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Смачні ідеї 

для посту 

від киянки

У Києві відкривається виставка 

до 80-річчя проголошення 

Карпатської України

стор. 2» стор. 15»

ВВП України продовжують формувати 

аграрії, — разом з айтішниками, 

металургами, працівниками торгівлі. 

Осторонь чомусь залишається 

оборонпром, хоча на нього виділяють 

величезні кошти 
стор. 6»

Їсти 
не скоромно

«Була, є й хоче 
бути українською»

Пожежі, спровоковані незаконним спалюванням сміття та сухостою, продовжують травмувати і навіть забирати життя людей, тварин і птахів.
Фото з сайта rivne.media.

❙
❙

Наказ: відставити!

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,311 грн 

1 € = 29,585 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Горіли трави, 
палали...
Попри підвищення штрафів, українці продовжують 
спалювати сухостій і сміття де прийдеться стор. 12»
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«Із 2018 року в зоні конфлікту на Донбасі було зафіксовано 279 жертв серед 
цивільного населення: 55 загиблих i 224 поранених».

(Зі звіту моніторингової місії ООН iз прав людини в Україні)

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРАВОЗАХИСТ

Росіяни 
брешуть усім
Павлу Грибу потрібна 
термінова операція
Людмила НІКІТЕНКО

 Із заступником голови Місії ЄС в Україні 
Аннікою Вальдеманн зустрілася українська 
омбудсман Людмила Денісова й обговорила 
питання щодо необхідності проведення термі-
нової операції 20-річному політв’язню Павлу, 
Грибу, якого утримують у Ростові-на-Дону.
 Анніка Вальдеманн зазначила, що вона 
поділяє оцінку щодо серйозного стану Павла 
та висловила сподівання, що до хлопця допус-
тять незалежних лікарів синхронно з допуском 
медиків до Кирила Вишинського. «Я повідоми-
ла, що направила клопотання Уповноважено-
му з прав людини в РФ Тетяні Москальковій 
щодо необхідності невідкладної операції Пав-
ла в лікарні, але відповіді поки не отримала», 
— зазначає український омбудсман.
 Тим часом до хворого Павла Гриба, якого в 
Білорусі в серпні 2017 року затримали росій-
ські силовики за буцімто підбурювання грома-
дянки РФ Тетяни Єршової до теракту на шкіль-
ній лінійці в Сочі, у в’язницю вперше допус-
тили виконувача обов’язків Генконсула Украї-
ни в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського. 
Опісля він повідомив, що бранець Кремля має 
поганий стан здоров’я, але духом не падає і вже 
надіслав звернення до українського, російсько-
го омбудсманів та в Європарламент.
 Людмила Денісова також каже, що під час 
зустрічі йшлося і про надання медичної допо-
моги трьом пораненим військовополоненим 
морякам — Василю Сороці, Андрію Ейдеру та 
Андрію Артеменку. «За інформацією від Мос-
калькової, Василю Сороці вже зробили перед-
операційне обстеження, але саму операцію чо-
мусь затягують. Це створює ризик для його 
інвалідності, бо часу для відкладання хірур-
гічного втручання немає», — уточнює пані 
Людмила. Адже, за її словами, після обстрілу 
російськими прикордонниками в Азовському 
морі у пораненій руці Василя досі є осколки і 
він не може зігнути пальці. Хоча московська 
уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва 
стверджує, що моряк одужав на 80%. 
 Не може вільно пересуватися, уточнює 
Людмила Денісова, і військовополонений мо-
ряк Андрій Ейдер, у якого осколкове пора-
нення ніг. Не кращі справи і в Андрія Арте-
менка, у якого осколкове поранення та силь-
не забиття правої кисті руки. 
 Також, наголошує Людмила Денісова, 
кримському татарину Едему Бекірову, який 
перебуває у тяжкому стані в сімферопольсь-
кому СІЗО на території тимчасово окуповано-
го Криму, теж потрібна кваліфікована допо-
мога лікарів та належні умови тримання. 
 Тож український омбудсман вислови-
ла прохання щодо продовження тиску Євро-
пейського Союзу на РФ стосовно дотриман-
ня норм міжнародного гуманітарного пра-
ва. Водночас Людмила Денісова заявляє, 
що глибоко обурена словами Уповноважено-
го з прав людини в РФ Тетяни Москалькової 
щодо нібито переслідування Україною жи-
телів тимчасово окупованого Росією Криму.
 «Ця інформація була надана російським 
омбудсманом під час зустрічі з Верховним 
Комісаром ООН iз прав людини Мішель Ба-
челет i потім розповсюджена ЗМІ. Вона має 
бути підтверджена або спростована РФ. Тож 
чекаю від Тетяни Москалькової списку пріз-
вищ тих людей, проти яких, за її словами, 
владою України «объявлена буквально охо-
та», — наполягає Людмила Денісова. І до-
дає, розповсюдження такої інформації без 
прізвищ не личить статусу Уповноваженого 
з прав людини.
 «На відміну від РФ, Україна знає всі пріз-
вища і захищає кожного свого громадянина. 
Нами передано Росії списки українців для бе-
зумовного звільнення та повернення на Бать-
ківщину», — підсумовує українська омбуд-
сман. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Противник 11 березня один раз по-
рушив режим припинення вогню, об-
стрілявши зі стрілецької зброї опор-
ний пункт підрозділу Об’єднаних сил 
у смузі відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Схід» 
у районі міста Авдіївка. Втрат серед 
наших захисників унаслідок обстрі-
лу немає.
 Станом на ранок 12 березня пору-
шень режиму припинення вогню не 
зафіксовано. Об’єднані сили надійно 
контролюють дії противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись при цьому 
умов припинення вогню.
 Тим часом моніторингова місія 
ООН iз прав людини в Україні зафік-
сувала системні порушення прав лю-

дини на непідконтрольній українсь-
кому урядові території Донбасу. «На 
цивільне населення продовжує роз-
повсюджуватися дія рішень і струк-
тур, введених iз порушенням ук-
раїнського законодавства та Кости-
туції. Продовжуються систематичні 
посягання на права людини, зокрема 
практика 30-денного тримання під 
вартою», — йдеться у звіті. Спостері-
гачі підкреслюють, що реалізація ос-
новних прав людини залишається об-
меженою.
 Представники моніторингової 
місії ООН також заявили про те, що 
з 2018 року в зоні конфлікту на Дон-
басі було зафіксовано 279 жертв серед 
цивільного населення: 55 загиблих i 
224 поранених.
 Нагадаємо, що загалом жерт-

вами війни на сході України за пе-
ріод iз квітня 2014 року й до почат-
ку 2019-го стало від 12,8 до 13 тис. 
осiб. Із числа загиблих: 3,3 тис. осiб 
— цивільні громадяни, 4 тис. — ук-
раїнські військовослужбовці, 5,5 
тис. —  бойовики, що підтримува-
ли Росію. (Щоправда, скільки було 
знищено в ході боїв громадян РФ, які 
воювали на сході нашої держави, до-
стеменно не відомо). ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Останнім часом усе більше сторі-
нок української історії поверта-
ються з небуття і набувають но-
вих сенсів та актуальності. Одна з 
них — історія Карпатської Украї-
ни, яка у 1939 році на короткий час 
збурила всю Європу і чи не вперше з 
часів Української революції 1917—
1921 років гостро поставила на по-
рядок денний українське питання. 
Карпатську Україну тоді назива-
ли «найменшою в Європі країною 
з найбільшими національними ам-
біціями». І було чого — в момент, 
коли більшість країн ще сподіва-
лася уникнути війни і відкупити-
ся від нацистів, заплющуючи очі на 
гітлерівські спроби перекроювання 
кордонів, Карпатська Україна пер-
шою кинула виклик союзнику Гіт-
лера хортиській Угорщині, взяв-
шись за зброю. 
 Опір був короткий, але ще до кін-
ця травня загони Карпатської Січі 
давали відсіч угорським окупантам. 
На допомогу українцям Закарпаття 
прийшло багато галичан, волинян і 
наддніпрянців, колишніх вояків ар-
мії УНР та Української галицької 
армії, допомагаючи як зброєю, так 
і власною участю. Промовистий епі-
зод — єдиний син відомого поета Во-
лодимира Самійленка загинув у бо-
ротьбі за Карпатську Україну. 
 Пізніше цей досвід використали 
командири УПА, яким довелося во-
ювати і проти німців, і проти загонів 
НКВС.
 Про яскравий і драматичний 
шлях Закарпаття від розпаду Авс-
тро-Угорської імперії і прагнення 
приєднатися до Акта Злуки УНР та 
ЗУНР до кривавих подій на Крас-
ному полі 15 березня 1939 року та 
спроб знищити пам’ять про ті події 
розповідає виставка «Наша земля 
проголошує: вона була, є й хоче бути 
УКРАЇНСЬКОЮ», яка сьогодні від-
кривається на Хрещатику, біля Го-
ловпошти. У виставці, яку підготу-
вали фахівці Українського інституту 
національної пам’яті спільно з істо-

риком Олександром Пагірею, пред-
ставлені унікальні фото, свідчення 
очевидців, історичні документи.
 «Історія Карпатської України — 
коротка: кілька місяців автономії, 
кілька днів незалежності. Але дра-
матична і яскрава, у ній ніби сфо-
кусовано всю українську історію 
XX століття. Вона про прагнення 
до свободи, про готовність захища-
ти її до останнього подиху всупереч 
несприятливим обставинам. Про ге-
роїзм попередників, який служить 
прикладом для наступних поколінь. 
Це одна з тих сторінок історії, яку 
нинішнє покоління, знову змушене 
захищати незалежність із зброєю в 
руках, має перечитувати особливо 
ретельно. І для засвоєння досвіду, і 
для натхнення», — розповідає голо-
ва Інституту Володимир В’ятрович. 
 Історичні паралелі, які можна 
простежити на прикладі історії Кар-
патської України, в наш час набува-
ють особливої актуальності. Цікаво, 
що головним командантом Карпат-
ської Січі було обрано Дмитра Клим-
пуша. А його онука, Іванна Клим-
пуш-Цинцадзе, нині є віце-прем’єр-
міністром iз питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Украї-
ни. «Сьогодні, у часи збройної аг-
ресії, особливо важливо пам’ятати 
та вшановувати тих, хто у найсклад-
ніші періоди нашої історії продов-
жував боротися за об’єднання ук-
раїнців та самостійність України. 
Відновлення та популяризація пов-
ної та правдивої історії України як 
для нас самих, так і за кордоном є 
спільним великим завданням для 
наукової спільноти, влади та гро-
мадськості. Правда — це наша зброя 
для відбиття гібридних атак Росії, 
яка намагається переконати, що Ук-
раїна «недодержава». Правда — це 
шлях до єднання українців та утвер-
дження України як повноправного 
та невід’ємного члена європейсь-
кої родини», — говорить пані віце-
прем’єр.
 Виставка на Хрещатику в Києві 
демонструватиметься впродовж бе-
резня-квітня. Аналогічні стенди 15 
березня відкриються у місті Хуст 
Закарпатської області, а 22 березня 
виставку демонструватимуть в Уж-
городі, в приміщенні Закарпатської 
ОДА в рамках фестивалю «Історія:
UA». ■

НА ФРОНТІ

Тридцять діб у неволі
Місія ООН занепокоєна системними порушеннями 
прав людини в ОРДЛО

■

Святкування тисячоліття святого Вацлава у Празі. Українці пройшли маршем 
у козацьких і гуцульських одностроях. 28 вересня 1935 року.

❙
❙

ДО ДАТИ

«Була, є й хоче бути українською»
У Києві відкривається виставка до 80-річчя проголошення 
Карпатської України

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

 Новим заступником секретаря Ради на-
ціональної безпеки і оборони стане Сергій 
Кривонос, який нещодавно зняв свою кан-
дидатуру з виборів президента України та 
підтримав чинного главу держави Петра 
Порошенка. До цього займав посаду пер-
шого заступника командувача Сил спе-
ціальних операцій Збройних сил України.
 Учора в першій половині дня Пет-
ро Порошенко анонсував призначення 
до РНБО керівника комісії з питань обо-
ронної промисловості та військово-тех-
нічного співробітництва. Раніше питан-
нями військово-технічного співробітниц-
тва займався Олег Гладковський, якого 
звільнили 4 березня.

■
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Тетяна МІЩЕНКО

 У Києві 12 березня експер-
ти Національного реєстру ре-
кордів реєстрували найдовше 
дитяче волосся в країні. У роз-
плетеному стані довжина коси 
юнки сягає до двох метрів! 
 Столична 15-річна шко-
лярка з такою дівочою красою 
претендує і на світовий рекорд 
(ім’я рекордсменки до кінця 
процедури тримають у секреті). 
У Книзі рекордів Гіннесса нині 
триває реєстрація рекорду ди-
тячого волосся з меншим пара-
метром, ніж у нашої українсь-
кої Мавки, констатують вітчиз-
няні експерти.

 Як відомо, рекорд най-
довшого волосся серед дорос-
лих жінок (2 м 45,5 см) нале-
жить Христині Кречківській 
із Дрогобича. Щоб відростити 
таку довгу красу, дівчина під-
стригала волосся тільки один 
раз за 15 років. Перед офіцій-
ним вимірюванням у 2016 році 
тоді 27-річної красуні чотири 
стилісти мили, висушували і 
розчісували її волосся кілька 
годин поспіль. ■

ОВВА!

Комунальні 
страждання
Хто — без тепла і світла, 
хто — ошпарений 
Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Півсотні мешканців харківської новобу-
дови по вулиці Мирній, 19 перекрили рух 
транспорту на центральному проспекті На-
уки, домагаючись підключення їхнього бу-
динку до електричної мережі. За словами 
протестувальників, будівельна компанія 
не врегулювала стосунки з Обленерго, тому 
власники квартир не можуть постійно от-
римувати цю так необхідну кожному кому-
нальну послугу. Світло їм то вмикають, то 
вимикають знову. Оскільки газові котли в 
будинку працюють від електрики, то, зро-
зуміло, люди отримали подвійну проблему. 
 Після вуличного пікета струм до новобу-
дови вiдновили. Але чи вирішиться пробле-
ма повністю найближчим часом, поки що не-
відомо. 
 А по вулиці Садовій у Харкові днями ста-
лася інша комунальна трагедія. Там двоє 
слюсарів КП «Харківські теплові мережі» 
спустилися до теплової камери, аби полаго-
дити трубу, що вийшла з ладу. На лихо, став-
ся прорив, і одного з ремонтників буквально 
накрила хвиля гарячої води. Від отриманих 
опіків i травм живота 57-річний чоловік по-
мер у кареті швидкої допомоги. 
 «За фактом НП наразі проводять служ-
бове розслідування, — повідомив генераль-
ний директор підприємства Сергій Андрєєв. 
— Те, що сталося, — нещасний випадок. Це 
може бути як людський фактор, так і пору-
шення правил техніки безпеки». ■

КРИМІНАЛ

Примус спати 
з москалями
Українок відправляли у 
Воронеж у сексуальне 
рабство
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 На пункті пропуску «Гоптівка» на Хар-
ківщині днями було затримано трьох мо-
лодих жінок, які їхали до Росії. Можливо, 
вони й не привернули б увагу прикордонни-
ків, якби одну з них не підозрювали в торгів-
лі людьми. Оперативники слідкували давно 
за діяльністю сутенерки. Як з’ясувалося, ко-
лишня громадянка України вже п’ять років 
живе в РФ і займається вивозом дівчат для 
того, аби використовувати їх у сфері інтим-
них послуг. 
 «Жінку затримали представники Націо-
нальної поліції, — повідомила помічник на-
чальника прикордонного відділу Оксана Іва-
нець. — Їй було пред’явлено підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення згід-
но зi статтею 149 Кримінального кодексу 
України». 
 Кількома днями раніше на тій же «Гоп-
тівці» правоохоронці затримали 24-річну 
жительку Дніпра, яка намагалася продати з 
тією ж метою двох дівчат до Воронежа. Про 
це повідомила поліція Дніпропетровщини.
 Затримана діяла разом iз 22-річною спіль-
ницею. В інтернеті вони розшуковували й вер-
бували молодих жінок, переправляли через 
кордон i передавали третім особам для сексу-
альної експлуатації. За кожну дівчину суте-
неркам платили по 10 тисяч російських руб-
лів. Це приблизно 4 тисячі гривень. Під час 
обшуків поліцейські вилучили в затриманої 
докази протиправної діяльності — банківські 
картки, робочі записи, квитки та інші речі. Її 
спільницю наразі розшукують. ■

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Не інакше як ударом по гаманцях 
пересічних українців, можна назвати 
драконівські нововведення від ВРУ та 
Кабміну: одні затвердили, а інші вті-
лять у життя в травні цього року за-
кон, згідно з яким буде встановлено 
абонплату на... «комуналку». Ба біль-
ше, аби уникнути заборгованості насе-
лення за такого роду послуги, за про-
строчення платежу нараховуватимуть 
пеню, розмір якої становитиме 0,01% 
боргу за день. Не оплатив рахунки до 
20 числа поточного місяця — готуй до-
даткові копійки, які щодня накопичу-
ють десятки гривень, а потім і сотню-
другу.
 Зауважимо, що Закон «Про житло-
во-комунальні послуги» депутати ух-
валили ще наприкінці 2017 року і він 
мав набути чинностi цьогоріч iз 1 січ-
ня. Але життя українців за новими 
«комунальними правилами» було від-
терміновано влітку минулого року — 
Верховна Рада виявила певну лояль-
ність, переглянувши своє рішення. Не 
те щоб піклувалися про всіх. Просто 
закон за відсутність лічильників про-
понує штрафувати постачальників. 
Встановити їх скрізь до початку 2019-

го було нереально. Ось тому й мали всі 
споживачі відтермінування.
 Що змінить із травня новий закон? 
Доведеться платити пеню за простро-
чення платежів, введуть абонплату на 
«комуналку», зобов’яжуть впускати 
у квартиру комунальників, дозволять 
відключати комунальні послуги за бор-
ги, комунальники платитимуть штра-
фи за відключення послуги без при-
чини. Ще через півроку після набуття 
чинностi закону українці повинні бу-
дуть вибрати постачальника комуналь-
них послуг і модель роботи: кожен ук-
ладає договір сам, ОСББ укладає угоду 
від імені всіх мешканців.
 Щодо пені — деякі гарячі депу-
татські голови пропонували її зроби-
ти вдесятеро більшою. Але вирішили 
не нагнітати і так не просту ситуацію. 
Тому, починаючи уже з 20 травня, ук-
раїнці, які платять за «комуналку» 
із запізненням, платитимуть «лише» 
0,01% від боргу за кожен день. Ска-
жімо, якщо сім’я платить в серед-
ньому 1500 грн. за «комуналку» на 
місяць і прострочила платіж на 90 днів, 
то сума боргу збільшиться десь на 27 
грн. Щоправда, в майбут ньому розмір 
пені може бути переглянуто, зрозумі-
ло, в бік збільшення.

 Щодо абонплати, то Кабінет 
Міністрів розробив документ, який 
встановить максимальний розмір 
абонентської плати. Коефіцієнт 
витрати: гаряча вода і тепло — 
0,004; холодна вода — 0,0035; ви-
везення сміття — 0,0015. Отже, в 
2019 році максимальна абонпла-
та на тепло, гарячу воду станови-
тиме 43 грн., на холодну воду — 
37,6 грн. і на вивезення сміття — 
16,1 грн.
 А зi збiльшенням мінімальної за-
робітної плати також збільшувати-
муть і максимальні розміри абонп-
лати. Водночас, як і зараз, окремо 
потрібно буде платити за послугу як 
товар. Але навіть якщо зовсім не ко-
ристуватися комунальною послугою, 
абонплату доведеться оплачувати у 
будь-якому випадку.
 Як роз’яснюється в документі: 
«Плата за абонентське обслуговуван-
ня — платіж, який споживач пла-
тить виконавцю комунальної пос-
луги з індивідуального договору про 
надання комунальних послуг у бага-
токвартирному будинку». А зібрані 
гроші спрямують на витрати з укла-
дання договорів, розподіл послуги, 
обслуговування лічиль ників. ■

Людмила НІКІТЕНКО

  Віднедавна Черкась-
кий обласний кардіоло-
гічний центр — із новим 
ангіографічним обладнан-
ням. Його продемонстру-
вали під час відкриття ан-
гіографічної операційної 
у відділенні інтервенцій-
ної радіології. Придба-
ли новий апарат, вартість 

якого понад 23 млн. грн., 
за рахунок співфінансу-
вання з державного та об-
ласного бюджетів.
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» у Черкась-
кій ОДА, до цього часу в 
медичному центрі пра-
цював 10-річний прилад, 
який уже потребував за-
міни. Під нову операцій-
ну в кардіоцентрі реконс-

труювали й приміщення, 
на що спрямували близь-
ко 4 млн. грн. з обласного 
бюджету, придбали туди й 
необхідне обладнання на 
1,5 млн. грн. 
 «Операційна вже за-
працювала в тестовому 
режимі. І я можу впевне-
но стверджувати, що без 
такого відділення сучас-
ної кардіології не існує, 
— каже головний лікар 
Черкаського кардіоло-
гічного центру Світлана 
Журба. — Адже цей апа-
рат — основа. І недарма 
метод коронарографії на-
зивають «золотим стан-
дартом». І додає, що такі 
операції роблять безплат-
но — потрібними матеріа-
лами пацієнтів забезпечує 
держава.

 За словами Олександра 
Білоуса, серцево-судинно-
го хірурга, заввідділення 
інтервенційної радіології, 
встановлене нове облад-
нання дає змогу, завдяки 
якісному різнокутовому 
зображенню, проводити 
діагностику та лікування 
важких інфарктів міокар-
да. До речі, Черкаський 
кардіоцентр — у п’ятірці 
кращих медзакладів краї-
ни за кількістю вилікува-
них пацієнтів із таким за-
хворюванням. 
  У Черкаській ОДА ка-
жуть, що незабаром таке 
ж обладнання встанов-
лять в Уманській цент-
ральній районній лікарні. 
Адже той район Черкащи-
ни є територіально відда-
леним. ■

ТАРИФИ

Не зволікай — плати
Скоро штрафуватимуть за кожен день заборгованості

■

МЕДИЦИНА

Серце радіє
У кардіоцентр придбали апарат 
вартістю понад 23 мільйони гривень

■

Довге волосся — добра доля.
Фото зі сторінки представниці 

Національного реєстру рекордів 

у «Фейсбуці».

❙
❙
❙
❙

РЕКОРДИ

Краса — 
довга коса
15-річна киянка претендує на світову першість

■
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«Напрацювались» 
 Оголосили перерву, попра-
цювавши лише годину. Таки да-
ються взнаки передвиборчі пре-
зидентські перегони і поміж де-
путатами. Учора народні обран-
ці, відкривши ранкове засідання 
парламенту, розбіглися на перер-
ву і зiбралися лише після обіду. 
 Проте розпочалося ранко-
ве засідання зi скандалу. Голо-
ва фракції «Блок Петра Поро-
шенка» Артур Герасимов про-
демонстрував запис телефон-
ної розмови між кандидатом у 
президенти Юлією Тимошенко 
та олігархом Ігорем Коломой-
ським. Виступаючи з трибуни, 
пан Герасимов  заявив, що лі-
дерка «Батьківщини» має пуб-
лічно розповісти про фінансо-
ве співробітництво з олігархом: 
«Сьогодні вся країна обгово-
рює розмову між Юлією Воло-
димирівною Тимошенко та Іго-
рем Валерійовичем Коломойсь-
ким. І я хотів би, щоб ви почули 
це ще зараз», — заявив Гераси-
мов і увімкнув на телефоні за-
пис розмови. На ньому жінка, з 
голосом, схожим на голос Тимо-
шенко, вітає з днем народжен-
ня Ігоря Коломойського та дя-
кує йому за те, що «вміє бути 
справжнім другом та справж-
нім партнером». Проте дослу-
хати розмову до кінця депута-
там не вдалося, адже до трибу-
ни підбiг нардеп від «Батьків-
щини» Олександр Абдуллін і в 
грубій формі відповів пану Ге-
расимову. Однак Герасимова не 
спинили й вигуки з парламент-
ської ложі з вимогою вимкну-
ти телефон, він і надалі вигуку-
вав: «Цей запис демонструє те, 
що ми і так добре знаємо. У Ігоря 
Коломойського є два кандидати 
на виборах — це Зеленський та 
Тимошенко», — заявив Артур 
Герасимов. 
 Не змовчала й лідерка «Бать-
ківщини». У відповідь вона роз-
повіла про чергову частину роз-
слідування журналістів про 
розкрадання в оборонній сфері 
й участь у цьому правоохорон-
них органів. Ба, більше: за сло-
вами пані Тимошенко, у Верхов-

ній Раді вже ухвалили рішення 
про створення тимчасової слід-
чої комісії щодо розслідуван-
ня масштабної корупції в «обо-
ронці», органiзованої, як заяви-
ла Юля, оточенням Президента 
Петра Порошенка та за участі 
правоохоронних органів. 

«А давайте про мову?»
 Після перерви до трибуни 
вийшов голова Комітету з пи-
тань культури та духовності 
Микола Княжицький, який є 
автором закону про мову. Саме 
цей законопроект протягом ос-
танніх тижнів парламентарії 

ніяк не можуть почати розгля-
дати. Проте, за словами автора, 
він є невідкладним і прийняти 
його необхідно у найближчий 
час. Документом пропонується 
створити Національну комісію 
зі стандартів державної мови 
та запровадити посаду Уповно-
важеного із захисту державної 
мови. Також він визначатиме 
спілкування на державних по-
садах винятково українською, 
проте, що важливо, не заборо-
няє використовувати будь-яку 
мову в побутовому житті. Окрім 
цього, в законі важливим пун-
ктом є частина щодо друкова-

ної преси. Таким чином парла-
ментарії пропонують збільши-
ти кількість україномовних ви-
дань. Оскільки, за словами пана 
Княжицького, на сьогодні в Ук-
раїні лише 27% преси видаєть-
ся українською мовою, все інше 
публікують російською: «Ми 
досягли квот на телебаченні 
та радіомовленні, ми зробили 
так, що тепер в українських 
книгарнях понад 70% продук-
ту є україномовним. І це знач-
на перемога. Бо до 2014 року в 
будь-якому книжковому мага-
зині була маленька поличка з 
українською книгою, зараз же 

вона розвивається. І настав час 
змін і для української преси. 
Не повинно так бути, що ми на 
п’ятому році війни маємо 70% 
російськомовної преси, тому я 
прошу депутатів звернути увагу 
і на цей пункт», — прокоменту-
вав пан Княжицький. 
 У першому читанні Рада ух-
валила «мовний» законопроект 
4 жовтня 2018 року. Підготовка 
законопроекту до другого читан-
ня тривала близько чотирьох мі-
сяців. За цей час Комітет ВР iз 
питань культури та духовності 
опрацював понад дві тисячі поп-
равок до цього документа, які 
надійшли від народних депу-
татів. «Останні соціологічні опи-
тування свiдчать, що більшість 
громадян підтримує українсь-
ку мову як єдину дер жавну. Це 
загальний суспільний настрій, і 
парламент відповідає йому. І ми 
зможемо під час обговорення за-
конопроекту розвіяти всі міфи і 
всю брехню, яку намагається 
посіяти московська пропаган-
да проти закону про українську 
мову», — зазначив Андрій Па-
рубій.
 У проекті йдеться про те, 
що на державному рівні перед-
бачено організацію курсів ук-
раїнської мови для дорослих. 
Також держава має забезпечи-
ти можливість вільно опанува-
ти державну мову громадянам 
України, які не мали такої змо-
ги. Також законопроект перед-
бачає, що супровід культурно-
мистецьких, розважальних і 
видовищних заходів в Україні 
має здійснюватися державною 
мовою. У разі, якщо конферанс 
здійснює особа, яка не володіє 
нею, організатор повинен забез-
печити синхронний або послі-
довний переклад такого висту-
пу державною мовою.
 Також учора в парламенті ко-
лишні «регіонали» створили ще 
одне міжфракційне об’єднання 
під назвою «За Одесу». Його 
співкерівниками обрано народ-
них депутатів Сергія Кiвало-
ва та Дмитра Голубова. Цікаво, 
що пан Ківалов є членом фракції 
«Опозиційний блок», а пан Го-
лубов входить до фракції «Блок 
Петра Порошенка». ■

Хто може бути усиновлювачем? 
 Законодавством України визначено коло 
осіб, які можуть бути усиновлювачами:
 — дієздатна особа, не молодша 21 року, за 
винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 — особа має бути старша за дитину не менш 
як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої 
особи різниця у віці не може бути меншою за 18 
років;
 — подружжя;
 — особи, які проживають однією сім’єю; 
 — якщо дитина має лише матір або лише 
батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають 
правовий зв’язок із нею, усиновлювачем дитини 
може бути один чоловік або одна жінка.
 При цьому кількість дітей, яку може усино-
вити один усиновлювач, необмежена.

Чи є якісь переваги у праві на 
усиновлення?
 Так, переважне право над іншими усинови-
ти дитину має громадянин України, в сім’ї яко-
го виховується дитина; який є родичем дити-
ни; якщо усиновлювачем є чоловік матері або 
дружина батька дитини; якщо особа усинов-
лює одразу кількох дітей, які є братами та/або 
сестрами. Крім того, переважне право на усинов-
лення дитини має подружжя.

Як стати на облік потенційним 
усиновлювачам? 
 Облік громадян України, які постійно прожи-
вають на території України і бажають усиновити 
дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб 
стати на облік, потенційним усиновлювачам пот-
рібно подати: 
 — заяву про взяття на облік як кандидатів в 
усиновлювачі; 
 — копію паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу заявника;
 — довідку про заробітну плату за останні 6 
місяців або копію декларації про доходи за по-
передній календарний рік, засвідчену органами 
ДФС;
 — копію свідоцтва про шлюб (якщо заявни-
ки перебувають у шлюбі);
 — висновок про стан здоров’я кожного за-
явника; 
 — засвідчену нотаріальну письмову згоду  
другого з подружжя на усиновлення дитини (у 
разі усиновлення дитини одним із подружжя);
 — довідку про наявність чи відсутність су-
димості для кожного заявника, видану тери-
торіальним центром з надання сервісних послуг 
МВС; 
 — копію документа, що підтверджує право влас-
ності або користування житловим приміщенням.

Що робить служба у справах 
дітей?
 Служба у справах дітей протягом 10 робочих 
днів після надходження заяви та всіх докумен-
тів перевіряє їх на відповідність вимогам законо-
давства, проводить бесіду із заявниками, скла-
дає акт обстеження житлово-побутових умов за-
явників, розглядає питання про можливість заяв-
ників бути усиновлювачами та готує відповідний 
висновок. У разі надання позитивного висновку 
ставить заявників на облік кандидатів в усинов-
лювачі. 
 Після знайомства та встановлення контакту з 
дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються 
до служби у справах дітей із заявою про бажан-
ня усиновити дитину. Служба у справах дітей го-
тує висновок про доцільність усиновлення та від-
повідність його інтересам дитини. Висновок по-
дається в суд разом з іншими документами.

На що ще потрібно звернути увагу?
 Усиновлення дитини здійснюється за пись-
мовою згодою: батьків дитини, засвідченою но-
таріально, піклувальників, опікунів або закла-
ду охорони здоров’я чи навчального закладу, 
де перебуває дитина. Також усиновлення здій-
снюється і за згодою самої дитини, якщо вона 
досягла такого віку та рівня розвитку, що може 
її висловити. У разі відсутності дозволу опікуна, 
піклувальника на усиновлення дитини така зго-
да може бути надана органом опіки та піклуван-
ня. 
 Суд своїм рішенням може постановити про-
ведення усиновлення без дозволу органу опі-
ки і піклування, якщо буде встановлено, що 
усиновлення дитини відповідає її інтересам. 
Роз’єднання братів і сестер при усиновлені не 
допускається.

Як звернутися до суду?
 Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до 
суду заяву про усиновлення. Також до заяви дода-
ються:
 — копія свідоцтва про шлюб, а також письмо-
ва згода на це другого з подружжя, засвідчена но-
таріально, — при усиновленні дитини одним із под-
ружжя;
 — медичний висновок про стан здоров’я заяв-
ника;
 — довідка з місця роботи із зазначенням за-
робітної плати або копія декларації про доходи;
 — документ, що підтверджує право власності 
або користування жилим приміщенням;
 — інші документи, визначені законодавством.
 Судові витрати, пов’язані з розглядом спра-
ви про усиновлення, сплачуються заявником.

Здійснення нагляду за дотриманням 
прав усиновлених дітей
 Нагляд за умовами проживання і вихован-
ня усиновлених дітей здійснюється службами у 
справах дітей за місцем проживання усиновлю-
вачів до досягнення ними 18 років. Крім того, 
щороку протягом перших трьох років після уси-
новлення дитини перевіряються умови її прожи-
вання та виховання. В подальшому така перевір-
ка здійснюватиметься один раз на 3 роки до до-
сягнення дитиною 18 років.

Куди звертатися по детальну 
консультацію та роз’яснення?
 Якщо у вас залишились питання з цього приво-
ду, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру сис-
теми безоплатної правової допомоги за номером: 
0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах 
України, або звертайтеся в центри та бюро надання 
безоплатної правової допомоги по всій країні.

ПАРЛАМЕНТ

Калинову вчити 
нiколи не пiзно
За три тижні до президентських виборів депутати працюють 
повільно та неефективно

■

Під стінами Верховної Ради мітингувальники вимагали прийняти закон про мову.❙

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА■

Соломія БОНДАРЕНКО

Як всиновити дитину?
Відповідає міністр юстиції Павло Петренко 

 Доброго дня! Ми з дружиною виховали двох дітей, нині вони вже дорослі і живуть окремо, але 
нам хочеться подарувати любов та тепло дитині з дитячого будинку. Куди звертатися та які доку-
менти необхідно зібрати?

Сергій Стеценко
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 Європейський авіабудівний кон-
церн «Аеробус» (Airbus) готує про-
рив у сфері пасажирських переве-
зень у містах, повідомляє «Німець-
ка хвиля». Концерн презентував 
розроблений у Німеччині прото-
тип самокерованого літаючого елек-
тротаксі CityAirbus, яке зможе пе-
ревозити чотирьох пасажирів. Пре-
зентація відбулася в понеділок, 11 
березня, в німецькому місті Інголь-
штадт, яке стане тестовим полігоном 
для випробовування таких транспор-
тних засобів, передає інформагенція 
dpa. Біля міської ратуші вперше по-
казали прототип в оригінальному 
розмірі. Місто Інгольштадт — учас-
ник проекту ЄС Urban Air Mobility 
(«Міська аеромобільність»), у рам-
ках якого випробовують застосуван-

ня пасажирських безпілотних лі-
тальних апаратів у містах.
 CityAirbus «виглядає доволі кру-
то, тож тепер він тільки повинен ще 
літати», пожартував міністр транс-
порту Німеччини Андреас Шоєр під 
час презентації.
 «Аеробус» планує, що в майбут-
ньому авіатаксі зможе доправляти 
пасажирів постійними маршрута-
ми, наприклад із аеропорту до цен-
тру міста. CityAirbus також мож-
на використовувати у сфері охоро-
ни здоров’я, приміром, аби швид-
ко перевозити медиків, донорську 
кров чи органи для проведення не-
відкладних операцій. Використання 
CityAirbus для польотів за індиві-
дуальними маршрутами концерн не 
планує.
 Розробники вбачають в авіатаксі 
альтернативу автомобілям і громад-

ському транспорту, але не класич-
ним авіаперевезенням. CityAirbus 
може долати близько 50 кіломет-
рів за один політ і розвивати макси-
мальну швидкість 120 кілометрів за 
годину. «Напевно, такі транспорт-
ні засоби не літатимуть від міста до 
міста», — зазначив речник «Аеробу-
са» Ґреґор фон Курзелль. 
 CityAirbus почнуть тестувати в 
середині цього року. Польоти над за-
будованими районами нині не пла-
нуються, тому що концерн не має 
відповідних дозволів. В «Аеробусі» 
прогнозують, що розробка законо-
давчих норм для використання без-
пілотних пасажирських апаратів у 
ЄС триватиме щонайменше до 2025 
року. «Тільки тоді авіатаксі мож-
на буде використовувати з комер-
ційною метою», — зазначив речник 
концерну.
 «Аеробус» — найбільша в Єв-
ропі авіабудівна компанія. Заводи 
«Аеробуса» працюють у Франції, Ні-
меччині, Іспанії, Великій Британії, 
Китаї та США. У лютому концерн 
оголосив про припинення виробниц-
тва найбільших у світі пасажирських 
літаків A380 через низький 
попит. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Як уже повідомляла «УМ», на 
квітневих виборах в Естонії до пар-
ламенту пройшли п’ять партій. Одна 
з них — Консервативна народна пар-
тія Естонії (EKRE), представників 
якої вважають правими популістами. 
6 березня заступник голови парла-
ментської фракції EKRE Хенн Піллу-
аас заявив про територіальну прина-
лежність Естонії земель у Ленінград-
ській області та частині Псковської 
області, які раніше входили до скла-
ду Естонської РСР. Ідеться, зокрема, 
про місто Івангород. «Росія силою за-
брала в нас ці території, повернути 
їх силою нам, звичайно, не вдасться. 
Але ми 50 років чекали відновлення 
своєї незалежності і можемо чекати 
ще і ще. Раптом ми колись отримає-
мо ці території назад. Для того щоб 
змінити кордон, потрібно провести 
всенародне голосування-референ-
дум для зміни Конституції», — за-
явив Хенн Піллуаас.
 Він також додав, що «укладе-
ний у 2014 році російсько-естонсь-
кий договір про кордон закріплює 
окуповану естонську територію за 
Росією». Піллуаас запропонував 
два шляхи — повернути місто Ес-
тонії або заплатити за використан-
ня цієї території.
 Естонські ЗМІ цю заяву пана Піл-
луааса проігнорували. Адже популіс-
ти з EKRE є найвідомішими майс-
трами провокацій на теренах Балтії. 
Адже свою виборчу кампанію вони 
розпочали зі спорудження тимчасо-
вого пам’ятника 20-й гренадерській 
дивізії Ваффен-СС. Члени партії не-
одноразово виправдовували нацист-
ську Німеччину та применшували 
злочини, здійснені Гітлером, а керів-
ництво партії відмовлялося засуджу-
вати такі висловлювання. Політики 
EKRE називають російськомовних 
співвітчизників «паразитуючими 
тіблами». Якщо правляча чотири 
попередні роки Центристська пар-
тія, яка підтримує близькі контакти 
з правлячою у Росії путінською пар-
тією «Єдина Росія» і яку підтримує 
російська меншина Естонії, влашто-
вувала на 9 травня походи «Безсмер-
тного полку» з радянською символі-
кою, то популісти EKRE проводили 
в цей же день марші зi смолоскипа-
ми і під нацистською символікою та з 

нацистськими гаслами. Популісти з 
EKRE обіцяють недалекоглядним ес-
тонським люмпенам усе, що миле їх-
ньому вуху. Від багатого і заможно-
го життя до... зняття західних санк-
цій iз путінської Росії. 
 Як не дивно, але такі нібито ан-
тиросійські провокації з боку EKRE 
вигідні саме Кремлю. Бо вони дають 
привід кремлівській пропаганді уза-
гальнювати ситуацію та втокмачу-
вати росіянам і світу думки про «фа-
шиствующих» балтійців-русофобів, 
про загрозу, яку становить великій 
Росії маленька Балтія. 
 Відтак кремлівське видання 
«Спутнік Ньюс» відразу підхопи-
ло й поширило заяву Хенна Піллу-
ааса про територіальні претензії. У 
російській Держдумі прокоментува-
ли «заяви Таллінна» (зауважте, що 
заява окремої особи вже видається 
за позицію країни). Член комітету з 
розвитку громадянського суспільс-
тва, питань громадських і релігійних 
об’єднань Віталій Мілонов сказав у 
відповідь, «що юридично неможливо 
висунути претензії Москві за те, що 
Івангород входив і входить до складу 
Росії», цитує його «Газета.ру». 
 І вже зовсім несподіваний пово-
рот подій в Естонії. Попри всі попе-
редні обіцянки і запевнення, прав-
ляча Центристська партія на чолі з 
прем’єр-міністром Юрі Рітасом цьо-
го тижня розпочала попередні пере-

говори про можливість створення ко-
аліції з популістами з EKRE. Перемо-
жець виборів — опозиційна праволі-
беральна Партія реформ, яка здобула 
34 зi 101 парламентського мандата, 
опинилася у скрутному становищі — 
вузькому полі пошуку коаліційних 
партнерів. Цим намагаються ско-
ристатися центристи, які програ-
ли вибори, посівши друге місце з 26 
мандатами. Тож у намаганнях збере-
гти владу вони пішли на контакти з 
EKRE.
 Такий реверанс збурив Естонію 
значно більше, ніж балачки про 
Івангород. Можливу майбутню ко-
аліцію вже називають «червоно-ко-
ричневою» чи «пактом Молотова—
Ріббентропа», маючи на увазі змову 
комуністів і фашистів. Така необач-
ність може обернутися Центрист-
ській партії внутрішнім розколом. 
«Від цієї жахливої коаліції потрібно 
відмовитись ще до її укладання», — 
заявив член правління Центристсь-
кої партії Раймонд Кальюлайд, який 
набрав на квітневих виборах най-
більше голосів виборців серед одно-
партійців. Учора він повідомив, що 
виходить iз правління партії на знак 
протесту проти контактів з EKRE. За 
його прикладом готові піти ще кіль-
ка відомих членів партії. Довіра ви-
борців, особливо російськомовних, 
до Центристської партії виявилася 
підірваною. ■

КРИЗА

У темряві 
й непевності
Парламент Венесуели 
оголосив надзвичайний 
стан
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Починаючи з 7 березня, у Венесуелі 
тривають масштабні відключення елект-
роенергії. Робота з відновлення енергоме-
реж просувається дуже повільно. За сло-
вами Мадуро, причиною відключень стали 
кібератаки зі США. Вашингтон відкидає ці 
звинувачення. На додаток на електростан-
ції в одному з районів Каракаса, столиці 
Венесуели, вранці (за місцевим часом) у 
понеділок, 11 березня, пролунав вибух. 
Про це повідомляє інформагенція «Ассо-
шiейтед пресс» iз посиланням на очевид-
ців, які бачили полум’я. Масштаб пошко-
джень достеменно не відомий. Три з чо-
тирьох трансформаторів, які постачають 
електроенергією район Каракаса Барута, 
не працюють. Фахівці не можуть їх пола-
годити, заявив тимчасовий президент Ве-
несуели Хуан Гуайдо.
 Керівник об’єднання інженерів-елек-
тротехніків Венесуели Вінстон Кабас за-
явив про технічні проблеми на гідроелек-
тростанції «Гурі», яка є ключовою для 
електромережі країни. Фахівець запере-
чив твердження уряду Ніколаса Мадуро 
про саботаж на гідроелектростанції та вка-
зав на недостатні ремонтні роботи і відтік 
кваліфікованої робочої сили за кордон.
 Перебої з електрикою призвели до 
проблем із водопостачанням. Дедалі біль-
ше венесуельців змушені набирати воду з 
гірських джерел. Багато крамниць зачи-
нені, а люди часто не мають готівки, щоб 
купити їжу. На автозаправках, які ще пра-
цюють, шикуються довгі черги. Без стру-
му потерпають і лікарні. Щоб підтримати 
критичних пацієнтів, життя яких зале-
жить від медичного обладнання, викорис-
товують електричні генератори. 
 Опозиція звинувачує владу в непро-
фесійних діях. Тимчасовий президент Гу-
айдо закликав людей вийти на масові про-
тести по всій країні у вівторок. Лідер опо-
зиції назвав ситуацію в Венесуелі «катас-
трофою» і закликав парламент оголосити 
надзвичайний стан. Згодом контрольова-
ний опозицією законодавчий орган схва-
лив відповідне рішення.
 Більшість членів ЄС, а також США, Ка-
нада, Австралія, чимало країн Латинської 
Америки й Організація американських де-
ржав — загалом понад 50 країн — визнали 
Гуайдо тимчасовим президентом Венесуе-
ли, а контрольовану опозицією Національ-
ну асамблею — єдиним легітимним зако-
нодавчим органом країни. Однак фактич-
но політику ще не вдалося перейняти вла-
ду в країні. Національну асамблею Мадуро 
практично позбавив влади два роки тому, 
створивши Конституційну асамблею, в 
якій домінують його прибічники.
 Від 2014 року в країні регулярно спала-
хують вуличні протести проти президен-
та. Венесуела, що володіє найбільшими за-
пасами нафти, роками потерпає від браку 
харчів і медикаментів. У 2018 році показ-
ник інфляції в країні перевищив позначку 
в один мільйон відсотків. Мільйони вене-
суельців покинули країну.
 Державний секретар США Майк Пом-
пео доручив упродовж 72 годин вивести 
весь дипломатичний персонал США з Ве-
несуели через кілька годин після того, як 
Вашингтон запровадив санкції проти росій-
ського банку через його діяльність із де-
ржавною нафтовою компанією Венесуели 
PDVSA. «Це рішення відображає погіршен-
ня ситуації у Венесуелі, а також свідчить, 
що присутність дипломатичного персона-
лу США в посольстві стала обмеженням 
для політики США», — йдеться у заяві Де-
рждепартаменту 11 березня. Держсекретар 
США Майк Помпео також заявив, що Росія 
та Куба причетні до кризи в Венесуелі, бо 
підтримують режим Мадуро. ■

■

Кордон між Росією та Естонією проходить через річку Нарва.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙

ПРЕТЕНЗІЇ

Віддайте Івангород! 
В Естонії заговорили про повернення територій, які свого часу привласнила Росія

■

ТЕХНОЛОГІЇ

Так хочеться літати
«Крилате» таксі незабаром надасть таку можливість

■
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Українці самі «візьмуть у руки» 
європейські зарплати
 Найоптимістичніше щодо 
вітчизняних перспектив, як во-
диться, налаштований Прем’єр–
міністр Володимир Гройсман. 
«Ми працюємо, щоби в 2019 
році економіка стабільно рос-
ла  на понад 3%. Будемо про-
довжувати робити капітальний 
ремонт країни, інвестувати ре-
сурси в дороги, інфраструкту-
ру, будемо будувати об’єкти со-
ціальної інфраструктури», — 
сказав Прем’єр, обіцяючи про-
водити реформи, в тому числі й 
медичну.  
 Міністр фінансів України 
Оксана Маркарова вважає, що 
ситуація у нашій країні стабілі-
зувалася. За її словами, економі-
ка зростає вже протягом 12 квар-
талів. «І якщо Україна збереже 
статус-кво такий, як зараз, то 
для того, щоб наздогнати Поль-
щу, така, як вона є сьогодні, тре-
ба 50 років. Це, звичайно, для 
нас дуже довгий термін. І ми 
точно плануємо і маємо рецеп-
ти, щоб наздогнати швидше», 
— сказала вона і додала, що ро-
битимуться кроки, щоб приско-
рити темпи розвитку й отрима-
ти бажані результати.
 Які саме кроки робитиме 
уряд, міністр не повідомила. А 
за прогнозами економічних ек-
спертів нашу державу в 2019 
році очікує стагнація економіки 
і втеча сотень тисяч працівни-
ків за кордон. У січні 2019 року 
Світовий банк знизив розрахун-
ковий темп зростання ВВП Ук-
раїни на 2019 рік з 4% до 2,9%. 
Аналітики пояснюють: виною 
цьому — зростання невизначе-
ності щодо політичних подій і 
негативний вплив уповільнен-
ня структурних реформ на ди-
наміку української економіки.
 До зовнішніх загроз, які 
можуть завдати шкоди еконо-
міці України, аналітики вклю-
чають можливість подальшої 
відкритої військової агресії з 
боку Росії, приділяючи особ-
ливу увагу розвитку ситуації в 
басейні Азовського моря. Інші 
небезпеки — це неконтрольова-
ний Brexit, торгові війни США 
з Китаєм та іншими країнами, 
а також уповільнення зростан-
ня світової економіки.
 На думку експертів, наслід-
ком цих явищ може стати над-
лишкова пропозиція сировини, 
а отже — падіння її вартості на 
світових ринках. Це боляче вда-
рить по українському експорту, 
призведе до скорочення при-
пливу валюти і зниження вар-
тості гривні і, отже, сприяти-
ме інфляції. Ще один ризик, на 
який сьогодні звертають увагу 
— можливе падіння інтересу 
іноземних інвесторів до вкла-
дення грошей в країни, що роз-
виваються. Зазвичай подібні 
явища виникають напередод-
ні світових економічних криз, 
тоді капітал шукає для себе 
найбільш надійний прихисток, 
яким зазвичай є розвинені еко-
номіки та захищені ринки. І 
хоча бізнес у цих сегментах дає 
значно менший прибуток, ніж 
у країнах третього світу, як, на-
приклад, в Україні, але він доз-

воляє знизити до мінімуму мож-
ливі ризики.
 Ще один негативний сце-
нарій для України: відтік робо-
чої сили збільшить диспропор-
ції між попитом і пропозицією 
на ринку праці, що вплине на 
подальше зростання заробітної 
плати в Україні. Рішення, ух-
валені Німеччиною і Чеською 
Республікою щодо лібералі-
зації ринків праці і їх ширшо-
го відкриття для працівників 
з України, ще більше усклад-
нять ситуацію на ринку праці в 
нашій державі. Іншими слова-
ми, заробляти українці будуть, 
може, і більше, але бурхливого 
розвитку економіки, скоріше за 
все, не буде.
 «Зрозуміло, що експорт ро-
бочої сили найближчим ча-
сом тільки посилюватиметься. 
Уже зараз він формує близько 
12% ВВП України, але цей по-
казник може вирости до 20% в 
найближчі роки. Як наслідок   
— українці самі «візьмуть у свої 
руки європейську зарплату», — 
коментує тенденцію економіст 
Олександр Охріменко.  За його 
словами, в міру інтеграції ук-
раїнці, які мають досвід роботи 
в ЄС, зможуть працювати на но-
вих підприємствах, які відкри-
ватимуться в Україні в рамках 
глобалізації. «Для європейсько-
го бізнесу вже зараз відкриття 
логістичних центрів в Україні 
для поставок товарів по всьому 
світу стало звичайним явищем. 
Ростемо», — зауважив він.

Зростають ІТ, «аграрка», 
сфера послуг 
 «Структурні зміни» — це 
гарний вираз, який часто люб-
лять вживати політики та еко-
номісти, але вони рідко звер-
тають увагу на реальний хід 
подій в країні. В Україні, дійс-
но, за п’ять років відбулися іс-
тотні структурні зміни, які вже 
впливають на наше життя, але 
про це намагаються не згадува-
ти», — продовжує Охріменко, 

зазначивши, що саме структур-
ні зміни тепер будуть впливати 
на наше життя протягом найб-
лижчих 50 років. 
 Йдеться про тенденцію, 
коли Україна за останні п’ять 
років стала «аграрною краї-
ною». «Дійсно, частка сільсь-
кого господарства у ВВП Ук-
раїни зросла з 7,6 до 8,9%. Але 
при цьому частка переробної 
промисловості у ВВП України 
зросла з 11,5 до 12%, — зазна-
чає експерт. — Сільське госпо-
дарство не тільки годує україн-
ців, а й стимулює розвиток про-
мисловості. Тому воно багато в 
чому допомогло пережити кри-
зу 2014-2015 років і забезпечу-
ватиме зростання промисло-
вості України в найближчі 
роки».
 При цьому металургія, на 
його думку, була і буде флагма-
ном української промисловості. 
А ось видобуток корисних копа-
лин хоча і продовжує відіграва-
ти велику роль в економіці Ук-
раїни, але його частка у ВВП 
була близько 6% і залишати-
меться на такому ж рівні. Якщо, 
наприклад, у нашій країні не 
почнеться бум видобутку слан-
цевого газу. 
 При цьому частка IT-пос-
луг у 2018 році становила 3,8%, 
у той час як в 2013 році була 
лише 3,3% від ВВП. «Повтори-
ти досвід США і зробити силіко-
нову долину в Україні складно, 
але розвивати ІТ-послуги реаль-
но, і це відбуватиметься і далі, 
та замінити IТ-послугами сіль-
ське господарство або металур-
гію нереально. Потрібно реаль-
но оцінювати можливості, — ко-
ментує Охріменко. — Сфера пос-
луг в Україні розвивається дуже 
хорошими темпами. І це добре, 
тому що світова тенденція якраз 
і робить ставку на сферу послуг, 
а не на промисловість. Тому не 
дивуйтеся, що частка торгівлі 
у ВВП України займає близь-
ко 14%, і це найбільший сектор 
економіки».

 За словами економіста, в цьо-
му плані ми йдемо у фарватері. 
«У ЄС і США частка торгівлі та-
кож є головною у ВВП. Ми йде-
мо за трендом. Крім того, роз-
виток інтернет-торгівлі дозво-
ляє Україні стати світовим грав-
цем у цій сфері. Уже через 15-20 
років інтернет-торгівля витіс-
нить традиційну. При цьому не 
має значення, де буде офіс фір-
ми або складу. Все буде глобалі-
зовано. Уже зараз з’являються 
торгові компанії, де офіс — в Ір-
ландії, склади — в Україні, а по-
купці продукції — у всіх країнах 
світу. І це — майбутнє. Саме така 
сфера торгівлі потрібна нам і пот-
рібна світу», — констатує він. 

Податки по-новому
 Ще одна реформа, яка сут-
тєво впливає на ділову актив-
ність, — рівень оподаткування 
та адміністрування податків. 
За твердженням влади, в цьому 
сенсі у нас усе добре. Тобто по-
датків стало менше, а платити 
їх — простіше. 
 «Частка податків у ВВП 
України в 2018 році станови-
ла 15,7% проти 12,8% в 2013 
році. Фіскальний тиск зріс. 
Багато в чому через рахунки 
ПДВ — тепер бізнесу доводить-
ся віддавати більше грошей до 
держбю джету. Зросли і подат-
ки з фізичних осіб, що теж доб-
ре для скарбниці, але дратує ук-
раїнців. Але так буде і далі, — 
стверджує Охріменко і додає: 
— Будь-яка влада хоче, щоб усі 
громадяни платили податки, 
адже грошей у держбюджеті на 
всіх не вистачає. Тому буде за-
гальне декларування доходів і 
витрат українців, і ліквідація, 
реформація спрощеної форми, 
а також обмеження розрахун-
ків готівкою. Вчіться платити 
податки, як в ЄС, навіть якщо 
вам це не подобається».

Міражі оборонки
 Війна, як знають всі еконо-
місти, це лише з одного боку 

сумна і печальна подія. З іншо-
го — дозволяє розвиватися еко-
номіці завдяки зростанню війсь-
ково–промислового комплексу. 
За логікою, така ж ситуація має 
бути і в нас: маємо п’ять повних 
років україно–російської війни, 
нові озброєння, освоєні нашими 
виробниками, поповнення фрон-
тових і тилових складів тощо.
 Утім статистика показує 
зворотне: частка експорту оз-
броєнь з України з 2009 по 2018 
роки впала на 47%. Принайм-
ні так свідчать дані досліджен-
ня Стокгольмського інститу-
ту дослі дження проблем світу. 
За його інформацією, з 2009 по 
2014 роки частка українсько-
го експорту на світовому рин-
ку становила 2,7%, але з 2014-
го  по  2018 - й вона скоротилася 
до 1,3%. Таким чином, Україна 
зайняла 12-те місце в рейтингу 
найбільших експортерів зброї 
за версією SIPRI, піднявшись 
на одну позицію: в торішньому 
рейтингу Україна посідала 11-те 
місце.
 До першої п’ятірки рейтин-
гу ввійшли США, на які припа-
дає 36% світового ринку торгів-
лі зброєю, Росія (21% — з 2009 
року впала на 17%), Франція 
(6,8%), Німеччина (6,4%) і Ки-
тай (5,2%). Усього на п’ять най-
більших експортерів зброї при-
падає 75% світової частки.
 До речі, лідерами імпорту 
зброї стали Саудівська Аравія 
(12% — проти 4,3% в 2009—
2013 роках), Індія (9,5% — впа-
ла 24% з 2009 року), Єгипет 
(5,1%), Австралія (4,6%) та Ал-
жир (4,4%). Україна хоча й не 
ввійшла до рейтингу, але, згід-
но з дослідженнями, торік ми за-
купили зброї на світовому ринку 
на 50 млн. доларів.
 Питання «Чому?» сьогодні 
звучить особливо гостро, надто 
враховуючи останній скандал 
із Укроборонпромом. «Не вар-
то покладати особливі надії на 
аудит підприємства оборонки, 
навіть якщо залучити «вели-
ку четвірку». Причому всю. До 
речі, одна з цих компаній про-
гледіла навіть корупцію у FIFA, 
де все було взагалі «на поверх-
ні» і «рити» особливо не було 
потрібно, — написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» еконо-
міст Олексій Кущ. — Значно 
важливіше зовсім інше питан-
ня. Україна витрачає 5% ВВП 
на сектор оборони, а кореляції 
між цими витратами і зростан-
ням ВВП немає. Військовий ас-
пект не оцінюю, веду мову про 
суто економічний. Навіть у зві-
тах НБУ з цього приводу тиша. 
Але ж в умовах воєнного кон-
флікту держзамовлення в обо-
ронному секторі має бути одним 
із драйверів розвитку економі-
ки. Це за «їхньою» теорією. А 
на «нашій» практиці виходить 
інше... Симптоматично, що ні 
влада, ні опозиція розкручу-
ванням цієї теми не зацікавили-
ся. Адже якщо встановити чіт-
ку математичну модель впливу 
оборонпрому на ВВП, то мож-
на з точністю до мільйона від-
стежувати поточний індикатор 
корупції. Тільки ось кому це у 
нас треба?». ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Наказ: відставити!
ВВП України продовжують формувати аграрії, — разом з 
айтішниками, металургами, працівниками торгівлі. Осторонь чомусь 
залишається оборонпром, хоча на нього виділяють величезні кошти

■

Підприємства вітчизняного оборонпрому мали би тримати на своїх плечах значну частину української економіки. 
Але наразі статистика цього не показує.
Фото з сайта delo.ua.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ

Вітчизняна економіка вступила у непростий 2019 рік. З одного боку 
— нібито успішні реформи, про які регулярно повторює влада. З 
іншого — передвиборчий рік, коли та сама влада має йти на по-
пулярні, навіть популістські кроки, що часто шкодять реформам. 
І над цим усім нависає привид успішної чи неуспішної співпраці з 
Міжнародним валютним фондом, від якого ми сьогодні залежимо 
доволі сильно. Адже МВФ вимагає реальних реформ та скорочен-
ня видатків, що зовсім не вписується у передвиборчі декорації, а 
без цього нашу економіку можуть чекати суттєві проблеми, аж до 
дефолту включно...
Відтак розвилка, на якій ми опинилися, виглядає доволі драматич-
но і варіантів подальших ходів може бути безліч.



«Ідея сягає часів короля 
Понятовського»
 «Європейський Союз прово-
дить політику розвитку інфра-
структурних проектів, особли-
во після розширення зони свобо-
ди на схід, і прагне комунікації зі 
східними регіонами (у тому чис-
лі й з колишніми республіками 
СРСР), — розповідає Георгій Кос-
тянтинович. — ЄС послідовно роз-
виває транспортні мережі: віднов-
лює і будує різні шляхи — авто-
бани, залізниці, а також внутріш-
ньо-континентальні водні шляхи. 
Розроблено програму розвитку 
європейської транспортної ме-
режі. Особливу увагу надає шля-
хам, які об’єднують кілька країн. 
Фінансують такі проекти коштом 
Євросоюзу, тому держави-чле-
ни зацікавлені, щоб їхні проек-
ти потрапили до фінального пе-
реліку.
 І ось стараннями Польщі до 
зазначеної Програми було вне-
сено проект міжнародного вод-
ного шляху Е40, у рамках якого 
передбачається з’єднати польсь-
кий Гданськ та український Хер-
сон водним шляхом річками Віс-
ла — Західний Буг — (річка Му-
хавець, Дніпровсько-Бузький 
канал, річка Піна) — Прип’ять 
— Дніпро. Насправді ця ідея вод-
ного шляху виникла давно й ся-
гає другої половини ХVІІІ століт-
тя —  часів правління  останньо-
го польського короля Станісла-
ва Августа Понятовського, адже 
тоді інших альтернатив транс-
портного сполу чення між цими 
землями не було. Нинішня про-
позиція «відновлення» цьо-
го шляху не відповідає історич-
ній правді, бо ідея його ство-
рення ніколи не була реалізова-
на повністю. Отже, йдеться про 
цілковито новий проект для су-
ден, тоннажність яких непорів-
нювана з тоннажністю кораб-
лів ХVІІІ століття. 
 Оскільки на розвиток інфра-
структурних об’єктів ЄС виділяє 

чималі кошти зі свого бюджету, 
то Польща зацікавлена побіль-
ше отримати цих грошей із га-
манця Євросоюзу. І вона вже от-
римала близько мільйона євро від 
ЄС (у рамках програми підтрим-
ки ЄС транскордонної співпра-
ці Польщі, Білорусі, України) на 
розробку техніко-економічного 
обґрунтування (ТЕО) цього про-
екту (яке в 2015-му було завер-
шено). Проте  плани будівниц-
тва міжнародного водного шля-
ху Е40 викликали велику стурбо-
ваність природоохоронців, а саме 
ТЕО зазнало значної критики.    
 Цікавим є те, що в рамках цьо-
го проекту (принаймі це випливає 
з документів, які можна прочита-
ти) всі кошти, які виділяє ЄС, бу-
дуть витрачені саме на польсь-
ку ділянку шляху: зокрема, на 
поглиблення Вісли для того, щоб 
її з’єднати з Прип’яттю. А коштів 
на розвиток ділянок цього водно-
го шляху на території Білорусі та 
України наразі... не передбачено! 
Чому? Бо автори проекту мають 
хибне уявлення, що нібито біло-
руська та українські ділянки шля-
ху практично готові до навігації. 
 З цієї точки зору Україна ні-
чого додатково не отримає. І, що 
головне, є міркування критиків 
цього проекту (польських фахів-
ців із Варшавського університе-
ту), котрі стверджують: з еконо-
мічної точки зору проект дуже 
сумнівний і необґрунтований! 
Власне, вони критикують саме 
базовий підхід в оцінці вартості 
проекту та його ефективність. І 
неправильність підходу авторів 
проекту полягає в тому, що вони у 
своїх розрахунках загальної вар-
тості проекту не враховують ін-
вестиції ЄС. 
 Але це економічний ас-
пект проекту, а з точки зору впли-
ву на довкілля, далекосяжні на-
слідки цього проекту не оцінені 
належним чином. І неоцінені не-
обхідні компенсаторні заходи в 
рамках проекту, а ці всі заходи 

теж «щось» коштують, і ці чималі 
гроші також повинні бути вклю-
чені в бюджет проекту. Тобто на-
разі вартість проекту оцінена не-
правильно.
 Найбільша загроза для Ук-
раїни — це те, що Прип’ять (єди-
на річка, яка ще залишилася в 
Європі більш-менш у первісно-
му вигляді), яка є правою прито-
кою Дніпра, разом із поліськими 
болотами — дуже важливий ре-
зервуар прісної води в Україні, 
а особливо для водопостачання 
Києва. І якщо станеться якийсь 
інцидент на тій же Прип’яті і її 
води забрудняться, то що ми вза-
галі будемо пити?! А перевозити  
цим шляхом хочуть у тому чис-
лі й продукти переробки нафти 
(бензин, мастила тощо), продукти 
хімічної промисловості, будівель-
ні матеріали. І загроза забруднень 
дуже висока.

При поглибленні каналу 
можуть зачепити 
радіоактивний мул
 Ми (неурядова громадська ор-
ганізація «Національний еколо-
гічний центр України». — Авт.) 
вже провели «круглі столи» в 
Києві та Луцьку для обговорен-
ня цієї проблеми. Зараз навіть 
виникла міжнародна коаліція 
п’яти неурядових  екологічних 
організацій із чотирьох країн 
(України, Білорусі, Польщі та 
Німеччини) з метою напрацюван-
ня та поширення узгодженої по-
зиції щодо проекту водного шля-
ху Е40. Ці екологічні організації 
також проводять додаткові дослі-
дження щодо характеру проек-
ту Е40 та виявлення всіх його не-
доліків — для подальшого поши-
рення правдивої інформації  та 
акцентування уваги на небезпе-
ці, яку він становить як для дов-
кілля, так і для людей. 
 Наша вимога до уряду Украї-
ни — забезпечити широке обго-
ворення в країні проекту водно-
го шляху Е40 щодо його доціль-
ності, виходячи з національних 
інтересів, враховуючи міжнарод-
ні зобов’язання України, вимо-
ги національного законодавства, 
та збереження орієнтації на євро-
пейські цінності.
 Адже в умовах зміни клімату 
водність річок падає, й цей фак-
тор потрібно враховувати. Крім 
того, так чи інакше можуть бути 
зачеплені (коли будуть поглиблю-
вати фарватер для проходження 
великих суден, наприклад, в ак-
ваторії Київського моря) відкла-
дення радіоактивного мулу. І як 

це вплине на якість води — досте-
менно не відомо. Тож цей проект, 
без сумніву, потребує ще серйоз-
них додаткових досліджень.

«Це загрожує зневодненням 
наших озер»
 Нагадаю, що в 2014 році бу-
ло створено міжурядову комісію 
з представників України, Біло-
русі та Польщі (її секретаріат був 
розташований у Бресті), яка коор-
динувала підготовку техніко-еко-
номічного обґрунтування проек-
ту. Тоді Україна й була залучена 
в цей процес. Потім склалося пев-
не затишшя. Обговорення проек-
ту Е40 пожвавішало в 2017 році.  
Ще активніше про нього загово-
рили наприкінці 2018 року на 
двосторонньому форумі Украї-
на—Білорусь. Ось чому саме за-
раз громадськість активізувала-
ся, аби також поширювати прав-
диву інформацію про проект.
 І хоча ініціатором цього заду-
му є Польща, але Білорусь її під-
тримала й врешті наше Міністерс-
тво інфраструктури також дало 
«згоду». А поглиблювати хочуть 
не лише Київське море, а й Дніп-
ро, Прип’ять, Західний Буг, Віс-
лу, річечки Мухавець та Піна, 
Дніпро-Бузький канал. Крім 
того, у Польщі мають прокопати 
додатковий більш ніж стокіло-
метровий канал. Щоб його напов-
нити, звідкілясь треба брати воду! 
Зокрема, її будуть перекидати з 
наших волинських озер, звідки 
витікає Прип’ять. Це загрожує 
зневодненням наших озер. 
 Скажу більше: українська 
частина мiжнародноrо водного 
шляху Е40 проходить як у ме-
жах об’єктiв природно-заповiдно-
го фонду України, так i через дi-
лянки, які безпосередньо  приля-
гають до цих територiй, що потре-
бує особливоi уваги до заповідних 
територій, якi розташовані в се-
реднiй частинi Прип’яті. А ниж-
ня течія цієї річки з прилегли-
ми землями від білорусько-ук-
раїнського кордону до гирла виз-
нана найважливішою ділянкою 
Чорнобильського радіаційно-еко-
логічного біосферного заповідни-
ка з точки зору збереження біоріз-
номаніття. На його території не 
можна будувати господарські та 
інфраструктурні об’єкти, зміню-
вати русло річки. 

«Досі не оцінено майбутній 
потенційний вантажопотік»
 Проект Е40 в Україні не прой-
шов процедури оцінки впливу на 
довкілля. Спостерігаються спро-

би розбити Е40 на фрагменти, оці-
нювати впливи так званих «ло-
кальних» проектів і так уникнути 
оцінки впливу проекту Е40 в ці-
лому. Ми переконані, що проект 
Е40 має пройти спершу страте-
гічну екологічну оцінку, оскіль-
ки він матиме транскордонний 
вплив і є масштабним та, звісно, 
пройти громадське обговорення 
на національному та міжнарод-
ному рівнях.  
 Додам, що в грудні 2018 року 
було підписано (на виконання До-
рожньої карти покращення суд-
ноплавства на річках Дніпро і 
Прип’ять у рамках проекту від-
новлення міжнародного водно-
го шляху Е40, підписаної мініст-
ром транспорту Білорусі та мініс-
тром інфраструктури України в 
грудні 2017 року) Адміністрацією 
морських портів України (АМПУ) 
та білоруською компанією «Бел-
топенерго» меморандум про від-
новлення річкового судноплавс-
тва між Україною та Білоруссю.
 Білоруська сторона має нада-
ти інформацію щодо запланова-
них обсягів перевалки і парамет-
рів оброблюваних суден. Ком-
панія «Белтопенерго» також має 
надати інформацію щодо термінів 
будівництва порту в Нижніх Жа-
рах та щодо можливого вантажо-
потоку з Білорусі, необхідного 
для забезпечення окупності дно-
поглиблювальних робіт.
 АМПУ розгляне можливість 
проведення днопоглиблюваль-
них робіт на судноплавних вод-
них шляхах Дніпра.
 Як  бачимо, досі не оцінено 
майбутній потенційний вантажо-
потік, лише поставлено завдання 
залучення вантажоперевізників 
на цей водний шлях, а Білорусь 
уже готова будувати шлях Е40. 
Україна підтримала ідею.
 Звідки ж братимуться кош-
ти? Виявляється, кошти шука-
ють по всьому світу. Нещодавно 
з’явилось повідомлення, що  мож-
ливе залучення турецького інвес-
тора компанії Derin Shipping&Tra
ding C°. Цікаво, яким чином інте-
реси України будуть враховані?
 Не слід забувати, що з полі-
тичної точки зору проект Е40 є 
несвоєчасним та навіть шкідли-
вим через повну залежність Біло-
русі від країни-агресора — Росій-
ської Федерації. І оскільки Біло-
русь входить в оборонний союз із 
Росією, тому співпраця буде лише 
тоді, коли Росія її схвалить, як і 
транзит вантажів через Україну.
 Тож, резюмуючи, відзна-
чу такі головні висновки: полі-
тичний та природоохоронний 
аспекти є головними для оцін-
ки проекту водного шляху Е40; 
кошти, які могли б бути акуму-
льовані в Україні (державні та 
приватні) на проект Е40, мають 
бути спрямовані на зміцнення 
обороноздатності України; будь-
який проект, який несе загрозу 
системі постачання Києва, ін-
ших міст питною водою, має 
бути відкинутим; водноболотні 
угіддя довкола Києва мають від-
новлюватися, а не знищуватися, 
а Полісся —збережене».
 P. S. Щойно після нашої роз-
мови з паном Веремійчиком стало 
відомо, що цьогоріч Україна таки 
має намір реалізувати спільну з 
Білоруссю програму щодо про-
ведення експлуатаційних дно-
поглиблювальних робіт річки 
Прип’ять. Цю невтішну для еко-
логів новину озвучив керівник 
держ підприємства «Адміністра-
ція морських портів України» 
Райвіс Вецкаганс, також заявив-
ши, що наразі АМПУ перебуває 
у процесі тендерів iз днопоглиб-
лення на 1,2 млн. кубів. Водночас 
повідомлень про те, що ця програ-
ма пройшла процедури оцінки 
впливу на довкілля та громадсь-
ких слухань, не надходило. ■
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«Проект дуже сумнівний 
і необґрунтований»
Міжнародний водний шлях Е40 Гданськ — 
Херсон: джерело багатства чи генератор 
катастроф?

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Ідея впровадження в життя міжнародного Дніпровсько-Віслянсько-
го водного шляху Е40 (Гданськ — Варшава — Берестя — Мо зир — Ки-
їв — Херсон) протяжністю близько 2250 км набирає обертів і одночасно 
викликає стурбованість у небайдужих екологів, які думають не лише про 
сьогоднішні вигоди, а й про майбутні наслідки цього амбітного проекту.
«УМ» зустрілася з колишнім депутатом Київської міської ради, а нині 
знаним в Україні екологом, експертом із питань політики у сфері зміни 
клімату, головою Ревізійної комісії ГО НЕЦУ («Національний екологіч-
ний центр України») Георгієм Веремійчиком і попросила розповісти про 
всі «за» та «проти» проекту Е40.

Схема Міжнародного річкового шляху Е40.❙

Неповторні простори річки Прип’ять.❙



Олексій ПЕРЕДЕРІЙ
с. Мала Білозірка, Василівський район, 

Запорізька область

 Шановні «україномолодці»! 
Дозвольте звично звернутись за 
розрадою. Я «моніторив» і «Го-
лос України», і «Сільські вісті», 
і вашу газету — хто краще спра-
цює, а саме — питання доставки 
кореспонденції останнім часом. 
У нашому чималенькому селі 
Мала Білозірка — десь до 5 ти-
сяч жителів, а ще — чотири пош-
тові відділення працюють чоти-
ри рази на тиждень. Але пресу 
можуть принести аж у суботу або 
й наступного дня. У мене це — до 
десятка газет, які у скриньку не 
поміщаються, бо до виборів пе-
редплатив більше (як інвалід до 
бібліотек не доберусь) . А що вже 
казати меншим поселенням! 
 ЗМІ не раз уже писали й гово-

рили про «неповносправність» 
нашого головного почмейстера 
Ігоря Смілянського. Цей «оп-
тимізатор» ще дитиною емігру-
вав із батьками до США, а тепер 
повернувся на історичну бать-
ківщину, щоб нині з найупослід-
женіших — старих i немічних 
— робити свої ґешефти? «При-
бився» до їхнього берега, що хоч 
збирай підписи за його відстав-
ку. На жаль, сільській спільноті 
організаційно це важко зроби-
ти, але треба! Озвучте мій голос 
волаючого! Є ж у ваших колег 
рубрика «Наша пошта», як ко-
лись в Анатолія Шевченка (світ-
лої пам’яті) — «Читацьке віче», 
«Народна газета», — там читачі 
одне одного знали, повірте дав-
ньому книжно-газетному жуку. 
 Торкнусь і телерадіоЗМІ. 
Перші в основі — кишенько-
во-куплені, але ж їх принаймні 
чути, лише фільтруй, 

дивись. Гірше з радіо. Зникло 
радіо «Ера». Сучасні горе-прий-
мачі ледве «ловлять» українсь-
ке радіо, а де ж канал «Культу-
ра», інші? Якесь є «НВ» зі своїм 
московсько-інтернаціональ-
ним складом ведучих. До того ж 
повірте колишньому флотському 
радисту (який у «Голосі Амери-
ки» самого Питирима Сорокіна, 
сучасника Леніна — хто тепер 
знає такого — слухав), нині роз-
мовні станції — з дуже вузькою 
смугою частоти. А ось різні FM 
музичного штибу, шансони, 
«рускоє радіо», авторадіо, облас-
ні виплоди займають широкі діа-
пазони. Саме ж радіо дуже зруч-
но слухати людям за роботою. 
Прохання і до Юрія Артеменка, 
і до парламенту, хто опікується 
там свободою слова, влаштуйте 
слухання з цього питання — це 
ж диверсія чергова, а не мовлен-
ня! Почуйте моє SOS! ■

Г. ПЛАХОТНЮК
Суми

 Прикро, що вибори сьогодні пере-
творюються на шоу, на цирк, де висту-
пають шулери-ілюзіоністи. На карту 
поставлено існування Української дер-
жави. Більшість політиків так захо-
пилась нещадно «мочити» Президен-
та, що забули — країна в небезпеці. 
Здійснюють це методично, з вишу-
каною зухвалістю та безсоромним 
цинізмом. Чому ми, кожен із нас, не 
ставимо запитання: а до чого все це 
поборювання, ця авантюра з боку ок-
ремих політиків доведе? Наша історія 
нас нічому не вчить. Багато так званих 
політиків, запрограмованих усе руй-
нувати, використовують технології, 
щоб за будь-яку ціну усунути чинно-
го Президента. Треба, щоб спрацював 
інстинкт самозбереження кожного, а 
не уподібнюватися масі, яка закликає 
його змести. Наш Президент — лідер 
європейського рівня, патріот Украї-
ни, який найбільш наполегливо і пос-
лідовно відстоює державницькі, на-
ціональні інтереси. Першочерговим 
завданням для всіх українців сьогод-
ні є мобілізація патріотичних сил сус-
пільства для збереження і розбудови 
Української держави.
 У 1995 році всі ЗМІ повідомляли, 
що Юлію Тимошенко затримали в ае-
ропорту Запоріжжя з великою, як на 
той час, сумою валюти, але дивним чи-
ном усе закінчилося нічим. Ця валюта 
призначалася для хабара російським 
генералам за незаконні оборудки. За 
вказівкою згори її відпустили, це рі-
шення ухвалювалося на найвищому 
рівні. Хто не знає, що мільярдні стат-
ки «мама» української корупції Тимо-
шенко набула, перебуваючи у близь-
ких стосунках із тодішнім Прем’єром 
Павлом Лазаренком? Саме Тимошен-
ко з Лазаренком започаткували сис-
темну великомасштабну корупцію в 
Україні. На той час вона очолювала 
ЄЕСУ і перепродувала російський газ 
у 3-8 разів дорожче за ринкову ціну 
українським підприємствам. Аналізу-
ючи її діяльність, стає зрозуміло, що 
вона легально і відкрито працювала 
на Росію. У сусідній країні на неї було 
відкрито кримінальні справи за шах-
райські схеми з газом (і не тільки). З 
якого дива, за які такі «чорнії брови, 
карії очі» у Росії в 2005 р. після звіль-
нення з посади прем’єра раптово були 
закриті (у вихідні дні!) всі криміналь-
ні справи, порушені проти Тимошен-
ко ще в середині 90-х? Паралельно в 
М о с к в і відкрили криміналь-

ні справи проти високих чинів мініс-
терства оборони Росії, пов’язаних із 
Тимошенко. Їх було засуджено на 5 
років ув’язнення з позбавленням май-
на, і вони відбули це покарання. Оче-
видно, тоді, враховуючи її здібності 
та можливості, Тимошенко й стала 
політичним проектом вищого керів-
ництва Росії. Після цього візиту вона 
стала активно впливати на політичне 
життя в Україні, дестабілізувати си-
туацію в державі, аби  не допустити 
входження України в ЄС і НАТО. Ут-
римувати Україну в орбіті Росії.
 Присутність Тимошенко в політи-
ці вже є загрозою національній безпе-
ці України. Вона постійно провокує 
колотнечу, гризню, в ній закладе-
но велику руйнівну силу. Неважко 
здогадатися, який мир принесе вона 
країні. Своїми діями вона не об’єднує 
суспільство, а навпаки — роз’єднує, 
сіє ненависть, оскільки виконує мос-
ковське замовлення — загнати Украї-
ну в імперське стійло Росії. Все це вже 
було, але ми з тупою впертістю хоче-
мо після пекла Януковича побачити 
дно прірви, в яку Тимошенко нас за-
веде. Її шлях — не чесна політика, а 
постійні зради: змова в лісі під Кон-
ча-Заспою проти В. Ющенка; змова з 
Януковичем про створення «ширки» і 
розвал демократичної коаліції; змова 
з тим-таки Януковичем змінити Кон-
ституцію і поділити владу на 20 років; 
змова з Путіним під час підписання 
ганебних газових угод, щоб постави-
ти Україну на коліна. Не було б тієї 
ганебної газової угоди 2009 року — не 
було б сьогодні і такої жахливої бід-
ності. Ці угоди сьогодні відлунюють 
захмарними тарифами, низьким рів-
нем життя.
 Щось не чути від неї про єдність 
нації, про братолюбство, любов до 
ближнього. Так, їй не притаманні 
такі цінності. Її фантазії з якимсь ук-
раїнським проривом, з якимсь новим 
курсом — це словоблуддя, демагогія і 

чиста брехня. Руйнувати — багато ро-
зуму не треба. Хто сьогодні не знає, як 
вона руйнувала унікальний проект, до 
якого ми сьогодні повернулись, — по-
будови могутньої, багатої Української 
держави у 2005—2010 рр.? Тимошен-
ко може вчинити безлад на рівному 
місці для досягнення своєї безглуз-
дої мети. Для неї головне — ефектно, 
артистично, театрально себе подати. 
Щоб виборець гарантовано потра-
пив у тенета словоблуддя і демагогії 
цієї авантюристки, її помічники оби-
рають величезні зали, забезпечують 
масовку, гігантську сцену-подіум, 
телекамери, обставляють усе це біло-
сніжними прапорами з червоними сер-
дечками, а в центрі цього шоу — «не-
наче ляля в льолі білій» стоїть вона 
— цариця всесвіту, мов Клеопатра, 
що збирається зайняти трон.
 У Тимошенко гостро виражена 
манія величі. На всіляких помпезних 
зібраннях-форумах, сценах, «круглих 
столах», телестудіях відбувається се-
анс масового гіпнозу. Улюблена га-
зова шахрайка Лазаренка, а згодом і 
Путіна, розвішуючи локшину на вуха, 
хоче пошити українців у дурні. Вони 
ж, зачаровані, заколисані, задурма-
нені красивими байками про райсь-
ке життя, вірять, що вона їх ощасли-
вить. Усі ці казки про низькі тарифи, 
повернення заощаджень тощо несуть 
суспільству руйнівну енергетику. Ти-
мошенко ще покаже свої зуби тиг-
рЮлі, бо іншого виходу в неї немає, 
як вполювати велику здобич за будь-
яку ціну. Такою ціною може стати Ук-
раїна. 
 Вибір намісника-генерал-губерна-
тора в Україні вже визначено в рашці. 
Президент Росії вже відкрито заявив, 
що його найбільше влаштовує Тимо-
шенко. Зі свого боку вона заявила, що 
готова вести переговори щодо Донба-
су з Путіним (у неї чималий досвід, як 
здавати інтереси України). «Голубка» 
миру Тимошенко, коли ворог анексу-

вав Крим, закликала, аби жоден сол-
дат не покинув казарми, жоден танк 
не виїхав із військових частин. А не-
щодавно вона відвідала одну зі схід-
них країн із древньою православною 
церквою та звернулась до тамтешньо-
го патріарха з метою призупинити на-
дання Україні Томосу. Про це в ефірі 
канала ICTV сказав присутнім полі-
толог Володимир Цибулько. «Невже 
боротьба за особисту владу варта пер-
спективи цілої нації України?» — ди-
вувався він.
 Фатальною помилкою українців 
буде обрання Президентом України 
Юлії Капітельман-Грігян (у заміжжі 
— Тимошенко), в жилах якої не тече 
й краплі української крові. Сьогод-
ні не йдеться про обрання Президен-
та. Питання в іншому: чи бути Ук-
раїні! Потрібно обрати лідера, який 
живе державницькими, національни-
ми інтересами. Не даймо одурити себе 
вкотре, щоб не вийшло, як застерігав 
Тарас Шевченко: «Дурний свій розум 
проклинаю, що дався дурням оду-
рить».
 Хочу закінчити свого листа слова-
ми нашого Президента: «Геть від Мос-
кви!» — це є моя позиція, внесена до 
Верховної Ради із закріпленням кур-
су до ЄС і НАТО в Конституції Украї-
ни як невідворотного процесу. Бо ми 
розуміємо, що лише членство в Євро-
пейському Союзі та НАТО незворотно 
й остаточно гарантує нашу незалеж-
ність від Росії». ■

Серед визначних місць Слобожанщини не можна не згадати 
чарівний білосніжний замок-палац Кеніга, що розташований  у 
Шарівці в Богодухівському районі Харківщини. Цю садибу віднесено 
до пам’яток садово-паркового мистецтва зaгaльнoдержaвнoгo 
значення.
У далеких  1670-х осавул Матвій Шарий отримав у власність 
мальовниче слобожанське село на березі річки Мірчик, яке згодом 
стало Шарівкою. У 1836 р. сім’я Ольховських, тодішніх власників 
маєтку, зaклaла сaдoвo-пaркoвий кoмплекс і почала будівництво 
замку-пaлaцу. Наприкінці ХІХ століття маєток придбав німецький 
цукровий магнат Леопольд Кеніг. Завдяки його зусиллям (і, звісно, 
капіталам) і було зведено цей прекрасний архітектурний ансамбль, 
яким можна помилуватися і сьогодні.

ПЕРЕДВИБОРЧЕ

«Бідна» Юля 
рветься на трон
Не вірте «бютівцям», що дари приносять

■

ПОЛІТПАРНАС

До виборів
П. Карпенко, пенсіонер
Кіровоград

Їх сорок вісім*, сорок всім.
Піду на вибори, піду.
Один нам гривні обіцяє,
Другий — наїстись досхочу.
І Путін збоку хижим оком
Зорить на вибір не дарма —
Забрати всіх нас хоче скопом,
Припнуть до русского ярма.
А нам пора розкрити очі,
Збагнути розумом, утять —
Куди веде, чого сам хоче,
Чи стане гетьманом, чи зможе
Велику дулю Вові дать. ■

* На момент написання вірша кандидатів 
у президенти було 48 (Ред.)

■

ГЛАС НАРОДУ

За передплатників замовте слово!
Та поверніть нам наше радіо

■
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«Хто в Лучинських не їсть, той москаль»
 Коли розпочалися бойові дії на сході 
України, Людмила й Павло Лучинські не 
могли сидіти склавши руки. Подружжя 
пригадує: коли по телевізору почали роз-
казувати, що армія, мовляв, фактично 
розвалена, солдати неодягнені й ненаго-
довані, вони стали скуповувати продукти, 
речі для фронту, наскільки в них вистачи-
ло грошей. Спакувавши все, чекали того 
моменту, коли якимось чином вийдуть на 
волонтерів. А потім випадково дізналися 
про волонтерський центр при Полтавсь-
кій облдержадміністрації, завантажили 
купленим власний автомобіль та й відвез-
ли до Полтави. 
 — У волонтерському центрі дуже зди-
вувалися, що ми так здалеку приїхали, 
— продовжує розповідь пані Людмила. 
— Ми сказали, що хотіли б допомагати, 
але ж затратно щоразу долати сто кіломет-
рів в один бік і сто — в інший. Тоді нам 
дали номери телефонів київських волон-
терів, які відвозили гуманітарну допомо-
гу в зону бойових дій, а отже, проїжджа-
ли автодорогою Київ — Харків. І так піш-
ло-поїхало. 
 Спочатку Лучинські вивозили пере-
дачу для вояків на 252-й кілометр авто-
траси — причому постійно вночі, там, на 
трикутнику, зупиняли автомобіль і ми-
гали фарами, аби їх помітили. А спілку-
ючись із волонтерами, бачили, наскіль-
ки ті втомлені. Отож почали запрошува-
ти їх до себе додому: два кілометри — це 
не так далеко, а таки ж можна й переку-
сити, і трохи відпочити. Тоді й далека до-
рога видається не такою тяжкою. 
 — Отак волонтери почали до нас за-
їжджати. Я люблю й умію готувати їжу. 
І обожнюю людей, які полюбляють смач-
но поїсти. Уже всі знають наш девіз: хто в 
Лучинських не їсть, той москаль, — жар-
тує пані Людмила. — Я тепер завжди на-
поготові: весь час варю 16-літрову кастру-
лю борщу, бо не завжди точно знаю, скіль-
ки людей навідається. Оскільки тримає-
мо птицю, то тушкую качку й заморожую, 
щоб потім її тільки розігріти. Маю й замо-
рожені перець, голубці, вареники тощо. 
Практично все готую з продуктів зі свого 
городу й господарства.
 Та й передачі на фронт Лучинські го-
тують за рахунок власного господарства. 
Чого не мають, підкуповують. Стверджу-
ють: пенсія пані Людмили (1 447 гривень) 
— то солдатські гроші, на прожиття з неї 
принципово не беруть і копійки. Спершу 
тримали одну корівку, потім вирішили, 
що потрібно завести й другу. Тепер мають 
їх дві, з молока виготовляють кисломо-
лочний сир, вершки, твердий сир і все пе-
редають нашим захисникам. 
 — Городи збільшили удвічі — тепер 
їх близько двох гектарів, — зазначає пані 

Людмила. — Бо багато ж трави на сіно сіє-
мо, садимо удвічі більше картоплі, помі-
дорів — понад тисячу стебел. Передаємо 
на фронт і зелень, і зелений часник, і свіжі 
овочі, бо хлопцям потрібні вітаміни. Іще 
відправляємо консервовані огірки й по-
мідори, салати, компоти. Щоб позначи-
ти свою консервацію, на дні банок завж-
ди малюю маркером кружечки. І, знаєте, 
якось волонтери, їдучи з фронту, завез-
ли нам порожні банки, вивантажили їх у 
дворі. І тут донька Рая, котра живе в Пол-
таві, а приїжджаючи в гості, також до-
помагає консервувати, кричить: «Мамо, 
твоя скляна тара з війни повернулася» — 
і показує банку, на дні якої моєю рукою 
намальований кружечок, — в очах у жін-
ки зблискують сльози.
 Пан Павло додає, що зараз роботи в 
селі дещо менше. Інша річ — з середини 
весни, влітку, коли не лише по господарс-
тву доводиться поратися, а й порядкува-
ти на городах, заготовляти сіно. При цьо-
му, коли волонтери попередять, що заї-
дуть, хочеться ж воякам передати всього 
побільше. Тож подружжя готувало пере-
дачі на фронт, як правило, уночі. 
 — Було таке, що тижнями не спали, 
— стверджує пан Павло. — Якось ліпили 
 удвох вареники — дивлюся, а Людмила 
незчулася, як і заснула.
 Загалом наліпили понад 10 тисяч ва-
реників, 16 тисяч пиріжків, а потім уже й 
рахувати перестали. Окрім пирогів, пані 
Людмила пече хліб, який, запевняє, по-
добається бійцям. А от зварити холодець 
і розлити його в лотки — то вже завдан-
ня пана Павла. Плюс готують молочні 
продукти й дістають із погреба консерва-
цію. Завжди передають і мішки, устілки, 
шкарпетки, інші необхідні речі. 

Люди, з якими звела війна, 
стали не просто друзями, а ріднею
 — А інші жителі села вам допомага-
ють? — цікавлюся. 
 — Не так давно нашому односельцю 
— учаснику бойових дій, який уже демо-
білізувався, Сергію Горьовому — побра-
тими притягнули з передової побитий ав-
томобіль, що потрапив під бомбардуван-
ня. Сергій разом зі своїм другом Вадимом 
Бондаревським за власний кошт відре-
монтував те авто й зібрався відганяти його 
на фронт. Отоді я пішла по дворах одно-
сельців, закликаючи допомогти заванта-
жити салон автомобіля продуктами для 
наших вояків. Відгукнулися ті, що й за-
вжди. Ото як напишу оголошення про те, 
що збираємося відправляти чергову пере-
дачу на фронт, то люди й собі щось прино-
сять, але, як правило, активність виявля-
ють одні й ті самі. До того ж і об’яву весь 
час хтось зриває, — нарікає пані Людми-
ла. — А от місцевий фермер Віталій Кор-

нієнко надає значну допомогу, не чека-
ючи, поки його про це попросять. Іноді 
приходиш додому — а на порозі стоять 
два мішки з борошном чи 20 літрів олії… 
І я знаю, що це Віталій залишив, бо тіль-
ки він на таке здатний. Іще моя сусідка по 
городу Алла Бондаревська теж, не чекаю-
чи, поки її попросять, приносить і цибу-
лю, й часник, і зелень. Усе це йде на приго-
тування їжі для волонтерів. Окрім них, до 
нас заїжджають військовослужбовці, ка-
пелани, журналісти, інструктори, котрі 
курсують у зону бойових дій. 
 — Кажуть, що харчування у вояків 
нині краще — не зрівняти з тим, що було 
на початку війни, — зауважую. 
 — Оце бачите, хлопці нам привозять 
або передають через волонтерів подарун-
ки: шеврони, прапори з надписами, ту-
бус для протитанкової гранати, гільзи від 
снарядів, пробитий кулею снайпера чай-
ник. Вручають і почесні відзнаки, подя-
ки за волонтерську діяльність. А якось 
передали сухий пайок українського вої-
на — «йо-ма-йо», — Людмила Лучинсь-
ка вживає емоційно-забарвлену лексику. 
— Галети в ньому з якоїсь тирси, яку не 
можна ні розжувати, ні розсмоктати. Ту-
шонку й наші коти не схотіли їсти — це 
істинна правда. Державне харчування не 
зрівняти з домашнім. До того ж, коли сол-
датам щось передають із глибокого тилу, 
вони розуміють, що про них думають, тур-
буються, а отже, їм є кого захищати. Ми 
з Павлом уже інакше просто не можемо. 
Бачимо ж по телевізору, що коїться в зоні 
воєнних дій. Та якби не наші захисники, 
подібне було б і тут. Тож допомагатимемо 
бійцям, поки в нас будуть сили. 
 Стіни вітальні Лучинських обвішані 
фотографіями волонтерів і вояків, які в 
них побували (а скільки іще їх зібрано в 
альбомах!). Пані Людмила наголошує: ці 
світлини, що гріють їй душу, висять поряд 
із родинними, бо люди, з якими їх звела за 
ці роки війна, — то вже не просто друзі, а 
родичі. 
 — Ось карта України, на якій не по-
значене наше село, тож ми приблизно виз-
начили, де воно має бути. І самі волонте-
ри, військові, котрі до нас навідуються, 
з’єднують його зі своїм населеним пунк-
том. Як бачите, на цій карті вже суцільні 
лінії. Кожен із наших гостей лишає якусь 
згадку про себе, — жінка показує мені 
книгу «Карателі», яку подарував сам ав-
тор — колишній учасник бойових дій на 

сході України Влад Якушев, підписавши 
її так: «Бабі Люді й діду Павлу за те, що за-
вдяки вашим холодцям ми й на війні по-
чувалися як удома», а також дві книж-
ки іншого гостя — письменника Василя 
Базіва. — А загалом у нас побували волон-
тери не тільки з України, а й із Франції, 
Італії, США, Чехії, Німеччини, Великої 
Британії, Ірландії. Мені подобається, що 
іноземці зовсім не соромляться й за сто-
лом пробують усі страви. Коли в нас гос-
тювали французькі волонтери, я подала 
на стіл салат олів’є, що, як відомо, похо-
дить із паризької кухні. Французи зди-
вувалися, бо, зрозуміло, він відрізняєть-
ся від початкового рецепту. Тоді я уточни-
ла: це, мовляв, український салат олів’є, 
— сміється Людмила Лучинська. — А от 
нещодавно ми приймали одночасно оди-
надцять осіб: волонтери з Німеччини Мар-
тін Юрген і Людмила Лауф та парамедик 
Даніел Вестманн, котрі за власний кошт 
придбали реанімобіль, переганяли його 
в зону воєнного протистояння, їх супро-
воджували наші волонтери (цей реанімо-
біль уже передали до шпиталю міста Пок-
ровськ, що на Донеччині). У нас гостю-
вав і італійський журналіст та фотограф 
Роберто Траван (він неодноразово їздив у 
зону бойових дій) — досі з ним спілкуємо-
ся (до речі, тоді, коли в «ЛНР» повідомили 
«фейкову» новину про його зникнення на 
Донбасі, ми знали, що він уже в себе вдо-
ма). Це просто люди-легенди.
 Насамкінець пані Людмила демонс-
трує мені свіжоспечений хліб. Говорить, 
що вранці одну партію таких хлібин пере-
дала хлопцям на фронт. Тепер пече нову 
партію, після чого візьметься за пироги — 
має готуватися до вечірнього приїзду во-
лонтерів. «Отак і живемо останні роки», 
— констатує. 
 — Таких людей, як Людмила й Павло 
Лучинські, дуже мало, — запевняє член 
виконкому Ялосовецької сільської ради 
Ніна Іонова. — Я за можливості пропону-
вала їм свою допомогу, передавала і свіжі 
овочі, і консервацію. Не раз, було, прихо-
джу до них, а Людмила вже напекла гору 
пиріжків і ще пече. Приготувала свіжо-
здоєне молоко — воно розлите у пляшки, 
що стоять у холодній воді. Подружжя ви-
рощує качок-шипунів, які йдуть на хо-
лодці воякам. Лучинські віддають фрон-
ту все, що можуть. Тому й говорю: таких 
безкорисливих людей, які б відривали від 
себе й віддавали останнє, — мало. ■

ДОБРІ ЛЮДИ

Війна війною. А обід?
У цьому будинку на волонтерів завжди чекає накритий 
стіл. А ще подружжя господарів постійно передає 
через них смаколики нашим воякам на фронт

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

За роки цієї неоголошеної війни домівку подружжя Людмили та Павла Лучинських 
із села Ялосовецьке Хорольського району Полтавщини, що розташоване за два кі-
лометри від автошляху Київ — Харків, відвідали багато волонтерів із різних куточків 
України, котрі возять гуманітарну допомогу нашим воякам у зону бойових дій, а по 
дорозі заїжджають до привітної оселі полтавців, де завжди сервірований стіл і де 
гостям щиро раді в будь-який час доби.
— Волонтери й військові дізнаються про нас одне від одного. Оце тільки-но були 
волонтер з Яготина Армен Шахар’янц і куратор хоспісу для літніх людей з-під Бро-
варів Олег Горбачов (він вивозить із прифронтової зони самотніх немічних людей, 
інвалідів). То ми з чоловіком приготували, що встигли, й передали через них бійцям, 
— розповідає Людмила Лучинська, час від часу відлучаючись на кухню, бо пара-
лельно ще й пече хліб для військовослужбовців. Пояснює, що сьогодні має прибути 
іще один екіпаж волонтерів. — Зазвичай волонтери попереджають, коли їх чекати. 
Телефонують заздалегідь, щоб ми встигли приготувати передачу на фронт. Коли 
приїжджають, неодмінно накриваємо стіл і всіх пригощаємо, а тоді вантажимо до 
автомобіля те, що приготували для бійців. Якщо хлопці їдуть здалеку, скажімо, із 
Закарпаття, зі Львівщини, то, буває, й ночують. Місця в нас для всіх вистачає — син 
і донька вилетіли з батьківського гнізда, тож їхні кімнати порожні. Ото як була така 
заметіль, що призвела до зупинки руху на трасі, то волонтери з-під Києва добилися 
під вечір до нашої хати, переночували, а зранку рушили далі. 

Привітна господиня говорить, що хліб, який вона пече, подобається нашим воякам.❙

Людмила й Павло Лучинські гостям щиро раді у будь-який час доби.❙
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Східний Тимор замість Судану
 — Передбачалося, що власників та-
ких дипломів залучатимуть до міжна-
родних операцій із підтримання миру 
та безпеки. Щоб потрапити на цей фа-
культет, потрібно було скласти тест із 
визначення рівня володіння англійсь-
кою мовою. І оскільки я залюблена в 
неї ще зі шкільної лави, то вирішила 
спробувати. Попри те, що закінчила 
звичайну сільську школу, набрала до-
статню кількість балів і таким чином 
вступила на цей факультет. Основною 
в нас була англійська мова, окрім неї, 
студенти факультативно вивчали ні-
мецьку й французьку. Я потрапила до 
групи, яка штудіювала німецьку, про 
що зараз шкодую. Тож тепер самотуж-
ки намагаюся освоїти ще й французь-
ку, — розповідає моя співрозмовни-
ця. — Звісно, коли в університеті нам 
говорили про перспективи нашої про-
фесії, тоді це здавалося неймовірним. 
Чимось зі сфери фантастики.
 ■ Але вже 2009 року ви мали пер-
ше відрядження у складі українсько-
го миротворчого контингенту до дале-
кої острівної держави. 
 — Ця поїздка стала повною не-
сподіванкою. Адже мене попередньо 
рекомендували включити до складу 
українського миротворчого контин-
генту, який брав участь у міжнародній 
операції з підтримання миру та безпе-
ки в східноафриканській державі Су-
дан. І я вже готувалася до цієї поїзд-
ки. Коли ж у мене запитали, чи згодна 
їхати в Східний Тимор, не роздумую-
чи, відповіла: «Так», на ту пору навіть 
не маючи уявлення про існування зга-
даної держави. Бо такий шанс побува-
ти на другому кінці світу й пізнати зов-
сім інше життя дається раз у житті. До 
того ж у мене принцип: краще спробу-
вати й потім пошкодувати, аніж шко-
дувати про те, що не спробував.
 ■ Важко було пройти відбір? 
 — Коли до обласної поліції з Мініс-
терства внутрішніх справ надійшов 
запит щодо працівників, які мають 
навички володіння англійською мо-
вою, у списку, звичайно ж, опинило-
ся моє прізвище (до речі, була єди-
ною жінкою від правоохоронних ор-
ганів Полтавщини). На відбірковому 
етапі в Києві, куди мене викликали з 
міністерства, ми проходили тести зі 
знання англійської (бо вона є однією 
з п’яти розмовних мов ООН). Окрім 
цього, кандидат у миротворці мав во-
лодіти навичками водіння повнопри-
відного автомобіля. А я воджу авто з 
2002 року. Загалом у нашій родині 
всі, за винятком мами, як каже моя 
бабуся, шофери. До речі, сама бабу-
ся — Марія Ралко — свого часу була 
заслуженою трактористкою в колго-
спі, і, коли йшла на пенсію, їй пода-
рували трактор. Він і зараз на ходу, і 
попри те, що бабусі нині за 70, вона 
досі на ньому їздить. Мене й сестру 
навчив водінню тато (на жаль, нині 
покійний). Ми з ним виїжджали на 
нашому «Москвичі» в луг і там прак-
тикували. Потім мені лишалося лише 
скласти іспит, аби отримати пра-
ва. Хоч були й складнощі: практику 
водіння «здала» з першого разу, а от 
теорію — тільки з другого. Нині вва-
жаю себе вправним водієм, за кермом 
почуваюся дуже впевнено. Однією з 
вимог було й володіння зброєю. Бо де-
які миротворчі контингенти були оз-
броєні. Зокрема, й ми у Східному Ти-
морі носили зброю (я мала при собі 
самозарядний пістолет «Форт-12», 

а стріляти навчилася іще на універ-
ситетській вогневій підготовці). Хоч 
застосовувати її, на щастя, жодного 
разу не довелося. 
 ■ Отже, так би мовити, бойове хре-
щення ви пройшли на острові Ти-
мор, розташованому неподалік від 
Австралії, на північ від Тиморсько-
го моря. 
 — Загалом провела там 2 роки й 10 
місяців (з вересня 2009-го по липень 
2012-го). Добиралися ми на острів у 
Малайському архіпелазі чотири доби 
літаком із пересадками у трьох краї-
нах. Східний Тимор — одна з наймо-
лодших незалежних держав. Майже 
460 років вона була колонією Порту-
галії, проголосила свою незалежність 
у листопаді 1975 року, а через кілька 
днів Індонезія розпочала вторгнення 
на цю територію. Індонезійці покину-
ли Східний Тимор тільки в 1999 році, 
після чого він перейшов під управлін-
ня ООН. І тільки 2002 року був від-
новлений його державний суверені-
тет. Як нам розповіли, при загарбан-
ні території Індонезією чоловіче на-
селення Східного Тимору, спроможне 
захищати свою країну, було майже 
повністю знищене.
 Я несла службу у складі миротвор-
чого ООНівського контингенту в сто-
лиці Східного Тимору — Ділі. Попри 
те, що в Києві ми склали іспит з керу-
вання авто, після прибуття у Східний 
Тимор довелося складати його знову, 
адже там в автівках руль розміщений 
не ліворуч, як у нас, а праворуч (хоч 
до цього досить швидко звикаєш), та 
й загалом Правила дорожнього руху 
дещо відрізняються. Адаптуватися до 
життя на острові досить легко. Цілий 
рік там тепло. Хоч клімат характери-
зується посушливим і дощовим сезо-
нами. На Тиморі трапляються рідкіс-
ні види рослин і тварин. Із фруктів, 
які ми купували в місцевого населен-
ня (до речі, можна було торгуватися), 
мені найбільше подобалися папайя, 
чимось схожа на нашу диню, і кокос 
(як рідина, так і м’якоть). 

Координатор місцевої поліції 
на острові сплячого крокодила
 — Східний Тимор — країна, в якій 
водяться крокодили і змії. Один кро-
кодильчик мешкав на базі тамтеш-
нього міністерства внутрішніх справ, 
ми його іще підгодовували. У природі 
ж цих великих плазунів бачили ко-
леги, причому на дуже популярному 
пляжі, куди ми ходили купатися й за-
смагати. Тимор називають островом 
крокодила, що спить. Бо за формою, 
якщо придивитися до його зображен-
ня на карті, він і справді нагадує кро-
кодила, який задрімав. Небезпечних 
змій я бачила тільки неживих, у ру-
ках місцевих дітлахів, які ними гра-
лися, або ж на дорозі в розчавленому 
вигляді. А от із геконами доводило-
ся ділити наше тимчасове помешкан-
ня. Бувало, заходиш до нього, вми-
каєш світло — і бачиш, як ця ящірка 
з фантастичними здібностями побіг-
ла по стіні або стелі. Я до них півроку 
звикала. Спали ж ми під своєрідним 
шатром із сітки, бо там, окрім усього, 
є комахи, які переносять малярію або 
небезпечну для життя лихоманку Де-
нге. Причому одні з них «промишля-
ють» у денний час, а інші — в нічний. 
Тому, не обробивши відкритих діля-
нок тіла аерозолем для відлякуван-
ня комарів, не можна було виходи-
ти на вулицю. До речі, дехто з колег 

мав необережність підчепити інфек-
цію й захворіти. Але, дякувати Богу, 
всі живі. 
 ■ Що входило до ваших 
обов’язків? 
 — У складі миротворчого контин-
генту ООН були представлені право-
охоронці з різних країн: Зімбабве, 
Індії, Туреччини, Єгипту, Австралії, 
Португалії, Нігерії, Таїланду — всіх 
не перелічити. Спілкувалися між со-
бою англійською, а розмовна практи-
ка, знаєте, творить чудеса. Завдяки їй 
удосконалила свою англійську в рази. 
Український миротворчий контин-
гент налічував близько 10 осіб, при-
чому я була єдиною жінкою, щоправ-
да, пізніше прибули ще дві. У наші 
обов’язки входило патрулювання ву-
лиць столиці. Окрім того, ми як спос-
терігачі брали участь у місцевих ви-
борах на острові Атауру, що входить 
до столичного округу, — добирали-
ся туди, до речі, катером. Попри те, 
що Східний Тимор потихеньку відбу-
довується, більшість місцевого насе-
лення живе в бідності. Я бачила лю-
дей, котрі мешкають у примітивних 
дерев’яних хижках, біля яких віль-
но гуляє худоба. Якось під час патру-
лювання ми з напарником потрапили 
в невеликий затор: усі автомобілі зу-
пинилися, чекаючи, доки дорогу пе-
ретне свиноматка зі своїм виводком. 
І гігієна серед місцевих жителів ба-
жає кращого. Через це ми уникали 

вуличної їжі й харчувалися в їдаль-
ні на території нашої бази, де куха-
рем був пакистанець індійського по-
ходження, який готував дещо гострі 
страви. До речі, завдяки йому я полю-
била індійську кухню. А ще готували 
самі — там, де ми мешкали, була ма-
ленька кухонька. Я, зокрема, варила 
борщ, а також гречку, яку привози-
ла з дому, і пригощала колег-інозем-
ців. Спершу було дуже важко їм по-
яснити, що це за страви. Водночас я 
любила, коли моя пакистанська под-
руга Гезела Харіс готувала «пекору» 
або «чапаті». Як на мене, кожна кух-
ня по-своєму смачна. І я люблю дегус-
тувати незвичні для нас страви.
 Як уже зазначала, всі миротворці 
розпочинали бойове хрещення з пат-
рулювання вулиць, аби краще вивчи-
ти столицю. А згодом завдяки внут-
рішній мережі інформування кожен 
міг дізнатися про вакансії і спробува-
ти свої сили в чомусь іншому. 
 ■ Ви пробували? 
 — Так, була й координатором 
місцевої поліції, і особистим та ад-
міністративним асистентом заступ-
ника комісара з оперативної роботи, 
і радником із питань навчання місце-
вої поліції — на останній посаді й за-
вершила свій тур. Мені скрізь було ці-
каво. І якщо, як правило, на вакантні 
місця претендував не один кандидат, 
то на місце асистента заступника ко-
місара не було нікого: можливо, боя-

Місія 
Патрульний інспектор із райцентру побувала у трьох 

відрядженнях у складі миротворчих сил ООН

Алла Ралко з австралійськими колегами Джейсоном Фордом та Кемероном Андерсоном.❙

Колеги з миротворчого контингенту ООН неодноразово говорили Аллі, 
що їй личить поліцейська форма.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

За плечима інспектора сектору реагування Великобагачанського відділення поліції 
Миргородського відділу поліції ГУ НП України в Полтавській області Алли Ралко, яка 
має звання капітана, приблизно шість років діяльності у складі миротворчих сил 
під егідою ООН. Пригадує: коли у складі українського миротворчого контингенту 
вирушила у своє перше відрядження до острівної країни Демократична Республіка 
Східний Тимор, їй тільки-но виповнилося 25 років. Тепер вона — досвідчений миро-
творець, адже вже побувала у трьох таких відрядженнях.
Алла Ралко влилася до лав великобагачанських правоохоронців 2005 року, після 
закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ. Зізнається: 
узагалі-то планувала навчатися на достатньо популярному юридичному факультеті. 
Але того року, коли вступила до вишу, якраз створювався факультет із поглибленим 
вивченням іноземних мов, випускники якого отримували спеціальність «Міжнарод-
на миротворча діяльність». 
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лися, соромилися, не хотіли. 
А мій колега й добрий друг 
із Єгипту Калід Гашиш (досі 
підтримуємо з ним друж-
ні стосунки) порадив мені: 
«Спробуй! Що тобі втрача-
ти?». Отак із його легкої руки 
спробувала й не пошкодувала 
про це.
 Оті майже три роки у Схід-
ному Тиморі промайнули як 
один день. Іноді здається, 
наче то був просто сон. Те пер-
ше відрядження додало мені 
впевненості в собі, навчило 
знаходити підхід до людей із 
будь-якого кінця світу. На-
була й досвіду спільної робо-
ти з колегами з різних країн. 
Мушу сказати без зайвої 
скромності: я гідно представ-
ляла Україну, завжди пово-
дилася достойно, щоб усі зна-
ли — ось такі у нас миротвор-
ці! І ті, хто знайомий зі мною 
з миротворчої місії ООН, че-
рез мене знають Україну. 
Знаєте, почула стільки ком-
пліментів — іноді навіть нія-
ковіла. Скажімо, колег-іно-
земців вражало те, що в мене 
голубі очі, багато хто вважав, 
що мені дуже личить поліцей-
ська форма. Також дізнала-
ся, що маю добре серце й уза-
галі є світлою людиною. Це 
завжди приємно. Мушу ска-
зати, що я не боюся ризику-
вати, мати смішний вигляд, 
у мене прекрасне почуття гу-
мору. Люблю смішити інших, 
отримую «кайф» від того, що 
люди радіють. Бо зараз у світі 
так мало радості. 

Між греками і турками
 ■ Трохи попрацювавши в 
рідному Великобагачансь-
кому відділенні внутрішніх 
справ, ви невдовзі знову ви-
рушили у відрядження з ми-
ротворчим контингентом 
ООН. 
 — Так, два наступних 
відрядження були до ост-
рівної держави на сході Се-
редземного моря — Респуб-
ліки Кіпр. Де-факто після 
1974 року острів розділений 
на дві частини. 60 відсотків 
його території, в основному 
населеної греками, контро-
люється владою Республі-
ки Кіпр, а інша частина, на-
селена турками, — Турець-
кою Республікою Північного 
Кіпру (ООН вважає, що вона 
окупована Туреччиною). На 
Кіпрі досі стоять пустками 
покинуті житлові будинки, 
вони вже обросли чагарями, 
подекуди занепадають. Хоч, 
порівняно зі Східним Тимо-
ром, там більш розвинена 
цивілізація. Своє перше від-
рядження у 2013—2014 ро-
ках провела в столиці Рес-
публіки Кіпр — Нікосії. 
Увесь цей рік була патруль-
ною поліціянткою, разом із 
колегами з Індії, Ірландії та 
військовими з Великої Бри-
танії патрулювала буферну 
зону ООН, де часто відбува-
лися демонстрації з гаслами: 
«Кіпр — єдиний!», «Кіпр — 
для кіпріотів» тощо. Нашим 
завданням було забезпечити 
мирний перебіг цих демонс-

трацій. А наступне дворіч-
не відрядження в ту ж Рес-
публіку Кіпр, у 2016—2018 
роках, провела в селі Піла 
— єдиному населеному пун-
кті країни, де греко-кіпріо-
ти й турко-кіпріоти живуть 
поруч. Це одне з чоти рьох 
сіл, розташованих на тери-
торії буферної зони ООН між 
грецькою й турецькою час-
тинами острова. На щастя, 
за обидва мої відрядження 
жодних НП там не було. 
 Під час служби на Кіпрі 
керівництво хвалило мене 
за детальні рапорти з фо-
тографіями. Цікаво, що, 
об’їжджаючи буферну зону, 
ми мали рухатися зі швид-
кістю 25 кілометрів за годи-
ну. Звісно, могли собі доз-
волити й 30 кілометрів, але 
не більше. Це обмеження 
виправдане, бо, коли прой-
дуть рясні дощі, ґрунтова 
дорога стає слизькою й не-
безпечною. Коли ж дорогу 
зовсім розмивало, ми з ко-
легою зупиняли автомобіль 
і далі йшли пішки. А зага-
лом улюблене кіпрське пра-
вило — «сіга-сіга». На Кіпрі 
ніхто нікуди не поспішає, 
там дуже розмірений темп 
життя. Це особливо напру-
жує, коли на світлофорі вже 
ввімкнулося зелене світло, а 
ніхто не поспішає рушати.
 ■ Місцеві жителі не надто 
любили миротворців ООН? 
 — Як і скрізь, були як 
прихильники, так і против-
ники. Дехто ставився до нас 
привітно, розуміючи, що 
стоїмо на варті миру і спо-
кою. А були й такі, які пря-
мо говорили колегам: «Заби-
райтеся геть із нашої тери-
торії, ви тут не потрібні!», 
Хоч я, скажімо, жодного 
разу не відчула на собі якоїсь 
неприязні. Місцеві любили, 
коли ми віталися або зверта-
лися до них їхньою мовою. А 
хто цього не любить? Це сво-
го роду данина поваги. 
 ■ Тепер у вас друзі по всьо-
му світу? 
 — Так, і в Ірландії, і в Ма-
лайзії, і в Таїланді, і в Єгип-
ті, і в Туреччині… Мабуть, 
легше сказати, де їх немає. 
Із багатьма іноземними ко-
легами спілкуюся через со-
ціальні мережі. Це дає змо-
гу ще й не забувати англій-
ської мови. Перебуваючи в 
Східному Тиморі, на запро-
шення колеги Тома Сміта я 
злітала до Австралії. Коли з 
українськими миротворця-
ми тільки-но прибула в Схід-
ний Тимор, він зустрічав нас 
в аеро порту. Потім його від-
рядження завершилося, і 
наше спілкування обірвало-
ся. А через деякий час Том 
повернувся з австралійським 
миротворчим контингентом, 
не пов’язаним з ООН, і ми 
зустрілися в кафе, куди по-
любляли заглядати ООНівсь-
кі миротворці. Ось так знову 
почали спілкуватися, і Том 
запросив мене погостювати. 
Тож відвідала його рідне міс-
то Брисбен — столицю одного 
зі штатів, а також найбільше 
місто Австралії Сідней. Зага-
лом у світі вже почуваюся за-
просто — як у себе вдома. 
 ■ Куди хотіли б поїхати з 
миротворчою місією наступ-
ного разу? 
 — Знаєте, я завжди гото-
ва. Якби тільки дали коман-
ду. Хоч загалом у закордон-
них відрядженнях сумую за 
своїм райвідділом. Може, 
тому, що саме тут почина-
ла свою діяльність, ці стіни 
мені такі рідні. ■

 «Доброго дня! 
 Мене звати Яна Зінке-
вич. Я українська ветеран-
ка, мені 23 роки. У 18 років, 
після завершення школи, я 
з перших днів війни стала 
добровольцем. Сьогодні я 
хочу порушити важку, але 
важливу для кожного ук-
раїнського ветерана тему.
 Моя участь у бойових 
діях завершилася після не-
бойової травми. Тоді я пе-
режила депресію, ПТСР 
та спробувала покінчити 
життя самогубством. За-
раз у мене пожиттєва ін-
валідність 1-ї групи, а це, 
на превеликий жаль, для 
повнолітніх постражда-
лих у нашій країні озна-
чає фактично повну ізоля-
цію, відсутність підтрим-
ки та кваліфікованої допо-
моги після гострого періоду 
лікування. Інвалідність для 
повнолітніх постраждалих 
у нашій країні часто озна-
чає неможливість отрима-
ти освіту, влаштуватись на 
роботу через дискриміна-
цію, недоступність та від-
сутність інклюзивності. У 
моєму випадку ситуацію ще 
більше ускладнив той факт, 
що я — жінка.
 Якщо постраждалий — 
не відома людина, не дитина 
чи заможна особа, то після 
отримання травми він скорі-
ше за все опиниться сам на 
сам зі своїми проблемами, 
без мінімального соціально-
го захисту, який, до слова, 
надають в інших розвине-
них країнах. На щастя, ве-
терани державної армії мо-
жуть скористатись дієвими 
механізмами допомоги піс-
ля отримання травми, пора-
нення чи захворювання. Але 
для таких, як я, тобто для 
добровольців, ці механізми 
часто недоступні через від-
сутність офіційного стату-
су учасників бойових дій. Я 
та ще декілька тисяч людей, 
які в перші роки війни ста-
ли на захист України, досі 
не маємо статусу учасників 
бойових дій та будь-яких 
відповідних пільг.
 Коли Росія анексува-

ла Крим та розпочала вій-
ну на Донбасі, я була фак-
тично підлітком. Мріяла 
стати лікарем, готувалась 
до вступу в медичний уні-
верситет. Але відклала свої 
мрії і вирушила доброволь-
цем захищати свою країну, 
не маючи ані найменшого 
уявлення про бойові дії. Як 
і всі, хто бачив війну, — я 
найбільше її не хочу. Коли 
я служила у найактивні-
ших точках фронту, в най-
тяжчі часи, то навіть уяви-
ти не могла, з якими труд-
нощами мені доведеться 
зі штовхнутися далі. Я не 
могла навіть подумати, що 
за два роки після закінчен-
ня безтурботного та мир-
ного життя вип’ю всі ліки, 
які знайду в квартирі, на-
магаючись покінчити жит-
тя самогубством.
 Кожен, хто чує зараз мої 
слова, може допомогти за-
побігти самогубствам вете-
ранів в Україні. Одне само-
губство ветерана — це вже 
занадто багато. Ми як на-
ція прагнемо, щоб рівень 
самогубств у нашій країні 
дорівнював нулю.
 Після повернення з вій-
ни ветеран втрачає три ос-
новні речі: самоідентифіка-
цію, мету, коло спілкуван-
ня. Згідно з одним iз небага-
тьох проведених в Україні 
досліджень, 95,2 відсотка 
бійців iз вибірки заявили, 
що не отримали достатньо 
психологічної підтримки 
та підготовки у своїй вій-
ськовій частині. Серед тих, 
хто отримав травми або по-
ранення, відсоток ще біль-
ший. Коли йдеться про 
ПТСР — назвичайно важ-
ливі заходи превенції та 
профілактики. Щоб про-
тистояти наслідкам війни, 
Україні необхідний обмін 
досвідом iз країнами-члена-
ми НАТО iз запобігання, лі-
кування та збору статисти-
ки випадків самогубств се-
ред ветеранів.
 Як кажуть у нашому сере-
довищі: з війни можна прий-
ти, але неможливо поверну-
тись. Я мрію, що спільними 
зусиллями, з вашою допо-
могою кожен iз наших поб-
ратимів та посестер по зброї 
зможе подолати ПТСР і не 
пройде той жахливий шлях, 
що пройшла я.
 Дякую вам за увагу». ■

ДОБРОВОЛЬЦІ

Дипломатія 
щирості
Керівник 
добровольчого 
проекту 
«Госпітальєри» 
Яна Зінкевич — 
про 
посттравматичний 
синдром ветеранів 
війни

■

На початку березня в Києві 
підбили підсумки першої ве-
теранської дипломатичної 
місії у штаб-квартирі НАТО в 
Брюсселі. Однією з найбільш 
знакових подій цієї місії став 
відвертий виступ Яни Зінке-
вич на тему, яку в нас рідко 
порушують. Ця героїчна дів-
чина зважилася поділитися 
власним складним досвідом.

здійсненна

Бували й позаштатні ситуації. 
Фото з особистого архіву Алли Ралко.

❙
❙

З подругами з миротворчого контингенту ООН.❙

Яна Зінкевич, керівник 
«Госпітальєрів».

❙
❙
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Оксана СОВА

 Минулих вихідних між Со-
кільниками та Львовом біля 
ТРЦ King Cross Leopolis ста-
лася масштабна пожежа су-
хої рослинності. У прес-службі 
ДСНС Львівщини повідомили, 
що для її гасіння «надзвичай-
никам» довелося задіяти 28 ря-
тувальників та шість оди ниць 
спецтехніки. Пожежу вдало-
ся локалізувати та ліквідува-
ти тільки пізно ввечері. Вог-
нем знищено суху траву та ча-
гарник на площі 6 тисяч квад-
ратних метрів. За кілька днів 
до того львів’яни також повідо-
мили про схожу пожежу на горі 
Баба Род, яка, ймовірно, стала-
ся через спалювання сухостою. 
Власне, по всій Україні дружно 
запалахкотіли сміттєві вогни-
ща з «легкої» руки поціновува-
чів випаленої землі (і жадібних 
на оплату пари десятків гривень 
комунальникам за вивіз сміття 
з присадибних ділянок).

 Дещо активнішими і впев-
ненішими стають екозахис-
ники та громадські активісти 
на місцях, пропонуючи цивілі-
зоване вирішення щорічних 
«сміттєвих веснянок». Почали 
вже використовувати для цього 
навіть соціальні мережі. «Ша-
новні односельці! — звернулася 
днями через «Фейсбук» екоак-
тивістка з Новомихайлівки на 
Полтавщині Валентина Страті-
чук. — Дуже прошу вас, давай-
те разом берегти те, що маємо! 
Щороку ми дихаємо тим, що 
підпалили. Хочу запропону-
вати вам нове рішення! У при-
міщенні котельні (біля Будин-
ку культури) ми зробимо сор-
тувальню, в яку можна буде 
принести (щоб не палити і не 
викидати) пластик, скло, па-
пір і шини. З коштів, які от-
римаємо, фінансуватимемо 
двічі на мі сяць роботу тракто-
ра, який збиратиме сміття від 
ваших домівок (ПАФ Подоля-
ка згодний нам у цьому допо-

могти). Але для здійснення цієї 
задумки треба привести до ладу 
місце, яке псує краєвиди нашо-
го села. Тож запрошую всіх не-
байдужих у неділю, 17 березня, 
о 10-й годині ранку, на дружній 
суботник! У процесі прибирання 
будемо варити польову кашу та 
спілкуватися... Не будьте байду-
жими, — це місце, де ми народи-
лися і де зростають наші діти!» 
Чудова особиста ініціатива, вар-
та масштабування, чи не так?
 Тим часом уряд днями схва-
лив Національний план управ-
ління відходами до 2030 року. 
Він визначає завдання і прак-
тичні заходи, що дозволять Ук-
раїні перейти на нову модель на 
зразок діючої в країнах Євро-
пейського Союзу. Міністр еко-
логії Остап Семерак каже, що 
конкретні результати рефор-
мування можна буде побачити 
після схвалення регіональних 
планів управління відходами, 
які на місцях мають розроби-
ти у рамках реалізації Націо-

нального плану. Ці документи 
визначатимуть конкретні пот-
реби регіонів щодо створення 
нової інфраструктури з пере-
робки, утилізації та видален-
ня відходів. Йдеться як про де-
тальний аналіз поточної ситу-
ації з управління відходами на 
місцях, так і про перелік конк-
ретних заходів із їх ліквідації, 
переробки та повторного вико-
ристання. Наразі рамковий за-
конопроект «Про управління 
відходами» проходить останні 
етапи погодження.
 Спалювання сухої рослин-
ності в Україні давно забороне-
но, оскільки це шкідливо для 
здоров’я та небезпечно. Ряту-
вальники наголошують, що 
такі пожежі травмують людей 
і навіть забирають їхні життя, 
навіть не беручи до уваги без-
лічі тварин і птахів, позбавле-
них якщо не життя, то природ-
них домівок. Може, таки пора 
вже змінювати такі нерозумні 
«культурні» традиції? ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Михайло Бойко і Тарас Фітьо за кіль-
ка років перетворили хобі у бізнес із 
мільйонними оборотами. Сьогодні вони 
— серед найбільших виробників арахі-
сової пасти в Україні торгової марки 
«ТОМ».
 Першу пасту (пару сотень баночок) 
хлопці зробили в 2012 році, маючи з 
обладнання єдину машинку, яка пере-
роблює арахіс. Інвестиції на той момент 
склали по 100 доларів від трьох студен-
тів. А «дорослий» бізнес-проект поча-
ли реалізовувати у 2015 році, вклавши 
у справу вже близько 2 мільйонів гри-
вень. Сьогодні на підприємстві встанов-
лено німецьке та італійське обладнання, 
яке переробили під себе.
 Сировину купують у прямих імпор-
терів з Індії, Аргентини, Китаю — за-
лежно від сезону і ціни. Арахіс беруть 
нечищений, самі його обсмажують, 
чистять від шкаралупи, доочищають і 
закидають в апарат, що його перероб-
ляє. Готова паста потрапляє в дозатор. 
На підприємстві кажуть, що працюють 

за ДСТУ, не додаючи ні емульгаторів, ні 
згущувачів — лише натуральні напов-
нювачі. Тому й термін зберігання пасти 
нетривалий — всього шість місяців.
 Наразі під брендом «ТОМ» продаєть-
ся 11 смаків арахісової пасти: нейтраль-
на, солодка, солона, з шоколадом, ме-
дом, журавлиною, курагою, родзинка-
ми, чорносливом, шматочками шокола-
ду, шматочками арахісу.
 Протягом місяця, залежно від сезону, 
«ТОМ» випускає від 3 до 10 тонн арахісо-
вої пасти. Виробництво поки що заван-
тажене на 10 відсотків, але ж розрахо-
вували його перспективу. Напрацюва-
ли вже велику базу оптових і роздрібних 

клієнтів по всій країні. Пасту продають 
у крамницях, еко-магазинах та спортив-
них клубах. Місячний обіг коливається 
від 0,5 до 2 мільйонів гривень. Продукт 
продають у стіках по 25 грамів та склі, 
пластику — по 35, 180, 300, 500 грамів. 
Оптовикам продають відрами по 10 кі-
лограмів. Не все, звісно, йде, як по мас-
лу. «Намагалися виходити на супермар-
кети, але в них дикі умови. Там не йдеть-
ся про заробіток, — хіба що про рекламу. 
Також працюємо з ресторанами, які бе-
руть пасту для сніданків. З нашою пас-
тою виробляють також круасани, поп-
корн, печиво, солодощі, корм для соба-
чок. Для спортсменів — це джерело біл-

ка», — розповіли на підприємстві.
 Коли починали справу, то конкурен-
тів практично не було. Зараз їх близько 
десятка в Україні. Але ринок ще тіль-
ки розвивається, тому конкуренція не 
заважає. Імпортна арахісова паста до-
рожча, ще й часто містить некорисні 
жири. Про якісний український про-
дукт дізнається все більше зацікавле-
них споживачів, забезпечуючи постій-
не зростання продажів. ■

Або держдопомога, 
або заробітки
 Національний комітет розвитку промисло-
вості готує зміни до постанови уряду, якою аг-
ровиробникам дозволена 25-вiдсоткова компен-
сація з держбюджету за придбані у вітчизняних 
виробників вагони-зерновози. Антимонополь-
ний комітет визнав, що використання вагона, 
за який отримано компенсацію з держбюдже-
ту  для надання послуг іншим аграріям iз пере-
везення їхнього зерна, не відповідає принципам 
закону про держдопомогу суб’єктам господарю-
вання. Таке роз’яснення АМКУ дав на депутат-
ський запит виконавчого директора Нацкомітету 
Анатолія Гіршфельда. Відтак придбані в рамках 
програми часткової компенсації вагони зможуть 
використовувати лише для перевезення зерна 
власного виробництва з одного місця в інше для 
першого продажу. 

Рейдери на Чернігівщині
 У Бобровиці Чернігівської області одразу 
три агропідприємства, що належать Наталії Нич, 
змінили власника. Нич створила кілька фірм, 
щоб обробляти орендовану в людей землю, 
та стверджує, що вчасно платить за неї селя-
нам. Проте раптово серед засновників компанії 
її прізвище зникло. «Я нікому не передавала 
свої документи, свої печатки, нікому доручень 
не давала», — переконує жінка, стверджуючи, 
що це справа рук конкурентів, які перед почат-
ком посівної кампанії хочуть переманити пайо-
виків і назбирати більше землі. У державному 
реєстрі новим власником трьох компаній фігу-
рує Павло Жуковський, який, за документами, 
проживає на столичній Оболоні в однокімнат-
ній квартирі. До схеми рейдерства було залу-
чено державного реєстратора Віктора Касюка. 

Яблука продаються дешево
 Обсяг експорту яблук з України за лютий 
2019 року досяг 11,1 тисячi тонн і став новим 
історичним рекордом помісячного експорту цих 
фруктів з України. Попередній рекорд протри-
мався всього місяць: у січні ми експортували 
8,2 тисячi тонн яблук, що також ненадовго ста-
ло рекордним обсягом. Щоправда, фахівці за-
стерігають від передчасної ейфорії: надлишок 
яблук у країні набагато перевищує поточні об-
сяги експортних відвантажень і потреби внут-
рішнього ринку. Тому падіння цін на них у бе-
резні може прискоритися, ще більше стимулю-
ючи експорт. Позитив від такої ситуації — ак-
тивізація внутрішнього попиту. Споживачі вже 
помітили істотну різницю в цінах на яблуко і на 
імпортні банани, апельсини, мандарини, столо-
вий виноград та іншу екзотику  і голосують грив-
нею за своє.

Забруднили Рось
 У Білоцерківському районі Київщини ак-
тивісти зафіксували черговий масштабний 
злив нечистот у річку Рось. Як повідомив  ак-
тивіст Володимир Веровський, інцидент зафік-
сований у межах села Томилівка. На місце події 
були викликані працівники поліції та ТОВ «Біло-
церківвода», зроблено забір води.
 Встановили також, що в  Рось виходить тру-
ба великого діаметру, через яку спускаються ка-
налізаційні води з Білоцерківських очисних спо-
руд. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ПІДПАЛИ

Горіли трави, палали...
Попри підвищення штрафів, українці продовжують спалювати сміття де прийдеться

■

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Сто доларів на стартап
Вклавши кишенькові гроші, львівські студенти 
створили впізнаваний бренд

■

Арахісова паста — поживна і вигідна.❙

Між Сокільниками та Львовом вигоріло 6 тисяч квадратних метрів луків та чагарників. Наслідки чийогось «весняного прибирання» 
ледь загасили три десятки пожежників за допомогою шести одиниць спецтехніки.

❙
❙
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Микола ПАЦЕРА

Розповідаємо про шлях Слави Бабича 
до такого успіху та життєві уподобан-
ня цього неординарного «кавовара». 
Усього в нинішньому світовому чем-
піонаті з приготування кави у джез-
ві брали участь представники семи 
країн, із яких у фінал разом із нашим 
Славою Бабичем вийшли відомі ба-
риста з Росії, Об’єднаних Арабських 
Еміратів, Туреччини. Під час заключ-
ного конкурсу вони готували класич-
ну чорну каву по-східному, що скла-
дається лише із зерен та води, а також 
власний авторський напій на її основі, 
що може включати будь-які інгредієн-
ти — навіть алкоголь. Напої нашого 
бариста визнали найкращими...

Капучино для майбутньої дружини
 В юні роки Славка ніщо не віщу-
вало йому стати відомим бариста, 
тим більше чемпіоном світу. Він 
жив у Сумах і дуже любив кататися 
на роликах — досяг такої майстер-
ності їзди на них, що навіть став нав-
чати інших, особливо дітей. Були се-
ред них і з обмеженими можливостя-
ми, яким він приділяв багато уваги, 
щоб упевнено «поставити на коле-
са». При цьому хлопець працював 
звичайним офіціантом у кав’ярні 
«На диванах» — найкрутішому за-
кладі у місті, де в основному збира-
лася молодь попити каву і поспілку-
ватися по-хіпстерськи. Одного разу 
товариш попросив підмінити його на 
день, запевнивши керівника закла-
ду, що Слава вміє все робити не гір-
ше за нього. На пряме ж його запи-
тання: «Ти що — дурний?» друг за-
спокоїв: «Не переймайся, тут немає 
нічого складного. Просто вчасно на-
тискай на кнопку кавоварки, коли 
напою в чашці буде ось стільки — це 
американо, а стільки — еспресо». «А 
як приготувати капучино?» — поці-
кавився хлопець, на що бариста від-
повів: «А хто в Сумах його п’є?».  
 Коли ж Славко на ранок прийшов 
до кав’ярні, то першим його клієн-
том стала симпатична дівчина, яка 
замовила... капучино. Хлопець став 
панічно розпитувати друга по теле-
фону, як його приготувати. Невміло 
збив молоко, вилив у чашку з кавою 
і подав білявці. Та зі знанням спра-
ви оцінила напій і сказала: «Ну, як 
еспресо з молоком може бути. А те-
пер давай я тебе навчу збивати моло-
ко для справжнього капучино». Гор-
дий Славко пирхнув, мовляв, хто ти 
така, щоб мене повчати? Хіба він міг 
навіть подумати, що ця дівчина — 
подруга власників кав’ярні, барис-
та, яка була чемпіонкою України!.. З 
тих пір його життя кардинально змі-
нилося, оскільки дівчина Стася зго-
дом стала його дружиною.

Постав життя на паузу — 
насолодись еспресо 
         Згодом Бабич ризикнув пере-
братися до Києва, відмовившись від 
улюблених занять на роликах, які 
приносили непоганий прибуток. 
У столиці він працював бариста в 
кав’ярні «Чашка», потім — у ново-
му проекті «Собака з’їла голуба» на 
Бессарабці, пізніше — в сім’ї ресто-
ранів Діми Борисова, де готував чу-
дову каву із зерен свіжої обжарки та 
інші смачні напої. Хоча і в Сумах у 
нього залишилася власна кав’ярня 
«Під’їзд», де люблять бувати і його 

батьки. Бо тут готують хорошу каву 
— швидше, не для бізнесу, а для ду-
шевного спілкування. «Кава — це 
справді напій для душі, — говорить 
бариста. — Його не можна пити 
швидко, як, скажімо, чай. Під ньо-
го приємно подумати про щось хо-
роше. Хоча я особисто п’ю каву без 
роздумів. Для мене цей процес — 
просто пауза, тиша, можливість на-
солодитися безтурботними хвили-
нами. Раніше для мене ідеальним 
було вийти на балкон і викурити си-
гарету під чашечку кави, спостері-
гаючи, як унизу метушаться люди 
та машини. Відколи кинув палити, 
спостерігаю це без цигарки, але все 
одно проживаю цей момент на конт-
расті — люди поспішають, а я можу 
розслабитися, відчути внутрішню 
тишу і гармонію. Найбільше люб-
лю пити подвійний еспресо. Зізна-
юсь, що я не відразу зрозумів цей 
напій — можливо, тому що вперше 
випив його з кавового автомата, а в 
нього зов сім не той смак, що в при-
готовленого вручну. Та коли почав 
пити «правильну» каву, то букваль-
но з кожною чашкою став розкрива-
ти особливості цього напою — роз-
бирав його на смаки та аромати, як 
хороше вино».
         Про свою обов’язкову норму 
кави на день Славко говорить, що 
чашка еспресо — його вранішня 
доза, без якої він почувається кеп-
сько. Причому часто просто запа-
рює каву окропом без молока і цук-
ру — половину випиває, решту за-
лишає на вечір. А за весь день спо-
живає від семи до десяти чашок і не 
вважає себе «кавоманом» у погано-
му розумінні слова, адже почуваєть-
ся чудово. Тиск не «скаче» — хіба 
що від нервів. Жартує, що в теле-
фоні є намальована батарейка-інди-
катор, яка показує, що її потрібно 
підзарядити, а у нього цю функцію 
виконує внутрішня чашка-індика-
тор. Він навіть на ніч випиває чаш-
ку кави і міцно спить. Оскільки пе-
реконаний, що кофеїн погано впли-
ває лише на тих, хто мало працює, 
а він — багато, тому втома завжди 
перемагає. А взагалі-то, вважає ба-
риста, кава благодатно впливає на 
організм, оскільки розширює суди-
ни, чистить печінку, підвищує тиск 
і навіть призупиняє розвиток рако-
вих клітин.

Бариста-психолог 
 Про специфіку своєї роботи 
Славко Бабич говорить, що час-
то люди приходять у кав’ярню, 
не знаючи, чого вони хочуть, або 
постійно п’ють лише один напій. 
Тож бариста має підказати, що 
саме їм варто спробувати. Тоб-
то він має бути психологом і, за 
великим рахунком, маніпулюва-
ти бажаннями людей. Але роби-
ти це так професійно, щоб клієнт 
захотів прийти саме до нього ще 
не раз. При цьому підхід має бути 
дуже індивідуальним, і напій не 
можна поділяти на чоловічий і 
жіночий. Якось йому поступило 
замовлення на еспресо і капучи-
но, і він старанно виконав на ос-
танньому малюнок як для дівчи-
ни. А виявилося, що його замо-
вив чоловік... «Тобто кавові напої 
— справа смаку кожного, — вва-
жає бариста. — Скажімо, солід-
ний мен може замовити, напри-
клад, раф (повітряна вершково-
ванільна пінка на основі еспресо, 
для якої вершки збивають разом із 
кавою. — Авт.). А ще вибір напою 
часто залежить від настрою — бу-
ває, що клієнт постійно замовляв 
лате, аж раптом вирішив випити 
флет уайт (нагріте парою молоко 
з невеликою пінкою добавляєть-
ся до подвійної порції еспресо. — 
Авт.). Навіть я іноді «зраджую» 
улюбленому еспресо, — пожарту-
вав Славко. — А ще у нашій роботі 
ні в якому разі не можна пахтити-
ся одеколоном чи туалетною водою 
— вони забивають аромат напою. І 
не слід боятися експериментувати 
з виготовленням нових оригіналь-
них напоїв. Скажімо, у нас вели-
ким попитом користуються мої ка-
пуоранж, який готується на еспре-
со й апельсиновому фреші, а також 
капугрей — еспресо з грейпфруто-
вим фрешем».
 При всій своїй обізнаності і 
славі Славко Бабич не страждає на 
зiркову хворобу і вважає, що най-
краще сприяють прояву амбіцій 
бариста його руки, а не корона 
на голові. А ще він дуже любить 
свою дружину Стасю, яка обож-
нює капучино, та синочка Марка, 
котрий, як і тато, охоче п’є еспре-
со. І ніколи не зрадить улюблено-
му напою, який буквально ство-
рив їхню дружну сім’ю. ■

АДМІНПОСЛУГИ

Раз — 
і за кермо
В Україні хочуть дозволити 
здавати на водійські права 
без проходження курсів 
в автошколі
Каріна ГАЛИКА 

 Про це написав на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» заступник міністра регіонального роз-
витку Лев Парцхаладзе: «Сьогодні отриман-
ня водійських прав — одна з найпопулярні-
ших послуг. Щоб її отримати, потрібно під-
готувати великий пакет документів, пройти 
кілька етапів процедур і найважливіше — 
курси, в середньому 140 годин навчання. Це 
зайве бюрократичне навантаження на грома-
дян і досвід багатьох країн світу, зокрема Ні-
меччини, Великобританії, Норвегії, Чехії та 
Польщі, свідчить про те, що ці процеси мож-
на оптимізувати і зробити швидшими і про-
стішими для громадян». 
 За підсумками засідання робочої групи з 
вироблення єдиних підходів до розвитку ад-
міністративних послуг у регіонах під голову-
ванням віце-прем’єра та міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія 
Зубка було доручено МВС України вивчити 
світовий досвід для можливості спростити от-
римання водійських прав. 
 «Було прийнято протокольне доручення 
Міністерству внутрішніх справ спільно з Мі-
некономрозвитку та іншими зацікавленими 
органами підготувати можливі зміни щодо 
впровадження інституту екзаменаторів для 
прийому іспитів на отримання водійських 
прав і можливості самостійного вибору про-
грами підготовки до них . Це стосується отри-
мання водійських прав категорій А, А1, А2, 
АМ, В, В1 та ВЕ», — додав Лев Парцха  ла  д зе.
 Заплановано зменшити кількість проце-
дур і документів, а також витрати кандидатів 
за рахунок вибору прийнятного способу під-
готовки до іспитів — самостійного навчання 
або в спеціалізованих школах; передбачи-
ти можливість зручного отримання послуги 
в найближчому центрі надання адмінпослуг 
(ЦНАП).
 Громадянам буде надана можливість: 
 — самостійного обрання програми підго-
товки: за допомогою курсів або самостійно, та 
створити інститут екзаменаторів;
 — спрощеного отримання медичної довід-
ки — менше лікарів та можливість подати 
меддовідку в онлайн-режимі.
 За словами Парцхаладзе, відповідно до до-
ручення планується ґрунтовно проаналізу-
вати існуючу ситуацію й досвід інших країн, 
розробити низку змін для оптимізації пос-
луги, зменшити навантаження на громадян 
шляхом видалення бюрократичної і коруп-
ційної складової. 
 Заступник міністра регіонального розвит-
ку зазначив, що, за підрахунками експертів, 
після цього час для отримання послуги може 
скоротитися в цілому на 95%.
 Начальник Головного сервісного цент-
ру МВС України Владислав Криклій, у свою 
чергу, зазначив, що ця пропозиція реформ 
адмінпослуг однозначно буде доопрацьову-
ватися. Наразі теоретичні та практичні іспи-
ти приймають працівники сервісних центрів. 
Розглядають можливість передачі цих повно-
важень незалежній інституції.
 «Після того як ми запровадимо відеофік-
сацію практичних іспитів, змінимо дерегу-
ляцію у частині самопідготовки до теоре-
тичних іспитів — лише після цього зможе-
мо застосовувати такі європейські практи-
ки на наших теренах. У будь-якому разі це 
стосується непрофесійних категорій. Оче-
видно, що професійні категорії — водіїв ав-
тобусів, вантажівок — не можна не навчати, 
тому що це дуже висока відповідальність, і 
в усіх без винятку країнах світу вони про-
ходять спеціальну підготовку, яка важча і 
триваліша», — наголосив Владислав Кри-
клій. ■

■ВИЗНАННЯ

Славина слава із 
присмаком кави 
28-річний київський бариста здобув перемогу на чемпіонаті 
світу з приготування кави у джезві (турці), який проходив у Дубаї

■

Слава не боїться експериментувати з приготуванням нових оригінальних напоїв.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 «Ми довго готувались, за-
писували музику, вчилися тан-
цювати, співати, ходити, грати 
на музичних інструментах. Ко-
манда працювала майже цілодо-
бово. У нас був справжній рари-
тет — запис оперети «Гуцулка 
Ксеня» 1956 року, яку поставив 
Ярослав Барнич. Cтилістично 
ми надихалися саме цим тво-
ром: його дівчата-офіціантки 
з «Оселі Говерля» нагадували 
справжніх парижанок, і ми в 
свою чергу хотіли показати Ук-
раїну з абсолютно іншого боку, 
відтворити її багату культуру 
минулого», — каже режисерка 
Олена Дем’яненко про комедію-
мюзикл «Гуцулка Ксеня», яка 
нещодавно вийшла в українсь-
кий прокат. Робота над стріч-
кою тривала понад два роки.
 Кіно «Гуцулка Ксеня» — це 
красиві Карпати, елегантний 
гумор, трохи детективу і неочі-
кувані сюжетні розв’язки. Хоча 
фабула досить проста: з Амери-
ки до Ворохти прибуває гру-
па американців із важливою 
місією — знайти наречену для 
молодого Яро, який отримає за 
батьковим заповітом мільйон 
долярів, якщо одружиться зі 
свідомою українкою. Утім стар-
ші гості зі США, виявляється, 
— вихідці з українського При-
карпаття; а легенди оживають 
не лише через людські перека-
зи. Та й меркантильні інтереси 
в людей часом бувають не з ба-

жання власного збагачення, а 
щоб допомогти іншим. 
 Особливого шарму «Гу-
цулці Ксені» надає гурт Dakh 
Daughters, який у музичному 
середовищі називають фрік-ка-
баре, що виконує етнічну музи-
ку. «Для нас це був насамперед 
колосальний досвід дисципліни 
у формі кіно, інколи було доволі 
непросто, адже ми звикли писа-
ти музику в надзвичайних твор-
чих проявах, проте ми дуже 
раді, що саме Dakh Daughters 
відповідали за музичне оформ-
лення фільму», — каже учасни-
ця гурту Соломія Мельник. 
 «Ми намагалися нагадати 
людям, ким є українці насправ-
ді. І якщо нам вдалося гідно 
представити українську куль-
туру в усій її красі, наші старан-
ня не були марними», — комен-

тує американський актор Ігор 
Цішкевич, який зіграв дядька 
Майкла. Із США (українського 
походженння) і виконавець го-
ловної ролі жениха Яро — Мак-
сим Лозинський. Роль юної гу-
цулки Ксені дісталася дебютан-
тці Варварі Лущик. Професо-
ра, який досліджує у Карпатах 
особливий вид метеликів, зіграв 
Олів’є Бонжур із Бельгії. 
 «У нас з’явилася стрічка, 
знята в такому нестандартно-
му для українського кіно жан-
рі. За останні п’ять років в Ук-
раїні не створювали мюзикли, 
тим паче — на такому цікаво-
му матеріалі», — каже голова 
Держ кіно Пилип Іллєнко.
 Є різні відгуки про «Гуцул-
ку Ксеню». Але залюблені в 
українську культуру глядачі, 
яких, на жаль, ще не так бага-

то, одностайні з відгуком Ігоря 
Жука: «Блискуча стилізація: 
бродвейський мюзикл на кар-
патському ґрунті. Гумор доб-
ротний, справжня українська 
культура, а не тупий стьоб над 
звучанням слів. Чудова гра ак-
торів і бездоганний глибокий 
фінал. Окремий респект за му-
зику». 
 Варто уточнити: Ярослав 
Барнич — український компо-
зитор, диригент, педагог, скри-
паль, громадський діяч, якого 
на десятиліття радянська вла-
да викреслила з історії. Наро-
дився 30 вересня 1896 року в 
селі Балинці поблизу Коломиї, 
нині Снятинського району Іва-
но-Франківської області. Він 
основоположник модерної ук-
раїнської оперети, хоча і напи-
сав їх лише чотири, ще: «Дівча з 
Маслосоюзу», «Шаріка», «При-
года в Черчі». Також компози-
тор творив у жанрі пісні-танго. 
Його довершені речі, зокрема, 
«Ох Соловію», «Чи тямиш?», 
«Гуцулка Ксеня». Водночас 

Ярослав Барнич є автором па-
тетико-трагічної симфонічної 
сюїти «Батурин» та тему «Ма-
зепи» Бориса Лепкого. 
 Перед приходом «дру-
гих совітів», будучи вже відо-
мим композитором і дириген-
том, Ярослав Барнич подався 
в еміграцію: Західна Німеччи-
на (1944—1949), США (1949—
1967). У 1952-му в Нью-Йор-
ку було створено Українсь-
кий музичний інститут, у його 
філіях у містах Клівленд і Ло-
рейн Ярослав Барнич викла-
дав гру на скрипці та теоретич-
ні предмети. Впродовж 15  років 
(1951—1966) працював худож-
нім керівником та диригентом 
Українського хору імені Тара-
са Шевченка (Клівленд, США) і 
провів з ним понад 100 великих 
імпрез (концертних виступів та 
сценічних постановок). Отри-
мав звання «Почесний грома-
дянин м. Вінніпега» (Канада, 
1961 р.) за концертну програму 
до відкриття пам’ятника Тара-
сові Шевченку. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Два дні у Києві гостинно зустріча-
ли відому й талановиту письменницю 
Марію Ткачівську, яка завітала з Іва-
но-Франківська. Поетеса, письменни-
ця, кандидат філологічних наук, пере-
кладачка та педагог, лауреатка премій 
імені Івана Франка та Василя Стефани-
ка, а також літературного конкурсу «Ко-
ронація слова» — успішно презентувала 
щойно видані романи «Голос перепілки» 
та «Тримайся за повітря». Романи про 
щастя, горе, любов, прощення, у яких 
присутня об’єднуюча лінія: тема обез-
долених дітей.
 «Голос перепілки» розповідає, як ко-
лись давно Борис звабив скромну сільсь-
ку дівчину Стефу і відмовився від свого 
сина Мартина. Мати і малюк були при-
речені на голод і злидні. Утім тяжкі часи 
спіткали й самого Бориса. Під час вій-
ни він опинився на чужині, в Німеччині. 
Саме там він зустрів землячку Ганну, 
яка до безтями закохалася в нього. Але 
доля розвела їх: Борис згодом повернув-
ся до рідного села, став заможним госпо-
дарем, а Ганна змушене була виживати з 

малою донькою на руках.
 Тим часом підростав Мартин, який 
присягнувся ніколи й нічого не просити 
в батька, який викреслив їх із матір’ю 
зі свого життя. А далі долі героїв спліта-
ються химерними візерунками: Мартин 
прагне одружитися з пасербицею свого 
батька — Марією... 
 Авторка романів переконливо стверд-
жує, що треба проживати своє життя, а не 
виправляти чиїсь помилки. А ось що най-
більше болить — це людський осуд. І коли 
настає повна безвихідь, треба триматися. 
Приміром, як героїня роману Соломія у 
«Тримайся за повітря». 
 Перше кохання стало для Соломії і 
першим розчаруванням. Художник Ан-
дрій був для неї єдиним, а вона для ньо-
го — однією з багатьох. Тож коли трапи-
лася можливість поїхати на заробітки в 
Португалію, Соломія довго не думала. Але 

добре там, де нас нема: Португалія одра-
зу ж починає випробовувати Соломію на 
міць. Виснажлива дорога, нелюдські умо-
ви проживання та тяжка робота у тепли-
цях сеньйора Родріґеса з ранку до ночі — 
закордонний рай виявляється справж-
нім пеклом. Останньою краплиною стає 
раптова хвороба Соломії. І тієї миті, коли 
здається, що чекати на допомогу немає 
від кого, з’явиться він. Той, хто допомо-
же втриматися там, де так легко впасти…
 У романі «Тримайся за повітря» автор-
ка тонко змальовує невидиму пам’ять про 
бабусю. Людини вже немає, а є її присут-
ність духу, який тримає у найвідповідаль-
ніші моменти. Соломія сама як палець, 
але ж самотньою можна бути і вдвох. Недо-
віра — ось що вбиває любов. Хіба не мож-
на любити одруженого чоловіка? Хіба лю-
бов має закони і правила?
 Марія Ткачівська пише прекрасною 

мовою. Скажімо, тільки на перший пог-
ляд здається, що роман «Голос перепіл-
ки» перенасичений діалектами. А це 
лише на користь розкриття характерів 
й атмосферного зображення часу і міс-
ця . (До кожного слова є роз’яснення). 
У творчому доробку пані Марії — текс-
ти різних жанрів та стилів. Спершу були 
поезії, згодом — проза. Серед найвідомі-
ших книг: феєрія «День відбілює ніч», 
новели та оповідки «Подарунок від ди-
нозавра», роман  «Я і мій Дон Жуан», ху-
дожні замальовки та есе німецькою мо вою 
Die Ukrainevon A bis Z (witzig, wurzig, 
interessant) — «Україна від А до Я (весе-
ло, цікаво і з перчиком)». До речі, най-
ближчим часом письменницю з новин-
ками запросили до Берліна.
 У Києві Марію Ткачівську читачам 
представляла письменниця Роксолана 
Сьома. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Проживати своє життя, 
а не виправляти чиїсь 
помилки
Письменницю Марію 
Ткачівську з новими романами 
запрошують у Берлін

■

Марія Ткачівська.
 Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ. 

❙
❙

ПРОКАТ

Чаруюча гуцулка Ксеня
Олена Дем’яненко екранізувала оперету забороненого в СРСР 
Ярослава Барнича

■

Гуцулка Ксеня (Варвара Лущик) і Яро (Максим Лозинський).❙

Ігор Цішкевич — дядько Майкл.❙
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Гарячий салат зігріє на 
початку весни
 Анастасія Рябокінь пропо-
нує зараз особливу увагу при 
приготуванні страв надава-
ти овочам. Ще є багато коре-
неплодів, які зберегли за зиму 
свої вітаміни та мікроелементи, 
заморожені овочі, квашені, а 
нині з’явилася вже й перша зе-
лень. «Дуже смачна, запашна, 
корисна та оригінальна страва, 
яка може подаватися окремо і 
як гарнір до риби чи м’яса, — 
гарячий овочевий салат. Підхо-
дить як для обіду, так і для ве-
чері. Можна віднести до кате-
горії здорового та корисного 
харчування. Також дозволяєть-
ся вживати матусям, які году-
ють, тільки без часнику», — зі 
знанням справи каже вона. 
 Інгредієнти залежать від 
кількості бажаючих поласува-
ти стравою. А потрібні: картоп-
ля, морква, цибуля, патисони 
(цукіні, кабачки, що знайдете), 
помідори, перець, зелень, час-
ник, олія, сіль, перець, трави-
приправи.
 Усі овочі помити-почистити, 
нарізати кубиками, додати спе-
ції, зелень, часник. Добре пере-
мішати, включити духовку на 
200 градусів. Викласти порцій-
но овочеву суміш на підготовле-
ну фольгу, закрутити по типу 
хінкалі, викласти на деко — і в 
духовку на годину-півтори. За 
бажанням сюди можна додати 
м’яско (не в піст), рибку. Або 
наприкінці посипати сиром. 
 За таким принципом мож-
на готувати на відкритому вог-
ні на пікніку, тільки щільніше 
загортати фольгу!

Хрумкий і корисний
 Салатики завше смачні й за-
вше корисні. За рецептом гос-
подині, на цей потрібні: капус-
та синя, капуста звичайна або 
пекінська, цибуля зелена або 
ріпчаста, огірки свіжі, марино-
вана кукурудза, олія, сіль, пе-
рець, зелень.
 Нашинкувати два види ка-
пусти, нарізати огірки та зе-
лень, додати інші інгредієнти, 
замішати і подавати до столу! 
 Перець — смачно, аромат-
но і соковито. Господиня ра-
дить спробувати, якщо придба-
ли трохи перчиків і помідорів. 
Гарна святкова страва, якщо в 
піст випадає родинне свято.
Інгредієнти: болгарський пе-
рець, цибуля, часник, помідо-
ри, сіль, мелений перець, пет-
рушка, олія. 

Перчик помити, розкласти на 
деко  — і в духовку на 200 гра-
дусів до готовності. У цей час 
наріжте дрібно цибулю і ставте 
смажитись. Бланшировані по-
мідори перебити в пюре і додати 
до цибульки. Коли зайва волога 
випарується — додайте часник, 
сіль, поперчіть за смаком. Щоб 
перець було легше чистити — 
гарячим складіть його в пакет 
до охолодження. Зніміть шкір-
ку і почистіть зсередини. 
 Перед подачею в таріль по 
краях розкласти перчик, все-
редину підливку і петрушку 
(можна перемішати або при-
трусити зверху). Краще смакує 
охоло дженим, так само перчик 
можна запекти і на мангалі. 
Дуже смачна, ніжна і ароматна 
страва, як у поєднанні, так і ок-
ремо.

Ікра чудова — грибна!
 Якщо ви полюбляєте різно-
манітні смачні намазки на бу-
терброди, у вигляді м’ясних, 
рибних або сирних паштетів, 
грибна ікра — це те, що вам не-
одмінно сподобається, запевняє 
Анастасія Рябокінь. 
 Така ікра чудово підійде на 
ранкові бутерброди, як закус-
ка та навіть як гарнір. Люби-
телі некалорійної їжі теж бу-
дуть приємно здивовані, адже 
грибочки містять чимало білка 
при мінімальній калорійності 
продукту.
 Інгредієнти: 1 кг свіжих пе-
чериць, 2 цибулини, 2 моркви-
ни, зелень кропу, олія, соєвий 
соус, сіль, перець, коріандр.
 Щоб зберегти аромат гри-
бочків, їх слід протерти воло-
гим рушничком, а якщо дуже 
забруднені — швиденько про-
мити і просушити, щоб не 
ввібрали в себе зайву вологу. 
Деко змастити невеликою кіль-
кістю олії, рівномірно виклас-
ти слайси грибів і в розігріту 

духовку на 180 градусів, пекти 
15-20 хвилин.
 У цей час подрібнені овочі 
протушкувати на сковорідці з 
додаванням олії до готовності. 
Коли овочі охолонуть — усе пе-
ребити в блендері й додати зе-
лень кропу, соєвий соус і спе-
ції. Можна смакувати!

Святкова рибка
 У певні дні посту допускаєть-
ся вживати рибу. Якщо захоче-
те святкового стейка, то ось вам 
рецепт від Анастасії. 
 Інгредієнти: стейки сьом-
ги (будь-якої червоної рибки), 
лайм або лимон, спеції до риби, 
оливкова олія, сіль.
 Приготування: це все пе-
ремішати, замаринувати і на 
грилі (мангалі) запекти, після 
чого побризкати соком лайма 
або лимона.

Креветки на мангалі
 На 0,5 кг креветок приблиз-
но (королівські, тигрові) потріб-
но по декілька горошин коріан-
дру і чорного перцю — розтерти 
в ступці, додати декілька зубчи-
ків почищеного і роздавлено-
го ножем часнику, трішки ли-
монного соку (лайма) і ще мож-
на пару крапель гострого соусу 
за бажанням. Ще — шматочок 
вершкового масла, трохи олив-
кової олії і соєвого соусу. Пере-
мішати до однорідності або ско-
ристатись мікрохвильовкою. 
Креветки перекласти в зіппа-
кет, залити соусом і залиши-
ти маринуватись до 30 хвилин, 
цього буде достатньо. Готувати 
над хорошим жаром на мангалі 
в решітці по 2 хвилини з кожно-
го боку.
 А знизу — подушка із зеле-
ної спаржі, також із мангала.

Скумбія по-новому
 «Це рецепт і робота мого 
батька, він досить-таки ціка-

вий і незвична подача, нам та 
гостям сподобалось», — ділить-
ся враженнями від нової страви 
Анастасія. 
 Інгредієнти: скумбрія сві-
жоморожена — 2-3 шт., сіль, 
пе рець, приправи до риби.
 Рибку, ще морожену, розрі-
зати вздовж спинки, відділи-
ти хребет і кості, прибрати го-
лову і хвіст. Зробити гарнень-
кі частинки філе. Далі натерти 
рибку спеціями до риби, сіл-
лю-перцем — усім, що любите. 
Зручно вкласти в звичайний 
канцелярський файл, міцно за-
крутити, фіксуючи скотчем, 
щоб утворилась рівненька «ков-
баска». Покласти в морозилку 
на ніч, наприклад, і можна по-
давати, нарізаючи тоненькими 
слайсами гострим ножем.
 Також чудовий варіант 

скумбрії «Ароматеа» сподо-
бається і господарям, і гостям. 
Інгредієнти: скумбрія — 3 шт., 
цибуля — 2 шт., морквина, 
олія, сіль, перець, зелень, при-
прави до риби.
 Цибулю нарізати півкільця-
ми, моркву натерти на крупній 
насадці, підсмажити на олії, 
наприкінці додати спецїї та зе-
лень.
 Рибку почистити, добре ви-
мити, нафарширувати овочевою 
начинкою, зверху притрусити 
спеціями, загорнути фольгою і 
в духовку пектись при 200 гр. 
годину, потім розкрити фольгу 
і ще потримати до рум’яності. 
Дати вистигнути пару годин — 
і можна подавати.
 Смачного! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Їсти не скоромно
Смачні ідеї для посту від киянки Анастасії Рябокінь

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ми дочекалися найбільшого в році Великого посту, а це значить, що весна прийшла, а ми — в дорозі 
до світлого Христового Воскресіння. Часткова зміна раціону харчування в цей час, як виявляється, 
— не головне на цій дорозі, але це також момент, який треба враховувати. До того ж, початок вес-
ни зазвичай позначається на ослаблених за зиму організмах певною млявістю й іншими не особли-
во приємними фізичними станами, тому важливо при дотриманні посту берегти, а то й зміцнювати 
здоров’я. 
Киянка Анастасія Рябокінь розповідає нам, як це вона робить у своїй родині. «Піст — це чудовий час 
для оновлення: душевного і фізичного, надзвичайна легкість, легкість тіла і думок», — каже вона. 
Анастасія Рябокінь родом із Вінниччини, у столиці закінчила Гуманітарний інститут, вийшла заміж. 
Нині працює реєстратором у медичному центрі, має донечку Євочку, якій майже три рочки. Кулінарія 
— її хобі, яке, як видно, переростає в серйозну справу. «Люблю балувати своїх рідних і друзів смач-
ними стравами, дивувати їх. Кулінарія приносить мені неабияке задоволення, це моє хобі, і як би я не 
була втомлена після роботи — іду на кухню і творю, це як відпочинок для мене, — розповідає Анас-
тасія. — Коли була в декретній відпустці, вирішила створити власну кулінарну групу «Кухня смачних 
ідей — для дорослих та дітей», де публікую власні рецепти і рецепти учасників групи, також у групі 
можна знайти чимало цікавих ідей, подачі найрізноманітніших страв на будь-який смак, для дорослих 
та дітей». 
Пісні страви киянка готує не лише в піст. «Вареники з капустою, різноманітні салати на олії, часто 
навіть борщ варю пісний», — каже вона.

ДЕСЕРТ

 Вишневий торт
 У піст може бути солодке свято, а 
чому б і ні? Навпаки, піст — зовсім не 
привід для суму. Анастасія пропонує 
спекти вишневий брауні. «Вологий торт, 
який легко готується, поєднує в собі 
смак кави, вишень та шоколаду, можна 
вважати пісним», — каже вона.
 Інгредієнти: 3 склянки борошна, 
2 склянки цукру, 6 столових ложок какао, 
ванільний цукор, дрібка солі, по склянці го-
тової кави, вишневого соку і рафінованої 
олії. 
 Сухі та вологі інгредієнти змішуємо 
окремо, а потім поєднуємо між собою та 
додаємо чайну ложку погашеної оцтом соди. Виливаємо в підготовлену форму (я 
змащую маслом та притрушую какао). Зверху викладаємо вишні. Випікаємо при 190 
градусах не менше години. Вишні та сік я беру солодкі з домашнього компоту, каву 
можна як заварну, так і розчинну, навіть цикорій підійде.
 Головне — мати міру. Їсти понад міру не бажано ні в піст, ні в інший час. 

■

Киянка Анастасія Рябокінь впевнена, що кулінарія — також творчість.❙

Пісний торт — це красива 
кулінарна філософія. 

❙
❙

Грибна ікра — смачне рішення 
для тих, хто полюбляє намазки

❙
❙

Щоб відчути смак літа, 
достатньо запекти овочі в травах.

❙
❙

Є заморожені овочі чи варення 
— спечи пісний пиріг!
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

І такою буває запечена скумбрія.❙
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3
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Північ +2…-3

 +5…+10

Центр +2…-3

 +4…+9

Схід -3…-8

 +3…+8

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 +4…+9

 Фімо, а ви знаєте, шо серп і мо-
лот — таємний знак обрізання?
 — Та ви що? Ну серп — зро-
зуміло, а молот навiщо?
 — Таки для наркозу.

* * *
 — Розумієте, Сьомо, якщо вам 
налили чай по вiнця — то це не від 
щедростi.
 — А від чого?
 — Щоб ви не змогли покласти 
туди цукор.

* * *
 Телефоную чоловікові. Зроби-
ла п’ять дзвінків — не вiдповiдає. 

Пишу СМС:
 — Любий, я подряпала твою 
машину.
 Через сiм хвилин у мене вже 30 
пропущених. А тепер я не вiдповiдаю 
— образилася.

* * *
 На базарі бабця продає яблука, на 
них табличка: «Чорнобильські». Якийсь 
чоловiк, проходячи повз, зауважує:
 — Напевно, вашi яблука ніхто й 
не купує. Навіщо ви цю табличку пос-
тавили?
 — Ще й як купують — хто для 
дружини, хто для тещі.

«Гетьману й гарматам бути у Батурині»
Уже 16 березня — 350-річний ювілей Гетьманської столиці, міста української державності і слави

По горизонталі:
 1. Назва рушниці в Карпатах. 
3. Великий острів біля східного уз-
бережжя Африки. 7. Об’ємний квад-
рат. 8. Людина, яка твердо дотри-
мується найдавніших канонів віри. 
9. Жінка в американських індіан-
ців. 11. Критський цар, за наказом 
якого було збудовано лабіринт для 
Мінотавра. 13. Давня королівська 
столиця Польщі. 15. Чеська націо-
нальна валюта. 16. Людина витон-
чених смаків, шанувальник мистец-
тва. 17. Марсіанська принцеса, ге-
роїня однойменного фантастичного 
роману Олексія Толстого. 19. Гора в 
Греції, де живуть боги. 21. Легковий 
автомобіль радянського командно-
го складу, який використовували в 
роки Другої світової війни. 23. Хижа 
тварина, яка стала найкращим дру-
гом Чебурашки. 24. Жіноче начало 
в китайській філософії. 25. Покрит-
тя металевих предметів (переважно, 
сталевих і мідних) шаром олова. 26. 
Тонка щільна повсть найвищого сор-
ту, з якої виготовляють капелюхи.
По вертикалі:
 1. Чоловіча валізка типу дипло-
мат. 2. «Нас тут триста як ... товарис-
тва лягло, і земля не приймає». (Та-
рас Шевченко). 3. Місто на Тернопіл-
лі, біля якого Богдан Хмельницький 
уклав із польським королем Яном ІІ 
Казимиром угоду, яка визнавала са-
моврядність Війська Запорозького і 

частини Гетьманщини. 4. Вага товару 
без упакування. 5. Різновид капус-
ти, яку дуже рекомендують малень-
ким дітям. 6. Хижий звір родини ку-
ницевих із густою, довгою і грубою 
шерстю. 10. Інфекційна хвороба, яка 
останні роки не покидає Україну. 11. 
«... спить, згасли вогні. Разом гуля-
ли з тобою всю ніч ми» (пісня з ре-
пертуару Квітки Цісик). 12. Польсь-
кий магазин. 13. Прихильник поси-
лення впливу релігії та церкви на всі 
сфери суспільного життя. 14. Небес-
не тіло, мала планета. 17. Ім’я аме-
риканської льотчиці, першої жін-
ки, що перелетіла Атлантичний оке-
ан. 18. Монах, товариш Робіна Гуда 
з англійської легенди. 20. Запашна 
смола, яку розкурюють у храмах. 21. 
Казкова істота, що, як метелик, живе 
у квітах. 22. Швидкий біг коня. ■

Кросворд №28
від 12 березня

Варка ВОНСОВИЧ

 Неймовірну пригоду, що трапилася з ним 
побіля берегів Південно-Африканської Респуб-
ліки, Райнер Шимпф розповідатиме не лише 
репортерам-сучасникам, а й  своїм нащадкам, 
адже таке трапляється не часто. 
 51-річний Райнер — професійний дай-
вер — захоплюється підводними зйомками 
вже понад 15 років. Тож, вирушаючи з групою 
колег на чергове занурення, навіть не уявляв, 
що щось подібне може трапитися саме з ним. 
Метою поїздки були зйомки акул, тюленів, де-
льфінів та китів, які полювали на косяк сарди-
нок біля берегів ПАР, десь за 47 кілометрів від 

узбережжя. Пан Шимпф саме хотів зняти аку-
лу, яка полює за рибками, як раптом відчув, що 
в нього потемнішало в очах, а його стегна за-
тиснуто. Його колега саме знімав цю сцену, тож 
тепер можна детально роздивитися, як усе це 
відбулося: величезний кит узяв до рота Райне-

ра, але дуже швидко «зорієнтувався», що «риб-
ка» трошки завелика, як для сардинки. Тож сса-
вець і виплюнув таку незвичну для себе здобич. 
Дайвер розмірковує, що потрапив до рота кита 
випадково, тож і не ображається на нього: «Кити 
— не людожери, вони ніжні велетні». ■

БРАТИ МЕНШІ

Китячі ніжності
Морський гігант ледь не проковтнув дайвера

■

Дара ГАВАРРА

 Зірки люблять підкидати хмизу в багаття 
своєї популярності, аби вона (популярність) не 
згасала. Дженніфер Лопес же підтримує цей 
вогонь постійно, тримаючи у напрузі своїх ша-
нувальників: то заведе новий роман, то покине 
чергового коханого. Цього разу її прихильники 
залишилися задоволеними: казка триватиме, 
допоки не закінчиться весіллям співачки. Адже 
буквально днями її коханий — бейсболіст най-
популярнішого американського клубу Yankees 
Алекс Родрігес — зробив їй пропозицію руки і 
серця. Сталася ця знаменна для Джей подія на 
одному з найпопулярніших серед зірок курорті 
Бейкерс Бей, що на Багамах. Співачка тут-таки 
виклала фото у своєму «Інстаграмі», на яко-
му можна дуже добре роздивитися масив-
ну обручку з величезним діамантом (прига-
дуються слова Ретта Батлера із «Віднесених 
вітром», сказані Скарлет О’Хара: «Я приве-
зу тобі таку велику обручку, що її буде прос-
то непристойно носити»).
 Ювеліри тут-таки оголосили вартість та-
кого персня: прямокутний діамант розміром 
у 12-15 каратів, обрамлений у біле золото з 
платиною, коштуватиме не менше 4,5 мільйо-
на доларів. Та, як кажуть, торги тут недоречні, 
коли йдеться про королеву попси.
 Знаменитості, які перебувають у при-
ятельських стосунках із зіркою, навперей-

ми кинулися вітати молодят. Серед них «за-
фіксовані» ведуча популярного шоу Ел-
лен Дедженерес, яка вже оголосила, що 
буде подружкою нареченої, а також Кім 
Кардаш’ян, Хлое, Наомі Кемпбел, Хайді 

Клум, Гвен Стефані та ще купа інших зірок.
 Нагадаємо, для 49-річної Дженніфер 
Лопес це буде вже четвертий шлюб, а от 
для 43-річного Алекса Родрігеса — «лише» 
другий. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Дженніфер Лопес 
знову піде 
під вінець
На цей раз — із бейсболістом

■

Дженніфер Лопес.❙

14 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. 
Температура вночi близько 0, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий снiг 
i дощ. Славське: вночi 0...+2, удень +8...+10. Яремче: вночi 
-1...+1, удень +8...+10.  Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +6...+8. 
Рахiв: уночi 0...+2, удень +7...+9. 

12 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 22 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия — не-
має, Пожежевська — 68 см.
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