
Середа, 3 липня 2019 року № 72 (5529)

Доброволець і волонтер Мирослав Гай 

— про те, як театральну сцену змінив 

на військову форму, нові завдання 

волонтерського руху та солдатів у політиці

Черкаські 

рибоохоронці спалили 

170 кілометрів 

браконьєрських 

сіток
стор. 7»стор. 2» стор. 8—9»

Приборкати непокірного 
Балуха

«Навіть у своїй громадській діяльності 
ви впливаєте на політику» 

стор. 5»

Японці люблять китів. Їсти...
Фото з сайта agroday.com.ua.

❙
❙

Горіть, сітки, великі й 
маленькі!

Мужній кримчанин 

бореться за Україну 

ціною власного здоров’я 

і життя

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,206 грн 

1 € = 29,741 грн

1 рос. руб. = 0,415 грн

Океанічне сафарі
Японія відновила комерційний вилов китів уперше за останні 33 роки
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«За любов до Батьківщини, як і до матері, до рідних, можна платити будь-яку ціну».  
Володимир Балух

політичний в’язень РФ, 
громадянин України

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана СИДОРЕНКО

 Патруль Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ 
в Україні під час планового 
об’їзду територій виявив ав-
томатизовану станцію радіо-
перешкод Р-378А в окупо-
ваному населеному пунк-
ті Кадіївка (колишній Ста-
ханов), йдеться у звіті СММ 
ОБСЄ за 30 червня.

 Російська станція радіо-
перешкод розташувалася за 
50 кілометрів на захід від 
Луганська, і цього разу євро-
пейські спостерігачі її таки 
побачили, на відміну від де-
сятків проігнорованих рані-
ше фактів очевидної присут-
ності росіян. Невже попе-
редня вибіркова «сліпота» 
європейців диктувалася під-
готовкою до повернення де-

легації РФ до Парламентсь-
кої асамблеї Ради Європи? 
Втім, СММ ОБСЄ неоднора-
зово фіксувала російські сис-
теми РЕБ на території Донба-
су. Вважається, що за допо-
могою цих систем РФ неод-
норазово заважала БПЛА 
місії моніторити ситуацію 
на лінії розмежування. Крім 
того, наявність згаданих сис-
тем лише підтверджує участь 

російської армії в конфлікті, 
що уряд РФ постійно запере-
чує.
 Нагадаємо, — ще 12 сер-
пня минулого року на сайті 
Bellingcat з’явилася інфор-
мація, що в ОРДЛО помічені 
новітні системи РЕБ росій-
ських збройних сил — «Кра-
суха», «Леєр», «Репелент» 
та вперше продемонстрова-
на тільки у 2017 році «Били-
на».
 Автоматизована стан-
ція постановки перешкод 
радіозв’язку Р-378А «То-
бол», викрита днями, так 
само призначена для вияв-
лення та придушення ліній 
радіозв’язку противника. Пе-
ребуває на озброєнні підроз-
ділів радіоелектронної бо-
ротьби збройних сил Росії. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ, Ірина КИРПА

 Так званий «режим припинення вог-
ню» ворог укотре цинічно порушив. Сані-
тарний автомобіль, у якому військові ме-
дики слідували на одну з передових пози-
цій для евакуації пораненого побратима, 
був підступно розстріляний бойовиками 
з протитанкового ракетного комплексу. 
Хоча обстріл медичного транспорту забо-
ронено всіма міжнародними конвенція-
ми. Разом iз водієм загинула військовий 
медик Ірина Шевченко.
 Трагедія сталася поруч із населеним 
пунктом Водяне (Волноваський район 
Донецької області). Як повідомив прес-
центр ООС, військові медики виїхали, 
щоб евакуювати поранених i потрапили 
під обстріл керованими протитанкови-
ми ракетами бойовиків. Підсумком вар-
варського нальоту російських окупантів 
на медичний транспорт стала смерть двох 
українців: водій Майборода Сергій Гри-
горович i сержант Шевченко Ірина Вік-
торівна загинули, виконуючи свою що-
денну рятівну місію. Ще один військово-
службовець отримав важкі поранення та 
перебуває в госпітальному відділенні ре-
анімації.
 У повідомленні Командування 
Об’єднаних сил наголошується, що об-
стріл санітарних автомобілів є порушен-
ням міжнародного законодавства та норм 
міжнародного гуманітарного права. Під-
ступне знищення беззахисного санітарно-
го автомобіля російськими окупаційни-
ми військами стало черговим свідченням 
того, що окупанти не дотримуються жод-
них міжнародно-правових норм. Вони за 
звичними для себе чекістсько-смершiвсь-
кими традиціями підло і цинічно б’ють 
навіть по санітарних автомобілях, облад-
наних спеціальним маркуванням Черво-
ного Хреста.
 Військовий медик Ірина Шевченко 
родом iз Херсонщини, де в неї залиши-
лося багато друзів, але немає близьких 
родичів. Тому волонтери через соціальні 
мережі оголосили збір коштів для органі-
зації похорону. Відомо, що Ірина Шев-
ченко — активна учасниця Революції гід-
ності, херсонського Євромайдану. З пер-
ших днів військової агресії Росії регуляр-
но їздила на фронт, пізніше вступила до 
лав Збройних сил України. Нагороджена 
орденом «За мужність» та медаллю «За 
участь в бою» від Всеукраїнського союзу 
побратимів України. Воювала на Донбасі 
у складі підрозділу 36-ї окремої бригади 
морської піхоти ВСУ.

 «Дорога наша дівчинко, сьогодні ми 
втратили тебе назавжди, — написала про 
загиблу Ірину Шевченко її близька под-
руга Наталя Бреус. — З 2014 року доля 
нас звела на кордоні Херсона та Криму, 
разом волонтерами стали, разом хлопцям 
допомагали. Ти рвалася на фронт, ти вва-
жала, що там зможеш бути кориснішою. 
У 2015 році ти підписала контракт, і 36-
та бригада стала твоїм домом... Дзвонять 
хлопці з бата, ридають... Вони сьогодні 
втратили не лише побратима, вони втра-
тили сестру, маму, друга, такою ти була 
для них усіх, такою тебе й запам’ятають 
усі та назавжди... 
 Оскільки в Ірини немає нікого, крім 
сестри, похороном займається місто. 
Прошу фінансово допомогти, на карту 
5158 7427 0726 3970 (будь ласка, зали-
шайте інформацію, від кого, мобільний 
телефон для зв’язку з Наталією Бреус: 
0500615540)».
 За кілька місяців до трагедії жур-
наліст «Радіо «Свобода» Андрій Дубчак 
зробив велике інтерв’ю з українським 
військовим медиком Іриною Шевченко, в 
якому жінка зізналася, що «найстрашні-
ше в медика, санінструктора, у будь-кого, 
хто біжить на допомогу, що не встигнеш. 
У мене це головний страх, що я раптом не 
встигну. Але досі встигала...»
 Відреагував на злочин проти військо-
вих медиків на Донбасі президент Украї-
ни Володимир Зеленський. У своєму пос-
ті він написав, що обстріл санітарного ав-
томобіля — це «спроба зірвати перегово-
ри про припинення вогню на Донбасі», 
та закликав партнерів зi США та Європи 
відреагувати на обстріл санітарного авто-
мобіля у Водяному. Щоправда, при цьо-
му з якихось причин не згадав про росій-
ське авторство злочину...
 Тим часом побратими й посестри за-
гиблої медика продовжують iз болем зга-
дувати про неї в соцмережах.

 Віктор Новожилов: «Вікторівна уособ-
лювала в собі всіх небайдужих жінок, 
які разом iз побратимами силою духу та 
патріотизму відстоюють нашу незалеж-
ність. Такі приклади самовіддачі та вір-
ності своїй державі мають бути занесені 
до підручників...»
 Анна Кірнічна: «21/02/2015 Десна. 
Ми тоді називали себе DesnaResсueTeam, 
а не Unit. Ми спали на сусідніх ліжках. 
Коли знайомились, вона назвалась «Ірка-
варка-стірка». Ми не були подругами, але 
Ірина Шевченко була з тих, iз ким за тиж-
день на полігоні можна було стати такими 
мiцними побратимами, що зараз її втра-
та — це дуже особисте. Вона була дуже 
весела, багато розповідала мені про себе. 
На Десні вона тоді застудилась і шалено 
кашляла, схоже було на пневмонію. Ми 
пробували її вмовити поїхати в Київ лі-
куватись або просто не йти на мороз чита-
ти тренінг, але це була б не Іра... Іра була 
справжня. Іра була чесна. Іра була затя-
та. Кожен iз нас тепер мусить удвічі важ-
че пахати на своїй війні, хто з ворогами 
на фронті, а хто з тими, що в кабінетах. 
За себе. І за Іру. Ми пам’ятаємо тебе...»
 Аліна Комарова: «Вона була і зали-
шиться назавжди — Мамою, сестрою, 
подругою, справжнім бойовим побрати-
мом для всіх морських піхотинців, для 
волонтерів, для нас, журналістів. Вона 
завжди була в самому пеклі, рятуючи 
життя хлопців. Ангел не в білому ха-
латі. Вірна завжди. У нашої Іринки... 
Ірини Вікторівни... Вікторівни завжди, 
для всіх знаходилося добре слово, най-
смачніші млинці, зварганені за 5 хви-
лин, ароматний грибний соус у зруйно-
ваному орками селі, в Іринки був острі-
вець миру — палісадник iз духмяними в 
травні конваліями... При врученні їй у 
2016 році президентом Порошенком Ор-
дену за мужність американський сена-
тор Джон Маккейн попросив дівчат ста-
ти поперед нього під час фотографуван-
ня, віддаючи данину поваги, і шанобли-
во потис руку нашій Вікторівні... Вона 
стала героєм при житті. Але соромилася 
своїх фото...»
 Тільки впродовж понеділка збройні 
формування Російської Федерації зно-
ву 25 разів порушили режим припинен-
ня вогню. З них 13 разів — із застосу-
ванням заборонених Мінськими угода-
ми мінометів. Під обстрілами були пози-
ції наших захисників у районі населених 
пунктів Водяне, Авдіївка, Мар’їнка, Но-
воселівка Друга, Лебединське, Опит-
не, Піски, Новоолександрівка, Ново-
луганське, Зайцеве, Луганське, Ново-
тошківське, Кримське, Новгородське. 
Авто з медиками-волонтерами потра-
пило під обстріл бойовиків 2 липня на 
дорозі Мар’їнка—Красногорівка. Двоє 
людей iз кульовими пораненнями в лі-
карні. Медики-волонтери віком 42 та 32 
роки отримали кульові поранення під 
час снайперського обстрілу, рухаючись 
санітарним автомобілем. За даним фак-
том відкрили кримінальне проваджен-
ня за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодек-
су України (терористичний акт). ■

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Приборкати 
непокірного 
Балуха
Мужній кримчанин 
бореться за Україну 
ціною власного 
здоров’я і життя
Оксана СОВА

 У вівторок, 2 липня, в окупова-
ному Криму проходили слухання 
справи Володимира Балуха про ні-
бито дезорганізацію роботи ізоля-
тора тимчасового утримання. Про-
курор просив суд засудити його до 4 
років позбавлення волі в російській 
колонії загального режиму. За те, 
що той продовжує боротися за пра-
во бути українцем. Як і арештували 
— лише за прапор України, вивіше-
ний над власною хатою.
 Минулого року Володимир Ба-
лух голодував 205 днів. Сьогодні 
пішла восьма доба нового голоду-
вання, цього разу — сухого. Таким 
чином Володимир протестує про-
ти того, що його більше двох міся-
ців тримали у штрафному ізоляторі, 
не допускають до нього консула Ук-
раїни (бо росіяни всіх кримчан без-
апеляційно оголосили громадянами 
РФ), не дають псалтир... У підконт-
рольному Кремлю Роздольненсько-
му райсуді окупованого Криму ук-
раїнський політв’язень виступив 
з останнім словом у кримінальній 
справі про нібито дезорганізацію 
роботи ізолятора тимчасового утри-
мання. Його виступ на своїй сторін-
ці у «Фейсбуцi» опублікувала репор-
терка Олена Савчук.
 «Даний судовий процес уже 
вп’яте свідчить тільки про одне: про 
те, що використовуються всякі фор-
мальні незначні приводи з метою 
якомога жорсткіше покарати лю-
дину за вільнодумство, за здатність 
залишатися самим собою, любити 
свою країну, рідних і близьких, не 
ставати зрадником, за необхідність 
уголос висловлювати свої погляди і 
думку про те, що відбувається...
 Рано чи пізно однозначно Гос-
подь подарує мені день, коли я виг-
раю всі суди. Я розумію, що не в цій 
державі. Але, слава Богу, не цією 
державою світ обмежується. І я 
б дуже хотів, щоб моральну і ма-
теріальну компенсацію мені взяли 
з ваших кишень ... Рано чи пізно це 
все одно станеться. Ви не думайте, 
що ви втечете від цього покарання. 
Не вдасться. Чи не буде суду тут, на 
землі — буде вищий суд. Жодною 
хвилиною не сумніваюся...
 У своєму останньому слові хочу 
сказати одне: жодної секунди, жод-
ним помислом своїм я не шкодую 
про свої дії. Немає в них абсолютно 
нічого протизаконного навіть за ва-
шими законами. І тому заплатити за 
любов до Батьківщини і до рідних я 
готовий будь-яку ціну. 
 Господь мені подарував такий 
момент у житті, коли навколо мого 
імені і цієї справи збираються кра-
щі люди в Україні і тут, в Криму, 
об’єднуються, моляться за мене, 
допомагають матеріально. Дуже б 
хотів, щоб це зміцніло і розрослося. 
Тому що тільки так ми зможемо по-
будувати гідну державу. Слава Ук-
раїні, шановні, і борімося за її ве-
лич!» ■

■ НА ФРОНТІ

Полювання на рятівників
«Тиша» по-російськи — 
прицільний вогонь 
по медиках

■

МОНІТОРИНГ

Прозріння спостерігачів
ОБСЄ виявила на території ОРДЛО 
російську станцію РЕБ Р-378А «Тобол»

■

Ірина Шевченко.❙
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Трохи 
підтримки 
пораненій сім’ї
У Києві вперше в країні 
запущено програму 
матеріального стимулювання 
дитбудинків сімейного типу
Тарас ЗДОРОВИЛО

  Лозунг «Діти — наше майбутнє!» завж-
ди лишається актуальним. Усвідомлюючи 
це, столичні чиновники нещодавно запусти-
ли програму матеріальної підтримки дитбу-
динків сімейного типу та прийомних родин. 
При цьому Київ став першопрохідцем: упер-
ше в Україні запущено систему щокварталь-
них грошових виплат, які вже отримали 24 
дитячі будинки сімейного типу та 30 прийом-
них родин і патронатних сімей столиці в рам-
ках міської цільової програми «Турбота. На-
зустріч киянам».
 «Для нас важливо, щоб кожна дитина ви-
ховувалася у родині. Тому місто активно опі-
кується дитячими будинками сімейного типу 
— закуповує квартири, автомобілі, допома-
гає матеріально. Ці виплати створені для 
того, щоб стимулювати та підтримувати по-
яву дитячих будинків сімейного типу, патро-
натних родин. Так ми матимемо змогу посту-
пово відійти від інтернатного виховання», — 
зазначила заступниця голови Київської місь-
кої державної адміністрації Марина Хонда.
 Згідно з програмою, матеріальну допомо-
гу в розмірі 8 тисяч гривень отримали бать-
ки-вихователі, прийомні батьки, патронат-
ні вихователі, які виховують від 1 до 3 ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування. У розмірі 15 тисяч гривень 
— хто виховує від 4 до 6 дітей. У розмірі 20 
тисяч гривень — семеро та більше дітей. За-
раз у столичних дитячих будинках сімейно-
го типу та прийомних родинах виховуються 
178 дітей. Але ще 110 дітей потребують бать-
ківського піклування.
 Варто нагадати статистику по всій Ук-
раїні, яка вражає, змушує задуматися й ро-
бити певні висновки усім нам. За даними 
Держ стату 2018 року в Україні налічувало-
ся 7 мільйонів 609 тисяч 387 дітей. Станом 
на 31 грудня минулого року в нашій державі 
на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, перебувала 70 ти-
сяч 491 дитина (з них 22 тисячі 126 дітей-си-
ріт та 48 тисяч 365 дітей, позбавлених бать-
ківського піклування). У сімейних формах 
виховання — 64 тисячі 709 дітей (опіка — 50 
тисяч 766, прийомні сім’ї та дитячі будинки 
сімейного типу — 13 тисяч 943). Щодо віку 
дітей-сиріт статистики наразі не ведуть.
 На обліку дітей, які можуть бути усинов-
лені, перебуває майже 17 тисяч дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. Із них близько 12 тисяч проживають 
у сімейних формах виховання (опіка, піклу-
вання, прийомні сім’ї та дитячі будинки сі-
мейного типу). Ще понад 4,5 тисячі дітей 
виховуються в державних закладах різного 
типу.
 Загалом упродовж 2018 року в Україні 
було усиновлено 1 тисяча 730 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня: українцями — 1 тисяча 358 (до 5 років — 
1 тисяча 107 дітей, 6-10 рр. — 179 дітей, 11-
17 рр. — 72 дитини); іноземцями — 372 (до 
5 років — 85 дітей; 6-10 рр. — 122 дитини; 
11-17 рр. — 165 дітей). Серед них 103 дити-
ни, які мають інвалідність чи особливі пот-
реби. Також за минулий рік усиновлення 21 
дитини було скасовано (українцями — 17, 
іноземцями — 4). Найпоширеніша підстава 
для цього — коли між прийомними батька-
ми і дитиною склалися стосунки, які роблять 
неможливим їхнє спільне проживання. Ще в 
10 випадках прийомних батьків було позбав-
лено батьківських прав.
 І ще одна вражаюча цифра: лише 8 відсо-
тків дітей, які живуть в інтернатах, є сиро-
тами або позбавленими батьківського піклу-
вання, у решти — батьки є... ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Під час виступу на ІІ Єв-
ропейських іграх у Мінсь-
ку збірна команда Украї-
ни з легкої атлетики здобу-
ла «золото». Четверо наших 
дівчат і хлопців виконува-
ли вправу змішаної естафе-
ти 4х400 метрів.
 Як повідомили «УМ» у 
відділенні Національного 
олімпійського комітету Ук-
раїни в Черкаській області, 
до складу команди ввійшов 
і уродженець міста Черка-
си, майстер спорту міжна-
родного класу з легкої ат-

летики Данило Даниленко. 
На змаганнях він першим 
розпочинав естафету і пере-
дав її, перебуваючи в ліде-
рах гонки.
 «Налаштовувався на зо-
лото і дуже радий, що нам 
вдалося його вибороти», — 
каже Данило.
 Свого часу він закінчив 
Черкаську школу №7, у 
2008 році почав займатися 
легкою атлетикою в облас-
ній спеціалізованій дитячо-
юнацькій спортивній школі 
олімпійського резерву Чер-
каської обласної ради у тре-
нера Олени Володимирівни 
Малюк (Продан).

 До речі, напередодні на 
п’єдестал Європіади зійш-
ла ще одна черкащанка — 
Анастасія Сапсай. Самбіст-
ка здобула золото у ваговій 

категорії понад 80 кілогра-
мiв, перемігши свою при-
нципову суперницю — гру-
зинську спортсменку Елену 
Кебадзе. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині розпочали-
ся жнива. Як розповіли «Ук-
раїні молодій» у департамен-
ті агропромислового розвит-
ку Черкаської ОДА, жнив-
на кампанія стартувала в ті 
самі дні, що і торік. Наразі 
збирання врожаю почали 
п’ятнадцять районів Шев-
ченкового краю.
 «Площа збирання ози-
мих зернових культур стано-
вить 205 тис. га. На сьогод-
ні наші аграрії обмолотили 
4 тис. га (2%) — 20 тис. тонн 
iз середньою врожайністю 
50,6 ц/га», — повідомили фа-
хівці департаменту агропро-
мислового розвитку Черкась-
кої ОДА.

 За їхньою інформацією, 
озимий ячмінь в області в 
перші дні зібрали на 26 відсо-
тках площі з середньою вро-
жайністю 50,5 ц/га. А Зве-
нигородський i Смілянський 
райони вже розпочали зби-
рання озимої пшениці.
 Також у восьми районах 
області стартували жнива на 
озимому ріпаку, якого посія-
ли на території Черкащини 
43 тис. га. Цієї культури вже 
зібрали на 3% площі, серед-
ня врожайність — 26,8 ц/га.
 У цілому за сприятли-
вих погодних умов очікуємо 
зібрати 4,2 млн тонн зерно-
вих i зернобобових культур, 
— прогнозують у департа-
менті агропромислового роз-
витку Черкаської ОДА. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Позавчора у Марійському духов-
ному центрі села Зарваниця Теребов-
лянського району Тернопільщини, од-
ній з найбільших християнських свя-
тинь України, відбулися урочини з на-
годи набуття нового статусу тамтешнім 
собором Зарваницької Матері Божої. 
Згідно зi спеціальним декретом, вида-
ним Папою Римським, відтепер він но-
ситиме почесне звання Малої базиліки. 
Відповідний документ оприлюднив у 
Зарваниці апостольський нунцій Ук-
раїни архієпископ Клаудіо Ґуджерот-
ті. «Для того, щоб підкреслити, яким 
важливим берегом, пристанню для ук-
раїнського народу є Зарваниця, цей со-
бор сьогодні отримає ім’я на весь світ, 
стане малою Папською базилікою. Це 
означає, що цей храм отримає виз-
нання Вселенської Церкви. Святіший 
Отець наче вказує; якщо хтось хоче 
врятуватися серед бурі житейського 
моря, прямуйте до Зарваниці. Ваша 
Мати там чекає!» — цитує слова з про-
повіді також присутнього на урочис-
тостях глави Української греко-като-
лицької церкви Блаженнійшого Свя-
тослава (Шевчука) пресслужба Марій-
ського духовного центру.
 Назва титулу «Мала базиліка», 
що надається католицьким храмам 
Папою Римським, походить від наз-
ви своєрідного архітектурного сти-

лю. Однак уже понад два століття 
присвоюється зовсім не за якусь особ-
ливість зовнішнього вигляду будівлі, 
а як оцінка активності священнослу-
жителів та парафіян храму. Досі в Ук-

раїні було лише три таких — базилі-
ка Успіння у Львові, базиліка Воздви-
ження Чесного Хреста в Чернівцях та 
базиліка Святого Апостола Петра в 
Одесі. ■

Комплекс будівель святої Зарваниці.
Фото з сайта caritas.te.ua.

❙
❙

ВИЗНАННЯ

Четверта базиліка
Собор славнозвісної Зарваниці набув нового статусу

■

ЖНИВА-2019

За ячменем — пшениця і ріпак
Черкащани планують зібрати 4,2 млн тонн зернових i зернобобових

■

Щоб уникнути втрат ячменю, його з моменту стиглості треба 
встигнути зібрати за пару днів.
Фото з сайта propozitsiya.com.

❙
❙
❙

ЧЕМПІОНИ

Переможці виростають у регіонах
Данило Даниленко вибігав золоту 
медаль на Європейських іграх 
для української команди легкоатлетів

■

Данило Даниленко розпочинав естафету і передав її лідером гонки.
Фото надане відділенням Національного олімпійського комітету 

України в Черкаській області.

❙
❙
❙
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ПОГЛЯД

Казочка для 
дорослих 
про старі 
воші і нові 
гниди
Ірина ПОДОЛЯК, 
народна депутатка, 
партія «Об’єднання 
«Самопоміч», перший 
заступник голови 
Комітету з питань 
культури і 
духовності

 Українська політика мусить починатися з 
простого усвідомлення: Росія — ворог.
 Будь-які поступки, домовленості, компро-
міси Росія перетворить на нові «зелені кори-
дори». Невже Іловайськ вас нічого не навчив?
 Домовлялись із Росією в 90-ті щодо фло-
ту в Криму і ядерної зброї — отримали окупа-
цію півострова і беззахисність перед ворогом 
на початку війни.
 В 2000-ні домовлялись про газ — тим га-
зом Росія душить нас i досі.
 В 2014-му домовлялись про «зелений ко-
ридор» з Іловайська — отримали національ-
ну трагедію і ледь не чверть усіх загиблих сол-
датів за час війни.
 Зараз хочете за домовленістю здати Росії 
мову, відновити торгівлю з окупантом і мовчки 
здаєте медведчукам канали. Тяжко спрогнозу-
вати, чим це закінчиться? Ні. Нетяжко. Кров’ю 
і війною.
 Скільки вам iще треба зелених коридорів? 
Скільки поразок? Скільки свіжих могил, щоб ви 
зрозуміли просту істину — з Росією неможли-
во домовитись.
 Їй не потрібен захист російської мови, бо 
якщо рахувати з мирними, то у цій війні Росія 
вбила значно більше російськомовних, ніж ук-
раїномовних.
 Їй не потрібен Донбас чи Крим, бо вона їх 
розкрадає і знищує. Вона хоче знищити і за-
хопити всю Україну, а особливі статуси, мовні 
чи економічні поступки — то лише засоби зни-
щення. Німа і зв’язана путами ворожих грошей 
Україна не зможе захищатися і впаде ворогу до 
рук.
 Прикро, що це не доходить ні до президен-
та, ні до його оточення, як-то Андрій Богдан, 
який каже, що треба дозволити спілкуватись 
російською (так, наче хтось колись її заборо-
няв), чи Олександр Данилюк, який стверджує, 
що треба торгувати з окупантами, бо там наші 
люди.
 Рада, що багато моїх сусідів iз парламенту 
різко спам’яталися і кинулись боротися з монс-
тром, але ви його самі створили.
 «Мінську немає альтернативи», «Має-
мо торгувати, бо блокада відріже Донбас», 
«Мінськ — це не зрада, а перемога» — 
пам’ятаєте? Це ж все ваші творіння. Ваші полі-
тичні дітища. Чому тепер від них відрікаєтеся?
 Все те, що пропонує Богдан, — не нове. 
Воно є у Мінських угодах, є в законі про особ-
ливий статус, який ви щороку продовжуєте. То 
чому дивуєтесь, звідки воно взялося? Це ж не 
проросійський реванш, а наслідки вашої влас-
ної «державницької» політики.
 Дуже хотілося б вірити, що ви справді по-
каялися, змінили думку, навчилися любити Ук-
раїну не тільки за гроші. Але не вірю.
 Більшість iз вас спокійно, без докорів 
совісті, впродовж десятиліть перебігали від 
«КПСС» до «ЄС». Ваші політичні вподобання, 
як і патріотизм, завжди залежали від того, куди 
дме політичний вітер.
 Ви — нечисть, яка приторговує країною з-п ід 
поли з депутатської трибуни і зараз б’ється в іс-
териці, щоб і завтра було що красти і чим торгу-
вати. Нічим іншим, крім нечисті, ви вже не ста-
нете, бо це є ваша природа.
 Петлюра помилявся: в України є не лише 
власні гниди, а й свої воші. Старі воші і нові 
гниди, які б’ються між собою за право розкра-
дати і нищити Україну. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Чим ближче день голосування, 
тим більше опитувань проводять со-
ціологи. Якби вибори до Верховної 
Ради проходили в найближчу неді-
лю, то до парламенту могли б про-
йти п’ять політичних партій. Най-
свіжіші дослідження опублікували 
в Центрі «Соціальний моніторинг» 
та Українському інституті соціаль-
них досліджень імені Олександра 
Яременка. 
 «Слуга народу», «Опозиційна 
платформа — «За життя», «Батьків-
щина», «Європейська солідарність» 
та «Голос». Саме ці п’ять партій за-
раз мають найбільше шансів потра-
пити до Верховної Ради 9-го скли-
кання. Ще дві політичні сили мо-
жуть поборотися за 5% і таки пот-
рапити до парламенту — це «Сила 
і честь» Ігоря Смешка та «Грома-
дянська позиція» Анатолія Грицен-
ка. Поки ж соціологи прогнозують 
їм рейтинг у межах 4%.
 Серед партій, які зараз мають 
шанс потрапити до Верховної Ради, 
втратила у підтримці лише «Слу-
га народу». За останні два тижні її 
електорат зменшився на 4%. Ще два 
тижні тому рейтинги партії склада-
ли 47,4%, проте, згідно зi свіжими 
даними, — вже 43,2%. Усі інші чо-
тири партії лише зросли у підтрим-
ці своїх виборців. Партія «За жит-
тя» та «Батьківщина» піднялися у 
своїх рейтингах на 1%, порівняно 
із дослідженнями двотижневої дав-
ностi. Таким чином у партії Медвед-
чука та Рабиновича 12%, а «Бать-
ківщина» має 9,4% підтримки. Ста-
лий рейтинг у «Європейської Солі-
дарності» Петра Порошенка. А от 
найбільший приріст має партія «Го-
лос» Святослава Вакарчука. За два 
тижні показники зросли майже на 
2,5% і зараз становлять 8,3%. 
 Про які тенденції можуть свiд-

чити сьогоднішні цифри? Доміную-
че лідерство партії «Слуга народу» 
і надалі зберігатиметься. Рейтин-
ги хоч і коливаються +— 4%, проте 
лідерство на виборах у президентсь-
кої партії відібрати вже не зможуть. 
Варто пам’ятати і те, що в Україні 
президентська партія зазвичай і має 
більшість у парламенті. Адже, за 
даними соціологів, підтримка рей-
тингу президента зараз сягає понад 
70%, тому виборець голосуватиме 
не так за партію «Слуга народу», 
як за бренд Зеленського. Приблиз-
но така сама ситуація складеться і 
на мажоританих округах. Адже ви-
борці рідко цікавляться тим, хто ж 
балотується у них в окрузі і зазви-
чай ставлять галочку за кандидата, 
який представляє конкретну пар-
тію. 
 Розкол в «Опозиційному блоці», 
який поділився на два крила — пар-
тію «За життя» та «Опозиційний 
блок», і надалі ділитиме між собою 
електорат, проте якщо шанси пар-
тії «За життя» потрапити до парла-
менту дорівнюють майже 12%, то 
«Опозиційний блок» має близько 
3% підтримки.
 Що ж стосується партії «Бать-
ківщина», то, порівняно з поперед-
німи виборами, підтримка Юлії Ти-
мошенко серед виборців зросла, та-
ким чином вона має шанс завести до 
парламенту більшу кількість депу-
татiв, аніж мала цього скликання. 
Протилежна історія у Блоку Петра 
Порошенка, а відтепер в оновленої 
партії «Європейська солідарність», 
повторити феномен 2014 року не 
вдасться, проте, за останніми соціо-
логічними даними, рейтинг партії 
зріс. 
 Схожі принципи з «Європейсь-
кою Солідарністю» декларує і пар-
тія «Голос», приріст підтримки якої 
є найбільшим серед усіх політичних 
сил. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Учора ранкове засідання 
у Верховній Раді вже тради-
ційно почалося із запізнен-
ням. Голова парламенту Ан-
дрій Парубій усе чекав, що до 
зали зайде більше депутатів, 
і скликав їх, немов школярів 
на перший урок. Проте очіку-
вання і заклики не виправда-
ли себе. Хоч у стінах парла-
менту  і зареєструвалося 278 
народних обранців, але до 
зали дійшло менше 100. 
 На початку засідання Ан-
дрій Парубій нагадав, що 
цими днями відзначається 
360 років історичної Коно-
топської битви. «Це була ве-
лика перемога українців над 
московським ворогом, коли 
козацьке військо під коман-
дуванням гетьмана Івана Ви-
говського розтрощило 30 ти-
сяч відбірних московських 
сил разом з їхнім командуван-
ням», — зазначив Парубій. 
 Після вступного слова спі-
кер надав слово представ-

никам депутатських фрак-
цій і груп. І ось тут почалася 
справжня передвиборча кам-
панія. Адже кожен із нар-
депів говорив про «своє» і те, 
що хоче від нього почути ви-
борець.  Із заявою від фрак-
цій «Опозиційний блок» і 
«Відродження» говорив на-
родний депутат Олександр 
Долженков. У своєму виступі 
він назвав ганебним закон про 
мову та зазначив, що це питан-
ня лише розділяє країну. І не 
дивно, що представник «Опо-
зиційного блоку» заговорив 
про це саме вчора. Адже Росія 
вже вдруге скликає засідання 
Ради Безпеки ООН саме щодо 
цього питання. 
  Голова фракції «Народ-
ний фронт» Максим Бурбак 
iз трибуни парламенту го-
ворив про неконституційні 
дострокові вибори та загро-
зу фальсифікацій волевияв-
лення 21 липня.  Від фрак-
ції  «Батьківщина»  до три-
буни вийшов Сергій Соболєв, 
який у своїй промові закли-

кав парламент проголосува-
ти за відставку Павла Клім-
кіна та призначити на посаду 
нового міністра МЗС, якого 
пропонує президент Зеленсь-
кий. Про програш України в 
ПАРЄ говорила депутатка від 
БПП Марія Іонова, назвавши 
події  демаршем Ради Європи. 
«Ця подія свідчить про глибо-
ку кризу організації. Україна 
зникла з порядку денного на 
міжнародній арені, і це пока-
зує недосвідченість тих, хто 
зараз при владі», — зазначи-
ла пані Іонова. 
 На Україну та село іде чор-
на хмара, саме цими словами 
почав свій виступ «радикал» 
Олег Ляшко. Зазначивши, що 
в жодному разі не можна до-
пустити продажу української 
землі іноземцям, що, за його 
словами, і хоче зробити нова 
влада. 
 Після виступів депутати 
взялися за розгляд правок до 
виборчого кодексу. Нагадає-
мо, саме цей кодекс має близь-
ко 4,5 тис. правок. На даний 

момент парламентарiї розгля-
нули вже понад 1,5 тис. Дехто 
з депутатів запевняє, що для 
остаточного розгляду та за-
твердження потрібно близь-
ко тижня, проте значна час-
тина парламентарiїв пере-
конує, що зробити це за такі 
короткі терміни буде немож-
ливо. Близько місяця поря-
док денний у Верховній Раді 
присвячений саме правкам 
до цього документа. За про-
цедурою, депутати не можуть 
розглядати більше ніяких за-
конів, поки не проголосують 
за всі правки. Але тут вини-
кає ще одне питання — навіть 
якщо депутати таки встиг-
нуть до кінця каденції робо-
ти Верховної Ради розгляну-
ти виборчий кодекс — чи під-
пише його президент? Адже 
закон про тимчасові слід-
чі комісії із процедурою ім-
пічменту глава держави так 
і не підписав. У свою чергу, 
в  команді Зеленського до-
кумент назвали неконсти-
туційним. ■

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ

А ти пішов 
у депутати?
Майже шiсть тисяч громадян 
хочуть стати народними 
депутатами: у ЦВК оголосили 
підсумки реєстрації кандидатів
Катерина БАЧИНСЬКА

 Найкоротша парламентська кампанія за всю 
історію проведення виборів в Україні. У ЦВК 
уже оголосили загальну кількість кандидатів. 
Цього року бажаючих стати парламентарiями — 
5 тис. 845 осіб. Проте, незважаючи на таку кіль-
кість бажаючих, депутатських мандатів усього 
423, тобто лише кожен тринадцятий отримає ом-
ріяне місце під куполом. 
 За списками політичних партій балотуються 
2 тис. 674 особи, а по мажоритарних округах — 
3 тис. 171. Застава для політичної сили стано-
вить 1 тис. розмірів мінімальної заробітної пла-
ти — 4 млн 173 тис. грн. або $160 тис. Для само-
висуванця чи партії, яка висуває кандидата в од-
номандатному окрузі, — 10 розмірів мінімальної 
заробітної плати — 41 тис. 730 грн або $1 тис. 
600 відповідно. За статистикою Центрвиборч-
кому, цього року зросла кількість кандидатів iз 
професійною технічною освітою. За статтю, як і 
на минулих виборах, серед кандидатів перева-
жають чоловіки — 77,49% від загальної кіль-
кості зареєстрованих. Проте у порівнянні з 2014 
роком зросла кількість жінок-кандидатів. Якщо 
п’ять років тому їх було лише 19%, то на цих ви-
борах відсоток зріс до 22,51%. Середній вік кан-
дидата у депутати складає 42 роки, найменшому 
кандидату 21 рік, а найстаршому — 82 роки.
 Голова ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що 
у виборчій кампанії 2019-го зменшилася кіль-
кість «двійників»: «ЦВК зайняла принципову 
позицію щодо порушень правил i використан-
ня ви борчих технологій, а саме — використан-
ня двійників. Ми зробили попереджувальний 
крок: внесли зміни в правила реєстрації. Кан-
дидати повинні були вказувати в документах, 
якщо вони змінювали прізвище та час, коли це 
відбулося», — додала Сліпачук. За її словами, 
якщо в минулі роки кількість «двійників» на 
виборчих округах доходила до 6-7, то в 2019-му 
цифра зменшилася до 3-4 кандидатів. ■

■

ПАРЛАМЕНТ

Хто куди, а ми — за електоратом
У Верховній Раді продовжують розгляд Виборчого кодексу, проте на роботу пiд 
куполом прийшло тiльки близько 100 депутатів

■

ТЕНДЕНЦІЇ

Рейтинговi гойдалки
Про що свiдчать найсвіжіші 
соціологічні дослідження

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Японія вперше за 33 роки 
відновила полювання на 
китів з комерційною метою. 
У понеділок, 1 липня, п’ять 
японських китобійних суден 
вийшли в море з порту міста 
Кусіро (острів Хоккайдо), поп-
ри заклики міжнародного то-
вариства й екологічних органі-
зацій відмовитися від віднов-
лення китобійного промислу, 
повідомляє Бі-Бі-Сі.
 І того ж дня японські про-
мисловики загарпунили двох 
гігантських ссавців. Країна 
Східного Сонця відмовила-
ся від формального дотриман-
ня міжнародної заборони на 
вилов китоподібних, що була 
чинною майже 31 рік. Раніше 
Токіо стверджував, буцімто 
веде промисел лише з науко-
вою метою. 
 Полювання здійснювати-
меться в територіальних водах 
Японії, а не у водах Антаркти-
ки. Влада Японії встановила 
квоту на вилов 227 китів трьох 
видів до кінця цього року. Ки-
тобоям iз комерційною метою 
в японській економічній зоні 
дозволено виловити 52 малих 
смугачів, 150 смугачів Брайда 
і 25 смугачів сейвалів.
 Відновлення китобійного 
промислу стало можливим піс-
ля виходу Японії з Міжнарод-
ної комісії з промислу китів, 
до якої вона входила з 1951 
року. У 1982 році члени Ко-
місії домовилися запровадити 
мораторій на комерційний ви-
лов китів, починаючи з 1985-
1986 років. Токіо погодився із 
цим. Востаннє Японія полюва-
ла на китів iз комерційною ме-
тою в 1986 році.
 Проте всі ці роки Японія 
продовжувала виловлювати 

китів «для науки» — спочат-
ку, як заявляла влада, в рам-
ках дослідницької антарктич-
ної програми JARPA. Екологи 
неодноразово звинувачували 
Токіо в тому, що під вигля-
дом полювання на китів iз до-
слідницькою метою насправ-
ді вівся комерційний проми-
сел. При цьому вони зазнача-
ли, що м’ясо китів з’являлося 
в японських ресторанах і мага-
зинах. Навіть під час дії мора-
торію Японія щорічно вбивала 
від 200 до 1 тис. 200 китів — 
як стверджувалося, «для вив-
чення».
 У 2014 році Міжнародний 
суд ООН заборонив Японії вес-
ти полювання на китів в ан-
тарктичних водах: владі Авс-
тралії вдалося юридично до-
вести, що програма JARPA не 
відповідає своєму науковому 
статусу. Екологи намагали-
ся також перешкоджати ро-
боті китобійних суден Японії. 
У листопаді 2016 року японсь-
кий уряд оголосив про нову до-
слідницьку програму під на-
звою NEWREP-NP, в рамках 
якої країна мала намір вес-
ти полювання на китів у пів-
нічній частині Тихого океану. 
Екологи нову програму роз-
критикували.
 У грудні 2018 року Японія 
оголосила про намір вийти з 
Міжнародної комісії з про-
мислу китів у 2019 році, щоб 

з липня відновити китобійний 
промисел. Після виходу, між 
іншим, Японія продовжить 
брати участь у її роботі в ста-
тусі спостерігача. Токіо вка-
зує, що полювання на китів 
— традиційне заняття жи-
телів низки регіонів країни. 
Історія китобійного промис-
лу в Японії нараховує кілька 
століть, проте його масшта-
би значно зросли тільки після 
Другої світової війни, коли в 
країні не вистачало продо-
вольства. У 60-ті роки мину-
лого століття японці щороку 
з’їдали до 200 тисяч тонн ки-
тового м’яса. Останніми рока-
ми його споживання знизило-
ся до 5 тисяч тонн.
 Влада Японії каже, що, 
відповідно до Червоного спис-
ку Міжнародного союзу охоро-
ни природи, багато видів кито-
подібних — наприклад, таких, 
як малий смугач і кит Брайда 
— більше не перебувають під 
загрозою, їх чисельність пов-
ною мірою відновилася. Сму-
гач сейвал, як вважається, 
все ще відноситься до таких, 
що зникають, проте останні-
ми роками вдалося добити-
ся стабільного зростання чи-
сельності представників цьо-
го виду.
 Екологи з «Грінпіс» і Това-
риства охорони морської фау-
ни   засудили рішення Японії 
відновити китобійний проми-

сел iз комерційною метою, од-
нак поки у них немає плану дій 
щодо Токіо. Кити опинилися 
на межі вимирання наприкінці 
ХІХ — на початку ХХ століть 
через поширення китобійного 
промислу. Лідерами світового 
полювання на морських велет-
нів тоді були Норвегія, Велика 
Британія, США, Росія (потім 
СРСР) і Японія. Основним ре-
гіоном полювання на китів на 
початку ХХ століття стала Ан-
тарктика.
 У 1946 році задля збережен-
ня популяції китів і впорядку-
вання розвитку китобійного 
промислу було підписано Між-
народну конвенцію про регу-
лювання китобійного промис-
лу. Тоді ж, відповідно до уго-
ди, заснували Міжнародну ко-
місію з промислу китів. США, 
Велика Британія і СРСР стали 
членами комісії в 1948 році, 
Японія — в 1951 році. 
 За даними зоозахисної ор-
ганізації «Збереження китів і 
дельфінів», китобійний про-
мисел досі існує в деяких краї-
нах. На китів заради м’яса досі 
полюють у Норвегії та Іслан-
дії. Норвегія відмовилася під-

тримати мораторій на вилов, а 
Ісландія частково погодилася 
з ним.
 Після запровадження мо-
раторію на комерційний про-
мисел китів полювання на них 
ведеться і країнами-членами 
комісії, але тільки з науковою 
метою (в рамках встановле-
них квот). Усього у світі з мо-
менту запровадження мора-
торію з науковою метою вило-
вили 17 тис. 839 китів, з них 
310 фінвалів, 56 кашалотів, 1 
тис. 563 сейвалів, 734 смуга-
чі Брайда і 15 тис. 176 малих 
смугачів.
 Також дозволено так званий 
«місцевий промисел китів» — 
для корінного населення де-
яких територій, де м’ясо китів 
— один з основних харчових 
продуктів. Зараз він діє для 
корінного населення Чукотки 
(Росія), Гренландії (Данія), 
Аляски (США), Сент-Вінсен-
та і Гренадін. Спільні кво-
ти для Росії й США на 2013—
2018 роки склали 744 сірі і 336 
гренландських китів. Квота на 
2019—2025 роки встановлена 
в розмірі 392 гренландських і 
980 сірих китів. ■

КОНФЛІКТ

У прольоті
Чехія скоротила 
авіасполучення з Росією
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прага значно обмежила кількість доз-
волів на польоти російських авіакомпаній 
до Чехії. Причиною такого кроку вважа-
ють те, що обидві країни не змогли досягти 
домовленості стосовно рейсів національ-
ного перевізника Чехії «Чеські авіалінії» 
(Czech Airlines) до Сеула через Сибір. 
 Москва запропонувала дуже невигідні 
умови чеському національному авіапере-
візнику на транссибірських маршрутах. 
Виходячи з цього, міністерство транспор-
ту Чехії прийняло рішення анулювати 
дозволи на окремі рейси російських авіа-
компаній. 
 «Щоденну кількість рейсів «Аерофло-
ту» на маршруті Москва—Прага—Мос-
ква скорочено з шести до двох», — пові-
домило джерело в керівництві авіацій-
ної галузі Чехії. «Міністерства транс-
порту Чехії і Росії не змогли домовитися 
про частоту рейсів національних авіаком-
паній», — повідомляє зі свого боку аген-
ція ТАСС. 
 Отримавши ляпас від чехів, російсь-
ка сторона зробила вигляд, що це вона 
його дала. «Аерофлот» повідомив, що 
скасовує, починаючи з вівторка, 2 лип-
ня, рейси до Праги з огляду на рішен-
ня влади Чехії. Слідом за національним 
російським перевізником про такі ж рі-
шення повідомили «Уральські авіалінії» 
та російський лоукостер «Побєда», який 
здійснював рейси до Карлових Вар. 
 «Аерофлот» запропонував пасажирам 
із квитками до Чехії повернути їх вар-
тість чи переоформити на альтернативні 
європейські напрямки. ■

■Ігор ВІТОВИЧ

 Москва вирішила вдруге склика-
ти засідання Ради Безпеки ООН через 
закон про українську державну мову. 
Про це ввечері у понеділок, 1 липня, 
повідомив речник постійного пред-
ставництва України при ООН Олег 
Ніколенко.
 «Незабаром на нас чекає другий 
акт театру абсурду в Раді Безпеки 
ООН. Делегація РФ повторно зверну-
лася щодо обговорення українського 
мовного закону в Радбезі ООН. Сьо-
годні під час погодження програми 
роботи на поточний місяць таке засі-
дання попередньо запланували на 16 
липня», — цитує його «Радіо «Свобо-
да».
 За словами Ніколенка, формаль-
ним приводом для скликання засі-
дання стало набрання законом чин-
ності. «Хоча всі розуміють, що Мос-
кву цікавить не стільки закон про 
мову, скільки будь-яка нагода для 
дестабілізації ситуації в Україні. 
Українська делегація в ООН неод-
норазово заявляла, що мовний за-
кон є внутрішнім питанням нашої 
держави. Рада Безпеки до нього не 
має відношення», — наголосив Ні-
коленко.
 Він повідомив, що Україна разом 
із партнерами використає це засідан-
ня Радбезу, щоби порушити питання 
звільнення українських моряків і 
політичних в’язнів, обстрілів на Дон-
басі, а також відповідальності Росії 
за катастрофу літака МН17.
 Це вже друга спроба РФ скликати 
засідання Радбезу ООН через закон 
про українську мову. Вперше Москва 
звернулась із цього приводу до голо-
ви Ради Безпеки ООН в середині трав-
ня, але ця пропозиція була заблоко-
вана 20 травня делегаціями Сполу-
чених Штатів Америки та європей-
ських держав.
 Верховна Рада України ухвалила 
закон про державну українську мову 

25 квітня, а 15 травня його підписав 
президент Петро Порошенко. Но-
вий закон закріплює за українською 
статус єдиної державної мови, яка є 
обов’язковою для органів державної 
влади та публічних сфер на всій тери-
торії держави. Спроби просувати на 
території України ідею багатомов-
ності закон прирівнює до дій, спря-
мованих на повалення конституцій-
ного ладу. Дія закону не поширюєть-
ся на приватне спілкування та мову 
релігійних обрядів.
 Утiм Кремль відчуває слабкість 
i некомпетентність нової українсь-
кої влади, тому намагається бити 

в особливо чутливі місця. Дивним 
(чи не зовсім) збігом обставин того ж 
дня виявилася заява керівника офі-
су президента України Андрія Бог-
дана про можливість запроваджен-
ня на Донбасі російської мови як ре-
гіональної. Це той випадок, коли за-
яви української та російської сторін 
виявилися на диво синхронними. Не 
змінює цю «зворушливу» картину єд-
ності і те, що представник президен-
та у Верховній Раді Руслан Стефан-
чук в ефірі телеканала ICTV 1 липня 
наголосив, що слова Андрія Богдана 
варто трактувати як його «особисту 
позицію». ■

ВАРВАРСТВО

Океанічне сафарі
Японія відновила комерційний вилов китів 
уперше за останні 33 роки

■

Велетенські ссавці перед «маленькою людиною» беззахисні.❙

ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ

Тягнуть за язик
Росія знову скликає засідання Радбезу ООН через 
закон про українську мову

■

Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.❙



Реалії Чорноморського порту
 Обидва кораблі з назвами литовських 
міст стали власністю української компанії 
у 2016 році. До того часу ними опікувалося 
данське об’єднання пароплавств DFDS, у 
якого одесити брали судна в оренду. Ці по-
роми вже не нові, але цілком придатні для 
обслуговування маршруту Чорноморськ 
— Поті/Батумі (Грузія) та Чорноморськ 
— Хайдарапша (Туреччина). До речі, по-
над 90 відсотків грузинських цитрусо-
вих, що продаються на вітчизняних рин-
ках, потрапляють в Україну саме на цих 
бортах. Ними ж перевозять зерно, різну 
техніку, мінеральні води, товари ширв-
житку. Наразі «Укрферрі» має у своєму 
розпорядженні три гігантські судна. Втім  
останніх могло бути і більше, якби швид-
шими темпами зростала вітчизняна еко-
номіка та купівельна спроможність рядо-
вих споживачів. 
 Процес завантаження Vilnius Seaways 
— тривалий і кропіткий. На в’їзді до пор-
ту під пекельним сонцем вишикувалася 
довга черга автомобільних фур. Бетонна 
дорога здається дуже вузькою, оскільки 
рух у зворотному напрямку цим же шля-
хом важко назвати вільготним. Навко-
лишній простір відверто псує настрій не-
доглянутим узбіччям і парканом з колю-
чим дротом. Чомусь здається, що морські 
ворота України повинні мати респекта-
бельний вигляд. 
 Таке ж не надто лестиве враження про 
зовнішній та сервісний антураж морсько-
го підприємства залишилося і в подружжя 
одеситів, які своїм відвертим невдоволен-
ням привернули увагу вже на подвір’ї пор-
ту. Вони приїхали провести на пором своїх 
знайомих зі США, проте застряли біля вхо-
ду на добрих п’ять годин. «Наші друзі при-
дбали квитки заздалегідь через міжнарод-
ний онлайн-сервіс, де їм обіцяли золоті 
гори за чималі гроші, — обурюється жін-
ка, що назвалася Іриною. — Але що має-
мо в реальності? Ми на ногах провели пів-
дня! Навколо ні лавочки, ні кіоску з напо-
ями, ні туалету — нічого! А подивіться на 
цих дітей? — кивнула вона у бік двох ма-
леньких дітлахів, які гралися просто біля 
запиленого порогу знайденими камінця-
ми. — Нам хочеться згоріти від сорому за 
свою країну. А власника такі репутаційні 
зиски вочевидь  узагалі не турбують». 
 Їхнє обурення  поділяє і капітан Vilnius 
Seaways Костянтин Телик, з яким поспіл-
кувалися вже на самому поромі. Він грома-
дянин Литви. Міжнародні морські переве-
зення — його давня професія, тому знайо-
мий з роботою багатьох портів. «Було б 
добре, якби у Чорноморську з’явився су-
часний пасажирський термінал, щоб люди 
спокійно проходили прикордонний конт-
роль у комфортних умовах, — каже він. — 
Це було б правильно». 
 Бетонна «вузькоколійка» разом з не-
вигадливими спорудами на подвір’ї була 
збудована тут ще 20 років тому на кош-
ти ЄС. На той час планувалося, що Украї-
на стане потужним транспортним гравцем 
на морській ділянці Великого шовкового 
шляху. «Нам тоді сказали, що ця бетон-
ка трішечки побуде, а потім прокладемо 
нормальну дорогу, — каже прес-секретар 
«Укрферрі» Олександр Жуков. — Але ж 
ви бачите, як воно все у нас відбувається. 
Я отримую регулярно інформацію з Мініс-
терства інфраструктури і транспорту. Там 

постійно йдеться про державні програми з 
покращення під’їздів до всіх вітчизняних 
портів, проте віз і досі там». 

Своя лінія на Чорному морі
 Після розвалу Союзу Чорноморський 
флот почав стрімко втрачати свої напра-
цьовані роками позиції. Одесити, розумію-
чи, до чого все йде, спробували створити 
свою вантажну базу і у 1995 році вже за-
реєстрували власну компанію. Однак кіль-
ка років, що передували цій події, прези-
дент «Укрферрі» Олександр Курлянд на-
звав «періодом висіння на хмарі», коли ти 
абсолютно не певен, що витрачені зусилля 
та кошти принесуть бодай якийсь позитив-
ний результат.
 Утім мореплавцям допоміг щасливий 
збіг обставин. Під час зустрічі Леоніда Куч-
ми зі своїм грузинським колегою Едуардом 
Шеварднадзе стало відомо, що вірменсь-
кий завод із виробництва шин опинився на 
межі банкрутства через брак якоїсь важли-
вої, проте надзвичайно токсичної хімічної 
речовини. Доставити цей вантаж у звичний 
спосіб не було можливості, оскільки на пе-
решкоді стала війна з Азербайджаном. На 
допомогу прийшли фахівці «Укрферрі», 
які зуміли повантажити на корабель 80 
діжок спеціальними кранами, врятував-
ши тим самим хімічну промисловість Вір-
менії. Про цю новину дізнався увесь світ, 
назвавши її бездоганним рішенням вкрай 
непростої проблеми. Тоді у Кучми з Ше-
варднадзе і виникла ідея відкрити спільну 
морську лінію між Україною та Грузією, 
яка успішно працює й понині. Більше того, 
«Укрферрі» отримала статус національно-
го морського перевізника України, а краї-
на — звання лідера в євроазійському транс-
портному коридорі. Наразі пороми та інші 
судна компанії здійснюють перевезення та-
кож за напрямками Україна — Туреччина, 
Україна — Румунія та Болгарія.

Національний перевізник під чужим 
прапором
 Морські перевезення — напрочуд гло-
бальна галузь, яка має певну свободу від су-
ворих кордонів. Навіть стяг для судна мож-
на вибрати без прив’язки до своєї держави, 
керуючись суто економічними інтересами. 
З точки зору законодавства, сьогодні море-
плавцям набагато вигідніше транспорту-
вати вантаж, скажімо, під ліберійським, 
кіпрським і мальтійським прапорами, 
ніж національним. Особливо зручною вва-
жається панамська державна атрибутика, 
бо там законодавці зуміли створити най-
більш ліберальні норми для морських пе-
ревезень. Згаданий Vilnius Seaways пішов 
у рейс саме під стягом цієї країни. 
 Що ж стосується українських пор-
тів, то тут економічний та правовий лібе-
ралізм і понині під суворим табу. Якщо в 

інших країнах уже давно вся документація 
на оформлення вантажу переведена в сис-
тему онлайн і потребує усього кількох до-
кументів, то в Україні й понині перевізни-
ки носять папери важкими теками. «Аби 
оформити прихід, капітанам увесь час до-
водиться ставити печатку, від 800 до 1200 
разів. Вони навіть скаржаться, що від цієї 
процедури «відсихає» рука, — каже Олек-
сандр Жуков. — Паперовий обіг надзви-
чайно великий. Він вигідний прикордон-
никам, митникам та іншим контролюю-
чим органам, які хочуть отримувати свій 
навар. Весною цього року мореплавці про-
вели спільну прес-конференцію, де відвер-
то говорили про корупцію у морському 
транспорті. І з’ясувалося, що всі запрова-
джені схеми ведуть зрештою до столичних 
органів управління. Саме тому так склад-
но відмінити цю бюрократію». 
 Нерідко суворий контроль узагалі вихо-
дить за межі здорового глузду. Олександр 
Жуков розповів недавню історію, коли за 
дві години до відправлення завантаженого 
порому до порту завітали екологи й почали 
проводити заміри води поблизу судна. На 
годиннику — десята вечора, вантаж і па-
сажири — на борту, кожна хвилина про-
стою оплачується за окремим тарифом, а 
тут раптом запізніла активність екологіч-
ної «нічної варти». «Аби врятувати ситуа-
цію, я підійшов до них і кажу, — розповів 
прес-секретар: — «Ви — чудові люди. Ми 
високо цінуємо вашу працю і турботу про 
чистоту моря, тому я викликав до порту 
кілька знімальних груп телебачення, щоб 
вони могли зняти увесь процес й показати 
в новинах». Через 20 хвилин зелених інс-
пекторів ніби вітром здуло». 
 «Загалом неузгодженість між собою 
митного, прикордонного та екологічного 
законодавств стає причиною дуже тривало-
го проходження вантажів через українсь-
кі морські порти, що знижує конкурентоз-
датність на міжнародному рівні портових 
послуг, — резюмує Олександр Курлянд. — 
Проблема необхідності такого узгодження 

не раз озвучувала Адміністрація морських 
портів України. Відповідні поправки до 
діючих законів були розроблені фахівця-
ми й передані до Верховної Ради ще у 2015 
році. Однак з того часу нічого не змінило-
ся». 
 Через корупційний запит на бю-
рократію в Україні складно розвивати і 
морський туризм, оскільки при прибутті 
до кожного вітчизняного порту пасажирам 
доводиться збирати речі й виходити на бе-
рег, аби блюстителі порядку змогли заново 
провести всі процедури догляду. Відповідь 
на запитання «Кому це потрібно?» — знову 
ж таки — лежить на поверхні. 
 За словами Олександра Курлянда, 
морське життя не зупиниться, якщо віт-
чизняні депутати не знайдуть часу для об-
говорення законів, спрямованих на розви-
ток національного судноплавства, оскіль-
ки Україна сьогодні активно займає нові 
ніші на ринку морського бізнесу, розвиває 
порти, на міжнародний рівень професіо-
налізму вийшли наші брокери та операто-
ри. Але прибуток для держави від роботи 
галузі міг бути у рази вищим, якби були 
розроблені й прийняті цивілізовані зако-
ни та норми для розвитку національного 
судноплавства. 
 Усе це важливо і тому, що ринок 
морських перевезень у теперішньому гло-
бальному світі більше не потребує тісної 
прив’язки до конкретного берега. У разі, 
якщо умови роботи через проблеми з зако-
нодавством, спроби монополізації ринку 
чи, наприклад, рейдерські атаки (таке вже 
траплялося) стануть вкрай негативними в 
Україні, та ж «Укрферрі» почне розвива-
ти альтернативні варіанти співпраці. Для 
прикладу Олександр Курлянд назвав один 
із портів Румунії, де вже зараз готові при-
йняти українських перевізників, врахову-
ючи їхній досвід та наявність потужних су-
ден. «Там приходу нашої компанії будуть не 
тільки раді, — каже він, — а ще й нададуть 
усіляку підтримку, якої у рідній нам Ук-
раїні не маємо ні на словах, ні на ділі». ■
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СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

Життя на переправі
Три пороми національного перевізника України «Укрферрі» виходять у море 
під іноземними прапорами, бо так менше проблем

■

Морська лінія України.
Фото із сайта компанії «Укрферрі».

❙
❙

Рекордсмен Книги Гіннесса Vilnius Seaways заходить до Чорноморського порту.❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Одеська область

Завантаження порому Vilnius Seaways у пор-
ту Чорноморська, що за 30 кілометрів від 
Одеси, символічно нагадало літній день гі-
гантського мурашника. До судна, висота яко-
го сягає розміру багатоповерхового будинку, 
транспортується все, що потрапляє під тер-
мін «морські перевезення»: залізничні ваго-
ни, товарні фури, легкові автомобілі, різне 
обладнання, робоча техніка, контейнери. Тут 
також є каюти, де можуть розміститися 132 
пасажири. Йдеться в основному про водіїв 
згаданого транспорту, хоча є і туристи, які 
обрали для подорожі саме цей велетенський 
корабель. Розмір останнього у 1991 році гід-
но оцінили експерти Книги рекордів Гіннесса, 
нагородивши сертифікатом як найбільше у 
світі судно класу автомобільно-залізничних 
поромів. Таку ж оцінку отримав «близнюк» 
Vilnius Seaways — Kaunas Seaways, що на-
разі теж належить вітчизняному морському 
перевізнику «Укрферрі».
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 313 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 413 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 115 грн. 55 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на серпень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на серпень можна 
до 18 липня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунк-
тах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Олена ЯРОШЕНКО

 Згідно з даними Держстату, в першо-
му кварталі 2019 року українці витра-
тили на продукти харчування та безал-
когольні напої 263,1 мільярда гривень, 
тоді як у І кварталі 2017 року — 176,2 
мільярда.
 Загалом на сьогодні українці витра-
чають на їжу половину своїх доходів. 
При цьому соціальні продукти в країні 
відчутно дорожчають вже другий рік 
поспіль.
 Як відомо, уряд України в минуло-
му році скасував державне регулюван-
ня цін. На думку експертів, це негатив-
но позначилося як на вартості продуктів 

першої необхідності, так і на купівель-
ній спроможності населення. «Компен-
сатор у вигляді підвищення мінімаль-
них пенсій і зарплат, яким хизується 
уряд, не спрацьовує, тому що інфляція 
зжирає свій чималий відсоток. У підсум-
ку маємо ситуацію, коли необхідні для 
повноцінного життя елементарні про-
дукти харчування стають усе менш до-
ступними для українців», — зазначив із 
цього приводу депутат Сергій Тригубен-
ко. Напередодні позачергових ви борів, 
звісно ж, чимало чинних депутатів го-
тові підтримати своїх колег по парла-
менту, які закликають уряд відновити 
державне регулювання цін на соціальні 
продукти. ■

ЕКСПОРТ

Найзатребуваніші — кукурудза та олія
Сільгосппідприємці майже на чверть збільшили продажі агропродукції за кордон 

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині наступ на 
браконьєрів триває. Наразі 
обласний рибоохоронний 
патруль знищив 2484 одини-
ці заборонених знарядь лову. 
Серед цього добра — сітки 
мисинові, сітки капронові, 
ятери, ости, заборонені пот-
рійні гачки №15—№35 та ра-
коловки.
 Як повідомляють в об-
ласному рибоохоронному 
патрулі, загальна довжина 
утилізованих знарядь лову 
склала 170 кілометрів.
 «Знищували ті знаряддя 
лову, які було вилучено у по-
рушників протягом 2015—
2018 років, а також конфіс-
кували відповідно до ак-
тів безгосподарського май-
на. Усе це порізали, а потім 
спалили у печі Черкаської 
ТЕЦ», — пояснюють інспек-

тори черкаського рибоохо-
ронного патруля.
 У заході взяли участь 
представники управління 
Держрибагентства, Головно-
го управління ДФС, місцеві 
рибалки та громадськість. ■

НІША

Спаржа стає 
брендом
Фермерське господарство 
«Шафран Любимівський» 
розширює поля під  
харчовим аспарагусом
Оксана СОВА

 Експериментальне господарство з 
Херсонщини поступово збільшує пло-
щі до 10-12 га, щороку висаджуючи по 
1-2 га. А також планує випускати про-
дукт під власним брендом. Як повідом-
ляє agro-yug, всього тут вирощують три 
сорти спаржі.
 Сезон збирання 2019 року вже закін-
чено. Зазвичай він для цієї культури три-
ває близько 2—2,5 місяців. Співвласник 
господарства Олег Демченко зазначив, 
що цьогоріч урожайність була нижчою, 
ніж минулого року, але на це головним 
чином вплинули погодні умови.
 «В минулому році ми зібрали спаржі 
5 т/га. Цього року близько 4 т/га, бо 
дуже спекотно було. Спаржі потрібно ви-
рости на 20 см, тоді її зрізають, — вона 
ніжна, а паросток ще не пускає додатко-
вих бокових гілочок. А коли дуже жар-
ко, то спаржа не встигає повноцінно ви-
рости, як уже розпускається, тому було 
дуже багато браку в цьому році», — роз-
повів фермер.
 Він реалізує свою спаржу сусідньому 
господарству, яке продає його під своєю 
торговою маркою «Гурмець з Любимів-
ки». Але згодом планує випускати про-
дукт під власним брендом.
 «Поки що ми працюємо під прапо-
ром «Гурмець з Любимівки». За те, що 
вони упакують, відвезуть і продадуть 
нашу спаржу, ми віддаємо їм 50% при-
бутку. Але ми вже працюємо над своїм 
брендом. Ми вже його розробили і зго-
дом, я думаю, ви побачите на прилавках 
ще торгову марку, яка називатиметься 
«Спаржа Любимівська», — ділиться 
планами фермер.
 Але для цього господарство хоче 
спершу розширити площі під культу-
рою та напрацювати ринки збуту. Уся 
спаржа у «Шафран Любимівський» за-
кладена на крапельному підземному 
зрошені, яке розраховано на 8 років. У 
господарстві вже закладено саджанці 
спаржі для розширення площі під уро-
жай наступного року.
 Нагадаємо, у вартості спаржі майже 
половина припадає на оплату праці. При 
цьому ціна на неї дуже хороша, особливо 
в експортному варіанті, тому вирощува-
ти цю нішеву культуру вигідно. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Разом із працівниками податкової поліції Головного 
управління ДФС у Миколаївській області митники вик-
рили фіктивне підприємство, що намагалось вивезти 
через митні пункти пропуску п’ять партій соняшникової 
олії на суму 58,5 млн гривень. Про це повідомив началь-
ник Миколаївської митниці Роман Кріль. За повідомле-
ням прес-служби відомства, з 18 до 24 червня суб’єктом 
зовнішньоекономічної діяльності до митних постів Ми-
колаївщини було подано 5 декларацій для митного 
оформлення соняшникової сирої нерафінованої олії в 
режимі «експорт». Миколаївська митниця спільно з по-
датківцями провела превентивні заходи, аби не допус-
тити вивіз підозрілого товару та встановити всі обстави-
ни правопорушення. Під час допиту фіктивний директор 
пояснив, що жодного стосунку до діяльності вказаного в 
підробних документах підприємства він не має й жодних 

договорів не підписував. Таким чином, мала місце спро-
ба вивезти товар за посередництва неіснуючої фірми.
 «Ми й надалі оперативно викриватимемо подіб-
ні оборудки, щоб гарантувати чесні та прозорі мит-
ні процедури, які сприяють розвитку бізнесу та да-
ють державі ресурси на реалізацію її соціальних 
зобов’язань», — заявив Роман Кріль.

 Нагадаємо, наразі Державна фіскальна служба 
проводить операцію «Бастіон», метою якої є протидія 
незаконному ввезенню товарів на митну територію Ук-
раїни, виявлення та припинення порушень митного та 
податкового законодавства, а також перекриття ка-
налів незаконного потрапляння товарів на внутрішній 
ринок країни. ■

ЦІНИ

Поїсти на всі гроші
За два роки витрати українців на продукти харчування 
зросли на 49,3 відсотка

■

АКЦІЇ

Горіть, сітки, великі й маленькі!
Черкаські 
рибоохоронці 
спалили 170 
кілометрів 
браконьєрських 
сіток

■

Черкаські рибоохоронці спалили сотні кілометрів браконьєрських 
сіток, зібраних протягом останніх трьох років у водоймах області.

❙
❙

Оксана СИДОРЕНКО

 Україна за перші п’ять мі-
сяців 2019 року збільшила ек-
спорт агропродукції на $1,58 
мільярда, або на 21,4 відсот-
ка. Він склав $8,97 мільярда 
порівняно з аналогічним пе-
ріодом минулого року.
 Як повідомила в. о. мініс-
тра аграрної політики та про-
довольства України Ольга 
Трофімцева на своїй сторін-
ці у мережі «Фейсбук», влас-
не експорт продукції АПК за 
цей період склав 42,9 відсот-

ка від загального експорту 
України. «Імпорт за цей са-
мий період склав $2,5 міль-
ярда, або 10,6 відсотка від 
загального імпорту України. 
Тут також зафіксовано збіль-
шення — на 8,5 відсотка, або 
на $193,8 млн порівняно з 
аналогічним періодом мину-
лого року», — зазначила Тро-
фімцева.
 ТОП-10 експортних рин-
ків для вітчизняної продук-
ції АПК стали:
Китай — $794,9 млн;
Індія —$740,9 млн;

Єгипет —$737,4 млн;
Туреччина — $683,7 млн;
Нідерланди — $640,8 млн;
Іспанія — $502,8 млн;
Італія — $333,3 млн;
Польща — $300,6 млн;
Білорусь — $278,8 млн;
Німеччина — $250,3 млн.
 ТОП-10 експортних то-
варних груп:
Кукурудза —$3 млрд;
Олія соняшникова, сафло-
рова або бавовняна — $1,88 
млрд;
Пшениця і суміш пшениці та 
жита — $974 млн;

Макуха та інші тверді відхо-
ди, одержані під час добуван-
ня рослинних жирів та олій, 
за винятком відходів соєвої 
та арахісової олії — $479,2 
млн;
Соя — $431,9 млн;
М’ясо та субпродукти домаш-
ньої птиці — $255,9 млн;
Макуха та інші тверді відходи 
соєвої олії $141,2 млн;
Олія соєва — $111 млн;
Сигари, сигарили та сигарети, 
цигарки з тютюном або його 
замінниками — $107,7 млн;
Ячмінь — $77,9 млн. ■

ВИКРИТТЯ

Вантажте олію цистернами 
Миколаївські митники нейтралізували котрабандистів, які 
заробляли десятки мільйонів на незаконному експорті

■
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«Життя змінилося кардинально»
 — Я киянин, у Києві народив-
ся, вся моя родина звідси, окрім 
дружини, вона — з Закарпаття. 
Я закінчив київську школу, в 13 
років вступив до державної теат-
ральної школи. Потім закінчив 
Національний університет теат-
ру, кіно і телебачення імені Кар-
пенка-Карого, кафедра режису-
ри телебачення, там же завер-
шив асистентуру і все своє свідоме 
життя займався тим, що викла-
дав журналістику, акторську 
майстерність. І, в принципі, мене 
задовольняло моє життя, тому 
що я займався улюбленою спра-
вою, непогано заробляв, знімав-
ся в кіно, працював на велико-
форматних шоу, таких як «Тан-
цюють всі!», а також у театрі, на 
міжнародних театральних фести-
валях... 
 І все це помінялося з приходом 
Майдану — я на нього потрапив 
спочатку випадково, просто з ці-
кавості, а потім став волонтером. 
Я не дуже вірив у перемогу Май-
дану, але підтримував ідею підпи-
сання асоціації з ЄС, підтримував 
сам вектор такого розвитку і був 
обурений тим, що Янукович від-
мовився від цього. На той момент 
я дуже добре заробляв, народила-
ся дитина, ми з дружиною тіль-
ки почали займатися своїм жит-
лом, взяли машину в кредит, — я 
поводився як типовий «середній 
клас», або бюргер. І мені було не 
до революційних забавок на той 
момент. Але на Майдані були сту-
денти, мої студенти були, із Кар-
пенка-Карого, були деякі викла-
дачі, мої знайомі, і тому, коли 
з’явилися у «Фейсбуці» перші за-
клики допомогти, я почав ходити 
на Майдан — то занести продук-
ти, то якісь ліки...
 Одного разу,11 грудня, я роз-
носив чай людям, які мерзли на 
Майдані біля вогнища, у мене за-
звичай це забирало годину після 
роботи, і мені прийшла «есемес-
ка», що сьогодні буде розгін. Я не 
зрозумів, кого зібралися розга-
няти, тому що навколо була одна 
молодь, декілька літніх диваків у 
козацьких костюмах, — там особ-
ливо і чоловіків не було... 
 Подумав, що це якийсь фейк, 
може, просто лякають, тому що 

таких попереджень про розгін 
Майдану на той час уже було до-
сить багато. Але вирішив зали-
шитися і постояти про всяк ви-
падок. І дійсно: раптом Майдан 
дуже швидко оточує міліція, як у 
страшному кіно про боротьбу сил 
добра і зла, в чорних касках, чор-
них шоломах, і починають вичав-
лювати цих майданівців до сцени. 
Напевно, такого страху я не пере-
живав і на війні, тому що навіть на 
війні вже не було так страшно, як 
у той момент. Адже доти в Києві 
не було такого, щоб міліція масо-
во намагалася побити людей. За-
раз я розумію, що це була просто 
штовханина, що вони нас витис-
кали, що це не було побиття, але 
на той момент — перші газові гра-
нати, перші світлошумові грана-
ти, і я пам’ятаю, який страх сто-
яв, тому що зі сцени Майдану лу-
нали заклики до людей бути обе-
режними, звернення до міліції 
з проханням не бити учасників 
мирної аркції. І, знаєте, я був 
упевнений, що ми програємо, але 
там три дівчини біля бочок стоя-
ли, грілися, я їм крикнув: «Тікай-
те, бо зараз буде побиття», а вони: 
«Ми нікуди не підемо!».
 Фактично ми проборолися всю 
ніч, ми відштовхували міліцію, а 
коли хтось видихався, ми міняли-
ся місцями. А вже вранці раптом 
кияни, які, виявляється, на наші 
заклики допомоги всю ніч ішли 
з різних кінців міста, прорвали 
кордон, зайшли на Майдан, на-
воднили вулиці. Ми перемогли! 
 І в цей момент я зрозумів, що в 
Україні намагаються встановити 
диктатуру, у мене не було жодно-
го сумніву, що це спроба узурпації 
влади і побудови поліцейської де-
ржави. Тому я вранці дістався до-
дому, впав мертвий спати, трош-
ки поспав, повернувся на Майдан 
і одразу ж записався до Самообо-
рони. У мене не було жодних сум-
нівів, що в небезпеці не тільки 
країна, а й безпосередньо моя ро-
дина, і зараз треба відстояти краї-
ну та її європейський вибір.
 Першу ніч стояв iз Сергієм 
Нігояном на охороні Майдану. 
Потім був Автомайдан, потім був 
Автодозор, я брав участь майже в 
усіх боях серйозних на Майдані, 
родину евакуював, машину захо-

вав, переселився до наметів. Там і 
Ендрю був, той, хто перший учив 
мене розбирати і збирати автомат, 
який потім загинув, на жаль, на 
Донбасі, і Сергій Нігоян, — у на-
шій Третій сотні взагалі найбіль-
ша кількість загиблих... Наша со-
тня була найбільшою. 
 А потім була Національна 
гвардія, я пішов добровольцем 
на фронт. Потім, коли зрозумів, 
по ротації, що мені мало цієї ро-
боти, я почав займатися забезпе-
ченням армії: спочатку один ба-
тальйон, потім інший, потім до-
велося створювати фонд, потім 
ми почали так багато організову-
вати допомоги, що довелося фор-
мувати цілу команду. Потім я за-
кінчив військовий університет, 
розуміючи, що при такому рів-
ні війни та загрози потрібно мати 
освіту, я потрапив на найперший 
курс для АТОшників. 
 У результаті я пішов у резерв, 
одразу записався, як тільки у нас 
почалися масштабні збори резер-
вістів, я став заступником голови 
Ради воєнного резерву при Гене-
ральному штабі, мене вже знали, 
тому що у нас були військові про-
екти співробітництва з Силами 
спеціальних операцій, iз цивіль-
но-військовим співробітництвом. 
Я почав викладати лекції з інфор-
маційної протидії в Академії СБУ 
як волонтер. Згодом почав кон-
сультувати іноземних фахівців, 
які теж займалися протидією в ін-
формаційній війні. Життя карди-
нально помінялося. Ні про який 
театр вже й мови не могло бути, а 
вся моя діяльність була присвяче-
на перемозі України в цій війні. 
 У мене залишилася продакшн-
студія, яку я створив ще до Май-
дану, «MIR&C° Production». Вона 
теж перекваліфікувалася тільки 
на перемогу, тому почали зніма-
ти фільми, у нас зараз ви йшов 
фільм разом iз Сергієм Лисенком 
«Брати по зброї», торік ми зня-
ли фільм про українських миро-
творців, «Миротворці. У горах 
Сванетії», про подвиг українців 
у Грузії, історію про те, як почи-
налася агресія Російської Феде-
рації на прикладі інших країн і 
який досвід Україна не врахува-
ла ще у 1993 році. 

Мистецтво під час війни 
 ■ Чому ваша продакшн-студія 
має таку назву?
 — «Мир і К°». І благодійний 
фонд називається «Мир і К°». 
Чому Мир? Тому що в мене позив-
ний «Мир» був на війні і на Май-
дані, і по життю я йду з цим по-
зивним. І так називаються студія, 
фонд і різні ініціативи. Різних 
громадських ініціатив, у яких я 
або співкоординатор, або коор-
динатор, дуже багато. Ми брали 

участь і в отриманні Томосу, зби-
рали разом з іншими ініціатора-
ми листи для Вселенського пат-
ріарха Варфоломія в Константи-
нополь, формували делегації, я 
тут знімав ролики. За ці роки ро-
боти, пов’язаної з безпекою, про-
роблено дуже багато. 
 У мене навіть всі відпочинки 
пов’язані з громадською діяльніс-
тю, я не можу собі дозволити пої-
хати кудись просто так.
 ■ Такою — у справах — була й 
поїздка до США?
 — Цього року мене запросили 
до Сполучених Штатів, де я ніко-
ли не був, тому викроїв два тижні, 
поставив на всі наші проекти від-
повідальних і поїхав. А запросили 
мене ось чому. Цьогоріч зняли до-
кументальний фільм про Леоніда 
Кантера. Леонід Кантер — режи-
сер, майданівець, теж викладач 
університету Карпенка-Карого, 
як і я, боєць батальйону Кульчи-
цького (друга ротація після мене), 
мій друг iз 13 років. Він є автором 
таких знаних фільмів, як «Міф», 
переможця міжнародних фес-
тивалів, та «Добровольці Божої 
Чоти», який бачили більш ніж у 
двадцяти країнах світу. Рік тому 
він укоротив собі віку за допомо-
гою трофейної зброї, яку привіз iз 
Донецького аеропорту. І залишив 
заповіт зробити про нього фільм. 
 Цей фільм робив Ярослав По-
пов, мій друг, дуже хороший ре-
жисер. У стрічці я розповідаю 
про Леоніда, про те, що сталося, 
бо мені довелося робити ціле роз-

слідування обставин його смерті. 
І тому організатори, які є або мої-
ми друзями, або колишніми сту-
дентами, попросили мене поїха-
ти з цим фільмом. Подумав, що це 
прекрасний привід зустрітися з 
українським комюніті і розповіс-
ти їм про війну, про те, що відбу-
вається в Україні, про мистецтво, 
познайомитись, поговорити. Для 
мене це важливо, бо наша діаспо-
ра у світі є потужною рушійною 
силою, яка підтримує Україну, 
лобіює санкції проти Російської 
Федерації, допомагає чим може. 
Ми проїхали від Сан-Дієго до Сіет-
ла, все узбережжя, і всюди зуст-
річалися з українцями, і я бачив 
велику кількість своїх співвітчиз-
ників, розумних, небайдужих, та-
лановитих, які дбають про Украї-
ну. І зрозумів, що українці — це 
потужна сила не тільки в Україні, 
а й у світі. Ми багато чого може-
мо. 
 ■ А що це за історія з ножами, 
через які мали проблеми в аеро-
порту? Їх вам повернули?
 — Це ще від походів з Льонь-
кою, а ми були в Тибеті, Єгипті, 
Непалі, Індії, ходили мандрівни-
ми театрами, у мене завжди з со-
бою у рюкзаку є похідний ніж, а 
зазвичай, крім нього, ще є ніж у 
кишені (порізати ковбаси на бу-
терброд) і дуже часто є ніж у ма-
ленькому рюкзаку — раптом за-
губляться два інші. А взагалі я 
дуже люблю холодну зброю. А че-
рез теракти, які сталися в Європі, 
дуже прискіпливо ставляться до  

У тому самому плащі зразка 1939 року. ❙

Мирослав Гай.❙

ДІЙОВІ ОСОБИ■

«Навіть у своїй 
діяльності 

на політику»
Доброволець і волонтер Мирослав Гай — про те, як театральну 

сцену змінив на військову форму, нові завдання волонтерського 
руху та солдатів у політиці

Ірина КИРИЧЕНКО 

Мирослав Гай — офіцер резерву Збройних сил України, керівник благо-
дійного фонду «Мир і К°», який організовує допомогу військовим і пере-
селенцям. Мужній та справедливий, до того ж багатовимірно обдарова-
ний, Мирослав не раз круто змінював своє життя, і це йшло на користь 
усьому суспільству. 
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того, що є у вашому рюкзаку, і 
якщо в США я летів з однією руч-
ною поклажею, а рюкзак здавав, 
то назад мені довелося зі своїм 
похідним рюкзаком іти як з руч-
ною поклажею, і, відповідно, все, 
що у мене було, довелося або зда-
вати, або переправляти поштою. 
Це радше комедія. 
 ■ Там був цінний ніж iз креса-
лом.
 — Так, це ніж, який зі мною 
всі п’ять років війни, похідний 
ніж, дуже якісний. Це ті речі, які 
завжди з собою — чи на полігон 
їдете, чи в АТО, чи в ліс — у вас за-
вжди з собою має бути мінімаль-
ний запас амуніції.

Війна і доброчинність
 ■ А військовий інститут який 
ви закінчували?
 — Національний універси-
тет оборони України імені Івана 
Черняховського. Це був перший 
набір, куди запросили людей з 
вищою освітою, які пройшли 
АТО. Коли конкурс оголосили, 
у мене не було роздумів, я одразу 
пішов, склав іспити... Ми були 
першим набором цього універси-
тету, про що я не шкодую, тому 
що дивовижні викладачі дають 
необхідну підготовку. І я чесно 
скажу: якби все це знав у 2014 
році, як і більшість людей, які 
воювали і воюють, то у нас було 
б набагато менше жертв. Знання 
рятують життя. Я такий інтен-
сив пройшов там!
 ■ Скільки там треба навча-
тися?
 — Не так і довго. Ми навчали-
ся три місяці, ті, хто мав досвід 
бойових дій, але щодня і з ранку 
до вечора. Треба було кинути ро-
боту, будь-яку діяльність і займа-
тися тільки цим. Я знайшов таку 
можливість. І тепер я кадровий 
офіцер резерву. Я підписав конт-
ракт із 95-ю десантно-штурмовою 
бригадою. Там проходжу збори, 
якщо буде мобілізація — вирушу 
з нею на фронт. 
 ■ Розкажіть більше про благо-
дійний фонд «Мир і К°».
 — Благодійний фонд ми за-
снували після того, як я по рота-
ції повернувся і в 2014 році ми по-
чали з моїм товаришем їздити на 

фронт просто допомагати, тому 
що самі пережили стан, коли на 
фронті не було нормальних речей, 
забезпечення, інструменту, іноді і 
води не було. Перші каски, броне-
жилети і тепловізори нам на вій-
ні надали волонтери. Нацгвардія 
дала мені плащ-намет зразка 1939 
року. Спочатку допомагали своїм 
знайомим, але в якийсь момент 
кількість допомоги стала така ве-
лика, що потрібно було створюва-
ти юридичну організацію, аби все 
робити правильно й діяти в закон-
ному полі. Фонд існує досі, хоча 
деякі аналогічні організації вже 
припинили свою діяльність. Але 
якщо раніше ми займалися забез-
печенням речовим (труси, шкар-
петки), то зараз ми займаємося ін-
формаційною підтримкою Зброй-
них сил, комп’ютеризуємо армію, 
і це робота ґрунтовна, бо йдеться 
не про один-два комп’ютери, а це 
системне отримання заявок від 
частин, їх аналіз, обробка, пошук 
комп’ютерної техніки, її ремонт 
і передача на баланс. Стоїть у нас 
дев’ять передатчиків, які ретран-
слюють український радіосиг-
нал на окуповані території. Фонд 
займається і переселенцями теж. 
Були в нас випадки, коли ми зай-
малися онкохворими дружинами 
наших бійців, це, напевне, найва-
жче, що ми пережили. У нас було 
декілька випадків, коли ми боро-
лися за жінок, від яких усі від-
мовлялися, тому що вважали не-
виліковними, — це дуже склад-
но, коли військовий на передовій 
захищає Україну, а його кохана 
дружина в такій біді. 
 Цивільними дуже багато зай-
малися у 2014-2015 роках, коли 
була просто навала біженців, гі-
гантські черги стояли за отриман-
ням гуманітарних вантажів, аж 
до того, що картоплю роздавали. 
В якийсь момент я зрозумів, що 
ми не витримуємо, ми не можемо 
займатися і цивільними, і війсь-
ковими, і ми перейшли тільки на 
військових, але подекуди, якщо 
до нас звертаються цивільні, ми 
точково допомагаємо, якщо це 
якийсь проєкт, наприклад, пе-
ревезення дітей на відпочинок з 
лінії розмежування... 
 Звичайно, ми співпрацюємо 

з великими організаціями, вели-
ким партнером «Нової пошти» є 
програма «Гуманітарна пошта 
України», ми так почали з ними 
класно співпрацювати! Тож у цьо-
му році нам, думаю, вже не знадо-
биться їздити на фронт, тому що 
по всій лінії розмежування тон-
ни вантажів розходяться і налаго-
джено система, а ми ще встигає-
мо допомагати іншим волонтерам 
несистемним, з вирішенням їхніх 
логістичних питань. Ми навіть у 
позаминулому році разом iз Фон-
дом «Свої» Лесі Литвинової ста-
ли тими фондами, які найбільше 
з усіх українських організацій 
провели вантажі по всій лінії роз-
межування, — а я був дуже здиво-
ваний, бо не думав, що ми такими 
обсягами займалися. 
 ■ Щодо переселенців — їх за-
раз менше?
 — Ні, я не сказав би, що мен-
ше, немає такої катастрофічної 
ситуації, бо люди або влаштува-
лись якимось чином, або повер-
нулися назад, на жаль. Та зараз 
ситуація поліпшилась. Але люди 
все одно в складній ситуації, тому 
що в нас були випадки, коли ми 
з тієї території забирали правда-
ми-неправдами людей, нещодав-
но забирали літню жінку, в неї пе-
релом шийки стегна, літня, вона 
ніяк не хотіла переїжджати, але 
так трапилося, що стала лежа-
чою. І ми знаходили людей, які 
з тієї території могли її сюди при-
везти, — це ціла операція була. Я 
вам скажу, що люди досі живуть 
у дуже складних умовах. 
 Волонтерський рух не є замін-
ником держави аж ніяк, ми прос-
то закриваємо подекуди «дірки» і 
чекаємо, коли держава зможе ви-
рішити системно конкретну про-
блему, і переходимо на інший рі-
вень. І в цьому наша допомога, а 
не в підміні держави. Якщо в 2015 
році я брав спальники, труси, рей-
тузи чоловічі і жіночі, розвозив, то 
зараз на часі робити високотехно-
логічні проєкти або займатися до-
помогою пораненим, або інфор-
маційною підтримкою держави. 
Тому що інформаційна машина 
Російської Федерації діє. І розбу-
дова держави — там, де тільки мо-
жеш, там і допомагаєш. 

 ■ А пораненим як ви допома-
гаєте?
 — Ми допомогли вилікува-
ти декілька бійців від гепатиту 
С. Перший раз ми з цим зіткну-
лися тоді, коли до нас звернувся 
Біляєвський військкомат Одесь-
кої області і повідомив, що в них 
хворіє боєць, славний, нагоро-
джений, отримав інфекцію піс-
ля поранення. Вони телефонува-
ли навмання, сказали: «Ми звер-
талися до всіх, а передзвонили 
тільки ви». В шпиталі цьому бій-
цю сказали, що терапія коштує 
дев’ятсот тисяч. Я почав цікави-
тися цим питанням, і виявило-
ся, що в держави є абсолютно без-
коштовна програма з лікування 
учасників бойових дій, і коштує 
вона не 900 тисяч, а 30 тисяч, ми 
організували допомогу. Виліку-
вали одну волонтерку, яка займа-
лася пораненими, і двох бійців. 
 Був випадок, коли брали хлоп-
ця, взагалі дитину. Його маму 
вбило в місті Щастя. Під час мі-
нометного обстрілу цивільних 
кварталів мама з хлопчиком за-
бігли до бомбосховища, воно було 
в іншому під’їзді. Батько хлопчи-
ка — інвалід, поранений у ноги, 
на милицях, і коли мама вибіг-
ла за ним, маленьким осколком 
від снаряда їй влучило в скроню. 
Це сталося буквально за декілька 
днів до першого вересня, а хлоп-
чикові треба було йти до першого 
класу. Я, маючи широкі зв’язки 
по всій лінії фронту, знайшов те-
лефон бабусі цього хлопчика, за-
телефонував, виявилося, що ди-
тина хворіє на нервовому ґрун-
ті. Шукали способів допомогти, 
і «Охматдит» виявився готовим 
узяти його безкоштовно. Наше за-
вдання — організувати все. У нас 
таких випадків уже пристойно на 
рахунку. 
 ■ Я часто бачу вас по теле-
баченню і думаю про політич-
не життя і вояків. Зараз уже не 
йдеться про «хлопців, які при-
йдуть з фронту і всіх позміщують 
iз посад».
 — Це дуже наївно. І я ніколи 
не думав, що хлопці з передової 
— це єдина панацея для держа-
ви. Але або ви займаєтеся полі-
тикою, або політика займається 
вами. І якщо ви хочете вплива-
ти на життя країни, на те, що від-
бувається навколо, ви починаєте 
займатися громадською діяльніс-
тю. Якщо громадської діяльності 

у якийсь момент вам замало, вам 
доведеться піти в політику, тому 
що ви, починаючи впливати на 
маленькому рівні, так чи інак-
ше, навіть у своїй громадській 
діяльності впливаєте на політику 
— ви лобіюєте закони. У мене — 
три пролобійовані закони, я — за-
ступник голови Ради воєнного ре-
зерву. Це теж до певної міри полі-
тика, військова політика. Ми до-
помагали в правках і лобіюванні 
у підготовці Закону про воєнний 
резерв. 
 Я займаюся інформаційною 
діяльністю, ми знімаємо фільми, 
які впливають на думку грома-
дян, на їхні почуття — це до пев-
ної міри теж політика. 
 І відповідно у вас просто нако-
пичується кейс виконаних справ 
і з вами починають рахуватися як 
з людиною, яка щось помітне ро-
бить сама, не залучаючи до цього 
ніяких мільйонних статків, ре-
сурсів, правильно налагоджую-
чи роботу. Я впевнений, що ма-
ють бути воїни в політиці. Тому 
що якщо взяти політичний до-
свід Сполучених Штатів Амери-
ки, там дуже велика кількість ве-
теранів, які мають досвід бойових 
дій, стали великими політиками, 
наприклад, Керрі, Маккейн — це 
патріоти, які найбільше підтри-
мували Україну за останні часи. 
Навіть Рейган мав військовий до-
свід. Я вважаю, що люди, які від-
служили в армії, які пройшли 
бойові дії, заслуговують бути в 
політиці, бо вони ризикували за-
ради цієї країни найціннішим — 
своїм життям і майбутнім своїх 
родин, які могли свого батька не 
побачити. 
 Але недостатньо тільки бути 
солдатом, щоб займатися полі-
тичною діяльністю. Треба все ж 
таки мати певний рівень ком-
петенції, треба читати закони, 
вивчати регламенти, треба вив-
чати історію і діяльність тієї ж 
Верховної Ради, і треба розумі-
ти, що після війни не буде про-
стих рішень. Дуже багато нарі-
кань на президентів — усіх. Бо в 
нас люди досі думають, що пре-
зидент відповідає за все, а потім 
дуже дивуються, що це не так. Я 
думаю, що в політиці буде біль-
ше людей із бойовим досвідом — 
це добре. А ще треба, щоб вони 
мали ще й досвід розбудови, гро-
мадської діяльності і конкретних 
вчинків у мирному житті. ■

Знаменита подорож «З табуретом через Гімалаї»: праворуч — Мирослав Гай, ліворуч — Леонід Кантер.❙

З українським прапором на найвищій точці Слов’янська, 2014 рік. ❙

громадській
ви впливаєте
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ПОЛІТРАДА

Нові 
обставини 
— новий 
меморандум
Час диктувати свої умови
Всеволод ЧАМЛАЙ
Київ

 Дорога редакціє! Мені незрозумі-
ла політика наших державотворців, у 
яких полуда на очах і вони не бачать 
відкритих дверей. Різні там політо-
логи і політики розповідають новому 
президенту всілякі варіанти врегулю-
вання ситуації на Донбасі, і ніхто не 
підкаже пану Зеленському найпрості-
ший і найправильніший.
 Ми знаємо, що Будапештський 
меморандум, згідно з яким Україна 
здала свою ядерну зброю в обмін на 
гарантію суверенітету і недоторкан-
ності українських кордонів, насправ-
ді коштує не дорожче, ніж папір, на 
якому він підписаний, — це показало 
саме життя. Коли підписували першу 
та другу Мінські угоди, Україна була 
в жахливому стані: армії майже не 
було, Путін погрожував, що його тан-
ки за два дні будуть у Києві, і, зважа-
ючи на таку ситуацію, ні Україна, ні 
посередники — Франція та Німеччина 
— не бачили іншого виходу і зійшлися 
на тому, що потрібно виграти час та по-
годжуватися на кремлівський варіант 
Мінських угод, які суперечать здоро-
вому глузду: амністія убивць, особли-
вий статус «ЛНР/ДНР», їх участь у ви-
борах на рівних з усіма громадянами 
України. Ці угоди — міна сповільне-
ної дії під державу Україна.
 У мене запитання до повстанців Дон-
басу: чому незадоволені владою україн-
ці з листопада 2013-го по лютий 2014-го 
зібралися на мирний Майдан проти Яну-
ковича, їх розстрілювали та спалювали 
десятками у київському Будинку проф-
спілок i до цього часу немає винуватих 
у цих злочинах? Аналогічна пожежа 
трапилася в травні в Будинку профспі-
лок в Одесі, i там щороку в травневі дні 
лунають голоси (чув, зокрема, інтерв’ю 
Ю. Бойка), щоб розслідували, хто спа-
лив антимайданівців. І таки дійсно, пот-
рібно знайти винуватих в обох злочинах 
— що в Одесі, що в Києві. А на Донбасі 
вирішили незадоволення владою за до-
помогою зброї за сценарієм з Москви. 
При цьому не варто забувати автобусні 
«тури» з Бєлгорода молодих людей, на 
зразок наших «тітушок». Росія нама-
галася роздмухати пожежу в східних і 
південних областях, щоб створити Ма-
лоросію — не вийшло! Вдалося лишень 
відщипнути шматочок Луганської та 
Донецької областей, та й то лише ввів-
ши свої регулярні війська.
 Теперішня ситуація дозволяє де-
ржаві Україна заявити, що Мінські 
угоди «не коштують того паперу, на 
якому вони записані» — тобто дати 
адекватну відповідь Путіну. Потім 
здійснити візити в Лондон, Вашинг-
тон та Пекін — Україна повинна стати 
на наступальний, а не капітулянтсь-
кий шлях переговорів. Зараз не та си-
туація, коли Росія малою кров’ю може 
захопити Україну. Гадаю, що В. Путін 
не з’їхав зовсім iз глузду, щоб піти на 
Україну, яку він дуже «любить», від-
критою війною. А Україна повинна 
поставити Москві умову: залишити 
зі своїми військами та її найманцями 
територію Донбасу — тільки такий до-
говір наша країна може підписувати. 
Потрібно знову зібратися в Будапешті 
(чи в іншому місті) та підписати новий 
меморандум, де вже Україна виста-
вить Росії свої умови. ■

■

Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька область

 «Нещасний народ, який живе в 
часи перемін», — говорить китайська 
мудрість. Здавалося б, усі зміни — на 
краще. Та ж ні: люстровані судді ви-
носять неправомірні вироки, новоспе-
чені поліціянти, охмурені алкоголем, 
знічев’я убивають п’ятирічного хлоп-
чика, лікарі лікують у залежності від 
товщини гаманця хворих, багаті ба-
гатіють, бідні бідніють.
 Та я не про це, я — про мову, якої 
теж торкнулася епідемія змін. Наша 
мова побудована на мудрому правилі 
— як чуємо, так і пишемо. Отже, всі 
зміни, якщо і допускаються, мають 
бути спрямовані на покращення вимо-
ви. На жаль, це далеко не так. Зміни 
почалися з введення нової букви, яку 
в народі досить влучно називають ши-
беницею. Я мав багаторазові розмови 
з пересічними громадянами на Донеч-
чині, Харківщині, Запоріжжі, Полтав-
щині, Дніпропетровщині — ніхто з них 
не зміг згадати бодай 3-4 слова, в яких 
ми би мусили гикати. Тож і в побуті ніх-
то майже не вимовляє цю фонему, не-

притаманну нашій співучій і милозвуч-
ній мові.
 А ще, ні сіло ні впало, вигулькнули 
як біс із пекла «етери», «міти», «Атени» 
тощо. Для чого і кому це потрібно? Ка-
жуть, щоб далі віддалятися від російсь-
кої мови. Певно, забули, що, попри всі 
реалії нинішнього життя, ми поважає-
мо і цінуємо російську мову, тож абсур-
дно звучать твердження, що такі зміни 
— в піку цій мові. Натомість пригадає-
мо, як важко молоді буде читати класи-
ків, скільки мороки завдадуть старшому 
поколінню всі ці новації.
 Та, як кажуть, біда не приходить 
одна. З’явилися океюшки. Це ті люди, 
які замінюють українські слова інозем-
ними. Здавалося б, чим не милозвуч-
ні слова «гаразд», «добре», так ні, наші 
«розумники» замінюють їх на «о’кей». 
«Я думаю», «я вважаю» вже не підхо-
дить, з’являється російськомовна каль-
ка «я рахую». На деяких телеканалах 
з’явились суржикові програми, де ак-
тори говорять якоюсь україно-російсь-
кою говіркою. «Одного разу під Полта-
вою», скажімо. Очевидно, творці таких 
«шедеврів» і гадки не мають, що сучасна 
українська мова створена на основі саме 

полтавсько-київського діалекту.
 А ще незрозуміло, чому «вигляда-
ють»? Нещодавно вийшли з друку дві 
книжки Олександра Авраменка «100 
уроків української». Цитую: «Остан-
нім часом почали широко вживати слово 
«виглядати» в невластивому значенні: ви 
гарно виглядаєте <...> Основне значення 
дієслова «виглядати» — «висуваючись 
із чогось, дивитися кудись». А Михайло 
Стефанцев в «Орфографічному словни-
ку» (1978 р.) писав: щоб оцінити чийсь 
вигляд, слід вживати слово «виглядіти» 
(вигляджу, виглядиш, виглядить, вигля-
дять).
 Верховна Рада, врешті-решт, незва-
жаючи на шалений опір депутатів-ук-
раїнофобів, прийняла Закон про мову. 
Але декому не йметься. Знайшлись «де-
путати», які подали до Конституційного 
Суду, щоб останній визнав цей закон не-
конституційним. Та й новоспечений пре-
зидент, для якого українська мова чужа, 
до речі, як і російська, погрожує перегля-
нути Закон про мову. Тож, шановні ук-
раїнці, пильнуймо, щоб не вийшло так, 
що океюшки-суржики — це тільки кві-
точки, а гіркими ягідками може бути від-
міна (чи перегляд) Закону про мову. ■

ПОЛІТПАРНАС

Передчуття 
Віктор ТЮТЮН
Херсон 

Не враз чи зненацька осліп, 
як Гомер: 
полетіли вістки-ластівки, 
а не видива,
 переслухаю всіх, 
наче клен під дощем, 
і прийму, як рілля, 
кожну краплю в заглибини. 
Співай, щебечи —
я не чую лише наказ. 
І на звук відгукнусь, 
але грім ще й оглушить... 
Я — сліпець. 
І тому до грудей торкавсь, 
аби краще почути 
й пізнати душу. 
У мені вже не кров, 
а чужі голоси, 
шепотять, що було, 
і просять добра на завтра. 
А навіщо? 
«Прозрійте! — благає сліпий. 
— Воно з вами завжди. 
Впізнавайте!» 
Чисте небо святилось 
від цих молінь, 
тріскавсь камінь, 
вивільняючи парость. 
Лише зрячі лишались глухі 
та чудо явити благали. ■

■

А. КОСТЮК
Теплик, Вінницька область

 Шановна редакціє! В січні 2019 р. я подав доку-
менти на призначення субсидії для придбання твер-
дого палива, скрапленого газу, води та електроенергії 
(проживаю у приватному будинку). У березні субсидію 
було призначено з січня по грудень 2019 р. У квітні на 
мою картку в Ощадбанку надійшли кошти на придбан-
ня дров та газу (на ту суму можна придбати лише 40% 
необхідних на зиму дров). Це при тому, що сім місяців 
у кімнаті, в якій я проживаю, температура сягає 14-16 
градусів.
 У квітні 2019 р. на мій телефон прийшло sms-пові-
домлення: «Субсидія (вказано суму) не покриває інші 
послуги. Відсутні деталі в кабінеті» (повідомлення на-
брано латиницею. — Ред.). Чи це не знущання з лю-
дини, у якої кнопкова «Нокія», подарована сином? 
Який «кабінет»?!! А у більшості пенсіонерів (у селах) 
— ні телефонів, ні мобільного зв’язку!
 Починаючи від січня і по цей день мені приходять 
платіжки без урахування субсидії. З водоканалу в на-

шому місті платіжки взагалі не надсилали і не над-
силають. Разів по два-три я обійшов соцзабез, Ощад-
банк, водоканал, неодноразово телефонував на «гарячу 
лінію» Ощадбанку, але які суми субсидій і кому з ви-
конавців послуг вони попадуть, я не з’ясував — не 
знає ніхто з них!
 Це ж знущання над людьми! Мабуть, спочатку 
слід було запустити механізм перерахування цих 
коштів виконавцям послуг, забезпечити зворотний 
зв’язок зі споживачами?! Надавачі послуг не бажа-
ють укладати договори про зняття коштів Ощадбан-
ком. Практично — субсидій немає!
 Гарну систему придумав пан Рева. В Ощадбанку 
обіцяють, що ці гроші колись повернуть. А сьогодні 
за що жити? Чому відмінили стару систему субсидію-
вання, коли я сплачував лише свою частку платежу 
за комунальні послуги і не хвилювався; чи видачу 
субсидій готівкою?
 Наведіть, будь ласка, лад у цьому питанні, пане 
Рева, бо, вибачте, дурнішого нічого вигадати, ніж ця 
новація, не можна було. Чого ви «крутите» з цією до-
помогою нужденним? ■

Олика — малесеньке містечко на Волині з 
трьома тисячами жителів — була б мало 
кому цікавою, якби не її замок. Закладений у 
далекому 1564 році польським аристократом 
Миколою Радзивіллом «Чорним», замок став 
родовим гніздом цього сімейства майже на 
п’ять століть, аж поки радянська влада зни-
щила інфраструктуру, а палац, як і весь СРСР, 
перетворила на божевільню (і дотепер у замку 
розташовано обласну психіатричну лікарню).
Замок сильно постраждав у роки Другої 
світової — вигорів увесь палац із розкішною 
книгозбірнею, зникли колекції порцеляни, 
гравюр, картин. Проте і сьогодні замок  вражає 
розмахом та могутністю фортифікаційних 
споруд, а ще — чудовим ландшафтом, адже 
стоїть на березі мальовничого озера.

МОВА КАЛИНОВА

Океюшки-суржики — це тільки квіточки
Щоб гіркими ягідками не стала відміна Закону про державну мову

■

НОВАЦІЇ

Залиште нужденних у спокої
Відкритий лист міністру соціальної політики Андрію Реві

■
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Реваншисти атакують фундамент 
української державності, який 
був укріплений командою екс-
президента Петра Порошенка за 
останні п’ять років: армія, мова, 
українська церква, а ще деко-
мунізація, люстрація, енергетич-
на незалежність та інші досягнен-
ня. Таку думку висловив голова 
фракції партії «Європейська солі-
дарність» Артур Герасимов під 
час виступу на погоджувальній 
раді Верховної Ради в понеділок. 
Депутат, зокрема, зазначив, що 
дії реваншистів найбільше завда-
ють ударів у спину українській 
армії. Йдеться про десятки об-
шуків, проведені слідчими ДБР 
(Державного бюро розслідувань) 
у службовців Міноборони і во-
лонтерів минулого тижня. 

Хто ж той загадковий фігурант 
із Міноборони?
 «Нещодавні обшуки в Мініс-
терстві оборони та у «волон-
терського десанту», який у 2014-
му поламав десятки корупційних 
схем, повністю паралізували пос-
тачання до армії бронежилетів, 
касок і зимової форми. Армію у 
стан 14-го року прагнуть поверну-
ти наші вороги, але коли це почи-
нає робити замість них українсь-
ка влада, то виникає питання, чиї 
інтереси вона відстоює?» — під-
креслює пан Герасимов. І додає, 
що усе це — невід’ємні частини 
воєнно-політичної атаки Кремля 
на незалежну Україну.
 Зауважимо, що минулої се-
реди директор ДБР Роман Тру-
ба повідомив про проведення 
близько 40 обшуків у посадовців 
Міністерства оборони в межах 
прова дження про закупівлю за 
завищеними цінами речей для 
Збройних сил України.
 За його словами, слідчі дії 
проводилися вдома і в офісах чи-
новників. Мовляв, за поперед-
німи висновками, державі ніби-
то завдано близько 100 млн грн 
збитків. Пан Труба стверджує, 
що військове відомство нібито 
закупило 20 тисяч бронежилетів 
поганої якості і намети, не при-
датні для проживання. Щоправ-
да, як доказ у ДБР оприлюдни-
ли не лише світлини вилучених 
«броніків», а й фото балістично-
го пластиліну з отворами! Тобто 
експериментальну модель броне-
жилета слідчі сплутали з базовою 
і тим самим насмішили справж-
ніх фахівців. 
 Відомо, що під час обшуків 
вилучено 11 тисяч бронежилетів 
на військових складах у Хмель-
ницькому, Києві, Одесі і Харкові 
(які не встигли потрапити у зону 
бойових дій на Донбасі) та до-
кументацію про постачання. За 
версією слідства, усього за зави-
щеними цінами нібито було за-
куплено 100 тисяч комплектів 
військової форми, при цьому за 
кожен вид одягу було сплачено 
близько 10 зайвих мільйонів. 
 Також у слідства є версія, що 
до оборудок може бути причет-
ний один із керівників Міноборо-
ни, а також керівництво департа-
ментів і управлінь міністерства. 
 «Ці особи діяли в групі з інши-
ми службовими особами суб’єктів 
приватного права, а також дослід-
ницьких закладів», — заявив Ро-
ман Труба. І додав, що це кримі-
нальне провадження розслідуєть-
ся вже два місяці, але наразі про 
підозру нікому не оголошено.
 Що виходить: підозрюваних 
немає, але голова ДБР натякає 
на когось із керівництва Мін-
оборони. При цьому пан Тру-
ба відмовився назвати фірму-по-
стачальника амуніції, але пові-
домив, що договір на постачан-
ня був укладений із Міноборони 
на початку 2019 року.

 

Суцільні загадки виходять. Але 
все значно простіше, якщо вра-
хувати, що за підслідністю саме 
ДБР може розслідувати злочи-
ни, в яких фігурують високопо-
садовці категорії «А». Тобто до-
статньо заявити, що є версія про 
причетність когось із керівників 
Міноборони — і все, проваджен-
ня за підслідністю порушує саме 
бюро, а не військова прокурату-
ра, як мало би бути у цьому ви-
падку. 
 Цікаво, чи не візьметься Ро-
ман Труба після бронежилетів 
іще й за рюкзаки міністра МВС 
Арсена Авакова?

Волонтер без злата-срібла
 Паралельно обшуки відбули-
ся і вдома у відомого волонтера, 
колишнього радника президен-
та Порошенка і радника мініс-
тра оборони Полторака, а нині 
кандидата в народні депутати 
від партії «Європейська солідар-
ність» Юрія Бірюкова. 
 «Вони дуже сподівалися знай-
ти злата-срібла, тонни грошей, 
колекції раритетних автомо-
білів... Скажу чесно — і я б таке 
хотів знайти. Але, на жаль», — 
написав Бірюков у «Фейсбуці».
 За його словами, в результаті 
співробітниками ДБР було вилу-
чено старий неробочий флеш-на-
копичувач і дві чернетки з довід-
ками Міноборони. Пан Бірюков 
дивується тому, як його колиш-
ня діяльність може мати відно-
шення до ДБР і його повнова-
жень, оскільки він ніколи не був 
держслужбовцем в жодному ста-
тусі і не мав права підпису.
 «Дивний збіг: позавчора я за-
реєстрований кандидатом у на-
родні депутати, три тижні тому 
я закінчив позаштатну роботу в 
Міністерстві оборони, а зараз при-
ходять співробітники Державно-
го бюро розслідувань, які взагалі 
не мають стосунку до волонтерів, 
вони повинні займатися розслі-
дуванням дій посадових осіб 1-2 
категорій. Це не збіг, це так прос-
то трапилося? Не знаю», — ска-

зав колишній керівник волон-
терського фонду «Крила Фенік-
са» Бірюков, який іде в Раду за 
списками «ЄС» під №32. 
 Що цікаво, простий аналіз 
постанови на обшук у Бірюкова, 
яку надав слідчим ДБР чомусь 
Бориспільський міськрайонний 
суд (!) і копія якої вже потрапи-
ла в інтернет, засвідчує, що її го-
тували поспіхом і припустили-
ся грубих юридичних помилок. 
Зокрема, суд не вказав, фабулу 
провадження і не вказав у якому 
статусі фігурує пан Бірюков. 
 Відтак у партії «ЄС» заявили, 
що обшуки у кандидата в народні 
депутати Юрія Бірюкова, які роз-
почалися «за відверто невмотиво-
ваним рішенням суду», є «циніч-
ним політичним тиском і непри-
ховуваним переслідуванням з 
політичних мотивів». Також пар-
тія розцінює обшуки «як частину 
реваншу, як спробу розправи над 
тими, хто в перших рядах допо-
магав Збройним силам протисто-
яти путінській агресії».

Привіт від Портнова
 У свою чергу, одіозний ексза-
ступник глави адміністрації пре-
зидента часів Віктора Януковича 
Андрій Портнов (який повернув-
ся в Україну в день президентсь-
кої інавгурації Володимира Зе-
ленського) натякнув, що причет-
ний до обшуків у будинку Юрія 
Бірюкова.
 «Партія Порошенка скар-
житься на обшуки у його ко-
лишнього радника Бірюкова та 
заявляє про реванш. Це не ре-
ванш. Це Вам, Петре Олексійо-
вичу, від мене привіт», — напи-
сав Портнов у своєму Telegram-
каналі. І пообіцяв Порошенку і 
керівництву Міноборони в цьо-
му кримінальному провадженні 
«ще пару десятків незрозумілих 
сюрпризів».
 Утім партія Петра Порошен-
ка «Європейська солідарність» у 
боргу не лишилася і вже мину-
лого четверга заявила про те, що 
вимагає від Генпрокуратури від-
крити кримінальне проваджен-

ня за фактом підриву обороно-
здатності української армії че-
рез дії Державного бюро розслі-
дувань.
 «Слідчі ДБР провели виїм-
ку оригіналів документів в ок-
ремих підрозділах Міністерс-
тва оборони України. Як зазна-
чають військові та волонтери, це 
вже призвело до зупинки роботи 
Головного управління розвитку 
і супроводження матеріально-
технічного забезпечення Мініс-
терства оборони України, що не-
припустимо в умовах війни», — 
йдеться в заяві партії «ЄС».
 Також партія вважає дії 
ДБР «спланованою операцією, 
спрямованою на підрив обороно-
здатності української армії». Се-
ред іншого, «ЄС» звертається до 
Служби безпеки України та На-
ціонального антикорупційно-
го бюро із закликом перевірити 
зв’язок Андрія Портнова і дирек-
тора ДБР Романа Труби на пред-
мет корупційних дій, «які при-
зводять до свідомого ослаблення 
обороноздатності України в інте-
ресах Кремля».

Без броніків та касок
 Перед цим Юрій Бірюков 
уточнив, що Міноборони не може 
купувати або приймати на скла-
ди жодного елемента речового за-
безпечення (каски, бронежиле-
ти тощо), бо слідчі Державного 
бюро розслідувань ще вранці 27 
червня вилучили всю докумен-
тацію в Головному управлінні 
розвитку та супроводження ма-
теріального забезпечення ЗСУ.
 Йдеться про оригінали всієї 
робочої документації, всіх тех-
нічних умов (ТУ), про всі зраз-
ки-еталони, на підставі яких 
проводиться контроль якості, всі 
комп’ютери з документацією на 
розробку тощо.
 Ексрадник міністра оборони 
зазначив, що протягом кількох 
тижнів видача форми буде йти зі 
складів, запаси є, але потім ніби-
то доведеться волонтерам знову 
забезпечувати армію.
 «Можна було зробити копії, 
благо МФУшки там були. Мож-
на було запросити копії офіцій-
но, і вони  були б вислані. Мож-
на було б завантажити докумен-
тацію просто з сайта МО, благо 
вона там опублікована. Але ні, 
вилучили оригінали, а це клю-
чове для оголошення нових за-
купівель або приймання вже за-
купленого раніше», — розповів 
Бірюков.
 На його думку, за місяць Ук-
раїну відкинули на 15 років на-
зад, а українську армію готують 
до капітуляції. «І ще один мо-
мент. Дехто Портнов написав про 
те, що це його «привіт Порошен-
ку». Цікавий привіт — вилучен-
ня комп’ютерів з усіма матеріа-
лами науково-дослідної роботи. 
Далі ці всі комп’ютери де ... а ма-
теріали... Росія?» — цікавиться 
кандидат у нардепи.
 У свою чергу, начальник Голов-
ного управління розвитку та суп-
роводження матеріального забез-
печення ЗСУ Дмитро Марченко 
також заявив, що забезпечення 
армії заблоковано через обшуки 
ДБР: «У нас були вилучені оригі-
нали документів, робочі зразки і, 
відповідно, всі електронні носії 
інформації. Це говорить про те, 
що повністю паралізовано робо-
ту нашого головного управління. 
Ні видати висновок на проведен-
ня торгів, ні отримати готову про-
дукцію ми зараз не можемо. Тоб-
то повністю зупинено постачання 
в армію засобів захисту».
 А адвокат Володимир Охрімен-
ко, який виступає стороною захис-
ту у справі, додав, що під час про-
ведення обшуку були вилучені до-
кументи, які не вказані у перелі-
ку, визначеному судом. ■

СПРОБИ РЕВАНШУ

Армія без захисту
Слідчі Державного бюро розслідувань унаслідок обшуків заблокували 
постачання до ЗСУ бронежилетів, касок і військової форми

■

Міноборони не може купувати 
або приймати на склади жодного 
елемента речового забезпечення.
Фото Головного управління розвитку

та супроводження матеріального

забезпечення ЗСУ.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Скандальна світлина балістичного пластиліну.
Фото ДБР.

❙
❙
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Редакція — у київській оселі
 Перший номер дитячого ча-
сопису побачив світ 111 років 
тому, в січні 1908-го, як дода-
ток до тижневика для дорослих 
«Рідний Край». Редакторкою 
обох видань була Олена Пчілка, 
а редакція містилася у київсь-
кій квартирі Косачів за адресою 
вул. Маріїнсько-Благовіщенсь-
ка, 97 (нині — вул. Саксагансько-
го, 97). Тепер тут Музей Лесі Ук-
раїнки і можна, за бажання, лег-
ко поринути в атмосферу початку 
ХХ століття, завітавши до відтво-
реної меморіальної оселі, де жила 
письменниця та її родина.
 У редакційній статті першо-
го номера відчувається непобор-
на радість Олени Пчілки від ус-
відомлення того, що українські 
діти нарешті мають своє періо-
дичне видання (тут і далі збері-
гаємо правопис оригіналу): «Бу-
демо розмовляти, — розмовляти 
по украінському. Довго ми жда-
ли сього. Всі діточки мають свою 
часопись: французи — фран-
цузьку, німці — німецьку, отак 
і инші; тільки в нас не було своіх 
кубельців, для украінського сло-
ва. Тепер вони єсть. Просимо-ж 
не цуратися нас, бо не подоба цу-
ратися свого рідного слова». 
 Як же виглядав перший ди-
тячий журнал? Порівняно з су-
часними — вкрай скромно: що-
місячний номер складався з 32 
сторінок у половинку формату 
А4, папір — подібний до газетно-
го, нечисленні ілюстрації — чор-
но-білі. Проте звертав на себе ува-
гу промовистим оформленням: 
обкладинку обрамлювала широка 
смуга українського народного ор-
наменту, що несла в собі дух мані-
фесту. Впродовж усього життя 
Олена Пчілка збирала зразки ук-
раїнських народних узорів, вив-
чала й упорядковувала їх, зали-
шила для пам’яті наступних по-
колінь шість видань друкованих 
альбомів. Безперечно, саме любов 
до вишивки підказала варіант ві-
зуального втілення ідеї.
 Загальний тон журналу добро-
зичливий, по-домашньому довір-
ливий. Олена Пчілка, вихована 
на кращих традиціях українсь-
ких дворянських родин, пре-
красно розуміла і відчувала ди-
тячу авдиторію. Читаємо її звер-
нення «До милих читачів»: «Як 
до вас говорити? як до вас промо-
вляти?.. адже єсть між вами вели-
кі, єсть і маленькі, всякого віку!.. 
Той хоче казочки, той хоче пі-
сеньки; той хоче думкою далеко 
вітати, а той хоче те пізнавати, що 
ось тут, біля його; той хоче розва-
ги, той хоче науки. Кого послуха-
ти?.. Треба так робити, щоб хоть 
по трошки всім догодити!» 
 Тож «на догоду» читачеві у 
журналі було представлено все 
те, що люблять діти, що сприяє їх 
всебічному розвиткові: перекла-
ди перлин світової літератури, 

твори кращих українських авто-
рів, фольклорні зразки, науково-
художні та історичні розповіді, 
матеріали пізнавального харак-
теру. Великі за обсягом матеріа-
ли, за практикою періодики, дру-
кувалися частинами. Юні читачі 
очікували черговий номер, щоб 
дізнатися продовження історії 
про мандри Гулівера Дж. Свіф-
та, про кота, «що ходив, де хотів» 
Кіплінга, чи про жадібного Скруд-
жа з «Різдвяних оповідань» Дік-
кенса... Це були перші переклади 
цих творів українською, які роби-
ла Олена Пчілка та її донька Ольга 
Косач-Кривинюк.
 Олена Пчілка зверталась до 
віками утверджених моральних 
цінностей і чеснот, вічної багато-
мірної мудрості Святого письма, 
важливих смислових національ-
них ментальних кодів, світу на-
родної мудрості. Редакторка не 
обходить стороною приклади з іс-
торії, що виховують у дітей почут-
тя власної гідності, повагу до та-
лановитого, дивовижного у світі. 
Зустрічаються й поради, що допо-
можуть у навчанні.

Казки із підписом «Бабуся»
 Кожен номер «Молодої Украї-
ни» містив фольклорні зразки різ-
них жанрів: казки, ігри, пісеньки, 
загадки, прислів’я, приказки, ко-
лядки та щедрівки, приповістки, 
прибадашки, сміховинки, споти-
канки. На сторінках журналу чи 
не вперше з’явилися широко ві-
домі сьогодні українські народ-
ні казки. Згадаємо хоча б «Казоч-
ку про дідову рукавичку», «Каз-
ку про котика і півника», «Пана 
Коцького», «Солом’яного бичка», 
«Журавля та чаплю» та інші. Оле-
на Пчілка переказує їх майже без 
відхилень, дотримуючись уснопо-
етичної традиції, і підписує прос-
то і тепло — «Бабуся». 
 Проте іноді письменниця змі-
нювала закінчення оповідей. Так 
у казці про коржика (зараз чуємо 
варіанти: колобок, плескачик), 
який утік від баби і діда, від зай-
чика і вовка, лисичка не змогла 
з’їсти головного героя, оскільки 
під час довгої мандрівки він висох 
і став твердим. А от кінець «Кози-
Дерези» не такий оптимістичний: 
після того, як рак прогнав козу з 
лисиччиної хатки, вдячна госпо-
дарка вкинула свого визволителя 
в окріп, «скупала», а потім з’їла. 
«Отак віддячила!» — підсумовує 
Олена Пчілка, вказуючи малечі 
на несправедливість, що трап-
ляється в житті. Завершення каз-
ки — типове: «Се вам казочка, а 
міні бубликів вьязочка, вам — ко-
лосок, а міні грошей мішок!» 
 А далі, як гірке зітхання: «P.S.: 
Еге, коли-б-то міні «грошей мі-
шок»! — як би то добре було для 
«Молодої України»! і книжеч-
ки були-б більші, і малюноч-
ків було-б більше!..». Як прос-
то і щиро редакторка поділила-

ся з читачами своїми проблема-
ми, як природно злилися слова 
народні з її думками...
 Відчуття присутності «Ба-
бусі», що з любов’ю підібрала і 
представляє матеріали журналу 
«милим читачам», складається 
навіть завдяки окремим фразам, 
скажімо, після тексту «Дитячої 
пісеньки»: «Згадала Бабуся», під 
вітанням від імені Нового року: 
«Чула, як говорив Новий рік, — 
Олена Пчілка», у примітці: «До-
лар — американські гроші, по на-
шому коло 2-х карбованців». 
 Майже кожен номер журна-
лу вміщував розділ «Світознан-
ня». Це були захоплюючі змістов-
ні розповіді про навколишній світ, 
до певних куточків якого тоді було 
дуже складно потрапити навіть 
дорослим! А завдяки інтенсивно-
му розвиткові науки у другій по-
ловині ХІХ століття відкривалися 
такі дивовижні знання! Тож кіль-
ка назв оповідей, що не потребують 
коментарів: «В льодовім краю», 
«Огнисті гори», «Коральові ост-
рови», «Крейдяні гори», «Під га-
рячим сонцем», «Дніпро» (з кар-
тою), «Сніг» (з малюнками 25 різ-
новидів сніжинок); «Створіння 
первісні. Амеби», «Весняні пташ-
ки», «Найпростіші звіринки. Ін-
фузорії», «Страшні коти. Тигри, 
леопарди, ягуари», «Коти наські 
(дикі і приручені)», «Київ. Зооло-
гічний садок»... 
 З особливо шанобливим став-
ленням у часописі подавали-
ся розповіді з історії України та 
про кращих представників ук-
раїнської культури, зокрема, Та-
раса Шевченка, Миколу Лисен-
ка, Михайла Старицького, Бори-
са Грінченка. 
 У №3 «Молодої України» за 
1909 рік було вміщено репор-
таж про особливу подію. «Се було 
перший раз у Київі, — та, здаєть-
ся й на всій Україні, — що справ-
лялося на честь Шевченка дитя-
че прилюдне свято. Хоч трапля-
лося в Київі й давніше, що збіра-
лися дітки на Шевченкове свято, 
проказували вірші Кобзареві, спі-
вали, але то було так собі у знайо-
мих, невеличким гурточком. А се 
вже було прилюдне урочисте свя-
то, в громадській світлиці «Ук-
раїнського товариства», з оповіс-
тками в газетах і т. и. До сього 
свята готувались заздалегідь, і 
воно вийшло дуже гарне». Сло-
ва з репортажу про свято обстою-
ють доцільність такої форми ро-
боти з дітьми: «Такі святкуван-
ня непомітно вносять освіту в ди-
тячі голівки, надають їм доброго 

почуття. Воно вже з-малку буде 
пізнавати — хто воно; і як виросте 
— не заблудить, свій шлях знай-
де. — Не завадило б і всім бать-
кам та матерям українським дба-
ти про се, працювати на сій ниві, 
— розкішні жнива дасть вона!»

Труднощі видавничої справи
 Передплатників журналу в 
Україні було лише 30-40, однак 
він користувався популярністю 
в Америці й особливо — в Канаді. 
Деякі родини боялися відвер-
то показати свою прихильність 
до української ідеї та «прохали 
пересилати їм журнал на чуже 
ім’я, боячись репресій на служ-
бі <...>, — згадувала Олена Пчіл-
ка. — Боляче було і матеріяльно, 
і морально, але не хватало сили 
справу кинути й видання припи-
нити. Пробувала я була заінтере-
сувати передплатників низькою 
передплатною ціною, даремни-
ми додатками й т. ін., та це не 
помагало. <...> не всякий ува-
жає потрібним мати в своїй хаті 
(або в своїй школі, чи в своїй чи-
тальні), ще й таку «роскіш», як 
дитяча українська часопись...»
 До співробітництва з «Мо-
лодою Україною» редактор-
ка нікого не запрошувала, бо 
не могла належно оплачувати 
працю співробітників. «Вида-
вання української часописі для 
наших дітей і працю для неї — 
уважаю справді патріотичним 
обов’язком; отже хто хоче його 
сповняти, той сповняє і мабуть 
сповнятиме», — наголошувала 
Олена Пчілка. Її перу належить 
чимало різноманітних за жан-
рами творів. У них з’являлася 
потреба, коли не вистачало ма-
теріалів і коштів. Мабуть, че-
рез намагання приховати ці 
проблеми і виникло розмаїт-
тя псевдонімів та криптонімів 
письменниці. «Словник ук-
раїнських псевдонімів та крип-

тонімів» О. Дея налічує 44 (!) 
Частина матеріалів взагалі дру-
кувалася без підпису...
 1910 року «Рідний Край» фак-
тично не виходив, його перший 
номер з’явився лише у грудні, 
проте маленькі читачі одержали 
того року всі дванадцять номерів 
свого журналу. Із листа Олени 
Пчілки до Дмитра Яворницько-
го: «Може, Ви якого мецената, чі 
меценатку знайдете, хоч для «Мо-
лодої України»? А це було б одна-
ково, бо обидва видання живуть з 
однієї кишені, — виключно моєї. 
Становище-ж моє дуже трудне, 
бо не стоїть за мною ніяка партія 
і ніякі меценати. Поки ще жив 
чоловік мій, то «в хвилину труд-
ную» виручав не хто, як він <...> 
Мені не багато й треба. Не про ба-
риші думаю, а щоб тільки стало 
оплатить друкарню. За свій труд і 
життя в Київі не лічу нічого. <...> 
Пошукайте мені помочі!
 З великим поважанням Оль-
га Косач, вона ж — О. Пчілка, 
що справді крутиться, як бджо-
ла, або муха в окропі».
 А пізніше для порятунку ви-
давничої справи О. П. Косач вела 
перемовини з Полтавським дво-
рянським банком про субсидію під 
заставу власної родової землі... 
 1914 року, з початком Пер-
шої світової війни, журнал «Мо-
лода Україна» був закритий. В ос-
танніх номерах, які вдалося від-
шукати (№№ 6 і 7), український 
текст уже надруковано російсь-
ким правописом... Російська вла-
да закрила всі українські  видан-
ня. Скінчився короткий період 
свободи українського слова, що 
тривав менше десятиліття.
 Історії залишилися 64 номе-
ри, що вийшли у 1908—1912 та 
1914 роках, — свідчення подвиж-
ницької праці Ольги Петрівни Ко-
сач. Їй належать слова: «Діти — 
се наш дорогий скарб, се — наша 
надія, се — молода Україна»... ■

ДО ДАТИ

«Будемо розмовляти по украінському»
Як Олена Пчілка видавала єдиний український дитячий журнал у Російській імперії

■

Ольга Петрівна Косач, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка, 
народилася 5 (17) липня 1849 року в Гадячі на Полтавщині. 

❙
❙

Обкладинка першого номера 
журналу «Молода Україна».

❙
❙

Ірина ЩУКІНА, 
завідувачка Музею Лесі Українки у Музеї видатних діячів української 
культури

У рік 170-ліття з дня народження славетної Ольги Косач із роду Драгомано-
вих — матері Лесі Українки і ще п’ятьох достойників, письменниці, етногра-
фині, фольклористки, яка була членкинею-кореспонденткою Всеукраїнсь-
кої академії наук, — перегорнемо сторінки «Молодої України», першого 
і єдиного українського дитячого журналу на території Російської імперії. 
Його редакторкою була знана за псевдонімом Олена Пчілка — Ольга Пет-
рівна Косач. Вона власним коштом видавала цей журнал, з ним пов’язувала 
сподівання на краще майбутнє, тому і дала йому символічну назву. Мріяла, 
щоб такий журнал могли читати її діти, але через тотальні заборони ук-
раїнського слова змогла здійснити цей задум уже для онуків. 
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Роман БЕРЕЗА

З часу, коли великий Нікколо Паганіні за-
лишив по собі славу справжнього «скри-
паля-диявола», українцеві Богодару Ко-
торовичу — одному з небагатьох у світі 
— пощастило досягти величі італійця. 
Саме йому, скрипалеві віртуозного ви-
конавського стилю з харизмою музикан-
та найвищої проби, судилося двічі грати 
на «диявольській», як її охрестили після 
смерті Паганіні, скрипці поза межами 
Італії. І лише він, Богодар Которович — 
правдиво недосяжний скрипаль, у вирі 
фантастичної феєрії своєї віртуозної гри 
сягнув, без найменшого перебільшення, 
неосяжних вершин, якими сьогодні з 
гордістю пишається новітня українська 
національна скрипкова школа. 
Професор, народний артист України, 
Богодар Которович відійшов у засвіти 
4 липня 2009-го, наступного дня після 
68-річчя.

Вишкіл і премії міжнародних конкурсів
 Коли у перші місяці Другої світової 
війни у польському містечку Грубешів, 
що розташувалось на теренах правіч-
ної української Холмщини, 3 липня 
1941 року в сім’ї інженера Антона Ко-
торовича народився син, ніхто не йняв 
віри, що, попри важкі пологи та кволе 
здоров’я матері хлопчика, він усе ж ви-
живе. Та сталося диво. Саме тому но-
вонародженого назвали Богодаром, на 
чому наполіг дідусь немовляти, — пра-
вославний священик, людина глибокої 
віри, яку він заклав і у подальше вихо-
вання свого улюбленого онука.
 Про те, що Богодар у майбутньому 
стане саме скрипалем, у батька не було 
сумнівів, адже він сам у вільну від робо-
ти хвилину полюбляв узяти до рук само-
тужки сконструйовану скрипку і своєю 
нехитрою грою заворожити серце ма-
ленького синочка, в широко відкритих 
очах котрого уже тоді зорів промінчик 
майбутнього музиканта.
 Которовичів депортували у 1944-му. 
Волинь, а згодом Львів стали для сім’ї пер-
шими географічними пунктами, в яких 
відбулося, хоча й примусове, усе ж довго-
очікуване єднання з рідною Україною.

 Вступ на навчання та перші музич-
ні успіхи Богодара у Львівській серед-
ній музичній школі-десятирічці (нині 
Львівська середня спеціалізована му-
зична школа-інтернат ім. С. Крушель-
ницької) відразу ж змусили зверну-
ти на себе увагу представників музич-
ної громадськості міста і краю. Навчан-
ня в школі, а після її закінчення вступ 
по класу скрипки у Львівську держав-
ну консерваторію ім. М. Лисенка здава-
лись єдино правильним шляхом у до-
сягненні омріяної музичної кар’єри Бо-
годара. На всесоюзному прослуховуван-
ні його відібрав до свого класу відомий 
педагог, професор Юрій Янкелевич — 
так Которович потрапив у Московську 
державну консерваторію ім. П. І. Чай-
ковського. 
 Після завершення навчання у кон-
серваторії та аспірантура, що діяла при 
закладі, Богодар Которович повертаєть-
ся в Україну, де на нього, вишколеного 
скрипаля-віртуоза, чекає справжній зо-
ряний час. Адже уже в 1971 році, пере-
буваючи у статусі викладача Київської 
державної консерваторії ім. П. І. Чай-
ковського та соліста Київської обласної 
філармонії, скрипаль здобуває дві пре-
мії на найпрестижніших світових му-
зичних конкурсах — ім. Нікколо Па-
ганіні у Генуї (Італія) та ім. Джорджа 
Енеску в Бухаресті (Румунія).

Київські солісти
 Праця на посаді концертмейстера 
та першої скрипки в Державному сим-
фонічному оркестрі України під керів-
ництвом Степана Турчака, заснування 
Которовичем інструментального ансам-
блю «Київські солісти», який невдов-

зі здобуде світове визнання та широ-
ку популярність, викладацька робота у 
Київській національній консерваторії 
ім. П. І. Чайковського, у стінах якої 
музикантові вдалося стати засновни-
ком новітньої української національної 
скрипкової школи, а згодом поширення 
власної педагогічної методики на між-
континентальному просторі, зокрема в 
статусі професора Консерваторії Сіднея 
(Австралія) — далеко не повний пере-
лік заслуг і здобутків Богодара Которо-
вича у царині українського національ-
ного музичного мистецтва.
 А ще й постійне включення вели-
кого українського скрипаля до скла-
ду а чи очільництва журі у проведен-
ні найпрестижніших вітчизняних та 
міжнародних музичних конкурсів, та-
ких як Український міжнародний кон-
курс скрипалів ім. М. Лисенка, Міжна-
родний музичний конкурс ARD у Мюн-
хені (Німеччина), ім. Нікколо Паганіні 
в Генуї (Італія), ім. П. І. Чайковського 
в Москві (Росія), ім. К. Нільсена в Оден-
се (Данія), ім. Б. Бріттена в Лондоні (Ве-
ликобританія) та інших. Усе це засвід-
чує велич і міжнародне визнання нашо-
го великого краянина.
 Особливою сторінкою у творчому 
житті Богодара Которовича є його пе-
дагогічна діяльність. Адже з класу ма-
естро вийшла плеяда відомих скри-
палів, які своїм високим мистецтвом 
і сьогодні прославляють українську 
скрипкову школу — як в Україні, так 
і в усьому світі. Серед них Олесь Сем-
чук, Аліна Коміссарова, Мирослава 
Которович (донька), Богдана Півнен-
ко, Кирило Стеценко та чимало інших 
виконавців. 

Золотий хрестик 
від Папи Івана-Павла ІІ 
 Неймовірно, але життя Богодара 
Которовича від першої хвилини, коли 
у те, що щойно народжений малюк за-
лишиться живим, не вірив ніхто, аж 
до останньої його миті, коли життя 
раптово обірвалося наступного ж дня 
після відзначення митцем свого шіст-
десятивосьмиріччя, цього сповненого 
вро дженої харизми чоловіка постій-
но супроводжувала містика. І це поп-
ри те, що упродовж усього свого життя 
Которович завжди був глибоко вірую-
чою людиною.
 Так, у 1970 році, поспішаючи на 
чергові гастролі, музикант не зміг ку-
пити квиток на необхідний йому авіа-
рейс. Літак, що злетів у небо без Кото-
ровича, за кілька хвилин зазнав жах-
ливої катастрофи. Щось подібне тра-
пилося з музикантом і тоді, коли він, 
щоправда, з уже придбаним заздале-

гідь квитком на потяг, яким мав діста-
тися міста, де були заплановані його 
виступи, запізнився. Фатум, але по-
тяг, як і колись літак, також зазнав 
катастрофи…
 Містичні відчуття були у Богода-
ра Которовича, коли він уперше взяв 
до рук «диявольську скрипку» Нікко-
ло Паганіні. За особистим свідченням 
музиканта, протягом гри на тому диво-
вижному інструменті чулося йому, що 
хтось ніби підіграє ззаду, Богодар Ко-
торович у якийсь момент навіть озир-
нувся. 
 Після 1999 року, коли у Київ було 
доставлено скрипку Паганіні і Богодар 
Которович зіграв на ній два свої істо-
ричні концерти, трохи згодом пальці 
Маестро почали втрачати чутливість... 
Музикант змушений був припинити 
свої виступи у статусі скрипаля-соліс-
та і присвятити себе винятково дири-
гентській та викладацькій роботі.
 Особливим був випадок першого 
знайомства скрипаля з Папою Іва-
ном-Павлом ІІ. Вистоявши довже-
лезну чергу серед тих, хто потребу-
вав найвищого благословення у Бла-
женнійшого, музикант заговорив до 
нього польською мовою, знаючи, що 
той із Катовіце родом, і попросив мо-
литися за українців, яких тільки-но 
спіткала Чорнобильська трагедія. 
Тоді Понтифік дав співрозмовнику 
не срібний хрестик, як усім перед 
тим, а золотий. 
 Щоправда, за якийсь час цей 
пам’ятний дарунок, отриманий із рук 
Блаженнійшого, був викрадений ра-
зом з іншими, не такими вартісними, 
речами з помешкання митця. На пре-
велику прикрість, не такі вже й вели-
кі статки Богодара Которовича неод-
норазово впродовж його життя підда-
валися зухвалим грабункам. Аби хоч 
якось спинити цю скрушну традицію, 
митець вдався до доволі оригінально-
го способу— на стільчику у своєму по-
мешканні перед від’їздом на гастролі 
для непроханих гостей залишав за-
писку: «Шановні, у цій квартирі не-
має жодних цінностей. Вас це засму-
чує? Повірте, мене теж!..»
 Утім, залишивши осторонь усі не-
звичайні і навіть кумедні ситуації, 
які, зрештою, присутні у житті кож-
ної людини, мусимо визнати, що ім’я 
великого українця Богодара Которо-
вича стало символом високого музич-
ного мистецтва у світі. Своїм корін-
ням це мистецтво проросло зі щедрої 
на таланти землі української. Своєю 
ж кроною і гіллям сягнуло просто-
ру, в якому — визнання, слава та 
безсмертя. ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Божий дар» — так назва-
ли концерт-присвяту скрипа-
леві Богодару Которовичу, який 
відіграли 27 червня у Великому 
залі імені Героя України Васи-
ля Сліпака Національної муза-
кадемії імені Петра Чайковсь-
кого. Віртуозного Маестро, пе-
реможця багатьох міжнарод-
них конкурсів, якому випало 
грати на скрипці Паганіні, ди-
ригента, народного артиста Ук-
раїни, фундатора і художнього 
керівника камерного ансамб-
лю «Київські солісти», не стало 
10 років тому – 4 липня 2009-
го, наступного дня опісля його 
68-ліття.
 «Пам’ять про видатного му-
зиканта, прекрасну людину зав-
жди залишиться в наших сер-
цях, — сказав на початку кон-
церту ректор НМАУ ім. П. І. 

Чайковського Максим Тимо-
шенко. — Ми пишаємося тим, 
що Богодар Которович, який 
заснував сучасну українську 
скрипкову школу, був виклада-
чем нашої Академії та залишив 
по собі знання і майстерність у 
своїх учнях».
 Зал наповнювала прекрасна 
музика у виконанні віртуозів, 
теплі спогади про Богодара Ко-
торовича та архівні фото- й віде-
оматеріали. Краяли душі, зок-
рема, скрипки Мирослави Ко-
торович і Богдани Півненко. 
На сцені грали камерний ор-
кестр «Віртуози Києва» (худож-
ній керівник і головний дири-
гент Дмитро Яблонський), що 
об’єднує кращих учнів Богода-
ра Антоновича, його молодших 
колег, а також «перші голоси» 
ансамблю «Київські солісти», 
що нині сформувалися в окре-
мий колектив; та камерний ан-

самбль Мирослави Которович 
«АртеХатта», який вже є про-
довженням, новою генерацією 
музикантів-послідовників шко-
ли Богодара Которовича.
 У програмі прозвучали «Еле-
гія» Мирослава Скорика, «Та-
нець фурій» Дмитра Бортнянсь-
кого, «Прелюдія і скерцо» Дмит-
ра Шостаковича, «Спогад про 
Флоренцію» Петра Чайковсь-
кого, «Новембер» Макса Ріхте-
ра. Октетом Шостаковича дири-
гував Володимир Кожухар.
 «Я дуже вдячна всім, хто 
мені допоміг у створенні концер-
ту-присвяти «Божий дар», — 
каже його ініціаторка Миросла-
ва Которович. — Усім, хто знає, 
як усе починалося при татові. 
Ви — свідки, за вас тримаюся у 
спогадах про нього-музиканта. 
Так, Володимир Маркович Ко-
жухар знав тата ще до мого на-
родження, він нашим ангелом-

охоронцем був на вечорі пам’яті. 
Відгукнулися і написали спога-
ди про тата Олександр Татарин-
цев, Олег Криса, Марина Криса, 
Євген Станкович, Володимир 
Сіренко, Петро Бондас, Воло-
димир Огризко. Спомини зву-
чали у концерті красивим темб-
ром Василя Шандро. Я безмеж-

но вдячна мисткині Zinaida за 
дружню миттєву технічну по-
міч із проектором для відео, без 
нього все узагалі б перетворило-
ся на просто концерт».
 Запис концерту-присвя-
ти «Божий бар» прозвучить в 
ефірі радіо «Культура» ще до 
кінця літа».  ■

ПОСТАТЬ

Правдиво недосяжний
Віртуоз Богодар Которович 
грав на скрипці Паганіні

■

Віртуоз-скрипаль Богодар Которович.
Архівне фото.

❙
❙

У Києві у пам’ять про скрипаля Богодара Которовича організували 
концерт-присвяту «Божий дар».
Фото з сайта knmau.com.ua.

❙
❙
❙

ВИСОКА НОТА

Щемно рвалися струни
У Києві вдячні учні вшанували концертом пам’ять скрипаля 
Богодара Которовича

■



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 М’ясця також, звичайно, 
хочеться. І якогось по-літ-
ньому незвичайного, особ-
ливого, щоб не втрачати літ-
ню легкість. Приміром, з ви-
ном, медом, різноманітними 
пікантними спеціями і тра-
вами, як пропонує кулінар-
на майстриня Лариса Не-
мчук.
 Потрібно: 1 кг яловичи-
ни, 400 мл бульйону, 200 мл 
вина, 200 мл кока-коли, 2-
3 столові ложки меду, 2 ци-
булини, сіль, перець, лав-
ровий лист, розмарин — за 
смаком. 
 Беремо шматок м’яса ва-
гою близько кілограма. Миє-
мо та просушуємо паперовим 
рушником. Цілим шматком 
обсмажуємо на сковорід-
ці на олії до золотавої ско-
ринки. Далі м’ясо слід пере-

класти в каструлю. Залити 
гарячою водою, додати сіль, 
лавровий лист, духмяний 
перець і цілу цибулину. Ва-
рити на повільному вогні го-
дину. Охолодити, поставити 
в цьому ж бульйоні в холо-
дильник мінімум на 2 годи-
ни, а ліпше на цілу ніч. Охо-
лоджене м’ясо нарізати пор-
ційними шматками (не дуже 
тонко). Викласти у форму 
для запікання, залити со-
усом, накрити фольгою та 
поставити в розігріту духов-
ку. Випікати при темпера-
турі 180-200 близько півто-
ри години. За 15 хвилин до 
завершення зняти фольгу. 
Для соусу потрібно 400 мл 
бульйону, 200 мл червоного 
вина, 200 мл кока-коли, 2-
3 столові ложки меду, дріб-
но порізана цибулина, роз-
марин, сіль, перець за сма-
ком. Всі інгредієнти зміша-

ти та проварити 15 хвилин. 
Бульйон, який залишить-
ся, можна використати при 
подальшому приготуванні 
страв. М’ясо за цим рецеп-
том виходить м’яким, ніж-
ним та соковитим. Смачно-
го! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 У літню спеку холодник — те, що треба! 
Свіжий, холодний, iз легкою кислинкою — він 
справді дуже доречний і смачний. Приготуйте, 
всі домашні будуть у захваті від нього. 
 Інгредієнти: 3 середні буряки, 4 яйця, 2 
огірки, зелена цибуля, кріп, 1 л кефіру, сіль, 
перець.
 Буряк помити, витерти, загорнути у фоль-
гу, пекти за температури 180 °С до готовності 
(близько години), потерти (як варіант — відва-
рити буряк, також буде смачно). Огірки і яйця 
порізати кубиками, зелень подрібнити. Усе 
скласти в каструлю, посолити, поперчити, за-

лити кефіром, розмішати. 
 Можна смачно охолоджуватися! ■

ДО СЕЗОНУ

Варення на всі смаки
Готуємо черешневе класичне, абрикосове 
половинками, малинове з бананами і сиру 
«вітамінку»

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Перефразувати слова про халву мож-
на так: «Скільки не кажи «варення», 
в роті солодко не стане». Утiм у пік 
ягідного сезону запастися баночка-
ми з кольорами, смаками, арома-
тами літа — просто і приємно. І не-
хай у цьо му процесі спожитих ягід 
буде більше, ніж заготовлених, не-
хай буде фіолетовим язик і такі ж 
руки, — це чудові моменти літа, які 
так само зберігаються в пам’яті, як ті 
ягоди — в слоїчках на зиму. 

Черешневе — з гвоздикою 
та лимоном
 У ньому — пікантність, гостро-
та, кислинка і колір літа, воно лег-
ке, ніжне, запашне — класика кулі-
нарії. 
 Отож: на 1 кг черешні потрібно 
0,7 кг цукру, пів лимона, 2 палич-
ки гвоздики. Ягоди ретельно миємо, 
просушуємо, видаляємо кісточки. В 
емальованій каструлі пошарово пе-
ресипаємо черешні цукром, чекаємо, 
доки вони пустять сік. На слабкому 
вогні доводимо ягоди до кипіння, по-
мішуючи дерев’яною лопаткою, зби-
раємо піну. Через 5 хвилин знімаємо 
з вогню і чекаємо повного охолоджен-
ня (так повторюємо тричі). Перед ос-
таннім варінням для аромату додає-
мо гвоздику, тонко нарізані шматоч-
ки лимона. Готове варення гарячим 
розливаємо у стерилізовані банки і 
закатуємо. Охолоджують банки де-
нцем догори.

Абрикосове варення — липневий мед
 Воно саме таке, та й за кольором 
— мед медом. Узимку, намастивши 
ним тоненький млинець чи додавши 
до сирників, так і чекаєш, що нізвід-
кіля, як і влітку, з’явиться бджо-
ла і почне кружляти над солодким 
витвором. 
 Інгредієнти: 1 кг абрикосів, 800 
г цукру, склянка води.
 Зварити сироп: висипати в каст-
рулю весь цукор, залити його водою 
і помішувати на повільному вогні до 
розчинення цукру. Коли сироп заки-
пить — дати йому покипіти кілька 
хвилин, після чого зняти з плити.
 Помити абрикоси, порізати їх 
половинками і видалити кісточки. 
Підготовлені абрикоси висипати в 
каструлю (у якій варитиметься ва-
рення) і залити їх гарячим сиропом. 
Залишити каструлю, поки вона пов-
ністю не охолоне.
 Коли абрикоси з сиропом охо-
лонуть, останній треба назад зли-
ти в каструлю. Далi каструлю з си-
ропом знову поставити на вогонь і 
кип’ятити кілька хвилин. Знову ви-
лити гарячий сироп до абрикосів та 
дати охолонути.
 Поставити залиті сиропом плоди 
на слабкий режим електроплити (чи 
легкий вогонь), довести до кипіння і 
почекати 5 хвилин, обережно помі-
шуючи. Зняти варення та дати охо-
лонути. Цю операцію повторити 3-4 
рази. Коли абрикоси стануть прозо-
рими, а сироп густим — варення пора 
розливати в банки і закатувати.

Завжди смачно: малинове 
з бананом
 А чому завжди? Бо чомусь не 
вдається таке дотримати до зими: то 
просто «покуштуєш», то на хліб на-
мастиш, то — на млинці для всіх, то 
— на сирний десерт, то на пляцок, і 
щоразу якась цікава оказія для цьо-
го знаходиться. Треба, отже, готува-
ти більші порції — дуже смачне!

 Кулінарні майстрині пишуть, що 
варити варення з малини найкраще 
з травами — м’ятою, мелісою або ба-
зиліком. Щоб не перебити аромат 
ягід, додавати можна яблука, груші, 
чорницю, брусницю, банани. З полу-
ницею і смородиною малина не дру-
жить. Ці ягоди заглушать навіть 
сильний малиновий аромат.
 Отож для малинового із «гормо-
ном щастя» (серотоніном, що в бана-
нах) потрібно: 1 кг свіжої малини, 
250 г м’якоті банана, 800 г цукру, сік 
одного лимона.
 Малину помісти в каструлю з тов-
стим дном і перетворити на пюре тов-
качем або блендером. Банани дрібно 
порізати і додати до ягід. Висипати 
цукор і влити лимонний сік (чи до-
дати третину чайної ложки лимон-
ної кислоти). Добре перемішати і 
поставити каструлю на середній во-
гонь. Періодично помішувати, а коли 
закипить, зменшити вогонь до міні-
муму. Після закипання варити ще 
10-20 хвилин, помішуючи й знімаю-
чи піну. Якщо хочеться приготувати 
густий джем, варити треба 30-40 хви-
лин або додати у варення пектин (12-
15 г на 1 кг фруктового пюре).
 При бажанні (для посилення аро-
мату і для особливої нотки) можна 
наприкінці варіння додати ванілін і 
30 мл коньяку (на 1 кг ягід). Розли-
ти варення в сухі стерилізовані бан-
ки і вкутати до повного охолоджен-
ня. Тримати в прохолодному місці.

Сире варення — смачна «вітамінка»
 Лариса Пошур iз Тернопільщи-
ни пропонує такий смаколик, в яко-
му поєднується все: і смородина, і ма-
лина, і порічки, і сунички, і цитру-
сові. 
 Отже, по порядку. Потрібно: 3 
літри смородини, літр порічок, літр 
малини, літр суничок, 2 апельсини і 
лимон (попередньо ошпарити окро-
пом). 
 «Ви можете самі коригувати ін-
гредієнти, залежно від наявності 
фруктів-ягід і власного смаку, — 
каже кулінарка. — Але смородини 
має бути більше». 
 Усі ягоди-фрукти перемолоти і 
додати цукор. Якщо варення буде-
те зберігати в холодильнику, то на 
мелену масу потрібно додати в пів-
тора раза більше цукру. Якщо пла-
нуєте зберігати в погребі, то потріб-
но вдвічі більше цукру. Все ретельно 
перемішуйте час від часу упродовж 
дня, щоб цукор розчинився. Вийде 
легеньке желе, яке, звичайно на хо-
лоді загусне більше. Взимку візьме-
те 300 г того желе, додасте звичайно-
го желатину і зробите смачний шар у 
торті.
 Розкласти у стерильні баночки, 
закрити кришками і поставити на 
холод. Смакуйте з чаєм, млинчика-
ми, налисниками і просто так! ■

Варення — не пошкодуйте ягід!❙

Яловичина з вином — 
вишукана страва і для свят, 
і для родинних посиденьок.

❙
❙
❙

РЕЦЕПТ

Соковита пікантність
Куштуємо яловичину з вином

■

Ягідне диво.❙

НА ДЕСЕРТ

Ягiдка до ягiдки
Особлива випічка для рідних

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО 

 Такою була причина 
— потішити рідних чимось 
дуже смачним — у Лесі Сень-
ко з Коломиї. Це вона втіли-
ла легко і з натхненням, чого 
і нам бажає. 
 Пляцок за її рецептом — 
у міру вологий, не надто со-
лодкий, iз вираженим сма-
ком какао і шоколаду, а пу-
динговий крем і ягоди додали 
особливого смаку. Господиня 
каже, що рецепт вона створи-
ла в процесі випікання, він 
— чудовий результат її ек-
спериментів. І уточнює, що 
крем можна готувати будь-
який улюблений, а ягоди чи 
фрукти — сезонні. 
 Отож 5 жовтків збити 
зі склянкою цукру до біло-
го і пишного, додати склян-
ку сметани (можна із части-
ною квасного (кислого) мо-
лока), склянку олії без за-
паху, вимішати. Плитку 
шоколаду, у моєму випад-
ку чорного, розтопити на 
водяній бані й додавати до 

яєчної суміші, постійно по-
мішуючи. Окремо зміша-
ти 250 г борошна, 2 чайні 
ложки порошку до печи-
ва, 2 столові ложки какао. 
Все всипати до рідкої маси і 
легко збити міксером. 5 біл-
ків збити, поступово дода-
ючи 0,5 склянки цукру, до 
стійких піків. Білки в два-
три прийоми додати до ос-
новної маси і легко виміша-
ти круговими рухами. Дов-
го не вимішувати, щоб тісто 
не осіло. Масу вилити у фор-
му, дно якої вистелити пер-
гаментом, змастити олією і 
злегка притрусити борош-
ном. Я використала форму 
діаметром 26 см. Випікала 
близько 30 хвилин до сухо-
го сірника. Після випікан-
ня залишила на 10 хвилин 
у формі, після чого перевер-
нула на решітку і залишила 
до повного вистигання.
 Крем: пачку сметанко-
вого пудингу заварила у 
0,5 л молока, додаючи цукру 
до смаку. Коли додаєте цу-
кор, врахуйте те, що ви буде-

те збивати пудинг із маслом. 
Але крем надто солодким не 
робіть. 200-250 г масла збила 
міксером і поступово додава-
ла охолоджений пудинг.
 Корж змастила кре-
мом, відступаючи від краю 
десь 2 см. Потім за допомо-
гою кондитерського міш-
ка виклала решту крему по 
колу, таким чином утворю-
ючи борти для ягід. Для на-
чинки використала червоні 
та білі порічки, чорну сморо-
дину та малину. 
 Печіть і насолоджуйтеся! 
Тіште родину літньою випіч-
кою! ■

Холодник.❙

ПЕРША СТРАВА

Охолодження в спеку
Бурякова насолода не на десерт

■
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«Так вийшло, що на ЧЄ в колективі порушилася дисципліна й нам не 

вдалося виграти ті матчі, котрі ми могли й повинні були виграти. 
Не було в нас дисципліни, не було командного духу, не було єдиного 

переможного настрою».
Аліна Ягупова
гравець національної збірної України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Третій у сезоні турнір iз серії «Ве-
ликого шолома», котрий проходить на 
траві в Уїмблдоні, завжди багатий на 
сенсації. Відтак дивуватися, що вже 
в перший змагальний день iз турнір-
ної сітки вилетіли друга ракетка жі-
ночого тенісу, японка Наомі Осака, та 
посіяний під шостим номером Олек-
сандр Звєрєв iз Німеччини, думаєть-
ся, не варто. За таких обставин і по-
разка іменитої ветеранки тенісу 39-
річної Вінус Уїльямс своїй юній 15-
річній співвітчизниці Корі Гауфф 
сприймається доволі стримано.
 Хоча, з огляду на серйозні пер-
турбації, на вершині рейтингу жіно-
чої тенісної асоціації, де з недавнього 
часу несподіваним його лідером є авс-
тралійка Ешлі Барті, від Уїмблдонсь-
кого турніру-2019 можна чекати ще 
більших сенсацій.
 Неочікуваний успіх Барті на цьо-
горічному «Ролан Гарросі» здатен ок-
рилити й інших тенісисток, які рані-
ше не входили до чемпіонської когор-
ти на «гранд слемах».
 Також приходу свого зіркового 
часу на «Мейджорах» чекає й прима 
українського тенісу Еліна Світоліна. 
Через травму її гра в нинішньому се-
зоні взагалі виглядає доволі скромно, 
проте на старті нинішнього Уїмблдо-
ну перша ракетка України заявила, 
що може відмінно грати на траві.
 Так, на старті нинішнього 
трав’яного «шолома» Світоліна, 
посіяна під восьмим номером, упевне-
но розібралася з Дар’єю Гавриловою з 
Австралії — 7:5, 6:0. «Зараз я перебу-
ваю у відмінній формі й здатна на ве-
ликі звершення. Мені вдалося відно-
витися після моєї травми і я почуваю-

ся значно краще, ніж у попередні мі-
сяці», — наголосила Еліна.
 Також з оптимізмом у турнірне май-
бутнє на Уїмблдоні-2019 дивиться й 
нова зірка українського тенісу Даяна 

Ястремська. Цього року вона проводить 
свій перший дорослий «шлем» на траві. 
Попри те, що напередодні його старту 
19-річній тенісистці довелося провес-
ти певний час на лікарняному, третя 

ракетка України сподівається набра-
ти форму безпосереднього по ходу зма-
гань на кортах Всеанглійського клубу 
лаун-тенісу та крокету. У першому колі 
змагань Даяна (35-та ракетка світу) без 
особливих проблем переграла суперни-
цю з п’ятого десятка WTA — італійку 
Камілу Джорджі — 6:3, 6:3. На після-
матчевій прес-конференції Ястремська 
з подивом дізналася, що в дебюті турні-
ру здолала минулорічну чвертьфіналіс-
тку Уїмблдону.
 «У нас iз Джорджі схожий стиль 
гри. Але мені вдалося зіграти більш 
агресивно й виважено, повністю до-
тримавшись плану на гру», — заува-
жила Ястремська, котра, до слова, під 
час своєї юніорської кар’єри, в 2016 
році, грала у фіналі Уїмблдону.
 Талановита українська тенісистка 
додає, що її результати в юніорах ніяк 
не впливають на неї, не чинять жод-
ного психологічного тиску. Загалом, 
як каже Даяна, вона вже й забула, як 
вона грала на юніорському рівні.
 Додамо, що в основній сітці жіно-
чого уїмблдонського «одинака» Украї-
ну також представляють друга та чет-
верта ракетки — Леся Цуренко та Ка-
терина Козлова. Водночас в «основі» 
чоловічого турніру немає жодного на-
шого співвітчизника. ■

Григорій ХАТА

 Одним великим провалом 
завершився для жіночої збір-
ної України з баскетболу її 
виступ у фінальній частині 
чемпіонату Європи, хоча пе-
ред його стартом «синьо-жов-
ті» аж ніяк не входили до чис-
ла аутсайдерів турніру.
 Маючи у своєму складі 
одну з кращих баскетболіс-
ток континенту Аліну Ягупо-
ву та послуговуючись знан-
нями та вміннями знаного в 
Старому світi чорногорсько-
го спеціаліста Горана Бошко-
вича, українська збірна могла 
розраховувати на пристойний 
виступ на Євробаскеті-2019. 
 Нагадаємо, що на ЧЄ-2017 
під керівництвом Володими-
ра Холопова вітчизняні бас-
кетболістки дійшли до 1/8 
фіналу. Натомість цьогоріч-
ний континентальний форум 
«синьо-жовті» завершили на 
останньо му місці в групі. Не 
здобувши жодної перемоги 
у своєму квартеті, підопічні 
Бошковича перед часно завер-
шили свої виступи на Євро-
баскеті. Два роки тому керів-
ництву ФБУ здалося, що ук-
раїнська жіноча збірна   не до 
кінця розкрила свій потен-
ціал на континентальній пер-
шості, тож на зміну вітчизня-
ному спеціалісту Холопову 
покликали знаного в баскет-
больному світі  тренера-легіо-
нера.
 Однак під орудою Бошкови-
ча українські збірниці взагалі 
не показали пристойного бас-
кетболу, зігравши на ЧЄ-2019 
нижче своїх можливостей.
 «У нашій команді дуже ба-
гато проблем. Здавалося б, 
у нас було все добре, все пре-
красно. Але так вийшло, що 
в колективі порушилася дис-

ципліна й нам не вдалося виг-
рати ті матчі, котрі ми могли й 
повинні були виграти. Не було 
в нас дисципліни, не було ко-
мандного духу, не було єдино-
го переможного настрою», — 
заявила після вильоту з Євро-
баскету капітан «синьо-жов-
тих» Ягупова.
 Загалом, шанси на вихід із 
групи у нашої збірної залиша-
лися до останнього туру. Після 
поразок чинному чемпіону Єв-
ропи — збірній Іспанії (77:95) 
та співгосподаркам ЧЄ — ко-
манді Латвії (74:82) місце у 
«плей-оф» підопічним Бошко-
вича могла принести перемога 
над скромною збірною Вели-
кої Британії. Натомість і в грі 
з найпростішим поміж конку-
рентів суперником підопічні 
Бошковича виявилися безси-
лими.
 Зробивши ставку на даль-
ні кидки, українські баскет-
болістки відверто провалили 
цей тренерський задум, реалі-
зувавши лише 3 з 34 триочко-
вих спроб. «Можливо, потріб-
но було більше грати через три-
секундну зону», — сказав піс-
ля фіаско британкам (54:68) 
Горан Бошкович.
 Чорногорський наставник 
збірної України також визнав, 
що в таборі «синьо-жовтих» 
трапилися речі, які він вважає 
«абсолютно неприпустимими 

в професіональному колі». 
Водночас виносити їх на за-
гальне обговорення тренер не 
став. У той же час дещо відвер-
тішою була Ягупова: «Як ка-
пітан я намагалася згуртува-

ти команду, але частина грав-
ців мене просто не слухала, не 
сприймала, що б я не робила. 
Не буду переходити на особис-
тості, але єдиного колективу в 
нас не було». 

 При цьому кваліфікацій-
ний відбір на Євробаскет-2019 
наші баскетболістки подола-
ли доволі впевнено, посівши 
в своїй групі друге слідом за 
збірною Іспанії місце. ■

БАСКЕТБОЛ

Колективне фіаско
Не вигравши у своїй групі жодного матчу, українські баскетболістки передчасно завершили 
свій виступ на Євробаскеті

■

І в матчі проти збірної Великої Британії українським баскетболісткам не вдалося «розмочити» лік 
своїх перемог на чемпіонаті Європи-2019.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Багатий на сенсації
Поступово повертаючись на свій попередній ігровий рівень, перша та третя 
тенісистки України планують успішно зіграти на Уїмблдоні

■

На старті Уїмблдонського турніру Даяна Ястремська переграла його минулорічну 
чвертьфіналістку.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙
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 Адвокат:
 — Чому ви вирішили розлучи-
тися?
 Жінка:
 — Як тільки я сідаю йому на 
коліна, він одразу починає дикту-
вати службовий лист.

* * *
 О, скоро почнуться ці диво-
вижні батьківські збори — вхід 
безкоштовний, вихід від 1 до 3 ти-
сяч гривень.

* * *
 У поліцію звертається жінка:
 — Три місяці тому в мене зник 
чоловік.
 — Але чому ви схаменулися 
тільки сьогодні?
 — Постійно дзвонять його ко-
ханки, хвилюються.

* * *
 — Скажи, любий, — запитує 
дружина чоловіка, податкового 
поліцейського, — яка різниця між 
прямим і непрямим податком?
 — Прямий податок — це коли 
ти залазиш у мої кишені тодi, коли 
я сплю. А непрямий — коли ти еко-
номиш на нашому харчуванні, щоб 
купити собі шубу.

* * *
 На суді слухають справу про 
розлучення подружжя.
 Суддя запитує у дружини.
 — Чому ви вийшли заміж за 
цю людину?
 — Думала, якщо чоловік щод-
ня п’є, значить, він пристойно за-
робляє.

Зачарована «Десна»
За часів Януковича військовий навчальний центр на Чернігівщині фактично був знищений

По горизонталі:
 1. Англійський візок за викли-
ком, прообраз таксі. 7. Хвороба попе-
реку та старечих суглобів. 8. Народ-
не прізвисько князя Вишневецького, 
«батька» українського козацтва. 9. 
Біг, стрибки, футбол, змагання. 12. 
Сленгова назва долара. 15. Порода 
собаки. 16. Улюблений час для учнів 
під час шкільних занять. 17. Момент 
спортивної боротьби, коли суперник 
торкається лопатками татамі. 18. Ос-
півана Івасюком квітка. 19. Хижак сі-
мейства дельфінових, якого нази-
вають китом-убивцею. 20. Поетич-
на назва губ. 21. Частина складних 
слів, що латиною означає «земля». 
23. Схематичне зображення поверх-
ні землі на папері. 26. Ниточка з на-
низаними намистинами. 28. Псевдо 
Олександра Гнатовича Шергея, тео-
ретика космічних польотів. 29. Пали-
ця для обмолоту зерна.
По вертикалі:
 1. Геометричне тіло, усі грані 
якого є квадратами. 2. Сигналь-
ний поплавок на річці, озері для 
обмеження безпечної для плаван-
ня акваторії, а також для позначен-
ня мілизни чи підводних каменів. 
3. Стиль плавання. 4. Машина. 5. 

Урочистий прийом чи звана вечір-
ка. 6. Людина, що незаконно захо-
пила владу або присвоїла собі чужі 
права. 10. Жіноче ім’я, яке в пере-
кладі означає «п’ятниця». 11. Рід-
кісна річ. 13. Столиця Парагваю. 14. 
Погода, якою замучив нас червень. 
15. Один із лідерів якобинців, уби-
тий Шарлоттою Корде. 22. Підроб-
ка, низькоякісний продукт. 23. Ге-
рой скоромовки, в якого вкрали 
кларнет. 24. Військовий підрозділ. 
25. Дугоподібне перекриття між сті-
нами чи стовпами. 27. Американсь-
кий поліцейський.

Кросворд №71 
від 2 липня

Дара ГАВАРРА

 Кажу ть,  що ім ’я  «програмує» подальше жит тя  ї ї  нос ія . 
Мабу ть ,  Нік і  Мінаж — відома й  популярна в  США і  не 
т ільки реп-виконавиця,  справжнє ім ’я  яко ї  Оніка 
Таня Мараж,  — і  не  п ідозрювала,  що таке  попу-
лярне в  Рос і ї  ім ’я  Таня накладе і  на  ї ї  жит тя  силь-
ний в ідбиток .  Народившись у  малесеньк ій  остр ів-
н ій  кра їн і  Карибського  басейну — Тринідад і  Тоба-
го ,  маленька Оніка  зазнала і  злиднів ,  і ,  що найг ір-
ше,  домашнього насильства ,  коли батько (до реч і ,  в 
жилах якого  тече  індійсько-африкансько-тринідадська 
кров) ,  п ідвладний алкогольній  залежност і ,  влаштовував 
с імейні  сварки,  бив маму дівчинки,  через що Оніка  виму-
шена була іноді  ц іл і  ноч і  просиджувати в  машині .  Чи ду-
мала вона в  той час  про в ідому в  Рос і ї  приказку ,  що б ’є 
— отже,  любить?  Мат уся майбу тньої  з ірки вже тоді  зро-
зуміла  наслідки подібної  любові ,  тож забрала д івчинку  в 
Кв інс  (один із  районів  Нью-Йорка.  — Ред. ) ,  подалі  в ід  та-
т уся .
 Проте  минули роки,  а  Нік і  Мінаж не  зробила висновк ів 
із  урок ів ,  як і  в  дитинств і  їй  дав батько.  Нещодавно 36-р іч-
на  сп івачка  повідомила своїх  прихильників ,  що збираєть-
ся  заміж за  свого  коханого  — 41-р ічного  Кеннета  Пет т і , 
з  яким зустр ічається десь п ів  року .  Що насторожує (але, 
мабу ть ,  не  саму наречену — як кажу ть:  любов зла. . . ) , 
бойфренд Нік і  — ще той «фрукт»:  у  1995 році  Кеннета 
засудили за  зґвалт ування неповнолітньої ,  а  в  2002-му — 
дали 7  рок ів  за  вбивство.  Співачка  ж просто  св ітиться в ід 
щастя  і  на  одному ток-шоу повідомила,  що давно хот і -

ла  в ідг уляти вес іл-
ля і  вони з  бойфрен-
дом уже отримали 
л іцензію на  укла-
дання шлюбу і  вже 
веду ть  п ідготовку 
до вес ільної  цере-
моні ї .  Залишаєть-
ся  сподіватися, 
що доля буде 
м и л о с т и в о ю 
до не ї .  ■

Варка ВОНСОВИЧ

 В аеропорту Брюсселя 
вирішили провести екологіч-
ний експеримент. Для цього 
«виписали» сотню овечок, які 
повинні були впродовж трьох 
тижнів... підстригати, тобто 
під’їдати, газони на високих 
земляних валах за злітною 
смугою. Річ у тім, що, корис-
туючись звичайною газоно-
косаркою, ви пошкоджуєте 
верхній шар рослинності, а 
це призводить до погіршен-
ня росту трави. Вівці ж, на 
відміну від техніки, з’їдають 

тільки травичку, а ґрунт не 
пошкоджують, у результаті 
з’являється місце для нових 
паростків. Та й узагалі, від 
овечок немає шкідливих ви-
кидів в атмосферу, як від ко-
сарок на бензині, та й шуму 
немає взагалі.

 За час експерименту ча-
бани спостерігали, як тва-
ринки реагують на шум від 
зльоту літаків, проте не ви-
явили ніяких ознак нервоз-
ності, тобто вівцям — «усе 
по цимбалах», як сказали б 
наші вітчизняні вівчарі. На-

прикінці червня овець вирі-
шено було забрати з «трудо-
вого фронту», щоб вони пе-
речекали період літньої спе-
ки в комфортніших умовах, 
а вже з настанням прохоло-
ди експеримент можуть про-
довжити. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Нікі Мінаж не 
боїться грабель
Реп-виконавиця готується вийти 
заміж за ґвалтівника і вбивцю

■

Нікі 
Мінаж.

❙
❙

У СВІТІ ТВАРИН

Екологічно чисті «косарки»
В аеропорту Брюсселя вівці... стрижуть газони

■

4 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +27...+29.

2 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 20-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +8...+10, удень +22...+24. Моршин: уночi +8...+10, 
удень +22...+24.
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