закрите у зв’язку 
з відсутністю складу злочину.
 У свою чергу, ТОВ «Укррос-
лізинг» звернулося до Госпо-
дарського суду Києва з позов-
ною заявою про стягнення в 
примусовому порядку забор-
гованості за договором лізин-
гу, розірвання його та витре-
бування свого майна. Сума по-
зовних вимог складала майже 
1 мільярд 960 мільйонів гри-
вень. 13 травня 2016 року суд 
виніс ухвалу, в якій заборонив 
КП «Київський метрополітен» 
учиняти будь-які дії, спрямо-
вані на використання взятих у 
лізинг вагонів метро. Керівниц-
тво «підземки» подало апеля-
цію на це рішення суду, і таким 
чином вдалося домогтися скасу-
вання арешту вагонів. Але борг 
залишився несплаченим. У ве-
ресні 2016 року Вищий госпо-
дарський суд м. Києва, а 31 січ-
ня 2017 року Київський апеля-
ційний господарський суд ухва-

лили стягнути з КП «Київський 
метрополітен» на користь ТОВ 
«Укррослізинг» 1,97 млрд. грн. 
заборгованості за договором фі-
нансових лізингових послуг, 
згідно з яким фірма у 2009 році 
передала метрополітену в ко-
ристування 40 вагонів голов-
них і 60 вагонів проміжних. 
Причому в загальній сумі бор-
гу заборгованість за самі ваго-
ни становила всього 366 млн. 
грн., решта — відсотки, пеня, 
інфляційні втрати та злополуч-
ний «коефіцієнт коригування». 
На початку вересня нинішньо-
го року державний виконавець 
Мін’юсту виніс постанову про 
арешт коштів КП «Київський 
метрополітен», що знаходять-
ся в усіх касах метрополітену і 
надходять до них.
 Для вирішення цієї кри-
тичної ситуації впродовж ос-
танніх двох років метрополі-
тен разом із юристами Київра-
ди та КМДА робив усе можли-
ве щодо розірвання кабального 
договору, зазначив його керів-
ник Віктор Брагінський. Відбу-
лося більше 100 засідань судів 
усіх інстанцій — проте вони 
були не на користь комуналь-
ного підприємства, і з нього 
вже списали близько 200 млн. 
грн. у рахунок погашення бор-
гу. Тоді метрополітен запропо-
нував «Соломонове рішення» 
— реструктуризувати цей борг 
і розробив проект Мирової уго-
ди. Вона, зокрема, передбача-
ла, що з загальної суми боргу 
понад 1,924 млрд. грн. підзем-
ники виплатять 930 млн. грн. 
із коштів міського бюджету до 
31 грудня нинішнього року, а 
решту — до кінця наступно-
го. Цей документ уже пройшов 
затвер дження відповідних де-
партаментів міської адміністра-
ції, а також постійних комісій 
Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвит-

ку, а також iз питань транспор-
ту, зв’язку та реклами. До речі, 
на засіданнях депутатів були 
присутніми й представники 
ТОВ «Укррослізинг», яке зараз 
називається «Австро-угорська 
лізингова компанія», вони поки 
що не сказали заключного сло-
ва. Тож проблема з боргом зали-
шається, і метрополітен змуше-
ний працювати в напруженій 
обстановці. «Єдине, що поки   
нас рятує, — зазначив директор 
«підземки», — у метрополітену 
просто немає таких грошей для 
списання, тому що весь дохід 
іде на виплату зарплати та оп-
лату комунальних послуг. Така 
ситуація дестабілізує нормаль-
ну господарську діяльність під-
приємства, унеможливлює про-
ведення своєчасних робіт із об-
слуговування та ремонту тех-
нічних засобів метрополітену, 
підтримання на належному 
рівні безпеки та якості паса-
жирських перевезень, своєчас-
ну виплату заробітної плати 
працівникам». 
 Варто зазначити, що ниніш-
ній мер Києва Віталій Клич-
ко, щоб розв’язати гордіїв ву-
зол проблем метрополітену, 
зав’язаний попередньою вла-
дою, неодноразово звертався 
до уряду, парламенту та Прези-
дента України щодо включен-
ня Радою національної безпеки 
та оборони компанії «Укррослі-
зинг» до переліку санкційних 
через анексію Криму і військові 
дії на сході України. Крім того, 
він просив дати відповідні до-
ручення Генпрокуратурі, СБУ, 
МВС, щоб вони активізували 
розслідування в рамках існую-
чих кримінальних проваджень 
та, за наявності підстав, пору-
шили нові кримінальні про-
вадження за вказаними фак-
тами. Окреме звернення було 
також ухвалене і спрямоване 
від Київської міськради. Про-
те всі ці зусилля міської влади 
не дали позитивного результа-
ту — реакції від вищої держав-
ної влади та цих відомств не 
надійшло. Тож проблему, на-
певне, доведеться вирішувати 
самому місту і якнайшвидше 
— доки столичний метрополі-
тен не опинився на межі банк-
рутства, а пасажири не залиши-
лися без надійного і безпечного 
транспорту. ■

Каріна ГАЛИКА

 На засіданні Кабінету Міністрів   під-
тримано проект із розвитку вітроенер-
гетики в зоні відчуження. Про це пові-
домив міністр екології та природних ре-
сурсів Остап Семерак.
 «Уряд підтримав пропозицію Мін-
природи дати старт вітроенергетиці (ВЕС) 
у Чорнобильській зоні. Перша приватна 
інвестиція в такий проект. Чорнобильсь-
ка зона — зона змін», — написав він.
 Це рішення стосується дозволу на 
розробку проекту землеустрою в Київсь-
кій області для будівництва та подальшо-
го розвитку об’єктів вітрової енергетики. 
На думку пана Семерака, розвиток цьо-
го напряму є важливим, адже подібні 
об’єкти не потребують постійної присут-
ності людей та абсолютно безпечні для 
довкілля. 
 «Ще кілька років тому нам не віри-
ли, що зона відчуження може бути ін-
вестиційно привабливою… За короткий 
час надійшло понад 60 пропозицій від 
інвесторів із річних куточків світу, го-
тових вкладати у сонячні станції на те-
риторії зони відчуження. Попри те, що 
північ Київщини — не найсонячніший 
регіон нашої країни, інвестори повірили 
в меседж уряду, що зведення сонячних 
станцій тут справді можливе. Щоб цей 
меседж не видався лише словами, ми по-
чали шукати партнерів з авторитетним 
світовим ім’ям на ринку відновлюваної 
енергетики, які б вивчили можливості 

зони відчуження», — так пояснив Семе-
рак партнерство із французькою сторо-
ною.
 Зі свого боку, посол Франції в Ук-
раїні Ізабель Дюмон назвала презентацію 
концепції СЕС у Чорнобилі символічною 
подією.
 «Сонячна електростанція поблизу 
Чорнобиля — це високотехнологічний, 
унікальний проект. І символізм у тому, 
що в зоні найбільшого у світі техногенно-
го лиха розвивається зелена енергетика», 
— заявила вона.
 На сьогоднішній день вітрова енерге-
тика є перспективним напрямом розвит-
ку. Необхідність переходу до використан-
ня відновлюваних джерел енергії з кож-
ним роком стає все актуальнiшою. Нетра-
диційні та відновлювані джерела енергії 
стали останнім часом одним із важли-
вих критеріїв сталого розвитку світової 
спільноти. Здійснюється пошук нових і 
вдосконалення існуючих технологій, ви-
ведення їх на економічно ефективний рі-
вень та розширення сфер використання.
 Вітрова енергетика має безліч пере-

ваг: незалежність вітроенергетичної га-
лузі від імпорту високовартісного пали-
ва, створення нових робочих місць, роз-
виток інфраструктури, децентралізація 
постачання електроенергії, що сприяє 
суттєвому підвищенню його надійності 
та зменшенню втрат електроенергії у про-
цесі її передачі на великі відстані. Також 
розвиток поблизу Чорнобиля комплексу 
відновлюваної енергетики дозволить Ук-
раїні змінити негативний імідж Зони. 
 Україна повинна скористатися своїм 
унікальним досвідом ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС та забезпечити перспек-
тиву перетворення Чорнобильської зони 
відчуження в потужний центр розвитку 
енергетики, промисловості та науки, вва-
жає голова громадської ради Державно-
го агентства України з управління зоною 
відчуження, засновник Чорнобильсько-
го інституту досліджень та розвитку Ві-
талій Дем’янюк.
 «У зоні відчуження можуть зійтися 
відразу кілька векторів докладання зу-
силь. Один із них — альтернативна енер-
гетика. Причому альтернативна енер-

гетика може бути різноплановою, по-
чинаючи від можливості вирощування 
енергетичних культур із подальшим їх 
використанням у межах зони відчужен-
ня для виробництва електрики, тепла, 
біогазу, використання існуючих обсягів 
біомаси як палива, та продовжуючи ви-
користанням уцілілої й функціонуючої 
енергетичної інфраструктури (електро-
мережевого господарства) для розвит-
ку альтернативної електроенергетики. 
Ще один варіант — створення сонячної 
електростанції. Це буде за всіма стан-
дартами чиста електроенергія», — пе-
реконаний він. 
 Вітроенергетична галузь розви-
вається стрімкими темпами як у світо-
вому масштабі, так і на рівні нашої де-
ржави. Головними завданнями Украї-
ни в цьому напрямі є створення держав-
ної програми розвитку галузі, розробка 
та затвер дження стратегії розвитку від-
новлювальної енергетики України, зок-
рема за напрямами ВЕС, яка б врахову-
вала та систематизовувала весь комплекс 
пов’язаних із нею проблем і забезпечува-
ла найбільш раціональне використання 
потенціалу вітру, розробка державного 
плану розвитку ВЕС із залученням євро-
пейських партнерів, виробників вітрової 
електроенергії, громадськості, неурядо-
вих організацій та висококваліфікова-
них фахівців,  подальше вдосконалення 
законодавства у сфері розвитку віднов-
лювальної енергетики та енергетики в 
цілому. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Звідки вітер дме
У зоні відчуження розвиватимуть вітроенергетику

■

ТАКА ФЕМІДА   

Пеня для агресора
Росіяни намагаються відсудити у столичного метрополітену 
колосальну суму грошей, що ставить під загрозу роботу «підземки»

■

Чи зупинить Москва київське метро?
Фото з сайта depo.ua.

❙
❙
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«Райянейр» починає і...
 Ірландський «Райянейр» — презенту-
вати плани якого до Києва прибув сам топ 
Девід О’ Брайян, що вже мало свідчити 
про серйозність заходу, — вирішив інвес-
тувати в українську експансію 1,5 млрд. 
євро. О’ Брайян пояснив: компанія має на-
мір збільшувати інтенсивність польотів до 
нашої держави, а тому відкриє нові рей-
си. 
 Треба розуміти, що два місяці робо-
ти на нашому ринку — «райяни» літа-
ють із Києва та Львова до низки європей-
ських міст — виявилися оптимістични-
ми з точки зору бізнесу. До речі, перший 
рейс, який виконали ірландці — Берлін—
Київ—Берлін, за даними компанії, був за-
повнений на 95% із Берліна і на всі сто — 
на зворотному шляху. 
 Було анонсовано 5 нових маршрутів 
iз Києва, які запрацюють уже навесні 
2019 року: із столичного летовища «Бо-
риспіль» до Афін, Софії, Пафоса, Манчес-
тера та Дубліна. Першими трьома з них 
можуть скористатися всі без винятку ук-
раїнці, які мають біометричні паспорти. 
На лінії до Афін можна сподіватися на до-
волі низькі ціни, адже за цим маршрутом 
уже сьогодні здійснюють прямі регуляр-
ні перельоти принаймні три авіакомпанії. 
«Райяни» будуть четвертими, і це змусить 
їх думати про фактор ціни. 
 Недорогою має бути і Софія, адже про 
відновлення прямого перельоту в 2019 
році за цим маршрутом оголосила ком-
панія «МАУ», пропонуючи ціни від 400 
грн. в один бік. Щоправда, при купівлі 
їх за 10 місяців до вильоту. Рейс до Софії 
може бути цікавим пасажирам, які пря-
мують на північно-грецькі курорти. Із сто-
лиці Болгарії до грецьких приморських 
курортів — близько п’яти годин наземним 
транспортом. Теоретично можна таким 
шляхом дістатися і, власне, болгарських 
чорноморських місць для відпочинку, 
дорога із Софії до Варни чи Бургаса зай-
ме лише трохи більше часу, ніж до Кава-
ли і майже стільки, як до Халхідіків.
 Чудовий варіант Київ—Пафос — для 
охочих провести час на острові Кіпр. З од-
ного боку, це альтернатива вже існуючо-
му рейсу «Візейра» до Ларнаки, куди та-
кож літає «МАУ». Адже можна, скажі-
мо, підібрати собі приліт і виліт iз різних 
місць: знайшовши вигідну цінову пропо-
зицію. З другого боку, західне узбережжя 
Кіпру є нічим не гіршим місцем для літнь-
ої відпустки, ніж «російська» Ларнака...
 Рейс із столиці України до Дубліна, 
де, власне кажучи, і базується ірландсь-
ка компанія, — крок цілком передбачува-
ний. Свого часу він уже фігурував у пере-
ліку пропозицій «Райянейру» до Києва: у 
свій перший «захід» на нашу територію. 
Тобто до липня 2017 року, коли перевіз-
ник пішов з українського ринку, так і не 
почавши здійснювати анонсовані рейси. 
 Аби стати пасажиром до Дубліна, як і 
до Манчестера, — ще один новий напря-
мок із Києва, як відомо, треба мати бри-
танську візу. 

Плюс 20 суден «Візейру»
 Але заявлені рейси виявилися далеко 
не останнім сюрпризом ірландського гос-
тя. Девід О’Брайян офіційно підтвердив 
про плани компанії розширити свою ук-

раїнську маршрутну карту — і невдовзі, 
можливо, відкрити рейси до Одеси, Хер-
сона, Харкова. «Ми розглядаємо мож-
ливість запуску рейсів із усіх цих трьох 
міст», — обнадіяв він представників віт-
чизняних регіонів, віддалених від Києва 
і Львова. 
 Для нинішньої стратегії компанії 
«Райянейр», яка вже не задовольняється 
стабільним європейським ринком і вклю-
чає до переліку своїх аеропортів призна-
чення, скажімо, два летовища у Йорданії, 
— херсонські і харківські плани не вигля-
дають уже аж так фантастично, як це зда-
валося би ще п’ять років тому. Питання 
«А куди ж літатимуть «райяни» зі сходу і 
півдня України?» ірландський топ наразі 
залишив без відповіді. За інсайдерською 
інформацією, це може бути не тільки Єв-
ропа. А з точки зору накладних витрат 
на переліт, було б доволі логічно, якби це 
була не Європа...
 Але навіть такі плани тьмяніють на тлі 
заяви, яку зробив очільник запеклого дру-
га ірландців, генеральний директор ком-
панії «Візейр» Джозеф Вараді. На зустрічі 
з Президентом Порошенком і міністром 
Омеляном пан Вараді сказав: вони плану-
ють відновлювати свою дочірню компанію 
«Візейр-Україна», яку головний офіс за-
крив у кризовому для України 2015 році 
через багатомільйонні збитки.
 На цьому тлі інформація про два нові 
рейси «Візейру» (Київ—Краків і Харків—
Краків) виглядала вже не так цікаво... 
 Інвестиції «візів» — якщо українську 
«дочку» таки відкриють — становитимуть 
2,5 млрд. доларів. За них «Візейр» має на-
мір дати роботу шести тисячам українців. 
Передбачається, що флот «Візейр-Украї-
на» має становити 20 (!) повітряних суден 
— у тому числі 10 літаків уже в 2019 році, 
які базуватимуться не лише в Жулянах, 
Львові та Харкові, звідки сьогодні літає 
перевізник, а й в «інших містах». Нові ж 
рейси компанії пролягатимуть не лише до 
Європи, а й «за її межі». 
 Що одразу ж пропонує чимало варіан-
тів для мандрівника. Враховуючи, напри-
клад, що із бази в Будапешті «Візейр» лі-
тає, зокрема, до Азербайджану — Баку і 
Казахстану — Астани. 

До Барселони чи Запоріжжя?..
 Для пересічного українського авіа-
пасажира відновлення «Візейр–Украї-
на» потенційно дарує величезні можли-
вості. Пов’язані, наприклад, із великою 
кількістю «заморожених» — дуже пер-
спективних маршрутів, на які мала доз-
віл українська «дочка», але не має мате-
ринська компанія. І тому після ліквідації 
компанії угорська «Візейр» не могла ви-
конувати їх. 
 Відтак, якщо компанія відновить свою 
реєстрацію, можна буде сподіватися й на 
відновлення італійських та іспанських 
напрямків. Зокрема, із Києва та Львова 
до Мілана (Бергамо), Венеції (Тревізо), 
Рима, Неаполя, а також Барселони (Жи-
рона) та Валенсії. Серед популярних мар-
шрутів «Візейр-Україна» було також Ку-
таїсі, куди компанія літала із Києва та 
Харкова і планувала літати зі Львова. 
 Серед оголошених, але не здійсне-
них рейсів перспективним можна вважа-
ти Львів—Тель-Авів. Рейс під знаком за-

питання — Київ—Дубай, який компанія 
свого часу закрила через комерційну не-
привабливість. 
 Не менш цікавою опцією роботи від-
новленої «дочки» може стати реставра-
ція низки внутрішніх, українських, мар-
шрутів — про що свідчать інсайдерські 
дані. Утім на старті роботи компанії у квіт-
ні 2008 року цей напрямок «візам» явно 
не пішов. У своєму першому прес–релізі 
було оголошено про 7 внутрішніх рейсів. 
Із них 5 мали стартувати з Києва: до Льво-
ва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Сімферо-
поля, два інші мали зв’язати головне міс-
то Криму з Харковом і Львовом. 
 Але вже наприкінці травня «Візейр-
Україна» відмовилася від Харкова і За-
поріжжя, пояснивши це «обмеженими 
слотами в аеропортах і вищим попитом 
на інші напрямки». «Інші» також про-
існували недовго: спочатку відмовили-
ся від одеського рейсу, зосередившись на 
львівському та сімферопольському. 
 Утiм заповнюваність бортів столиці 
Галичини, навіть попри низьку ціну — 
від 49 грн. в один бік, що за тодішнім кур-
сом становило трохи більше 10 доларів, — 
була зазвичай доволі низькою. Можливо, 
через незручний час вильоту: літак стар-
тував з «Борисполя» о 6-й годині ранку... 
 У вересні цього ж 2008 року закрився 
сезонний рейс Львів—Сімферополь, від-
так «на крилі» залишився єдиний і, зда-
валося би, безпроблемний рейс iз комер-
ційної точки зору Київ–Сімферополь. Він 
проіснував доволі довго, але навесні 2013 
року керівництво компанії відмовилося 
і від нього, пояснивши своє рішення ви-
сокою затратністю і низькою окупністю 
маршруту. А також переорієнтацією на 
значно вигідніші європейські рейси.  

Хто наказав змінити курс? 
 Тож сумніви, чи справді, пам’ятаючи 
про свій внутрішньоукраїнський кейс, 
«Візейр–Україна» знову ризикне насту-
пити на ці ж самі граблі, наразі вигляда-
ють доволі переконливо. Але питання «А 
навіщо «Візейру» це треба?» — яке може 
бути значно цікавішим, ніж навіть воно 
звучить на перший погляд. 
 Якщо ж внутрішніх перельотів не 
буде, натомість перевізник використову-
ватиме консервативну модель розвитку, 
тоді залишається інтригою питання, а на 
яких рейсах працюватиме цілих десять 
літаків уже наступного року? 
 Адже ще рік тому представники 
«візів» на всі питання журналістів про 
ймовірність відновлення свого представ-
ництва в Україні відповідали заперечно. 
А експерти пояснювали: цього не буде ні-

коли, адже така структура була вигідна 
головному офісу «Візейру» десять років 
тому, до гармонізації нашого законодавс-
тва з європейським. А зараз, мовляв, сенсу 
в подібних діях немає, і українську «доч-
ку» закрили так само, як болгарську, яка 
виконала свою місію. 
 Найраціональніше пояснення «рапто-
вої зміни курсу» може стосуватися конку-
ренції із «Райянейром». Після приходу до 
нас ірландця угорська компанія відступи-
ла в тінь, а «райяни» почали активно на-
бирати обертів, при цьому дублюючи мар-
шрути «Візейру» — навіть там, де в цьо-
му не було прямої потреби — намагаю-
чись витіснити конкурента з ринку. Коли 
ж офіс в Дубліні почав активізувати свою 
присутність в Україні — в тому числі й ад-
міністративним чином, витискаючи з ле-
товищ максимальні знижки для себе — 
«Візейр» був змушений діяти. 
 Непрямим підтвердженням такого ста-
ну речей стали два моменти: фраза Джозе-
фа Вараді, поширена прес–службою ком-
панії, що «Візейр» «розраховує на під-
тримку української влади», а також той 
факт, що обидва топи двох конкуруючих 
компаній — О’ Брайян і Вараді — прилеті-
ли до Києва та провели свої зустрічі з Пет-
ром Порошенком в один день! Тобто пуб-
лічно другим в інформаційному полі не 
хотів бути жоден. До речі, раніше подіб-
ного прецеденту — одночасних офіційних 
заходів керівництва двох компаній в одно-
му місті — не траплялося.
 Свої бонуси в цій ситуації може отри-
мати і Президент: дешеві авіаперельоти 
всередині України напередодні виборів 
можуть стати одним з аргументів, який 
позбавить скепсису тих 20% українців, 
які ще не визначилися, за кого віддати 
свій голос. А тому є всі шанси сподіватися, 
перемовини будуть успішними і що Пет-
ро Порошенко дозволить «Візейру» трохи 
скористатися адміністративним важелем, 
— натисне, де можна, на керівництво міс-
цевих летовищ, аби ті надали «українсь-
кій компанії» хороший тариф. Плюс його 
команда пролобіює вирішення супутніх 
проблем для розвитку «візів», що в країні 
з незавершеною адміністративною рефор-
мою зробити самим доволі важко. У виг-
ляді компенсації дискаунтера можуть 
змусити хоч трохи політати за неприбут-
ковими, «політичними» внутрішньоук-
раїнськими маршрутами.
 Але в сухому підсумку свою присут-
ність на вітчизняному ринку «Візейр» 
збереже: гарантуючи конкуренцію і 
низькі ціни за перельоти. Адже, як ка-
жуть у нас у народі, «Не «Райянейром» 
єдиним!»... ■

Два найбільші європейські авіадискаунтери прагнуть заволодіти нерозвиненим, 
але перспективно потужним українським ринком.
Фото з сайта poputno.info.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

По 5 — для Порошенка! 
 «Райянейр», який позиціонується в Україні як «компанія за п’ять євро», вирішив підтвердити 
власний імідж — і саме за такою ціною оголосив продаж перших авіаквитків на анонсовані рейси. 
Провести факт-чек, тобто перевірити наявність дешевих квитків, узявся Президент України Петро По-
рошенко. Особисто. «Я зайшов на сайт, намагався купити за 5 євро. Але знайшов тільки за 9,99 — це 
також непогано», — сказав гарант міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.
 Слова Порошенка миттю переклали спеціально запрошеному гостю — Девіду О’Брайяну. «Вже сьогод-
ні знизимо ціну до 5 євро», — пообіцяв той. І справді! Вже за короткий час пошукова система почала ви-
давати пропозиції за цим прайсом.

■

ВІДКРИТЕ НЕБО

Ну, полетіли...
В Україні перетнулися інтереси двох лоукостів: «Візейр» 
та «Райянейр». Перший готується відновити свою 
дочірню компанію, другий активно освоює регіональні 
аеропорти: чекаємо нових напрямків і низьких цін

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Нещодавно в транспортній сфері України відбулися дві мега–події, які можуть сут-
тєво наблизити нас до європейської практики — надати доступ більшості українцiв 
до дешевих авіаперевезень. Одразу два найбільші європейські лоукостери — «Райя-
нейр» і «Візейр» — оголосили про плани суттєво збільшити свою присутність на 
українському ринку, а останній навіть пообіцяв відновити свою дочірню компанію 
«Візейр–Україна» із натяком на відновлення внутрішніх маршрутів за бюджетними 
розцінками. 
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АГРОПОЛІТИКА

Організовані 
та щасливі
Як залучити малих 
виробників до системного 
ринку
Оксана СИДОРЕНКО

 Розвивати у невеличких селах ефек-
тивний агробізнес у сучасних умовах стане 
можливим, тільки якщо вдасться вивести 
малих виробників на офіційний ринок. Для 
цього зараз намагаються створити ефек-
тивне правове поле, що базуватиметься на 
вдалому європейському досвіді. Які першо-
чергові кроки треба для цього зробити, об-
говорювали учасники експертного «круг-
лого столу» «Залучення малих виробників 
до організованого аграрного ринку. Сучас-
ний стан та стратегія для України». Його 
організувало Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства разом із представниц-
твом Європейського Союзу в Україні та за 
підтримки Проекту ЄС «Підтримка впро-
вадження сільськогосподарської та продо-
вольчої політики». 
 Участь у «круглому столі» була доволі 
представницькою, засвідчивши не фор-
мальну зацікавленість цією темою і її ре-
алізацією всіх гіпотетичних учасників про-
цесу. Окрім представників уряду, обгово-
рити перспективну співпрацю прийшли 
голова Українського державного фонду 
підтримки фермерських господарств Юрій 
Апальков, президент Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України Мико-
ла Стрижак, керівник сектору сільсько-
го господарства Представництва ЄС в Ук-
раїні Крістіан Бен Хелл, керівник Проек-
ту SAFPI Джон Міллнз, керівник групи 
сільського господарства Групи підтримки 
ЄС України Маркус Клінглер, представни-
ки Мінагрополітики, інших зацікавлених 
міністерств, КМУ, народні депутати Украї-
ни, європейські експерти, представники 
Проектів міжнародної технічної допомоги. 
«Підтримка малих виробників та їх кон-
курентоспроможність дорівнює розвитку 
сільських територій та комфортному жит-
ті на селі. Ця проста формула успішно ре-
алізовується в європейських країнах і має 
міцно закріпитися в Україні. Ми вже на-
працювали низку законодавчих ініціатив, 
серед яких фіксація у відсотковому відно-
шенні в бюджеті суми підтримки саме ма-
лих виробників, створення державних аг-
рарних реєстрів та платіжного агентства, 
впровадження системи пільг та податко-
вих стимулів для фермерів», — запевняє 
заступник міністра агрополітики Віктор 
Шеремета.
 Важливу роль реєстрації малих вироб-
ників та діяльності сімейних ферм підтвер-
дили представники ЄС, де впровадження 
такого механізму дало хороші плоди. За 
словами Маркуса Клінглера, реєстрація 
посилює комунікацію між виробниками 
та державою, підвищує довіру між ними, 
дозволяє визначити конкретні потреби ви-
робників та розробити ефективну фінансо-
ву підтримку. А Джон Міллнз зазначив, 
що завдяки реєстрації та вагомій підтрим-
ці в Європі саме сімейні ферми є найпоши-
ренішою формою господарювання: вони 
заповнюють ринки продукцією з доданою 
вартістю, спрощують вибір для спожива-
ча, дозволяють підтримувати традиційні 
та регіональні продукти, сприяють розвит-
ку сільських територій, зберігають ланд-
шафти та місця проживання за рахунок ви-
користання менш інтенсивних методів ве-
дення сільського господарства.
 За результатами «круглого столу» учас-
ники запропонували серед пріоритетних 
дій уряду щодо надання державної під-
тримки на 2020-2025 роки визначити клю-
човим розвиток малих виробників та сімей-
них господарств. Представництво ЄС в Ук-
раїні продовжить імплементацію заходів, 
спрямованих на розвиток сільських тери-
торій та підвищення конкурентоспромож-
ності аграрної галузі і малих сільськогос-
подарських виробників. ■

■

Акції агрокомпаній 
стабілізувалися
 Курси акцій українських аграр-
них компаній почали відновлювати 
свої рівні після падіння через кон-
флікт на Азові і введення воєнно-
го стану, повідомляє UAIndex. Це 
нормальна біржова практика, ка-
жуть аналітики агентства, коли за-
гроза господарської діяльності та 
експортних відвантажень агрохол-
дингів одразу враховується в їх 
вартості. Міжнародні ринки від-
реагували на цю кризу спроквола: 
падіння рівня капіталізації обмежи-
лося 3,26%, і вже з 29 листопада 
акції почали рости. Аналізуючи ко-
ливання капіталізації агрохолдин-
гів у період кризи, потрібно врахо-
вувати, що курсова динаміка була в 
руслі в цілому понижувальної тен-
денції за 3-й квартал. Курс най-

більш ліквідних акцій українських 
компаній, що торгуються на закор-
донних майданчиках, дещо знизив-
ся після нападу російських війсь-
кових на українські кораблі в Кер-
ченській протоці. 

Молокопереробники 
в мінусі
 Третій місяць поспіль Українсь-
кий молочний індекс (УМІ) демонс-
трує впевнений ріст на фоні падіння 
світових молочних індексів. В листо-
паді він зріс на 8,4%, а за три місяці 
— вже на 28,5%. Як повідомив Анд-
рій Ярмак, економіст департаменту 
технічного співробітництва Продо-
вольчої і сільськогосподарської ор-
ганізації ООН (ФАО), в листопаді це 
відбувалося завдяки зростанню за-
купівельної ціни на молоко, а в по-
передніх місяцях — за рахунок зде-

шевлення кормового раціону. «Зрос-
тання в нинішньому листопаді було 
трошки кращим, ніж рік тому, але 
досить стандартним для цього міся-
ця року. Отже, ніяк ми не позбавимо-
ся цієї сезонності в молочному біз-
несі, на превеликий жаль», — про-
коментував експерт. Ярмак заува-
жує, що взимку наші переробники 
змушені піднімати ціну, відчуваючи 
дефіцит сировини, навіть коли між-
народні ринки падають. «А це озна-
чає, що системні експортери, якщо 
вони мають контракти, взимку мо-
жуть працювати без прибутку. Нап-
риклад, якщо взяти листопад 2018 
року, то на світовому ринку відбува-
лося зниження цін на всі основні то-
вари. Найбільше (майже на 12%) по-
дешевшало масло, що є рушієм на-
шого молочного експорту зараз. Ціни 
на сир впали на 4,5%, а на білок — 

майже на 1%», — говорить експерт. 
Отже, незважаючи на зростання УМІ 
протягом останніх місяців, поточний 
рік точно не буде дуже прибутковим 
для виробників молока.

Дороге наше сало
 Вартість сала в Україні подолала 
позначку в 70 гривень за кіло грам, 
свідчать дані Держстатистики. Якщо 
у жовтні кілограм сала коштував у 
середньому 73,4 гривні, то за місяць 
воно зросло в ціні на 3,5 гривні на кі-
лограмі. На 34 копійки в середньому 
подорожчала і свинина — до 118,2 
гривні за кіло. А ціни на хліб підня-
лися в середньому на 50 копійок. 
Масло вершкове подорожчало на 
48 копійок, — до 37,1 гривні за 200 
грамів. Але на 50 копійок подешев-
шали крупи гречані — до 16,9 грив-
ні за кіло.

Олена ЯРОШЕНКО

 Державні лісогоспо-
дарські підприємства роз-
починають реалізацію но-
ворічних ялинок. Їх заготов-
ляють на спеціальних план-
таціях або під час рубок для 
формування та оздоровлен-
ня лісів. Такі методи «оя-
линення» всіх бажаючих 
мінімізують шкоду для дов-
кілля.
 Як повідомляє прес-служ-
ба Держлісагентства, асорти-
мент порід, вирощених і ле-
гально пропонованих як но-
ворічні ялинки, цього року 
доволі широкий: сосна зви-
чайна, сосна палласа (крим-
ська), ялина європейська 
(смерека), ялиця біла (піхта). 
Державні лісогосподарські 
підприємства планують про-
тягом грудня реалізувати 
близько 500 тисяч новоріч-
них ялинок. Вирощені дере-
ва, заплановані для реаліза-
ції, заготовлюються під за-
мовлення покупців.
 Цінова політика на но-
ворічні ялинки в 2018 році 
залишається на рівні мину-
лого року: середня ціна при 
купівлі ялинок у держав-

них лісгоспах — 60-70 гри-
вень за погонний метр. Ба-
жаючі можуть особисто оз-
найомитися з обсягами, міс-
цями реалізації, цінами на 
новорічні ялинки на сайтах 
обласних управлінь лісо-
мисливського господарства 
та лісгоспів. Можна, до речі, 
купувати ялинки не лише 
оптом, а й у роздріб просто 
в державних лісгоспах. Так 
вийде значно дешевше, ніж 
на ялинкових базарах. Ок-
рім того, лісгоспи організо-
вуватимуть роз дрібну тор-
гівлю ялинками на торгових 
точках, майданчиках, яр-
марках і ринках обласних, 
районних центрів та інших 
населених пунктів.
 Новорічні ялинки будуть 
маркуватися спеціальними 
уніфікованими засобами: 
самоклейними етикетка-
ми та пластмасовими бир-
ками-стяжками. Вони лег-
ко розриваються при спро-
бі їх зняти, тим самим уне-
можливлюється їх повторне 
використання. Такі етикет-
ки містять індивідуальний 
номер та відповідний йому 
штрих-код, який занесено у 
Систему електронного облі-

ку деревини. У Системі ЕОД 
вносяться дані щодо поста-
чальника, його підпорядко-
ваності і форми власності.
 Перевірити походжен-
ня ялинки в режимі он-
лайн можна, ввівши номер 
з уніфікованого засобу, при-

кріпленого до ялинки, на 
сайті https://www.ukrforest.
com/check Якщо інформа-
ція на цьому сайті відсутня, 
походження ялинки може 
бути сумнівним. Сподіває-
мося, легальних ялинок вис-
тачить на всіх бажаючих. ■

Оксана СОВА

 У 2017/2018 маркетинговому році 
через порти Бердянська та Маріуполя 
експортували лише 2 мільйони тонн 
зерна. Про це розповів президент Ук-
раїнської зернової асоціації (УЗА) Ми-
кола Горбачов. За його словами, для 
проходження через Керченську прото-
ку судновласнику необхідно заплатити 
Керченському порту два платежі, таким 
чином, кожен із судновласників виму-
шений був би підтримувати економічні 
відносини з незаконно анексованою те-
риторією. Відтак більшість першоклас-
них зернових компаній вирішили піти 
з цих портів, що стало причиною знач-
ного скорочення експорту зерна з портів 
Азовського моря за останні два роки.
 «На даний час Україна протягом сезо-
ну експортує близько 45 мільйонів тонн 
зернових і олійних (середній показник 
за останні чотири роки), з яких близько 
2 мільйонів тонн відвантажують із пор-
тів Маріуполя та Бердянська. У цьому 
регіоні Україна активно торгувала з Ту-
реччиною та Європою саме невеликими 
кораблями (по 5-6 тисяч тонн), оскільки 
акваторія Азовського моря не дозволяє 

вантажити великотоннажні судна», — 
зазначив Микола Горбачов.
 Президент УЗА підкреслив, що 
азовські порти відвантажують лише 5 
відсотків від загального експорту зер-
на, тому на сьогодні ситуація не є ка-
тастрофічною. «Ці 5 відсотків можна 
перерозподілити на інші порти, тому 
для України в цілому проблем не буде. 
Але це поганий сигнал для інвесторів, 
адже там присутні компанії, які вкла-
ли гроші в інфраструктуру. Для них це 
істотні втрати. Ще один мінус — втра-
та робочих місць, погіршення еконо-
мічної ситуації в регіоні, такі фактори 
ніяк не сприятимуть подальшому роз-

витку бізнесу», — вважає він. 
 Найбільш важливим аспектом у 
можливому перерозподілі експортних 
потоків, на думку Миколи Горбачова, є 
залізнична логістика. «Українська за-
лізниця — третя за розмірами на Євро-
пейському континенті, у нас достатньо 
залізничних гілок. Проблема ж, яка є 
на залізниці —  дефіцит локомотивної 
тяги. І якщо вирішити це питання, та-
кий перерозподіл стане можливим», — 
підсумував Горбачов. Перші судна вже 
попрямували в Бердянський морський 
торговельний порт після повної блока-
ди руху торгових суден через Керченсь-
ку протоку. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

БЛОКАДА

Залізниця замість портів
Із часу анексії Криму та зміни правил проходження 
Керченської протоки порти Азовського моря 
зменшили експорт зерна

■

Такі бирки та стяжки — гарантія вашого вкладу в екологічну 
безпеку та збереження лісів в Україні.

❙
❙

ПЕРЕДНОВОРІЧНЕ

Ялинкові старти
В Україні розпочинається «хвойна» 
кампанія — 2018

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Завтра в американському 
штаті Техас поховають iз дер-
жавними почестями 41-го пре-
зидента, а до того — 43-го віце-
президента Сполучених Штатів 
Джорджа Герберта Уокера 
Буша. Нині у Вашингтоні три-
вають кількаденні жалобні уро-
чистості. Середу, 5 грудня, пре-
зидент США Дональд Трамп 
оголосив днем національної жа-
лоби і наказав приспустити аме-
риканський прапор на урядових 
будівлях. Сьогодні всі федераль-
ні державні установи США зачи-
нені. 
 Джордж Буш-старший, який 
упродовж останніх років свого 
життя потерпав від хвороби Пар-
кінсона, помер минулої п’ятниці 
у віці 94 років в оточенні роди-
ни та найближчих друзів, серед 
яких були колишній держсек-
ретар США Джеймс Бейкер та 
його багаторічний духовний по-
радник, пастор Расселл Лівен-
сон. Перед смертю Буш старший 
мав телефонну розмову зі своїм 
старшим сином, 43-м президен-
том США Джорджем Бушем-
молодшим, який тепер мешкає 
в Далласі, штат Техас. Син ска-
зав умираючому, що він «був чу-
довим батьком і що він його лю-
бить». На що Буш-старший від-
повів: «Я теж тебе люблю». І це 
були його останні слова. 
 Жалобні урочистості розпо-
чалися в понеділок об 11.30 за 
вашингтонським часом із пере-
везення труни з тілом покійно-
го урядовим літаком з аеропорту 
Х’юстона у штаті Техас до бази 
ВПС США Ендрюс поблизу Ва-
шингтона. Далі домовину з ті-
лом померлого доставили у Ва-
шингтон на Капітолій. О 19.30 за 
місцевим часом понеділка вона 

була виставлена для громадсь-
кого прощання в Ротонді — цен-
тральній залі під головним купо-
лом Капітолію, головному при-
міщенні Конгресу США. О 8.45 
вівторка розпочалася церемонія 
публічного прощання. 
 Сьогодні, 5 грудня, труну з 
тілом Джорджа Буша-старшо-
го перевезуть iз Капітолію до На-
ціональної кафедри Єпископаль-
ної церкви, де об 11-й годині за 
місцевим часом (о 18-й за київсь-
ким) розпочнеться жалобна 
служба за участi родини помер-
лого, президента Трампа з дру-
жиною, колишніх президентів 
США, представників урядів за-
рубіжних країн та дипломатів.
 Прощальне слово виголо-
сять Джордж Буш-молодший 
та кілька інших осіб із числа 
його найближчого оточення, а 
також прем’єр-міністр Канади 
часів президента Буша-старшо-
го Браян Малруні та колишній 
головний редактор тижневика 
«Ньюсвік» Джон Мічем, який 
є автором найкращої на цей час 
авторизованої біографічної кни-
ги «Призначення і влада. Аме-
риканська одіссея Джорджа 
Герберта Уокера Буша». Ниніш-
ній президент Дональд Трамп не 
виступатиме. Раніше Трамп не 
раз публічно критикував роди-
ну Бушів.
 Сьогодні ж, відразу піс-
ля закінчення церемонії про-
щання, труна з тілом Джорд-
жа Буша-старшого повернеть-
ся до Х’юстона, де буде вистав-
лена в єпископальній церкві св. 
Мартіна. Джорджа Буша-стар-
шого поховають завтра близько 
17-ї години на території прези-
дентської бібліотеки його імені 
в Колледж-Стейшн у Техасі, де 
він спочине поруч зі своєю по-
мерлою в квітні цього року дру-

жиною Барбарою та донькою 
Робін, яка пішла з життя 1953 
року від лейкемії у чотириріч-
ному віці. Джордж і Барбара 
Буш провели разом 73 роки — це 
найтриваліший шлюб президен-
та і першої леді в історії США. З 
Х’юстона до віддаленого за 140 
кілометрів на північний захід 
міста Колледж-Стейшн труну 
з тілом колишнього президен-
та США доставлять спеціаль-
ним потягом. І так закінчиться 
земний шлях Джорджа Гербер-
та Уокера Буша. Родина помер-
лого попросила замість квітів на 
похорони надсилати грошові по-
жертви для Школи управління і 
громадської служби імені Джор-
джа Буша-старшого при універ-
ситеті A&M.
 41-й президент США 
Джордж Буш-старший був на 
цій посаді в 1989—1993 роках. 
Буш-старший, бойовий льотчик 
у часи Другої світової війни, а в 
1970-х роках директор Цент-
рального розвідувального уп-
равління США, прожив дов-

ше, ніж будь-хто з президентів 
США. І знаменних подій на чо-
тири роки його перебування у 
Білому домі випало теж, напев-
не, найбільше, ніж на долю ін-
ших президентів у повоєнній іс-
торії США.
 Джордж Буш-старший мав 
величезні заслуги в міжнародній 
політиці і, живучи у надзвичайно 
цікавий час, упорався з поставле-
ними перед ним викликами. Він 
брав участь у «третій хвилі де-
мократизації» в пострадянській 
Європі. Спочатку був залучений 

у цей процес як віце-президент за 
Рональда Рейґана, спостерігав за 
боротьбою двох полярних світо-
вих порядків, а потім мав наго-
ду, так би мовити, використати 
результати цього ідеологічного, 
військового і, врешті, політич-
ного протистояння. За його пре-
зидентства відбулося об’єднання 
Німеччини та розпад Радянсько-
го Союзу, зазнала краху комуніс-
тична система.
 Газета «Нью-Йорк Таймс» 
називає Буша-старшого «до-
свідченим дипломатом, який 
допоміг покінчити з «холодною 
війною» та позбавити США за-
грози ядерного зіткнення». Га-
зета «Вашингтон Пост» вва-
жає смерть колишнього прези-
дента США символом «зміни 
епох». «Цінності, які сповіду-
вав Джордж Буш-старший, ви-
парувались iз сучасної їдкої 
політичної культури», — вва-
жає газета. 
 Українці мають дещо су-
перечливі спогади про Буша-
старшого, який користував-
ся довірою Михайла Горбачо-
ва. Влітку 1991 року, незадов-
го до путчу, він відвідав СРСР й 
Україну зокрема. Виступаючи 
в Києві, американський прези-
дент закликав підтримати Гор-
бачова і пропонований ним но-
вий союзний договір. Саме йому 
в грудні 1991 року дзвонили з 
Біловезької пущі лідери Росії, 
України і Білорусі, щоб пові-
домити про розпад СРСР. Але 
сумніви Буша-старшого стосов-
но доцільності здобуття Украї-
ною незалежності пояснюють-
ся не стільки упередженістю до 
устремлінь українців, як побо-
юваннями за долю велетенсь-
кого ядерного арсеналу, який 
на той час розташовувався на 
території України... ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вже невдовзі на в’їзді 
в Євросоюз на кордоні вас 
зустрічатимуть не при-
кордонники, а спеціаль-
на комп’ютерна програ-
ма. Принаймні, такі є пла-
ни, повідомляє «Німецька 
хвиля». Анімований полі-
цейський на екрані переві-
рить усі ваші документи, 
зокрема попросить пока-
зати закордонний паспорт 
та надати докази фінансо-
вої спроможності мандрів-
ника. А також розпитає 
про вміст валізи або мету 
подорожі. Відповіді зні-
мають на відеокамеру й 
одразу ж аналізують. Очі-
кується, що нове спеціаль-
но розроблене програмне 

забезпечення зможе за ви-
разом обличчя визначити, 
чи бреше людина, яка пе-
ретинає кордон ЄС.
 Якщо ви успішно про-
йдете цей своєрідній де-
тектор брехні, перевірка з 
боку співробітників при-
кордонної служби буде ко-
роткою. В іншому ж разі 
приїжджому доведеться 
пройти розширену проце-
дуру прикордонного і мит-
ного контролю. У 2019-
му комп’ютерну програму 
в тестовому режимі вста-
новлять на окремих при-
кордонних ділянках уз-
довж зовнішнього кордону 
ЄС, зокрема, в Литві, Угор-
щині та Греції.
 Автоматична система 
прикордонного контролю 

із вбудованим детекто-
ром брехні та цифровим 
поліцейським є частиною 
спільного дослідницького 
проекту iBorderControl, 
який здійснюють, зокре-
ма, угорські поліцейсь-
кі, литовські прикордон-
ники та університет імені 
Лейбніца у Ганновері. 
Мета проекту вартістю 4,5 
мільйона євро — зробити 
прикордонний контроль 
під час в’їзду в ЄС швид-
шим і надійнішим.
 Щороку на територію 
ЄС в’їжджають близько 
700 мільйонів людей. І ця 
цифра постійно зростає. 
Нова комп’ютерна система 
прикордонного контролю 
по кликана допомогти при-
кордонникам виявляти у 
великому потоці подорожу-
ючих нелегальних мігран-
тів та пов’язаних iз кримі-
нальним світом людей. 
 Наразі Інститут право-
вої інформатики при Уні-
верситеті імені Лейбніца 
в Ганновері аналізує мож-
ливі ризики такого збору 
персональних даних, а та-
кож етичні й правові ас-
пекти запровадження но-
вої програми прикордон-
ного контролю. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Протистояння України та Росії в 
Чорному й Азовському морях та доля 
головного ракетного договору часів «хо-
лодної війни» є провідними темами по-
рядку денного наради міністрів закор-
донних справ 29 країн-членів НАТО 
у Брюсселі, що проходить 4-5 грудня. 
Для участі в засіданні 4 грудня були за-
прошені також міністри закордонних 
справ України та Грузії — країн-парт-
нерів Північноатлантичного альянсу, 
яких безпосередньо зачіпає активізація 
дій Росії в басейні Чорного та Азовсько-
го морів.
 Перед початком зустрічі Генераль-
ний секретар НАТО Єнс Столтенберг 
вимагав від Росії відпустити українсь-
ких моряків, два катери та буксир, за-

хоплені її військовими наприкінці лис-
топада в Чорному морі. «Немає виправ-
дання цьому застосуванню сили, ми за-
кликаємо до спокою та стриманості», 
— заявив Столтенберґ 3 грудня.
 Міністр закордонних справ Украї-
ни Павло Клімкін поінформує колег із 
країн НАТО про розвиток подій у Чорно-
му морі  та має намір «вимагати не тіль-
ки засудження агресії Росії, а й «дієвих 
заходів», пропонуватиме «нові елемен-
ти взаємодії з альянсом». Очікується та-
кож, що американські дипломати зно-
ву заявлять про порушення Росією до-
говору 1987 року про ракети середнього 
і меншого радіусу дії. США стверджу-
ють, що Москва провела випробування 
і розгортання ракети, забороненої поло-
женнями договору.Тим часом Росія не 
лише не бачить своєї провини в інциден-
ті в Керченській протоці, а й поводить-
ся вкрай виклично та нахабно. Коміте-
ту з безпеки Держдуми доручили подати 
пропозиції щодо нагородження прикор-
донників ФСБ, які 25 листопада обстрі-
ляли й захопили три українські кораблі, 
повідомив спікер російського парламен-
ту В’ячеслав Володін. Він уточнив, що 
відповідне питання парламент розгляне 
5 грудня. Раніше про те, що прикордон-
ники діяли правильно під час захоплен-
ня українських кораблів, говорив і Во-
лодимир Путін. 28 листопада на форумі 
«Росія кличе!» президент РФ заявив, що 
«якби вони діяли інакше, їх усіх треба 
було б віддати під суд». Що ж, яка краї-
на, така і правда... ■

ВТРАТИ

Він тримав кермо 
у часи великих змін
Америка прощається з 41-м президентом 
Джорджем Бушем-старшим

■

Саллі не полишає свого господаря навіть після його смерті.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 У «Твіттері» розмістили зворушливу фотографію собаки Джорджа Буша-
старшого, що лежить біля його труни. Спікер родини Бушів підписав це фото сло-
вами «Місія виконана». Лабрадор Саллі супроводжувала Буша-старшого в ос-
танні місяці його життя. За інформацією організації «Собаки ветеранів Америки» 
(America’s VetDogs), Буш старший отримав собаку в липні для допомоги в повся-
кденних справах, вона була навчена відчиняти двері, приносити необхідні речі й 
навіть подавати телефонну слухавку. Тепер, після смерті хазяїна, вона на Різдво 
знову повернеться в центр організації, який розташований на острові Лонг-Ай-
ленд. А після свят Саллі переведуть до Національного військово-медичного цент-
ру Уолтер Рід в місті Бетесда, штат Меріленд.

■

ЗАГОСТРЕННЯ

Батіг і пряник  
Глави МЗС країн НАТО 
в Брюсселі обговорюють 
керченську кризу, а в Росії 
збираються нагородити 
путінських «корсарів»

■ ТЕХНОЛОГІЇ 

Електронний 
прикордонник
ЄС тестує детектори брехні 
для контролю на кордоні

■

Джордж Буш-старший.❙
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«Ближче до люду»
 — Усе має свою історичну 
обумовленість, — розповідає 
Павло Мовчан. — 1848 рік... 
Відбуваються великі європейсь-
кі трансформації. Розпадаються 
імперії, формуються національ-
ні утворення. Кожна європейсь-
ка нація відстоює свої історич-
ні права на власну державність 
та структури в різних сферах 
— культурній, освітній. Після 
придушення польського повс-
тання починається боротьба по-
ляків за свою окремішність. У 
свою чергу, угорці домагають-
ся особливого статусу в Авс-
тро-Угорській імперії. Ця бо-
ротьба не могла не заторкнути 
й українців. На ту пору це були 
«русини» в Австро-Угорській 
імперії. Російські поневолюва-
чі, після переділу Польщі, по-
трактовують русинство як «рус-
скость» (так само, як і сьогод-
ні).  
 Важливо, що до 150-річчя 
«Просвіти» ми ставимо крап-
ки над тими міфологемами, які 
були сформовані саме в ХІХ 
сторіччі. Якби не було такого 
товариства, як «Просвіта», то 
була б якась суміш московсько-
українсько-русинського «язи-
чія», яке вже тоді починало до-
мінувати. І вже були засновані 
газети за сприяння російської 
імперської влади, які писали-
ся «язичієм», також видавали-
ся книги такою ж «мовою».
 І тільки завдяки створенню 
«Просвіти» почалися закли-
ки «ближче до люду, ближче 
то того русинства, яке є носієм 
справжніх цінностей». Ініціа-
торами цієї історично значи-
мої події на Західній Україні, у 
Львові, були переважно греко-
католицькі священики, ака-
демічне студентство й ціла ко-
горта людей, які вже були неза-
лежні від влади (заможні люди 
та середній клас). Фактично 
створення товариства стало-
ся після того, як їхня спроба 
з «Руською бесідою» (раніше 
були утворені такі москвофіль-
ські осередки у Львові) показа-
ла, власне, свою безперспектив-
ність.
 І тому молоді люди, такі, 
як композитор Анатоль Вах-
няненко, отець Заячківський 
та інші, обґрунтували необ-
хідність створення такого то-
вариства на зразок уже засно-
ваних, таких, як чеське, сло-
венське, сербське. І хоч вони 
їх фактично наслідували, але 
це була загальна перейнятість 
усіх (бо ж не існувало моделі й, 
мовляв, давайте її запозичимо) 
— це був рух, то була історична 
обумовленість. 
 Українська нація поча-
ла захищатися й протидіяти 
асиміляції! Причому асимі-
ляції подвійній. Розпочалися 
діалоги: яким має бути това-
риство; які наші пріоритети; 
«може, все-таки двома мова-
ми — польською та русинсь-
кою?» (були й такі концепції); 
хтось погоджувався, а хтось ні, 
щодо «взірування» на «білого 
царя» (тобто на Росію), бо, мо-
вляв, навіщо нам придумувати 
ще якусь іншу мову, якщо в нас 
є зразкова літературна російсь-
ка мова. 

«Найбідніші були 
найсвідоміші»   
 Усе це «ідеологічне бродіння» 
не могло не прийти до одного ус-
відомлення: треба бути собою! І 
бути собою означає: необхідно 
визначитися відповідно до нада-
них конституційних прав (адже 
була прийнята перша Конститу-
ція в 1867 році на теренах Авс-
тро-Угорщини й створилася кон-
ституційна монархія), скориста-
тися ними й сформувати таку 
структуру, яка відповідала б ви-
могам саме «українськості» (або, 
як тоді казали, «русинства»). До 
речі, тоді вживали термін і та-
кий, і такий — він іще не був 
чітко зведений до «українсь-
кості». Бо, наприклад, коли 
Іван Франко казав про те, що 
він пише українською мовою, а 
не русинською, то його питали: 
«А це для кого?» і казали, що «в 
нас є два українці в Нагуєвичах 
— це найбідніші люди!» Але, як 
не парадоксально, найбідніші 
були найсвідоміші!
 Це такі парадокси того часу, 
які не могли не позначитися на 
багатьох внутрішніх стосунках 
різних структур. Тому можу ска-
зати одне: дата проведення з’їзду, 
що започаткував створення това-
риства, 8 грудня була обрана не-
випадково — це День непорочно-
го зачаття Діви Марії за католи-
цьким календарем. Цей день оби-
рався саме як почин й ідеологічно 
перегукувався з християнськими 
догмами та настановами. 
 На тому першому установчо-
му з’їзді у Львові в 1868 році було 
лише 64 делегати. Так, це небага-
то, але початок був дуже серйоз-
ний. Були дуже яскраві промо-
ви, цікаві аргументації (зокрема, 
як нам уникнути ганебної мож-
ливої втрати себе й космополіти-
зації). «Батьки» «Просвіти» ус-
відомлювали, що треба щось ро-
бити, треба організовуватися. 
Для початку слід було придба-
ти приміщення, а на це необхід-
но зібрати кошти. Проте цьому 
ніхто не сприяв — жодна влада.  
 Будинок все ж таки придба-
ли — у поляків-народофільців, 
які сприяли й були помірковані 
до русинів, добре ставилися до 
місцевого населення. Ці поляки 
погодилися за помірну ціну про-
дати у Львові будинок на вули-
ці Ринкова, 10 (на жаль, це істо-
ричне приміщення зараз у дуже 
занедбаному стані). 
 Тоді «Просвіта» зробила ко-
лосальний ривок: буквально за 
кілька років вона охопила всі 
села, містечка й міста Галичини, 
також «пересіла» на Надніпрян-
щину. А ще заснувала цілу низ-
ку різних банківських струк-
тур (кредитних спілок), таких, 
як «Самопоміч» — їхнiм гаслом 
було: «Свій до свого по своє». У 
«Просвіті», крім того, почалися 
вишколи, які потім переросли в 
«Пласт» і «Соколи».  
 Тож усе починалося від «Про-
світи»! Ми навіть до цього часу 
недооцінююємо її феноменаль-
ного значення. Тому й невипад-
ково, що перші репресії колоні-
заторів почалися з «Просвіти». 
У нас є «розстрільні списки» — у 
кожній області, в кожному місті 
України (чи Наддніпрянщини, 
чи Лівобережжя, чи Галичини, 
чи Буковини) — розстрілювали. 

«Росіяни зробили 
ще простіше: 
капітально все «зачистили» 
 Був такий польський істо-
рик Белевський, який у час за-
снування «Просвіти» казав про 
те, що «визнавати окремішність 
русинську (українську. — Авт.) 
— це все одно, що Польщі при-
ставляти бритву до горла!» За-
галом опір польський був шале-
ний! Коли наші представники в 
Сеймі (польському парламен-
ті. — Авт.) від русинства почи-
нали тему української освіти, 
школи й книги — поляки всі ці 
теми «бомбардували».
 А росіяни зробили ще прості-
ше: вони капітально все «зачис-
тили» — перші їхні репресії по-
чалися в 1914 році під час оку-
пації Галичини, в час Першої 
світової війни. Була протидія 
українству, бо вони вбачали в 
цьому сепаратизм і називали це 
так: «український небезпечний 
сепаратизм». І тому «Просві-
та» була тими «дріжджами», на 
яких усе підіймалося. 

 Додам, що при «Просвіті» 
діяли ще різні цікаві речі, зо-
крема, були товариства твере-
зості — таким чином велася бо-
ротьба з алкоголізмом. Адже в 
кожному селі був шинок — спо-
ювали бідних русинів повально 
(про це можна навіть у Фран-
ка прочитати). Також товарис-
тво культивувало народні зви-
чаї. Але найважливішим є те, 
що почали видавати українську 
книжку. Адже було розуміння 
того, що до людей перш за все 
треба йти через бібліотеку й чи-
тальню. Тому в кожному народ-
ному домі було засновано чи-
тальні. Все це існувало на по-
жертви.
 Австрійський уряд, ро-
зуміючи, що він мусить ура-
ховувати цю вже й політич-
ну складову, навіть почав час-
тково фінансувати товариство. 
Бо, підтримуючи й фінансуючи 
«Просвіту», австрійський уряд 
і зокрема Франц Йосиф (Франц 
Йосиф I — імператор Австрійсь-
кої імперії і король Богемії з 2 

грудня 1848 року, апостольний 
король Угорщини в 1848—1849 
роках; король Галичини та Во-
лодимирії; великий герцог Бу-
ковини; з 15 березня 1867 року 
— голова двоєдиної держави 
— Австро-Угорської монархії. 
— Авт.) казав, що «ми таким 
чином гальмуємо польське й 
російське домінування язичія». 
Бо Москва через свої структури, 
видання (так як і сьогодні, але 
тоді були інші форми задіяні) 
— впливала на «уми» на тере-
нах Австро-Угорщини, це ж ро-
били й відроджувані поляки.   

«Багато священиків 
очолювали «Просвіти»
 Але найважливіше, що коли 
наші «просвітяни» постави-
ли питання про заснування у 
Львові українського Універси-
тету, десь у 1911-1912 роках, то 
російський цар Микола ІІ відре-
агував на цю ініціативу таким 
чином: «Якщо це трапиться, то 
ми зараз же оголошуємо війну 
Австро-Угорщині». Тобто Пер-

«Українська 
захищатися 
асиміляції»

Є ПРИВІД■

«Просвіті» — 150 років: 
з чого починалося найвідоміше українське товариство 

та які завдання ставить перед собою сьогодні

Очільник «Просвіти» Павло Мовчан.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

Восьмого грудня Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка відзначати-
ме свій 150-річний ювілей. Урочистості пройдуть у Львові, де й зароджувалося свого часу 
товариство. Голова «Просвіти» Павло Мовчан — український громадський діяч, журналіст і 
політик, поет, перекладач, сценарист, заслужений діяч мистецтв України — розповів «УМ», 
із чого все починалося, хто був ініціатором створення товариства, якою була його мета. 
Поділився Павло Михайлович й теперішніми проблемами «Просвіти»: чим займаються та як 
виживають.
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ша світова війна могла почати-
ся не з того парадоксу (вбивства 
у Сараєві ерцгерцога Франца 
Фердинанда, спадкоємця авс-
тро-угорського престолу), а на-
багато раніше!
 Тому історія «Просвіти» — 
це історія постійної боротьби. 
Але тотальну зачистку това-
риства зробила радянська вла-
да. І якщо перші розстріли про-
світян почалися у 1914—1916 
роках, коли Росія домінувала в 
Галичині, то масове й остаточне 
фізичне знищення «просвітян» 
було завершено в 1920-ті роки... 
Ще за царату, аж до більшовиць-
кого перевороту 1917 року, 
Росія запроваджувала цілу низ-
ку репресій до «Просвіти»: було 
заборонено видавати українсь-
кі книги, ставити українські 
п’єси (хіба що дозволяли якісь 
водевільчики).
 А одразу після революції 
1917 року радянська влада ста-
ла нищити церкву й «Просві-
ту». Адже це були дуже спорід-
нені структури: церква підтри-
мувала «Просвіту» й навпаки. 
Бо що таке сімейні цінності й 
народні традиції? Це є націо-
нальні цінності. І церква це ус-
відомлювала, тож не дивно, що 
дуже багато священиків очолю-
вали на місцях «Просвіти». 
 Згадаймо, що свого часу 
«Просвіту» очолювали Микола 
Лисенко, Борис Грінченко, Леся 
Українка, Степан Смаль-Стоць-
кий та інші достойники. Та куди 
не кинь — це всюди провідні й 
визначні постаті української 
культури та духовності! 

«Ніякої «Просвіти»!»
 Тому відродження «Просві-
ти» у 1989 році є цілком логіч-
ним. Але тоді ЦК Компартії  Ук-
раїни заборонило «Просвіту» — 
сказали, що може бути товарис-
тво української мови. І, зокрема, 
секретар ЦК КПУ Юрій Єльчен-
ко вимагав від ініціаторів ство-
рення (а точніше відродження) 
«Просвіти»: «Ніякої Просві-
ти!» Проте делегати установчо-
го з’їзду погодилися на форму-
лу, яка й залишилася: Товарис-
тво української мови «Просвіта» 
ім. Т.Г. Шевченка. 
 Чому так? Компартійні бонзи 
хотіли знівелювати саму «Про-
світу», не давати посилів на її ми-
нулі практики та на національ-
не піднесення. Мовляв, ну от іс-
нує товариство української мови, 
але є й російської мови, й єврей-
ської, й грецької (як писали ком-
партійці, хоча насправді такого 
товариства не було) тощо. І ці всі 
товариства були зафіксовані в до-
кументах ЦК КПУ. Коли я ці до-
кументи згодом читав, то реготав 
від безграмотності творців цих 
«писань». Я пам’ятаю, хто очо-
лював ці товариства... Адже, за 
концепцією Компартії, ми були 
інтернаціональною «общностью 
советских людей». Нібито в нас і 
не було абсолютного домінуван-
ня в «радянській Україні» ук-
раїнців. «Вони» думали, що ук-
раїнців уже немає й що питання 
українства вирішене й остаточ-
но закрите після трьох Голодо-
морів і абсолютного зачищення 
та нав’язування іншої ідеології. 

Але ні! Відродилися!
 Повертаючись назад, у часи 
Австро-Угорщини, варто заува-
жити, що тоді видавалося дуже 
багато різних газетних видань 
(зокрема, газета «День», яка 
відродилася вже в роки незалеж-
ності України). 
 Була тоді й газета «Слово», 
яку ми відродили, але з певних 
причин ми її видаємо під зміне-
ною назвою «Слово Просвіти» 
— вона виходить щотижня. Не 
так давно в нас були газети різ-
ного профілю: наприклад, хрис-
тиянського спрямування (бо це 
ж важлива складова в ідеології 
товариства), й екологічні. Але 
ці газети вмерли — ми не могли 
їх утримувати через брак кош-
тів. На жаль, наразі кожен про-
світянин став жебраком. Раніше 
ми могли існувати на внески. За-
раз, наприклад, і церква, яка не 
виливає й не продає свічок, не 
проживе за ті «датки», які їм да-
ють прихожани. 
 Хочу наголосити, ось, нап-
риклад, ніхто сьогодні не видає 
Шевченкового «Кобзаря»! А що 
таке нація українська без безцен-
зурного «Кобзаря»? Це як хрис-
тияни без «Євангелія»! Раніше 
«Просвіті» вдалося загалом ви-
дати мільйон (!) «Кобзарів» — 
різноформатних, оформлені різ-
ними художниками (починаючи 
від Василя Лопати, Миколи Сто-
роженка, Володимира Гарбуза 
тощо). Зараз ми зробили народ-
ний «Кобзар», бо коштів немає, 
і ми завдяки людським благо-
дійним пожертвуванням на спе-
ціальний банківський рахунок 

видали невеликим накладом. 
 А вдалося зібрати ці кошти 
після того, як цьогоріч 22 трав-
ня біля пам’ятника Шевченку я 
людям розповів, яким величез-
ним накладом вийшов «Кобзар» 
у... Китаї!!! А в нас жодного! У нас 
про Шевченка література є, а са-
мого «Кобзаря» немає. 
 У нас є чимало проектів, зок-
рема ми видаємо бібліотеку вої-
на кишенькового формату — це 
Отаман Бульба-Боровець «Ар-
мія без держави», Іван Ющук 
«Якщо ти українець...», Петро 
Полтава «Кто такие бандеров-
цы», Катерина Мандрик-Куйбі-
да «До зброї, браття» та інші. Та-
кож  зробили цілий цикл філь-
мів «Героїчне минуле України: 
від Святослава до Небесної сотні» 
і щойно вийшов уже восьмий із 
цієї серії. Ще ми видаємо диски 
для дітей, дитячі пісні й дитячі 
комп’ютерні ігри українською 
мовою, бо цього ніхто не робить. 
 Адже нам лише «зверху» ого-
лошують, що українська мова 
державна. Але якщо відповід-
не міністерство не виділяє кош-
тів, то хто цим займатиметься!? 
Усе це потребує певної фінансо-
вої підтримки. Ми скрізь звер-
таємося й самостійно шукаємо 
кошти... 
 Ми робимо державну справу 
фактично лише своїми силами! 
І якщо попередні влади це ро-
зуміли, й тому передбачали пев-
ні бюджетні підтримки, — то за-
раз... Ось у цьому році, напри-
клад, просто  катастрофа! Бо нам 
же треба, зокрема, офіси по об-

ластях тримати (а це й опален-
ня тощо), а ціни ж на комуналь-
ні послуги підскочили карко-
ломно.
 Є певні сподівання на те, що 
про всі ці свої негаразди з недо-
фінансуванням вдасться особис-
то викласти й донести до Прези-
дента, адже, як нам повідомили 
з його адміністрації, Петро По-
рошенко має намір бути присут-
нім на відзначенні у Львові 150-ї 
річниці товариства  «Просвіта». 
Бо всі ті листи, які ми надсилали 
раніше, десь гинули в «нетрях» 

президентської адміністрації.
 Ми також проводимо, без пе-
ребільшення, сотні зустрічей у 
вищих навчальних закладах, де 
підносимо такі найважливіші 
питання: чому треба вдавати-
ся до рідного слова та обороняти 
його, чому 150 років тому це ус-
відомили й робили все послідов-
но, чому нищили наше слово. Ця 
тема стосується нових поколінь, 
нової парадигми й нової перспек-
тиви — без цього ми не сконсолі-
дуємо націю.    
 На жаль, на початку новіт-
ньої російсько-української вій-
ни запущена хибна концепція: 
«Не имеет значения, на каком 
языке!» Причому, як не парадок-

сально, вона вийшла зі Львова... 
Аналогічно, як свого часу там же 
було й москвофільство. Навіть 
один із претендентів на «папа-
ху» (відомий співак) — демонс-
тративно перейшов на російську 
мову... Чи можна забути, як ціла 
низка львівських письменників 
зробила те саме!.. 
 Та це повна дурня! Переходи-
ти на російську мову після того, 
як «вони» знищили мільйони ук-

раїнців, русифікували й асимі-
лювали нас, забрали наші ет-
нічні землі (Кубанщину, Воро-
нежчину, Курщину, Слобожан-
щину, Берестейщину тощо), все 
«закатали», а сьогодні донищу-
ють наші товариства-земляцтва, 
з якими «Просвіта» співпрацю-
вала (в Оренбурзі, Владивостоці, 
Москві тощо). 
 За статистикою «там» було 
ще 12 мільйонів українців, а за-
раз уже не набереться й півтора 
мільйона! Ось така в Росії про-
водиться тотальна русифікація. 
Ще донедавна ми могли із зем-
ляцтвами співпрацювати й над-
силати їм літературу. 
 Так само, як ми співпрацюва-
ли з «Просвітою», де вона збере-

жена й є, зокрема, в Аргентині, 
Бразилії, Парагваї. Ось нещодав-
но на СКУ (Світовий конгрес ук-
раїнців. — Авт.) приїздили за-
рубіжні делегати від «Просвіти» 
з цих і багатьох інших країн.
 Ці товариства «Просвіти» 
по світу є великою потугою, яку 
треба використовувати, але нам 
потрібна фінансова підтримка 
держави, аби ми могли з ними 
співпрацювати. Адже ніяка, на-
віть надсучасна зброя не може 
порівнятися з тим, що може зро-
бити національна єдність. 

«Народний рух» визрів на лоні 
товариства «Просвіти»
 Нещодавно ми підписали 
заяву-звернення на підтрим-
ку Президента, але вимагаємо 
ліквідувати медійні засоби, які 
мають антиукраїнську пози-
цію, а також видворити з Украї-
ни тих людей, які є відвертими 
адептами «русского міра» в на-
шій країні — Мураєва, Медвед-
чука i Новинського.
  Не повинно бути політи-
ки подвійних стандартів ні для 
кого! Сподіваюся, що до Прези-
дента нарешті прийшло це ус-
відомлення із введенням над-
звичайного стану, бо вагання й 
нерішучість зараз є неприпус-
тимими. Ідеологеми, які Прези-
дент нині тиражує, фактично, є 
ідеологеми наші, просвітянські: 
єдина мова, церква, армія. 
 Кожне наше обласне 
об’єднання має свої плани та 
можливості. Наприклад, в Іва-
но-Франківську видають свою 
газету й у місті відновлено На-
родний дім (там відбуваються 
лекторії, постійні зустрічі, ве-
чори), у Харкові «Просвіта» ви-
дає свою дитячу газету «Жу-
равлик». (Зауважу, що Мініс-
терство освіти недопрацьовує й 
зайняло позицію «гнило-лібе-
ральну»). А на Полтавщині про-
світяни збирали кошти на будів-
ництво пам’ятника Івану Ма-
зепі, на відкритті якого два роки 
тому був Президент України. 
 На жаль, приміщення «Про-
світи» радянська влада свого 
часу позабирала, нічого не дав-
ши навзамін. Зокрема, лише в 
Києві, починаючи від Театру 
оперети, який збудовано кош-
том «Просвіти», й закінчуючи 

приміщенням по вулиці Володи-
мирській, де зараз видавництво 
«Дніпро» та комерційні струк-
тури, — у нас забрали «совєти». 
Або ж приміщення в столиці на 
території, де вже потім стало 
трамвайне депо на Подолі. Усі ці 
й інші об’єкти по Україні будува-
лося коштом просвітян. А скіль-
ки будувалося чи відбудовувало-
ся пам’ятників... І все це при ра-
дянщині нищилося — була су-
цільна «заглада»! Але й зараз 
особливого сприяння «Просвіті» 
з боку держави немає...
 «Просвіта» була задавле-
на радянською владою фактич-
но одразу — на початку 1920-х 
років. Наприклад, Валентина 
Стрілько видала книгу «Роз-

стрільна «Просвіта». Загалом є 
дуже багато свідчень щодо те-
рору проти просвітян. Чому нас 
нищили? Бо це були найстій-
кіші й найвпливовіші люди, які 
визнавалися українськими гро-
мадами. 
 Якщо добре проаналізувати, 
то й «Народний рух» визрів на 
лоні товариства «Просвіти». Усі 
засновники «Народного руху» 
потім перейшли від товарист-
ва в політичну форму, коли вже 
нам були надані законні підста-
ви для існування. Тож «Просві-
та» причетна й до відродження 
Української держави й у 1918—
1920 роках, й до відродження 
новітньої Української держави 
у 1990-х роках.
 Тож і не дивно, що свого часу 
«Просвіта» була репресована, 
так само, як і українська ав-
токефальна церква. Це сумні, 
меморіальні речі, які не мож-
на забувати, але треба думати 
й про майбутнє! Ще при Кучмі 
ми зверталися з пропозицією-
проханням надати нам телека-
нал або хоча б час на одному з 
каналів. Я навіть тоді привіз об-
ладнання, нам допомогли про-
світяни з інших держав, щоб ми 
мали можливість бути в медій-
ному просторі й впливати на 
людей. Бо сьогодні впливати на 
суспільство через газету чи кни-
гу — малоефективно через їхні 
мізерні наклади. Адже, коли 
писали закон про суспільне те-
лебачення, то його робили «під 
себе» — під певну групу аван-
тюристів, які паразитують за-
раз фактично на національні 
кошти. Так, політичні партії 
там за законом не повинні бути, 
але ж мали би бути присутніми 
ті структури, які причетні до 
відродження й становлення Ук-
раїнської держави, формування 
її ідеології й національних цін-
ностей. Також можна було б за-
лучити й творчі спілки, але...
 Наприклад, «Просвіта» спів-
працює зі Спілкою народних 
майстрів і це цілком логічно, 
адже йдеться про збереження 
народних традицій. Ми могли 
б у телеефірі щодня робити ці-
каві матеріали, знаходити ціка-
вих людей. Узагалі мусить бути 
так само, як це роблять поляки 
у своєму товаристві «Полонія» 
— у них бюджет... 52 мільйони 
доларів! Їх підтримує держава! 
 У нас же держава на «Просві-
ту» виділяє, без перебільшення, 
копійки! Та нам цих злиденних 
коштів не вистачає навіть на ко-
муналку! Постійно доводиться 
гнутись-прогинатися — я вже 
перетворився на «церковного 
жебрака». Так само й інші го-
лови «Просвіти» на місцях: ко-
жен вирішує свої проблеми сам, 
замість того, щоб це вирішува-
лося на державному рівні.
 Ми постколоніальна нація! 
І для того, щоб деколоконізу-
ватися, громадський, просві-
тянський сегмент вкрай необ-
хідний і негайно потребує пов-
ноцінної державної підтрим-
ки. Бо в нас немає партійних 
амбіцій, ми не за владу воюємо, 
ми за Україну боремося! Немає 
в нас лідерів, які б хотіли пот-
рапити до «списку». У нас є ба-
жання відроджувати Україну, 
захищати, наснажувати й зміц-
нювати її. 
 Тому ми й співпрацюємо з 
Міноборони: наші люди їздять 
на фронт, на «передок» возять 
літературу (газети, книжки, 
брошурки кишенькового, ар-
мійського формату), яка має ко-
лосальну популярність. Її чека-
ють бійці.
 На жаль, зараз ми дуже збід-
ніли й це сильно позначається 
на втілення в життя наших про-
ектів... ■

«Вони» думали, що українців уже немає й що питання 
українства остаточно закрите після трьох Голодоморів 
та абсолютного зачищення та нав’язування іншої 
ідеології. Але ні! Відродилися!

Ми підписали заяву, де вимагаємо ліквідувати 
медійні засоби, які мають антиукраїнську позицію, 
а також видворити з України тих людей, які є 
відвертими адептами «русского міра» в нашій країні 
— Мураєва, Медведчука i Новинського.

нація почала
й протидіяти



Степан ТРОХИМЧУК, 
професор, голова Львівського 
обласного відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів
Львів

 Україна переживає надзвичай-
но відповідальний період своєї дер-
жавної історії. Зажерливий пів-
нічно-східний сусід не визнає нас 
окремим народом і суверенною 
державою, намагається нас прос-
то знищити. Революція гідності 
відновила нашу героїчну пасіо-
нарність, розбудила частину на-
ції до опору агресорові, породила 
масовий добровольчий та волон-
терський рухи. Ми вистояли, 
дали адекватну відсіч ворогові, 
сформували світову антипутінсь-
ку коаліцію. Але, на превеликий 
жаль, значна частина нашого сус-
пільства залишилась осторонь 
цього історичного процесу, чо-
гось очікує або ставиться до нього 
вороже. Це так звана колгоспно-
совкова «вата», продукт більшо-
вицького сатанинського генетич-
ного відбору, масових репресій та 
злочинної асиміляційної політи-
ки колонізаторів.
 Ленінсько-сталінська більшо-
вицька влада підірвала життєві 
сили української нації, звела її 
участь до стану кріпаків і людсь-
кого матеріалу для асиміляції та 
русифікації. Для цього нещадно 
винищували інтелектуальну час-
тину нації, освічених та політич-
но налаштованих керівників різ-
них рівнів, учених та педагогів, 
інженерів та агрономів, письмен-
ників та музикантів, кобзарів та 
священиків. Жодна нація у світі 
не зазнала такого жорстокого ге-
ноциду. Ми пережили страш-
ні роки трьох штучних голодо-
морів, політичних та релігійних 
репресій, двох світових воєн, пе-
реселень на будови комунізму 
тощо. Тих, хто вижив, здавало-
ся, легко можна було б перевес-
ти в колоніальне стійло на рівень 
покірних рабів. Та ми вижили, 
знайшли сили відродити націю 
та відновити власну державність, 
хоч і дуже великою і дорогою ці-
ною.
 Московські більшовики 
відібрали в українців їхнє най-
більше багатство — родючі зем-
лі, з яких виростала наша нація. 
Крім того, забрали іншу рухому 
та нерухому власність, перевівши 
її у так звану суспільну, біля якої 
людина стає слугою. Без влас-
ності людина стає безправною 
і незахищеною, перетворюєть-
ся на державного утриманця. У 
неї зникає інстинкт господаря, 
зникає воля і потреба до продук-
тивної і творчої праці, до набут-
тя необхідних речей і продуктів 
для поліпшення свого матеріаль-
ного стану. Людина живе одним 
днем, у неї атрофується інстинкт 
самозбереження. Виникає духов-
на порожнеча, яка заповнюється 
пиятикою, іншими шкідливими 
звичками. Зникає потреба пос-
тійно вчитися, збагачувати себе 
духовно, культурно.
 Прискорена індустріалізація 
України призвела до формуван-
ня робітничого класу, значною 
мірою за рахунок приїжджих з 

інших республік. Це було 

одним із завдань московських 
більшовиків — формувати єди-
ний радянський народ із росій-
ською мовою, культурою і мен-
тальністю. Невисокий рівень 
механізації та автоматизації ви-
робничих процесів породив вели-
кий прошарок пролетарів, які не 
мали високої кваліфікації, так 
званих чорноробочих, справжніх 
радянських пролетарів. А в селі 
тим часом формувався також но-
вий клас — сільські пролетарі-
колгоспники, у яких не було 
землі, сільськогосподарських 
знань. Були вільні робочі руки, 
які працювали на не своїй зем-
лі за безцінь, за трудодні. Низь-
кі заробітки змушували їх крас-
ти колгоспне добро, ухилятися 
від роботи. «А в колгоспі добре 
жить: один робить — сто лежить» 
— співалося тоді. У людей зника-
ло бажання до продуктивної пра-
ці, вони ставали патерналістами, 
державними утриманцями, яким 
не потрібно було думати, вдоско-
налюватися, збагачувати себе ду-
ховно і матеріально.
 Сільські та міські пролетарі 
ходили на голосування за єдино-
го кандидата, якого пропонува-
ла Комуністична партія. Голосу-
вати повинні були всі, в іншому 
разі могли послідувати всілякі 
репресії, догани, інші покаран-
ня. Вибору — жодного, а звідти й 
політична апатія. А тому і до сьо-
годні збереглася оця антивиборча 
байдужість, невіра у справжній 
вибір влади, яка буде представ-
ляти твої інтереси. Так звідки ж 
може взятися у нас справжня єв-
ропейська виборча культура, по-
вага до народних обранців?
 У більшовицької імперії був 
поважний і підлий лозунг: «У 
пролетаріата немає батьківщи-
ни!». У пролетаря немає влас-
ності, майна, капіталів, жив він у 
комунальній або державній квар-
тирі, до якої був прив’язаний 
обов’язковою пропискою. Тому 
йому байдуже, де мешкати, аби 
держава давала роботу, жратву 
та пійло, які були дешевими та 
доступними. Тому й не було лю-
бові до місця, до землі, де про-
живав той пролетар, бо все нав-
коло було не його. То з чого мав 
народитися патріотизм, любов 
до країни, яка тобі надала мож-
ливість стати всім — господарем, 
власником, заможним і гордим 
громадянином?
 А ми дивуємося, чому в нас 
так мало свідомих виборців, які 
обирали б до органів влади най-
підготовленіших, найпрофесій-
ніших та найчесніших депутатів, 
здібних керівників, активних 
громадських лідерів. Запитайте 
пересічних українців, що в них 
на першому місці — обов’язок 
чи права і привілеї? Відповідь 
буде однозначною — тільки пра-
ва. Так оця пролетарська «вата», 
а її дуже багато серед виборців, 
буде голосувати за оскаженілих 
популістів, які обіцяють золоті 
гори, але таланту й волі викона-
ти свої обіцянки не мають. Ще 
довгий шлях має пройти Украї-
ни, щоб оцих пролетарів міста і 
села, совкову «вату», перероби-
ти на свідомих громадян вільної 
і заможної України. ■

— Мамо, хочу їсти!
Дай хоч хліба трішки!
— Кляті комуністи
Все забрали. З ліжка
Встати я не можу —
Сили вже не маю.
Йди за огорожу —
Люди помагають.
Люди! Добрі люди!
Згляньтесь на дитину —
Вам від Бога буде!

Врятуйте людину.
Може, потім, з часом,
Вона вам віддячить — 
Буде вашим Спасом,
образи пробачить.
А якщо й не буде — 
То велике діло: 
Людність рятувати,
Коли лихо сіло
Поруч, біля хати —
Більшовицька напасть.

...Будем поки спати,
Обійдемось якось.
Якщо завтра встанем —
Підемо далеко,
Хліба десь дістанем
Та каші із глека — 
Наїмось досхочу.
Є десь добрі люди!
Спокійної ночі,
Та якось там буде... ■

Якими тільки пам’ятниками не дивує нас земля. На жаль, більшість із них присвячено військовій техніці  
(різні там тачанки, танки, гармати, літаки) або ж полководцям. Та останнім часом побільшало, так би 
мовити, мирних артефактів — пам’ятників галушці, варенику тощо. А в Сумах поставили монумент... цукру-
рафінаду. І виникнення цього витвору має вагоме підґрунтя, адже  в позаминулому столітті Суми були 
однією з «некоронованих» столиць цукроваріння, саме ж місто завдяки розвитку «солодкої» промисловості 
зросло і чисельно, і економічно.
Тож цілком логічно, що «батьки» міста вирішили обрати місцем встановлення пам’ятника кубикам цукру 
скверик навпроти пам’ятника відомому меценату, цукрозаводчику і земляку сумчан Івану Харитоненку.

В. КАРПЕНКО, 
ветеран праці, постійний передплатник «УМ»
Бершадь, Вінницька область

 Шановна редакціє! У місті Бершадь 29 груд-
ня 2015 р. рішенням ІІ сесії VІІ скликання 
міської ради перейменовано 45 вулиць та про-
вулків. Минуло три роки. Водночас усі банко-
мати та термінали «ПриватБанку» до цього 
часу видають чеки з назвами вулиць Леніна, 
Червоноармійська, Радянська тощо. Я неодно-
разово повідомляв про це керівництву Бершад-
ської філії пані Лесі В’ячеславівні (прізвище 

не вказано. — Ред.) телефоном «гарячої лінії» 
банку 3700 та у спілкуванні у «Фейсбуці». Але, 
як видно зі скринів, які надсилаю в редакцію, 
спочатку йшли відписки «Перепрошуємо за 
завдані незручності та дякуємо за сигнал. Ін-
формацію передано профільним фахівцям на 
виправлення» тощо, а потім відповідати мені 
вони вже перестали. Мабуть, образилися.
 Але як таке можна терпіти від державної 
установи України? Скільки років ми ще бу-
демо будувати державу при такому ставленні 
службових осіб установи державної власності 
до цієї держави? ■

РЕФЛЕКСІЇ

«А в колгоспі добре 
жить...»
Совкова «вата» інфікована патерналізмом, 
а не патріотизмом

■ БЮРОКРАТІЯ

Установа — державна, 
порядки — анархічні
Як «ПриватБанк» декомунізацію...  проігнорував

■

ПОЛІТПАРНАС

Є десь добрі люди!

■

Вадим КИЙ (Павлов)
Київ

Вельмишановна редакціє! Дякую Вам за попередні публікації моїх віршів. Іноді читаю свої 
поезії перед членами громадських організацій. Сам я — політв’язень доби СРСР, учасник 
Помаранчевої революції та Революції гідності (член ВО «Майдан»). Інколи друкуюсь під псев-
донімом Кий, хоча моє прізвище Павлов. Походження в мене змішане: українці Сухорученки 
— козацького роду з Ніжина, мамин батько — швед Фондер (родом із Швеції, де народився 
у 1891 р.), є і французи Семес, а батько — Павлов Ілля Ілліч — із Росії, був репресований у 
1930-ті роки. Ось така-от біографія...

/
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Брати по крові       
Як собаки стають донорами 
для чотирилапих хворих
Микола ПАЦЕРА

 У столиці проживають сотні тисяч собак — 
породистих і «двіртер’єрів», з господарями і без-
домних. І всі вони, як і люди, іноді хворіють, 
потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди 
чи інші небезпечні ситуації, отримують травми, 
для лікування яких їм, як і нам, також потріб-
на кров та її компоненти.  Донедавна багато та-
ких братів наших менших помирали саме через 
те, що не могли отримати належної медичної до-
помоги, оскільки в Києві не було ветеринарних 
клінік із їх запасами. Тож, знаючи про таку не-
привабливу ситуацію, фахівці Національного 
університету біоресурсів та природокористуван-
ня і вирішили створити спеціальний банк крові 
для собак.      
 «Майже рік ми витратили на розробку поло-
ження, оформлення різних дозвільних докумен-
тів, а також на закупівлю необхідного обладнан-
ня, — розповів «УМ» головний «банкір», завіду-
вач кафедри хірургії і патофізіології університе-
ту Микола Малюк. — Ми придбали спеціальні 
імпортні холодильники та морозильні камери 
для зберігання крові, плазми та інших компонен-
тів крові. До речі, якщо сама кров, тромбомаса та 
інші складники повинні утримуватися за темпе-
ратури 2 градуси, то плазма — за мінус 40. Цим 
обладнанням оснастили приміщення при нашій 
клініці «Ветмедсервіс» факультету ветеринарної 
медицини. А для роботи у банку крові спеціально 
навчали  фахівців не лише у вітчизняних ветзак-
ладах, а й у Польщі, де працюють подібні схови-
ща крові. І вже влітку минулого року ми прийня-
ли перших донорів». Ними стали самі ж пацієн-
ти університетської клініки. До речі, відбір їх до-
сить ретельний, як і у центрах крові для людей, 
адже від її якості залежить здоров’я, а то й життя 
чотирилапих пацієнтів. Тож донори —  лише здо-
рові собаки віком 2-8 років, але вагою не менше 
25 кілограмів, які мають усі потрібні щеплення. 
Їхня кров, яка поділяється на вісім груп, перед 
забором проходить спеціальні лабораторні до-
слідження. За один раз її «висмоктують» до 350 
мілілітрів, що практично не впливає на стан тва-
рини,  більше того, такі операції навіть корисні 
для її організму. Враховуючи специфіку крово-
обігу в собак, такі процедури можна робити що-
місяця. Тож якоїсь специфічної «підкормки», 
як, скажімо, людям-донорам, після здачі крові 
собакам не дають. Забирають кров одноразови-
ми системами  у тварини, яка лежить на кушет-
ці. Якщо вона занадто збуджена і агресивно реа-
гує на процес, то їй дають заспокійливі ліки. До 
речі, собака, якому раніше хоча б раз перелива-
ли кров іншої тварини, не може бути донором. За-
раз у базі донорів університетської клініки близь-
ко 20 собак — переважно вівчарок, серед яких є 
вже й «почесні», які здавали життєдайну речови-
ну до десяти разів. Завдяки таким чотирилапим і 
підтримується постійний запас — до 10 доз, хоча 
можна тримати і значно більше.
 «Ця кров, а також її компоненти (плазма та 
інші) використовується для лікування собак, 
хворих на онко, апластичну анемію, падезіоз та 
багато інших захворювань, — повідомив Мико-
ла Малюк. — От і нещодавно ми буквально вря-
тували від смерті лайку, яку вкусив заражений 
падезіозом кліщ. Їй довелося робити декілька 
переливань крові. Часто до нас звертаються гос-
подарі собак, які отруїлися щурячою отрутою. 
Ефективне таке лікування і при онкологічних 
захворюваннях та чумі м’ясоїдних. Як прави-
ло, господарі приносять до нас своїх друзів сім’ї 
на руках, а після гемотрансфузії вони йдуть 
на свої чотирьох лапах. Не пригадую жодно-
го смертельного випадку. А всього ми провели 
вже понад 100 таких переливань, врятувавши 
життя багатьом тваринам. Бувають випадки, 
коли доводиться виїжджати на виклики, якщо 
тварина потрапляє в ДТП і отримує тяжкі трав-
ми, тоді використовуємо спеціальні охолоджу-
вальні контейнери для перевезення крові. Але 
переважно до нас направляють господарів із со-
баками з ветеринарних клінік, привозять їх із 
притулків, чи люди самі знають, де вони мо-
жуть отримати таку допомогу. І висловлюють 
велику вдячність, адже ми рятуємо в прямому 
розумінні членів їхніх родин. Тож надалі пла-
нуємо створити банк крові і для котів, щоб мур-
чики також були більш захищеними від різних 
хвороб та травм». ■

■Олександра ТВЕРДА

В Україні за шість місяців поліція за-
фіксувала 186 фактів торгівлі людьми, 
з них 108 — це сексуальна експлуата-
ція, повідомив начальник Департамен-
ту боротьби зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми, Артем Крищенко. 
Він уточнив, що зі 156 потерпілих біль-
шість (91 особа)  це жінки, також жерт-
вами стали 49 чоловіків, дев’ять непов-
нолітніх і сім малолітніх дітей.

Хто жертва?
 Торгівля людьми — це злочин, 
жертвами якого можуть стати чолові-
ки, жінки, діти, яких фактично три-
мають у рабстві з метою як примусової 
праці, так і сексуальної експлуатації. 
Найчастіше жертвами торгівлі людь-
ми стають незахищені категорії людей. 
Потрапляють у рабство шляхом вербу-
вання: через випадкові знайомства, не-
формальні контакти, через оголошення 
в інтернеті, на вулиці. Людям пропону-
ють високу заробітну плату, а в резуль-
таті позбавляють волі, тиснуть психоло-
гічно та забирають документи. Основ-
ною причиною потрапляння у рабство є 
пошук «кращого життя», недосконале 
законодавство та правова необізнаність 
громадян, а також бідність та безробіт-
тя. Торгівля людьми — надзвичайно 
вигідний бізнес, зазначають експерти. 
Прибутки від нього приносять кримі-
нальним угрупованням мільярди до-
ларів. Це третій за розмахом і  дохода-
ми кримінальний бізнес у світі після 
торгівлі зброєю та наркотиками.
 В Україні все частіше можна почу-
ти вислів «живий товар». І йдеться не 
про часи Середньовіччя, навіть не про 
ХІХ століття, а про сучасність. У пошу-
ках «легких грошей» люди втрачають 
пильність. Це значно збільшує небезпе-
ку потрапити на гачок шахраїв і підда-
тися експлуатації. За даними видання 
«Радіо «Свобода», у Вінницький облас-
ті під приводом роботи будівельниками 
завербували 14 чоловіків та двох жінок 
для трудової експлуатації. Під час теле-
фонної розмови «роботодавець» повідо-
мив, що чоловіки-будівельники будуть 
отримувати по тисячі доларів наприкін-
ці кожного місяця, а жінкам-кухарям,  
яким потрібно буде також допомага-
ти чоловікам-будівельникам, платити-
муть по 800 доларів на місяць. Об’єкт, 
на який привезли українців, був огород-
жений парканом, заввишки 3,5 метра. 
Відкрито, не приховуючи зброї, з авто-
матами стояли охоронці. «Роботода-
вець» пояснив роботу: чоловіки повин-
ні були штукатурити, виконувати ма-
лярні роботи, жінки — готувати їжу та 
працювати поруч із чоловіками. У всіх 
забрали телефони, про їх повернення не 
могло бути і мови, а стосовно телефонів 
сказали: «Телефонів не буде, попро-
щайтесь iз ними». Заробітчани працю-
вали по 16 годин і більше, без права на 
відпочинок, із повним обмеженням пе-
ресування: їм не дозволяли покинути 
місце роботи. Періодично працювали 
впродовж доби. Охоронці постійно пог-
рожували невиплатою коштів. Нелюд-
ські умови праці, постійне принизливе 
ставлення до всіх, хто працював.

«Бiла» зарплатня — гарантiя 
безпеки
 Заробітчанин зі стажем Артем Кучер 
розповідає, що в першу чергу слід обра-
ти перевірену «агенцію праці», а влаш-
товуватись краще офіційно з білою зар-
платою на карточку та оформити кар-
ту, яка дає право на тимчасове прожи-
вання після того, як закінчиться віза. 
«Якщо людина їде на заробітки, то тре-
ба вибирати невеличкі міста або навіть 
села, бо заробітна плата майже однако-
ва для українців без досвіду. І голов не 
— це вивчити мову країни, в якій пере-
буваєш. У Польщі багато українських 
агенцій праці, бо поляк напряму ніко-
ли не шукає українських робітників. 
Польський роботодавець швидше візь-
ме українського робітника, аніж поль-
ського, бо українці працьовитiшi й го-
тові працювати понаднормово, і ця нор-
ма оплачується мінімум на 50 % біль-
ше, так як і нічні зміни. Тому саме для 
заробітчан це велика можливість заро-

бити більше і швидше. Поляки виїжд-
жають за кордон, найчастіше в Англію, 
Німеччину. Молодь не хоче працювати 
за 1500 євро, а українці замінюють ро-
бочу силу в Польщі та підняли їхню еко-
номіку. Там заводи відкриваються на 
кожному кроці. Майже весь товар, ви-
роблений у Польщі, їде до нас», — ко-
ментує «УМ» Артем.
 Якщо говорити про внутрішню тор-
гівлю людьми, бувають випадки, коли 
людей у сільській місцевості вербують 
на роботу, особливо сезонну (пов’язану 
з сільським господарством), а по фак-
ту вони потрапляють у трудове рабс-
тво. За останні декілька років таких 
«фермерів-рабовласників» в Україні 
побільшало. Запорізька область, Він-
ниччина, Луганщина — ось ті регіони, 
в яких виявляли випадки трудової екс-
плуатації. Останній, найбільш кричу-
щий, випадок трапився в Одесі, де пра-
воохоронці звільнили з рабства майже 
сотню людей. Це якраз були безпри-
тульні та люди, які зловживають алко-
голем. Вони безкоштовно працювали на 
агрофірмі, а збирали їх по вокзалах так 
звані вербувальники. За таку «послугу» 
вони отримували по 500 грн. Звичайно, 
є й цинічнішi способи, коли злочинці 
просто викрадають людей для продажу. 
Як правило, це стосується сексуально-
го рабства. Злочинці також можуть дія-
ти через знайомих жертви. Різними ме-
тодами (погрози, шантаж, підкуп) вони 
змушують їх вмовити потенційну жерт-
ву погодитись на пропозицію — як пра-
вило, обманом — розповів у коментарі 
«УМ» аналітик ГО «Правозахисної гру-
пи «Січ» Віктор Філатов
 У розмові з «УМ» Віктор порадив 
насамперед пересвідчитися, що фірма, 
яка пропонує роботу або послуги з її по-
шуку, офіційно зареєстрована, має юри-
дичну адресу та ліцензію. «Як правило, 
організація, яка цінує свою репутацію, 
матиме власний сайт. Слід пам’ятати, 
якщо від вас вимагають надати оригіна-
ли своїх документів сторонній особі, то 
це вже серйозний привід замислитися. 
Також необхідно звернути увагу на офіс 
фірми, в якому тривають перемовини. 
На стендах повинні бути розміщені до-
кументи на право займатися рекрутин-
говою чи іншою діяльністю (оригінали 
або копії). Також варто звертати увагу 
на дрібниці: хто перебуває в офісі під час 
переговорів, який маршрут слідування 
до країни трудової міграції, яку візу 
вам планують відкрити (наприклад, 
гостьова віза не дає права на працевла-
штування). І останнє: якщо вам пропо-
нують дуже високу зарплатню, при цьо-
му не переймаючись вашими вміннями 
та досвідом, швидше за все, потрапили 
до шахраїв», — додає експерт
 Віктор Філатов порекомендував чи-
тачам «УМ» дотримуватися певних пра-
вил, щоб майже стовідсотково виключи-
ти всі ризики рабства. «Ретельно читай-
те відгуки про майбутнього роботодавця 
або фірму, послугами якої плануєте ско-

ристатися. Спробуйте розшукати осіб, 
які вже користувалися послугами цієї 
компанії. Перевіряйте дані про фірму 
у відкритих реєстрах, а також поцікав-
тесь: чи не проходить вона як фігурант 
кримінальних справ. Не буде зайвим 
прийти на переговори з довіреною осо-
бою, наприклад юристом або кимось iз 
рідних. Також доречно зв’язатися з по-
сольством країни, куди ви плануєте їха-
ти, та з’ясувати правила і вимоги щодо 
перебування в цій державі. Це дозво-
лить співставити їх iз тим, що вам про-
понують. За жодних обставин не давай-
те свої документи стороннім особам! 
Контракт повинен бути складений зро-
зумілою для вас мовою і підписувати 
ви його повинні особисто. Звертайтесь 
по консультацію до правозахисників-
юристів, якщо виникли найменші сум-
ніви. Так ви зможете навіть попереди-
ти злочин. Окрім того, від’їжджаючи 
за кордон, зробіть копії своїх докумен-
тів i зберігайте їх окремо від інших цін-
них паперів. Завчасно з’ясуйте адресу 
посольства або консульської установи 
в країні, куди вирушаєте. Усю інфор-
мацію про місце вашого перебуван-
ня, роботодавця, контакти посольства 
слід залишити членам сім’ї, близьким 
родичам або друзям і весь час трима-
ти з ними зв’язок. Також варто заноту-
вати контакти міжнародних організа-
цій, які займаються протидією торгівлі 
людьми. Це у прямому сенсі може вря-
тувати вам життя», — коментує «УМ» 
аналітик.
 Віктор Філатов дав поради, що ро-
бити, якщо хтось iз ваших близьких по-
трапив у рабство. «По-перше: як повідо-
мити рідних та посольство про свою си-
туацію. Якщо не буде можливості ско-
ристатися телефоном чи iнтернетом, 
можна передати записку через особу, 
якій ви довіряєте. Жертви сексуально-
го рабства часто знаходять порятунок 
через своїх клієнтів, які повідомля-
ють правоохоронців або особисто виво-
зять людину та передають у посольство. 
Не слід конфліктувати зі злочинцями, 
адже до вас можуть застосувати грубу 
фізичну силу. Якщо ви наважитесь на 
втечу, то необхідно прорахувати кожен 
крок. Слід усвідомити, що злочинці ма-
ють значні переваги: вони перебувають 
у своїй країні, а ви — ні, ви — без гро-
шей, документів та соціальних зв’язків. 
Корисно «прокрутити» таку ситуацію 
наперед та продумати до дрібниць. Вар-
то домовитися з рідними: коли ви не ви-
ходите на зв’язок 24 години, вони почи-
нають активний пошук і звертаються до 
консульських установ, правоохоронців 
та міжнародних правозахисних органі-
зацій», — каже Віктор Філатов.
 Нагадаємо, торгівля людьми вва-
жається особливо тяжким злочином в 
Україні та багатьох інших країнах. Стат-
тя 149 Кримінального Кодексу України 
передбачає, що злочини, пов’язані з тор-
гівлею людьми, караються позбавлен-
ням волі на строк від 3 до 15 років. ■

ЗЛОЧИНИ 

Життя на продаж
В Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми

■
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві, в Національній музичній 
академії України імені Петра Чайковсь-
кого, 20 грудня концертом вшанують Ге-
роя України, загиблого в АТО оперного 
співака Василя Сліпака. У день його на-
родження зберуться українські та євро-
пейські музиканти. Музичне дійство із 
назвою «Міф» — а саме таким був по-
зивний Василя Сліпака — відбудеться у 
акамемічній Великій залі, яка віднедав-
на носить ім’я Героя. 
 Ідея проведення вечора пам’яті нале-
жить волонтерам мистецько-громадсь-
кого об’єднання «Музичний Батальйон» 
та благодійного фонду The Wassyl Slipak 
Foundation. Її одразу підтримали Міно-
борони України, Мінкультури України, 
Національна музична академія України 
ім. Петра Чайковського та Національний 
Президентський оркестр, у супроводі яко-
го звучатимуть арії та пісні. 
 Серед почесних гостей із Франції на 
концерт прилетить Гійом Дюссо (бас), а з 
Польщі — Гоша Ковалінська (мецо-сопра-
но). Вони обоє за життя товаришували з 
Василем Сліпаком, тому одразу зголоси-
лися до участі і в цьогорічному концерті. 
Минулоріч вони також виступали на вечо-
рах пам’яті українського колеги і друга у 
Львові та Києві.
 Серед солістів у концерті «Міф» співа-
тимуть Марія Березовська, Юрій Шевчук, 
Олександр Дяченко, Руслана Лоцман, Ва-
силь Нечепа, Микола Сікора, Олександр 
Гурець і Руслана Якобінчук. Також у 
програмі — виступи переможців Всеук-
раїнського конкурсу молодих вокалістів 
імені Василя Сліпака Анни Твердової та 
Віктора Янковського і юних талантів із 
міста Славутич Давида Баратова, Михай-
ла Гонтара і Ростислава Максименка. 
 Режисер музичного заходу — Леся 
Олійник. Ведучий концерту — Євген 
«Їжак» Романенко — лідер гурту TaRuta, 
автор петиції зі створення на Андріївсько-
му узвозі у Києві Арт-скверу імені Василя 
Сліпака. Диригент — Василь Василенко. 
 До слова, окрім насиченої музичної 
програми, гостей вечора пам’яті чекати-
ме також і спеціалізована виставка про-
ектів майбутнього Арт-скверу імені Васи-
ля Сліпака та ескізів його пам’ятника. І у 
скульпторів та архітекторів ще є час долу-
читися до конкурсу на кращу розробку. 
 Вхід на концерт здійснюватиметься 
винятково за запрошеннями. Їх можна 
буде отримати у касі НМАУ імені Петра 
Чайковського, від «Музичного Батальйо-

ну» та The Wassyl Slipak Foundation.
 Нагадаємо, Василь Сліпак — вихова-
нець Львівської хорової капели «Дуда-
рик». Попри рідкісний голос (контрте-
нор), до Львівського Вищого державного 
музичного інституту імені М. В. Лисенка 
(тепер — Львівська національна музич-
на академія імені Миколи Лисенка) всту-
пив не одразу. Але багато виступав, гаст-
ролював разом з уславленим колективом. 
1992 року став студентом класу сольного 
співу народної артистки України, лауреа-
та Національної премії України імені Та-
раса Шевченка, професора Байко Марії 
Яківни, під керівництвом якої оволодів 
великим репертуаром із творів українсь-
ких і західноєвропейських композиторів. 
Ще 22-річним, у 1997-му, він успішно по-
долав конкурсне випробування на вступ 
до складу Паризької національної опери. 
Його унікальний голос дав змогу почати 
сольну кар’єру у Франції, а потім висту-
пати по всій Європі.
 Ніколи Василь Сліпак не забував про 
Україну. На початку 90-х, наприклад, 
солідаризувався з людьми з особливими 
потребами, був серед перших, хто долу-
чилися до руху «Віра і світло», спільноти 
«Веселка», що утворилася при храмі свя-
тих Володимира і Ольги у Львові. 
 Допомагав організовувати духовні 
притулки для молоді; долучався до кон-
цертів у колоніях для неповнолітніх, аби 
морально підтримати тих, хто опинився за 
ґратами. У 2004 році був учасником Пома-
ранчевої революції. Це при тому, що спі-
вак 19 років прожив у Парижі. За цей час 
йому двічі пропонували французьке гро-
мадянство, і двічі він відмовлявся, бажа-
ючи бути громадянином України.
 Під час Революції гідності мав конт-
ракт в Опері — тому не міг прибути у Київ. 
Та з початком Євромайдану очолив во-
лонтерський рух: координував у Франції 

громадські акції, спрямовані на підтрим-
ку України. Співак став активним учас-
ником усього, що відбувалося в діаспорі: 
підтримав Паризький Євромайдан, який 
триває від 24 листопада 2013 року. Ска-
жімо, 24 листопада в Парижі на площі 
Прав людини (Трокадеро) навпроти Ей-
фелевої вежі був одним з організаторів 
акції на підтримку Євромайдану в Ук-
раїні. Тоді на заклик Репрезентативного 
комітету української громади Франції з 
Парижа та інших міст Франції близько 
300 осіб вийшли на мітинг під прапора-
ми України та ЄС. Василь відправляв на 
Майдан передачі з гуманітарною допо-
могою, збирав гроші, влаштовував бла-
годійні концерти.
 Уперше поїхав на війну, яку веде Росія 
на сході України, у травні 2014 року. Ви-
рушив туди, де брали добровольців. Про-
був там понад місяць. Позивний «Міф» 
на честь оперного Мефістофеля з’явився 
одразу. Воював у Пісках, у районі Донець-
кого аеропорту. Брав участь у боях за Ав-
діївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 

7-го окремого батальйону Добровольчого 
українського корпусу (ДУК ПС). 
 Для Василя Сліпака,  дуже активної 
людини, завжди було важливо бути там, 
де він потрібен: на сцені і на війні. «Як чо-
ловік можу бути на війні, а як артист — 
можу робити максимальну промоцію Ук-
раїни у Франції», — казав він.
 Удруге поїхав на фронт у вересні 
2015-го, в село Водяне під Маріуполем, 
на лінію зіткнення, у жовтні повернувся 
до Парижа. Улітку 18 червня 2016 року 
почалася третя його поїздка на Донбас: 
доправляв зібрану допомогу захисникам-
добровольцям і планував залишитися 
там на півроку. Але 29 червня, виконую-
чи бойове завдання як кулеметник, заги-
нув у бою близько 6:00 від ворожої кулі, 
яку випустив снайпер із великокалібер-
ної гвинтівки…
 Герою України Василеві Сліпаку на-
вічно 41 рік. Якби не його смерть — не-
багато людей знали би про його доброчин-
ність і патріотизм. Бо не був хвальком.
 Героям — слава! ■

Станіслав ГОЦУЛЯК
Київ—Варшава

 Завершився польський цикл 
заходів «Осінь з Падеревсь-
ким», присвячених видатному 
композитору, піаністу, дири-
генту та державному діячу, що 
очолював уряд нашої сусідньої 
країни одразу після відновлен-
ня нею незалежності 100 років 
тому. Для нас постать пана Іґ-
нація Яна також не чужа, адже 
його життя тісно пов’язане з 
Україною. 
 Падеревські були внесені до 
родовідної книги дворян Волин-
ської губернії. Сам компози-
тор народився у листопаді 1860 
року в селі Курилівка Подільсь-
кої губернії (нині це Вінницька 
область).
 Ранні роки Іґнацій Ян про-
вів у Житомирі. Мати помер-
ла одразу після народження 
сина. Коли хлопчику виповни-
лось три роки, за участь у ан-
тиросійському повстанні було 
ув’язнено його батька. Від-
бувши покарання у Києві, Па-
деревський-старший перево-
зить сина до містечка Судил-
ків, нині Шепетівського райо-
ну Хмельницької області. 
 Прикметно, що за фортепіа-
но майбутній відомий компо-
зитор сів у три роки, а вже з 
семи почав створювати музи-
ку. Тому саме до українського 
періоду життя належать перші 
музичні практики Іґнація Яна 

Падеревського.
 Композитор писав оркест-
рові, камерні, вокальні твори 
та твори для фортепіано: тра-
диційні вальси, мазурки, поло-
нези, краков’яки. Вінцем його 
творчості стала єдина в його 
доробку опера «Манру». Після 
прем’єри у Дрездені 29 травня 
1901-го та другого показу, що 
відбувся у Львові уже 8 червня 

того ж року, опера почала по-
дорож світом. Серед міст, які 
її побачили, був і Київ, у 1904-
му. «Манру» дев’ять разів ста-
вили в «Метрополітен опера». І 
дотепер вона залишається єди-
ною польською оперою, яку по-
бачила сцена нью-йоркського 
театру. 
 В основі сюжету «Манру» 
— традиційні для оперного 

мистецтва етнокультурний та 
соціальний конфлікти на фоні 
любовного трикутника. Тра-
гічну історію кохання молодо-
го цигана Манру і польської се-
лянки Улани на сцені столич-
ного Театру Вєлькєґо — Опе-
ри Народової до цього ставили 
у 1961 та 1991 роках. Нинішня 
прем’єра (постановник — Ма-
рек Вейсс) відрізняється масш-
табністю та осучасненням: су-
перниця головної героїні ци-
ганка Аза зваблює Манру в 
шкіряних шортах, а замість 
звичайних коней роми сідла-
ють сталевих.

 До речі, 15, 16 та 18 грудня 
«Манру» покажуть у Познані.
 Крім опери, яка з успіхом 
пройшла на сценах Варша-
ви та Кракова, до нинішньо-
го циклу «Осінь з Падеревсь-
ким» увійшли також концерт 
«Падеревський симфонічний» 
та виставка «Анатомія генія», 
що тривала три місяці. На ін-
сталяціях виставки — згадки 
про Поділля, Одесу... Також 
у цей період вийшли друком 
біографія композитора, напи-
сана львів’янином Альфредом 
Носсіґом, та книжка для дітей 
«Падеревський суперстар». ■

ВИСОКА НОТА

Музична анатомія генія
У Польщі вшанували подолянина Іґнація 
Яна Падеревського

■

Сучасна «Манру».
Фото надане Teatr Wielki — Opera Narodowa.

❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

«Міф» разом із друзями
Загиблого в АТО оперного 
співака Василя Сліпака 
вшанують концертом 
у день його 43-річчя

■

Василь Сліпак у Парижі організовував публічні акції на підтримку України.
Фото The Wassyl Slipak Foundation.

❙
❙

Іґнацій Ян Падеревський на вулиці Варшави.
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 У галереї «Лавра» в Києві до 
10 грудня працюватиме вистав-
ка «Гарет Джонс. Щоденник». 
Експозиція присвячена постаті 
британського журналіста, який 
першим розповів світу правду 
про Голодомор 1932-33 років в 
Україні. Напевно, відкинути 
пропагандистську облуду ра-
дянської влади і бачити страш-
ні події молодому іноземцю до-
помагало й те, що його мати ще 
до заміжжя жила і працюва-
ла в місті, яке згодом назвали 
Сталіно.
 Гарет Джонс із дитинства чув 
розповіді про Україну. Адже 
його мати, Енні Гвен Джонс, у 
молодості кілька років провела в 
Юзівці — теперішньому Донець-
ку. Енні, закінчивши коледж, 
шукала роботу вчителькою. Від 
друзів родини дівчина дізнала-
ся, що валлієць Артур Юз пот-
ребує виховательки для дочок. 
І 22-річна випускниця вируши-
ла в подорож. Артур Юз був си-
ном Джона Юза — гірничого ін-
женера родом з Уельсу, заснов-
ника металургійного заводу, при 
котрому виникло місто. Енні 
дуже подобалася і робота, і міс-
цеві жителі.
 Життя Енні в Юзівці закін-
чилося трагічними подіями. Дів-
чина важко захворіла на дизен-
терію, а згодом розпочався «хо-
лерний бунт». Артур Юз еваку-
ював усю родину разом з Енні до 
Уельсу.
 «Постать Гарета Джонса, 
трагічна і непоборна водночас, 
увійшла до нашого історично-
го контексту і відіграла значну 
роль у визнанні світом геноци-
ду українського народу. Вистав-
ка «Гарет Джонс. Щоденник» 
дасть змогу глядачеві побачи-
ти все очима відомого британсь-
кого журналіста, бо спирається 
саме на особисті розповіді зі що-
денника Джонса. Усі ці письмові 
артефакти набудуть не сухої до-
кументації для відстороненого 
споглядання, а перетворяться 
на «живі» образи для взаємодії», 
— упевнена директорка галереї 
«Лавра» Тетяна Миронова.
 «Ми обрали формат говори-
ти про складну і болісну сторін-
ку нашої історії за допомогою ві-
зуальних речей, говорити за до-
помогою документів, фактів i 
фотографій, і ми дозволили собі 
сказати про це чесно, не дистан-
ціюючись від емоцій, говорити 
з тим болем, який ми відчуває-
мо, — розповідає кураторка про-
екту Анастасія Гайдукевич-Ка-
чуро. — Я сподіваюся, що гості 
виставки відчують наші емоції 
та проведуть паралелі з тим, що 
відбувається сьогодні, що гасло 
нашої виставки — життя заради 
правди — залишиться рефреном 
у кожному».
 І додає: «Це історія людини, 
яка змогла заради правди піти 
проти тоталітарної махини, суп-
роти байдужості та ситуативних 
політичних пріоритетів вели-
ких гравців. Це історія людини, 
яка змогла говорити про зумис-
ний Голодомор публічно. Це іс-
торія про те, що заради ціннос-
тей людського життя та правди 
варто боротися, навіть якщо ре-
зультатів боротьби не побачити 
за свого життя».

 Гарет Джонс у 1930 році пра-
цював радником з питань між-
народної політики колишньо-
го ліберального прем’єр-мініст-
ра Великобританії Девіда Ллойд 
Джорджа.
 Три роки потому, вже як жур-
наліст Western Mail, він виру-
шив у подорож до України, звід-
ки надіслав такого листа до сво-
го колишнього керівника: «Ша-
новний містере Ллойд Джордж, 
я щойно прибув iз Росії (тоб-
то СРСР. — Ред.), де станови-
ще, на мою думку, катастрофіч-
не. П’ятирічка закінчилася пов-
ною катастрофою. Це призвело 
до знищення селянства і до голо-
ду по всій країні. Я сам декіль-
ка днів ходив пішки землями Ук-
раїни, спав у селянських хатах. 
Я розмовляв iз робітниками, се-
ред яких швидко зростає без-
робіття».
 Історію британського репор-
тера, який, попри смертель-
ну небезпеку, в 1933-му шукав 
правдиву інформацію про ситу-
ацію в Україні, розповість уже 
наступного року трилер «Гарет 
Джонс» польської режисерки 
Агнешки Голланд. Фільм ство-
рюють спільно Україна (Kinorob, 
Film.UA Group), Польща (Film 
Produkcja) та Великобританія 
(Boy Jones Films) за підтримки 
Держкіно України та Польсько-
го інституту кіно. 
 До речі, журналістські текс-
ти Гарета Джонса, якого застре-
лили напередодні його 30-го дня 
народження, стали основою для 
знаменитого «Колгоспу тварин» 
Джорджа Оруелла. 
 Варто згадати, що 1990 року 
Маргарет Сіріол Коллі — племін-
ниця Гарета Джонса, прибирала 

в будинку, де жила сестра Гаре-
та, коли їй було дев’яносто, та 
знайшла повну валізу щоденни-
ків, а також статті Гарета. Усві-
домлюючи велику вагу знайде-
них матеріалів для дослідників 
Голодомору, Маргарет зробила 
копії і виклала їх в інтернет. Ці 
документи знайшов Морган Ві-
льямс. Із допомогою німецько-
го військового аташе деякі ма-
теріали були надруковані, зокре-
ма про п’ятирічні плани Сталіна, 
колективізацію й індустріаліза-
цію.
 ...«Люди голодують уже за-
раз. Узимку їх чекають iще біль-
ші випробування. Це найжорс-
токіший уряд у світі», — ця ци-
тата зі щоденника Гарета Джонса 
на екрані зустрічає у першій залі 
відвідувачів київської виставки. 
Поруч зi словами — фотографії 
схожих на скелети голодних до-
рослих і дітей.
 І це із записів: «Я пройшов че-
рез безліч сіл і дванадцять кол-
госпів. Скрізь я чув плач: «У нас 
немає хліба. Ми помираємо!». Ці 
щоденникові нотатки журналіс-
та стали основою опубліковано-
го за його прізвищем прес-релі-
зу про Голодомор в Україні.
 Радянський Союз докладав 
максимум зусиль, щоб переко-
нати світ, що Голодомору немає, 
а Гарет Джонс оббріхує «найгу-
маннішу» систему.
 «Якщо ти в меншості й навіть 
в однині, це не означає, що ти — 
божевільний. Є правда і є неправ-
да, і, якщо ти тримаєшся прав-
ди, хай наперекір усьому світу, 
ти — не божевільний», — ця ци-
тата Оруелла — одна з ключових 
на виставці «Гарет Джонс. Що-
денник» у галереї «Лавра». ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Українську комедію «Скажене весілля» вироб-
ництва «Прототип продакшн» та FILM.UA Group за 
підтримки Державного агентства України з питань 
кіно покажуть в Австралії. Із 7 до 16 грудня комер-
ційні покази стрічки пройдуть у місті Мельбурн у кі-
нотеатрі «Українського культурного центру». Авс-
тралійські глядачі побачать #НайкращаКомедіяРо-
ку українською мовою з англійськими субтитрами. 
 «Українська громада штату Вікторія дуже рада 
представляти та рекламувати українську кіноіндус-
трію в Австралії. Саме в Мельбурні пройдуть перші 
покази найкасовішого українського фільму — ко-
медії «Скажене весілля», що розпочнуться з 7 груд-
ня. Українці та австралійці з нетерпінням очікують 
на прем’єру. Це справжня українська народна ко-
медія, і ми щасливі бути частиною цього проекту», 
— зазначила Ліана Сліпецька, заступник голови Ук-
раїнської громади штату Вікторія, що виступила ор-
ганізатором показів. 
 Окрім того, 9 грудня відбудеться комерційний 
показ «Скаженого весілля» в кінотеатрі «Українсь-
кого культурного центру» в столиці австралійсько-
го штату Квінсленд — місті Брисбен. Організатор — 
Українська громада штату Квінсленд. 
 Нагадаємо, «Скажене весілля» вийшло в широ-
кий український прокат 4 жовтня та вже на третьо-
му тижні встановило рекорд касових зборів серед усіх 
вітчизняних фільмів, а згодом — рекорд із кількості 
глядачів українських фільмів національного вироб-
ництва. На даний момент бокс-офіс стрічки складає 
понад 54,6 мільйона гривень, у кінотеатрах її пере-
глянули 653 575 глядачів. Прокат в Україні триває. 
 Головні ролі у фільмі виконали Назар Задніп-
ровський (Василь Середюк, батько нареченої), фран-
цузький актор Джиммі Воха-Воха (Франсуа, наре-
чений), Поліна Василина (Катя, наречена), Леся Са-
маєва (Галина, дружина Василя), Олександр Кобзар 
(Тарас, сусід Василя), Віра Кобзар (Оксана, дружи-
на сусіда), Інна Приходько (Ольга, донька сусіда) та 
Арам Арзуманян (Ашот, зять сусіда) та інші. 
 Також до професійних акторів у комедії приєдна-
лися зірки шоу-бізнесу: Потап та Монатік, які зігра-
ли отця Євлампія та диякона Пилипона; «скажений» 
продюсер Юрій Горбунов у ролі тамади Назара Запух-
ляка; Олег Винник, для якого зйомки у стрічці ста-
ли дебютом в українському кіно; зірка українського 
YouTube актор Олексій Супрун (Петро Бампер) та зір-
ки «Ліги Сміху» – учасниця комедійного «Тріо Різні» 
Анастасія Оруджова і дует «Загорецька Людмила Сте-
панівна» — Віктор Розовий та Святослав Антипов. 
 Сюжет такий. Директор районного краєзнавчого 
музею Василь Середюк, відправляючи доньку Катю 
до Франції на навчання, і не очікував такого повороту 
— місяць тому вона повідомила, що виходить заміж за 
французького лікаря — кардіохірурга Франсуа.
«Середюки — європейська родина!» — це гасло осо-
бисто від Василя почув у районі кожен.  Яке ж було 
його здивування, коли він побачив, що омріяний єв-
ропейський зять — афрофранцуз. І тоді основною ме-
тою для батька стало: організувати весілля так, щоб 
воно не відбулося. Але ж справжнє кохання перема-
гає! ■

ТАКЕ КІНО

Весілля 
по-українськи 
в Австралії 
Успішна вітчизняна комедія 
мандрує світом

■

«Скажене весілля».
Фото з сайта westnews.com.ua.

❙
❙

Таким Гарет Джонс буде в однойменному фільмі польської режисерки 
Агнешки Голланд.
Фото надане Film.UA Group.

❙
❙
❙

ПРАВЕДНИКИ

Правда понад усе
Виставка «Гарет Джонс. Щоденник» розповідає про журналіста, 
який першим розповів світові про Голодомор

■
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Складові позитивних змін
 Досвідчена Оксана Ски-
талінська впевнена: «Піст дуже 
корисний, оскільки він передба-
чає загальне оздоровлення ор-
ганізму, зменшення системних 
запалень, ризики мутацій та 
розвиток пухлин, профілакти-
ку цукрового діабету 2-го типу, 
атеросклерозу, гіпертонічної 
хвороби, ожиріння, нейродеге-
неративних захворювань, де-
пресій та багатьох інших, омо-
лоджує та збільшує шанси на 
довголіття».
 І детально пояснює, за раху-
нок чого відбуваються позитив-
ні зміни. 
 1. Зменшення тваринного 
білка у раціоні (м’яса, молока, 
яєць).
 Досліджень на тему позитив-
ного впливу на здоров’я змен-
шення тваринного білка є дуже 
багато. Споживання великої 
кількості білка, до чого звикла 
сучасна людина, активує рецеп-
тор гормону росту, який, у свою 
чергу, підвищує рівень інсуліну 
і ІФР-1 (інсуліноподобного фак-
тору росту 1, або англ.IFG-1). 
Висока концентрація інсуліну 
та ІФР-1 зустрічається при діа-
беті та раку. 
 Білки і деякі похідні від них 
амінокислоти, серед яких лей-
цин, активують інший набір 
генів, що прискорюють старін-
ня. 
 2. Обмеження калорійності.
 Зменшення калорійності хар-
чування, у першу чергу за раху-
нок білків і легкозасвоюваних 
вуглеводів, позитивно впливає 
на стан здоров’я, оскільки зни-
жує активність рецептора гормо-
ну росту і генів, які прискорюють 
старіння і провокують вікові хво-
роби.
 Обмеження простих вугле-
водів означає вирівнювання 
вмісту глюкози у крові, відсут-
ність «стрибків» глюкози та ін-
суліну, а, отже, і вирівнюван-
ня настрою. Приємними наслід-
ками зменшення калорійності 
є зниження рівня холестерину, 
глюкози в крові, тригліцеридів, 
кров’яного тиску і кількості мар-
керів запальних процесів.
 3. Активніше вживання 
клітковини.
 Клітковина необхідна для 
здорової мікрофлори кишеч-
нику, здорового імунітету, про-
філактики захворювань кишеч-
нику (запалень, дивертикульо-
зу, раку) та нормальної роботи 
печінки.

І картопля у «мундирі»
 Дієтолог пояснює, що дотри-
муватися посту корисно всім 
здоровим людям у віці від 25 
років, а особливо тим, кому за 
35. Тим, у кого є проблеми з зай-
вою вагою, високим тиском, ін-
сулінорезистентністю, субком-

пенсованим цукровим діабетом 
2-го типу, суглобами, схильніс-
тю до аутоімунних та онкологіч-
них захворювань та багатьом ін-
шим. Вікових обмежень, каже 
вона, практично немає, якщо 
людина здорова, але все ж лю-
дям у віці за 65 років потрібно 
порадитися з грамотним ліка-
рем, тому що в цьому віці погір-
шується засвоєння нутрієнтів і 
потрібно більше білка для кра-
щого їх засвоєння та зниження 
ризику втрати м’язів та одрях-
ління організму.
 Дітям, підліткам, вагітним 
та мамам, які годують груддю, 
бажано, щоб білка було більше 
у раціоні, тому яйця і молочні 
продукти не потрібно виключа-
ти.
 Кому протипоказаний піст? 
Таких практично немає, але 
люди з цукровим діабетом 1-го 
типу та ослаблені (після опера-
цій, опіків, тривалих хвороб по-
винні постувати обережно).

Схема раціону
 1. Білки рослинного похо-
дження щодня: всі бобові (соче-
виця, маш, нут, квасоля, горо-
шок), стручкова квасоля, гри-
би, коктейлі на основі рослин-
ного білка. Їх добре поєднувати 
із кашами.
 2. Каші різноманітні, насам-
перед — цільнозернові, але мо-
жуть бути і плющені пластівці.
 3. Усі види овочів, як у си-
рому вигляді (салати, морква, 
капуста, зелень тощо), так і у 
запеченому, вареному/парово-
му вигляді, квашені. Картоп-
ля також дуже корисна, якщо 
її запекти у шкірці або зварити 
в «мундирі». Вона містить усі 
амінокислоти, які є й у м’ясі, 
лише в малій кількості.
 4. Корисні жири, горіхи й 
насіння, особливо льон, гарбуз 
та чіа. Може бути авокадо та 
оливкова олія.
  5. Ягоди — джерело якісно-
го вітаміну С з біофлавоноїдами 
та поліфенолів, які мають про-
тизапальну дію, оздоровлюють 
кишечну мікробіоту та нервові 
клітини.

Час калини, шипшини і борщу
 А також це час теплих та 
імунозміцнюючих напоїв. «По-
холодання збільшує ризик пе-
реохолодження, тому напої ма-
ють бути переважно теплими. 
Настав час калини, шипшини, 
обліпихи, імбиру та зігріваю-
чих чаїв. У холодну пору року 
треба взяти за правило випива-
ти по 2-3 чашки цілющого чаю, 
завдяки якому організм збага-
титься вітамінами, природними 
антисептиками, противірусни-
ми і протистресовими елемента-
ми», — пояснює дієтолог. 
 Оксана Скиталінська кож-
ного разу радить творити стра-

ви. Скажімо, якщо додати до 
каші (будь-якої) жменю по-
дрібнених горіхів, свіжих чи за-
морожених ягід чи подрібнених 
сухофруктів, або шматок яблу-
ка чи груші, трішки насіння 
льону, половинку чайної лож-
ки куркуми, заправити чайною 
ложкою (можна двома) меду, 
то вона такою й стане. Творіть 
каші!
 Гарбуз плюс крупа дорівнює 
здоров’я, — і це одна з формул 
здоров’я від Оксани Скиталінсь-
кої. Гарбуз багатий каротина-
ми, вітамінами, клітковиною 
(пектином) і куркуміном. Низь-
кокалорійний. Зменшує набря-
ки, покращує виділення жовчі, 
нормалізує рівень холестерину, 
а ще нормалізує обмін речовин. 
Овес має ентеросорбційні влас-
тивості (поглинає токсини, 
«поганий» холестерин, сприяє 
збільшенню кількості корисної 
мікрофлори в кишечнику, має 
легку сечогінну дію, відновлює 
слизову оболонку кишечнику, 
— обґрунтовує лікар свої вис-
новки. 
 А хто не погоджується з на-
ступним твердженням? «Ук-
раїнський борщ — ще одне з 
чудес світу, що радує око, зво-

дить із розуму ніс, ощаслив-
лює шлунок, спонукає до твор-
чості, поєднує людські долі, ла-
має язики іноземцям, спонукає 
до відкриттів біохіміків. Па-
роль успішного борщу, нагадує 
лікар-дієтолог, — не засмажу-
вати і не переварювати».
 Зелень на столі — це те, що 
має бути обов’язково в будь-яку 
пору року, каже дієтолог. І го-
тувати салати має бути доброю 
звичкою здорової та успішної 
людини. 
 Будь-які свіжі овочі — ка-
пуста, морква, редька, ріпа, 
дайкон, селера подрібнюються, 
листкові овочі рвуться руками. 
Заправляти соком лимона або 
бальзамічним оцтом, олією чи 
сумішшю олій, горіхами. 
 Є й сендвічі (бутерброди, 
накладанці), які працюють на 
здоров’я. Ось, приміром, як 
цей, що його пропонує дієтолог: 
з висівковим хлібом (житнім), 
хумусом (паштетом із бобових 
зі спеціями та овочами) та осе-
ледцем.
 А правильний хумус готуємо 
так. Треба взяти склянку ква-
солі, половину склянки горіхів, 
столову ложку олії, зубчик час-
нику, столову ложку томатної 
пасти, стебла селери. Квасолю 
замочити на 4 години, відвари-
ти до повної м’якості. Часник 
порізати і протушкувати під 
кришкою з томатною пастою. 
Збити в блендері, додати горі-
хи, сіль та спеції за смаком. За-
мість хліба з такою пастою ще 
дуже смакують свіжі огірки або 
стебла селери.

Корисні вареники
 На десерт Оксана Ски-
талінська пропонує запікати мо-
лодильні яблука — із сухофрук-
тами, притрушені корицею, з 
горіхами, медом. Киселі, узва-
ри, фруктові желе, суфле, штру-
делі з мінімумом тіста і максиму-
мом фруктів. Млинці, вареники 
з обдирного борошна — з маком 
і родзинками, із замороженими 
ягодами, з тертими яблуками.
 А ще можна і треба варити ва-
реники. Лікар пропонує рецепт 
вареників з ягодами, наразі — за-
мороженими. Отож розморожуй-
мо і готуймо!
 Треба (на 2 порції): склянка 
зернового борошна і борошна для 
замісу; столова ложка олії; яйце; 
вода. Замісити тісто, розкачати 
товщиною в 2 мм, зліпити неве-
личкі вареники з улюбленими 
ягодами. Проварити на слабко-
му вогні 5-7 хвилин. При подачі 
додати сметани (якщо не піст).
 Свою розповідь у перший ра-
нок посту лікар підсумовує тим, 
що називає страви свого снідан-
ку, а це: квасоля в томаті, гарбуз 
печений та салат.
 Оксана Скиталінська не 
стомлюється повторювати, що 
здорове харчування — це сві-
жоприготоване, різноманітне і 
різнокольорове. Життя чудове, 
наголошує Оксана і радить ціну-
вати кожну його мить цитатою 
Омара Хаяма: «Ти скажеш, що 
життя — єдина мить. // Її цінуй, 
у ній черпай натхнення. // Як 
проведеш його, так і пройде, // 
Не забувай: воно — твоє творін-
ня!». ■

ДО СЕЗОНУ

Харчування здорове 
і різнокольорове
Дієтолог Оксана Скиталінська розповідає про молодильні яблука 
і ділиться формулами бадьорості

■

Вареники із замороженими ягодами.
Фото Оксани СКИТАЛІНСЬКОЇ.

❙
❙

Оксана Скиталінська.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Корисна їжа.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Слово «піст» сприймається різними людьми по-різному: дехто любить 
і слово, і час, який воно позначає, а дехто ставиться до нього з осторо-
гою і з певними нотками суму. Нічого в цьому нема надзвичайного, бо 
всі ми живемо своїми переживаннями, звичками, емоційними станами. 
Але з тієї ж таки причини, що ми люди, дещо можна й потрібно корегу-
вати. Зокрема, харчування. 
Оксана Скиталінська на власному прикладі показує дива, що творять із 
людиною правильно підібрані продукти у поєднанні з настроєм, з яким 
вони готуються, і загалом зі світлим сприйняттям життя. Дієтолог каже: 
«На мою думку, піст — це хороша можливість оздоровити своє тіло і, 
можливо, душу. Тому що під час посту людина відмовляється від біл-
ків тваринного походження. І це дуже добре для більшості людей, які 
харчуються жирним і смаженим м’ясом, вживають багато солодощів, 
мало рухаються. Зрештою, для наших предків м’ясо не було щоденною 
їжею і нам також не варто споживати м’ясо щодня». 
Відразу зауважимо, вагітним жінкам, дітям, підліткам, людям, які го-
туються або перенесли операції, після інфекційних захворювань не 
варто виключати тваринні білки із раціону. Тобто у всьому важливий 
принцип: не нашкодь. 
Більшість людей споживають пісні страви незалежно від певного ка-
лендарного періоду. Тому бажано озброїтися всіма знаннями того, що 
корисного в такій їжі. А вона насправді оздоровлює та омолоджує. 
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«Не можу повірити, що представник маленької країни Хорватії виграв 
такий престижний приз — це щось неймовірне. Важко збагнути, що в 

боротьбі за «Золотий м’яч» я випередив Мессі і Роналду, котрі домінували 
впродовж тривалого часу».

Лука Модрич
півзахисник ФК «Реал» (Іспанія) та збірної Хорватії

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Розділивши з ФІФА повно-
важення в питанні визначення 
кращого футболіста планети, 
після багаторічної паузи зна-
не французьке видання «Франс 
футбол» у нинішньому році зно-
ву отримало право на одноосіб-
ний «пошук» кандидата на «Зо-
лотий м’яч».
 Підбиваючи в жовтні під-
сумки 2018 року, ФІФА дещо 
здивувала футбольну спільно-
ту, віддавши титул «Найкра-
щого» капітану збірної Хорватії 
Луці Модричу. Основне питан-
ня фанатів до Міжнародної фут-
больної асоціації стосувалося 
того, чому це звання не дістало-
ся представникові збірної, котра 
виграла чемпіонат світу-2018.
 Однак у ФІФА був вагомий 
аргумент: Модрич — кращий 
гравець московського «мундіа-
лю» та водночас переможець 
Ліги чемпіонів у складі мадрид-
ського «Реала». Зрештою, й ти-
тул віце-чемпіона, котрий здо-
була його національна команда 
на світовому форумі, — чогось 
вартий.
 З огляду на неоднознач-
ність ситуації, з великим інте-
ресом чекав футбольний світ 
церемонії вручення «Золото-
го м’яча», сподіваючись, що 
«Франс футбол» «встановить 
справедливість». Одним із клю-
чових та найбільш достойним 
претендентом на престижну на-
городу називали півзахисника 
чинних чемпіонів світу Антуана 
Грізманна, в активі котрого, ок-

рім планетарного «золота», була 
ще й вагома клубна відзнака, 
котра свідчила про виграш ним 
у складі мадридського «Атлети-
ко» Ліги Європи-2017/2018.
 Утім і у випадку з оголошен-
ням підсумків свого голосуван-
ня представники впливового 
видання, як раніше і  їхні ко-
леги з ФІФА, мусили конста-
тувати електоральну перемогу 
хорвата Модрича. В опитуван-
ні, котре «ФФ» проводив по-
між 148 журналістів, хорватсь-
кий півзахисник «Реала» сут-
тєво випередив своїх конкурен-
тів. Загалом, від респондентів 
Модрич отримав 753 бали, тоді 
як його найближчий переслі-
дувач — Кріштіану Роналду — 
зібрав лише 476 пунктів. При 
цьому Антуан Грізманн, якому 
багато хто пророкував «Золо-
тий м’яч», опинився в рейтин-
говому листі лише на третьому 
місці з 414 очками.
 «Не можу повірити, що 
представник маленької країни 
Хорватії виграв такий престиж-
ний приз — це щось неймовір-
не. Важко збагнути, що я випе-

редив Мессі і Роналду, котрі до-
мінували впродовж тривалого 
часу. Ліонель і Кріштіану пере-
бувають на недосяжному рівні 
для інших, їхнiй вплив і внесок  
в історію футболу просто фено-
менальні», — відзначив Мод-
рич. Відзначимо, що хорват пе-
рервав десятирічну гегемонію 
Мессі та Роналду, котрі, почи-
наючи з 2008 року, безрозділь-
но перемагали в боротьбі за «Зо-
лотий м’яч».
 Щойно хорватський півза-
хисник отримав головну пер-
сональну відзнаку у футболь-
ному світі, інформаційний світ 
миттєво наповнився критични-
ми заявами невдоволених під-
сумками такого серйозного це-
ремоніалу. Не промовчав у цій 
ситуації й Грізманн: «Я не роз-
чарований. Дуже радий, що 
став чемпіоном світу. Сподіва-
юся, що в майбутньому на місці 
Модрича буде хтось iз моїх пар-
тнерів по клубу або збірній. У 
2018 році я виграв Лігу Європи 
і чемпіонат світу. Що ще я по-
винен був зробити для здобуття 
«Золотого м’яча»? Не знаю». ■

Григорій ХАТА

 Для будь-якої національної коман-
ди участь у чемпіонаті світу — це виз-
нання її високого класу, а заодно — й 
підтвердження організаційних зусиль 
спортивних функціонерів. Перше пот-
рапляння збірної України на «мун-
діаль», котре стало можливим завдя-
ки сенсаційному шостому місцю на ЧЄ-
2013, було сприйняте як тріумф.
 Без сумніву, подібного успіху 
прагне й нове керівництво ФБУ на чолі 
з Михайлом Бродським. Щоправда, 
тепер, аби потрапити на планетарний 
форум, національним збірним потріб-
но долати класичний відбірковий тур-
нір. І, за два тури до його завершення, 
«синьо-жовті» мають зовсім не багато 
шансів на поїздку до Китаю.
 Готуючись до передостанньої серії 
кваліфікаційного марафону, голов ний 
тренер української команди Євген Мур-
зін заявив, що для сприятливого завер-
шення відбору його підопічним потріб-
но здобути три перемоги в чотирьох за-
ключних матчах.
 Своїм правом на одну помилку «си-
ньо-жовті», так би мовити, вже ско-
ристалися, коли, слідом за яскра-
вою перемогою над Словенією в За-
поріжжі, програли в гостях фавори-
ту групи — збірній Іспанії. Тепер же 
підопічні Мурзіна мусять лише пе-
ремагати. Утім навіть перемоги в за-
ключних двох поєдинках кваліфіка-
ції — над Чорногорією та Словенією 
— не гарантують команді Мурзіна на 
сто відсотків участь в чемпіонаті сві-
ту, адже в боротьбі за останню, тре-
тю, перепустку для нашої групи «си-
ньо-жовтим» потрібно сподіватися, 
зокрема й на осічки конкурентів. На-
разі українські баскетболісти посіда-
ють у своїй «пульці» непрохідне п’яте 
місце. І, якщо, приміром, збірну Чор-
ногорії підопічні Мурзіна матимуть 
шанс обійти завдяки переконливій пе-
ремозі в очному протистоянні, то для 
обгону латвійців «синьо-жовтим» не 
обійтися без допомоги спортивної фор-
туни, адже можливостей самостійно 

пригальмувати прибалтійську збірну 
в нашої команди не буде.
 Поки ж можна говорити, що, попри 
перебування збірної України на пере-
достанньому місці в секстеті, коман-
да Євгена Мурзіна демонструє у від-
борі на ЧС-2019 вельми непоганий 
баскетбол. Інша справа — що «синьо-
жовтим» бракує стабільності. Однак в 

умовах, коли головному тренеру пос-
тійно доводиться варіювати складом, 
іншого результату годі й чекати.
 Якщо на початку вересня переграти 
іменитих іспанців збірній Україні до-
помогли наші повпреди з НБА — Олек-
сій Лень та Святослав Михайлюк, то в 
матчі-відповіді жодного з них у складі 
вітчизняної команди не було. Вийшло 

так, що в цьому принциповому матчі не 
зміг Мурзін задіяти й тих, хто за кіль-
ка днів до матчу на Піренеях активно 
працював на перемогу «синьо-жовтих» 
у грі з чинним чемпіоном континенту 
— Словенією.
 У Запоріжжі, де збірна Украї-
ни приймала словенців, кращими в 
складі господарів були талановиті мо-
лоді хлопці, котрі влітку набиралися 
досвіду в Літній лізі НБА, Юсуф Санон 
і Олександр Кобець. Проте перший че-
рез клубні справи (Санон виступає за 
словенську «Олімпію»), а другий — че-
рез травму коліна були відсутні на мат-
чі своєї збірної в Іспанії. Утім навіть у 
доволі слабкому складі «синьо-жов-
ті» дали справжній бій титулованим 
іспанцям, поступившись їм, у підсум-
ку, чотирма пунктами. «Була хороша 
гра з обох боків, але ми здійснили за-
надто багато помилок. До того ж у нас 
була коротка лава запасних. Ми мали 
шанс в останній атаці, але не влучили 
триочковий кидок. Що вдієш, це бас-
кетбол», — визнав Мурзін. ■ 

ФУТБОЛ

Маленький гегемон
Після десятирічного домінування Мессі та Роналду «Золотий м’яч» отримав капітан 
хорватської збірної

■

Капітан віце-чемпіонів світу 2018 року Лука Модрич після здобуття 
титулу кращого футболіста за версією ФІФА став володарем 
і «Золотого м’яча».
Фото з сайта eurosport.ru.

❙
❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Добре, але недостатньо
Після поразки титулованим іспанцям вітчизняна баскетбольна збірна відчутно 
зменшила свої шанси на участь у «мундіалі»

■

Через травму коліна Олександр Кобець (гравець американського «Кепітал Сіті Гоу-Гоу») 
не зміг допомогти збірній України в матчі з іспанцями.
Фото з сайта fbu.ua

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група І. 
Туреччина — Іспанія — 71:67, Україна — 
Словенія — 82:54, Латвія — Чорногорія 
— 75:84. Іспанія — Україна — 72:68, Сло-
венія — Латвія — 77:82, Чорногорія — Ту-
реччина — 71:66.
 Турнірне становище: Іспанія — 8 пере-
мог/2 поразки, Туреччина — 7/3, Чорногорія, 
Латвія — 6/4, Україна — 5/5, Словенія — 
2/8.

■



КАЛЕЙДОСКОП

Варка ВОНСОВИЧ

 У той час, коли в Росії роблять 
дитячі ліжечка у вигляді танків 
чи бронетранспортерів і видають 
це за найвищий прояв патріотиз-
му (зрештою, можна ще пригада-
ти казкового Ємелю, який їздив на 
печі), американські шоу-мени з ко-
манди Hoonigan Racing Division ви-
рішили перетворити дитяче ліжко 
на... справжній автомобіль. Новітні 
«кулібіни» весь процес «перетво-
рення» записали на відео й викла-
ли на своєму «Ютуб»-каналі.

 Автор ідеї — Ден Соммер — 
вирішив таким чином утілити ди-
тячі мрії багатьох автолюбителів. 
Пластикове ліжечко у вигляді 
Ferrari Testarossa він установив на 
раму від спорт-кара, а щоб коле-

са та покришки зайняли свої міс-
ця, його команда трошки підріза-
ла кузов. На «машину» встанови-
ли 125-кубовий мотор. У результаті 
вийшла досить цікава «модель», 
правда, автора ідеї запитали, чому 

ж не 250-кубовий двигун, на що 
той резонно відповів: «Ще пожи-
ти хочеться!». Слід зазначити, що 
команда Hoonigan Racing Division 
вирізняється своїми авантюрними 
ідеями. ■

«АВТОПРОМ»

Зі спальні — на автодром
Авантюрну ідею втілили американські шоу-мени

■
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Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №133■

ПОГОДА■

Нижче, ще нижче...
Глобальна економіка додає все нових факторів для падіння ціни на нафту. Чекаємо дешевших бензину, 
пропан-бутану і газу для населення

УКРАЇНА МОЛОДА
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Прокололося колесо. Мужик 
вийшов iз машини i почав вiдкру-
чувати. Перехожий запитує:
 — Ти що робиш?
 — Колесо знімаю.
 Той швидко озирнувся, дiстав 
ломик і вдарив по лобовому 
склу:
 — А я, мабуть, магнітофон 
візьму.

* * *
 Мужик купив нову машину, 
мчить на ній по трасі з величез-
ною швидкістю. І раптом бачить 
табличку: «Збав швидкість — 50 
км». Поїхав повiльнiше. Через де-
який час бачить ще одну табличку: 
«Збав швидкість — 20 км». Зно-
ву знизив швидкiсть. Чеpез пів-
години — знову табличка: «Збав 
швидкість — 10 км». А ще чеpез 
годину він бачить таку вивіску: 

«Ласкаво просимо в ресторан 
«Збав швидкість».

* * *
 Велосипедист на пішоходному 
переходi врізається в чолов’ягу. 
Обидва падають.
 Велосипедист:
 — Тобі реально пощастило.
 — Та ти мене трохи калікою 
не зробив.
 — Саме пощастило — у мене 
недавно права відібрали, а до цьо-
го я КамАЗ водив.

* * *
 Чоловік загубив у магазинi 
дружину. Раптом він побачив кра-
сиву дiвчину. Пiдiйшов і каже:
 — Поговоріть, будь ласка, зі 
мною.
 — ?
 — І моя дружина відразу 
знайдеться.

По горизонталі:
 1. Галицько-Волинський король, 
про якого Тарас Химич зняв фільм. 
7. Російський білий генерал, голо-
внокомандувач Північно-Західної 
армії, який у 1919 році ледь не захо-
пив Петроград. 8. Перекладач у ко-
зацькому війську. 9. Плавучий засіб 
капітана Врунгеля. 10. Річка, оспіва-
на Олександром Довженком. 12. Чо-
хол на лампу для захисту очей від 
світла або для зосередження світ-
ла в певному напрямку. 13. Мусуль-
манський Бог. 16. Легендарний гу-
ляйпільський «батько». 18. Різ-
новид графіки, відбиток на папері, 
рідше — на шовку. 19. Немилість 
влади. 20. Шкільний учнівський 
колектив. 22. Грузинський народ-
ний танець. 23. Український вчений, 
конструктор у галузі ракетно-косміч-
ної техніки. 24. «Тонкий світ», вихід 
із фізичного тіла.
По вертикалі: 
 2. Перестановка букв у слові, 
що створює інше слово. 3. Застарі-
ла гра в карти, зазвичай на трьох. 4. 
Ім’я героя одеських оповідань Ісаака 
Бабеля, від якого отримав своє пріз-
висько Ігор Коломойський. 5. Цикл із 
двох окремих віршів, що складають 

одне смислове ціле. 6. Самотня лю-
дина, що живе без родини. 7. «А та 
..., суча дочка, розкудкудакалась, як 
квочка. Енея не любила — страх!» 
(Іван Котляревський). 10. Місто, об-
логу якого змалював Микола Гоголь 
у повісті «Тарас Бульба». 11. Героїня 
дилогії Льюїса Керролла. 14. Одна з 
найбільших на землі змій. 15. Тонка 
загострена паличка. 16. Садова яго-
да. 17. Марка автомобіля. 18. Істо-
ричний регіон Франції. 21. Танець, 
основним елементом якого є відби-
вання певного ритму каблуками тан-
цюриста. ■

Кросворд №132
від 4 грудня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -1…-6

 -3…+2

Північ -1…-6

 -3…+2

Центр -1…-6

 -3…+2

Схід +2…-4

 +2…-4

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +1…-4

 -2…+3

Дара ГАВАРРА

 Уже давно не секрет, що наре-
чена нашого прославленого боксера 
Володимира Кличка так і не дійшла 
з ним до вінця, зате, здається, чаша 
терпіння її родини наповнилася по 
самі вінця. Батьки актриси постійно 
висловлюють занепокоєння, спогля-
даючи, як їхня донька після розста-
вання з батьком своєї дитини пусти-
лася берега, стала завсідником різ-
них сумнівних закладів, де її постій-
но фотографують папараці в досить 
непривабливому стані. 
 Останню ж пригоду Панеттьєрі 
обговорюють ще жвавіше, адже її 
новий бойфренд, актор-початківець 
Браян Хікресон, з яким вона зустрі-

чається останнім часом, зробив їй 
пропозицію руки і серця. З одного 
боку — радісна подія, а з другого — 
те, як цю пропозицію було зроблено, 
ставить Хейден у досить-таки при-
низливу ситуацію. Річ у тім, що в од-
ному з лос-анджелеських барів Бра-
ян, з яким останнім часом актриса 
всюди з’являється, будучи силь-
но напідпитку, вигукнув на весь 
зал, вставивши при цьому не-
цензурщину: «Всім закрити 
пельку. Я збираюся зробити 
своїй дівчині пропозицію!», 
після чого став на коліно 
перед Хейден і промовив: 
«Дакото Феннінг, ти вий-
деш за мене заміж?» — і 
простягнув їй 
перстень, 

зроблений iз паперу. Дакота Фен-
нінг — актриса фільмів «Павутина 
Шарлотти» та «Дуже хороші дівча-
та». Почувши не своє ім’я, підпила 
Панеттьєрі почала голосно реготати, 
щоб нівелювати незручний момент, 
а згодом сказала, що жарт Браяна їй 

дуже сподобався.
 Близькі Хей-

ден занепокоєні її 
зв’язком із 28-річ-

ним актором, у 
якого немає по-
стійної роботи, 
а, крім того, 
він має великі 
борги. Мама 
акторки, Лес-
лі Вогель, ска-
зала, що не 
довіряє ниніш-

ньому обран-
цю своєї 
доньки і що 
він може ви-

користовува-
ти її в корис-

ливих цілях. 
«Я б не назвала 
його бойфрен-

дом доньки. Він 
просто друг, а час 

покаже, чесна 
він людина 

чи ні». ■

АЛКОТЕСТ 

Хейден Панеттьєрі пустилася берега
Близькі переживають за нинішній стан актриси

■

Хейден Панеттьєрі.❙

6 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах оже-
ледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi -2...-4, удень -1...+1.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -6...-8, удень 0...+2. Яремче: вночi 
-5...-7, удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень 0...+2. 
Рахiв: уночi -4...-6, удень +1...+3.

4 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 1 см, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
2 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
немає, Івано-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 3 см, 
Коломия — 12 см, Пожежевська — 5 см.
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