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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,78 грн 

1 € = 28,35 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

ПРОДАВАТИ 

ЧИ НЕ ПРОДАВАТИ?

ОСЬ У ЧОМУ ПИТАННЯ...

Гадання на ріллі
Потрібен чи не потрібен 

Україні вільний ринок 

землі? Чи доцільною 

була пролонгація 

мораторію 

на її продаж?
стор. 4 »

Схоже, вона 
відновлюється...

Вітчизняна економіка 

зростає, повільно набираючи 

обертів: уже активізувалося 

будівництво, на черзі — АПК
стор. 5 »

Зробив 
діло — 
гуляй...

Найближчим часом 

в Україні очікуються 

масові звільнення
стор. 2 »

Коли їх ховали, 
сурми не грали...

Земляки Героя України Ігоря 

Гордійчука врятували повстанську 

братську могилу і навіть пам’ятник на 

ній встановили ще за радянської влади
стор. 8 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙



СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ 20162 ІнФорУМ
«Робочих місць в Україні більше не стає. Припускаю, що частина українців 
погоджується на «сірі» вакансії, тобто працюють без оформлення — 
орієнтовно це близько двох мільйонів осіб».

Юрій Кузовий
керівник департаменту соціальної політики 

Федерації роботодавців України

УКРАЇНА МОЛОДА

БЕЗРОБІТТЯ

Зробив діло 
— гуляй...
Найближчим часом в 
Україні очікуються масові 
звільнення
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українцям наразі доводиться жити у 
важкі часи, як політичні, так і економіч-
ні. Про черговий «сюрприз» розповіли у 
Державній службі зайнятості: найвіро-
гідніше, багатьом співвітчизникам у най-
ближчій перспективі доведеться залиши-
тися «за бортом» стабільної зайнятості, 
особливо тим, хто має високооплачувану 
роботу. Згідно з останнім звітом ДСЗ, чи-
сельність зайнятого населення в Україні 
становила 16,1 млн. осіб, що на 200 тисяч 
менше, ніж за аналогічний період мину-
лого сезону. І оскільки рівень зайнятості 
впав, відповідно з 56% до 55,6%, то без-
робіття зросло з торішніх 9,6% до цьо-
горічних 9,9%.
 Та ні для кого не секрет, що реально 
«невлаштованих» працівників в Україні 
набагато більше. Навіть за офіційними да-
ними ДСЗ, майже 122 тисячі українців пе-
ребувають у неоплачуваних відпустках, а 
430,6 тисячі переведені на неповний ро-
бочий день із відповідним скороченням 
зар  п лат.
 У промислових регіонах України най-
вищий відсоток працюючих, але йдеться 
про неймовірно низькі заробітки людей. 
Зокрема, в  такому режимі в Запорізь-
кій області та українській частині Донба-
су працює від 11,2% до 14,3% усіх штат-
них працівників, тоді як у середньому по 
країні — лише 5,5%.
 У ДСЗ інформують, що 223 тисячі ук-
раїнців уже попередили про звільнен-
ня (це на 8,2% більше, ніж у минулому 
році). Найбільше сумних попереджень 
отримали від роботодавців у Києві (40,8 
тисячі людей), Харківській (17,7 тисячі), 
Дніпропетровській (16,1 тисячі) та Жито-
мирській  (14,8 тисячі) областях.
 «Кількість штатних вакансій на се-
редніх і великих підприємствах продов-
жує скорочуватися. Якщо в 2012 році ва-
кансій було 10,1 мільйона, в 2013 — 9,7 
мільйона, то вже в 2015 році цей показник  
впав до 8 мільйонів, а за перше півріччя 
2016-го — до 7,5 мільйона», — повідомив 
керівник департаменту соціальної політи-
ки Федерації роботодавців України Юрій 
Кузовий. 
 Найбільше шансів втратити роботу ма-
ють фахівці, що працюють у державному 
секторі: лікарі, вчителі, чиновники, пра-
цівники держпідприємств — їх частка від 
загальної кількості «щасливчиків» скла-
дає 60%. Та не варто «розслаблятися» й 
іншим спеціалістам, адже, на жаль, поз-
бутися  зайвих «ротів» мають бажання 
ледь не всі роботодавці. 
 «Робочих місць в Україні більше не 
стає. Припускаю, що частина україн-
ців погоджується на «сірі» вакансії, тоб-
то працюють без оформлення — орієнтов-
но це близько двох мільйонів осіб, — по-
яснює Юрій Кузовий. — Підприємствам 
усе важче «тягнути» податки та трима-
ти працівників «по-білому» навіть на зар-
п латах «у конвертах». Але системно ва-
кансії лише скорочуються».
 На жаль, держава чомусь не стимулює 
створення нових робочих місць — відбу-
вається лише перерозподіл вакансій, що 
залишилися між пільговиками: ветерана-
ми АТО, переселенцями та ін. І найприк-
ріше, що це показово видається як «со-
ціальний захист». Більше того, можно-
владці продовжують приймати закони, 
які «стимулюють» лише знищення тих 
небагатьох підприємств, що ще залиши-
лися. ■

■

Олена КАПНІК

 Минає вже третій тиж-
день, як y Москві затрима-
ли українського журналіста 
Романа Сущенка. Ця подія 
й досі залишається y центрі 
уваги не тільки українських, 
a й російських ЗМІ. Якщо 
для перших він журналіст, 
який до російської столиці 
приїхав до родичів, то для 
других — випускник Київсь-
кого вищого танкового інже-
нерного училища, котрий 
«цілеспрямовано збирав ін-
формацію, що є державною 
таємницею, про діяльність 

збройних сил і військ на-
ціональної гвардії Російсь-
кої Федерації». Адвокат Су-
щенка Марк Фейгін називає 
затримання свого підзахис-
ного «масштабною спецопе-
рацією» i не виключає мож-
ливість обміну, мовляв, у 
«Росії півтора мільйона ук-
раїнців — бездонна прірва». 
«Це була величезна, масш-
табна спецоперація. Чека-
ли з короваєм практично! Я, 
звичайно, не можу оприлюд-
нити деталі, але ще раз пов-
торюю: ніякої «бондіани» зі 
складним набором різного 
шпигунського устаткування 

і відповідних камуфлюючих 
дій тут немає. Йому було до 
кого приїжджати в Москву, і 
він їздив неодноразово. Це ж 
не те, що він кілька років не 
їздив і раптом приїхав. Він 
періодично відвідував Мос-
кву»,— коментує адвокат.
 Проте днями слідче уп-
равління ФСБ проводило 
чергові слідчі дії у справі не-
законно ув’язненого жур-
наліста Романа Сущенка. Ос-
кільки справа українця пере-
буває під грифом «таємно», 
подробиці слідчих дії не роз-
голошують. До слова, відо-
мо лише, що бранець, попри 
пред’явлену йому постанову 
i звинувачення y «шпигунс-
тві», своєї вини не визнав, a 
тому відмовився давати свід-
чення. За словами Фейгіна, 
факт «державної таємниці» 
не тільки обмежує захист 
y «можливостях, методах, 
інструментах захисту, a й не 
дозволяє апелювати до гро-
мадської думки». Саме тому 
адвокат переконаний, що чи 
не єдиний тиск на хід спра-

ви — публічні пояснення від 
російського керівництва, a 
чи не єдина можливість по-
вернення Романа додому — 
обмін. «Я не дуже уявляю 
собі інший спосіб його по-
вернення додому. Бо уяви-
ти, що його виправдає росій-
ський суд, неможливо. Я ба-
гато разів говорив про те, що 
в Росії біда з правосуддям. У 
те, що знайдуться хоч якісь 
інші способи для звільнення 
Сущенка, я не вірю», — пе-
реконаний російський адво-
кат. До речі, 27 жовтня мос-
ковський суд розгляне скар-
гу захисту на арешт жур-
наліста «Укрінформу». 
 Варто зауважити, що 
книги, які передають посил-
ками Романові y Лефорто-
во, не доходять до адресата, 
бо їх читає цензура. За сло-
вами Фейгіна, до українця 
дійшли вже кілька десят-
ків тисяч рублів, які нако-
пичено у нього на рахунку. 
18 книг, серед яких i худож-
ня література, потрапили до 
СІЗО, але не до Сущенка. ■

У ПОЛОНІ

Роман без роману
Гроші до затриманого y Москві 
українського журналіста доходять, 
книжки — ні

■

Іван БОЙКО

  Останні дві доби в 
зоні АТО найгарячіше 
на маріупольському на-
прямку. Якщо в понеді-
лок по всій лінії фронту 
зафіксовано 18 обстрілів, 
то 13 із них прийшлося 
саме на Приазов’я. За 
даними штабу АТО, ста-
ном на ранок вівторка 
ворог обстріляв позиції 
ЗСУ 29 разів, iз них 20 
порушень режиму тиші 
припало, знову ж таки, 
на маріупольський на-
прямок. 
 Найбільше дісталося 
приазовським селам Та-
лаківка, Водяне і Широ-
кине, які бойовики «по-
ливають» iз мінометів. У 
ніч на вівторок ці насе-
лені пункти ворог «при-
гостив» ще й ствольною 
артилерією. 
 У свою чергу, спос-
терігачі місії ОБСЄ за-
фіксували за останні дві 
доби 435 вибу хів на До-
неччині та 172 вибухів — 
на Луганщині. За дани-
ми місії, на район Маріу-
поля припадає половина 
всіх порушень режиму 
тиші на Донеччині. 
 На луганському на-
прямку значно спокійні-
ше, хіба що місцеві теро-
ристи не припиняють мі-
нометні обстріли району 
Станиці Луганської, де 
так і не відбулося запла-
новане «дзеркальне» від-
ведення підрозділів ЗСУ 
і бандформувань так зва-
ної «ЛНР». Також теро-
ристи обстрілюють iз 
гранатометів ще й район 
міста Золоте, де таке від-
ведення вже відбулося. 
 Не дивно, що в Міно-
борони констатують не-
можливість розведен-

ня сил i засобів згідно з 
рамковою угодою від 21 
вересня на ділянці біля 
Станиці Луганської.
  «Що ж стосується 
Станиці Луганської, то 
там через регулярні про-
вокативні обстріли про-
тивника ці дії немож-
ливі. Оскільки, згідно з 
умовами розведення сил 
і засобів, передбачаєть-
ся сiм днів безперервної 
тиші», — зазначає реч-
ник Міноборони з питань 
АТО Андрій Лисенко.
  Полковник Лисенко 
також спростував при-

пущення експертів, що 
на загострення ситуа-
ції на Донбасі вплинуло 
вбивство ватажка бан-
дформування «Спарта» 
Арсена Павлова на пріз-
висько «Моторола» ми-
нулої неділі. Мовляв, 
розлючені сепаратис-
ти хочуть помститися за 
смерть розпіареного пер-
сонажа. 
 «Що ж стосується за-
гибелі одного з бойови-
ків, це жодним чином не 
вплинуло на ситуацію на 
фронті», — каже Андрій 
Лисенко. ■

ДО РЕЧІ

 19 жовтня в Берліні відбудеться зуст-
річ глав держав у «нормандському форматі». 
Про це домовилися Президент України Петро 
Порошенко, президент Франції Франсуа Ол-
ланд i канцлер ФРН Ангела Меркель, повідом-
ляє прес-служба Президента. Мета зустрічі — 
спонукання Росії виконати безпекову частину 
Мінських домовленостей.
 Росія блокувала проведення зустрічі в 
«нормандському форматі» ще з літа. Нині ж 
офіційна Москва підтвердила участь Путіна у 
зустрічі. Щоправда, за кілька годин до зустрічі 
Порошенко, Олланд і Меркель узгодять пози-
ції втрьох, без Путіна. 
  Президент Порошенко вже заявив, що не 
занадто оптимістичний щодо зустрічі з Путіним, 
але буде «дуже радий здивуватися», натякаючи 
на можливі поступки Кремля.

■

НА ФРОНТІ

На Маріуполі заціпило 
Більшість ворожих обстрілів останнім часом припадає на українське Приазов’я 

■

Спостерігачі ОБСЄ нарахували 
понад 600 вибухів на Донбасі.
Фото місії ОБСЄ з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙
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НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Невже цього 
року знову 
буде зима?
Українців уже діймають 
перші морози
Наталя ТУРАК

 Погода минулого тижня не особли-
во радувала. Дощі та мряка ледь не по 
всій території  країни суттєво погірши-
ли настрій українців та понизили тем-
пературу навколишнього середовища. 
І хоча закінчення тижня видалось со-
нячним, зігрітись не вдалося. Темпера-
тура повітря подекуди була близькою 
до нуля, а вночі взагалі опускалась до 
приморозків. Проте втішних прогнозів 
стосовно цього тижня синоптики теж 
не дають. «Чи не щодня температура 
повітря буде знижуватись, все часті-
ше опускаючись до позначки мінус. 
Опадів поки не передбачається, неве-
ликі дощі пройдуть тільки на заході», 
— таким є «вердикт» працівників ме-
теослужби. 
 У Києві мінлива хмарність, без 
опадів, вітер південно-східний, 5-10 
м/с. Температура повітря вночі 0...-2 
градуси, вдень +7...+9 градусів. Про 
це повідомив Гідрометеорологічний 
центр. На заході України мінлива 
хмарність, без опадів, вітер півден-
но-східний, 5-10 м/с. Температура 
повітря вночі 0...-5 градусів, на За-
карпатті й місцями у Львівській об-
ласті +1...+6, часом до +10 градусів 
удень, в Ужгороді до +13 градусів. 
У Карпатах без опадів, температура 
повітря вночі 0...-5 градусів, удень 
+5...+10 градусів. На півночі Украї-
ни мінлива хмарність, без опадів, ві-
тер південно-східний, 5-10 м/с. Тем-
пература повітря вночі 0...-5 гра-
дусів, удень +5...+10 градусів. У цен-
трі України мінлива хмарність, без 
опадів, вітер південно-східний, 5-
10 м/с. Температура повітря вночі 
+1...-5 градусів, удень +5...+10 гра-
дусів. На сході України мінлива хмар-
ність, без опадів, вітер південно-схід-
ний, 5-10 м/с. Температура повітря 
вночі +1...-5 градусів, удень +5...+10 
градусів. На півдні України мінлива 
хмарність, без опадів, вітер північ-
но-східний, 7-12 м/с. Температура 
повітря вночі +2...-5 градусів, в Одесь-
кій області місцями +3...+6 градусів, 
удень +5...+10 градусів. У Криму мін-
лива хмарність, без опадів, вітер пів-
нічно-східний, 7-12 м/с. Температура 
повітря вночі +1...+6 градусів, удень 
+8...+13 градусів. У Ялті без опадів. 
Температура вночі +3...+5 градусів, 
удень +10...+12 градусів.
 А особливою небезпекою за такої 
непередбачуваної осінньої погоди є 
застуди. Лікарі радять  тепло одяга-
тись та слідкувати за своїм здоров’ям. 
«Цієї зими прогнозується аж три різ-
них віруси ГРВі. І кожен по-особли-
вому страшний. Щоб захворіти, тим 
більше у таку погоду, достатньо навіть 
найменшого протягу, адже ослаблений 
організм є більш вразливий до різних 
видів застуд. У зоні ризику перебува-
ють діти та люди, котрі працюють в 
офісних приміщеннях, де безпосеред-
ній контакт із хворим  може спричини-
ти поширення інфекції», — розповідає 
«УМ» сімейний лікар Валентина Роже-
нюк. За її словами, зараз бажано для 
профілактики приймати противірус-
ні препарати або хоча б захистити себе 
за допомогою народних методів. «І не 
слід займатись самолікуванням, віру-
си цього року загрожують не тільки по-
гіршенням здоров’я, а й можуть при-
звести до непоправних наслідків, тож 
при перших симптомах слід терміно-
во звернутись до лікаря», — додає пані 
Валентина. ■

■

Ірина КИРПА
Херсон

 Невідомий чоловік роз-
стріляв картеччю 39-річного 
Ігоря Бикова саме в той мо-
мент, коли він із другом ве-
черяв у міському кафе під на-
звою «Кіт на даху». Причо-
му кілер діяв нахабно та свій 
фатальний постріл у голову 
жертви зробив просто через 
вікно розважального закла-
ду. Биков помер ще до при-
буття «швидкої допомоги».
 — Убитий чоловік був 
добре відомий у криміналь-
них колах, — розповів депу-
тат Дніпровської райради, 
колишній активіст «Право-
го сектору» Олександр Вла-

сов. — Він виконував роль 
своєрідного «наглядача» 
в Херсоні, виступаючи по-
середником між політика-
ми, бізнесменами та ліде-
рами кримінального світу. 
Проте відвертим лідером у 
злодійському середовищі 
«Биня» (Ігор Биков) не був. 
Убивство Бикова, швид-
ше за все, пов’язано з пере-
розподілом сфер впливу се-
ред злодійських авторитетів 
у Херсоні.
 За словами керівни-
ка прес-служби управлін-
ня Національної поліції 
у Херсонській області Ві-
талія Байдарова, експертам-
криміналістам удалося вста-
новити, що пострілів було 

два, але інших слідів своєї 
присутності кілер не зали-
шив. Відомо, що найманий 
убивця під’їхав до кафе на 
мотоциклі й зробив свої пос-
тріли, не сходячи з транс-
портного засобу, після цьо-
го зміг швидко зникнути з 
місця події. Нині над його 
затриманням посилено пра-
цюють співробітники право-
охоронних органів.
 — Убивство сталося у 
центральній частині Херсо-
на, тому слідчі мають надію 
встановити подробиці зло-
чину, спираючись на записи 
з камер відеоспостережен-
ня, — повідомив начальник 
Херсонського міськвідділу 
Національної поліції, під-

полковник Олександр Гово-
рун. — Ми зможемо знайти 
свідків та встановити, яким 
саме шляхом кілер утік із 
місця злочину.
 Проте над тим, щоб вста-
новити особу вбивці, дове-
деться серйозно попрацюва-
ти. Тому що кілер приїхав до 
місця злочину в мотоциклет-
ному шоломі та наглухо за-
стебнутому одязі чорного ко-
льору. Є версія, що він зник 
за межами Херсона й тимча-
сово «відсиджується» в зоні 
АТО або в Києві. Силовики 
відкрили кримінальне про-
вадження за ознаками стат-
ті 115 КК України («Умисне 
вбивство»).
 Згідно з інформацією, 
яку озвучив заступник голо-
ви Національної поліції Ва-
дим Троян, помітне збіль-
шення злочинів спостері-
гається у тих регіонах, де 
найбільше переселенців з 
Донбасу, в тому числі у сто-
лиці України (зростання 
вдвічі) та на півдні України 
(злочинність виросла в ме-
жах 60 відсотків). ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Минулого тижня Львів 
сколихнула жахлива тра-
гедія. У пологовому відділен-
ні 3-ї комунальної міської лі-
карні місцева мешканка Те-
тяна Свінціцька народила 
мертву дитину. За її слова-
ми, вагітність протікала нор-
мально, а вага немовляти 
становила 3 кг 800 гр. Жін-
ка готова була наро джувати. 
Вона стверджує: лікарка чо-
мусь відтермінувала поло-
ги. Причини смерті дитини 
досі невідомі. Як пояснили 
у лікарні, зараз проводить-
ся службове розслідування 
та очікують висновків судо-
во-медичної експертизи. За 
словами головного лікаря 
Вадима Олійника, створено 
комісію, яка аналізує всю 
медичну документацію: як 
надавалася допомога, чому 
у плода в утробі матері зу-
пинилося серце. 
 «Я дві ночі боявся закри-
ти очі, щоб не чути цей зойк 
моєї дитини, коли вона кри-
чала: тату, приїдь до мене, 
вони вбили мою дитину», — 
каже батько породіллі Ігор 
Майко.
 Свою вину акушер-гі-
неколог не визнає. «Ви-
нуватість мою чи невину-
ватість має довести суд. 
Щиро від душі я співчуваю 
і не вважаю, що якісь мої дії 
могли призвести до того, що 
трапилось», — бідкається 
акушер-гінеколог 3-ї клініч-
ної лікарні Оксана Колодій.
 Про смерть немовляти 
одразу повідомила подруга 
породіллі Олена Стельмах у 
спільноті «Варта-1»: «Вагіт-
ність у Тані протікала добре, 
без ускладнень, і вела її та 
сама лікар Колодій. Зранку 
3 жовтня Таня відчула болі 
внизу живота, і у неї поча-
ло кровити. Вона подзвони-
ла лікарці, щоб повідомити 
про свій стан. Колодій їй від-
повіла, що вона в родзалі й 
зараз зайнята. Чому досвід-
чена лікар не передала ва-
гітну іншому фахівцю, не-
зрозуміло. Але Таня не ста-
ла чекати і сама пішла на 
КТГ (перевірити серцебиття 
плоду), де їй повідомили, що 
в дитини немає серцебиття. 
Що було з нею і її сім’єю, я 
не буду описувати, ви і так 

усе розумієте. Але і на цьо-
му це страхіття не закінчи-
лось, бо діставати дитинку 
лікарі вирішили через два 
дні. Тобто Тані треба було 
ще дві доби носити мертву 
дитину. І тільки коли рід-
ні підключили впливових 
знайомих, дитинку дістали 
шляхом стимуляції вже 4 
жовтня зранку. Це дівчинка 
вагою 3,8 кг, на зріст 56 см, 
у якої просто забрали жит-
тя».
 Як стало відомо «УМ», 
зараз лікар Оксана Колодій 
не приймає пологи, і най-
ближчим часом буде переве-
дена на роботу в жіночу кон-
сультацію.
 Днями сам пологовий не-
сподівано закрили на… про-
філактику аж до восьмо-
го листопада. «Зараз три-
ває розслідування фак-
ту загибелі плоду в утробі 
матері. Наразі рано роби-
ти висновки щодо дій ліка-
ря. Також на рівні адмініст-
рації лікарні та управління 
охорони здоров’я проведе-
но службові розслідування. 
Комісії з фахівців у галузі 
акушерства і гінекології за 

участі працівників кафед-
ри акушерства та гінеколо-
гії ЛНМУ ім. Д. Галицького 
дійшли думки, що без вис-
новків судово-медичної ек-
спертизи пояснити причину 
антенатальної загибелі пло-
да неможливо», — повідо-
мили в управлінні охорони 
здоров’я Львівської міськ-
ради. 
 Очільник Львівської об-
ласті Олег Синютка повідо-
мив, що розслідування тра-
гедії триватиме близько 
двох місяців: «Слідство має 
завершитися. І тоді ми всі з 
вами зберемося, щоб потім 
ніхто не міг сказати, що ми 
щось замовчуємо або прихо-
вуємо. Наразі я закликаю 
усіх потерпілих офіційно на-
писати заяви начальнику ГУ 
Нацполіції у Львівській об-
ласті Дмитру Загарії. Також 
я звернуся в обласну проку-
ратуру щодо інших подібних 
справ».
 Схоже, приказка «раз на 
рік і палиця стріляє» точно 
описує цей випадок. Адже 
більшість матусь наголошу-
ють на дбайливому ставлен-
ні та професіоналізмі лікар-

ки. Журналістці «УМ» вда-
лося відшукати жінку, яка 
кілька років тому народ-
жувала в Оксани Колодій. 
«Вона не відходила від мене 
ні на хвилину — ні під час 
переймів, ні під час пологів. 
Чого не можу сказати про ін-
ших лікарів. Хоча народжу-
вала я досить складно, Окса-
на діяла професійно і швид-
ко», — каже колишня па-
цієнтка Ірина Бабій. ■

УБИВСТВО

Кілер спрацював АВТОРИТЕТно
У центрі міста відомого кримінального ватажка застрелили з 
мисливської рушниці

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

«Вони вбили мою дитину»
Пологовий, у якому померло немовля, закрили на профілактику

■

Львів’яни протестували проти високої смертності серед новонароджених.❙
А ТИМ ЧАСОМ... 

 У Львівській області запрацю-
вала цілодобова телефонна «по-
логова лінія», куди батьки можуть 
подзвонити і повідомити про робо-
ту медперсоналу в пологових відді-
леннях. Зі скаргами можна зверта-
тися за телефоном: 276-45-92.
 «Учора під час зустрічі з гро-
мадськими активістами під облас-
ною адміністрацією Олег Синютка 
доручив відкрити цілодобову «по-
логову лінію», бо телефонна лінія 
112, яка працює в області і куди 
можна звертатися з різними проб-
лемами, не влаштовувала громад-
ськість», — прокоментувала Ірина 
Микичак, заступниця керівника де-
партаменту охорони здоров’я.

■
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«Багато депутатів займаються незаконними операціями з так званої 
«чорної» оренди землі. Я розумію, що вони на цьому дуже добре 
заробляють. І з цієї причини не бажають ламати годівницю».

Олександр Охріменко,
економіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Екстрадiювати Онищенка можуть 
хоч зараз. Було б бажання
 Зволікання з процедурою екстрадиції нарде-
па від «Волі народу» Олександра Онищенка не 
пов’язане з вимогами британського законодавс-
тва,  повідомляє Королівська прокуратура Британії. 
Згідно з повідомленням, українські правоохорон-
ні органи можуть у будь-який момент звернутися 
до британських колег із запитом про екстрадицію 
втікача, попри те, що між Україною і Великобри-
танією немає угоди про екстрадицію. «Будь-яка 
країна з-поза меж Європейського Союзу може 
напряму звернутися із формальним запитом про 
екстрадицію до міністерства внутрішніх справ», — 
йдеться у відповіді прокуратури. 
 Тим часом українські правоохоронці вже кіль-
ка місяців очікують рішення Інтерполу щодо ого-
лошення Онищенка у розшук. У британській про-
куратурі припустили, що єдиною причиною, чому 
Київ пішов цим шляхом, можуть бути вимоги ук-
раїнського законодавства щодо оголошення у між-
народний розшук перед поданням запиту про екс-
традицію або бажання встановити місцезнаход-
ження особи. При цьому зазначається, що у НАБУ 
не пояснили, чому до Великобританії не подано за-
пит про екстрадицію нардепа-втікача. «За проце-
дурою, ми не можемо розпочати процес екстра-
диції без оголошення Онищенка в розшук», — 
стверджує НАБУ. На уточнююче питання, про яку 
процедуру йдеться і з яких правових норм вона 
випливає, у бюро не відповіли. У НАБУ зазнача-
ють, що очікують рішення Інтерполу щодо оголо-
шення Онищенка у розшук у жовтні.

Е-декларування: процес пішов
 Станом на вечір 17 жовтня е-декларації по-
дали вже майже 12 тисяч посадовців. Про це на 
своїй сторінці у Facebook повідомила голова На-
цагентства з питань запобігання корупції Наталя 
Корчак. «На вечір понеділка, на 18:38, у Єдиному 
державному реєстрі декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування, 11 747 декларацій», — пові-
домила Корчак. Вона додала, що у системі пра-
цює 41 тисяча користувачів. У свою чергу, Дмитро 
Чаплинський — радник Світового банку, одного з 
міжнародних партнерів НАЗК з підготовки систе-
ми електронних декларацій — зазначив, що у сис-
темі — 11747 документів, а щорічних декларацій 
з них — трохи менше 10 тисяч. Як відомо, чинов-
ники мають подати електронні декларації за мину-
лий рік до 1 листопада, згідно з Законом «Про за-
побігання корупції». Подана інформація має бути 
відкритою, її перевірятимуть детективи НАЗК.

Порошенка питають про Бурбу
 Від Президента Петра Порошенка чекають 
публічних пояснень щодо призначення на посаду 
начальника ГУР Міноборони України Василя Бур-
бу, оскільки він був «причетний до плану  зачистки 
Євромайдану». Про це йдеться у відповідному де-
путатському зверненні нардепа від «Самопомочі» 
Єгора Соболєва, яке адресоване Петру Порошенку. 
У зверненні Соболєва зазначено, що Бурба, при-
значений на посаду в ГУР, раніше очолював друге 
управління Головного управління «К» СБУ. «Про-
шу публічно пояснити це призначення. Не мені Вам 
розповідати про тотальну корупмованість цього уп-
равління. Також Ви не можете не знати про інфор-
мацію, оприлюднену головою Закарпатської ОДА 
Геннадієм Москалем про причетність В.В.Бурби до 
плану зачистки Євромайдану», — зазначив Со-
болєв. Як відомо, 15 жовтня Президент Петро По-
рошенко звільнив Валерія Кондратюка з посади 
начальника ГУР Міноборони і призначив на цю по-
саду Василя Бурбу. Кондратюка у свою  чергу було 
призначено заступником глави АП.
 Ширше на цю тему — у наступному номері 
«УМ».

«Народний фронт»: без 
спецконфіскації не буде бюджету
 Фракція «Народний фронт» не голосуватиме 
за проект держбюджету-2017, якщо не буде ухва-
лений закон про спецконфіскацію. Про це заявив 
міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, 
таке рішення було ухвалене на засіданні фракції. 
Окрім того, «Народний фронт» хоче, аби Рада ух-
валила рішення про розподілення конфіскова-
ного: половину коштів на армію, половину — на 
соцвиплати. Також фракція пропонує ввести від-
строчку на оплату нових комунальних тарифів. Як 
відомо, закон про спецконфіскацію дозволяє в до-
судовому порядку заарештовувати кошти та інші 
активи, отримані злочинним шляхом. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Наталія ЛЕБІДЬ

Популістами називають в Україні тих, хто 
виступає за продовження мораторію на 
продаж угідь сільськогосподарського 
призначення. Їм же вказують i на те, що 
така пролонгація (до якої Верховна Рада 
вдалася у вересні) йде у розріз із вимо-
гами МВФ. Негативним наслідком парла-
ментського голосування, таким чином, 
може стати відмова Україні в наданні чет-
вертого (сумою у 1,3 мільярда доларів) 
траншу кредиту. Однак спробуємо поди-
витися на проблему неупереджено, бо, як 
і кожне інше питання, мораторій на про-
даж землі має свої плюси та мінуси. 

У «них» і у «нас» 
 Ті, хто говорить, що недосконале ви-
борче законодавство не є приводом ска-
сування виборів, а недосконале земельне 
— не слугує виправданням для пролонга-
ції мораторію на продаж землі, не зовсім 
праві. Усе-таки вибори не мають прямих 
матеріальних наслідків (якщо не брати до 
уваги витрати на їх проведення), тоді як 
продаж землі може обернутися непоправ-
ними збитками для держави. З точки зору 
здорового глузду впровадити вільний ри-
нок землі — затія гідна, однак те, що пра-
цює в інших (не настільки корумпованих) 
країнах, на наших теренах обернеться на 
тотальне знищення селян та сіл.
 У Данії землю сільськогосподарсько-
го призначення продають винятково на 
умовах збереження статус-кво цієї землі. 
Покупець має довести, що планує займа-
тися саме фермерством i нічим іншим — 
зокрема, останні вісім років перед купів-
лею він мусить прожити в сільській міс-
цевості. Діють й інші запобіжники: ску-
повування паїв і доведення земельної 
ділянки до розмірів понад 150 гектарів 
заборонено законом, коли ж придбана не-
рухомість сягає 30 га, власник повинен 
підтвердити свою професійну кваліфіка-
цію й продемонструвати результати своєї 
праці на цій землі. Юридичним особам у 
Данії с/г угіддя не продаються взагалі, 
права на придбання мають тільки при-
ватні господарі.
 А що натомість в Україні? А в Ук-
раїні 71% території (42,7 млн. га) відно-
ситься до земель сільськогосподарського 
призначення (iз них чверть належить де-
ржаві), й при цьому, однак, ми маємо ціл-
ковито неврегульоване земельне законо-
давство. 25 років тому Верховна Рада ух-
валила постанову «Про земельну рефор-
му», в якій був ряд лакун та прогалин. 
Саме завдяки їм досі не сформований ри-
нок землі с/г призначення; значна части-
на ринку оренди перебуває в тіні; кілька 
категорій угідь не мають чітко визначе-
ного правового статусу.
 Оскільки реформа де-факто так і не 
запрацювала, через 11 років після її ух-
вали, тобто в 2002-му, був введений мо-
раторій на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення. Передбачалося, 
що мораторій діятиме до 2005 року і за-
вершиться прийняттям законів про ри-
нок землі і про державний земельний 
кадастр. Першого закону  не існує й до 
сьогодні. Другий усе-таки був ухвале-
ний у 2011 році з відстрочкою до 1 січ-
ня 2013 року. Але він не набув чинності 
через продовження мораторію до 1 січня 
2016 року. А тепер мораторій пролонго-
вано ще до 2018 року, відтак є час зважи-
ти всі «за» та «проти» такого кроку.

Плюси й мінуси
 Власне, всі «за» давно відомі й озву-
чені. Відсутність вільного земельного 
ринку гальмує здорову конкуренцію та 
зростання сільськогосподарської галузі; 
неефективне управління земельними ре-
сурсами позбавляє мотивації фермерські 
господарства; Україна як аграрна держа-
ва втрачає привабливість на світовому 
ринку тощо. Усе сказане — цілком і пов-
ністю справедливо, проте бажання на-
вести лад у цій царині має корелювати 
з оцінками всіх ризиків, які несе зняття 
мораторію. Піррові перемоги нам не пот-
рібні, і, якщо вдуматися, шанс вийти на 
вільний ринок без суттєвих втрат наразі 
є нульовим.
 Розглянемо всі мінуси впровадження 
вільного продажу землі. Українські се-
ляни — люди небагаті, тож у праві про-
давати свої наділи вони майже напев-
не побачать можливість стабілізації фі-
нансового становища. Те саме стосуєть-
ся й землі, яка перебуває у комунальній 
власності — за рахунок її продажу міс-
цеві бюджети (все ще залежні від Києва, 
попри обіцянки децентралізації) залюб-
ки поповнюватимуться й розширювати-
муться. Отож земля перекочовує з од-
них рук в інші. Але в чиї? Тут можливі 
лише два варіанти: або інвестор буде віт-
чизняний, або іноземний. Наші фермери 
(навіть крупні господарства) багато зем-
лі не куплять,  знову-таки — через обме-
женість у фінансах. Тому, скоріш за все, 
паями володітимуть іноземці (або спеку-
лянти, котрі потім перепродаватимуть 
землю за кордон).
 Що поганого в іноземцях? Нічого, 
якщо вони працюватимуть на українсь-
ку економіку. Законодавчого алгорит-
му, який дозволив би обмежити присут-
ність іноземного капіталу на земельному 
ринку, на сьогодні нема. Дехто прогнозує 
прихід на цей ринок великих транснаціо-
нальних корпорацій, які викуплять все, 
що ще лишалося непроданим, в українсь-
ких інвесторів. Це значною мірою змі-
нить профіль вітчизняного АПК, що при-
зведе до падіння виробництва та експор-
ту продукції АПК у період переділу рин-
ку (а в довгостроковій перспективі — до 
скорочення робочих місць у цій царині).
 Не скидаймо з рахунків і земельних 
спекулянтів, котрі неодмінно дадуть про 
себе чути. Подібні процеси спостерігали-
ся у Сербії. Там земельні паї скуповува-
ли місцеві олігархи за 1-6 євроцентів за 
квадратний метр. А відтак перепродува-
ли ці ділянки як сільськогосподарські 
іноземцям уже по 20-40 євроцентів. Ті, 
хто купував землю у 2007-2009 роках, 
нині не поспішають з нею розставатися, 
бо, наприклад, у сусідній Словенії вона 

коштує вже 1,4-2 євро за квадратний 
метр. Заробіток на подібних оборудках, 
як бачимо, сягає 1000%. Задля такого ґе-
шефту можна й почекати років 10-15 — 
ось і все, до чого ми можемо прийти, від-
криваючи ринок землі.

Чого бракує законодавству
 Однак уявімо собі, що змінами до чин-
ного законодавства активність іноземно-
го капіталу вдасться мінімізувати або ж 
унеможливити взагалі. Чи можна в тако-
му випадку вважати проблему виріше-
ною? Ні, бо на сьогодні не зроблено чима-
ло вкрай необхідних першочергових кро-
ків. Фахово не визначена вартість землі 
(яка варіює в залежності від якості «това-
ру») та вартість її оренди. Це по-перше. 
 По-друге, законодавчо не прописаний 
механізм контролю та відповідальності 
за нецільовим або неадекватним вико-
ристанням угідь. Мусить бути встановле-
на міра покарання (від адміністративної до 
кримінальної) за зумисне псування ґрун-
тів (коли, наприклад, три роки поспіль на 
одній і тій самій ділянці висіваються куль-
тури, які виснажують землю).
 Третій момент: має бути створена ін-
ституція (земельна біржа), котра конт-
ролюватиме перетікання землі з однієї 
власності в іншу. Природно, що ця інс-
титуція повинна бути цілковито неза-
лежною як від виконавчої влади, так і 
від приватних осіб. Однак після очевид-
ного провалу місії різного роду «антико-
рупційних» структур  у чесність земель-
ної біржi повірити тяжко. 
 Крім того, ще до запуску такої біржi 
мусить бути напрацьований повний ка-
дастр сільськогосподарських земель, 
має бути визначена модель земельного 
ринку, яку Україна стане наслідувати, 
також повинна настати ясність із вико-
ристанням надр та водних ресурсів. Усі 
ці нюанси (і безліч інших, не згаданих у 
цій статті) мають бути дуже чітко пропи-
сані в українському законодавстві. Без 
відповідного кодексу на руках (а його на-
разі нема) ухвалювати відмову від мора-
торію на продаж землі було б великою по-
милкою.
 Таким чином, передусім Україні пот-
рібне ґрунтовне переписування чинно-
го законодавства. Плюс, звичайно, по-
долання корупції, без чого про будь-які 
вільні ринки (землі, зокрема) ми можемо 
забути. Непогано було б також спромог-
тися на підвищення життєвого статусу 
середньостатистичного селянина, аби 
той не бачив у своїх земельних паях єди-
ний засіб для поліпшення свого фінансо-
вого становища. До 2018 року (термін дії 
мораторію) є час на те, аби вирішити бо-
дай одне із поставлених завдань. ■

Як розпорядиться землею український селянин, коли отримає можливість її продавати? 
Питання не з простих...

❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

Гадання на ріллі
Потрібен чи не потрібен 
Україні вільний ринок землі? 
Чи доцільною була пролонгація 
мораторію на її продаж?

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Як свідчить статистика, квола 
українська економіка, досягши 
дна, таки почала своє зростан-
ня. Наразі, на жаль, кожен плюс 
можна зафіксувати тільки на тлі 
грандіозного падіння, яке вона 
пережила за останні роки. Але 
навіть попри це тренд до зрос-
тання, навіть мінімального, — 
це оптимістичний сигнал і для 
ринку, і для його гравців. Го-
ловне зараз — оминути вузькі 
місця і правильно розрахувати 
траєкторію руху. 

Статистика як підстава для 
оптимізму
 Доходи населення за 8 мі-
сяців нинішнього року зросли 
на 25%. Здається, що це доволі 
багато, але не варто забувати 
інфляцію. Відмінусувавши по-
казник зниження вартості на-
ших грошей, отримуємо ріст у 
близько 7%. Ніби небагато, але 
маємо таки плюс, а не мінус, як 
упродовж останніх років. У се-
редньому кожен із нас заробляє 
за місяць 4916 гривень. 
 Зростання доходів зазвичай 
стимулює внутрішній попит. А 
це вже хороший сигнал для тор-
гівлі і місцевих виробників. За-
раз, за вісім місяців нинішнього 
року, внутрішня торгівля зрос-
ла на 3,1%. Це небагато, але це 
дуже хороший результат, якщо 
порівняти його із показником 
2015 року. Тоді внутрішня тор-
гівля впала на 23,6%. 
 На майже 12% зросло в Ук-
раїні будівництво. Звичайно, 
це крихти, якщо порівнювати 
з піковими двотисячними, але 
значно краще, ніж минулоріч-
не падіння 24,6%. На 1,1% зріс 
транспорт. Також дрібниці, 
якщо забути, що рік назад ми 
мали за цим показником падін-
ня 16,2%. Також маємо дуже не-
велике зростання одного з «ло-
комотивів» економіки — сіль-
ського господарства. За вісім 
місяців це всього лише 0,1%. 
Підстав для оптимізму щодо цієї 
цифри може бути одразу два. По-
перше, торік ми мали не ріст, 
а падіння — 5,8%. А по-друге, 

свою продукцію аграрії почи-
нають активно продавати восе-
ни, після завершення збору вро-
жаю. Тож є всі підстави сподіва-
тися, що скромні 0,1% змінять-
ся на значно оптимістичнішу 
цифру. Тим паче що всі експер-
ти прогнозують цьогоріч рекор-
дний або близький до рекордно-
го врожай зернових. А разом із 
ним — і експорт. 
 Чи не найбільше падіння, 
яке ми отримали за звітний пе-
ріод, — зовнішня торгівля. Має-
мо мінус 10,5% до 2015 року. 
У січні-серпні від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі становило 
1,465 мільярда доларів. Тобто 
ми продали товарів на 22,719 
мільярда, а купили — на 24,184 
мільярда доларів. 
 Утiм експерти і тут вбача-
ють підстави для оптимізму. З 
одного боку, звичайно ж, порів-
няльна база. Торік падіння зов-

нішньої торгівлі становило ці-
лих 65,2%. З другого боку, вар-
то знову згадати про наш, хоча 
й старенький, але «локомотив». 
Зi стартом активних продажів 
сільськогосподарської продук-
ції це співвідношення має змі-
нитися. Можливо, й суттєво. 
Також аналітики вважають, 
що активна торгівля продукта-
ми АПК сприятиме зростанню 
обсягів транспорту. 

Сподівання на дорожній фонд
 Експерти оцінюють наш по-
зитив доволі стримано. Хоча й 
констатують, що зрушення є. 
Наприклад, у сфері будівниц-
тва. Як зазначає президент Ук-
раїнського аналітичного цент-
ру Олександр Охріменко, люди 
почали знову активно вкладати 
кошти у житлове будівництво: 
купівлю квартир і споруджен-
ня індивідуальних будинків. Це 

дозволило експертам із нерухо-
мості стверджувати про невели-
ке зростання вартості квадрат-
ного метра житла. Принаймні у 
столиці. 
 Ложка дьогтю у цій тенден-
ції — для стабільного зростання 
цього сектора економіки недо-
статньо коштів майбутніх влас-
ників квартир. «Про зростання 
економіки свідчить про розви-
ток інфраструктури, насампе-
ред будівництво доріг, а його 
не видно», — каже Охріменко. 
Зрушити ситуацію спробує ство-
рення дорожнього фонду, який 
має запрацювати із наступного 
року. Кошти на ремонт і будів-
ництво доріг братимуть із спе-
ціального збору, включеного у 
вартість палива. Збір, до речі, із 
нас беруть уже упродовж кіль-
кох останніх років, але раніше 
ці гроші надходили до бюдже-
ту, де їх ділили «по справедли-
вості». Надалі кошти, отримані 
із цього транспортного збору, 
матимуть цільове призначен-
ня — і витратити їх буде можна 
тільки на дорожні роботи. 
 Мають ще відбитися у ста-
тистичних даних і 19 мільяр-
дів гривень державних коштів, 
вкладених у дорожню мережу 
за рік. Це, до речі, втричі біль-
ше, ніж було витрачено торік. 
Ну а вплинути на статистику 
вони зможуть ближче до кінця 
року. 

Як не зменшити швидкість?
 Більшість вітчизняних ек-
спертів одностайні: темпи від-
новлення української еконо-
міки будуть зростати. Нині 
вона схожа на старий допотоп-
ний паровоз, який із скреготом 
рушив і намагається набрати 
швидкість — при цьому якось 

намагається модернізувати-
ся. Показники економіки про-
довжать поліпшуватися вже до 
кінця нинішнього року. Підста-
ви так вважати: зростання ВВП 
стартувало лише у 2016-му, а 
курс гривні залишається ста-
більним. Якщо річний показ-
ник інфляції становитиме мен-
ше 10%, а ВВП зросте на 1%, 
уже наступного року ми зафік-
суємо зростання промисловості 
і доходів населення. 
 Сприятиме зростанню і про-
грама співпраці з Міжнародним 
валютним фондом. Щоправда, 
необхідно зробити ще кілька 
важливих кроків: внести зміни 
у Податковий кодекс, активізу-
вати пенсійну реформу і сприя-
ти появі у нас ринку землі. «Це 
потрібно, аби транші МВФ над-
ходили до нас регулярно, а не із 
затримкою у рік, — каже Олек-
сандр Охріменко. — В іншому 
випадку може почати слабшати 
гривня, що знову збільшить рі-
вень зубожіння народу». 
 Окрім суто економічних 
причин, на вітчизняну еконо-
міку значний вплив мають полі-
тичні віяння. На думку співго-
лови стратегічної групи радни-
ків із підтримки реформ в Ук-
раїні Лєшека Бальцеровича, 
наступний, 2017 рік, має ста-
ти для нас переломним. «Адже 
цей рік — останній перед вибо-
рами. Тож реформи треба про-
водити швидко. Чим пізніше це 
робити, тим важче буде», — по-
яснив творець польського еко-
номічного дива. 
 Бальцерович також погод-
жується, що в Україні розпо-
чалося економічне зростання. 
«Ефект від деяких ухвалених 
рішень буде помітний вже до 
виборів. І як швидко відбува-
тиметься економічне зростан-
ня, скільки воно триватиме, за-
лежить від реформ, від швид-
кості їх впровадження», — до-
дав він. ■

ГРА У ЦИФРИ

Схоже, вона відновлюється...
Вітчизняна економіка зростає, повільно набираючи обертів: 
уже активізувалося будівництво, на черзі — АПК

■

ДОСВІД

 «Буковина» як прообраз
 В Україні утворять Фонд підтримки малого і середнього бізнесу

 Валентин НЕСУЛЯК

 Наша держава не може забезпечити швидкого економічного зростання, опираю-
чись тільки на великий бізнес. Для рівномірного розвитку необхідно надати підтримку 
не лише великим експортерам, а й дрібним підприємцям. Свого часу цим шляхом пішла 
сусідня Польща — і цей вектор дозволив їй легше почувати себе під час і після еконо-
мічної кризи 2008 року. 
 Ресурс держави для допомоги малому і середньому бізнесу обмежений. Утiм цю нішу 
готові зайняти представники великого бізнесу. Зокрема, про плани щодо створення спе-
ціального Фонду сприяння малому і середньому бізнесу розповів підприємець, екс-керів-
ник Федерації працедавців України Дмитро Фірташ в інтерв’ю «РБК-Україна». 
 «Зараз я займаюся створенням свого фонду, оскільки розумію: настав час реалізо-
вувати конкретні проекти», — сказав він. За словами Фірташа, прообразом його проек-
ту став фонд «Буковина», запущений свого часу у Чернівецькій області. «Це був місце-
вий пілотний проект із розвитку підприємництва в Чернівецькій області. Ми вклали у нього 
3 мільйони гривень, і Фонд працює вже п’ять років, показує результат», — додав Фірташ. 
 За словами бізнесмена, завдяки цій інвестиції в області було створено 500 робочих 
місць. «Ми підтримали низку компаній, які помирали. Їм не вистачало буквально кілька 
копійок для того, щоб розкрутитися. Вони розкрутилися, гроші повернули і почали розши-
рюватися. І ми побачили конкретний результат», — сказав він. 
 Як повідомив Дмитро Фірташ, у фонді «Буковина» є три напрями: діючий бізнес, стар-
тапи і бізнес-майданчик. «Ми запрошували викладачів, щоби навчити людей не боятися 
брати на себе відповідальність і створювати робочі місця. А зараз ми робимо такий венчур-
ний фонд. На цілу країну», — пояснив бізнесмен. Бюджет фонду, за його словами, буде 
достатньо великим, а запустити проект Фірташ сподівається вже до кінця нинішнього року

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 РФ у боргах
 Неперевершена і непереможна 
Росія, схоже, все глибше залазить у 
борги. Наступного року Кремль планує 
суттєво збільшити обсяги як внутріш-
ньої, так і зовнішньої позики. Причо-
му перший показник має зрости одра-
зу втричі! 
 «У минулі роки обсяги зовніш-
ньої позики були обмежені 7 млрд. до-
ларів на рік. У 2017 цей ліміт може бути 
збільшений», — пишуть російські ЗМІ. 
Внутрішні позики зростуть у 3,5 раза. 
«Загальна цифра становитиме близько 
1 трильйона рублів», — сказав керів-
ник міністерства фінансів РФ Антон Си-
луанов. На його думку, ринок готовий 
до таких обсягів. 
 У 2016-му обсяг внутрішніх позик 
був обмежений 300 мільярдами рублів. 
Але Мінфін РФ вирішив до Нового року 
додатково позичити ще 100 мільярдів. 
 Планують у Росії позичати гроші й у 
власного населення. Уже до кінця року 
мають бути випущені облігації федераль-
ної позики. Антон Силуанов вважає, що 
вони зможуть зацікавити простих росіян: 
відтепер патріотично налаштований 
росіянин зможе зберігати не тільки руб-
лі під матрацом, а й державні облігації. 
Якщо він, звичайно, довіряє своїй владі. 
 Нагадаємо, сьогодні державний 
бюджет Росії вдається стабілізувати за-
вдяки Резервному фонду — утворено-
му за період високих цін на газ і нафту. 
Втiм його коштів вистачить не більше, 
ніж на 2017 рік. Як прогнозує Кремль, 
на покриття бюджетного дефіциту в на-
ступному році витратять 1,15 трлн. руб-
лів. Ще 659 млрд. рублів візьмуть із 
Фонду національного добробуту. Усе це 
за умови, що дефіцит їхнього держбюд-
жету не перевищуватиме 3%. Але не-
залежні експерти вважають, що «діра» 
буде значно більшою. 

■

БІЗНЕС-КЛІМАТ

 Між кредитами 
 і консультаціями 

 Дві складові, необхідні для еконо-
мічного зростання в Україні, — міжна-
родна допомога і міжнародна співпраця. 
Окрім програми співпраці з МВФ, кошти 
офіційному Києву надходять з багатьох 
інших джерел. Днями стало відомо, що 
ЄС планує скерувати 104 мільйони євро 
на реформу держуправління України. 
При цьому перший платіж має надійти 
до нас уже на початку наступного року. 
 «До кінця 2016 року заплановано 
випуск великої програми ЄС, скерова-
ної на підтримку реалізації стратегії ре-
формування державного управління 
України на 2016—2020 роки», — пові-
домили у Європейському банку реконс-
трукції і розвитку. 
 Важлива для нас і консультаційна 
підтримка. Днями стало відомо, що Ка-
нада може доєднатися до реформуван-
ня українського надрокористування. Про 
це повідомив міністр екології і природ-
них ресурсів Остап Семерак. За його 
словами, концепція реформ у цій сфері 
базується переважно на європейському 
досвіді. «Сьогодні колеги з Канади вия-
вили бажання також долучитися як екс-
перти», — сказав чиновник. 
 У Києві нещодавно було відкрито ук-
раїно-німецьку промислово-торгову па-
лату, яка є частиною мережі німець-
ких зовнішньоекономічних палат за кор-
доном. Уже на етапі створення палата 
об’єднала близько двох десятків німець-
ких компаній, які працюють в Україні: 
«МЕТРО», «Дойчбанк», «Хенкель», «Сі-
менс-Україна», BASF тощо. Передба-
чається, що свою діяльність нова струк-
тура націлюватиме передусім на малий і 
середній бізнес.

■

Українці знову вкладають свої кошти у житлову нерухомість — і тим самим активізують економіку.❙
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Віра СВІТЛИЧНА

 Розділ водних ресурсів — це основне 
проблемне питання на сьогодні в Цент-
ральній Азії, яке загрожує ускладнен-
ням відносин між сусідніми країнами. 
Особливо актуально це у випадку з на-
лагодженням двосторонніх угод між 
Казахстаном і Киргизстаном. Суть про-
блеми в тому, що Центральна Азія вва-
жається одним із вододефіцитних ре-
гіонів світу, при цьому водний баланс 
розподілений украй нерівномірно. Тоді  
як у Киргизстані і Таджикистані води в 
надлишку, Узбекистан, Туркменістан і 
Казахстан відчувають нестачу водних 
ресурсів. У свою чергу, Киргизстан і 
Таджикистан — енергодефіцитні краї-
ни.
 За часів Радянського Союзу система 
управління водними ресурсами працю-
вала злагоджено: Таджикистан і Кир-
гизстан узимку накопичували воду в 
своїх водосховищах, влітку скидали її 
для поливу орних земель Узбекистану, 
Казахстану і Туркменії, а в обмін на це 
взимку їм надходили електроенергія і 
газ. Втім це була так звана псевдовзає-
мовигідна схема, яка зруйнувалася в 
90-х роках. Як виявилося, вартість ре-
сурсів була нерівноцінною, як і умо-
ва їх отримання: якщо електроенергію 
одні країни купували за гроші, то воду 
змушені були віддавати абсолютно без-
платно. Щоб отримати енергонезалеж-
ність, Таджикистан і Киргизстан буду-
ють власні ГЕС, а це викликало незадо-
волення з боку Узбекистану. Як основ-
ний споживач води в Азії ця держава 
побоюється, що порушення екологіч-
ного балансу в Аральському морі обер-
неться економічними втратами для неї 

при вирощуванні водозатратної культу-
ри — бавовни.
 Незважаючи на те що існує гостра 
проблема дефіциту води, населення 
країн Азії відноситься до її споживан-
ня неекономно. Для порівняння: Тур-
кменістан і Узбекистан за рік спожи-
вають удвічі більше води, ніж Сполу-
чені Штати Америки. Приклад того, 
як потрібно ставитися до водних ре-
сурсів, наочно демонструє Казах стан: 
у південних регіонах країни сьогод-
ні активно культивується крапельне 
зрошування і ведеться робота з від-
новлення північної частини Аральсь-
кого моря. Крім того, Казахстан зумів 
домовитися з Киргизстаном про об-
мін електроенергією на вигідних умо-
вах. Тобто, по суті, відновлено систе-
му бартерного обміну — воду  на енер-

гію. Проте цей показовий приклад 
добросусідських відносин не став зраз-
ком для Узбекистану і Киргизстану. 
З’ясування відносин між цими краї-
нами відбувається на рівні виражен-
ня нот протесту, інколи в хід ідуть на-
віть силові операції.
 Резонансний випадок стався в районі 
Унгар-Тоо в Джалал-Абадській облас-
ті Киргизстану, де обидві сторони виса-
джували поліцейські десанти. Причи-
ною неврегульованого конфлікту стало 
оспорювання права на користування 
Орто-Токойським (або Касансайським, 
як його називають в Узбекистані) во-
досховищем, яке постачає воду в оби-
дві республіки. Побудоване в радянсь-
кі роки, водосховище стало для Киргиз-
стану й Узбекистану яблуком розбра-
ту в нинішній час. Право на володіння 

«спадщиною» оскаржується сторонами 
з моменту набуття державами незалеж-
ності. Подібні ситуації можуть виник-
нути також на ґрунті реалізації проекту 
з будівництва Рогунської ГЕС у Таджи-
кистані, до якого Узбекистан ставиться 
вкрай негативно.
 Звичайно, діалог між країнами може 
і не відбутися в разі відмови від участі 
на рівних правах однієї з держав. Хоча 
кожна сторона розуміє, що для досяг-
нення розумної схеми розподілу інте-
ресів і вигод використання водних ре-
сурсів за переговорним столом слід пе-
ребувати всім учасникам, тобто всій 
п’ятірці держав ЦАР (Центральноазій-
ський регіон). У всій цій історії важ-
ливе одне: глави держав країн повинні 
прийти до угоди і розуміння гостроти 
проблеми. Адже в цій ситуації актуаль-
не прислів’я: «Поганий мир кращий за 
добру сварку». Якщо найближчим ча-
сом за один стіл переговорів не сядуть 
усі п’ять країн: Таджикистан, Узбекис-
тан, Туркменістан, Киргизстан і Казах-
стан, — то невідомо, до яких інших спо-
собів врегулювання водно енергетичних 
відносин прийдуть ці держави. Поки 
є час вибору — яким шляхом досягти 
взаєморозуміння, поки суть питання не 
так гостро стоїть на порядку денному, 
— пора обговорити всі варіанти. Адже 
перші зіткнення в Центральній Азії, 
по суті, є індикаторами того, що в най-
ближчому майбутньому регіон може 
чекати серйозний конфлікт за ресурси. 
Країнам нарешті слід визнати взаємоза-
лежність. І використовувати свої мож-
ливості на благо не тільки собі, а й сусі-
дам, щоб забезпечити розвиток регіону 
в цілому.
 До цього, власне, закликає створен-
ня Союзу Центрально-Азіатських де-
ржав, обговорення перспектив якого 
триває кілька останніх років. На сьо-
годні він може стати єдиним майдан-
чиком для пошуку консенсусу, вигід-
ного всім країнам. А він, судячи з ситу-
ації за останні чверть століття, полягає 
у відновленні розумної системи водно-
енергетичного балансу. ■

ВИХІД Є

Вода та світло — два рівних є крила
Конфлікт за ресурси чи компромісна угода: до чого прийдуть країни Центральної Азії

■

Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

Останнім часом окремі аналі-
тики і народні депутати багато 
начебто аналізують ситуацію, 
що складається після публіч-
ного згадування спікером ВРУ 
питання про рекомендацію Ка-
бінету Міністрів ввести візовий 
режим з Російською Федера-
цією. З огляду на це ще раз 
варто наголосити: на агресора 
відчутно подіяв би комплекс за-
ходів — припинення будь-якого 
співробітництва, розрив дип-
ломатичних відносин і візовий 
режим. Тут не має значення, з 
чого починати — важливий кін-
цевий результат. 

 Щодо співробітництва, вклю-
чаючи економічне, культурне, 
науково-технічне тощо, варто 
наголосити: по-перше, будь-яке 
співробітництво з агресором є 
аморальним; по-друге, від такого 
співробітництва виграють (й, від-
повідно, втрачають) обидві сторо-
ни, зокрема й агресор, і не завж-
ди невідкладно можна оцінити 
величину цього виграшу. Гово-
рити про українські економічні 
втрати на фоні російської агресії 
щонайменше некоректно. У ви-
падку припинення такого спів-
робітництва українська сторона 
однозначно стає не причетною до 
фінансування агресії. А у випад-

ку подальшої співпраці з росій-
ською стороною, незважаючи на 
її агресію, українські суб’єкти, 
які це роблять, безумовно, ма-
ють нести кримінальну відпові-
дальність за сприяння окупації 
наших територій та вбивству ук-
раїнських громадян.
 Дехто намагається стверджу-
вати, що розрив дипломатичних 
відносин з РФ унеможливить ви-
конання українською стороною 
консульських функцій з обслу-
говування українських грома-
дян, які перебувають в Росії. Це 
не відповідає дійсності. 
 Консульські зносини між де-
ржавами, в даному випадку між 
Україною і РФ, здійснюються на 
основі Віденської конвенції про 
консульські зносини від 24 квіт-
ня 1963 року. У пункті 3, статті 
2 згаданого документа зазначе-
но (російською мовою — однією 
з мов ООН): «Разрыв диплома-
тических отношений не влечет 
за собой ipso facto разрыва кон-
сульских сношений». 
 Отже, у випадку розриву дип-
ломатичних відносин з РФ, згід-
но з міжнародним правом, кон-
сульські зносини зберігаються 
— зокрема, обслуговування (за-
хист) наших громадян на тери-
торії РФ здійснюється без змін. 
Останній приклад: у 2008 році, 
під час російської агресії, були 
розірвані дипломатичні відноси-

ни між Грузією і РФ, але зберег-
лися консульські зносини. В ре-
зультаті і громадяни Грузії, які є 
в РФ, і громадяни Росії в Грузії, 
і всі інші громадяни забезпечені 
консульськими послугами, хоча 
дипломатичних зносин нема.
 Інше питання: чи завжди до-
тримується Росія взятих на себе 
зобов’язань за міжнародним пра-
вом, зокрема стосовно наших 
громадян, згідно зі згаданою 
Конвенцією? Аби відповісти на 
це запитання, варто проаналі-
зувати лише публічну інформа-
цію про те, як російська сторо-
на допускала наших консульсь-
ких працівників до затриманих 
Росією українських громадян. 
Напрошується однозначний ви-
сновок: Росія не дотримується 
елементарних правових норм 
відносно українських громадян 
— всупереч міжнародному пра-
ву, незважаючи на те, що між на-
шими країнами є дипломатичні 
зносини. І, треба думати, що при 
їх розриві ситуація у консульсь-
кій сфері не зміниться.
 Отже, розрив дипломатич-
них вiдносин між Україною і РФ 
ніяк не позначився б на долі на-
ших громадян у Росії. А існуючі 
дипломатичні відносини вже те-
пер неповноцінні, оскільки спів-
робітництво між обома держава-
ми і так обмежене.
 Деякі «фахівці» лякають 

тим, що в разі введення Украї-
ною візового режиму з РФ дове-
деться мало не в кожному облас-
ному центрі відкривати російсь-
кі генконсульства. Це неправда. 
Адже при відкритті консульсь-
ких установ сторони керуються 
статтею 4 тієї ж таки Віденської 
конвенції про консульські зно-
сини. А ця стаття гласить: «Кон-
сульское  учреждение  может  
быть открыто на территории го-
сударства пребывания только с 
согласия этого государства».
 Отже, аби російська сторона 
відкрила у нас нові консульсь-
кі установи, українська сторона 
має надати таку згоду. А це прак-
тично не реально. Тож тверджен-
ня про консульські установи у 
кожній області слід сприймати 
як черговий міф і передчасний, 
нічим не обґрунтований «наїзд» 
на українську дипломатію.
 Як аргумент на користь без-
візового режиму з РФ називають 
і той факт, що наші заробітчани 

надсилають в Україну велику 
суму грошей — 1,2 млрд. аме-
риканських доларів. Ця сума 
справляє враження. Але при ць-
ому українські заробітчани ство-
рюють і залишають в Росії до-
даткову вартість, яка оцінюєть-
ся в 4—5 разів більше, ніж за-
робляють. А бюджет РФ прямо 
отримує за рахунок наших за-
робітчан (як і всіх працівників) 
щонайменше 43% від нарахова-
ної суми зарплати. А це означає, 
що українські заробітчани в РФ 
(мабуть, самі того не бажаючи) 
опосередковано (через бюджет 
РФ) беруть участь у фінансуван-
ні російської армії і, зокрема, аг-
ресії проти України. 
 Отже, лише згадане тут свід-
чить про те, що РФ зацікавле-
на у тому, аби на її території 
працювали українські заробіт-
чани безвідносно до існування 
офіційного співробітництва, 
дипломатичних відносин, візо-
вого режиму тощо. ■

АРГУМЕНТИ

Порвати з агресором 
Навіть після введення візового режиму Росія буде зацікавлена 
в українських заробітчанах

■

При розриві дипломатичних відносин українці в Росії 
не залишаться беззахисними.

❙
❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ 2016СВІТ

 Втрачений диплом, серія УВ №768627 (реєстраційний номер 180), виданий Київським 
державним університетом ім. Т. Г. Шевченка 19.06.1990 року на ім’я Ярошенко Вікторії 
Валентинівни, вважати недійсним.

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше дві люди-
ни загинули внаслідок по-
тужного вибуху на заводі 
хімічного концерну BASF 
у Німеччині в понеділок 
опівдні, повідомляє «Єв-
роньюс». Шість осіб от-
римали поранення різно-
го ступеня тяжкості. Ще 
двоє людей вважаються 
зниклими безвісти. Вибух 
стався в портовій частині 
хімічного підприємства 
в місті Людвіґсгафен-на-
Рейні, де вивантажують 
цистерни зі скрапленим 
газом та легкозаймистими 
речовинами. Причини досі 
з’ясовують. 
 Після вибуху на тери-
торії заводу спалахнула 
пожежа, яку вогнеборцям 
вдалося оперативно при-
боркати. BASF призупини-
ла роботу на 14 виробни-
чих майданчиках, що роз-
ташовані неподалік від міс-
ця надзвичайної події. У 
хімічному концерні заяв-
ляють, що, за їхніми дани-
ми, перевищення допусти-
мих викидів шкідливих ре-
човин не зафіксовано. Тех-
нічні служби заблокували 
портові споруди від голо-
вної течії Рейну неподалік. 
Утім, iз міркувань безпе-
ки влада закликала меш-
канців міста залишатися у 
домівках і зачиняти вікна. 
Внаслідок вибуху та пожежі 
над Людвіґсгафеном упро-
довж кількох годин висіла 
густа хмара диму, яку було 
видно навіть із сусіднього 

міста Маннхайм. 
 BASF — великий німець-
кий хімічний концерн. За-
вод у Людвіґсгафені є най-
більшим хімічним підпри-
ємством світу, він розта-
шований за 80 кілометрів 
на південь від Франкфур-
та-на-Майні, займає площу 

10 кв. км, нараховує 39 ти-
сяч працівників. Підпри-
ємство виробляє широкий 
спектр продуктів: пластик, 
фарбу, косметику, харчові 
добавки, технічні та буді-
вельні хімікати і засоби аг-
рохімічного захисту рос-
лин. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Будинок, в якому народився 
Адольф Гітлер, у Браунау-на-Інні в 
Австрії буде знесено. На його міс-
ці з’явиться інша споруда. Про це 
заявив міністр внутрішніх справ 
Вольфґанґ Соботка виданню «Ді 
Прессе». «Фундамент може зали-
шитися, але буде споруджено нову 
будівлю», — сказав Соботка. Нову 
будівлю використовуватимуть чи-
новники або соціальні служби.
 Батьки Гітлера прожили в цьо-
му будинку три тижні, а потім пе-
реїхали. Невдовзі після так званого 
аншлюсу Австрії фашистською Ні-
меччиною нацисти 1938 року про-
голосили цей будинок історичною 
пам’яткою. Але тепер на споруді 
немає згадок про те, що 20 квітня 
1889 року в ньому з’явився майбут-
ній фюрер. Біля входу в будівлю є 
лише меморіальна дошка: «За мир, 
свободу і демократію. Ні фашизму. 
Мільйони полеглих нагадують нам 
про це». Але будинок постійно при-
ваблював велику кількість неона-
цистів, які робили на цьому місці 
фотознімки. Австрія довгий час на-

магалася припинити це поклонін-
ня, та марно. 
 Після війни в рамках реститу-
ції (повернення майна старим влас-
никам) будинок повернувся у влас-
ність родини Поммерів. Теперішня 
власниця будинку — приватна особа 
Герлінда Поммер — з 1972 року зда-
вала його в оренду державній служ-
бі, яка займається справами людей 
з обмеженими можливостями. В ос-
танні роки вартість оренди станови-
ла 4,8 тис. євро на місяць, при цьому 
будинок уже не відповідав вимогам 
сучасності. Але власниця відмовля-
лася як зробити необхідну перебудо-
ву, так і продати його владі, через це 
дім з 2011 року стояв порожній.
 Зрештою депутати парламен-
ту вирішили ухвалити закон, який 
дозволить їм примусово вилучити 
будівлю і виплатити власниці ком-
пенсацію. В австрійському уряді 
вважають, що знищення споруди 
покладе край паломництву сюди 
прихильників неонацистів. Та чи 
дійсно це допоможе? І чи не при-
тягуватиме послідовників фюрера 
сюди вже саме місце, пов’язане з ві-
домим фашистом? ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У всіх ще на пам’яті історія, коли че-
рез санкції за анексію Криму і конфлікт 
у Східній Україні Франція відмовилася 
передати РФ два вертольотоносці. Фран-
цузькі десантні кораблі «Містраль» були 
призначені для Росії, проте внаслідок ем-
барго проти Кремля за анексію Криму та 
участь у конфлікті в Східній Україні Па-
риж розірвав контракт і мусив шука-
ти нового покупця. У вересні минулого 
року кораблі купив Єгипет. Проте, ви-
являється, два «Містралі» таки потрап-
лять до Росії. Каїр вирішив перепрода-
ти їх Москві за символічну суму в... один 
американський долар. Отже, збудовані у 
Франції «Владивосток» та «Севастополь» 
у кінцевому підсумку отримає перший 
замовник — про цю справу повідомляє 
декілька російських порталів, посилаю-
чись на єгипетське телебачення SIS TV, 
яке подало цю сенсаційну новину 9 жов-
тня. Цей провідний єгипетський телека-
нал також повідомив, що питання пере-
дачі двох кораблів Росії вже узго джене 
з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом 
Халілом Ас-Сісі.
 «Єгипетський мільярдер Нассеф Онсі 
Савіріс, який виділив гроші на купівлю 
французьких «Містралів» і, фактично, є 
їх власником, вирішив передати їх Росії 
за символічну ціну — один долар США. 
Кораблі типу «Містраль» можуть транс-
портувати, зокрема, 450 солдатів, до 70 

бойових машин, вертольоти та амфібій-
ні катери. Україна, США та країни Євро-
пейського Союзу багато разів звертали-
ся до Франції з проханням відмовитися 
від контракту з Росією. Париж продемон-
стрував дворушництво. Ніби дослухався 
до прохань союзників, але при цьому пі-
шов на змову з Росією. Тепер цілком зро-
зуміло, що згаданий мільярдер Нассеф 
Онсі Савіріс був лише підставною особою 
Москви. 
 Одночасно, з оборудкою навколо «Міс-
тралів» спливла ще одна оборонна афера, 
пов’язана з продажем французьких оз-
броєнь. У Польщі тепер темою №1 є рішен-

ня уряду розірвати угоду з Францією про 
придбання в неї гелікоптерів «Каракал». 
Угоду уклав уряд від попередньої правля-
чої партії «Громадянська платформа», а 
розірвав уряд теперішньої правлячої пар-
тії «Право і справедливість». Слово у цій 
гарячій дискусії взяв колишній президент 
Польщі Александер Кваснєвський, який 
розкрив сенсаційну інформацію, що пла-
ни купівлі вертольотів були елементом 
ширшої домовленості: Польща мала ку-
пити «Каракали», щоб Франція не прода-
ла кораблів «Містраль» Путіну. Париж 
мав «убити двох зайців»: таки якось че-
рез посередника передати кораблі Росії, 

а собі ще й мати додаткову вигоду, «втю-
хавши» полякам застарілі гелікоптери. 
Тепер Польща почувається ображеною, 
що Париж потрактував її як недорозви-
нену країну «третього світу», а Франція, 
не менш ображена, звинувачує Варшаву у 
безвідповідальності та недотриманні сло-
ва. 
 Але екс-президент Александер Квас-
нєвський в інтерв’ю для Radio Zet усе ж 
критично оцінив рішення Польщі розір-
вати угоду з Францією про купівлю ба-
гатоцільових гелікоптерів «Каракал». 
«Прошу пам’ятати, що з вагомою учас-
тю Польщі ми примусили французів від-
мовитися від одного з їхніх найвигідні-
ших контрактів, а саме від продажу ко-
раблів «Містраль» Росії у зв’язку з її аг-
ресією в Україні», — заявив Александер 
Кваснєвський.
 На запитання, чи купівля Поль-
щею гелікоптерів «Каракал» мала бути 
для французів компенсацією цієї ні-
бито втрати, «подарунком, щоб утер-
ти їхні сльози», екс-президент Польщі 
підтвердив таке припущення. За слова-
ми Кваснєвського, в Європейському Со-
юзі і НАТО це було своєрідною джент-
льменською угодою, щоб у випадку 
майбутніх контрактів на військову тех-
ніку з більшою прихильністю розгляда-
ти французькі пропозиції — очевидно, 
щоб сплатити ці непродані «Містралі».
 Александер Кваснєвський також 
упевнений, що розірвання угоди з фран-
цузами матиме вплив на Польщу: «Поль-
ща відмовилася від цієї джентльменської 
угоди, і, на мою думку, це запам’ятають... 
Ще прошу пам’ятати, що все це відбуло-
ся за тиждень до запланованих багато-ба-
гато місяців наперед міжурядових кон-
сультацій».
 Польська влада повідомила про при-
пинення перемовин з компанією Airbus 
Helicopters на тему контракту про поста-
чання бойових вертольотів Caracal чет-
вертого жовтня. ■

ПІДСТУПИ 

«Владивосток» і «Севастополь» 
продали за долар 
Французькі «Містралі» таки стануть російськими

■

Кремль iз «Містралями» обвів усіх довкола пальця. ❙

СИМВОЛИ

«Гітлер 
капут»
Будинок 
фюрера 
в Австрії, 
який став місцем 
паломництва 
неонацистів, 
знесуть

■

У цих стінах з’явився на світ 
майбутній диктатор. 

❙
❙

ОГОЛОШЕННЯ■

Густу хмару диму було видно навіть із сусіднього 
міста Маннхайм.

❙
❙

КАТАСТРОФИ

Вибух на Рейні 
Трагедія на найбільшому в світі 
хімічному підприємстві  

■
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 «Не дамо там копати! Ляжемо 
під екскаватор»
 Його мама Софія Родіонів-
на була сільською головихою і 
носила майбутнього Героя Ук-
раїни ще під серцем, коли че-
рез їхнє село прокладали доро-
гу. Навмисне чи ні, але згідно з 
проектом асфальтівка мала про-
ходити краєм лісу якраз там, де 
за часів війни були поховані 32 
українські повстанці. Про це 
місце знали старші люди, які 
були свідками тих подій. І саме 
вони стали на захист останньо-
го пристанища безіменних ук-
раїнських героїв. Було це у 
1972 році, коли навіть за слова  
«УПА» чи «повстанець» мож-
на було загриміти до білих вед-
медів. Однак залізницькі селя-
ни нічого не побоялися...
 — Бабусі, старші жіночки 
прийшли в сільраду і сказали: 
«Не дамо там копати! Ляжемо 
під екскаватор, що хочте робі-
те!» Я поїхала в район. У рай-
виконкомі розказала, як люди 
налаштовані. Кажу, невже не 
можна ту дорогу пустити тро-
хи вбік?—розповідала не без 
хвилювання про ті події 44-річ-
ної давнини Софія Гордійчук. 
— Мене заспокоїли, пообіця-
ли питання вирішити, вам, мо-
вляв, відмовляти не можна. 
 Як не дивно, але будівельни-
ки таки відступили трохи вбік і 
могилу не зачепили. А могли б 
закатати в асфальт і сліду не за-
лишилося б. А згодом у пані Со-
фії народився син Ігорчик, яко-
му через сорок два роки судило-
ся теж помирати за Україну на 
рідній українській землі...
 — Ви не думаєте, що ваш 
син, може, тому і вижив у пеклі 
страшного 2014-го, що колись 
ви з односельцями не дозволи-
ли здійснити наругу над моги-
лами тих тридцяти двох невідо-
мих хлопців, які життя віддали 
за Україну, як віддають сьогод-
ні на Донбасі наші хлопці?
 — Думала і не раз. Як то 
страшно... Я не місцева, а люди 
розповідали про тих побитих 
хлопчиків. Вони ніби з Тер-
нопільщини були. Матері де-
яких iз них у радянські часи 
таємно приїздили до нас у село, 
щоб піти на ту могилку, якусь 
квіточку посадити. Селили-
ся на квартиру в когось із са-
мотніх жіночок, щоб ніхто ні-
чого не взнав. Повмирали вже 
ті люди... Хрест там хтось весь 
час ставив, а його зрізали. Вночі 
поставлять — вранці зріжуть. 

А потім наші люди наполягли, 
що на тій могилі має пам’ятник 
бути. Знов ми їдемо в район, а 
там кажуть: «Проводьте в селі 
опитування. Якщо більшість 
проголосує за пам’ятник — тоді 
поставите, а ні — значить ні». 
То вже були часи горбачовської 
відлиги, хоч радянська влада 
ще була. І ми провели місцевий 
референдум, голосували. Біль-
шість виявилася «за». 
 Випадок справді унікаль-
ний. Гроші на пам’ятник повс-
танцям вираховували із зарпла-
ти колгоспників. Найбільше пе-
реймався голова колгоспу, який 
весь час повторював: «Добре по-
думайте, кому пам’ятник буде-
те ставити». Та залізничан уже 
було не спинити. Їздив у Но-
воград-Волинський його замо-
вляти Георгій Іванович Седляр, 
бухгалтер колгоспу, у якого дво-
юрідний брат теж був в УПА. І в 
1989 році на могилі виріс бетон-
ний надгробок. Зрозуміло, на-
писати правду, хто ж лежить у 
цій могилі, тоді не могли. Вже в 
часи незалежності з’явився но-
вий напис і тризуб.

Матері їздили викуповувати 
тіла своїх дітей...
 Про той бій 9 квітня 1944 
року ще пам’ятає кілька най-
старших мешканців Залізниці. 
Любов Степанівна Яремчук на 
власні очі бачила, як усе було: 
 — То була сотня на рейді. 
Ніби з Тернопільщини йшла. 
Вони три дні не спали, не їли і в 
нашому селі мали перепочити. 
Заходять, а тут уже большеви-
ки квартируються. Стрілянина 

зчинилася страшна. Ми в льосі 
спочатку ховалися, потім виліз-
ли. А їх по селу лежить... поби-
тих... Сотенного куля дістала 
через хату від нас. Лежав біля 
колодязя поранений, геть мо-
лодий хлопчина. Сусідка ще на-
пувала його, бо все пити просив. 
Сумка коло нього була і рушник 
вишитий, що дівчина в дорогу 
дала. Большевичка-жінка до 
нього підійшла: «Вставай, бан-
дит!». Він ще припіднявся тро-
хи, а вона йому в спину вистре-
лила. Боже, такі всі хлопці мо-
лоді, красиві... І чого вони такі 
гарні були? Може, тому, що з 

Гуцульщини, в нас таких не 
було. Ще до бою чула, як тітка 
одна бідкалася: «Ой діточки, 
що ви собі думаєте? Переб’ють 
вас усіх. Народ наш такий зрад-
ливий, продадуть вас...» Один 
iз них каже: «Тьотю, не кажіть 
так. Народ у нас хороший, тіль-
ки поневолений весь час. Ми 
вийдемо ще на свою дорогу». 
Частині сотні вдалося вирва-
тися з села, пішли на Харалуг. 
Але там їх теж ждали больше-
вики і добили. Ще сміття сипа-
ли на тому місці, де їх похова-
ли. Не дали на кладовищі похо-
ронити. У нас люди назбирали 
тридцять два вбитих. Хорони-
ти теж не дозволяли. Три дні 
чекали дозволу, вже тіла стали 

розкладатися. Врешті дозволи-
ли поховати у лісі на горбах, як 
казали у нас, там ями і горби, де 
колись руду добували. 
 Ще одна старожилка Оль-
га Степанівна Якобчук розпові-
дала, як вони, дітлахи, бігали 
дивитися на «горби», коли пов-
станців ховали. І досі у неї пе-
ред очима той день, сонячний, 
тихий:
 — Дуби стояли такі високі. 
І вони лежать, молодюсінькі. 
Один чорнявенький, вітер чуба 
розвіває. Господи, цвіт нації, 
убитий, понищений...
 — Люди позносили з дому 
хто рядна, хто сіна, дощок. Ви-
копали здоровенну яму, дошка-
ми застелили. Дівчина наша 
Ліля Гаврилюк, вона санітар-
кою в УПА була, тих хлопчи-
ків обмивала сльозами, наря-
джала, кров з лиця змивала. 
Дівчата позносили рушники, 
очі ними накривали. Клали по 
вісім чоловік у чотири рядочки, 
і так, щоб верхні голови нижніх 
не заступали. А впоперек у но-
гах поклали ще й червоноармій-
ця. Чогось большевики його не 
забрали. Так що їх там не 32, а 
33 лежить...— доповнює нелег-

кі спогади Любов Яремчук. 
 А ще у баби Люби на сільсь-
кому кладовищі лежить її брат 
Григорій. Йому теж було лише 
22, і він застрелився, щоб не 
потрапити в руки НКВС, коли 
криївку викрили. Трохи не 
добіг до рятівного лісу. Якби не 
мати — не було б і могилки бра-
тової, щоб поплакати. Мама ра-
зом із ще кількома матерями за-
гиблих місцевих хлопців поїха-
ли кіньми у Межиріччі викра-
дати чи викуповувати тіла своїх 
дітей. Там було НКВС, куди зво-
зили всіх убитих, щоб потім за-
рити десь, як собак. Коли приї-
хали в Межиріччі, то синів своїх 
не знайшли — хлопці з Харалу-
га вже їх викрали і поховали в 

своєму селі.
 — Хлопці казали: хай ле-
жать тут, ми їх поховали, як 
годиться. Ні, захотіли забра-
ти додому. Розкопали могилу, 
поклали на підводу і повезли. 
А їхати треба тільки коли тем-
но, бо на світанку облави почи-
наються. Поїхали в об’їзд за ба-
гато кілометрів, щоб нікому на 
очі не потрапити. Проїжджають 
якесь село — а тут облава. Вони 
заїжджають у перший-ліпший 
двір, а там купа гною лежить. 
Накидали той гній на підводу з 
тілами і так цілий день простоя-
ли, поки не смеркнеться. Вночі 
приїхали в село і поклали бра-
та в клуні мєстного активіста, 
бо в нього ніхто шукати не до-
думається. А донести не сміє, бо 
наших хлопців боїться. Зібрали 
бігом родину, помили, наряди-
ли Гришу. Ще й сорочку в поспі-
ху навиворіт оділи. Його друзі-
повстанці прийшли попрощати-
ся. І поки не світало, відвезли на 
кладовище, поховали. Так і ле-
жить наш Гриць у себе вдома, а 
не десь у рівчаку, — вицвілі очі 
баби Люби, які вже нічого не ба-
чать, але які стільки всього ба-
чили на своєму віку, стають во-
логими від важких споминів. 
 Не лише світла пам’ять цієї 
немолодої жінки вражає, а здат-
ність мислити. Баба Люба добре 
знає історію України та історію 
Другої світової війни. Перечи-
тала масу книг свого часу, поки 
очі бачили. Знає навіть, як під-
ступно Каганович виманив Ми-
хайла Грушевського і в «психіч-
ну больницю» його відправив», 
про іншу більшовицьку тру-
тизну. Вона не може зрозуміти, 
чому наш народ такий «затов-
чений»? Їй болить, що її брати-
ка і таких, як він, хлопців-пат-
ріотів дехто й досі називає бан-
дитами. Вони що, на Москву 
йшли, на Польщу чи на Берлін? 
Ні, на своїй землі були, тут і по-
мерли. Не може вона неправди 
терпіти... 
P.S. Прочитавши цей матеріал, 
може, відгукнеться хтось, хто 
бодай щось знає про вояків УПА, 
похованих у братській могилі 
села Залізниця Корецького райо-
ну Рівненщини. ■

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Коли їх ховали, 
сурми не грали...
Земляки Героя України Ігоря Гордійчука врятували повстанську 
братську могилу і навіть пам’ятник на ній встановили ще 
за радянської влади

■

Повстанська могила у Залізниці, де спочивають 32 вояки УПА.❙

Любов Яремчук пам’ятає той бій і досі. 
Фото автора.

❙
❙

А впоперек у ногах поклали ще й червоноармійця. 
Чогось большевики його не забрали. Так що їх там 
не 32, а 33 лежить...

Ніна РОМАНЮК
Рівненська область 

У селі Залізниця, де народився Герой України, легендарний спецпризначенець і захисник Савур-Моги-
ли Ігор Гордійчук, є місце, дорога до якого не заростала ніколи, починаючи ще з 1944 року. На підви-
щенні над самісінькою дорогою, що веде від Залізниці до сусіднього Харалуга, видніється пам’ятник, 
на якому два написи. Перший датований 1989 роком «Синам України жертвам війни 1944 від жителів 
села». Другий разом із тризубом та Божою Матінкою вибиті вже в часи незалежності «Героям України 
полеглим 9 квітня 1944 року за наше з вами щастя та волю». І більше нічого, крім вишитого рушника 
і скромних квітів. Жодного прізвища чи імені, хоча в селі всі знають, хто лежить під бетонним хрестом 
на «горбах». Те, що ця могила збереглася до наших днів, великою мірою треба завдячувати мужнім 
мешканцям Залізниці та... Ігорю Гордійчуку.
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Катерина МАРТИЧ
Вінниця

 Нині у Вінницькому бла-
годійному притулку для собак 
«Планета» перебуває майже 
500 собак. Нових тварин сюди 
приводять чи просто залиша-
ють при вході мало не щодня. 
Буває, що за добу в притулку 
стає на 10-15 жителів більше. 
 «На жаль, песиків частіше 
приносять, ніж забирають. А в 
нас уже вольєрів для них немає. 
От недавно під’їхала машина, 
підкинули п’ятьох хворих ко-
шенят і двох малесеньких цуце-
нят, так довелося забрати їх до-

дому. Бо в притулку вже й під-
стилок немає де сушити, не те 
що нових тварин заселяти», — 
розповідає директор притулку 
Тетяна Постановська.
 Часто до притулку потрапля-
ють хворі тварини, з перелома-
ми чи отруєннями. На лікуван-
ня тут витрачають чималень-
кі суми. От тільки благодійний 
фонд притулку поповнюється 
лише за внески небайдужих. Їх 
недостатньо для повного забез-
печення життєдіяльності песи-
ків. Тому керівництво установи 
заборгувало 74 тис. грн. приват-
ній ветеринарній клініці, яка 
постачає медичні препарати. 

 «Потреб у нас надзвичай-
но багато. Навіть дрова закін-
чилися, щоб приготувати соба-
кам їсти. З усього міста підки-
дають тварин. І ми вимушені 
їх брати, бо не можемо дивити-
ся, як вони помирають. От у нас 
лежить великий гарний собака, 
який потрапив під авто на трасі, 
йому потрібно зробити опера-
цію, яка коштує 2 тис. грн.», — 
бідкається Тетяна Постановсь-
ка.
 Директорка та водій працю-
ють на добровільних засадах. 
Ще три людини — за 50 гри-
вень на день. Але вони не отри-
мали зарплату ще за липень, бо 
фонд притулку порожній. Кош-
ти, які надходять, у першу чер-
гу витрачають на харчування та 
лікування.
 Допомогти притулку можна 
не лише фінансово, а й їжею для 
тварин, будівельними матеріа-
лами або медичними препарата-
ми. Тут раді будь-якій підтрим-
ці. Якщо ж хтось забажає взя-
ти тварину з «Планети», то для 

цього з собою варто прихопити 
паспорт. А вже на місці залиши-
ти номер телефону, щоб потім 
можна було зв’язатися з новим 

господарем тварини й перевіри-
ти, чи все гаразд. Непідробним 
має бути й щире бажання знай-
ти чотирилапого друга. ■

Марія СУЛИМА

 На Контрактовій площі у Києві у ми-
нулі вихідні відбувся вже 10-й за ліком 
ярмарок «У пошуках made in Ukraine», 
що традиційно представляє українських 
виробників, як заявляють організатори, 
«від зубної щітки до меблів».
 «Популяризація українського вироб-
ника, його знайомство зі споживачем, сі-
мейний відпочинок, велика дитяча зона 
— кожен знайде що робити», — так опи-
сує мету проведення ярмарку його керів-
ник Алла Шевчук. А ще запевняє, що 
взяти участь у ярмарку може практич-
но кожен, бо ж ціни й умови дуже індиві-
дуальні: «Умови, як і ціна, — різні, за-
лежно від того, який виробник — почат-
ківець чи той, що має свої фабрики та за-
води. Є пільгові умови — ми дозволяємо 
маленьким виробникам ділити місце на 
кількох людей».
 На ювілейному ярмарку особливу 
увагу організатори приділили гастроно-
мічній частині. «Люди дуже багато часу 
проводять на фудзоні, куштують різні 
страви, набирають сумки ковбас, сирів, 
— розповідає Алла Шевчук. — У магази-
нах зазвичай можна купити продукцію 
з великих заводів. А в нас представлені 
навіть маленькі фермерські господар-
ства».
 Гастрономія справді неабияк попу-
лярна серед відвідувачів ярмарку. Саме 
там — найдовші черги. І причин тут, ма-
буть, декілька. По-перше, асортимент 
товарів справді чималий: різноманіт-
ні сири, молоко, багато видів олії, мед, 
м’ясо, чаї, варення, хлібці та ін. По-дру-
ге, виробники щедро дозволяють кушту-
вати — походивши між рядами, можна 
запросто наїстися.
 Щодо цін — то сир, наприклад, у серед-
ньому коштує 30 грн. за 100 грамів, олія з 
насіння гарбуза — 120 грн. за 0,25 л., банка 
арахісового масла — до 80 гривень, а пляш-
ка органічного вина — 150 грн. Традиційно 
найдорожчі — це готові смаколики: цукер-
ки і печиво по 20 грн. за штуку, сироїдні 
цукерки — до 25 грн. Утім, на думку про-
давців, це ціна невелика для ярмарку, на 
який вхід безплатний.
 На моє запитання, чи не спричине-
ний попит на продукти високими ціна-
ми на непродуктові товари, одяг зок-
рема, керівник ярмарку Алла Шевчук 
каже, що ні: «Так, у масмаркетах, мож-
ливо, одяг дешевший, але якість з ук-
раїнською не порівняти».
 Я недарма про це поцікавилася, адже 
ціни на одяг подекуди справді захмарні. 
Ціна на сукню сягає 2500 грн., шкіряний 
наплічник — 3500 грн., хомут на шию 

— 1300 грн. На мої запитання, чому так 
дорого коштує сукня, виробник відпові-
дає: «Усю тканину ми купуємо за кордо-
ном. У нас, крім льону, хороших тканин 
не виробляють. Звідси — така ціна».
 Про коштовні закордонні тканини і 
відсутність вітчизняних казали прак-
тично всі виробники, пояснюють: саме 
ціна на матеріал і формує ціну на ви-
ріб. «Є українські, є закордонні ткани-
ни, але в основному закордонні, бо нині 
українських дуже мало», — розповідає 
продавчиня з Сум. «Чому ж ваша сукня 
коштує лише 700 гривень? — запитую 
я її. — От поруч продають за 1700?» — 
«Мабуть, ціна тканини вища. Ми заку-
повуємо майже натуральні тканини, є 
невелика кількість домішок».
 Зважаючи на непросту економічну 
ситуацію, що склалася у країні, цікав-
люся, чи розкуповують такі недешеві 
плаття. Відповідь лунала практично од-
накова — так, купують. Єдине, від чого 
залежить кількість проданих товарів, 
— це сезон і погода. Кажуть: «Хто ро-
зуміє, чому така ціна, — купують без пи-
тань».
 Про проблему з хорошими вітчизня-
ними тканинами, судячи з усього, по-
купці знають добре. На моє запитання, 
що і за скільки купили, пані Леоніда з 
Києва відповідає: «Я купила светр за 650 
гривень і сукню за 1500. Мені ціни нор-
мальні. Якщо річ гарна, то вона кошту-

ватиме дорого, якщо не дуже — то і ціна 
відповідна. Ціна відповідає якості. Та й 
тканину везуть із-за кордону».
 Утім чи не найбільший попит серед 
одягу має взуття, порівняно з хомутом 
на шию за 1300 грн. ціна на шкіряні че-
ревики — 1400 грн. — видається справ-
ді смішною.
 «Ціни дуже різні, — ділиться вра-
женнями жіночка. — Пальто ми бачили 
і за 5000 грн. Трошки задирають голови 
продавці, але на кожний товар є свій по-
купець».
 Склалося враження, що покупець 
звик до дорожнечі товару Made in 
Ukraine і сприймає її як належне — ніх-
то особливо не обурювався. Чи то вва-
жають вітчизняну продукцію аж такою 

якісною, бо всі, кого не питала, каза-
ли про її високий рівень і спроможність 
конкурувати з закордонною. Чи то через 
поблажливість до своїх. Чи то люди вже 
звикли до таких цін. 
 Утім, хай які цифри на цінниках, 
відвідувачі такими ярмарками задово-
лені й переконані, що їх треба проводи-
ти. Задоволені з таких ярмарків і про-
давці:
 — Підвищується кількість продажів 
після ярмарку — відсотків на 10-20.
 А поки я ходила-прицінювалася, під 
вечір фудзона стала мегапопулярною — 
подовшали черги до глінтвейну та чебу-
реків, порожніли казани... Гарно й ціка-
во. Ціни, щоправда... Дещо — тільки по-
дивитися. ■

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

Хомут на шию і черевички
Ярмарок вітчизняних товарів низькими цінами не балує

■

Креатив від продавців горіхів.
Фото автора.

❙
❙

Для найменших відвідувачів 
організували зоокуточок.

❙
❙

Купувати українське стає звичкою.❙

ЗООКУТОЧОК

Планета собак
Півтисячі хвостатих безхатченків 
доглядають у благодійному притулку 

■

Коли не б’ють і не труять, а годують.
Фото автора.

❙
❙
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Анатолiй СИГАЛОВ
Київ — Єрусалим

Верховна Рада у... Кнессетi
 Двадцять п’яту рiчницю 
Незалежностi України широ-
ко вiдзначили в Ізраїлi. Напе-
редоднi до Єрусалима прибула 
найбiльша за всi часи українсь-
ко-iзраїльських взаємин деле-
гацiя Верховної Ради України у 
складi 80 (!) чоловiк. Для порiв-
няння зазначу, що в iзраїль-
ському парламентi (Кнессетi) 
всього 120 чоловiк.
 І нiчого дивного нiхто не вба-
чав у тому, що в кулуарах Кнес-
сету, у рiзних мiнiстерствах i 
вiдомствах можна було зустрi-
ти таких знаменитих у нас Оле-
га Ляшка, Антона Геращенка, 
Людмилу Денисову, Мустафу 
Джемiлєва, Георгiя Логвинсь-
кого, Сергiя Березенка, Юлiя 
Мамчура, почесного консула 
Держави Ізраїль у Захiднiй Ук-
раїнi Олега Вишнякова... Ук-
раїнських парламентарiїв радо 
приймали спiкер Кнессету 
Юлiй Едельштейн (до речi, ро-
дом iз Чернiвцiв), мiнiстр обо-
рони Авiгдор Лiберман, мiнiстр 
у справах репатрiацiї та абсор-
бцiї Софа Ландвер. Як пiдкрес-
лювали високопосадовцi, з часу 
заснування власної держави 
(1948 рiк) Ізраїль перебуває 
практично у станi вiйни, але ус-
пiшно протистоїть агресивним 
вiйськовим дiям низки сусiднiх 
держав, а також професiйним 
терористам, якi прагнуть деста-
бiлiзувати спокiй у країнi. До-
свiд Ізраїлю, пiдкреслив, зокре-
ма, мiнiстр оборони, може бути 
застосовано Україною: «У вiй-
нi найголовнiше не спiввiдно-
шення сил супротивникiв i на-
вiть не рiвень озброєнь, а дух, 
прагнення вiдстояти вибороне-
ну незалежнiсть, а в українцiв 
таке прагнення є», — пiдкрес-
лив Авiгдор Лiберман.
 Цiкавими були зустрiчi 
з iзраїльськими українiста-
ми: президент Асоцiацiї украї-
нознавства Ізраїлю Вольф Мос-
кович та академiк-секретар 
Асоцiацiї Людмила Димерська-
Цигельман влаштували мiжна-
родну конференцiю «Єврейсь-
ко-українськi взаємини: спiвiс-
нування та конфлiкт». Робочою 
мовою конференцiї одразу стала 
українська — нею робили як на-
уковi доповiдi (доценти Вiктор 
Радуцький та Ошер Вiльхер), 
так i вели широку дискусiю, тон 
в якiй задавав українознавець i 
викладач Юхим Торчинський.
 Ізраїльськi українiсти не 
оминали гострих кутiв — у 
взаєминах мiж обома народа-
ми всiляке бувало, проте на-
голос робили не на конфлiк-
тi, а саме на спiвiснуваннi. І 
тут яскравих прикладiв було 
чимало. Так, уже згадуваний 
Юхим Торчинський презенту-
вав книгу Авраама Шифрiна 
«Четвертий вимiр. Свiдоцтва 
очевидця», яка стала справж-
ньою сенсацiєю. Автор книги, 
заарештований 1953 року за 
стандартним звинуваченням у 
«шпигунствi», поневiряючись 
по сталiнсько-берiївських кон-
цтаборах (ГУЛАГах), спiлку-
вався з тогочасною українсь-
кою нацiональною елiтою, яка 
вiдбувала покарання за iдейнi 
переконання.
 — «Про те, щоб видати кни-
гу в Радянському Союзi, в Росiї, 
годi було й думати, — наголо-
шує Юхим Торчинський. — І 
рiч тут не в тiм, що автор iз не-
прихованою симпатiєю гово-
рить про українських нацiо-
налiстiв, з якими тодiшня вла-
да в СРСР i нинiшня у Росiї вела 

запеклу боротьбу. Цi свiдчення 
— єдинi у своєму родi.
 Юхим Леонтiйович познайо-
мив мене з вдовою автора книги 
— Елеонорою Шифрiною, яка 
здiйснила справжнiй грома-
дянський подвиг: не лише зму-
сила чоловiка по свiжих слiдах 
вiдтворити свої спогади, а й збе-
регла рукопис, видавши його 
свого часу в нiмецькому видав-
ництвi «Посев» (за життя чо-
ловiка), а нинi — в одному з ви-
давництв Єрусалима.
 Панi Елеонора перебуває у 
поважному вiцi. Вона показує 
менi свiтлину молодої вродли-
вої дiвчини, стверджуючи, що 
це — вона. Я вiрю їй на слово, 
бо не бачу нiякої схожостi мiж 
юною красунею та моєю спiв-
розмовницею, якiй виповнило-
ся... Утiм жiночий вiк називати 
не прийнято, тому скажу, що ця 
чепурна жiнка молода душею, 
знає собi цiну й не дуже милує 
нашого брата журналiста. Про-
те дiзнавшись, що я приїхав з 
України, та ще й у ювiлейний 
рiк її незалежностi, погодилася 
вiдповiсти на мої запитання.

«Його заарештували 
з чекiстським шиком»
 ■ Як виглядав сценарiй аре-
шту вашого чоловiка — його 
взяли на роботi чи вдома?
 — Його заарештували зi 
справжнiм чекiстським ши-
ком, iз мiлiцейським розмахом: 
просто на вулицi кiлька дужих 
оперативникiв скочили з двох 
легкових «емок» i, наставивши 
на нього пiстолети, заштовхали 
в автомобiль.
 Пiсля швидкого упередже-
ного слiдства його зачинили в 
одиночнiй камерi Бутирської 
тюрми, невдовзi вручили об-
винувальний висновок, у яко-
му зазначалося, що слiдством 
та агентурними даними вста-
новлено, що вiн, «продершись» 
крадькома на посаду юрискон-
сульта в систему Мiнiстерства 
озброєнь СРСР, протягом кiль-
кох рокiв займався шпигунсь-
кою дiяльнiстю на користь 
США та Ізраїлю. Як саме вiн ви-
конував завдання своїх далеких 
покровителiв, якi вiдомостi їм 
передавав, не було зазначено.
 ■ Шпигунство на користь 
iноземної держави, хай навiть 
i припущене, це за тих часiв — 
неминучий розстрiл.
 — Так, але до останньої хви-
лини Авраам не втрачав надiї, 
що розстрiлу все ж не буде, 
адже вiйськовий прокурор не 
навiв жодного конкретного епi-
зоду, жодного доведеного фак-
ту. І раптом, наче грiм серед яс-
ного неба: «Шифрiна Авраама 
Ісааковича засудити до вищої 
мiри соцiального захисту — 
розстрiлу...»
 Пiдлога хитнулася пiд но-
гами, затьмарився розум, ша-
лено закалатало серце. Вiн i не 
помiтив, як опинився у бруднiй 
холоднiй камерi смертникiв.
 Удруге цi страшнi вiдчуття 
прийшли до нього через пiвро-
ку, коли вiдкрилося вiконце у 
дверях i наглядач запитав: «Ти 
Шифрiн? Прочитай i розпиши-
ся».
 Авраам автоматично пробiг 
текст, вiд якого обертом пiшла 
голова: повiдомляли, що роз-
стрiл йому замiнено на 25 рокiв 
ув’язнення в таборах суворого 
режиму, а пiсля цього ще п’ять 
рокiв заслання на пiвнiч i п’ять 
рокiв поразки у громадянських 
правах.
 ■ За радянською тюремною 
традицiєю, тих, кому розстрiл 
було замiнено на заслання, од-
разу переводили до загальної 

камери, де були якiсь люди.
 — Його також перевели: 
вштов хнули у велике кам’яне 
примiщення, i вiд великої кiль-
костi людей замиготiло в очах, 
адже вiн пiвроку сидiв в оди-
ночцi, чекаючи розстрiлу, не 
спiлкуючись нi з ким. Його ото-
чили, хтось пiднiс кухоль iз во-
дою. Говорити вiн не мiг, та його 
й не примушували — всi розумi-
ли його стан.
 Пiсля усамiтнення в оди-
ночнiй камерi та напружено-
го очiкування розстрiлу опи-
нитися в оточеннi пiвсотнi лю-
дей — то велике емоцiйне на-
вантаження. На щастя, тут не 
були рецидивiсти, а нормальнi, 
я б сказала, iнтелiгентнi люди. 
Судiть самi: в камерi перебу-
вали американський генерал, 
член японської iмператорської 
сiм’ї Каноя, Герой Радянського 
Союзу, льотчик, дружину яко-
го хотiв зґвалтувати Берiя, а чо-
ловiк вступився за неї, молодий 
етнiчний латвiєць iз Ленiнгра-
да, який вiдвiдав лiтнiх батькiв 
у звiльненiй (!) Латвiї, нiмець-
кий вiйськовий лiкар, який, 
користуючись службовими обо-
в’язками, надавав допомогу 
ра дянським вiйськовополоне-
ним у концтаборi — «боягузам 
i зрадникам» — за сталiнським 
формулюванням, глухонiмий, 
який на запитання про своє 
життя виразно провiв долонею 
по горлу й смачно плюнув, кол-
госпник iз Рязанi, який викрив 
злодiїв — голову колгоспу та 
парторга.
 Були тут i жертви ранньо-
го розкуркулення, цi не припи-
няли дивуватися: тут i хлiба да-
ють, i цукру ложечку, i марга-
рину клаптик, мовляв, коли б у 
колгоспах про це дiзналися, усi 
б натовпом сюди прийшли.
 І в усiх один вирок — роз-
стрiл, який замiнено на 25 рокiв 

таборiв.
 ■ Книгу «Четвертий вимiр» 
ваш чоловiк позначив як доку-
ментальну, вiдтак, за закона-
ми жанру, автор мав би назва-
ти конкретнi прiзвища конк-
ретних людей.
 — І вiн це зробив, але дещо 
пiзнiше, коли всiх його спiвка-
мерникiв (i його в тому числi) 
завантажили у товарнi ваго-
ни й довго везли в далеку глу-
хомань. Утiм звернiмося до 
першоджерела: «Узимку 1955 
року в сибiрськiй тайзi на на-
рах тюремного бараку зони 
№04 Тайшетського озерно-
го полiтичного табору сидiла 
група людей в обiдраних чор-
них ватянках iз багатозначни-
ми номерами на грудях i спинi. 
Навряд чи хтось зi знайомих (i 
навiть рiдних) мiг би одразу 
впiзнати серед цих виснаже-
них людей iз поголеними голо-
вами американського генера-
ла Стенлi Дубiка, який пiд час 
Другої свiтової вiйни очолю-
вав розвiдку США проти нiм-
цiв у Польщi й був викраде-
ний оперативною групою МДБ 
СРСР у Вiднi 1947 року; або нi-
мецького генерала Сарторiу-
са — контррозвiдника, який 
довiрився радянському коман-
дуванню i 1948 року був сило-
мiць вивезений iз Захiдного 
Берлiна; радянського генера-
ла Вiйськово-Повiтряних сил 
Гуревича, iнженера Гормана з 
Новосибiрська, в якого значи-
лося коротко: «Шпигун Гвате-
мали»; єврея, засудженого за 
«український нацiоналiзм» — 
у нiмецьких концтаборах вiн 
видавав себе за українця.
 Був разом iз нами Микола 
Богомiнський — лiтня людина 
з дивною долею: починав рево-
люцiю в Сибiру, його iм’я й сьо-
годнi на однiй iз вулиць Челя-
бинська, проте вiн сидiв уже 

вiсiм рокiв як шпигун i ворог 
народу».
 ■ Українськi полiтв’язнi 
розповiдали менi, що всiх 
ув’язнених, якi тижнями 
страждали в товарняках, у цен-
трi Сибiру — Новосибiрську — 
вивантажували на своєрiдний 
привал, щоб розiм’яли кiстки, 
пiд конвоєм сходили до вби-
ральнi. Цей пересильний пункт 
став iсторичною пам’яткою Но-
восибiрська. Як описує його Ав-
раам Ісаакович?
 — Цi рядки неможливо 
читати буз душевного трепету: 
«Ось вже позаду три тисячi кi-
лометрiв, i нас нарештi виван-
тажують: цього разу це Ново-
сибiрськ, унiверситетське мiс-
то. З вiкна «воронка» бачу дов-
гу центральну вулицю, потiм 
трусанина по бокових провул-
ках, i ми у дворi пересилки iн-
шого типу — щось на зразок та-
бору з бараками. Загнали нас до 
великої кiмнати — зали, де на 
стiнах i стелi я побачив тисячi 
написiв: iдучи повз пересил-
ку, рiднi та друзi намагалися 
залишити по собi слiд. Я почав 
читати i був приголомшений: 

Новий погляд на українських нацiоналiстiв

СИЛЬНІ ДУХОМ■

Авраам Шифрiн:
Ілюстрацiї з книги Авраама Шифрiна «Четвертий вимiр».❙
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тут були й сльози дружини, що 
пише чоловiку, i повiдомлення 
про зраду товариша. Тут були 
написи всiма мовами свiту — 
вiд англiйської до японської. 
Тут мати повiдомляла синовi, 
що засуджена до вiчної катор-
ги, тут були зойки закоханих, 
розлучених силомiць i кинутих 
у нiч таборiв, тут сподiвалися на 
випадок проїзду близької люди-
ни, яка також прямує у страш-
ну путь».
 ■ Із перших днiв приходу до 
влади бiльшовики оголосили 
тотальну вiйну церквам, духiв-
ництву та вiруючим. Саджа-
ли цих мирних людей безпере-
рвно, i це не припинялося анi 
пiд час вiйни, анi пiсля неї...
 — Цi люди трималися з ви-
нятковою мужнiстю. Навiть 
катiвнi та знущання тюремни-
кiв не змушували їх виходити 
на безглуздi, нiкому не потрiб-
нi роботи. Їхнiй лiдер, як сказа-
ли б нинi, Савелiй Солодянкiн у 
вiдповiдь на вимогу начальника 
табору (а це, не забудемо, най-
головнiша людина) зняти пе-
ред ним шапки заявив вiд iменi 
всiх: «На роботу для диявола 
ми не пiдемо, для диявола ми 
не працюємо й шапки перед то-
бою не знiмемо, ми лише Богу 
вклоняємося».
 Здавалося, що з начальни-
ком табору станеться напад. На-
годований i тепло одягнений, 
вiн височiв своєю тушею над на-
пiвголодними кiстяками, обси-

паючи їх добiрною лайкою, пог-
рожуючи карцером. У вiдповiдь 
уся група пройшла повз майо-
ра, i, проходячи, кожен хрестив 
його здалеку рукою й виразно 
промовляв: «Згинь, дияволе». 
Авраам Ісаакович робить вис-
новок: «То була вражаюча кар-
тина: спокiйнi люди не вiд свi-
ту цього з однаковим хрестом 
i твердим «згинь, дияволе» та 
представник влади «робiтникiв 
i селян», що захлинався в iсте-
рицi та нецензурнiй лайцi.
 Цi чудовi люди йшли спокiй-
ними та зосередженими: вони 
глибоко вiрили, що Творець 
веде їх правильним шляхом, 
i страждання сприймали як 
благословiння. Вони не чини-
ли спротиву нагляду у справах 
мирських, але твердо стояли 
на своєму, коли зачiпали їхнi 
релiгiйнi переконання, — тут 
вони були непохитнi».

Героям — слава!
 ■ Пiсля приєднання захiдно-
українських земель до Радянсь-
кої України (УРСР) «доблеснi» 

чекiсти й туди перенесли свої 
нелюдськi методи: почали ма-
сово вивозити до Сибiру та пiв-
нiчних районiв Росiї тих, хто 
чинив спротив приєднанню, що 
означало тотальний контроль 
Росiї над землями, якi приєдна-
лися, й над Україною в цiлому. 
Чи перетиналися шляхи Авра-
ама Шифрiна з українськими 
нацiоналiстами i який слiд за-
лишили цi люди в його душi?
 — Хоч як це дивно звуча-
тиме для когось, але україн-
цi, що сидiли за нацiональну 
iдею, одностайно пiдтримали 
євреїв пiд час горезвiсної наду-
маної «справи лiкарiв», адже 
вбачали в євреях своїх духов-
них побратимiв: i тих, й iнших 
радянська пропаганда таврува-
ла ганьбою, знищувала мораль-
но, духовно, а якщо треба, то й 
фiзично. Ось як це описує ав-
тор: «У нашiй зонi знову зiбра-
лися найвизначнiшi керiвни-
ки українського нацiонального 
руху: Горбовий, знову заареш-
тований (пiсля зовсiм нещодав-
ного звiльнення), Лебiдь, Соро-
ка, Грицяк, Шухевич, Долiш-
ний, Дужий. Цi люди мали смi-
ливiсть вiдкрито стати на наш 
бiк, i я був iз ними у добрих сто-
сунках. Усi вони трималися пе-
ред адмiнiстрацiєю з гiднiстю 
i тим показували приклад ря-
довим бiйцям свого руху. І це 
при тому, що всi вони мали ста-
тус «ворогiв народу», що вбити 
їх могли кожної митi, i вiдповi-

дальностi за це нiхто не понiс 
би».
 Характерно, що Авраам i 
пiсля визволення листувався 
з такими дiячами українсько-
го нацiонального руху, як Ми-
хайло Колесник, Павло Кули-
няк, Василь Ільчук. Листи вiд 
них надходили з Дубровлагу, де 
сидiли цi люди, а коли декого з 
них звiльнили, Авраам писав їм 
у всi кутки Захiдної України.
 ■ Українськi нацiоналiсти, 
з якими щодня стикався Авра-
ам Ісаакович, справили на ньо-
го велике враження — до такої 
мiри, що їхнiх керiвникiв вiн 
описав досить докладно. Вихо-
дячи з того, що цих людей спри-
ймають в Українi по-рiзному, я 
просив би вас утриматися вiд 
власних коментарiв, виклав-
ши особистi думки автора, за-
фiксованi в оригiналi.
 — У мене немає заперечень. 
Отже,

Володимир Горбовий:
 «Володимир Горбовий, ук-
раїнський нацiоналiст, визнач-

ний юрист i друг Степана Бан-
дери, розповiдав менi про те, 
що пiд час Другої свiтової вiй-
ни українцi билися з нiмцями, 
i нiмцi кидали їх у концтабори. 
Коли цих українцiв звiльнили 
радянськi вiйська, МДБ одразу 
перевело їх у радянськi концта-
бори.
 Перериваючи послiдовнiсть 
мого викладу, повинен сказа-
ти, що в СРСР Горбовий вiд-
сидiв усi 25 рокiв — «повну ко-
тушку», яка несподiвано засвi-
тила й менi.
 Спокiйнiсть, сердечнiсть, 
ввiчливiсть цiєї людини викли-
кала повагу друзiв, а його стiй-
кiсть захоплювала нас, збивала 
з нiг ворогiв.
 Щороку його возили етапом 
до Києва та Львова, МДБ навiть 
возило його Україною, переко-
нуючи, що українцi щасливi 
за радянської влади, умовляю-
чи пiдписати вiдмову вiд нацiо-
налiстичних переконань, обiця-
ючи спокiйне життя та профе-
сорську кафедру. МДБ приво-
зило i його сiм’ю, сподiваючись, 
що сльози дружини та благан-
ня дiтей зламають його. Дарма: 
щороку Горбовий повертався з 
такої поїздки знову до табору».

Йосип Слiпий:
 «А кардинал української 
церкви Йосип Слiпий у своїй 
арештантськiй одежинi вигля-
дав велично. Його манера три-
матися змушувала навiть сол-

датiв з охорони бути з ним ввiч-
ливими.
 Ця врiвноважена високо-
освiчена людина сидiла в ра-
дянських таборах уже друге де-
сятилiття. Його допитливiсть 
i доброзичливiсть приверта-
ли до нього хороших людей. 
Я пам’ятаю, як вiн читав нам 
щось на зразок лекцiй iз пи-
тань релiгiйної фiлософiї i сам 
слухав лекцiї професора-єврея 
Юрiя Меклера з питань новiт-
ньої фiзики.
 Слiпий був дуже хворий, але 
тримався стiйко й намагався не 
лише не бути тягарем для това-
ришiв, а й допомагати їм. Ми 
розумiли, що такого вождя на-
цiоналiзму, яким був Слiпий, 
радянська влада не вiдпустить: 
для українцiв вiн був чимось на 
зразок духовного прапора.
 А ми з уст цiєї людини почу-
ли те, про що не мали наймен-
шої уяви: польський кардинал 
Кароль Войтила рятував євреїв 
у Краковi, український карди-
нал Андрей Шептицький ряту-
вав євреїв у Львовi, отець Оме-
лян Ковч рятував євреїв в ук-
раїнських Перемишлянах. І тут 
пролунала необачлива реплiка 
фiзика Юрiя Меклера: якщо 
вашi колеги-iєрархи рятували 
євреїв вiд нацистської влади, то 
чому б вам, пане кардинале, не 
рятувати нас вiд бiльшовицької 
влади?..
 Йосип Слiпий знiтився, нiби 
вiдчув провину...»

Юрiй Шухевич:
 «Юрiй Шухевич був iще мо-
лодий, але по тюрмах i табо-
рах поневiрявся бiльше десяти 
рокiв. Його заарештували у вiцi 
14 рокiв i вiдправили в дитячий 
концтабiр (були й такi табори в 
СРСР). До дорослих вiн потра-
пив пiсля того, як йому випов-
нилося 18 рокiв. Його нiхто не 
судив, тюремного термiну не 
призначав, а на його справi за-
мiсть статтi кодексу стояли лi-

тери «ЧСВН» — член сiм’ї воро-
га народу. З такими страшними 
лiтерами радянська влада вiд-
правляла до таборiв i в’язниць 
тисячi безневинних людей, так 
пройшов крiзь 20 рокiв таборiв 
син розстрiляного Сталiним єв-
рейського генерала Йони Якiра 
— Петро.
 Юра був веселий i товарись-
кий: у дитячих таборах вiн не 
мав змоги навчатися i тепер ко-
ристувався будь-якою нагодою, 
щоб вiд iнтелiгенцiї, яка сидi-
ла в таборi, почерпнути знан-
ня, яких вiн жадав: iсторiя, фi-
лософiя, лiтература, математи-
ка, поезiя — таким було коло 
його iнтересiв, i всi цi лекцiї 
охоче читали для нього друзi-
професiонали, якi були поруч i 
так само, як i вiн, тягли строк. І 
сам вiн вносив бадьорiсть своєю 
життєрадiснiстю й завжди на-
магався допомогти слабким i 
немiчним виконувати норму.
 Хочу одразу розповiсти про 
долю цiєї чудової людини: ми 
розлучилися з ним, коли 1963 
року КДБ несподiвано перевiв 
його до Володимирської тюрми 
— найсуворiшого полiтiзолято-
ра. Поцiлунок та обiйми поспi-
хом: «Побачимося в Ізраїлi», i 
Юрко зник в отворi вахти.
 І от я в Ізраїлi, а доля Юри 
— трагедiя: пiсля 20 рокiв 
ув’язнення його звiльнили, та 
не дали повернутися в Україну. 
А 1972 року знову заарештува-
ли й засудили ще на 10 рокiв 

ув’язнення, без усiлякої, до 
речi, причини. На волi залиши-
лися його молода дружина та 
двоє дiтей: нинi радянська вла-
да гуманна, i його дiтей до конц-
табору поки не вiдправила».

Випробовування ГУЛАГом
 ■ На вiдмiну вiд українцiв 
євреї отримали власну держа-
ву набагато ранiше (травень 
1948 року). Це викликало неса-
мовиту лють сталiнського ото-
чення, яке хотiло бачити євреїв 
(принаймнi радянських) у го-
резвiсному Бiробiджанi — тай-
говiй глухоманi, де водяться 
хмари небезпечних комах, вiд 
укусу яких дитина помирає, а 
доросла людина впадає в сон. 
Тож у сталiнсько-берiївських 
таборах дедалi частiше почали 
з’являтися євреї, якi не бажа-
ли такого «переселення». Без 
краплi жалю «доблеснi» чекiс-
ти переважно вночi зривали їх 
iз вогнища рiдної домiвки, вiд-
ривали вiд дружин i дiтей, ки-
даючи в екстремальнi умови — 
на наругу та погибель.
 — Справдi, наша розмо-
ва була б неповною, якби ми 
не торкнулися в’язнiв-євреїв, 
хоча Авраам Ісаакович не про-
тиставляє один народ iншо-
му, вiн з однаковою симпатiєю 
пише про тих, хто зламався i 
впав у вiдчай, i про тих, хто за-
гартувався, вистояв, пройшов 
крiзь усi кола ГУЛАГiвського 
пекла. І хоч вiн українець, хоч 
єврей, для Авраама не мало 
нiякого значення.
 Про українцiв я говорила, 
тож зупинюся на євреях. Ось 
бойовий генерал, який став ко-
лишнiм генералом, колишнiм 
Героєм Радянського Союзу, ко-
лишньою людиною, — Гуревич. 
Вiн помирає на смердючому 
матрацi на купi гнилої соломи. 
Всi зеки приносять йому воду та 
їжу, та вiн не п’є i не їсть, вiн 
вiддає перевагу смертi. Час вiд 
часу приходячи до тями, гене-

рал Гуревич iз гiркотою повто-
рює: «А я ж цим мерзотникам 
усе життя чесно служив».
 А через два тижнi, пiсля того 
як його тiло опустили в загаль-
ну, не позначену його iменем 
могилу, надiйшов циркуряр iз 
Москви про те, що Гуревича ре-
абiлiтовано, i це iєзуїтське фор-
мулювання «у зв’язку з вiдсут-
нiстю складу злочину».
 Це ж тiльки в СРСР мог-
ли бути такi потворнi явища: 
спершу людину знищили, а 
далi дiйшли висновку, що «не-
має складу злочину».
 Пряма протилежнiсть йому 
ремiсник Золя Кац — iнвалiд 
Великої Вiтчизняної вiйни, що 
сидiв уже тричi, пошматова-
ний операцiями вiд поранень, 
отриманих на фронтi. Уродже-
нець українського мiстечка, 
вiн не бажав їхати у чужий єв-
реям Бiробiджан, зате потра-
пив на каторгу i мужньо пере-
носив її, як i трагедiю розлучен-
ня з сiм’єю, яку силомiць вивез-
ли до Бiробiджана.
 Вистояв, не впав у простра-
цiю й професор-фiзик Юрiй 
Меклер. Його звинуватили у 
пропагандi сiонiзму на тiй пiд-
ставi, що вiн часто посилався 
на працi фiзикiв-євреїв Альбер-
та Ейнштейна та Норберта Вiне-
ра, що беззастережно прийняв 
концепцiю радянського генети-
ка-єврея Рапопорта, вiдкинув-
ши псевдотеорiї шарлатана та 
пройдисвiта вiд науки сталiнiс-
та Трохима Лисенка.
 Ось мужнiй професор Ка-
ганов — яскрава, талановита 
особистiсть. У таборi вiн читав 
лекцiї з нових тодi наук — пара-
психологiї та теософiї, а євреїв 
крадькома навчав iвриту. Див-
но, але адмiнiстрацiя табору 
ставилася до нього поблажли-
во, бо в названих науках нiхто 
нiчого не розумiв. Жодного сло-
ва!
 До речi, про адмiнiстрацiю. 
Саме Каганов розтлумачив їй, 
що Гватемала — то не прiзвище, 
а країна, i той, хто тягнув строк 
як «шпигун Гватемали», а таких 
було чимало, працював зовсiм не 
на користь якоїсь особи.
 Людина високоосвiчена, Ка-
ганов, здавалося, знав усе. Та 
одного збагнути не мiг: як ста-
лося, що конфiденцiйний  лист, 
якого вiн вiдправив першому 
послу Держави Ізраїль у СРСР 
Голдi Меїр, потрапив... на стiл 
слiдчого МДБ, який тут же зви-
нуватив Каганова в єврейсько-
му буржуазному нацiоналiз-
мi».
 Нiхто не взяв до уваги, що 
дружина Каганова два роки 
провела у блокадному Ленiн-
градi, вiдтак страждала на 
малокрiв’я, i ця недуга переда-
лася й двом їхнiм дiтям, тож до 
листа Голди Меїр Каганов до-
клав довiдки медикiв, з яких 
випливало, що його дружинi та 
дiтям перебування на територiї 
Єврейської автономної областi 
загрожує смертельним наслiд-
ком». Тому й просив посла вiд-
крити вiзу до Ізраїлю навiть не 
йому, а дружинi та дiтям, i за це 
«схопив» 15 рокiв.
 Зрозумiло, перелiк тра-
гiчних iсторiй можна продов-
жити, але наголос автор ро-
бить на iншому: що не люди-
на, пiдкреслює вiн, то брила, 
мiцна непересiчна особистiсть, 
i неважливо, єврей вiн чи ук-
раїнець, бо ГУЛАГ iз його не-
людськими випробування-
ми швидко перековує людей, 
i навiть запеклi нацiоналiсти 
— хоч українськi, хоч єврей-
ськi — приходять до одвiчних 
людських цiнностей — друж-
би, щиростi, сердечностi i, 
якщо хочете, любовi. ■

Цi люди стали на наш бiк
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Мрії Кохи
Три в одному дев’ятирічної 
Софійки Шлінчак
Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Софійка Шлінчак придумала, написала і нама-
лювала книжку «Надзвичайні пригоди Кохи, Айка 
та Дзю» — таке творче «три в одному». Тобто ство-
рила її майже від «А» до «Я». Малюнки: яскраві, ха-
рактерні, динамічні, виразні й дуже дитинні. Добре-
таки потрудилася дiвчинка! Чомусь провелася пара-
лель iз моєю досі улюбленою (не завше зручно зізна-
ватися, бо давно вже не дитина) і досі настільною 
«Ясоччиною книжкою». Не тепер — iще тоді вивчи-
ла її напам’ять, але й досі цитую принагідно, — так 
врізається в дитячу свідомість талановитий творчий 
і водночас дуже простий (за що люблю й любитиму 
дитячі книжки) меседж. 
 Думається мені зараз, читаючи першу книжечку 
маленької письменниці, що таки правду кажуть, що 
вустами дитини промовляє істина. А полягає вона в 
тому, що справжня дружба на землі існує, що мрії 
таки здійснюються і що добро, як не банально це зву-
чить, таки перемагає зло. Хоча б тому, що заперечи-
ти простим логічним висновкам казочки не зможе 
жоден дорослий дядечко чи тітонька — занадто вони 
обґрунтовані й щирі.
 «Ви знаєте, де водяться папуги й леви?» — щиро 
запитує юна письменниця в першому рядку свого 
твору й відразу відповідає: «Звісно, в Африці!». І 
потенційний читач уже полегшено зітхне: значить, 
книжка не містить у собі нагромаджень тропів і не 
заплутає в хащах художніх засобів, не стомлювати-
ме хитросплетінням психології персонажів, як це 
буває, а читатиметься легко і з приємністю.
 У вищезгаданій Африці на високому дереві живе 
левенятко. Дівчинка-левенятко, як і слід було очіку-
вати від дівчинки-письменниці. Отож казочка побу-
дована на алегорії, що вимагає заявлений авторкою 
жанр, і це ще один плюс у творчу карму юному обда-
руванню. 
 У левенятка Кохи є друг папуга і є мрія — побачи-
ти море. Ця мрія народилася зі сну Кохи, яка до того 
ніколи досі не бачила «великої калюжі, коли стоїш 
на одному березі, то другого взагалі не видно». А мрії 
для того й існують, щоб здійснюватися. Мені сподо-
балося, як саме на цьому моменті акцентує авторка, 
чи то пак левенятко. Бо коли Коха з другом-папу-
гою вирішили побачити море, ніщо не могло стоя-
ти на заваді їхнiй красивiй мрії. Всю ніч море знову 
снилося левенятку, але вже осмислене — синє з пі-
сочком і вже зовсім не калюжа, і йшли вони до нього 
днів п’ять, а може, й десять, і ночували, де доведеть-
ся, і їжу добували самостійно. Але ж дісталися-таки! 
Ось так здійснюються мрії, коли дуже цього хотіти.
 А сюжет казочки — динамічний й інтригуючий, 
хоч і доволі простий. У ньому з’явиться ще один ці-
кавий герой, хтось iз величезним носом і пухнастим 
пір’ям (не хочу розкривати інтригу). І він зі своєю 
проблемою стане тим лакмусовим папірцем, який 
перевіряє на справжність і прагнення героїв, і їхні 
справжні наміри, і справжність самої казки. І буде 
загадкова записка, розпачливе «хелп», і грізний не-
самовитий шторм, що роз’єднав друзів. І таємничий 
острів, і робота, і знову подорож...
 Ну а зло де? — спитаєте ви. Жанр же вимагає. 
Читайте книжку, і побачите, що є там і зло у вигляді 
смугастого хижого нападника, вічно голодного тиг-
ра Цезаря. Це його очі від самого початку слідкували 
за подорожжю друзів, і це його великою мрією було 
поласувати свіженьким м’ясцем. Але, за «теорією 
мрій» Софійки Шлінчак, здійснюються лише хоро-
ші мрії. 
 Швидше за все, маленька письменниця ще не 
встигла прочитати книжок ні з саморозвитку чи пси-
хології, ні посібників з уроків успіху. Але вона, так 
само очевидно, не знає й умовностей та прорахунків 
дорослого світу. Тому абсолютною істиною казочки, 
її найголовнішим посланням є думка про те, що доб-
ро всепереможне. І можете не сумніватися в щасли-
вому закінченні всієї цієї історії. Навіть лютий Це-
зар перестав накидатися на звірів. Натомість обрав 
собі кокосову дієту і навіть подумує стати вегетаріан-
цем. І додому повернулися батьки Кохи — мандрів-
ні артисти — з гастролей. Бо так і має бути в житті: 
все повинно бути на своєму місці. Ну а як ви доведе-
те дитині зворотне?
  Не хочеться заглиблюватися у символізм у «ма-
ленькій книжечці», але чи не від «кохаю» народило-
ся в уяві авторки ім’я Коха? Бо любити, кохати — це 
поняття для дитини таке ж органічне і обов’язкове, 
як дружба і доброта. 
 P.S. Софійка Шлінчак перерахувала частину 
свого гонорару фонду «Таблеточки». ■

■

Наталія КАПУСТЯНСЬКА

У жовтні український глядач поба-
чив нову стрічку виробництва Іран—
Чехія—Україна «Осінні спогади». У 
сюжет фільму покладено реальні 
події, що відбуваються в Україні в 
сільській місцевості та органічно 
переплітаються з художнім вимис-
лом. Тож фільм «Осінні спогади» 
розповідає історію кохання чотирьох 
людей. У центрі подій — молодий 
музикант Анатолій (актор Дмитро 
Лінартович, його глядачі запам’ятали 
за роллю у фільмі «Той, що пройшов 
крізь вогонь»), який щойно повер-
нувся з АТО; біженка з Іраку на ім’я 
Іма (Назанін Ахмаді Шахпурабаді — 
Іран), немолодий вдівець Олександр 
(його зіграв наш Олександр Ігнату-
ша) та рідна сестра його дружини 
Наталка (українська акторка Тетяна 
Юрікова). У ролі сільської вчительки 
глядач бачить відому актрису Націо-
нального академічного драматично-
го театру імені Івана Франка, народну 
артистку України Галину Яблонську. І 
попри те, що це роль епізодична, як 
кажуть, «роль другого плану», вона 
запам’ятовується глядачеві своєю 
щирою материнською турботою. І не 
тільки...

«Російськомовними фільмами 
не цікавлюся»
 ■ Галино Гілярівно, як вас від-
найшли на роль Оксани Леонідівни 
—сільської вчительки?
 — Не знаю, по-різному бу-
ває. Скажімо, у нас в театрі іноді 
з’являються об’яви-запрошення 
на кастинги для участі у зйомках 
фільмів, але в основному це фільми 
російськомовні. Я ними не цікав-
люсь.
 Іноді продюсери фільмів зверта-
ються до режисерського управління 
театру з проханням порекомендува-
ти виконавця на певну роль. Було 
кілька таких пропозицій і мені, але,  
знову-таки,  в російських фільмах, 
тому доводилось відмовлятися.
 ■ Ви не любите російську мову? 
Чи, може, не знаєте її?
 — І не те, і не інше. Знаю, звичай-
но. Але російську є кому підтримува-
ти та популяризувати, а українська 
— навіть на 25-му році Незалежності 
України — залишається «не пре-
стижною». Я з цим не згодна, тому 
що мова — це теж зброя, яка так пот-
рібна нам, особливо сьогодні. Не буде 
мови — не стане нації. І кому як не 
українським митцям популяризува-
ти її утвердження.
 А в даному випадку, коли мене 
запросили на зйомку і я дізналась, 
що фільм україномовний — я зго-
дилась навіть на епізодичну роль. У 
процесі роботи внесла деякі зміни в 
тексті, щоб наблизити його до більш 
розмовного, народного. 

У  селі Доброгостів...
 ■ Де проходили зйомки? Яка па-
нувала атмосфера на знімальному 
майданчику?
 — База групи була у Львівській 
області — у місті Трускавець, а самі 
зйомки проходили неподалік, у селі 
Доброгостів. І дійсно ця назва від-
повідає духові цього села. Доброта 
і гостинність... І влада села сприяла 
роботі знімальної групи, місцеві жи-
телі надавали свої приміщення для 
зйомок. У масових сценах залюб-
ки брали участь і селяни. І ці нату-
ральні обставини, в яких доводило-
ся грати, допомагали акторам бути 
достовірними, вимагали життєвої 
правди.

 І взагалі на знімальному май-
данчику панувала чудова атмосфе-
ра доброзичливості. Цьому сприяли 
і шанобливі спокійні настанови ре-
жисера, і увага гримерів та одягаль-
щиць. До речі, і гримувались, і пере-
одягались в автобусі, все було якось 
по-домашньому тепло. 
 ■ Одяг для зйомки вам видали чи 
свій привезли?
 — Одяг для моєї ролі був приго-
товлений, але зупинились на тому, 
що я привезла. Оскільки була осінь, 
я захопила в’язану хустину, у якій і 
відзнялась. Відзняти епізоди з моєю 
участю планувалось за два дні. Але 
все пішло так успішно, що справи-
лись за один день. Цьому і погода 
сприяла — був погожий осінній день. 
Хоча до мого приїзду всі дні дощило. 
Режисер жартував, що я з Києва при-
везла на «Інтерсіті» гарну погоду.
 ■ Галино Гілярівно, у мене та, 
власне, у глядача складається вра-
ження, що ви зустрічаєте Толю, яко-
му надаєте помешкання, як сина...
 — Річ у тім, що Дмитра — Діму, 
який чудово зіграв головного ге-
роя, я знаю ще коли він був підліт-
ком. Свого часу я була запрошена 
до участі у виставі про Голодомор у 
приватному театрі «Дзвін», худож-
нім керівником якого був батько 
Дмитра Кость Лінартович. І юний 
Діма вже тоді брав участь у виста-
вах. Це — по-перше.
 По-друге, ми всі дуже болісно 
сприймаємо всі події, що відбувають-
ся на сході України, трепетно стави-
мось до наших воїнів, які зараз там 
потерпають, які гинуть. Я особливо 
болісно все це сприймаю, адже був 

період, коли організація, яку я очо-
лювала і яка тоді називалась Ліга 
«Матері і сестри — воїнам Украї-
ни» дуже часто виступала у військо-
вих частинах iз мистецькими про-
грамами патріотичного спрямуван-
ня. Я особисто майже десять років у 
Київському військовому ліцеї імені 
Івана Богуна вела театральну студію, 
де ставили вистави про Героїв Крут, 
про Івана Богуна та інші. І зараз в 
АТО чимало колишніх вихованців 
цього ліцею, і душа за них болить. 
Мабуть, ці почуття переносяться і 
на героя фільму «Осінні спогади». 

«Особливим взірцем має бути 
Тарас Шевченко»
 ■ У ваших словах відчувається і 
добре материнське слово, і витонче-
на українська літературна вимова. 
 — Ми повертаємось до початку 
нашої розмови. Багато років борю-
ся за українську мову, за її чистоту. 
Особливим взірцем для нас має бути 
Тарас Шевченко, який після того, 
як його 15-річним було вивезено з 
України, був на своїй рідній землі 
в сумі всього три роки, а мову свою 
не тільки знав, а й став великим по-
етом і Пророком української нації, 
який сказав: «Я на сторожі коло їх 
поставлю слово».
 ■ Тому не дивно, що цьогоріч ви 
були ініціатором і реалізатором 
Міжнародного проект-конкурсу 
«Тарас Шевченко єднає народи»?
 — Так. До речі, у цьому конкурсі 
брав участь і продюсер фільму Вік-
тор Вілгелм: читав чеською «За-
повіт». Як бачите, наша співпраця 
в кіно має своє творче продовження 
в проект-конкурсі.
 ■ Галино Гілярівно, що для вас 
означає осінь? 
 — Осінь... це не лише гарбузи на 
городі (посміхається). Це пора на-
слідків, підбиття підсумків, я сказа-
ла б, це ті плоди, які є результатом 
нашої праці. 
 І від свого першого фільму «Не 
судилося», і до нинішнього — «Осін-
ні спогади» пройшло багато років. І 
тут стільки спогадів... Але вже не 
«Осінні».■

Тетяна Юрікова, Дмитро Лінартович 
та Галина Яблонська.
Фото автора.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Любов першого плану
Галина Яблонська разом із Дмитром Лінартовичем та Олександром 
Ігнатушою знімалися у фільмі «Осінні спогади»

■
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Сусідство 
з урядовим 
кварталом
Телеканал 
переселився у центр 
столиці
Анастасія СЕМЕНЧУК

 Незважаючи на активну деко-
мунізацію, Міжнародний центр 
культури і мистецтв у Києві за 
звичкою продовжують називати 
Жовтневий палац. Саме тут, у при-
міщенні, що було під час Революції 
гідності базою підрозділів Самообо-
рони, в якому медики й волонтери, 
ризикуючи життям, надавали допо-
могу пораненим, діяв прес-центр. А 
ще наприкінці минулого літа теле-
канал ZIK розпочав у центрі тесту-
вання нових студій. Від Дня неза-
лежності, 24 серпня, саме звідти 
виходять в ефір новини «Перші про 
головне» мовника. Згодом новий ін-
формаційний бренд був представле-
ний ще й інформаційно-аналітични-
ми щоденними денними та вечірні-
ми прямоефірними токінг-студіями 
«Перші про головне. Коментарі» та 
підсумковим суботнім інформацій-
ним тижневиком «Перші про голо-
вне. Деталі».
 «Маємо велике бажання доно-
сити наші цінності до ширшої ау-
диторії — загальнонаціональної. 
Саме тому два роки тому ZIK пе-
реїхав до Києва, де і відкрили не-
великий виробничий комплекс, 
— розповідає генеральний дирек-
тор медіа-холдингу ZIK Ігор Тур-
кевич. — Зі збільшенням проектів 
на телеканалі зростає аудиторія. 
Проте важливим пріоритетом роз-
витку канала є його місцезнаход-
ження. Оскільки ми — канал голов-
них журналістських розслідувань і 
прагнемо бути першими в епіцентрі 
подій, мати доступ до першо джерел 
інформації та головних «героїв» на-
ших викриттів, ми шукали місце 
для нового київського студійного 
комплексу фактично біля урядово-
го кварталу». 
 Упродовж вересня та жовтня на 
телеканалі стартували прем’єрні 
проекти персональних («По той 
бік»), військових («Стежками вій-
ни»), будівельних («ЖитлоБлуд») 
розслідувань, які також виготовля-
ються потужностями нового теле-
комплексу ZIKу. 
 Про амбітні плани канала роз-
повіла «УМ» генеральний продюсер 
Ольга Бенеда: «Ми до цього йшли 
певний час, пройдено багато випро-
бувань. Ми беремо на себе відпові-
дальність і хочемо стати майданчи-
ком із пошуку і формування націо-
нальної ідеї, яка полягає в першу 
чергу у формуванні національно-
го патріотизму, — це наша амбіція. 
Тому що українцям на сьогодні бра-
кує інформації, інструктажів, при-
кладних рішень, які могли б покра-
щувати життя нашої країни та ук-
раїнців загалом. Концепція, яку ми 
на сьогодні розробили і її дотримує-
мось, — це головні розслідування 
країни. Ми зрозуміли, що треба ко-
пати глибше і створювати продукт, 
який охопить усі сфери життя. Ще 
багато над чим працюємо і запро-
шуємо до співпраці генерацію жур-
налістів нового покоління та неорди-
нарного мислення».
 Нагадаємо, що серед ведучих 
програм канала — Вахтанг Кіпіані, 
Сергій Рахманін, Остап Дроздов. 
Нещодавно до команди приєднала-
ся Людмила Добровольська. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 Скоро, 2 листопада, у Національній 
опері імені Тараса Шевченка  проект 
«Три «С»: Скорик—Станкович — Cиль-
вестров» представить світову прем’єру 
Концерту №2 для віолончелі з оркест-
ром  легендарного Євгена Станковича.  
(Соліст та перший виконавець: Олек-
сандр Пірієв). 
 Євген Станкович — достойний спад-
коємець та продовжувач школи кла-
сика українського симфонізму Бориса 
Лятошинського. Композитор — послі-
довник лінії створення «симфонічного 
балету», рідкісний дар симфонічного 
мислення якого окреслився вже в ран-
ніх творах. Ключовими рисами почер-
ку маестро Станковича є витончена, 
поліфонічна оркестрова фактура, особ-
лива увага до тембру, а також глибока 
експресивність.
 Уже у віці 34 років Євген Станкович 
став лауреатом Державної (нині Націо-
нальної) премії імені Тараса Шевчен-
ка. Це унікальний випадок в історії 
мистецької України. За 1985 рік му-
зична комісія ЮНЕСКО  його Камер-
ну симфонію №3 визнала одним із 10 
найкращих творів світу. Твори Стан-
ковича звучали на кращих сценах Ка-
нади, США, Німеччини, Франції, Іс-
панії, Югославії, Китаю, Філіппін та 
країн Східної Європи. У 1996-му він 
був композитором у резиденції канто-
на Берн (Швейцарія).
 Євген Станкович — це видатна осо-
бистість, у якій дивовижним чином 

поєдналися великий митець, даоський 
філософ, побожний релігійний діяч та  
Герой України. До речі, із 2012 року 
в Києві щорічно проходить міжнарод-
ний конкурс, який носить ім’я цього 
українського композитора.
 Автор 6 симфоній, 9 камерних сим-
фоній, 2 опер, 6 балетів, цілої низ-
ки вокально-симфонічних творів 
(зокрема, «Панахиди за померлими 
з голоду» на текст Дмитра Павлич-
ка), музики до 6  вистав. Автор му-
зики до більш ніж 100 кінострічок, 
(зокрема,  «Народжена революцією»,  
«Легенда про Княгиню Ольгу», «Рок-
солана»).  Якщо виконувати всі твори 
Євгена Станковича безперервно, то на-
береться  20 компакт-дисків, кожен iз 
яких  по 70 хвилин звучання.
 Євген Станкович закінчив робо-
ту над Другим концертом для віолон-
челі з оркестром, який представить 
слухачам 2 листопада,  у квітні цього 
року — після більш ніж 45 років  пе-
рерви у цьому жанрі. Концерт скла-
дається із трьох  частин: «Музика для 
Марточки»,«Постлюдія» та «Монолог 
діда». Є  цікава історія, що вже ста-
ла легендою, як саме цей концерт за-
мовляв написати для нього Мстислав 
Ростропович. 
 У Києві твори фундатора сучасної 
композиторської школи України, ав-
тора легендарної фольк-опери «Цвіт 
папороті» виконуватимуться в діало-
зі з найвідомішим композитором ХХ 
століття Дмитром Шостаковичем: 
звучатиме його Симфонія №9 ор. 70 

(1945 р.).   Євгена Станковича пред-
ставлятимуть   вибрані фрагменти з му-
зики до балету «Прометей» та «Страс-
тей за Тарасом» для хору та оркестру. 
У концерті візьмуть участь  заслуже-
ний академічний симфонічний ор-
кестр та академічний хор імені Плато-
на  Майбороди Українського радіо.  
 Після київського концерту ця музи-
ка прозвучить у Чернівцях, Харкові, 
Ужгороді, Одесі, Львові, Івано-Фран-
ківську, Коломиї.  ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Відомі у світі українські художни-
ки Дар’я Марченко і Даніель Грін завер-
шили серію картин «П’ять першоелемен-
тів війни, або Еволюція диктату». Пер-
шим елементом було «Обличчя війни» — 
портрет Путіна з 5000 гільз. Цю картину 
виставляли у Конгресі США. За «Облич-
чям війни» митці зобразили її серце, мо-
зок, плоть. Ще створили «П’ятий еле-
мент, або Людино-гільзо-гроші». А та-
кож полотна «Алхімія» і «Честь». Ці 
твори мистецтва зроблені зі сторінок, де 
надруковано текст Будапештського ме-
морандуму, уламків бомб, ракет і війсь-
кових погонів. Художники працюють у 
стилі  історичного символізму.
 Коли розглядаєш «Серце війни», зга-
дуються слова Наполеона: «Гроші — це 
кров війни, яка необхідна її серцю» ... 
Для нинішніх часів кров війни це — енер-
гетичні ресурси, які течуть у венах безли-
кого Диктату. Диктатор часто втрачає го-
лову, засліплений владою, захоплюючи 
нові території і сфери впливу. Виснажу-
ючи природні і людські ресурси планети, 
він не помічає, як сам поступово перетво-
рюється у потвору, руки якої вже пере-
творилися в нафтові вежі; її серце качає 
нафту замість крові і вже нічого не відчу-
ває у відношенні до оточуючих себе жи-
вих людей. Дар’я Марченко каже: «Всі 
ми знаємо, як Володимир Володимиро-
вич любить ресурси своєї країни».
 «Мозок війни» є   уособленням інстру-
ментів пропаганди інформаційної війни, 
яку веде РФ. Така собі граната, з вбудова-
ними в неї фотооб’єктивами. 
 А картина «Честь» — про порушен-
ня норм міжнародного права на при-
кладі нехтування угод Будапештського 
меморандуму. Один iз найбільших ядер-
них потенціалів у світі Україна віддала 
в обмін на гарантії безпеки з боку США, 
Британії, Російської Федерації ... Але це 
не врятувало Україну від анексії Криму 
і вже тисяч смертей на сході.  Даніель 
Грін розповідає: «На картині зображено 
око як символ того, що весь світ спостері-
гає за тим, що відбувається з Україною; і 
як договір було порушено на очах у всьо-

го світу. У зіницю ока інтегровані вій-
ськові погони країн, які підписали Бу-
дапештський меморандум і тим самим 
висловили свою підтримку щодо даної 
угоди. Також у роботі використані гіль-
зи, уламки градів, бомб і ракет iз фрон-
ту на Донбасі, якими обстрілює в даний 
момент наші території Росія. Погони тут 
символізують честь і гідність армій, які 
обіцяли підтримувати Україну тим або 
іншим чином». 
 Серія буде виставлена в Україні по за-
вершенні туру у США та Європі, в який 
картини помандрують найближчим ча-

сом. До речі, роботи важать близько 
тонни. Турне стало можливим завдяки 
участі американського фінансиста та ін-
вестора у Східній Європі Реймонда Стей-
плса. ■

АРТ-ПРОСТІР

Серце війни — з гільз
Художники Дар’я Марченко і Даніель Грін нагадують 
світові про невиконання Будапештського меморандуму

■

Дар’я Марченко на тлi роботи «Честь».
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Віолончель з оркестром
Легендарний композитор Євген Станкович представить 
новий Концерт №2

■

Олександр Пірієв та Євген Станкович.
Фото агенції «ДельАрте».

❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Багато хто полюбляє прозорі ріденькі супчи-
ки і такі ж негусті борщі й має на це право 
— вони легкі й, можна навіть сказати, ніжні. 
Кожен інгредієнт у них — як окрема нота, 
він у такому варіанті особливо відчутний, 
кожним шматочком хочеться смакувати ок-
ремо. Я належу до іншої категорії — люби-
телів густих наваристих борщів і таких самих 
густих супів — щоб ложка у них стояла. Ще 
бабуся з такими словами припрошувала до 
столу гостей, пропонуючи такі густі супи, які 
я нині називаю гуляшами. 
«Коли спека — ми їли рідке, а зараз, при по-
холоданні, супи зігріють і наситять» — таким 
був вердикт бабусі, але це пояснення було 
зайве: я як згадую її супи і борщі — завше на 
реберцях чи зі шматочками «рівного м’яса» 
(так вона називала нежирне м’ясо, яке різа-
ла на рівненькі кубики, щоб вередливі внуч-
ки не помітили десь «прив’язаного» жиру), 
або з домашньою куркою, чи з грибами, чи з 
квасолею, підбиті борошном, зелені, кольо-
рові, то відразу виникає бажання і своїх рід-
них так само потішити гарячою запашною 
стравою. Головне — і холод відступає, коли 
на столі парує барвисте запашне творіння 
ваших рук. 

Із домашньою локшиною
 А творити борщі або супи несклад-
но, навпаки — суцільне задоволення. 
Оскільки рецептів самих лише борщів 
перерахувати майже неможливо, а ще 
ж є супи, крем-супи, солянки, холодни-
ки тощо, можна уявити, скільки госпо-
динь доклалося до створення цих кулі-
нарних шедеврів. І ви просто зобов’язані 
внести і свою частку в цей «кулінарний 
літопис», тому на кухні не варто забу-
вати про фантазію і творчість. Вам у по-
міч — овочі, фрукти, м’ясо і крупи, ін-
гредієнти так само вибирайте на свій 
смак. 
 Ще під впливом дитячих спогадів 
пропоную приготувати юшку з домашньою 
куркою і домашньою локшиною. Знадобиться 
курка, цибулина, морквина, корінь і зе-
лень петрушки, селера, кріп і сіль. 
 Для локшини — 300 г борошна, 2 
яйця, сіль. 
 В окріп (3 л) покладіть помиту мо-
лоду курку, накрийте кришкою і варіть 
на слабкому вогні до готовності. Курку 
вийміть, а бульйону дайте настоятися і 
зніміть жир. 
 Просійте борошно, зробіть у ньо-
му заглиблення, вбийте яйця і замісіть 
туге тісто. Розкачайте дуже тоненько і 
покладіть на посипану борошном сервет-
ку, щоб підсохло. Тоді знову покладіть 
на дошку, посипте борошном, скрутіть у 
рулет і дрібно наріжте. Варіть у великій 
кількості підсоленої води, часто помішу-
ючи. Через З-4 хвилини, після того як 
локшина спливе, відкиньте її на друш-
ляк і облийте окропом. Покладіть лок-
шину в тарілки зі шматочками варе-
ної курки, залийте бульйоном і посипте 
нарізаною зеленню петрушки. 

Борщ — другої страви вже не потрібно
 Справді, після тарілки наваристого 
рубінового борщу — та ще з грибами і чорно–
сливом, заправленим сметаною і зеленню 
— про другу страву навіть і не думається. 
Для нього (на трилітрову каструлю) пот-
рібно: 2 гарні червоні буряки, 4 картопли-
ни, 400 г капусти, морквина, цибулина, по 
200 г чорносливу і печериць (в ідеалі 5 суше-
них грибів, але печериці, якщо їх поперед-
ньо трішки підсушити в духовці (для запа-
ху) — непоганий конкурент), 2 столові лож-
ки томатної пасти, корінь петрушки, цукор, 
сіль, перець, зелень, сметана — за смаком. 
 Якщо у вас печериці — злегка під-
сушіть їх, якщо сухі — помийте і зваріть. 
Очистіть буряк і наріжте його соломкою. 
Частину буряка стушкуйте з ложкою то-
матної пасти, невеликим ополоником 
грибного бульйону і жиром (наприклад, з 
салом). Спасеруйте дрібно нарізані цибулю 
і петрушку в томаті й борошні, що залиши-
лися. Пошинкуйте капусту й додайте її до 
киплячого бульйону, а як закипить знову, 
додайте в борщ порізану картоплю. Варіть 
ще 10—15 хвилин. Потім зваріть разом із 
цукром чорнослив. Через 15 хвилин додай-
те в суп пасерування, дрібно нарізані гри-
би, на яких ви варили бульйон, і чорнос-
лив разом з відваром, в якому той готував-
ся. Додайте сіль та перець за смаком і дай-
те борщу поваритися ще 10 хвилин. 
 При подачі на стіл додайте сметани і по-
сипте зеленню. 
 Якщо ви вирішите виконати свою «бор-
щову програму» повною мірою, спечіть і 
пампушечки. Нічого складного, повірте!
 Треба взяти 2 склянки борошна, 0,5 
склянки води, столову ложку цукру, 10 г 
дріжджів, чайну ложку олії і яйце. Розчи-
нити у воді цукор і дріжджі, підмісити бо-
рошно. Вимісити тісто. Змастити  олією, 
щоб добре відлипало від рук. Дати підій-
ти, обім’яти. Коли підійде вдруге,  роз-
ділити на невеликі кульки. Покласти на 
змащену  олією сковороду, дати постояти 
15 хвилин, змастити розбовтаним яйцем і 
поставити на 15 хвилин у духовку, розігрі-
ту до 200 градусів. Коли пампушки будуть 
готові, полити часниковим соусом. І все, 
подавайте вже сюди й борщ!

Капусняк 
 У компанію рецептів запишіть і ка-
пусняк, не пошкодуєте. Треба буде по 
півкілограма свинини, картоплі і кваше-
ної капусти, цибулина, морквина, корінь 
петрушки, 50 г сала, 20 г борошна, 50 г 
масла, 150 г сметани, 3 зубчики часнику, 

пучок зелені, сіль, перець за смаком. 
 Свинину відварити до готовності, нарі-
зати шматочками, а бульйон процідити. 
Квашену капусту посікти й стушкувати 
до готовності. Цибулю, моркву, петруш-
ку порізати. Спасерувати на вершковому 
маслі, додати пасероване борошно, розве-
дене бульйоном. У проціджений бульйон 
покласти нарізану картоплю, квашену 
капусту, пасеровані овочі, сало, розтерте 
з часником та зеленню петрушки. 

Кендьорчик
 Напевне, і ви не раз чули слова «кен-
дьорити» (варити), кендьорчик, кендьор 
і похідні від нього. А втім воно називає 
просту і дуже смачну юшечку, яку мож-
на приготувати дуже швидко, майже 
як чай. Особливо якщо у вас уже є гото-
вий м’ясний чи овочевий бульйон (я без 
бульйону готувала також — смачно!). 
 Отож до киплячого бульйону додати 
промиту пшеничну крупу, порізану ку-
биками картоплю, моркву і варити на 
маленькому вогні, наприкінці додати 
добру жменю цибулі, порізаної теж ку-
биком, солодку перчинку, посолити-по-
перчити, вимкнути плиту і вкинути зе-
лень. Страва готова. 

Грибами юшку не зіпсуєш
 Борщ і кашу, до речі,  також. Але на-
разі йтиметься про грибну юшку з пер-
ловкою. Скуштувавши її, людина авто-
матично стає шанувальником перловки, 
перевірено. 
 Потрібно взяти півлітрову баночку будь-
яких свіжих грибів , 3 картоплини, моркви-
ну, цибулину, півсклянки перловки, олію, 
сіль і перець за смаком. Перловку помийте, 

залийте прохолодною водою і залиште на-
бухати на 2-3 години, після чого відваріть. 
Гриби помийте і наріжте невеликими плас-
тинами. Після цього в підсоленій воді від-
варіть гриби (півгодини), потім обсмажте 
їх в олії на розігрітій сковороді. Цибулю і 
моркву помийте, почистіть і наріжте неве-
ликими кубиками. Далі обсмажте окремо 
від грибів на олії до золотистого кольору. 
Картоплю помийте, почистіть і наріжте ку-
биками. Після цього картоплю і гриби до-
дайте в грибний відвар, у якому варилися 
гриби. Поставте варити на середній вогонь. 
Коли бульйон iз грибами і картоплею заки-
пить, додайте перловку й обсмажені овочі і 
дайте ще хвилин 10 покипіти. Посоліть, по-
перчіть і зніміть із вогню. Дайте юшці пос-
тояти і подавайте її зі сметаною. 

Гарбузова зупка
 А ще гриби смакують iз гарбузом — 
смачне поєднання! Переконайтеся в цьо-
му на прикладі гарбузової зупки з гриба-
ми. Потрібно буде 500 г гарбуза, 500 г сві-
жих або 50 г сушених грибів, 5 картоплин, 
корінь петрушки, 2 цибулини, 3-4 помідо-
ри, 2-5 столових ложок сметани, зелень, 
чорний мелений перець, сіль. Свіжі гри-
би нарізати й обсмажити в олії або смальці 
разом iз нарізаним соломкою коренем пет-
рушки, додати помідори і протушкувати.  
Якщо гриби сушені, їх треба замочити на 3-
4 години в холодній воді, в ній же відварити, 
а потім нарізати й обсмажити з петрушкою. 
Картоплю відварити до напівготовності, до-
дати всі посмажені інгредієнти, нарізаний 
гарбуз і свіжі помідори, посолити, поперчи-
ти і варити до готовності. Подавати гарячим 
зі сметаною та зеленню.  То що, обідати? 
 Смачного! ■

Оксана ЯСНИЦЬКА

 Уже вкотре минулих вихід-
них Львів порадував мешканців 
i гостей міста проведенням най-
солодшого фестивалю країни — 
XІ Національного свята шокола-
ду. Свято традиційно проходило 
у Львівському палаці мистецтв. 
Вартість вхідного квитка стано-
вила 30 гривень. 
 Директор фестивалю Андрій 
Сидор зазначив, що цього року 
відбулися зміни порівняно з по-
передніми роками. «Усі відвіду-
вачі, які придбали квиток, отри-
мали в подарунок какао від мо-
лочного партнера фестивалю. У 
перший день свята всі охочі без-
платно поласували еклерами з 
різними начинками». Найкращі 

виробники та представники шо-
коладної індустрії представили 
свої вироби, а відомі шоколатьє 
провели неперевершені майстер-
класи. Такий курс шоколадного 
оздоровлення однозначно пішов 
на користь усім, запевняють ор-
ганізатори.
 Очі розбігалися від солодощів: 
тут шоколадна залізниця, там 
шоколадні скульптури, а десь за 
рогом — ціле місто з шоколаду. 
Вражали відвідувачів не лише 
диво-скульптури, а й мистець-
кі інсталяції: дев’ятиметрова 
шоколадна коробка цукерок, 
п’ятиметровий шоколадний 
млин i триметровий шоколадний 
ведмідь. Кожен охочий зміг ви-
готовити власну шоколадну свіч-
ку разом із майстрами Львівської 

свічкової мануфактури. Люди з 
цікавістю та запалом в очах сто-
яли у довжелезних чергах, аби 
придбати черговий шоколад-
ний смаколик. Миттєво зника-
ли з прилавків шоколадні лож-
ки, підкови, гайки, роялі.
 Майстер кулінарної справи, 
шоколатьє Дмитро Левін про-
водить майстер-клас iз виготов-
лення шоколадних тортів. «На-
справді це не важко, головне — 
не боятися експериментувати з 
шоколадом, адже це доволі при-
мхливий продукт, — розповів 
він. — Не доведеш до потрібної 
консистенції і смаку, вважай 
все пропало». «Із шоколадом 
легше працювати, ніж iз каме-
нем», — віджартовується сту-
дент Львівської національної 

академії мистецтв скульптор 
Максим Чмут. 
 Для дітей на святі облашту-
вали окремий майданчик — ін-
терактивний Музей шокола-
ду. Мама Максимка зізнається, 
що вони приходять на фести-
валь щороку, оскiльки живуть 
у Львові. «Ми з Володимир-Во-
линського Волинської області. 
Наш син каже, що нарешті пот-

рапив у солодку казку», — роз-
повідає подружжя. 
 Що ж стосується цьогоріч-
них цін, то вони трохи шоку-
ють. До прикладу, справжній 
шоколад купити дешевше, ніж 
за 60-70 гривень, було немож-
ливо. Кондитер Олена Моряк 
каже, що причиною стала доро-
га сировина, яку привозять iз-
за кордону. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Курс шоколадного оздоровлення 
У Львові відзначили ювілейне солодке свято

■

Шоколадний млин.
Фото автора.

❙
❙

ДО СЕЗОНУ

Люблю, щоб ложка стояла!
Гарячі перші страви 
зігріють і наситять

■

Восени гарно зігріватися супом і борщем.❙
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«Останні три роки мені не вдавалося показати свій звичний рівень у гонках 

з роздільним стартом. Перегони в Досі були, так би мовити, моментом істини, 
коли мені довелося себе запитати: чи я насправді хороший «роздільник»,

 чи моя кар’єра пішла донизу».
Тоні Мартін
німецький велогонщик iз шосейних перегонів

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Витримати екстремальні на-
вантаження можуть далеко не 
всі. Під тиском непомірних вип-
робувань переможені сходять iз 
дистанції. Натомість перемож-
цям — аби в надзвичайних умо-
вах піднятися на олімп — слід де-
монструвати надзусилля, відшу-
куючи в собі додаткові резерви.
 Як свідчить статистика, 
цьогорічний чемпіонат світу з 
шосейних велоперегонів, про-
ведення якого довірили Ката-
ру, був найбільш спекотним 
турніром за всю історію прове-
дення подібних змагань. Під 
час більшості гонок, які прохо-
дили в столиці цієї пустельної 
країни — Досі,  температура в 
затінку не опускалася нижче 35 
градусів за Цельсієм, що, звісно 
ж, не могло не вплинути на пе-
ребіг самих перегонів. 
 Так, приміром, в одному 
випадку, як-то під час чолові-
чої групової гонки, стався ма-
совий схід, в іншому — в жі-
ночій «розділці» — на перший 
план вийшла людина-сенса-
ція. Власне переможницю цієї 
дисципліни — 41-річну амери-
канку Амбер Небен — інакше й 
не назвеш. Українські ж вело-
гонщиці на катарському «мун-
діалі» дива людської натури не 
демонстрували. У гонці з роз-
дільним стартом представни-
ці України — Ольга Шекель та 
Валерія Кононенко — фінішу-
вали на 24-й та 26-й позиціях, 
відповідно. У групових пере-
гонах дівчата також не здиву-
вали: Шекель дістался фінішу 
77-ю, Кононенко ж узагалі не 
змогла завершити гонку.
 Певні сподівання в таборі 
української жіночої збірної 
були пов’язані зі срібною ме-
далісткою ЧС-2014 у розділь-
ній гонці — Анною Соловей. У 

Досі її команда вирішила зроби-
ти ставку на групову гонку, за-
ради чого 24-річна миколаївка 
пропустила «розділку». Утім, 
навіть маючи «повні акумуля-
тори», повторити медальний ус-
піх дворічної давнини Соловей 
не змогла, завершивши 134-кі-
лометрові перегони на 43-й схо-
динці з 12-секундним відста-
ванням від 20-річної перемож-
ниці з Данії Амалі Дідеріксен.
 Змагання аналогічного фор-
мату у чоловіків перетворилися 
на шестигодинний виснажли-
вий марафон (257,3 км), діста-
тися фінішу якого змогли лише 
53 спортсмени. Серед щаслив-
чиків, які змогли перетнути 
фінішну лінію, не було жодно-
го нашого співвітчизника, хоча 
на старт вийшло одразу шестеро 
українців: Сергій Лагкуті, Анд-
рій Василюк, Андрій Кулик, Ві-
талій Буц, Андрій Братущак та 
Михайло Кононенко. Перемо-
гу ж у груповій гонці, другий 
рік поспіль, відсвяткував сло-
вак Петер Саган. Водночас кра-
щим результатом, який удало-
ся в спекотному Катарі показа-
ти представникам українсько-
го велоспорту, стало 19-те місце 
Андрія Гривка в «розділці».
 Попри екстремальні умови, 
досвідченому велопрофі під час 
цієї нетривалої гонки вдалося 
підтримувати середню швид-
кість на рівні 50 км/год. Три-
валий час наш співвітчизник 

навіть утримувався в «топ-10» 
фінішерів, утім, у підсумку, 
більш майстровиті опоненти 
відтіснили його в кінець дру-
гої десятки. А найшвидше 40-
кілометрову дистанцію «про-
летів» титулований німець 
Тоні Мартін, який учетверте 

в кар’єрі виграв «розділку» на 
чемпіонаті світу. «Останні три 
роки мені не вдавалося показа-
ти свій звичний рівень у гон-
ках з роздільним стартом. Пе-
регони в Досі були, так би мо-
вити, моментом істини, коли 
мені довелося себе запитати: чи 

я насправді хороший «розділь-
ник», чи моя кар’єра пішла до-
низу. Я не очікував на перемо-
гу, проте у мене був чіткий план 
на гонку, який я, зрештою,  ус-
пішно виконав», — відзначив 
після тріумфу 31-річний Мар-
тін. ■

ВЕЛОСПОРТ

«Екстрим-тест» для чемпіонів
На спекотному чемпіонаті світу з шосейних перегонів далеко не у всіх його учасників  
відкрилося друге дихання

■

На ЧС-2016 у Катарі «пустельні» перегони — групову гонку довжиною 257 км — змогли завершити лише 53 гонщики. 
Фото з сайта www.dohacycling2016.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Коли починаєш вперше знайоми-
тися з турнірною таблицею поточного 
розіграшу чоловічої суперліги, на пев-
ний час, щоправда, нетривалий, опи-
няєшся в збентеженому стані. Переби-
раючи очима спочатку лідерів чемпіона-
ту країни, а потім і «середняків», у цьо-
му переліку ніяк не вдається відшукати 
чинного чемпіона країни —  запорізький 
«Мотор».
 Після чотирьох турів нагорі протоко-
лу перебуває інший титулований клуб 
із Запоріжжя —  «ЗТР», натомість «об-
риси» «мотористів» удається побачити 
лише на дні табеля про ранги. Маючи 
в своєму активі лише два пункти, «Мо-
тор» посідає в ЧУ передостаннє місце. За 
кількістю набраних очок чинний чем-
піон наразі переважає лише абсолютно-
го аутсайдера першості —  львівський 
«Політехнік», юні гандболісти котрого 
за шість стартових матчів не набрали в 
ЧУ ще жодного очка.
 Утім, на відміну від львівських майс-
трів гри в ручний м’яч, які навряд чи 
зможуть у майбутньому піднятися тур-
нірними сходами, «Мотору» виправити 
ситуацію буде значно легше. Володію-
чи статусом найсильнішого колективу 
країни останніх сезонів і будучи єдиним 

представником українського гандболу в 
найсильнішому клубному турнірі Старо-
го світу, «Мотор» отримав від ФГУ ре-
жим повного сприяння в національній 
першості.
 Від часу старту суперліги-2016/2017 
підопічні Миколи Степанця провели на 
внутрішній арені лише один поєдинок. 
У стартовому матчі сезону «мотористи» 
впевнено здолали земляків із ЗНТУ-
ЗАБ, які на даний час посідають другу 
позицію в першості. Чинні ж чемпіони 
країни нині зосереджені на іграх групо-
вого раунду Ліги чемпіонів, де, щоправ-
да, справи у них не зовсім клеяться. 
 У попередньому розіграші ЛЧ ана-
логічну стадію турніру команда Сте-
панця завершила на першій сходинці 
своєї «пульки», діставшись, у підсум-
ку, найвищої для себе позначки — 1/8 
фіналу змагань. Натомість у цьогоріч-
ній «Лізі» «Мотор» поки що демонструє 
діаметрально протилежний результат. 
Запорізькій команді ніяк не вдається 
намацати свою гру —  у чотирьох поє-
динках вона здобула лише одну перемо-
гу.
 Усі без винятку зіграні «моторис-
тами» в новому розіграші ЛЧ поєдинки 
свідчать, що їхні суперники — не такі 
вже й непереможні. Проте в практич-
но кожному матчі вихованцям Миколи 

Степанця чогось та й не вистачає. При-
міром, після останньої невдачі, котрої 
«Мотор» зазнав у гостьовій грі проти 
турецького «Бешикташу», наставник 
української команди поскаржився на 
«найгірше за чотири роки виступів за-
порізького клубу в ЛЧ суддівство».
 На перший погляд, слова Степанця 
виглядають «елементарним пошуком 
винних у його тренерських невдачах». 
Утім для «Мотора», котрий іще жодно-
го матчу Ліги чемпіонів не зіграв у рід-

ному Запоріжжі, дрібниць, які можна 
не помічати, бути просто не може. Та-
кож головний тренер «мотористів» зму-
шений нарікати й на кадрові проблеми, 
котрі виникли в його команді через трав-
ми ключових гравців.
 Хай там як, а у поточній ЛЧ-
2016/2017 для «Мотора» ще далеко ні-
чого не втрачено, хоча, якщо аналізу-
вати виступ запоріжців у попередньо му 
розіграші, ліміт власних невдач вони 
вже вичерпали. Щодо національної пер-
шості, то в минулому чемпіонаті «Мо-
тор» показав 100-відсотковий результат. 
Здається, що і в нинішньому розіграші 
проблем iз захистом чемпіонського ти-
тулу в команди Степанця бути не повин-
но. Але в будь-якому разі національне 
«золото» розігруватиметься у великому 
запорізькому «дербі» —  між «ЗТР» та 
«Мотором». ■

ГАНДБОЛ

Дрібниці, що все псують
Найсильніший чоловічий гандбольний клуб країни не може провести переможну гру 
в поточному розіграші ЛЧ

■

У Туреччині «Мотор» зазнав мінімальної 
поразки від «Бешикташа».
Фото з сайта ГК «Мотор».

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. 
5-й тур. ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) —  «ЗТР-Бу-
ревісник» (Запоріжжя) —  32:19, «Політехнік» 
(Львів) —  «Енергетик» (Нетішин) —  27:34, 
ЦСКА (Київ) —  «ЗТР» —  20:38.
 Турнірне становище: «ЗТР» —  8 (4 мат-
чі), ЗНТУ-ЗАБ —  6 (5), ЦСКА —  6 (4), «ЗТР-Бу-
ревісник» —  6 (6), «Шахтар-Академія» (Маріу-
поль), «Енергетик» —  4 (5), «Мотор» —  2 (1), 
«Політехнік» —  0 (6).

* * *
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група D. 4-й тур. 
«Бешикташ» (Туреччина) —  «Мотор» (Украї-
на) —  23:22 (Шельменко (6)), «Холстебро» —  
«Нант» —  25:35, АВС —  «Динамо» (Румунія) 
—  34:32.
 Турнірне становище: «Нант» —  7, «Бе-
шикташ» —  5, АВС, «Динамо» —  4, «Мотор» 
—  3, «Холстебро» —  1.

■
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Куме, чому народні депута-
ти так бояться електронного декла-
рування?
 — Бо щойно вони заповнять 
е-декларації, всі відразу зрозуміють, 
що вони зовсім не народні.

* * *
 — Рабиновичу, чому ви виріши-
ли виїхати з Росії? Що вам у нас не 
подобається?
 — Я важаю, що не гідний жити 
у найщасливішій країні світу.

* * *
 У Верховній Раді пройшов День 
довкілля. Чи то приймали екологіч-
ні закони, то чи природа відпочива-
ла на депутатах.

* * *
 В Україні відбувся конкурс «Кра-
щий мандрівник року». У номінаціях 
«Найдивніший мандрівник» і «Най-
дорожчий мандрівник» перемогло 
львівське сміття.

* * *
 — Куме, ви мудра людина, ска-
жіть, чому народ України так погано 
живе?
 — Бо наш народ мудрий, але не-
послідовний.
 — Поясніть, будь ласка.
 — Бо назвати чиновників поса-
довцями у народу мудрості вистачи-
ло, а от на те, щоб їх посадити, пос-
лідовності забракло.

По горизонталі:
 1. Те, на що перетворюєть-
ся трагедія, якщо повторюється 
вдруге. 3. «Священний ліс» аме-
риканського кінематографу, який 
називають «Фабрикою мрій». 9. 
Литовська назва річки Двіна. 10. 
Італійське місто, в якому збері-
гається плащаниця з гробу Ісу-
са Христа. 11. «А той ..., пиндик-
пиндик, а та гуска, сюська-сюсь-
ка, а та кача дрібно кряче, а та 
курка-чубатурка, по садочку хо-
дять та й ходять, курчаточок во-
дять та й водять» (народна піс-
ня). 12. Континент, який на олім-
пійській емблемі символізує чор-
не кільце. 14. Невеликий готель 
для автомобілістів, вхід у номери 
якого здійснюється з вулиці. 16. 
Чубатий папуга. 19. Столиця Вір-
менії. 20. «Не знайте, дівчата, не 
питайте свою долю. Само ... знає, 
кого любить». (Тарас Шевченко). 
24. Кохана Петрарки. 25. Слово, 
тотожне чи близьке за значенням, 
але різне за звучанням. 26. Сто-
лиця Індонезії. 27. Український 
письменник, багаторічний дирек-
тор видавництва «Веселка». 
По вертикалі:
 1. Священна гора в Японії. 
2. Частина боксерського поєдин-
ку. 4. «Наш ... Гамалія, ... завзя-
тий. Зібрав хлопців, та й поїхав 
по морю гуляти» (Тарас Шевчен-

ко). 5. Один з визначних рефор-
маторів католицької церкви. 6. 
Полтавський футбольний клуб. 
7. Піщані пагорби на березі моря, 
особливо характерні для Прибал-
тики. 8. Найглибше прісновод-
не озеро на землі. 13. Турець-
кий султан, чоловік Роксолани. 
15. Острів у Карибському морі, 
де була одна з найбільших пірат-
ських баз. 17. Алкогольний напій, 
виготовлений з екстракту гіркого 
полину. 18. Парламент Ізраїлю. 
20. Узагальнена назва уряду чи 
інших державних органів. 22. Тва-
ринницька ферма на заході США. 
23. Піратський капітан, герой при-
годницького роману Рафаеля Са-
батіні. ■
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Аліса КВАЧ

 Війни за спадок — завжди одні з 
найдраматичніших. І найгірше, що 
сам спадкодавець уже нічим на цю си-
туацію вплинути не може. Тому знавці 
людської психології завжди радять про 
все дбати наперед.
 Саме так вирішив 80-річний ко-
лись перший красень екрана, а нині — 
просто імпозантний чоловік Ален Де-
лон, оголосивши про намір вистави-
ти на аукціон свою колекцію творів 
мистецтва, яку він збирав протягом 30 
років. У його колекції є картини  Де-
лакруа, Дюрера, Жерико та інших ві-
домих майстрів європейського живопи-
су, а також 13 бронзових фігур скуль-
птора Рембрандта Бугатті. За словами 
актора, він і сам колись пробував узяти 
до рук пензля, але зізнається, що йому 
не вистачило генія, щоб конкурувати зі 
своїми улюбленцями.
 Очікується, що колекція Делона 
буде виставлена на аукціон  Christie’s 
в Парижі уже 22 листопада. Актор на-

полягає, щоб її не ділили, 
а продавали цілісною. Як 
приклад, він наводить іс-
торію режисера Клода Бер-
рі, колекцію якого після його 
смерті діти розпродали части-
нами. «Нехай мої діти ділять 
гроші, а не картини», — за-
явив Делон.
 Нагадаємо, що у знаменито-
го актора троє дорослих синів і 
одна донька. Старшому, Крістіа-
ну Аарону, матір’ю якого стала 
співачка і актриса Ніко, вже 54. 
Другому синові, Ентоні Делону, 
народженому у шлюбі з Наталі 
Делон, — 52. Ще двох дітей акто-
рові подарувала голландська ма-
некенниця Росалі ван Бремен — у 
1990 році доньку Анушку, а в 1994-
му — сина Алена-Фаб’єна. У всіх 
їх є свої родини, тож ділити і 
справді буде кому. І варіант, 
запропонований дідусем Але-
ном — справді далекоглядний і 
мудрий. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 А от житель американського 
штату Міннесота Деніс Еріксон 
все своє майно після смерті за-
повів місцевій Церкві Прослав-
лення, оскільки нікого з близь-
ких родичів у нього не залиши-
лося. Яким же було здивування 
кліриків церкви, коли, зайшов-
ши до будинку, вони виявили 
там величезну колекцію іграш-
кових моделей різних автомо-
білів, які Деніс збирав протягом 
усього життя. Полиці з іграшко-
вими машинками прикрашали 
стіни в спальні, вітальні, на кух-
ні, у пральні кімнаті, у ванній і в 
двох гаражах. 

 За словами знайомих Ерік-
сона, він почав колекціонувати 
автомобілі у віці дев’яти років. 
Він шукав їх в антикварних мага-
зинах, спеціалізованих вистав-
ках і в інтернеті. Безліч поси-
лок з машинками продовжува-
ли приходити на адресу Еріксо-

на навіть після його смерті.
 Загалом у будинку знайшли 
більше 30 тисяч іграшкових авті-
вок. Крім того, в колекції Еріксо-
на знайшлося кілька справжніх 
раритетних автомобілів, вклю-
чаючи Ford T, Edsel Villager 1956 
року випуску, Rambler American 

1966 року народження, а також 
Pontiac Bonneville 1977 року. Ек-
сперти вже зараз називають цю 
колекцію однією з найбільших у 
світі і оцінюють її шестизначною 
сумою.
 А хтось думав — він ма-
шинками бавиться... ■

БУВАЄ!

Іграшки для Церкви
Американець заповів релігійній громаді свою 
колекцію із 30 тисяч дитячих автомобілів

■

Ален 
Делон.

❙
❙

БАТЬКИ І ДІТИ

Хай краще 
гроші ділять
Ален Делон виставляє на аукціон 
свою колекцію картин та інших 
витворів мистецтва

■

20 жовтня за прогнозами 
синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiв-
денно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
0...-2; удень вночi +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, не-
великий дощ. Славське: вночi +1...+3; 
удень вночi +6...+8. Яремче: вночi +2...+4; 
удень вночi +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +2...+4; 
удень +10...+12. Рахiв: уночi +3...+5; удень 
+11...+13. 

Де жив Тичина, бігав iз собаками 
Йогансен і застрелився Хвильовий: 
у знакову будівлю Харкова вдихнуть 
нове туристичне життя
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