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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,75 грн 

1 € = 27,75 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

«Шатун» поплутав
У центрі Києва вчора збиралися «ошукані вкладники». 
Кілька десятків затримали за зловживання алкоголем
стор. 4 »

Вчорашній «Майдан» у організаторів був не на висоті: затримані за зловживання алкоголем сказали, що просто хотіли «зігрітися».  ❙
Вочевидь, лише ідея боротьби за зниження тарифів гріла їх недостатньо. ❙
Фото УНІАН. ❙

У контексті гучних 

кадрових змін пророчать 

відставку очільника 

Укрзалізниці
стор. 2 »

Фейкова новина про те, що 

Володимир Путін наказав 

дати блакитне паливо 

«замерзаючому Генічеську», 

вдруге підірвала інтернет
стор. 3 »

Після 

перейменування 

міста у Дніпрі 

розгорілися 

пристрасті довкола 

назви театру 

російської драми
стор. 5 »

Вагончик зрушиться, Бальчун 
залишиться?

Наполегливо прагнуть «зігріти» Горький і декомунізація
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«Ми внесли додатковий законопроект, який передбачає обов’язкове 
маркування всієї продукції країни-агресора і жорсткі санкції щодо 
порушників відповідної вимоги».

Віталій Купрій
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІДДІЛ КАДРІВ

Вагончик 
зрушиться, 
Бальчун 
залишиться?
У контексті гучних кадрових 
змін пророчать відставку 
очільника Укрзалізниці
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Голова правління ПАТ «Укрзалізни-
ця» Войцех Бальчун може піти у відстав-
ку — такий прогноз розійшовся мережами 
від «джерела» з Кабміну. Головною причи-
ною ймовірної відставки, за поперед ньою 
інформацією, нібито є те, що Бальчун досi 
не має комплексного плану, перспектив-
ного бачення реформування та подальшо-
го розвитку української залізниці.
 Нагадаємо, що польського «варяга» 
було призначено на цю відповідальну по-
саду 20 квітня 2016 року одностайним рі-
шенням уряду, а до цього він очолював 
«Польські залізниці».
 Раніше міністр інфраструктури Воло-
димир Омелян заявляв, що вимагає від 
польської команди Укрзалізниці працю-
вати прозоро, ефективно й системно, а не 
займатися інтригами та кулуарними до-
мовленостями.
 У свою чергу, під час засідання Кабмі-
ну минулого тижня Войцех Бальчун виз-
нав, що на підприємстві з квітня — техніч-
ний дефолт, а також — бруд та антисані-
тарія в поїздах. У компанії — саботаж і 
збитки на 800 млн.грн., а на тендерах «на-
кручували» по 1000%.
 Для «УМ» політолог Володимир Фесен-
ко висловив свою версію залізничних пер-
турбацій: «Думаю, що тут домінує не полі-
тика, а бізнес-конфлікти. Зокрема, бороть-
ба за збереження позицій окремих бізнесо-
вих груп, а також «війна» за перерозподіл 
сфер впливу та контролю за ресурсами все-
редині Укрзалізниці. Плюс, традиційно, 
боротьба інституційна між керівництвом 
Міністерства інфраструктури, яке курирує 
залізницю і хоче само контролювати ком-
панію, й керівництвом Укрзалізниці, яке 
хоче мати більшу автономію (як від мініс-
терства, так і від бізнес-політичних груп). 
Це традиційна проблема, яка зараз заго-
стрюється через різні причини». 
 Єдина політична тема, наголосив пан 
Фесенко, яка тут присутня – через Мінін-
фраструктури на Укрзалізницю хочуть 
впливати й далі деякі не останні особи з 
«Народного фронту». І знову ж таки, на 
першому плані — бізнес, бо вони хочуть 
заробляти на Укрзалізниці, проте нове 
«польське» керівництво прагне навести у 
себе лад, а не зберігати «годівнички» для 
представників окремих політичних сил.
 «Адже ситуація була така, що з 2014 
року саме представники «Народного фрон-
ту» контролювали цю галузь. Вони вико-
ристовували й Укрзалізницю, й деякі інші 
компанії, як своєрідні партійні годуваль-
ниці. Бо саме люди «народофронтівців» 
обіймали керівні посади у цих «хлібних» 
компаніях, але, оскільки ситуація змі-
нилася, то вони й «збунтувалися». Однак 
повторюю, це лише одна з причин», — ре-
зюмував політолог. 
 До речі, сам Бальчун кілька днів тому 
спростував інформацію щодо своєї мож-
ливої відставки, підкресливши: «Немало 
тих, хто хоче цього. Але занадто багато не-
обхідно зробити для України, щоб я міг за-
раз дозволити собі цю слабкість!». 
 Тож, як розвиватимуться події навко-
ло «залізничників», через суперечливість 
повідомлень залишається лише здогаду-
ватися. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Після анексії Криму та окупа-
ції Донбасу значна частина українців 
алергійно сприймає штрих-код на то-
варах із цифрами 46 (виробництва РФ). 
Велику кількість продуктів, які рані-
ше надходили до нас із Росії, тепер або 
завозять із сусідньої Польщі та інших 
країн, або ж замінюють на українські 
аналоги. Адже «святе місце порожнім 
не буває», і ніша, що виникла через де-
фіцит окремих товарів, дала потужний 
поштовх виготовленню власної продук-
ції. Проте депутати Верховної Ради ви-
рішили ще більше акцентувати ува-
гу громадян на маркуванні товарів із 
сусідньої держави, яка воює з нами, і 
планують внести зміни до відповідно-
го законопроекту.
 У законопроекті №5326 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо маркування про-
дукції країни-агресора», внесеному 
на розгляд до Верховної Ради, йдеться 
про обов’язкове маркування товарів iз 
Росії написом «Продукція країни-аг-
ресора» на ціннику та упаковці. Тобто 
якщо раніше на товарі з РФ був лише 
нейтральний штрих-код, то тепер цю 
продукцію не переплутаєш із жодною 
іншою через красномовний напис. 
 Окрім цього, депутати наполяга-
ють на тому, щоб інформування грома-
дян про товари з Росії велося й за до-
помогою інших засобів. Згідно з зако-
нопроектом, повинна бути встановле-
на адміністративна відповідальність за 
продаж товарів виробника, який кон-
тролюється державою-агресором, без 

належного маркування, передбачив-
ши в санкціях високі штрафи та кон-
фіскацію не лише предметів торгівлі, 
а й виручки.
 Проте відразу постає питання, як 
на товарах зазначати «країна-агре-
сор», коли в законодавчому полі ми 
не маємо цього визначення. Тому де-
путати пропонують доповнити Закон 
України «Про оборону України» виз-
наченням терміну «країна-агресор», 
під яким розуміється держава або гру-
па держав, які здійснюють збройну аг-
ресію проти України. «Сьогодні ми вне-
сли додатковий законопроект, який пе-
редбачає обов’язкове маркування усієї 
продукції країни-агресора і жорсткі 
санкції щодо порушників відповідної 
вимоги», — заявив народний депутат 
Віталій Купрій. За його словами, доку-
мент передбачає низку адміністратив-
них покарань  підприємців, які реалі-
зують російські товари, не інформую-

чи про це споживачів. Нагадаємо, що в 
окремих регіонах України вже змушу-
вали торговельні мережі писати на то-
варах «із Російської Федерації», але ос-
кільки це визнавалось лише на місце-
вому рівні, значна частина мереж ігно-
рувала ці зміни. 
 Крім того, автори законопроекту на-
полягають на необхідності зобов’язати 
представників російського бізнесу в 
Україні розміщувати поруч із власни-
ми вивісками та логотипами напис «це 
контролюється країною-агресором». 
Окремого маркування потребує й рек-
лама російської продукції на будь-яких 
носіях інформації — брошурах, білбор-
дах чи в ЗМІ. «Всюди має бути марку-
вання. Якщо це друковані засоби — не 
менше 10% від загальної площі рекла-
ми. Відповідно, телевізійна та радіорек-
лама мають закінчуватися інформуван-
ням про походження товару чи власни-
ка бізнесу», — додав пан Купрій. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Штраф-код
До Верховної Ради 
внесли законопроект 
про обов’язкове 
маркування товарів 
із Російської Федерації

■

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

 Нагадаємо, у вересні 2014 року прес-служба Миколаївської міськради повідомляла, що суб’єкти 
господарювання на території міста зобов’язані маркувати товари російського походження написом 
«продукція з Російської Федерації» з нанесенням зображення прапора Росії розміром від 20х30 мм на 
цінник. Також було рекомендовано розташовувати такі товари на окремих полицях та подавати інфор-
мацію про них на окремих стендах. У липні 2014 року схоже рішення було прийнято в Черкасах. Також 
до цієї ініціативи приєдналися Львівщина, Івано-Франківськ i Київ.

■

Іван БОЙКО

 Українські військові, які 
обороняють позиції ЗСУ на 
лінії східного фронту, зно-
ву почали отримувати во-
рожі есемески з закликами 
не виконувати накази своїх 
командирів, а краще забира-
тися геть.
 Вітчизняне Міноборо-
ни заявляє, що йдеться про 
цілеспрямовану операцію 
російських спецслужб, мета 
якої полягає у демотивації 
українських воїнів. 
 «Така неприхована ак-
тивізація російських спец-
служб, яка має на меті підір-
вати моральний дух військо-
вих на території Донецької та 
Луганської областей, звісно, 
не має жодного шансу на вті-
лення. Більше того, наші вій-
ськовослужбовці чудово ро-
зуміються на методах ворога 
і не дадуть ввести себе в ома-
ну, адже самовіддано і з гід-

ністю захищають свою Бать-
ківщину», — зазначають у 
військовому відомстві. 
 Більше деталей щодо во-
рожих методів iз демораліза-
ції розкрили бійці 24-ї окре-
мої механізованої бригади, 
що несуть службу на 29-му 
блокпосту Бахмутської тра-
си, які оприлюднили в ме-
режі ті самі есемески. Ви-
являється, окупанти над-
силають свої повідомлення 
українською мовою, ще й iз 
номерів українських опера-
торів, використовуючи для 
цього спам-розсилки.
 Тексти повідомлень, як 
правило, шаблонні: пере-
важно вороги закликають 
скласти зброю, їхати додому 
або «припинити воювати за 
олігархів і хунту».
 «Ми часто отримуємо 
таке, це дуже смішно, ос-
кільки вони пишуть ук-
раїнською, але не завжди 
правильно. І заклики сміш-

ні — ідіть! Ага, ось так ми 
прямо злякаємося сепарів 
і підемо», — сміється з есе-
мески терористів один iз бій-
ців бригади Сергій Голубят-
ніков.
 Аналогічні есемески ук-
раїнські вояки масово от-
римували під час активної 
фази АТО влітку 2014 року. 
 Нині ж на фронті триває 
позиційна війна. «Против-
ник порушує режим тиші 
i вдень, і вночі. Українські 
війська регулярно відкрива-
ють вогонь у відповідь. Оку-
панти несуть втрати», — за-
свідчує речник Міноборони 
з питань АТО Олександр Мо-
тузяник. 
 За даними штабу АТО, за 
минулу добу на Донбасі за-
фіксовано 21 обстріл пози-
цій української армії з боку 
сепаратистів. Зокрема, на 
маріупольському напрямку 
ворог гатив iз великокалі-
берної артилерії по райцен-
тру Мар’їнка, а з мінометів 
— по Широкиному та Крас-
ногорівці. 
 До речі, бойовики так 
званої «ДНР» обстріляли в 
ніч на вівторок iз підстволь-
них гранатометів ще й конт-
рольний пункт «Мар’їнка», 
що на дорожньому кори-
дорі «Донецьк — Курахо-
ве». Ніхто з прикордонни-

ків i цивільних громадян не 
постраждав. 
 На донецькому напрям-
ку вже традиційними є міно-
метні обстріли промзони Ав-
діївки та селища Луганське 
— загалом випущено близь-
ко 70 мін. Тоді як Новобах-
мутівку обстріляли з арти-
лерії калібру 122 мм. 
 За словами Олександра 
Мотузяника, саме внаслі-
док ворожих обстрілів Ав-
діївки поранено шістьох за-
хисників України, загиблих 
немає.
 Водночас у вівторок зран-
ку неабияк активізували-
ся бойовики терористичної 
«ЛНР», які затято обстрілю-
вали Станицю Луганську. За 
даними Міноборони, цей об-
стріл є найпотужнішим за 
останню добу. 
 «Окупанти вели вогонь 
безперервно більше трьох 
годин, застосовуючи міно-
мети та бронетехніку. У По-
паснянському районі також 
вели бойові дії, але обстанов-
ка спокійніша», — повідо-
мив пан Мотузяник. 
 За його словами, ворожі 
найманці активізувалися ще 
й у районі Бахмутської тра-
си: «На рубежах Сокільники 
— Кримське противник не-
одноразово застосовував мі-
номети, а також танк». ■

НА ФРОНТІ

Есемеска від ворога 
Окупанти намагаються деморалізувати 
захисників України 

■
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Фанатка 
комуніста 
Тельмана
Проректор інституту 
звернулася до суду, 
вимагаючи повернути 
вулиці ім’я лідера  
німецького робітничого 
руху 
Людмила НІКІТЕНКО

 Скандал із декомунізацією розгорів-
ся в Черкасах. Проректор комунально-
го навчального закладу  «Черкаський 
обласний інститут післядипломної осві-
ти педагогічних працівників Черкаської 
обласної ради» Галина Назаренко пода-
ла адміністративний позов до Соснівсь-
кого районного суду, бо незадоволена 
тим, що провулок революціонера Ернста 
Тельмана, де вона живе, у рамках деко-
мунізації перейменували на імені Братів 
Чучупак, героїв Холодноярської респуб-
ліки.
 Тому пані Галина й оскаржує розпо-
рядження черкаського міського голови 
від  лютого цього року «Про переймену-
вання об’єктів топоніміки Черкас». На-
томість вона  пропонує залишити стару 
назву на честь німецького комуніста — 
Ернста Тельмана.
 Такі дії освітянки викликали шквал 
обурення містян у соціальних мере-
жах. 
 «У мене нестримне запитання до на-
чальника обласного управління освіти і 
науки Валерія Данилевського, чи може 
Галина Назаренко бути проректором об-
ласного інституту післядипломної осві-
ти педагогічних працівників, якщо вона 
позивається до мера з вимогою відміни-
ти перейменування вулиці Чучупак та 
називає жителів вулиці чупакабрами?» 
написала у «Фейсбуці» жителька Чер-
кас Людмила Коваленко. 
 Як ця людина буде вчити вчителів 
патріотизму, дивується пані Людмила, 
якщо вона не знає, хто такий отаман Хо-
лодного Яру, яку запеклу боротьбу вели 
холодноярці проти більшовицького ре-
жиму на Черкащині?
 «Виходить так, що холодноярців бо-
явся навіть Троцький, свого часу парти-
занських військ на Черкащині налічува-
лось близько 30 тисяч. Це наші предки, 
які полягли за Україну. Аби тоді їм вис-
тачило сил зламати більшовицьку нава-
лу, то Україна зараз була б не такою...» — 
веде далі Людмила Коваленко. Вона обу-
рюється, що після того, як холодноярців 
реабілітували, а наша держава проводить 
активну декомунізацію, проректор інс-
титуту післядипломної освіти вчителів 
таке витворяє, називаючи переймену-
вання «якоюсь невимовною ганьбою».
 Відреагувала на скандал  і депутат 
Черкаської обласної ради Оксана Ков-
боша. Вона каже, що їй, як члену ко-
місії з питань освіти, науки, культури, 
молодіжної політики та спорту, стало 
цікаво, чим займаються в комунально-
му навчальному закладі з такими анти-
патріотичними поглядами. Тому вона й 
спрямувала звернення до голови Чер-
каської обласної ради з вимогою провес-
ти перевірку діяльності пані проректора 
та ініціювати її звіт про роботу за поточ-
ний рік. 
 «Також вимагаю внутрішнього роз-
слідування щодо її професійної відповід-
ності займаній посаді. Крім того, закли-
каю провести лекцію про історію повс-
тань у Холодному Яру для працівників 
КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради», 
— підсумовує пані Оксана. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові зареєстровано більш як 
4 тисячі учасників бойових дій. Щоб 
отримати соціальні послуги, передба-
чені законодавством, цим людям час-
то доводиться їздити по різних інстан-
ціях. Щоб хоч трохи спростити ситуа-
цію, міська влада відкрила Центр на-
дання послуг учасникам бойових дій. 
Хоча він формально працює майже пів-
року, проте тільки зараз організація от-
римала відповідне приміщення  з усіма 
умовами для повноцінної роботи. Як 
повідомили в центрі, з травня 2016-го 
вони допомогли трьом тисячам учасни-
ків АТО та членам їхнiх родин. Спектр 
послуг різний: від соціально-медичних, 
соціально-економічних, інформаційних 
та юридичних питань до психологічної 
підтримки.
 «На жаль, не всі хлопці, які пішли 
на війну добровольцями, перебувають 
на обліку — маємо дані лише про тих, 

хто сам до нас звернувся. Тому єдиний 
центр дозволить ширше бачити пробле-
матику й адресніше підходити до надан-
ня допомоги.  Він покликаний об’єднати 
всі ресурси громади, міської влади, аби 
учасники АТО отримали якісні, швидкі 
та ефективні послуги», — зазначила Ок-
сана Рубай, в.о. керівника організації.
 Центр має на меті стати майдан-
чиком для співпраці між учасниками 
бойових дій та їхнiми сім’ями, місь-
кою владою, організаціями та соціаль-
но-відповідальним бізнесом. У ньому 
можна отримати всі необхідні послуги: 
консультацію та сприяння в отриманні 
пільг, реабілітації та адаптації, а також 
працевлаштування та профпідготовки, 
а також із питань соцзахисту.
 «Буває так у житті, що  для  наших 
воїнів навіть не так важливо, щоб ми 
їм щось дали, як те, щоб ми їх почу-
ли, вислухали, зрозуміли, дали їм час 
розповісти те, що вони переживають. І 
зокрема, важливо, щоб вони мали та-

кий checkpoint, місце, куди можуть 
у Львові прийти і розповісти про свої 
проблеми», — наголосив Степан Сус, 
військовий капелан та настоятель хра-
му апостолів Петра і Павла під час це-
ремонії відкриття.
 Цікаво, що всі працівники центру — 
ветерани АТО, члени їхнiх сімей та во-
лонтери. Про це розповів міський голо-
ва Андрій Садовий. «Вони розуміють iз 
півслова людей, які сюди заходять. Це 
дуже важливо — надавати в одному міс-
ці всю комплексну допомогу, інформа-
цію, консультацію, щоб людина, яка 
брала участь у бойових діях, не бігала 
по різних кабінетах», — зазначив місь-
кий голова.
 Загалом зараз у центрі працює 15 
осіб. По допомогу учасники АТО та чле-
ни їхнiх сімей можуть звертатися за ад-
ресою: вул. Пекарська, 41. ■

Ірина КИРПА

 Співробітникам НАК «Нафтогаз» 
України довелося зробити офіційну за-
яву про те, що на даний час добових об-
сягів видобутку газу в Стрілковому ро-
довищі більш ніж достатньо для повно-
го покриття поточних потреб Генічесь-
ка. За повідомленням прес-секретаря 
цього відомства Максима Білявського, 
газ з окупованої території АР Крим на 
Херсонщину не надходить. Диспетчер 
«Чорноморнафтогазу» підтвердив ін-
формацію про те, що механічна засув-
ка з боку Генічеського району закрита.
 — Добова норма споживання газу 
Генічеським районом складає 31,2 ти-
сячі кубометрів, а резерви газовидобув-
ного родовища на Арабатській Стрілці 
дозволяють щоденно отримувати близь-
ко 34 тисяч кубометрів блакитного па-
лива, — заявив Максим Білявський. — 
Отож, цілком очевидно, що на Херсон-
щині проблем із газом немає, але є ве-
лике бажання Росії спекулювати на цій 
темі.
 Незважаючи на всю абсурдність 
ситуації, російські ЗМІ із завзятістю 
продовжують тиражувати чутки про 
те, що місто Генічеськ та Генічеський 
район Херсонської області отримують 
газ з анексованого Криму за особистою 
вказівкою президента Російської Феде-
рації Володимира Путіна. До слова, пер-
шим цю інформацію озвучив на телека-
налі «Росія» колишній Прем’єр-міністр 
України Микола Азаров. Він заявив, що 
українці нібито написали листа Путіну 
з проханням про допомогу, під яким 
стояло кілька тисяч підписів.
 З’ясувалося, що збір підписів у 
Генічеському районі дійсно проводив-
ся, але йшлося не про лист до Путіна, 
а про звернення до глави окупаційної 
адміністрації Криму Сергія Аксьонова. 
Як розповів мер Генічеська Олександр 
Кожухів, збір підписів організував міс-
цевий житель Едуард Коваленко, який 
давно відомий своїми проросійськими 
поглядами. До речі, цей чоловік зібрав 
аж ... п’ятнадцять підписів! Відомо, що 
він уже декілька тижнів перебуває під 
слідством за організацію антимобілі-
заційного мітингу в Генічеську під сті-
нами військкомату. Однак запобіжний 
захід суд йому чомусь ще й досі не об-
рав.
 — Це була спланована провокація, 
яку профінансував та організував екс-
депутат від ПР Олексій Журавко, — 
розповів Олександр Кожухів. — На од-
ному з мітингів дійсно було підписа-
но звернення до Аксьонова з прохан-
ням про допомогу, під яким стояло 
п’ятнадцять підписів мешканців Гені-
чеська. Це стало можливим через те, що 

місцевому ватажку маргіналів Едуарду 
Коваленку (лідеру Соціал-патріотичної 
асамблеї слов’ян, прихильнику одіозно-
го політика держави-агоресора В. Жи-
риновського) вдалося втекти від право-
охоронців та налагодити антиукраїнсь-
ку діяльність із дестабілізації ситуації 
в Генічеському районі.
 Як розповів очільник Херсонщини 
Андрій Гордєєв, в області зараз немає 
проблем із газом. Крім того, південний 
регіон готовий сам надати допомогу та 
притулок усім тим громадянам, які ба-
жають залишити територію окуповано-

го Росією Криму.
 Чиновник також запевнив, що 
вже отримав усі необхідні гарантії від 
Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана, а також від міністра енерге-
тики та вугільної промисловості Ігоря 
Насалика про будівництво газопрово-
ду, який з’єднає Генічеськ із централь-
ною газотранспортною мережею Украї-
ни. Це дозволить у подальшому не тіль-
ки інтегрувати Генічеськ в українську 
газову мережу, а й додатково газифіку-
вати чотири райони Херсонської облас-
ті. ■

ДОПОМОГА

Майданчик для співпраці
Учасники бойових дій можуть отримати всі послуги 
в одному центрі

■

СЕКТОР ГАЗУ

Наполегливо 
прагнуть «зігріти»
Фейкова новина про те, що Володимир Путін наказав 
дати блакитне паливо «замерзаючому Генічеську», 
вдруге підірвала інтернет

■

«На Генiчеськ»!❙
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«Сьогодні лідери майже всіх парламентських фракцій підписали проект 
звернення до Європарламенту і Ради ЄС  щодо надання Україні безвізового 
режиму без зволікань». Ірина Геращенко

народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІДЛУННЯ

Правда очi 
коле
Напад Бойка на Ляшка 
— протистояння 
прокремлівських і 
проукраїнських сил
Інф. «УМ»

 Таку думку висловив політолог Во-
лодимир Цибулько, додавши, що напад 
Бойка на Ляшка — це підсвідома реак-
ція екс-регіонала на правду Ляшка. «Бой-
ко, який завжди вважався обережним та 
стриманим політиком, вчинив, швидше, 
як політичний хижак із низькою полі-
тичною культурою, піддавшись інстинк-
тивнiй реакції, яка послідувала після різ-
ких заяв лідера опозиційної фракції Олега 
Ляшка. По суті, Бойко не зміг себе стрима-
ти, коли Ляшко публічно закликав голову 
СБУ звернути увагу на часті візити Бойка 
в столицю країни-агресора — Москву. Що 
демонструє паніку та страх оприлюднення 
правдивої інформації», — вважає політич-
ний експерт Володимир Цибулько «Конф-
лікт Ляшка проти Бойка — протистояння 
проукраїнських та прокремлівських сил, 
які зійшлись на парламентському рівні. 
Не секрет, що Кремль хоче таким чином 
спровокувати масові протести, щоб деста-
білізувати ситуацію в Україні, і Опозицій-
ний блок їм у цьому вдало підігрує», — до-
дає Цибулько. Окремо експерт відзначив 
стійкість лідера Радикальної партії, який 
не повівся на провокації регіонала й на-
далі продовжував переконувати словом та 
нести правду в мікрофон.
 Нагадаємо, у понеділок на погоджу-
вальній раді екс-регіонал Юрій Бойко на-
кинувся з кулаками на лідера опозиційної 
фракції РПЛ Олега Ляшка. ■

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Багато приватних підприємців на-
разі завмерли в очікуванні: чи ухва-
лить Верховна Рада держбюджет на 
2017 рік? Малому й середньому бізне-
су буде непереливки, якщо парламент 
проголосує за всі правки, включаючи 
й концепцію підвищення мінімальних 
зарплат до 3200 гривень. Це означати-
ме зростання навантаження на фонд за-
робітної плати, з якого працедавцю до-
ведеться сплачувати збільшений єди-
ний соціальний внесок. Частина біз-
несу просто не витримає такого стану 
речей й або піде у ще глибшу «тінь», 
або звільнятиме частину робітників, 
або ж просто збанкрутує. 
 Але свій остаточний вирок підпри-
ємці дізнаються не раніше, ніж за три 
тижні. Бо законопроект про держав-
ний бюджет на 2017 рік Верховна Рада 
розгляне наступного пленарного тиж-
ня, тобто аж 6-9 грудня. Про це пові-
домив Голова Верховної Ради Украї-
ни Андрій Парубій. «Було запропоно-
вано наступного тижня розглянути пи-
тання аграрної політики, захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб, а також 
бюджет», — сказав Парубій на засідан-
ні погоджувальної ради керівників де-
путатських фракцій і комітетів.
 Раніше Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман закликав парламент до 
співпраці задля вчасного ухвалення 
державного бюджету на 2017 рік. За-
конотворцями передбачено, що дохід-
на частина держбюджету становитиме 
876,9 млрд. гривень, що на 17% біль-
ше, ніж доходи держбюджету 2016 
року (749 млрд. гривень). У проекті 
держбюджету закладено прогноз зрос-

тання ВВП у 2017 році на рівні 3% при 
інфляції 8,1% і курс гривні 27,2 гривні 
за долар у 2017 році. Безробіття в 2017 
році прогнозовано на рівні 8,6%, а де-
фіцит держбюджету в 2017 році — на 
рівні 3% ВВП.
 Та поки бюджет відкладено до зими, 
депутати вирішили проявити ініціа-
тиву в іншому актуальному питанні. 
Справа стосується безвізового режиму 
для України, який — за твердженням 
міжнародних експертів — вперто бло-
кують три країни: Франція, Німеччина 
та Бельгія. Наразі йдеться про те, що, 
оскільки механізм термінового припи-
нення «безвізу» в Євросоюзі не напра-
цьовано, із наданням подібного стату-
су Україні поспішати не варто. 
 З такою позицією, однак, катего-
рично не згодна українська сторона. 
Так, нардеп Ірина Геращенко вважає, 
що прив’язка старту безвізу до спецме-
ханізму його призупинення — це под-
війні стандарти з боку ЄС.  Лідери май-
же усіх парламентських фракцій, до-
дає вона, підписали проект звернення 
до Європарламенту і Ради ЄС щодо на-
дання Україні безвізового режиму без 
зволікань. Ірина Геращенко підкрес-
лила, що Україна виконала усі 144 
критерії плану дій візової лібераліза-
ції, незважаючи на війну. Тепер Украї-
на очікує від ЄС виконання своєї части-
ни зобов’язань щодо безвізу. 
 «Ми з розумінням ставимося до но-
вих викликів, що постали перед ЄС, 
зокрема міграційної кризи, і до зусиль 
Євросоюзу ввести спецмеханізм як 
елемент захисту своїх кордонів. Але 
ми проти прив’язки старту безвізу до 
спец механізму, адже інші країни, що 
мають безвіз з ЄС, користуються зараз 

усіма його перевагами», — зазначає Ге-
ращенко. 
 А тим часом — якщо говорити про 
зовнішню політику України — мега-
важлива новина прийшла з Гаазько-
го трибуналу. Прокурор Міжнародно-
го кримінального суду Фату Бенсуда 
у своєму звіті щодо попереднього роз-
слідування анексії українських тери-
торій визнала, що «ситуація на тери-
торії Криму і Севастополя рівнозначна 
міжнародному збройному конфлікту 
між Україною і Російською Федера-
цією». 
 «Цей міжнародний збройний кон-
флікт почався не пізніше 26 лютого, 
коли Російська Федерація задіяла осо-
бовий склад своїх збройних сил для от-
римання контролю над частинами те-
риторії України без згоди уряду Ук-
раїни. Право міжнародних збройних 
конфліктів можна застосувати і піс-
ля 18 березня 2014 року тією мірою, 
якою ситуація на території Криму і Се-
вастополя буде рівнозначна стану оку-
пації, що триває. Встановлення факту 
правомірності початкової інтервенції, 
яка спричинила за собою окупацію, не 
потрібне. Для цілей Римського стату-
ту збройний конфлікт може бути між-
народним за своєю суттю, якщо одна 
або більше держав частково або пов-
ністю окуповують територію іншої 
держави», — зазначено у висновках 
Фату Бенсуди. 
 Повідомляється й про те, що Гаазь-
кий трибунал продовжить збір доказів 
з даного питання — процес слідства 
триватиме протягом наступного року. 
Що ж стосується безвізового режиму 
для України, то його розглядатимуть 
у Раді Європи завтра, 17 листопада. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Власне, не один, а відразу два мі-
тинги відбулися вчора в Києві. Вигляд 
вулиці Інститутської, перегородженої 
«бусами» Нацгвардії, неприємно нага-
дував події часів Революції гідності — 
із заблокованим центром міста. Втім, 
усі, хто хотів вчора дістатися урядових 
будівель, дійшли туди безперешкодно. 
Біля Нацбанку гуртувалися вкладники 
з прапорами збанкрутілих банків. Під 
НБУ прийшли переважно люди похи-
лого віку, й було їх не більше кількох 
сотень. 
 Там же, навпроти будівлі НБУ на ву-
лиці Інститутській, звели й дві сцени — 
ініціативи «5.10» Геннадія Балашова та 
політпроекту «За життя» Євгена Мурає-
ва. Входи до Нацбанку були заблоковані 
Нацгвардією і поліцією, тому маніфес-
тантам залишалося хіба що тупцяти на 
вулиці, час від часу скандуючи «Гонта-

реву — геть» та «Банду — геть». 
 А вулицею Грушевського тим часом 
прямувала хода із синіми прапорами, 
де жовтими літерами значилося: «До-
сить! Час діяти!». Добродії зі знамена-
ми помітингували біля парламенту, де 
до них приєдналася також група мі-
тингарів, що сформувалася біля стан-
ції метро «Арсенальна». Частина учас-
ників акції сильно нагадувала приза-
бутих уже «тітушок». «Як і не було 
цих трьох років. «Тітушки» знову біля 
Маріїнського», — написав на «Фейсбу-
ці» журналіст Дмитро Гнап. 
 А біля Генпрокуратури, куди також 
дісталися протестувальники, поліція 
затримала біля 30 осіб. Причина — роз-
пивання алкогольних напоїв у громад-
ському місці, повідомляє 24 канал. За 
словами затриманих, вони вживали ал-

коголь, «щоб не замерзнути». Очевид-
ці стверджують, що протестувальни-
ки дійсно мали зовнішні ознаки людей, 
що зловживають алкоголем, відмовля-
лися від спілкування зі ЗМІ та не мог-
ли самостійно пояснити значення своїх 
плакатів, а також мету своєї появи на 
вулиці.
 Ціна участі у подібній акції коли-
валася від 70 до 125 гривень, зазнача-
ли свідки роздачі «зарплат». Напере-
додні у соцмережах можна було знай-
ти запрошення на «тарифний майдан» 
із відповідними розцінками та заохо-
ченнями (наприклад, за прихід з дру-
зями). Попередньо можна зазначити, 
що вчорашня «революція» організато-
рам явно не вдалася. Що, однак, не є 
приводом не помічати причин, які до 
неї призвели. ■

Польща — за «безвіз» для України
 Про це заявив міністр закордонних справ Поль-
щі Вітольд Ващиковський, який узяв участь у зустрічі 
євросоюзних керівників відомств дипломатії у Брюс-
селі, повідомляє Польське радіо. Європейська комісія 
вже давно зробила висновок, що влада у Києві вико-
нала усі необхідні вимоги, але серед країн євроспіль-
ноти немає одностайної думки на цю тему.  «Ми пів-
тори години пояснювали, доказували, що у гру вхо-
дить гонор Євроспільноти і наші зобов’язання. Якщо 
ми й далі хочемо співпрацювати, якщо хочемо форму-
вати східну політику, то ми повинні реалізувати наші 
зобов’язання», — додав керівник МЗС. З неофіційної 
інформації, серед країн ЄС найбільший спротив скасу-
ванню віз для громадян Грузії та України проявляють 
Франція та Німеччина.

Гонтарева звинуватила в емісії... 
Тимошенко
 «Вже понад місяць НБУ перебуває під спланованою 
політичною інформаційною атакою, — заявляє голова 
Нацбанку Валерія Гонтарева. — Лідер політичної партії 
«Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка збирає вкладників 
збанкрутілих банків на мітинги, відверто обманює україн-
ців. Цифри та факти, якими вона послуговується у своїх 
виступах та агітматеріалах, не відповідають дійсності та 
не витримують ніякої критики». За словами Гонтаревої, 
до Тимошенко приєдналися декілька народних депутатів, 
які намагаються дестабілізувати економічну ситуацію, аби 
використати це у власних політичних цілях. Гонтарева за-
значає, що негативні наслідки емісії, яка пропонується 
політиками, відчують на собі десятки мільйонів україн-
ців. «За сьогоднішніх умов це спровокує стрімке зрос-
тання цін на продукти та послуги, знецінення гривні, здо-
рожчання імпортних товарів (у першу чергу медикаментів 
та палива). І вже ніхто з міжнародної спільноти не підтри-
має Україну та не допоможе нам», — наголошує голова 
НБУ. На жаль, Гонтарева так і не пояснила, як саме Тимо-
шенко або інші політики впливають на незабезпечене ре-
альними ресурсами зростання грошової маси, тобто на те, 
що йменується «емісією». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ПАРЛАМЕНТ

«Безвіз» і бюджет: поставлені на паузу
Головний кошторис країни Верховна Рада розгляне наступного тижня, а поки 
закликає Європу надати українцям можливість вільно пересуватися

■

ПРОТЕСТИ

«Шатун» 
поплутав
У центрі Києва вчора 
збиралися ошукані 
вкладники. Пару 
десятків затримали за 
зловживання алкоголем

■

«Алеєю Героїв Небесної Сотні марширують сотні майданарбайтерів — це гірше, ніж влада, 
яка не виконала обіцянок», — підписав це фото Володимир В’ятрович. 

❙
❙
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«Ви самі, громадянине Горький... з того бурєвєстніка визволення поневолених 

народів...  перевернулися на смішного, анахронічного чорного ворона валуєвщини, 
коли мали відвагу закрякати оте старе-старе «Не было, нет и быть не может»

(з листа Володимира Винниченка до Максима Горького)
Володимир Винниченко
український політичний та державний діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Сергій ДОВГАЛЬ

Після того як пристрасті довко-
ла перейменування колишнього 
Дніпропетровська на банальне 
і невибагливе та ще й іраномов-
не Дніпро потихеньку вщухли, 
джерелом підвищеної напруги 
став театр російської драми імені 
Горького. Як і в кожному облас-
ному центрі півдня і сходу Украї-
ни, він був таким собі уособлен-
ням радянського світобачення. У 
тому розумінні, що поряд з украї-
номовним театром мав бути ще 
й російськомовний. Про те, чому 
саме з багатьох нетитульних на-
цій, представники яких живуть в 
Україні, такі привілеї за бюджет-
ний кошт надавалися лише одній, 
тоді ніхто не задумувався.

Буря довкола «буревісника 
революції»
 Тепер же саме життя спону-
кало подивитися на це по-ново-
му, з огляду на сучасні реалії. 
Адже у тій же Москві навіть 
«мікроскопічне» джерело ук-
раїнства — Бібліотека українсь-
кої літератури — потрапило під 
жорна надуманого, схожого на бо-
жевілля, звинувачення, за яким 
скромну бібліотекарку невідомо 
за які гріхи кинули на деякий час 
за ґрати. А в Дніпрі дотепер про-
довжує існувати за бюджетний 
кошт не просто театр російської 
драми, а ще й з іменем Максима 
Горького. Донедавна на честь «бу-
ревісника революції» називалися 
в обласному центрі ще й площа та 
вулиця, які вже «декомунізува-
ли» на Половицьку та Княгині 
Ольги. 
 Із театром же російської дра-
ми виявилося куди складніше. 
Адже, здавалося б, цілком ло-
гічно він носить ім’я російсько-
го письменника. З його ім’ям те-
атр існував ще з 1934 року. А пер-
шою виставою тут стала «Любовь 
Яровая» Костянтина Треньова. 
Це було у 1927 році. Після цього 
в театрі стали ставити практично 
всі п’єси Горького, що, зрештою, 
й спонукало надати йому ім’я 
пролетарського письменника. 
 Але для  декомунізації такі 
історичні обставини, зрозуміло, 
не є переконливими. Адже саме 
Максим Горький є однією з одіоз-
них фігур у «чорних списках» Ін-
ституту національної пам’яті. На-
самперед через його войовниче не-
сприйняття української мови. В 
одному зі своїх відомих листів він 
писав: «Шановний Олексію Олек-
сандровичу, я категорично проти 
скорочення своєї повісті «Мати». 
Мені здається, що і переклад цієї 
повісті на українське наріччя теж 
не потрібен. Мене дуже дивує той 
факт, що люди, ставлячи перед 
собою одну і ту саму мету, не тіль-
ки утверджують відмінність наріч 
— прагнуть зробити наріччя «мо-
вою», а ще й пригнічують тих ве-
ликоросів, які опинилися менши-
ною в області даного наріччя. За 
старого режиму я — посильно — 
протестував проти таких явищ. 
Мені здається, що за нового режи-
му слід було б прагнути до усунен-
ня всього, що заважає людям допо-
магати одне одному. А то виходить 
курйозно: один прагне створити 
«всесвітню мову», інші — діють 
якраз навпаки».
 Це викликало протест iз боку 
Володимира Винниченка, який 
звернувся до Горького з відкри-
тим листом: «Ні, не нове це Ваше 
філологічне відкриття, грома-
дянине Горький! Ще в 1876 році 
один із сатрапів царського уря-
ду, міністр Валуєв, цілком, як і 
Ви, формулював його: «Никако-

го украинского языка не было, 
нет и быть не может». А на до-
каз цього видав закон, що не доз-
волив (точнісінько як Ви) видан-
ня на українській мові будь-яких 
літературних творів. Так що етно-
графи мусили записувати народ-
ні українські пісні латинською 
або французькою мовою (...). Але 
сталося чудо, неймовірне, фан-
тастичне чудо, громадянине Горь-
кий, створили таки вороги цілий 
народ, з окремою мовою, окремою 
історією, з окремою культурою». 
 У Дніпрі й дотепер мало хто 
знає про те, що діаметрально про-

тилежні погляди на мовне пи-
тання Горького з Винниченком 
розбратали. Та тепер зазначе-
ну дискусію двох відомих людей 
обговорюють із неабиякими при-
страстями. І на громадських слу-
ханнях з приводу того, як має на-
далі називатися театр російської 
драми, спогади про це стали чи не 
найбільшим подразником. 

Відтепер буде драма з комедією
 Сам колектив театру, що на-
раховує понад сто осіб, збори з 
цього приводу провів ще 31 серп-
ня цього року. Зійшлися тоді на 
назві «Дніпровський академіч-
ний театр драми і комедії». Після 
цього обговорити її запропонува-
ли на сайті театру. Пропозиції за-

звучали найрізноманітніші. Зок-
рема, люди висловлювали думки, 
що театр має носити ім’я Марка 
Кропивницького, Миколи Кулі-
ша, Василя Стуса, Івана Карпен-
ка-Карого. Але всі вони до Дніпра 
жодного відношення не мають — 
саме у цій площині звучали запе-
речення. Хоча і Горький у облас-
ному центрі навіть проїздом не бу-
вав... 
 А коли під час одних із гро-
мадських слухань прозвучала 
пропозиція присвоїти театру ім’я 
Жана Мельникова, це викли-
кало справжню овацію. Адже 

йшлося про нинішнього худож-
нього керівника театру і, без пере-
більшень, легендарного місцевого 
актора, народного артиста Украї-
ни. Однак потім дружно погодили-
ся, що негоже присвоювати театру 
ім’я людини, яка жива і здорова.
 Зрештою, все перейшло у 
площину мовну. Найрадикаль-
ніші думки звелися до того, що не 
лише Горький, а й власне росій-
ська мова була інструментом ко-
мунізації, яка в національному 
питанні мало чим відрізнялася 
від царського режиму. Що наоч-
но відзначив вищезгаданий Во-
лодимир Винниченко, провівши 
паралель між «буревісником ре-
волюції» і царським міністром 
Валуєвим. Отож, мовляв, спра-

ва не лише в Горькому, а в тому, 
що російськомовні театри були ін-
струментом нав’язування іншим 
територіям мови, якої в природі 
фактично не існує, адже вона була 
штучно скомпільована з різних 
мов співробітником міністерства 
внутрішніх справ Петра Першого 
Владіміром Далем. Тобто, йдеть-
ся про те, що декомунізація має 
стати водночас і дерусифікацією 
в усьому.
 А переконливим прикладом 
того, що українська мова у Дніпрі 
для справжнього мистецтва не 
є жодною перешкодою, назива-
ють театр одного актора «Крик», 
створений на початку 90-х, у яко-
му нині — постійні аншлаги.
 У самому ж театрі запевняють, 
що йдуть у ногу з сучасними тен-
денціями. Зокрема, тільки мину-
лого сезону випустили два спек-
таклі за творами українських 
класиків — «Лісова пісня» Лесі 
Українки та «Заради сімейного 
джерела» Івана Франка, щоправ-
да, російською мовою.
 Зрештою, поки що зупинили-
ся на «безіменній» назві театру, 
тій, що запропонував колектив 
театру на своєму зібранні 31 сер-
пня, — «Дніпровський академіч-
ний театр драми і комедії». Тоб-
то, вже без Горького і «російсь-
кої», але з комедією, яку й до цьо-
го режисерам та акторам ніщо не 
заважало ставити. Але чи вгамує 
це розбурхані пристрасті? Адже 
результати громадського обгово-
рення лише дають підстави теат-
ральному керівництву клопотати 
перед Дніпропетровською облра-
дою про нову назву театру. А поки 
що на сайті закладу та його вивіс-
ці все ще фігурує стара «горькая» 
назва. ■

ТОПОНІМИ

Горький і декомунізація
Після перейменування міста у Дніпрі розгорілися пристрасті довкола назви театру 
російської драми

■

Театр російської драми змінив назву, але не всіх це заспокоїло. ❙

Висловлювали думки, що театр має носити імена 
Марка Кропивницького, Миколи Куліша, Василя 
Стуса, Івана Карпенка-Карого. Але всі вони до Дніпра 
жодного відношення не мають. Хоча і Горький тут 
навіть проїздом не бував.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Незважаючи на те, що Дніпропет-
ровщина вже прозвітувала про за-
вершення процесу декомунізації, час 
від часу подекуди досі спалахує то-
понімічний «вогонь». Наша газета, 
зокрема, писала про те, як ламали 
списи довкола перейменування міс-
та Орджонікідзе на Покров, прито-
му, що місцеві активісти наполягали 
на назві Великий Луг. Дійшло навіть 
до того, що один iз них, Станіслав 
Каширний, звернувся з позовом до 
Верховної Ради України. Однак Ви-
щий адміністративний суд усе ж не 
наважився визнати незаконною пос-
танову Верховної Ради України сто-
совно перейменування Орджонікідзе.
 Здавалося б, жодних дискусій не 
повинно було виникати стосовно пе-
рейменування Дніпродзержинська 
на Кам’янське, адже саме так насе-
лений пункт, з якого постало місто, 
від самого початку й називався. Але 
й тут знайшлися незгодні. Такий 
собі депутат міської ради Михайло 
Підгурський на черговій сесії звер-
нувся до колег із запитом, у якому 
зауважив, що «ми  спрощено пос-
тавилися до перейменування нашо-
го міста, втративши у його назві го-
ловну складову частину — «Дніп-
ро». Отож запропонував назва-
ти Кам’янське... Придніпровськом. 
І хоч таке розуміння «неспрощено-
го» (подумати тільки, що таким чи-
ном почнуть мислити і в усіх інших 
населених пунктах, що стоять на бе-
регах Дніпра, зокрема в Києві) зда-
лося доволі своєрідним, депутати з 
третього разу все ж проголосували 
за пропозицію свого колеги. Отож 
Кам’янське знову мають сколихнути 
громадські слухання стосовно того, 
як має називатися колишній Дніпро-
дзержинськ. 

■
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«Чи є в мене сумніви? Безперечно, у мене є сумніви. Ми з ним маємо 
розбіжності в багатьох питаннях. Однак федеральний уряд і наша 
демократія — не моторний човен, а круїзний лайнер».

Барак Обама 
чинний президент США (про Дональда Трампа) 

УКРАЇНА МОЛОДА

Ігор ВІТОВИЧ

Коли у четвер минулого тиж-
ня новообраний президент 
США Дональд Трамп зустрівся 
з чинним лідером країни Ба-
раком Обамою в Білому домі, 
їхня антипатія була ледве при-
хована. Адже під час вибо рчої 
кампанії Трамп називав пре-
зидента найгіршим в історії, 
у той час як Обама казав, що 
республіканець не готовий до 
роботи в Білому домі. Обидва 
спілкувались у Овальному ка-
бінеті більше години. І коли 
вони вийшли до журналістів, 
то намагалися залишити гірке 
минуле позаду, привітно гово-
рячи про єдність і мирний пе-
рехід влади.

Перше інтерв’ю Трампа
 Дональд Трамп переходить 
на більш поміркований i при-
мирливий тон у спілкуванні 
у порівнянні з тим, як він по-
водився до виборів. У своєму 
першому інтерв’ю вже як пре-
зидент-електа, яке транслю-
вала телемережа Сі-Бі-Ес у не-
ділю ввечері, він сигналізував 
пом’якшення своїх позицій в 
окремих питаннях, зокрема 
досить дружелюбно висловлю-
вався про Хілларі Клінтон та 
Барака Обаму. Він також по-
яснив, що у ЗМІ створено не-
правдивий його імідж: «Пре-
са зробила з мене якогось ди-
куна, божевільного, але я та-
ким не є». 
 Трамп, зокрема, повідо-
мив, що хоча під час вибор-
чої кампанії він обіцяв пов-
не скасування реформи охо-
рони здоров’я, запровадженої 
Обамою, та насправді він зби-
рається зберегти один з її клю-
чових моментів — заборону 
на відмову видавати страхові 
поліси хворим особам. 
 Щоправда, Трамп не відмо-
вляється від декларованої ним 
політики боротьби з нелегаль-
ною еміграцією — нелегалів у 
США нині нараховується по-
над 10 мільйонів. Трамп по-
обіцяв вислати з країни лише 
два-три мільйони з них, тих, 
хто здійснив злочини. Він та-
кож заявив, що не збираєть-
ся будувати мур на кордоні 
з Мексикою, точніше стіна 
з’явиться лише на деяких ді-
лянках кордону, а решту захи-
щатиме спеціальна сітка. 
 Стосовно Обами, то Трамп 
після зустрічі з чинним пре-
зидентом у Білому домі прос-
то розсипався компліментами 
на його адресу: «Я переконав-
ся, що він чудовий, дуже ін-
телігентний, дуже симпатич-
ний. Має досконале почуття 
гумору». Схоже, що сокиру 
війни закопано. На запитання 
інтерв’юера, чи буде він отри-
мувати президентську зарпла-
ту, яка становить 400 тис. до-
ларів на рік, Трамп відповів, 
що ні, що він задовольнить-
ся символічною винагородою 
його роботи в один долар на 
рік. 

Перші ключові призначення
 Новообраний президент 
США оголосив, що главою його 
адміністрації стане теперішній 
керівник національного комі-
тету Республіканської пар-
тії Райнс Прібус. Як зазначає 
Бі-Бі-Сі, 44-річний Прібус у 
ході вибочої кампанії викону-
вав роль зв’язкового між Трам-
пом та керівництвом Республі-
канської партії. Головним рад-

ником президента стане політ-
техног Стівен Беннон, який 
очолював виборчий штаб Трам-
па. Беннон є відомим медіаме-
неджером, радіоведучим, кі-
норежисером та, в минулому, 
успішним фахівцем у галузі 
банківського інвестування. У 
своїй заяві Трамп назвав цих 
осіб висококваліфікованими 
лідерами, які чудово працю-
вали з ним на виборах. Прези-
дент-елект повинен сформува-
ти свою адміністрацію за два 
місяці до своєї інавгурації 20 
січня 2017 року. Законодавці-
демократи не виключають, що 
будуть співпрацювати з рес-
публіканським президентом 
у деяких питаннях, зокрема в 
галузі розвитку інфраструкту-
ри. Але протидіятимуть йому в 
питаннях депортації емігран-
тів та значного зниження по-
датків.

Українське питання
 Аналітики нагадують, що 
Трамп не має великого досвіду 
в міжнародній політиці, тому 
його відносини з президентом 
Росії Володимиром Путіним 
важко передбачити. Деякі ви-
мальовують невтішні для нас 
прогнози: Трамп поступить-
ся Путіну і передасть Украї-
ну в російську зону впливу в 
обмін на вихід Росії з Сирії. 
Інші запевняють, що цього не 
станеться, бо Трамп займе жор-

стку позицію стосовно Крем-
ля. Британська газета «Фай-
неншл Тайм» у номері за по-
неділок прогнозує, що Трамп 
задля зближення з Росією, яке 
буде мати глобальне значення, 

ймовірно, визнає анексію Кри-
му та забуде про обіцянки Ук-
раїні та Грузії стосовно членс-
тва в НАТО. 
 У понеділок відбулася пер-
ша телефонна розмова між 

Трампом та президентом Росії 
Володимиром Путіним. Сайт 
Кремля зазначає, що Трамп 
та Путін висловилися на ко-
ристь активної спільної робо-
ти щодо нормалізації амери-
кансько-російських відносин 
та виведення їх у «русло конс-
труктивної взаємодії із широ-
кого кола питань». З огляду на 
обмежений характер інформа-
ції про суть розмови Трампа та 
Путіна оглядачі та коментато-
ри взялись за активні спекуля-
ції з приводу її значення та на-
слідків. У розшифровці розмо-
ви, яку оприлюднив Кремль, 
зазначається, що Путін під-
креслив готовність вибудо-
вувати партнерський діалог 
на принципах рівних прав, 
взаємної поваги та невтручан-
ня у внутрішні справи. Амери-
канська розшифровка розмови 
таких подробиць не містить. У 
повідомленні Кремля про роз-
мову також зазначається, що 
Путін та Трамп погодилися 
щодо необхідності об’єднання 
зусиль у боротьбі зі «спільним 
ворогом номер один» — міжна-
родним екстремізмом та теро-
ризмом. ■

ЗМІНА ВАРТИ

ТРАМПлін у Білий дім
У США фактично розпочалася передача президентської влади

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Двоє членів екіпажу канадського паса-
жирського літака отримали легкі поранення, 
намагаючись уникнути зіткнення з невідомим 
об’єктом у небі. Інцидент стався позавчора поб-
лизу Торонто. Літак типу Bombardier Q400 міс-
цевих авіаліній «Портер Ейрлайнз» з 54 паса-
жирами на борту летів з Оттави і вже наближав-
ся до аеропорту імені Біллі Бішопа в Торонто, 
коли пілоти помітили по курсу літака дивний 
об’єкт і були змушені прийняти миттєве рішен-
ня та зробити на висоті 2750 метрів різкий ма-
невр, щоб уникнути зіткнення з ним. На щастя, 
інцидент не мав наслідків для повітряного суд-
на — згодом літак без проблем приземлився. 
 «Можливо, що це був якийсь дрон», — за-
явила представниця канадського Управління 
безпеки транспорту Жев’єв Кобен. Управлін-
ня розпочало розслідування у цій справі. Його 
представники наголосили, що це перший такий 

випадок у Канаді. У червні цього року мініс-
терство транспорту Канади започаткувало ін-
формаційну акцію у ЗМІ з роз’яснення людям, 
наскільки небезпечно є запускати дрони та ке-
рувати ними поблизу аеропортів. 
 Побоювання не безпідставні, бо 17 квітня 
цього року літак компанії «Бритіш Ейрвейс», 
який летів iз Женеви з 132 пасажирами та 
п’ятьма членами екіпажу на борту і вже захо-
див на посадку в лондонському аеропорту Хіт-
роу, зіткнувся в повітрі з невідомим об’єктом. 
За словами пілотів, це був дрон. Людям на бор-
ту нічого не сталося, але літак «Аеробус» А-320 
зазнав пошкоджень. Згодом у Британії за вико-
ристання дронів поблизу аеропортів ввели по-
карання  — до п’яти років ув’язнення. 
 Утім, як відомо, найпотужніші на сьогодні 
дрони здатні підійматися на висоту до 2500 мет-
рів. А у випадку з канадським літаком інцидент 
стався значно вище. Що ж тоді налякало канад-
ських пілотів? ■

ЩО ТО БУЛО? 

Незнайомець у небі
Канадський пасажирський літак ледь уник зіткнення 
з неопізнаним літаючим об’єктом

■

ПОЇХАЛИ!

Новому президенту — новий 
президентський автомобіль
 Під час церемонії інавгурації Трамп 
отримає не лише ключі до Білого 
дому, а й ключі до нового президент-
ського автомобіля. Компанія «Дже-
нерал Моторс» уже закінчує випробу-
вання восьмитонного президентського 
броньованого автомобіля, який жар-
тома охрестили «Бестія». Машина на-
стільки безпечна, що може витрима-
ти будь-яку атаку. Президентський лі-
музин здатен розганятися до 100 кі-
лометрів за 15 секунд. Він коштує 
півтора мільйона доларів. Цей «танк 
на колесах» чи «пересувний бункер» 
є найбезпечнішим автомобілем світу. 
Подробиці його «начинки» не розго-
лошують, оскільки вони є державною 
таємницею. Лише відомо, що авто 
може витримати артилерійські та ра-
кетні обстріли та хімічну атаку завдяки 
вікнам iз товщиною скла 13 сантимет-
рів та днищу зі стальної плити. У ньо-
му навіть міститься запас донорської 
крові для президента, повідомляє те-
леканал «Фокс Ньюс».

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Останнє закордонне турне Обами
 Барак Обама вчора розпочав свою останню поїздку до Європи на посаді президента Сполучених Штатів. Учора й сьогодні він 
перебував в Афінах. Далі вирушить до Берліна, щоб зустрітися з німецьким канцлером Анґелою Меркель, основними європей-
ськими лідерами — Франсуа Олландом, Маттео Ренці, Терезою Мей, Маріано Рахоєм у цей дуже відповідальний момент для 
відносин між ЄС і США після перемоги Трампа. Обама намагатиметься підштовхнути європейських лідерів знайти нову страте-
гію зовнішньої політики перед першим ходом нового президента США, а також переконати Європу, що перемога Трампа не є тра-
гедією для неї. Ця подорож є для Обами нагодою попрощатися з найближчими союзниками, особливо в Європі. Обама також пе-
редасть членам НАТО послання від Трампа та спробує переконати членів Альянсу в непохитності позицій США щодо НАТО. Прези-
дент відзначив, що новообраний глава держави Дональд Трамп поділяє цю позицію.
 Третьою зупинкою під час шестиденної поїздки Обами буде Перу, де американський президент візьме участь у саміті Еконо-
мічного союзу Азії та Тихоокеанського регіону, в рамках якого зустрінеться з китайським лідером.

■

Дональд Трамп: «Преса зробила з мене якогось дикуна, божевільного, але я не такий». ❙
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Маємо взаємну безконфліктну історію
 ■ Пане Посол, нам дуже приємно від-
значати, що на тлі останніх демаршів де-
яких західноєвропейських урядів Латвія 
перебуває в числі найближчих і найвірні-
ших друзів України. Чи бачать керівни-
ки вашої країни в недалекому майбутньо-
му Україну в ролі рівноправного партне-
ра по НАТО та ЄС?
 — Ви слушно відзначили, що Латвія 
перебуває серед ваших найближчих 
друзів, і це логічно, тому що близько 250 
років у складі різних «союзів» ми були 
разом, відбувався людський обмін, а зна-
чить, ми один про одного більше знаємо. 
Дуже важливо — на відміну від інших 
сусідніх з вами країн — і те, що в нас 
немає історичних проблем, історичних 
труднощів, тобто ми маємо взаємну без-
конфліктну історію. 
 Ваше рішення наблизитись і в перс-
пективі стати членом Європейського Со-
юзу і НАТО для нас також зрозуміле. Для 
нас то був вибір національної безпеки, 
адже в минулому ми постраждали дуже 
серйозно. 1940  року ми офіційно були 
нейтральною країною, але нейтралітет не 
допоміг нам уникнути втрати незалеж-
ності. На початку 1990  років ми добре ро-
зуміли, що коли хочемо зберегти незалеж-
ність і зміцнити її, то це можливо тільки в 
альянсі з країнами західного світу. 
 Україна має трохи іншу історію, у вас 
набагато тісніші зв’язки в першу чергу з 
вашим північним сусідом, до того ж дуже 
відмінні регіони країни, тому з почат-
ку 90-х років такого ясного вибору, куди 
йти, в України не було. Сьогодні ми вже 
бачимо обриси, так би мовити, контур ва-
шого шляху. Для нас що важливо? Украї-
на повинна сама вирішувати, в які еконо-
мічні чи військові союзи вступати. І тут, 
я думаю, позиція Європейського Союзу і 
НАТО зрозуміла. 
 Але вступ до обох міжнародних органі-
зацій передбачає відповідь на кілька пи-
тань. По-перше, має бути загальне розумін-
ня всіма країнами, що Україна повинна або 
хоче стати членом цих організацій. Друге 
— це, звичайно, перелік стандартів, тих 
зобов’язань, які б у випадку членства Ук-
раїна взяла на себе. Я розумію відчуття ук-
раїнців, яким здається: мовляв, нас ніхто 
в Європі не чекає. Я б так сказав: я впевне-
ний і думаю, що зі мною погодяться: Украї-
на — європейська країна. І якщо сьогодні, 
можливо, і немає ясного сигналу, що Ук-
раїна стане членом Європейського Союзу, 
— це не означає, що Україна не може ним 
стати. 
 Для Латвії стремління України дуже 
зрозуміле, тому треба працювати, щоб це 
відчуття передати й іншим членам Євро-
пейського Союзу і НАТО.
 ■ На початку листопада компанія 
«Латтелеком» підписала великий конт-
ракт із нашим «Укртелекомом». У чому 
його суть? Що запропонували ваші спів-
вітчизники українським колегам?
 — Нині інформаційні технології — 
одне з тих питань, які всі країни намага-
ються ставити на перший план. «Латте-
леком» — серед найпотужніших телеко-
мунікаційних підприємств у балтійських 

країнах, з дуже високим рівнем техноло-
гічного розвитку. І в цьому сенсі зрозумі-
ло, що «Укртелеком» зацікавлений у за-
позиченні досвіду, перейнятті технологій 
тощо. «Латтелеком», зі свого боку, про-
понує українським підприємствам збері-
гати інформацію у так званих «хмарах», 
тобто в центрах баз даних з дуже високим 
рівнем захисту. «Латтелеком» уже пев-
ний час присутній на українському рин-
ку, але вони хочуть зміцнити свої позиції. 
Наскільки я розумію, цей договір не перед-
бачає якихось інвестицій, адже «Укрте-
леком» і сам активно розвивається, це, 
швидше, договір про співробітництво.

Улітку в Латвії були навіть українські 
кавуни
 ■ Як би ви охарактеризували розви-
ток наших економічних зв’язків у ціло-
му? В яких напрямах вони розвивають-
ся найактивніше?
 — Що стосується торгівлі, то 
об’єктивно у нас був серйозний спад піс-
ля 2014 року, він тривав ще й у 2015 році. 
Але в 2016 році вже був приріст торговель-
но-економічної співпраці, який за півріч-
чя становив 20 відсотків. Це означає, по-
перше, що ситуація в Україні стабілізуєть-
ся, адже ми спостерігаємо приріст ВВП 
десь близко 2 відсотків, і мені здається, це 
дуже важливо психологічно. Друге: наші 
компанії, які працювали на українському 
ринку, нікуди з України не йшли. Можу 
назвати фірми «Дзінтарс», згаданий уже 
«Латтелеком», «Айр Балтік». Можливо, 
звузилися обсяги економічної співпраці, 
але зараз вона відроджується. 
 Я дуже радий такому сигналу, як зрос-
тання туризму з України в Латвію, яке 
теж становить 20 відсотків. Я дуже споді-
ваюсь, що туризм піде і в інший бік. Разом 
зі Львівською облдержадміністрацією ми 
організовували промо-тур для латвійсь-
ких журналістів, потім були дуже цікаві 
публікації. Зараз ми маємо три авіарейси 
в день по маршруту Київ—Рига, в березні 
наступного року відкриваємо рейс з Оде-
си, а з червня наступного року буде вже 
чотири рейси з Києва. Усе це вказує на те, 
що економічні стосунки відновлюються. 
 Що може дати ще більший імпульс? Я 
дуже сподіваюсь, що за допомогою угоди 
про асоціацію буде поступово відбуватись 
модернізація економіки. Для нас Україна 
— це традиційний економічний партнер, 
небагато у світі країн, які знали б нас так 
добре. Тому для нас стабільно процвітаю-
ча Україна — додаткові можливості для 
співробітництва. Що стосується сальдо 
українсько-латвійської торгівлі, то, згід-
но з нашими даними, воно для України 
позитивне.
 Найголовніший продукт, який ми 
сьогодні експортуємо, — це фармацевти-
ка, вона становить до 40 відсотків від за-
гального обсягу. Україна поставляє нам 
метал, інші матеріали. Крім того, якщо 
подивитись по магазинах, то українсь-
кі товари помітні в Латвії: продукти тор-
говельної марки «Чумак», цукерки «Ро-
шен», горілчана продукція, а влітку на-
віть були кавуни!
 ■ Останнім часом для жителів Украї-

ни стали вже звичними виставки худож-
ників з Латвії, видання книг латвiйських 
письменників, концерт музикантів. Що 
планує робити в найближчій перспек-
тиві Посольство Латвійської Республіки 
для розвитку культурних контактів? Кого 
нам чекати в гості?
 — Мені здається, посольству навіть не 
дуже багато треба робити, тому що події 
розвиваються своїм ходом. Співробітниц-
тво вже таким органічним стало, що, сла-
ва Богу, посольству потрібно приділя-
ти цьому мало уваги, зосереджуючись 
на політичній та економічній співпраці. 
Можна приїхати, перерізати стрічку і ска-
зати добрі слова. Я думаю, це тому, що ми 
все-таки дуже близькі одні до одних. 
 Щойно Київ відвідали три унікальні 
латвійські актори: Іварс Калниньш, Арніс 
Ліцітіс, Мартіньш Вілсонс. Лайма Вайку-
ле була в цьому році і збирається в Украї-
ну наступного. На днях ми презентуємо 
книжку поезій Кнутса Скуєнієкса в пере-
кладі українською мовою, що вийшла за 
підтримки посольства. Сам письменник 
не приїде, йому вже вісімдесят років, але 
ми обов’язково візьмемо участь. Ми, зви-
чайно, надаємо певну інформаційну під-
тримку, запрошуємо, але культурне спів-
робітництво розвивається так потужно, 
що посольство, чесно кажучи, не дуже й 
потрібне, наші зв’язки дуже надійні. 
 Так само цього року в Ризі був вели-
кий фестиваль «Зроблено в Україні», приї-
жджали «95 квартал», Світлана Лобода. 
Я думаю, що українське посольство теж 
не повинно було там щось особливо роби-
ти, це знані імена в Латвії. Ми стараємось 
працювати також з регіонами. За нашим 
сприянням аматорський театр «Ресурс» 
із Вінниці показав у Ризі свою виставу за 
віршами та листами наших класиків Рай-
ніса і Аспазії. У Харкові колись була ве-
лика латиська громада, звідти вийшли 
видатні діячі, на честь яких ми плануємо 
відкрити меморіальні дошки. Був у нас та-
кий генерал — Петеріс Радзіч, котрий сво-
го часу працював помічником у Петлюри. 
Ми плануємо провести присвячену йому 
виставку. Думаю, що ми це зробимо з Бу-
динком офіцерів у Києві.

На політичному рівні є повна 
підтримка України
 ■ Незабаром після інтервенції Росії 
в південно-східні райони України опи-
тування показали, що немало жителів 
Латвії — переважно серед російської гро-
мади — підтримали дії Кремля. Мої осо-

бисті контакти теж підтверджували це, 
довелось навіть з деким розпрощатись у 
соціальних мережах. Чи змінились такі 
настрої за останні два роки?
 — Люди Латвії дуже по-різному спри-
ймають ситуацію в Україні, і тут я не 
бачу великих можливостей, щоб вплину-
ти. Латвія — демократична країна, і до-
ступ до інформаційних ресурсів повністю 
вільний. Зазначу, що не тільки по Криму 
побутують різні думки, а також і по вій-
ні в Грузії 2008 року. Та й важко вплину-
ти, якщо людина, по-перше, хоче вірити 
в щось, а по-друге, звертається до тих ін-
формаційних каналів, які хоче чути й ба-
чити, а там, зрозуміло, абсолютно однобо-
кий погляд на ситуацію в Україні. 
 Ви правильно сказали, що соціологіч-
ні дані показують, що серед національних 
меншин Латвії думки дуже різні. Врешті, 
самі українці Латвії теж сприймають си-
туацію в Україні дуже по-різному; мабуть, 
це залежить від того, з якого регіону вони 
приїхали, які залишились відчуття. Тому 
ми стараємось зробити так, щоб латвійсь-
кі засоби масової інформації займалися не 
пропагандою, а створювали альтернати-
ву, щоб у людей була можливість зістави-
ти різні погляди. Все ж, така обставина, 
вихідцем з якої частини Радянського Со-
юзу є громадянин, сильно впливає на його 
сприйняття. І дуже важливим моментом 
є те, що, скажімо, точку зору Росії спри-
ймають не стовідсотково, люди все-таки 
намагаються думати й аналізувати. Я пре-
красно розумію, що для багатьох україн-
ців це, можливо, трохи образливо, але це 
та ситуація, яку ми маємо, і з цим дове-
деться жити. 
 А от на політичному рівні є повна 
підтримка України, та й на рівні нашо-
го громадянського суспільства також — 
чи то йдеться про гуманітарну допомогу, 
чи про відпочинок у Латвії дітей, родичі 
яких постраждали в зоні АТО. Усе, що від-
бувається в Україні, близько сприймаєть-
ся більшою частиною населення Латвії, і 
дуже важливо, що ми підживлюємо це все 
активними політичними та економічни-
ми зв’язками. Я сказав би, що у нас на сьо-
годні ідеальні взаємини.
 ■ Зараз в Україні активно обговорю-
ються результати електронного деклару-
вання доходів держслужбовців. Цікаво, 
як ці питання вирішуються в Латвії? Що 
робиться для запобігання корупції?
 — В усіх постсоціалістичних краї-
нах проблема корупції у більшій чи мен-
шій мірі присутня. Можливо, ситуація 
у нас трохи легша, ніж у вас. Я думаю, 
що нам дуже допомогло наближення до 
Європейського Союзу — нас життя при-
мушувало ситуацію міняти в такому на-
прямку. Але зрозуміло, що то процес, і 
до рівня, скажімо, північних країн нам 
ще довго йти і йти. Ми можемо створю-
вати різні інституції, дуже важливою 
тут є система електронного декларуван-
ня, яка все-таки дає можливість будь-
якому громадянину і громадянському 
суспільству подивитись, що у кого все-
таки є…
 ■ У вас теж є така система?
 — Звичайно, при бажанні ви можете 
подивитись і мою декларацію. Але — про-
довжу — важливо, щоб кожний житель 
України розумів і задався питанням, чому 
така ситуація склалась. Боротьба з коруп-
цією — це не тільки створення інституцій, 
це не тільки політична воля, а й саме сус-
пільство повинно мінятись. Я впевнений, 
що без змін самого суспільства це зло дуже 
важко буде викоренити, якимись тільки 
політичними кроками його не усунути. 
Це, мені здається, питання довгих деся-
тиліть. Навіть у Латвії, коли ви подиви-
тесь уважно, то побачите, скільки було 
гучних справ, які не завершувались яки-
мись ясними результатами. Це стосується 
в першу чергу зміни якості суспільства — 
як воно дивиться на всі ці проблеми. 
 Я іншого шляху не бачу, і мені здаєть-
ся, що Україна на правильному шляху. 
Ми раді тому, що в Україні створено На-
ціональне антикорупційне бюро, яка кон-
тактує з нашим антикорупційним агент-
ством. Наприкiнцi листопада буде кон-
ференція в Ризі, і вони навіть планують 
підписати угоду про співпрацю. Я дуже 
добре розумію, що і в Латвії, і в Україні 
багатьом хочеться дуже скоро отримати 
все відразу. Але відразу нічого не буде, 
ми це повинні розуміти. ■

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Юріс Пойканс: У нас на 
сьогодні ідеальні взаємини
Посол Латвії в Україні — про товарообмін 
між країнами та нові авіарейси 

■

Юріс Пойканс.
Фото з особистого архіву.

❙
❙

Віктор МЕЛЬНИК

Цього року в Надзвичайного і Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні 
Юріса Пойканса професійний ювілей — двадцять років тому, 1996-го, він після за-
кінчення факультету історії та філософії університету прийшов на роботу до МЗС. 
За час дипломатичної кар’єри він працював у латвійських посольствах у Росії, Біло-
русі, США, був амбасадором у Словенії, Косово, Боснії і Герцеговині з резиденцією в 
Любляні. На час його чотирирічної каденції в Україні має припасти ще один визнач-
ний ювілей — 18 листопада 2018 року його батьківщина відзначатиме століття своєї 
незалежності. Напередодні цьогорічного національного свята Латвії ми попросили 
Юріса Пойканса відповісти на кілька запитань «України молодої».
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Вода в криницях отруєна ще 
з 1990-х
 ■ Віталію Захаровичу, як дав-
но до вашого села прийшло це 
екологічне лихо?
 — Ця біда сталася ще в 90-тi 
роки. Десь у 1992-93 роках уже 
не можна було пити воду з коло-
дязя. Вже тоді треба було думати, 
як нам будувати свердловини, аби 
забезпечити людей водою. 
 Адже найбільшою пробле-
мою є фільтрат, тобто коли 
йдуть опади й просочуються че-
рез усю цю масу твердих побуто-
вих відходів, вимивається уся-
ка нечисть, яка там є, ще й ут-
ворюючи сполуки. Фільтрати 
— це отруйна рідина, яка при 
потраплянні у воду (наземну чи 
підземну) — все заражає! 
 ■ Зараз у криницях вода та-
кож непридатна для вживання?
 — У навколишніх селах, що 
поблизу полігона: Підгірцях, 
Креничах та Романкові (усі вони 
входять до Підгірцівської сіль-
ради, й у цих селах загалом 1150 
мешканців) — немає жодної 
«нормальної» криниці. Люди не 
можуть брати звідти воду навіть 
для поливу! 
 ■ А як же ви виходите зi ста-
новища?
 — У нас по всіх селах зробле-
ний водопровід, й беремо воду зi 
свердловин із глибини 100-110 
метрів. У кожному селі свої сверд-
ловини й водонапірна башта, й 
вода йде практично у всі двори 
місцевого населення. Якщо ж у 
когось вода не заведена в двір, то 
на вулиці є загальна колонка. 
 Наприклад, у Підгірцях три 
свердловини, у Креничах — дві, 
у Романкові — одна, якими опі-
кується Підгірцівське комуналь-
не підприємство, що створене 
при сільській раді. Перша сверд-
ловина побудована в 1996 році, 
друга — в 2001-му, інші в 2003-
му, 2007-09 роках, а остання в 
2012 році. 
 ■ Хто на все це давав кошти?
 — На будівництво сверд-
ловин гроші виділяла Київсь-
ка міська держадміністрація. У 
нас із ними є угода про соціаль-
ний розвиток сіл, згiдно з якою 
вони повинні нам давати кошти 
на будівництво не лише сверд-
ловин, а й доріг, об’єктів інфра-
структури (побудованi хороша 
школа та дитячий садочок). 
 ■ Фактично це виглядає, як 
«відкупні» для місцевих жителів 
від держави...
 — Якоюсь мiрою... Вони час-
тково виконували свій обов’язок 
згідно з договором, який було ук-
ладено ще в 1986 році, щодо об-
слуговування нашого поліго-
на №5. У ньому було сказано, 
що конкретно повинна зроби-
ти КМДА за те, що ми дозволи-
ли й виділили їм землю під полі-
гон. Цей договір був перепідпи-
саний у 1993 році й діяв до 2001 
року. Після цього іншого догово-

ру з КМДА підписано не було! 
 ■ І з того часу вони вам не «до-
помагають»?
 — Допомагають, але... без до-
говору. Майже на все, що в них 
щороку просимо для потреб грома-
ди та соціальний розвиток (на до-
роги і т. п.), — гроші виділяють. 
 Хотів би підкреслити, що згiд-
но з даними Київської обласної са-
непідемстанції (СЕС), вода у на-
ших колодязях містить кишкову 
паличку, збудники ентеровірус-
них інфекцій (це множинна гру-
па гострих інфекційних захворю-
вань. — Ред.), що в... 265 разів пе-
ревищують норматив! 
 ■ Як багато машин у день зво-
зять «добро» на полігон i звід-
ки?
 — Щоденно заїжджає близь-
ко... 250 сміттєвозів! І, в основно-
му, всі авто з Києва. Якщо брати 
за обсягом, а за рік у столиці нако-
пичується 1,2 мільйона тонн сміт-
тя, то дві третини непотребу ве-
зуть саме сюди, на полігон №5!.. 
 ■ А за останні два тижні, піс-
ля оптимістичної заяви КМДА, 
кількість машин зменшилася?
 — На жаль, ні! До речі, нага-
даю, що, згідно з проектною до-
кументацією, звалище повинно 
було працювати лише в 1986—
1997 роках. І все. Щоправда, з 
1997 року допускався залишко-
вий резерв у кілька років, макси-
мум до 01.01.2003 полiгон мав би 
бути закритий, оскільки повніс-
тю вичерпав свій резерв. 

Полігон зараз працює 
незаконно
 — Тож на сьогодні полігон 
працює незаконно. Докумен-
тації на продовження його ро-
боти в нас немає (мені відомо, 
що її не розробляли жоднi інс-
титути чи науково-досліднi ор-
ганізації). Більше того, зем-
лю, виділену під нього, 63,7 
га, було надано (ще 1984 року, 
згідно з розпорядженням №50-
Р Ради Міністрів УРСР) у пос-
тійне користування Державно-
му комунальному підприємству 
«Київспецтранс». На сьогодні 
це підприємство вже двічі змі-
нювало свою форму власності: 
було акціонерним, потім ста-
ло приватним товариством. А 
земля, як була в постійному ко-
ристуванні, так і залишилася, 
і фактично в державній влас-
ності й належить Обухівській 
райдержадміністрації. Проте 
до цього часу земля не оформ-
лена належним чином!
 ■ А були якісь акції протесту 
з боку місцевого населення?
 — Були, але на них ніхто не 
звертав уваги. Люди вже втоми-
лися жити в цьому жахітті!.. 
 Спершу сміття викидали у 
природний яр, глибиною більше 
60 метрів, дно якого вимостили 
плівкою. І коли відходи пiдня-
лися до рівня землі — мала від-
бутися рекультивація. Тобто не 

пізніше 2003 року все те «добро» 
мало бути закрите шаром землі й 
законсервоване. 
 Зараз же сміття височіє над 
поверхнею землі на 21 метр!.. 
Село ж Креничі розташоване 
лише за триста, а Підгірці — за 
п’ятсот метрiв від полігона. Уяв-
ляєте цю «картину»?!
 Вітри, які продувають усю ту 
бридку масу, несуть смердючий 
запах на наші нещасні села. До-
ходять «аромати» навіть до Хо-
досіївки Києво-Святошинсько-
го району, яка розташована на-
багато далi (за вiсiм кілометрiв 
вiд смiттєзвалища). До слова, на 
це село припадає ще й найбіль-
ше отруйних стоків із фільтра-
тів. Ця гидота потрапляє в річку 
Сіверка, яка через ще одну неве-
лику річечку впадає у Дніпро. І не 
дай Боже, якщо станеться прорив 
дамби, яка оточує й утримує філь-
трати (а їх накопичилося 600 ти-
сяч кубометрів), то буде отруєний 
увесь Дніпровський басейн!.. 
 ■ А де ж фільтрат «зберігаєть-
ся»? 
 — Утворилося кілька штуч-
них озер (розташованих біля 
гори зі сміттям), в яких збері-
гається отруйна рідина.
 Фільтрат повинні переробля-
ти, та й є чим. Адже біля одного 
з «озер» є навіть німецька уста-
новка PAL Rohхem потужністю 
80 кубометрів на добу. Тож, аби 
переробити весь накопичений 
фільтрат, треба не менше вось-
ми років щоденної роботи. Уста-
новка очищає «жижу» й частину 
вже очищеної води скидає у так 
званий Марусин яр. Тверді част-
ки, які залишаються після пере-
робки, пакуються у мішки, й десь 
повинні утилізуватися. Та остан-
ні три роки «німець» взагалі не 
працював; нещодавно привезли 
запчастини з Німеччини, але ус-
тановка лише трохи попрацюва-
ла. Тож фільтрат зараз не перер-
обляється взагалі!
 ■ Які площі цих усіх штучних 
шкідливих утворень? 
 — Тверде сміття накопичили 
на двох «чергах-горах»: одна пло-
щею дев’ять (висотою 21 метр), 
інша — сім гектарів (заввиш-
ки 10 метрів). Також на виділе-
них під полігон 63,7 га розташо-
вані і «озера», і обладнання, яке 

там стоїть, i всі допоміжні інфра-
структури.

Дорогий, але мертвий 
«італієць»
 За даними інституту гігіє-
ни та медичної екології імені 
О. Морзєєва, у 4% зразків ґрун-
ту навколо полігона концентра-
ція свинцю, цинку в 1,5 раза пе-
ревищує фонові значення.
 Тим часом побудовано ще 
одну установку з переробки філь-
трату — VOMM (італійську), про-
ектна вартість якої у 2007 році 
становила 74 млн. грн., які видi-
лила КМДА. І хоча її ввели в ек-
сплуатацію в 2008 році, пропра-

цювала вона аж... два дні! Адже 
переробка фільтрату була б «зо-
лотою», бо для роботи «машинi» 
потрібно на добу близько 2 тис. 
кубометрів газу. Фактично гро-
ші викинуто на вітер, бо й донині 
«італієць» стоїть мертво.
 ■ Який негативний вплив 
фіксують медики?
 — Зросла чисельність найріз-
номанітніших захворювань у се-
лян. І з кожним роком присут-
ність полігону відчувається все 
більше. Адже не вирішують такі 
проблеми, як утилізація токсич-
ного фільтрату; тверде сміття не 
пересипають двадцятисантимет-
ровим шаром глини чи супіща-
ного ґрунту (а це потрібно роби-
ти через кожних 1,5-2,5 метра); 
не вкривають відкоси з боків, що 
дає можливість вітрам продува-
ти смердючу масу. Людям у нав-
колишніх селах практично не-
має чим дихати, вони змушені 
постійно закривати вікна. Інко-
ли навіть у школі, що розташова-
на в центрі Підгірців, відміняють 
уроки фізкультури.
 Деякий час пiдкидав хми-
зу у вогонь цього року й Київсь-
кий сміттєспалювальний завод 
«Енергія», що на Харківському 
масиві. Після спалювання в них 
залишається попiл, так вони його 
безплатно на наш полігон возили 
(ще й гроші «полігонникам» пла-
тили), аби лише десь подіти. То 
деякий час попелом (замість гли-
ни) сміття й пересипали. А після 
цього, як піднімався вітер, діти 
масово починали хворіти ангі-
ною, кашляти. Й ми категорич-
но порушили питання, щоб при-
пинили возити сюди цю «пере-
сипку». 
 ■ До речі, поблизу полігону є 
ще ж i «дачники»!?
 — І чимало. Фактично в нас 
землевласників майже 10,5 ти-
сячi, адже неподалік полігона 
(за 300-400 метрiв) близько 60 
садових товариств! Ці землеко-
ристувачі — в основному кияни, 
i багато з них на своїх дачних ді-
лянках постійно проживають. 
Адже в більшості садових това-
риств проведено газ i водопро-
від. ■

РУКОТВОРНЕ ЛИХО

У передчуттi 
катастрофи 
На полігоні твердих побутових відходів 
у Підгірцях існує потенційна загроза 
виникнення надзвичайної ситуації 
техногенного характеру

■Тарас ЗДОРОВИЛО
Київська область

Сьогодні в нашій країні на полігонах захоронюють 95% сміття! Для за-
побігання сміттєвої екологічної катастрофи питання відходів необхідно 
розглядати глобально. Особливо це стосується великих міст. І хоч чи-
новники запевняють, що у Києві порівняно з іншими містами справи 
дещо кращі, але ж є й населені пункти, які розташовані в безпосередній 
близькості від звалищ. Недаремно ж на пленарному засіданні Київської 
міськради 27 жовтня депутатами було прийнято рішення «Про вирі-
шення проблемних питань, пов’язаних з експлуатацією полігона твер-
дих побутових відходів №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської 
області». У Київраді хочуть до жовтня 2018 року закрити цей полігон. 
Нагадаємо, що його було введено в експлуатацію у 1986 році й наразі 
там «поховано» 6,4 млн. тонн відходів.
Через декілька днів після «доленосного» засідання Київради, яка прос-
то рясніла райдужними обіцянками щодо перспектив «п’ятого» (це і пе-
резатвердження договору, і пересипка полігона, і відновлення роботи 
обладнання з переробки токсичних речовин, і т.п.) я зустрівся з Віталієм 
Токарчуком, котрий очолює Підгірецьку земельно-екологічну комісію 
вже понад 20 років. Як мешканець села й громадський активіст, він 
поділився бідами й турботами своїх земляків i був більш песимістич-
ний, ніж столичні «київрадівці».

ЦИГАНСЬКЕ ПИТАННЯ

 ■ Чув про «циганську» проблематику...
 — Так, навколо полігона, в охоронній зоні, проживають близько 600 циган (із них 
200 — діти): в наметах та «норах-землянках». І це проблема, яку КМДА практично не 
вирішує. На полігоні циган використовують для збору паперу, пляшок, металу й т.п. 
«Сталкери» збирають усе те «добро» в мішки й тут же здають їх за однією ціною (міні-
мальною), а господарі «зони» — далі, уже за зовсім іншою. 
 Крім того, цигани йдуть у наші магазини по харчi, й, зрозуміло, несуть бруд, захво-
рювання... Минулого року було кілька смертей (були й убивства), в тому числі померли 
новонароджені немовлята від відкритої форми туберкульозу. І на сільраду дається за-
вдання ховати «ромів» за наш кошт i нашими зусиллями...
 Громада сіл, що входять у Підгірцівську сільраду (та й жителі Ходосіївки), категорич-
но за те, щоб полігон було закрито. Хоча ми розуміємо, що дівати сміття з Києва зараз 
нікуди. Та, на жаль, ні КМДА, ні міськрада не займаються питанням відкриття полігона в 
іншому місці. З 01.01.2018 року, згідно з конвенцією європейської екологічної ліги, від-
крите захоронення сміття (без переробки) буде заборонено!.. І незрозуміло, чому столич-
не керівництво поводиться інертно.
 Думаю, те, що вони намітили (з 01.10.2018 року цей полігон №5 планують закрити й 
законсервувати), є черговою нереальною справою... Адже над відкриттям іншого поліго-
на вони не працюють. 
 ■ А чому ви так думаєте?..
 — Та я запитав недавно заступника голови КМДА Петра Пантелєєва: «Хто працює 
над цим питанням і в якому місці збираються відкрити новий полігон?» Він не відповів. 
Разом iз ним тут були й представники київської облради, які відкрито зізналися, що до 
них iз цими питаннями КМДА не зверталася: «Ми не знаємо, над чим вони працюють».
 Також запитав Пантелєєва про неоформлення землі, на що він мені вiдповiв: «Це 
земля громади міста Києва». Я апелював йому: «Почекайте, покажіть, а на якій підставі 
ця земля передалася киянам!? Де документи, в яких вказано, що наша сільрада передає 
землю столичній громаді?» Зараз є лише єдиний документ — акт постійного користу-
вання ПрАТ «Київспецтрансом».
 Ще ми з односельчанами цікавилися: «А коли ви будете будувати сміттєпереробний 
завод, який було обіцяно ще вашими попередниками — Черновецьким та Поповим?» 
Наша сільрада вже давним-давно готова відвести 12 га під нього поблизу полігону. У 
нас є державні реєстраційні акти на цей клапоть землі, яку ми можемо передати фірмі, 
що будуватиме завод. Фактично ми виступаємо ініціаторами зведення смітєпереробно-
го підприємства. Звичайно, що нам ще треба провести громадські слухання й перекона-
ти людей у необхідності цього заводу, який буде не шкідливий, адже працюватиме за ні-
мецькою чи шведською технологією (адже подібні працюють навіть в центрі Вiдня). 
 Але ж усе це повинно йти, в першу чергу, від КМДА! Бо вони є власником сміття i по-
винні гарантувати (спираючись на Кабмін), що інвестовані в завод кошти буде повернуто 
після того, як він запрацює. 

■

Мертва зона полігона.❙
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Світлана ЧЕРНЕЦЬКА, 
Віталій ГОРОБЕЦЬ 

Одна викинута у відкритий ґрунт 
батарейка забруднює площу в 
20 квадратних метрів або 400 
літрів води важкими металами. 
Тоді як щороку на територію Ук-
раїни їх завозять близько 12 ти-
сяч тонн. При цьому в нас не іс-
нує жодного заводу з переробки 
батарейок, а збір здійснюється  
силами волонтерів. Чи зможуть 
українці отримати європейсь-
кий інструмент поводження з 
використаними батарейками?

Викидати не можна — збирати 
та переробляти 
 Мобільний телефон, 
комп’ютер, холодильник, лам-
почка — звичні вже для нас речі, 
без яких не уявляє своє життя 
ні кожен з нас зокрема, ні людс-
тво загалом. Щоб вони працюва-
ли — потрібні батарейки та аку-
мулятори. Однак строк дії будь-
якого з цих елементів живлення 
завершується, і вони потрапля-
ють до відходів. З іншого боку, 
вони є цінним ресурсом, тож не-
обхідно їх ретельно переробляти 
і повторно використовувати. На-
приклад, на деяких переробних 
заводах Європи з таких відходів 
добувають близько 20 корисних 
компонентів, навiть золото.
 «Маленька батарейка містить 
кілька небезпечних елементів із 
таблиці  Менделєєва. Це, нап-
риклад, цинк, свинець,  нікель. 
Інша небезпека — батарейки, які 
потрапляють до нас не зовсім ле-
гальним шляхом, мають у своєму 
складі ртуть. Відповідно, відпра-
цьована батарейка окислюєть-
ся та потрапляє  в землю. І весь 
цей набір елементів потрапляє в 
ґрунтові води, які люди спожива-
ють. Забруднюються  20 квадрат-
них метрів землі, 400 літрів води 
стають зовсім непридатними для 
вживання. Це основна причина, 
через яку збір та сортування ба-
тарейок є гостро необхідними», 
— наголосила Ольга Філь, пред-
ставниця громадського проекту 
«Україна без сміття».
 Загалом батарейки та аку-
мулятори є безпечними, але пе-
рестають бути такими при ме-
ханічних ушкодженнях і від-
сутності переробки, адже міс-
тять сірчану кислоту, свинець, 
ртуть, нікель, літій, електролі-
ти та інші елементи, що є небез-
печними для здоров’я людини та 
довкілля. 
 На жаль, після використан-
ня споживачі загалом вики-
дають такі товари у смітник, а 
далі вони потрапляють на сміт-
тєзвалища. Там, при неналеж-
ному зберіганні (відсутності 
спеціальних контейнерів, забе-
тонованості тощо), під дією ат-
мосферних явищ їхня оболонка 
пошкоджується, і шкідливі ре-
човини потрапляють у землю, 
воду і повітря. 
 Вихід простий — не викида-
ти батарейки зі звичайним сміт-
тям, а збирати та відправляти на 
утилізацію. І на сьогодні є низка 
громадських ініціатив, які цим 
займаються.  Громадський рух 
зі збору відпрацьованих бата-
рейок в Україні почався близько 
4 років тому. За цей час волонте-
ри та комерційні організації від-
крили щонайменше 2000 пунк-
тів прийому. Однак найбільшою 
на сьогодні є волонтерська ме-
режа «Батарейки, здавайтеся», 
яка започаткована у Дніпрі, од-
нак діє в 23 областях та нарахо-
вує близько 1184 пунктів збору, 
при цьому кожен день відкрива-
ються нові. При цьому,  за слова-
ми активістів, їх набагато біль-
ше, оскільки люди відкривають 
нові, але не реєструть на сайті, 
а просто приносять зібрані бата-

рейки в один iз головних штабів 
збору.
 У Києві збором і тимчасовим 
зберіганням БіА займається КП 
«Київкомунсервіс». Здати від-
працьовані батарейки, окрім ме-
режі магазинів Watsons, можна 
також у приміщеннях ЖЕД міс-
та Києва, де КП розмістило від-
повідні контейнери. Київкомун-
сервіс також налаштований на 
співпрацю з громадянами й ін-
шими організаціями. Підпри-
ємство продовжує збір матеріа-
лу, маючи на зберіганні близь-
ко 3,7 тонни відпрацьованих ба-
тарейок і шукаючи підрядника, 
який би зміг їх переробити.
 У Львові починає свою робо-
ту муніципальна програма, за 
сприяння якої всі зібрані бата-
рейки відправлятимуть на пе-
реробку за кордон. 

Як знайти гроші  
на утилізацію?
 За словами Крістіни Говору-
хи,  координатора по роботі з во-
лонтерами у проекті «Батарей-
ки, здавайтеся», все тримаєть-
ся на волонтерах. Будь-яка лю-
дина може зробити свій внесок 
та не лише здати батарейки, а й 
відкрити власний пункт — на ро-
боті, в магазинах, під’їздах.  «Од-
нак усі волонтерські організації, 
пов’язані зі збором батарейок, 
збирають менше 1% батарейок. 
99% йде на сміттєзвалища і за-
бруднює навколишнє середови-
ще. Ми бачимо вирішення у за-
пуску європейської системи «за-
бруднювач платить», — поясни-
ла Крістіна Говоруха. 
 Для цього, за її словами, по-
трібно об’єднати всіх імпортерів 
та домовитися про те, щоб у вар-
тість батарейки була закладена 
сума на її збір та утилізацію. Це 
невелика сума — до 1 грн. Потім 
ці кошти мають акумулюва-
тися на рахунку асоціації, яка 
буде створена між імпортерами. 
Зокрема, на початку листопада 
пройде зустріч з імпортерами-
представниками бізнесу, який 
постачає батарейки в Україну, 
щоб поговорити про вирішення 
цього питання, підписати мемо-
рандум та починати працювати 

над самою організацією. 
 До слова, згідно з Директи-
вами ЄС за принципом «розши-
реної відповідальності виробни-
ка» основна відповідальність за 
долю відходів лягає саме на ви-
робників, дистриб’юторів та ім-
портерів. Проте держава і гро-
мадянин теж мають свою част-
ку відповідальності. Дуже часто 
виробники не діють напряму, а 
через посередників — авторизо-
вані державою Організації роз-
ширеної відповідальності зі збо-
ру та переробки, які на договір-
ній основі займаються логісти-
кою, збором через спеціальні 
мережі, утилізацією, перероб-
кою та інформаційною підтрим-
кою за плату від виробників, ім-
портерів та дистриб’юторів. Цей 
процес сприяє конкуренції на 
ринку та створенню вигідніших 
умов для споживачів і навко-
лишнього середовища. Напри-

клад, у Швейцарії існує всього 
один завод iз переробки відходів, 
а конкуренція забезпечується на 
рівні збору, і не тільки за ціною, 
а й за можливiстю надавати пос-
луги у різних регіонах. 
 «Наразі ні переробку, ні збір 
батарейок не фінансує нiхто. В 
Україні навіть немає підпри-
ємств, які цим займаються, ос-
кільки переробка батарейок не-
рентабельна. Тому ми хочемо 
створити асоціацію за європей-
ським зразком. Наприклад, у Єв-
ропі та розвинених країнах пере-
робка батарейок дотується, тоб-
то фінансується самими імпорте-
рами за рахунок сум, закладених 
у вартість батарейки. І важливо, 
що імпортери розуміють: треба 
починати діяти», — наголошує 
Крістіна Говоруха. 
 Відсутність переробки бата-

рейок підтверджує і правозахис-
на організація  «Екологія Право 
Людина». Як сказано у відповіді 
Міністерства екології та охорони 
природи, отриманій наприкінці 
вересня 2016 р., в Україні не іс-
нує заводів, які спеціалізуються 
на якісній переробці батарейок і 
акумуляторів. 
 Ще одна важлива умова для 
налагодження системи збору 
батарейок — громадянська сві-
домість українців. І тут велика 
роль також належить громадсь-
ким активістам. 
 «Людям ця тема болить, — 
говорить Крістіна Говоруха. —  
Багато хто розуміє, що викида-
ти батарейки не можна, але не 
всі знають, як правильно зро-
бити. Якщо людям дати чіткий 
інструмент, як правильно пово-
дитися з відпрацьованими ба-
тарейками, то дуже багато ба-
тарейок буде зiбрано. Але голо-

вне, щоб людей зацікавити».
 Для вирішення всіх визначе-
них недоліків необхідно створити 
адекватну законодавчу базу для 
справді цивілізованого підходу 
поводження з такими відходами. 
Для цього в Україні функціонує 
українсько-європейський про-
ект Twinning — «Впроваджен-
ня системи управління відхода-
ми  електронного та електрично-
го обладнання в Україні», який 
стартував у лютому 2016 року і 
діятиме протягом 24 місяців. В 
робочу групу проекту включено 
відповідальні міністерства Ук-
раїни та міжнародні експерти. 
Цей проект передбачає прове-
дення тренінгів, практичних за-
нять, навчальних турів для ук-
раїнських експертів у країни, де 
можна буде ознайомитись iз пе-
редовим європейським досвідом 

у поводженні з е-відходами і від-
працьованими батарейками.

Все  за правилами
 Критикувати дуже легко, 
однак одразу варто пропонува-
ти альтернативу.  Тож як може 
бути організована схема роботи 
з відпрацьованими батарейками 
та акумуляторами (БіА)? 
 Передусім на ринку слід за-
боронити використання БіА, що 
містять більше 0,0005% ртуті за 
вагою та портативні БіА, що міс-
тять більше 0,002% кадмію за 
вагою. Винятки —  обладнання 
аварійних систем, медичне ус-
таткування  тощо. 
 Для контролю за дотриман-
ням норм виробництва всім ви-
робникам та дистриб’юторам не-
обхідно приєднатись до Реєстру 
таких організацій, що створять 
заради звітності і видачі доз-
волів. Як це відбувається в роз-

винених країнах. 
 Необхідно створити незалеж-
ний орган, який контролювати-
ме дотримання норм, а також 
сприятиме збору та переробці 
БіА.
 Систему і пункти збору ви-
користаних батарейок, де біль-
шість категорій користувачів 
може безкоштовно їх здати, на-
лагоджують саме виробники, 
дистриб’ютори чи організації 
зі збору та переробки, а не ен-
тузіасти. Фінансування цього 
процесу, тобто збору, перероб-
ки, а також інформування, ля-
гає на їхнi плечі. 
 Після збору і сортування 
БіА — забезпечити їх перероб-
ку на заводах, корисні матеріа-
ли скеровувати на повторне ви-
користання, а залишки, що не 
піддаються переробці на висо-
котемпературне спалення для 
отримання енергії.
 Як це відбувається на прак-
тиці? Наприклад, у Франції 
збір та переробка е-відходів від-
бувається, як по всьому ЄС, від-
повідно до Директив, шляхом 
системи «Розширеної відпові-
дальності виробника». Кожен 
виробник має змогу затверди-
ти в державних органах свою ін-
дивідуальну схему переробки 
відходів або приєднатись до вже 
затвердженої Організації з від-
повідальності виробника, яка 
сама несе відповідальність за 
збір та утилізацію відпрацьова-
ної техніки. 
 Щодо портативних батарей, 
то тут існують програми вироб-
ників та місцевої влади і разом 
вони утворюють розгалужену 
мережу: на кінець 2014 року 64 
млн. французів користувались 
послугами 4700 пунктів збо-
ру батарейок. Процес налашто-
ваний так, що предмети збира-
ють у спеціальні контейнери за-
лежно від виду е-відходів, які 
вилучають на переробку пред-
ставники Організації розши-
реної відповідальності згідно 
з зобов’язаннями виробників.  
Роздрібні мережі також мають 
організовувати збір.
 В Австрії виробники та ім-
портери техніки повинні розта-
шовувати на кожному товарі, 
який належить до однієї з 10 
визначених Директивами ка-
тегорій, спеціальну позначку, 
що забороняє викидати товар у 
смітник або вказує на неприпус-
тимість позбавлення його іншим 
шляхом, ніж переробка, а також 
інформацію щодо відновлен-
ня  та повторного використан-
ня електронних та електричних 
приладів або батарейок.
 Україна також має найближ-
чим часом запровадити європей-
ський підхід до поводження з  ви-
користаними батарейками. Поки 
все робиться силами волонтерів, 
які навіть організовують зустріч 
з імпортерами для фінансування 
збору використаних батарейок. 
Однак громадські активісти на 
сьогодні збирають їх 1%, окрім 
того, вони своїми силами здійс-
нюють просвітницьку роботу се-
ред населення щодо важливості 
збору батерейок. Прикро, що 
складність питання залишається 
поза увагою держави. Хоча в цьо-
му випадку не потрібно занадто 
значних зусиль. Достатньо лише 
застосувати поширені європейсь-
кі практики. ■

Є ПРОБЛЕМА

Батарейки, здавайтеся
Лише одна «зарядка» забруднює важкими металами 400 літрів води

■

«Наразі ні переробку, ні збір батарейок не фінансує нiхто. В Україні навіть немає 
підприємств, які цим займаються, оскільки переробка батарейок нерентабельна».



Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Сотні тисяч, а може, й 
мільйони років у північних 
районах сучасної Мексики 
жив смугастий жук, їв листя 
диких рослин сімейства пасльо-
нових і нічого більше; його їли 
інші тварини, і баланс «інте-
ресів» зберігався. Доки в сере-
дині ХІХ ст. унаслідок міграції 
робочої сили жук не потрапив 
до північноамериканських 
штатів Небраска і Колорадо, 
де не було його природних во-
рогів, але прийшлося до смаку 
листя картоплі. Стався «демог-
рафічний вибух», і жук швид-
ко опанував Північну Америку, 
а після Другої світової війни — 
і Європу. Намагаючись захис-
тити картоплю та інші с/г рос-
лини сімейства пасльонових, 
люди стали труїти «загарбни-
ка» отрутохімікатами; виникла 
потужна індустрія з виробниц-
тва все нових і нових засобів бо-
ротьби зі шкідниками та хворо-
бами рослин. Але одночасно ці 
засоби знищують мікроорганіз-
ми й тварин, які беруть участь 
у створенні гумусного родю-

чого шару землі, в тому числі 
чорнозему. Родючий шар змен-
шується; у ньому зменшуєть-
ся відсоток гумусу, родючі зем-
лі поступово перетворюються 
на пусту породу, яка потребує 
все більших доз мінеральних 
добрив для підтримки врожай-
ності, що також сприяє дегра-
дації ґрунтів... Людина «рубає 
гілку, на якій сидить».
 Ця історія засвідчує, яка 
низка проблем виникає тоді, 
коли порушуються основні уні-
версальні закони природи: за-
кон єдності й боротьби проти-
лежностей і закон про баланс 
дії та протидії. Дія цих законів 
забезпечує вічність і висхід-
ний прогрес життя. Саме в ре-
зультаті тривалої боротьби 
протилежних сил суспільс-
тва формувались європейські 
стандарти життя, долучитись 

до яких прагнуть українці.
 Але механічне перенесен-
ня високих стандартів у ниніш-
ні українські реалії не досягає 
мети, бо, внаслідок історичних 
подій, діє репресивний за своєю 
природою апарат політичної вла-
ди, але немає відповідної про-
тидії суспільства, чого реформа-
тори не враховують та навіть не 
виокремлюють як важливу про-
блему. Може, тому що «лицом 
к лицу лица не увидать; боль-
шое видится на расстояньи»? З 
відстані незаангажованої точ-
ки зору проблему побачив аме-
риканський дослідник Джеймс 
Мейс, побачив те, на що впритул 
не звертає уваги навіть націо-
центрична більшість українсь-
кого суспільства, але досі поз-
начається на  багатьох галузях 
нашого життя, всього суспіль-
ства, яке Мейс називав постге-

ноцидним. «...Не тому, що воно 
страждає від постійного болю, 
а тому що йому вже не болить, 
бо пішло омертвіння всього ор-
ганізму» («УМ»). Причин для 
цього було більш ніж достатньо. 
 Кільканадцять поколінь 
жило в умовах панщини, крі-
пацтва, насильницької асимі-
ляції й національного прини-
ження. А потім три підряд не 
бачені в Європі штучні голодо-
мори, бузувірське винищен-
ня селян, інтелігенції, коли то-
тальній совковій переробці були 
піддані всі без винятку основи 
нашого життя. Тортури злама-
ли суспільство; воно, наповне-
не колись бунтівною козацькою 
кров’ю, стало байдужим і нечут-
ливим до нових знущань, на які 
лише й здатна система влади, 
що виросла з окупаційної біль-
шовицької системи. Монополь-

на, неврівноважена протидією, 
чужа національним інтересам 
українського народу, влада 
зруйнувала колись одну з най-
потужніших республіканських 
економік імперії, прошила ко-
рупцією все суспільство від вер-
ху до низу; інфекція уразила 
всі органи держави, за рівнем 
корупції Україна посідає пер-
ші позиції у світі. Боротьба з 
корупцією в межах цієї сис-
теми натикається на витонче-
ний спротив та виняткову жи-
вучість: як у гідри — на місці 
ліквідованого щупальця вирос-
тають десятки нових. Може, 
рубати  треба глибше? В таких 
реаліях дуже чутливою  для 
країни є втрата поколінь мо-
лодих освічених  людей, які не 
зазнали совкової переробки та 
могли б виконати роль свіжої 
крові при лікуванні суспільс-
тва. Чутливі до утисків влади і 
не згодні з нею миритися, вони 
виїжджають за кордон у пошу-
ках кращих умов для саморе-
алізації вже сьогодні, не заду-
муючись про майбутнє країни. 
«Моя хата скраю»? Виявляєть-
ся, совковість — хвороба пере-
хідна... ■

Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

«Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете — только песня

На украинском языке».
(Леонід Кисельов (1946-1968), 

поет, киянин)

 «Найбільше і найдорожче добро кожно-
го народу — це його мова, ота жива схованка 
людського духу, його скарбниця, в яку на-
род складає і свої сподівання, роздуми, до-
свід» (Панас Мирний). Кожного! Всі народи 
світу оберігають свої мови любов’ю, закона-
ми, грішми.
 Як про нас, українців, сказано: «Якби 
ви вчились так як треба, то й правда би була  
своя» (Т. Шевченко). Читав десь висловлю-
вання Карла Маркса про німецьку мову — 
майже дослівно сказано про красу і переваги 
німецької. Ми ж можемо похвалитись, що 
подібне говорено (писано) про нашу мову на-
віть іноземцями. Для прикладу: «Українсь-
ка мова є всеохопна і багатша, ніж фарсі, ки-
тайська, монгольська та всякі інші (Евлія 
Челебі, турецький мандрівник ХVІІІ ст.).
 Яка ж мова найкраща? Звичайно рід-
на! На сьогоднішній день людство вважає 
мову кожного народу надбанням всесвіт ньої 
культури. З 1994 року ЮНЕСКО відзначає 
Міжнародний день рідної мови (21 лютого) 
для заохочення міжнародної підтримки ба-
гатомовності і мовного різноманіття. 
 9 листопада в Україні вiдзначали День 
української писемності і мови, тому годить-
ся нагадати нам про свої мовні проблеми. 
«Ані будут гаваріть о своєй «салав’їной». 
«Ані»— це ми, «свідоміти», «укрофашис-
ти» — скажуть про нас наші земляки, при-
хильники-захисники «русского міра». Так. 
Будемо говорити: «Ой яка чудова українсь-

ка мова!» Хто сказав? Кожен український 
поет, хоч би й В. Геращенко: «У шелесті 
трав, у цвітінні калини // Я чую цю мову у 
сні й наяву». Звісно, це не той Геращенко — 
радник безМовного українського міністра 
Авакова. 
 По мові впізнавали серед нас «мазєпін-
цев», «пєтлюровцев», «бандєровцев», тепер 
достатньо, щоб виокремити «укрофашис-
тов» серед безневинних «украінцев». Схо-
же, що вороги України краще за багатьох 
українців усвідомлюють, що мова — це не 
тільки «шепіт гаю» чи «засіб спілкування 
між людьми». «...мова — як продукт душі і 
сама душа — певним чином як продукт рід-
ної мови? Либонь, варто задуматись» (Ва-
силь Биков). Мова — оберіг нації, її священ-
ний кордон.
 В Україні ж маємо практично дві де-
ржавні мови, що з незворотною силою при-
зведе до утворення двох різних держав на 
теренах України. Отже, лінія фронту — 
українська мова, тому Крим і Донбас — це 
не всі території, на які претендує «русскій 
мір». Чи зможемо утвердити українську 
мову єдиною державною в Україні? Мож-
ливо. Адже значна частина російськомов-
ного населення, в якій переважають етніч-
ні українці, не є противниками «м’якої» 
українізації мовно-культурного, інформа-
ційного простору держави. Буде мати зна-
чення й те, що російська мова втратила 

елітарність у зв’язку з тим, що англійсь-
ка реально стає мовою міжнаціонального 
спілкування з колосальними перевагами 
перед «язиком» у можливостях доступу 
до  надбань у науці, техніці, культурі. І на-
ступне: ідеї «русского міра» — ідеї російсь-
кого шовінізму, ортодоксально-православ-
ного царства — не всім російськомовним 
українцям прийнятні. Українській мові є 
загроза в Україні. Тому справедливо для 
благополуччя і морального здоров’я на-
роду «застосувати владу» для захисту де-
ржавної мови. А що ж можемо зробити ми, 
«пересічні українці», для захисту своєї 
мови, нашої національної й людської гід-
ності? Говорити українською мовою! Гово-
рити «і в родині, і у школі, й на заводі, і у 
полі» (П. Тичина), і, звісно, зі своїми росій-
ськомовними родичами, сусідами, робото-
давцями, а то як же інакше вони навчать-
ся і відважаться використати свої забуті 
шкільні знання державної мови? Чув від 
деяких відомих земляків, ймовірно, нала-
штованих патріотично, що розмовляти ук-
раїнською їм нема з ким. Не бійтеся, ми у 
себе, на своїй землі, вони ж (ті, хто гидує 
нашою мовою) — здебільшого нащадки 
тих, хто «для ловли счастья и чинов забро-
шен к нам по воле рока». Хочуть двомов-
ності, нехай почнуть із себе — вивчать ук-
раїнську, адже в україномовних українців 
нема проблем із російською мовою. ■

ПОЛІТПАРНАС

Чому 
я не 
птиця?..
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Дивлюсь я на небо
І думку гадаю:
Чому повноважень
Таких я не маю,
Що є в Президента
Чи має їх уряд,
Які громадян 
Чверть століття 
Вже дурять?
Чи як ті обранці
Народні, неначе,
Які від народу
Далекі, одначе. 
Дивлюсь я на небо
І думку гадаю:
Чому я не птиця,
Чому не літаю?
Я коршуном впав би
З високого неба
І в тім’ячко клюнув
Того, кого треба:
Хто прислуговує 
власній кишені,
А залишки — людям,
По крихті, по жмені.
Бо звідки в одної
Такої персони — 
Квартири, палаци, 
Валюти — мільйони?
І скільки там власного
Поту пролито? 
Не з дерева тесане
Їхнє корито.
Не честь і не гідність,
Жертовність, сумління
Живить їх душі
І їхнє коріння.
Інакше б не клянчили
Різні подачки.
А до МВФ
Ледь не повзають рачки.
Бо він головна
У них дійна корова.
Бо ялова власна 
Державна основа.
Чому я не птиця?
Чому не літаю? ■

■

У вас ще немає виши-
ванки, а може, вам за-
хотілося додати трошки 
національного колори-
ту до інтер’єру власної 
оселі — мохнатого ліж-
ника на диван, різьб-
леної тарілки на стіну 
чи вишитої скатертини 
на стіл? Тоді вам точно 
потрібно з’їздити до Ко-
сова  —  серця Гуцуль-
щини, осередку всіх при-
кладних мистецтв цього 
краю: килимкарства, 
ткацтва, різьбярства, 
вишивання. На місцево-
му сувенірному ринку ви 
знайдете крам на будь-
який смак.

ДІАГНОЗ

Колорадський жук і корупція,
або Фантомні болі постгеноцидного синдрому

■

НАЦІЯ

«Я чую цю мову у снi й наяву»
Заради морального здоров’я народу справедливо 
застосувати владу для захисту державної мови

■
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Діагноз: хронічне безгрошів’я
 Охорона здоров’я тради-
ційно є однією із «найхвороб-
ливіших» статей Державно-
го бюджету України.  Витрати 
на неї, незважаючи на числен-
ні обіцянки чиновників і полі-
тиків, ледь перевалюють за 2% 
ВВП, замість 7%, рекомендо-
ваних Всесвітньою організа-
цією охорони здоров’я. При 
цьо му виділені суми видають 
не за принципом гострих пот-
реб, а, як кажуть, «на око». 
 Скажімо, в кошторисі на 
2016 рік Вінницькому обласно-
му клінічному високоспеціалі-
зованому ендокринологічному 
центру на медикаменти, дезза-
соби, реактиви, перев’язочні 
матеріали виділено коштів 
лише на три відсотки від потре-
би. Наразі центр потребує гро-
шей на придбання реактивів 
для визначення навіть глюко-
зи крові. Наприклад, у квітні 
на біохімічні загально-клініч-
ні лабораторні дослідження 
потрібно було 3044,9 тис. грн, 
виділили — 130 тис. грн. на 
вісім місяців. 

Гормон  в анамнезі
 На сьогоднішній день від 
ендокринної патології страж-
дає 13% мешканців Вінниччи-
ни, й це — лише зареєстровані 
пацієнти. На першому місці — 
відхилення в роботі щитовид-

ної залози. Останніми роками 
помітна тенденція до зростан-
ня захворювань цього органу, 
особливо серед дітей. 
 «Чималий відсоток тих, 
хто страждає захворювання-
ми «щитовидки», —   це жін-
ки дітородного віку (із десяти 
хворих — вісім-дев’ять моло-
дих жінок), далі чималу час-
тку таких хворих становить 
молодь, — каже  головний лі-
кар Вінницького обласного ен-
докринологічного центру Пи-
лип Прудиус. — Для діагнос-
тики щитовидної залози необ-
хідні великі затрати як із боку 
пацієнтів, так і з боку держа-
ви. Наприклад, для УЗД «щи-
товидки» потрібно мати спе-
ціальний датчик, на якому 
має працювати підготовлений 
фахівець. Але УЗД демонс-
трує лише структуру, розміри 
вузлів, об’єм і більше нічого. 
При виявленні вузла необхід-
но визначити його структуру. 
Для цього необхідно викона-
ти пункцію і провести цитоло-
гічні дослідження.  Далі необ-
хідно визначити функцію, а її 
визначає рівень гормонів щи-
товидної залози. Ці всі аналі-
зи коштують грошей».
 Ендокринологія давно пе-
рестала бути наукою лише про 
захворювання ендокринних 
залоз, натомість вона  стала 
наукою гормональної регуля-

ції процесів життєдіяльності. 
Гормони відіграють важли-
ву роль у процесах адаптації 
в нормальних і патологічних 
умовах. Концепція стресу, на-
приклад, створена й існує як 
ендокринологічна пробле-
ма. За останні роки досягнуто 
вражаючих результатів у ро-
зумінні ролі гормонів у регу-
ляції апоптозу (природна за-
програмована смерть клітин) 
й канцерогенезу (процес роз-
витку пухлин). У цьому на-
прямку збiгаються інтереси 
ендокринологів й онкологів. 
Гормональні препарати ши-
роко використовують у таких 
суміжних галузях як алерго-
логія, трансплантологія, кар-
діологія. Ось чому аналіз крові 
на гормональний фон є дуже 
важливим. 

Підступність надлишкової 
ваги
 На другому місці серед про-
блем, що їх виділяють ендок-
ринологи, стоїть надлишкова 
вага. Саме вона є основою роз-
витку цукрового діабету, пору-
шень функціонування статевої 
системи, багатьох інших ор-
ганів опорно-рухового апарату 
й ендокринної системи. Причо-
му надлишкова вага є як і сим-
птомом  порушення ендокрин-
ної системи, так і просто може  
носити аліментарно-конститу-

ційний характер.  
    «Це або прихований гіпоти-
реоз (часткова або повна втра-
та функції щитоподібної зало-
зи), або патологія наднирни-
ків, або інша патологія ендо-
кринного та неендокринного 
генезу. У Польщі, наприклад, 
зважаючи на те, що рівень гор-
монів щитоподібної залози 
впливає на статеву й дітород-
ну функцію жінки, проводять 
скринінг на раннє виявлення 
скритого гіпотиреозу методом 
визначення рівня тіреотроп-
ного гормона (ТТГ) у жінок ді-
тородного віку. Також є необ-
хідність визначення рівня цьо-
го гормона у новонароджених, 
— каже Пилип Прудиус. — Бо 
від роботи ендокринної систе-
ми залежить розумовий розви-
ток дитини, як і загалом лю-
дини. Тобто багато речей при-
ховано. Іноді пацієнти ходять 
до інших лікарів: гінекологів, 
неврологів, урологів, а там — 
прихований гіпотиреоз, який 
виявляється лише визначен-
ням рівня тіреотропного гор-
мона. Тому надлишкова вага 
— це важливий показник. Ми 
його діагностуємо, а далі роз-
биратимуться вузько направ-
лені фахівці».  
 На третьому місці — цук-
ровий діабет, він найзатратні-

ший і соціально, й економіч-
но. (До речі, 14 листопада  світ 
відзначав Міжнародний день 
боротьби з цією недугою). За-
гальновідомо, що  сьогодні 
цукровий діабет доріс до роз-
мірів епідемії в усьому світі.  
Особливо турбує лікарів збіль-
шення кількості дітей, котрі 
страждають на цю недугу. І тут 
головлікар ендокринного цен-
тру компромісів не бачить: де-
ржава має забезпечувати без-
коштовним лікуванням і засо-
бами самоконтролю хворих на 
цукровий діабет. Бо без кон-
тролю розвиток  цієї хворо-
би може призвести до важких 
наслідків: сліпота, ампутація 
нижніх кінцівок, враження 
нирок.
     Безперечним плюсом є те, 
що на сьогоднішній день усіх 
дітей та вагітних держава за-
безпечує інсулінами та глюко-
метрами. А той факт, що хворі 
на діабет жінки можуть сьогод-
ні народжувати, є безперечним 
досягненням медицини. Однак 
другий тип цукрового діабету, 
що спричиняє важкі усклад-
нення, щороку розростається в 
геометричній прогресії, в тому 
числі й серед дітей. 

У заручниках — усі
 Згідно зі статистикою, ін-
суліни займають лише 18% у 
структурі лікування цукрово-
го діабету. Усе інше — ліку-
вання його наслідків. Достат-
нє фінансування і грамотне ви-
користання держфінансування 
програм забезпечення хворих 
інсуліном могли б серйозно 
знизити загальні затрати дер-
жави на лікування цього захво-
рювання. 
 Скільки потрібно коштів 
для проведення основних, най-
необхідніших заходів? 
 «Я зробив усе, що можливо 
зробити нині, використовую-
чи свої можливості. Є обласна 
програма «Майбутнє Вінниччи-
ни», де все це прописано, — ді-
литься головний лікар обласно-
го ендокринологічного центру. 

—  Депутати облради проголо-
сували, але, на жаль, ця програ-
ма не забезпечується коштами. 
Сподіваємося, що наприкінці 
року при розподілі залишкових 
коштів наші потреби будуть вра-
ховані».
 Виходить, що хворі змушені 
лікуватись за власні кошти. І 
нерідко лікарям  доводиться 
чути звинувачення на свою ад-
ресу, однак вони — просто за-
ручники ситуації. Тобто ви-
мушені залучати кошти через 
страхові компанії, фонди, а 
впровадження госпрозрахун-
кових підрозділів гальмує від-
сутність цін на послуги, а сис-
тема їх затвердження довго-
тривала. Наприклад, аналіз 
коштує певну суму. Реактиви 
купують за валюту. Затверд-
ження  основних цін на послу-
ги тягнеться  півроку-рік. А в 
цей момент іде інфляція, і поки 
затвердили ціну, курс виріс, за 
ним і ціна — на 30-40%, а то й 
удвічі.

Глибинці до лікаря, 
як до неба...
 «Ми єдина в Україні така 
установа, що збереглася пов-
ністю. І тут треба віддати на-
лежне владі, яка нас підтри-
мувала. Дай Бог зберегти те, 
що є, і щоб нас не обрізали у 

зв’язку з оптимізацією, — 
каже Пилип Прудиус, котрий 
очолив диспансер ще в 1983 
році. — Наша лабораторія ро-
бить усе те, що роблять подібні 
в  Європі. У нас американське 
й німецьке сучасне обладнан-
ня.  Зараз чимало медичних 
закладів обросли приватни-
ми структурами. Й пацієн-
тів здебільшого направляють 
туди й таким чином заробля-
ють кошти. Хоча за достовір-
ність досліджень там ніхто 
відповідальності не несе. Ми 
ж цього не допускаємо, нав-
паки, ми не обросли приват-
ними структурами, зберігши 
все, аби найповніше допома-
гати нашим пацієнтам, та для 
цього потрібна значно серйоз-
ніша  фінансова підтримка, 
ніж ми сьогодні маємо. Авто-
ритет нашої клініки — а це Він-
ницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендо-
кринологічний центр та кафед-
ра ендокринології Вінницького 
національного медичного уні-
верситету іменi М. Пирогова — 
говорить про те, що до нас їде 
по допомогу майже вся Украї-
на. Ми виживаємо. Поки що 
вдається лавірувати».  
 Статистику хворих, які не 
можуть дозволити собі ліку-
вання ендокринних недуг че-
рез брак грошей, не ведуть. Од-
нак лікарі кажуть, що таких 
достатньо.
 Люди задавнюють свої хво-
роби, особливо в глибинці. Ус-
кладнена діагностика й убогим 
транспортним сполученням 
віддалених сіл із поліклініка-
ми, де є ендокринологи. Тому, 
як і багато років назад, фа-
хівці-ендокринологи роблять 
виїзні рейди в села області. 
Там на прийом приходить де-
далі більше людей.
 Головлікар центру Пилип 
Продиус  переконаний, що ре-
форми в охороні здоров’я  вже 
назріли, але вони повинні бути 
системні з прогнозуванням та 
моделюванням ситуації на ба-
гато років уперед…  ■

ГАЛУЗЬ

Гормональний вибух 
на тлі нестачі коштів
«Щитовидка», цукор, зайві кілограми та інші проблеми 
ендокринології

■

«Ми єдина в країні така установа, що збереглася 
повністю. До нас їде по допомогу майже вся 
Україна».

Пилип Прудиус: «Для діагностики щитовидної залози необхідні великі затрати як із боку пацієнтів, так і з боку держави».❙

Ірина ТАНЮК

Минуле століття для людства в галузі медицини й біології стало періодом відкриття антибіотиків, 
генетичного коду людини, трансплантації життєво важливих органів і клонування організмів, бурхли-
вого розвитку імунології та ендокринології. Щодо останньої,  як стверджують учені, окрім потужного 
імпульсу для розвитку, що його отримала  ендокринологія завдяки тісному зв’язку з молекулярною 
біологією, генетикою та біохімією, значною мірою стимулюють її розвиток  і потреби практичної 
медицини. Однак, незважаючи на вражаючі досягнення медико-біологічних наук, людство так і всту-
пило у нове тисячоліття майже з усіма хворобами (окрім деяких інфекційних), котрі були притаманні 
йому завжди. Більше того, останніми роками кількість захворювань ендокринної системи,  порушень 
обміну речовин й імунітету збільшилась на 30%. 
Усі негласно визнають: ендокринологія — цілий світ, ендокринологи — особлива  каста. Але пробле-
матика забезпечення достатньою сумою коштів на потреби практичної ендокринології характерна й 
для цієї галузі, як і для медицини в цілому. 
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ПОГЛЯД

Прабабця 
тридцяти 
французьких 
королів
Марія СУЛИМА

 У  сквері на 
Львівській площі 
у Києві відкрили 
пам’ятник «Анна 
Ярославна. Ко-
ролева Франції». 
Відкрили урочис-
то, я б додала: тра-
диційно урочисто; 
з перформансом, з 
шанованими гос-
тями, зокрема 
послом Франції 
в Україні Ізабель 
Дюмон та мініст-
ром культури Єв-
геном Нищуком, 
з привітаннями 
учнів французь-
ких київських 
шкіл. 
 Анна Ярос-
лавна, або Анна 
Київська — дочка 
Ярослава Мудро-
го, що одружила-
ся з французьким 
королем Генріхом 
І і по його смерті 
стала королевою 
Франції, а ще — прабабцею 30 французьких ко-
ролів. Ця історична постать оповита легендами, 
і вже важко сказати, що з того правда, а що міф. 
Але як же приємно знати, що під час укладан-
ня шлюбу саме підпис нашої прародички стояв 
поруч iз «хрестиком» короля Франції. Незапе-
речним є той факт, що саме Анна Ярославна — 
одне зі свідчень нашої європейської історії, і мо-
нумент цій непересічній особистості вже давно 
мав би з’явитися у Києві. 
 Автор ідеї пам’ятника — Федір Баландін, а ре-
алізував її скульптор Костянтин Скритуцький.
 Скульптура зроблена з бронзи — класично-
го матеріалу для пам’ятників історичних осіб. 
Проте сама ідея дещо неочікувана. Автор зоб-
разив Анну не монархинею, не жінкою, що ста-
ла першою особою європейської держави, а ма-
ленькою дівчинкою. За словами Костянтина 
Скритуцького, ідея полягала в тому, щоб пока-
зати маленьку киянку, дівчинку з серйозним 
родоводом. Вона ще не королева, але вже «не-
мов передбачає свою непросту долю». Надихали 
митця учениці французької школи імені Анни 
Київської, тож це такий собі збірний образ цих 
українок-француженок: «Намагався робити її 
без якихось характерних рис, щоб нікого вони 
не дратували. Дівчинка приємна, весела, кра-
сива», — розповідає Констянтин Скритуцький. 
Оскільки не збереглося жодних даних про її па-
раметри, то автор просто довірився своїй уяві. 
 Щодо місця, то воно невипадкове: «Поруч 
вулиця її батька — Ярослава Мудрого. Цим на-
прямком у ті часи і тепер їхали до Європи, а 
потім поверталися. І вона як маленька дівчин-
ка цікавиться тим, що відбувається, спостерігає 
за всім навкруги», — каже скульптор.
 На моє питання, чи сприймуть кияни і гості 
міста таку Анну Ярославну, бо ж, мабуть, уяв-
ляли її трохи інакше, Костянтин Скритуцький 
відповів: «У кожного своє сприйняття, і я як 
митець маю право на своє». 
 Переконана, що не лише я уявляю собі 
Анну принаймні такою, як зобразили її скуль-
птори Валентин і Микола Зноби, йдеться про 
пам’ятник у французькому місті Санліс. Проте 
київське  бачення митця теж має право на жит-
тя. Зрештою нам, на відміну від, наприклад, 
сусіда, не треба писати псевдоісторії і підкріп-
лювати її монументальними скульптурами-
хмарошкрябами, щоб бути переконливими. 
 Новий пам’ятник — це такий собі зразок са-
дово-паркової скульптури — радше для оздоб-
лення скверу, а не увічнення пам’яті українсь-
кої француженки. Тож питання про встанов-
лення монумента пам’яті Анни Ярославни, ко-
ролеви Франції, лишається відкритим. ■

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національній опе-
реті відбулася прем’єра 
всесвітньо відомої оперети 
Ірме Кальмана, яку нази-
вають «угорською рапсо-
дією» завдяки численним 
чардашам та угорським 
мотивам. «На постановку 
ми отримали ліцензію від 
правонаступників Ірме 
Кальмана — дочки Івон-
ни Кальман, — розповів 
народний артист Украї-
ни, режисер-постановник 
Богдан Струтинський. — 
Навіть сподівалися на її 
присутність, та у зв’язку 
з деякими обставинами 
очікуємо навесні. Нова 
сценічна версія «Графині 
Маріци» надзвичайно ди-
намічна, наближена до су-

часного глядача. Ми має-
мо грати про наше сього-
дення, бо в театрі не може 
бути неактуальних фраз».
 Незважаючи на те, що 
герої постановки обгово-
рюють «гарячі» проблеми 
інфляцій, девальвацій, оп-
тимізації та економічних 
реформ, глядач порине у 
вишуканий світ дворянсь-
кого життя, прикраше-
ний понад 350 розкішни-
ми костюмами, створени-
ми для цієї постановки. 
Угорське коріння оперети 
підкреслює і сценографія, 
в якій домінує магічний 
синій колір всесвітньої 
злагоди, котрий часто зус-
трічається в народних кос-
тюмах Угорщини. У про-
сторі вдало використали й  
принцип угорської вишив-

ки та знаменитого австрій-
ського модерну.
 «Музика «Графині Марі-
ци» — це низка визнаних 
часом шлягерів, — підкрес-
лив диригент-постановник, 
народний артист України 
Святослав Литвиненко. — 
Музика надзвичайно лег-
ко запам’ятовується і піс-
ля репетицій ще довго зри-
нає у свідомості. Склад-
ність виконання полягає 
в дотриманні авторських 
позначок: якщо не зіграти 
хоча б один акцент — пов-
ністю втрачається харак-
тер, музика стає одноманіт-
ною. Надзвичайно складні 
вокальні партії головних 
героїв, особливо Маріци, в 
якій має поєднатися драма-
тичне і колоратурне сопра-
но».

 Глядачів захоплює ве-
личезний діапазон соль-
них номерів, розгор-
нуті масові фінали, що не 
поступаються оперним.  
Солістка Валерія Туліс 
(Маріца) ділиться свої-
ми враженнями: «В усі 
часи знайти кохання дуже 
складно, бо справжнє ве-
лике щастя складається 
з простих «щоденних ма-
леньких радощів». Стрім-
ка та нестримна, горда та 
самодостатня, чи зможе 
вона знов відкритися, щоб 
знайти нарешті те, до чого 
прагне все життя?!»
 Прем’єра оперети «Гра-
финя Маріца» відбулася 28 
лютого 1924 року в театрі 
«Aн дер Він» у Відні, —  на-
гадує Яна Іваницька, кан-
дидат мистецтвознавства.  
Уже  наступного року її по-
казували на інших сценах 
Європи. Постановка підко-
рила й Англію, й Америку. 
У Національній опереті Ук-
раїни це вже п’ята інсцені-
зація «Графині Маріци» за 
всю історію театру. Втім, 
перша ліцензована. ■

Марія СУЛИМА

 У київському клубі 
Atlas український гурт 
Kozak System презенту-
вав міні-альбом «Не моя». 
Прем’єра однойменної піс-
ні відбулася влітку, потім 
хлопці презентували на неї 
кліп — експериментальне 
lyric video. 
 Міні-альбом, або як ще 
його називають EP, міс-
тить 5 композицій, окрім 
заголовної і її реміксів, ще 
пісні «Баста» і «Сніг». За-
головну пісню на слова Ва-
силя Симоненка «Не моя» 
написав гітарист гурту 
Олександр Дем’яненко ще 
кілька років тому. За слова-
ми музиканта, його надих-
нула геніальнiсть поета-
шістдесятника. Проте тоді 
пісню поклав у шухляду — 
до слушного моменту. Цьо-
горіч він і настав. Випадко-
во знайшовши її серед за-
писів, гурт вирішив відро-
дити композицію. Проте у 
вірші був лише один куп-
лет, а для пісні потрібно 
було дописати ще щонай-
менше один. Знайти люди-
ну, що наважилася б поста-
вити своє прізвище як спі-
вавтор поруч геніального 
Василя Симоненка, вияви-
лося складно. Зрештою по-
годився Сашко Положинсь-
кий, що вже не раз співпра-
цював із «козаками» як ав-
тор текстів. За словами 
Положинського, він не до-
писував пісні, а сприймав 
створення ще одного куп-
лета як спільний проект із 
поетом-шістдесятником. 
 Насправді велика подя-
ка Kozak System за Василя 
Симоненка, бо ж навряд чи 
багато з тих, хто нині спі-
ває пісню напам’ять, знав 
про цей твір геніального 
українця.
 Поява пісні у реперту-
арі Kozak System на вір-

ші українського класика 
не дивує. Гурт за понад чо-
тири роки свого існування 
вже привчив шанувальни-
ків не лише до якісної му-
зики, а й до якісних текстів 
— він змушує українсько-
го слухача думати. І йдеть-
ся не лише про вірші по-
пулярних сучасних поетів 
Іздрика, Сергія Жадана, 
Дмитра Лазуткіна. 
 У спільному з Тарасом 
Чубаєм альбомі «Пісні са-
монаведення» є компози-
ції на вірші Анатоля Свид-
ницького та Богдана-Ігоря 
Антонича. Поетів не особ-
ливо цитованих, навіть 
більше, багато кому, мож-
ливо, й невідомих. Є піс-
ні Тараса Шевченка. А ще 
— багато народних, які їм 
вдається виконувати по-
особливому — сучасно і 
водночас не втрачаючи не-
повторного українського 
колориту.
 Нині, на київському 
концерті, на сцені разом 

із Kozak System заспіва-
ла кримськотатарська спі-
вачка Ельвіра Сарихаліл. 
Разом вони виконали піс-
ню «Битим склом», її було 
написано ще до подій у 
Криму, але так сталося, 
що композиція виявилася 
пророчою. Тепер її вико-
нують не лише на спомин 
про події 1944 року, коли 
було депортовано кримсь-
ких татар, а й нещодавніх 
подій — року 2014. Текст, 
що його співає Сарихаліл, 
— це текст гімну кримсько-
татарського народу на сло-
ва Номана Челебіджіхана. 
Тож цей дует звучав особ-
ливо щемко. А ще — дуже 
щиро. Зрештою, як усе, що 
робить Kozak System.
 Прозвучав, як справж-
ній плач по воїнах, що за-
гинули у війні з Росією, 
«Реквієм» на вірші Дмит-
ра Лазуткіна. І слухати 
його байдуже було немож-
ливо, бо ж плач чоловічий. 
Так само щирим видалося 

і те, що гурт запросив на 
концерт ветеранів АТО. До 
речі, музиканти часто їз-
дять на схід та активно до-
помагають як волонтери.
 Повна зала, шалена під-
тримка, неймовірна енерге-
тика. Кожну пісню глядачі 
підхоплювали — «Шабля», 
«Маланка», «Сни ранньої 
весни», «Живи і люби», 
«Така спокуслива»... По-
особливому зал сприймав 
гостросатиричний «Мані-
фест», як-то кажуть, із цієї 
пісні слів не викинеш, і в 
ній гурт висловив те, що до-
пекло не одному українцеві. 
Здається, Іван Леньо спе-
ціально забув слова компо-
зиції «Сніг», щоб дати мож-
ливість поспівати залі. 
 ...Із поваги до шану-
вальників концерт розпо-
чали заявленого часу, на 
жаль, так само заявленого 
часу і завершили. А хоті-
лося трошечки більше на 
біс. Чекатимемо наступно-
го разу! ■

Маленька київська дівчинка 
— майбутня  королева 
Франції — спостерігає 
за всім навкруги.
Фото автора.
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ПРЕМ’ЄРА

Чардаш, модерн та інфляція 
До Києва доїхала «Графиня Маріца»

■

ВИСОКА НОТА

Ну скажи — хіба не фантастично?!
У Києві Kozak System презентував міні-альбом «Не моя» з піснею на слова 
шістдесятника Василя Симоненка

■

Іван Леньо на концертах викладається сповна.
Фото автора. 
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 Наразі видавці — на низькому старті; 
київська «Темпора» навіть започаткува-
ла серію під однозначною назвою «Ліхіє 
дев’яності», де поки що публікуються 
спогади регіональних журналістів. Це 
захопливе читання, але координати пок-
ладів майбутніх олігархічних капіталів 
залишаються в тумані. Зокрема, досі 
втаємничені стартові капітали сучасно-
го українського медіа-бізнесу. Хоч тре-
ба віддати належне саме журналістам: 
їхні мемуарні «дослідження» найбільше 
просунулися в бік прозорості механізмів 
та джерел.
 Авжеж, журналісти, священики, 
медики та полісмени — найморальніші 
професії за означенням. Професійні збо-
чення тут — винятки, що потверджують 
правило (дарма, що в новій Україні такі 
винятки стали тимчасово масовими). 
Репрезентанти останніх спеціальностей 
є, сказати б, моральними інтровертами 
— тайна сповіді, діагнозу чи слідства не 
дозволяють їм бути публічно відвертими. 
Натомість для журналістів головним про-
фпоказником є саме відвертість, і в цьо-
му їхня моральність; або ж, як казала 
бестселерна авторка двох останніх років 
Айн Ренд, «єдина система моралі, золо-
тий стандарт — це принцип компетен-
тності» (Атлант розправив плечі. — К.: 
Наш формат, 2015).
 Компетентно-адекватними медіа-спо-
гадами є книжка «Ти не один! З новіт-
ньої історії українського телебачен-
ня» (Х.: Фоліо, 2004), спільно написана 
Юрієм Макаровим, Ольгою Герасим’юк 
та Станіславом Чернілевським. Авто-
ри стояли при початках каналу «1+1» і 
дуже добре відтворили технологію тво-
рення нового для України медіа-продук-
ту. Але фінансової складової вони не тор-
каються.
 Багато міг би повідати Олександр 
Кривенко, засновник «Пост-Поступу», 
«ПіКу» та Громадського радіо, але за-
гинув молодим. Залишились тільки ме-
муари другого рівня — спогади това-
риша-помічника Володимира Павліва 
«Синдром програної війни» (Івано-Фран-
ківськ: Лілея-НВ, 2004) та колективна 
збірка «Привіт, Сашко!» (Л.: Піраміда, 
2007). Так само чимало знав про почат-
кові гроші в медіа-бізнесі й Сергій Набо-
ка, засновник першої недержавної ін-
формаційної аґенції УНІАР — але й він 
відійшов трагічно рано.
 Нині сущі втаємничені медійники 
поки мовчать. Крім одного, хто написав 
досі найкращі та найраніші за часом ви-
ходу спогади про початки українського 
газетно-журнального бізнесу, — Володи-
мир Чеповий, співзасновник потужнього 
холдингу «Бліц-Інформ», де на піку пра-
цювало 4000 працівників, котрі зароб-
ляли для бюджету 10 мільйонів доларів 
податків на рік (1998). Уперше книжка 
вийшла 2002-го, перевидана 2007-го, і те-
пер ось маємо третє видання: «Бизнес — 
самая честная Игра» (К.: Самміт-Книга, 
2016).
 Видавець позиціонує книжку, як «лі-
тературно-художнє видання». Так, це не 
мемуари в чистому вигляді: імена і на-
зви змінено, але настільки прозоро, що 
сумнівів не виникає. Наприклад, газету 
«Бізнес» автор називає «Бізнесменом», 
журнал «Наталі» — «Неллі», шефа «БІ» 

замість Сергія Івановича — Іваном Сер-
гійовичем. До цих мінімальних засобів 
авторського виживання треба ставити-
ся з розумінням і повагою. Адже закін-
чується книжка тим, що оповідача-спів-
засновника викидають зі створеного ним 
бізнесу голим-босим, і дружина переко-
нує його: «Не торгуйся с этими вора-
ми и бандитами. Подари им эти акции. 
Просто подари!»
 Якщо дрібні деталі можуть і не збі-
гатися з реальністю, то за адекватність 
змальованої схеми можна бути спокій-
ним. Професійне осердя Володими-
ра Чепового, його «місце компетенції і 
сили» (А. Ренд), — аналітика. А справж-
ній аналітик не дозволить собі викриви-
ти реконструйовану модель на догоду 
жанровому формату. Та й згадаємо, що 
В. Чеповий з нуля створив Інформацій-
но-аналітичний центр Ради нацбезпеки 
та оборони (2014).
 Отже, постання крупного приватного 
бізнесу — не паразитичного, уґрунтова-
ного близкістю до віп-чиновників й від-
так наділеного бюджетним потічком, — а 
справжнього, опертого на споживацький 
попит. Попит дрібних комерсантів, які 
на початку 1990-х потребували інформа-
ції: що, де й почому купити й кому оптом 
продати. Майбутня імперія бізнес-преси 
викорінилася з адресного поширення та-
ких релізів; в доінтернетні часи — на за-
бутих нині дискетах.
 До цього додумалися двоє демобілізо-
ваних з радянської армії, що розпадала-
ся, офіцерів. Один із них — наш автор-
оповідач, котрий тоді виглядав зовсім не 
так, як нині на зібраннях Української 
Бізнес Асоціації, котру В. Чеповий те-
пер чолить: «В специально пришитом к 
куртке кармане у меня были нунчаки, но 
тогда я остро ощутил, что мне не хва-
тает автомата... мне недоставало это-
го чувства уверенного равновесия, пред-
полагающего готовность к действию».
 Авжеж, буремні дев’яності. Усе як 
у всіх. Молода агенція бізнес-інформа-
ції підробляла, чим могла, зокрема і 
купівлею-продажем оргтехніки. Якось 
узяли банківський кредит, замовили в 
угорської фірми партію відеообладнання, 
а поставники, либонь, вирішили їх «ки-
нути». Тоді наш головний персонаж вдав-
ся до блефу, сказав: «У нас нет средств, 
чтобы вернуть долг банку. Денег, кото-
рые у нас есть, хватит только на то, 
чтобы заплатить бандитам и попро-
сить их помочь вернуть банку кредит... 
Мы даже не ожидали, что это так по-
действует на наших венгерских кол-
лег. На удивление, они согласились вы-
платить нам неустойку за нарушение 
договорных обязательств».
 Заможною людиною наш автор став 
не так, як нинішні скоробагатьки, що 
потрапляють до владної обойми; лише 
«в 1994-м я, первым после Ивана Сергее-
вича, получил по бартеру подержанную 
Mazda323, а в 1995-м мы с женой нако-
нец-то смогли купить себе трёхком-
натную квартиру». І це тоді, як річний 
обіг «Бліц-Інформу» сягнув майже двох 
мільйонів доларів.
 Ще за рік прибутки корпорації зрос-
ли вдесятеро. Проте «четвёртый день 
рождения издательства оказался не-
весёлым праздником. Практически всем 

были урезаны зарплаты, сокращён пер-
сонал и закрыты «Новость», «Новость 
Дела» и Ukrainian Business Magazine. 
Причём UBM не был убыточным изда-
нием. Просто Иван сказал, что оно не 
приносит такого количества денег, 
чтобы тратить на него столько вре-
мени. Чистой прибыли UBM давал око-
ло $10 тысяч в месяц. По сравнению с 
рентабельностью «Бизнесмена» в 300% 
эта цифра не впечатляла».
 То була ніби списана з підручника мо-
дель консервативної економіки, талано-
вита речниця котрої Айн Ренд подає таку 
формулу стабільного бізнесу: «Рушійна 
сила, що тримає цю статичну будівлю, 
— рух, що втримує її непорушно». Ради-
кальний консерватизм, як неодноразово 
вказували поважні дослідники, дивним 
чином веде до соціалізму — звичайно, не 
Марксового, а шведського зразка. Як-от 
читаємо в Ульріха Бека: «Максимальне 
зростання капіталу — це зрештою най-
кращий шлях до соціалізму» (Влада і кон-
трвлада у добу ґлобалізації. Нова світова 
політична економія. — К.: Ніка-Центр, 
2011). Але консервативна економіка з со-
ціалістичним вектором не входила у пла-
ни тодішнього українського президен-
та Кучми, котрий активно вибудовував 
зовсім іншу модель: шантажистську де-
ржаву для обслуговування олігархічного 
капіталу. Очевидно, високоприбутковий 
«Бліц-Інформ» потрапив під цей каток. 
 Найпершою, схоже, була інфіко-
вана служба безпеки холдингу — у ній 
з’явилися і стали розмножуватися кадебіс-
ти; засновані ними численні дочірні фірми 
вже не піддавалися централізованому ке-
руванню. Політологи пам’ятають мутну 
історію зі спецмашинами для прослухову-
вання, придбаними «Бліц-Інформом» явно 
не для видавничо-поліграфічних цілей. 
Наш оповідач почав ставити керівництву 
занадто прозорі запитання; йому натякну-
ли на звільнення «за власним бажанням». 
Вирішив продати свій пакет акцій (4%) 
за ринковою ціною в 1 мільйон доларів. 
Дістав зустрічну пропозицію: «Был под-
готовлен договор о том, что я принимаю 
решение продать свои 4% акций за одну 
тысячу долларов... Жена мне даже сказа-
ла, что такое впечатление, будто я рабо-
тал в какой-то банде, хочу уйти, а меня 
теперь не отпускают — много знаю: У нас 
трое детей, шутить с «БИ» не стоит — 
святого у них ничего нет».
 Можливо, головний керівник «Бліц-
Інформу» і не був монстром. Але вже був 
несамостійним, залежним іззовні (у 1998-
му стали прослуховувати і його). На зраз-
ковому ще вчора підприємстві все пішло 
шкереберть; мовою економістів, пору-
шені «фактори гігієни — політика ком-

панії й адміністрації, технічний нагляд, 
заробітна платня, пільги, умови праці 
та міжособистісні стосунки» (Дон Гел-
ріґел, Джон В.Слокум-молодший. Ри-
чард В. Вудмен, Н. Сью Бренінґ. Органі-
заційна поведінка. — К.: Основи, 2001).
 Для В.Чепового занепад корпора-
тивної гігієни був погибельним. Судя-
чи з книжкових звірянь, його справою у 
медіа-холдингу було не так заробляння 
грошей (бо «деньги — лишь гигантская 
энергия для делания добрых дел»), як 
«воспитывать аудиторию, создавать 
спрос». Він діяв цілком відповідно до 
припису з цитованого вище світового 
підручника «Організаційна поведінка»: 
«Керуйте натхненням працівників». 
Або, коли хочете, — до переконань Айн 
Ренд: «Радість — це пальне для душі... 
Такою має бути реальність — відчут-
тя мети, надії, легкості». На початку 
2000-х усе те пішло з його життя, забра-
ло з собою мрію: «Мы мечтали о самом 
демократическом государстве — стра-
не «БИ», а в результате построили не-
что, где все разговаривают шёпотом и 
всем руководит не закон, а служба безо-
пасности... При встречах некоторые со-
трудники «БИ» отключают мобильные 
телефоны. Говорят, включённый теле-
фон является активной антеной».
 Особистим крахом це не стало, ос-
кільки наш автор поставив собі пріори-
тет: «Жизнь — важнее, чем работа... Я 
делю жизнь на три составные части — 
ровно по 8 часов каждая. Это работа, сон 
и собственно Жизнь». Красива формула, 
майже як у Пауло Коельйо. От тільки за-
мислюватися над нею не треба — лише ві-
рити і слідувати. Бо як подумати, то ви-
ходить, що робота не може бути сенсом 
життя, й робота, скажімо, митця — вир-
вані роки? Утім, можливо, ключ саме в 
тому поділі на три; як у Толстого — «по-
пахал, пописал»?
 У книжці «Бизнес — самая честная 
Игра» чимало теорій, що проходять (або 
ні) перевірку практикою. Наприклад, 
ідея створити «такие условия, что бу-
дет выгодней не открывать своё пред-
приятие, а приходить с идеей в страну 
«БИ», где можно быстрее самореализо-
ваться и получить процент участия 
в деле», — ідея не ринкова, а тоталітар-
на; до чого призводить її реалізація, доб-
ре показала у своїй антиутопії «Атлант 
розправив плечі» А.Ренд. Думка, що 
«писать правду в рекламных изданиях 
можно и нужно. Но только не следует го-
ворить плохо о тех, кто рекламируется 
и платит изданию деньги», — збуваєть-
ся лише за умов недосконалої конкурен-
ції, бо «якби ми жили в світі, що функ-
ціонує згідно з парадиґмою досконалої 
конкуренції... споживачі були б повністю 
поінформовані про характеристики цих 
товарів» (В. Кіп Віскузі, Джон М. Вер-
нон, Джозеф Е. Гаринґтон. Економічна 
теорія регулювання та антимонопольна 
політика. — К.: Основи, 2004).
 Не перетворити крах ілюзій на екзис-
тенційну трагедію авторові рецензованої 
книжки допомогло «понимание того, что 
работа — это игра». Й оскільки «окон-
чательное решение принимает человек, 
который организовал игру», — не спере-
чайся, а просто перейди до іншого ігрово-
го залу. Але куди переходити, якщо голо-
вний гравець сидить на Банковій?
 Утім, як писала Айн Ренд, неприми-
ренна противниця гравців, що засіли по 
різних «білих домах»: «Який тип людей 
наймерзенніший? Люди без мети... Для 
мене існує лише одна форма людського 
занепаду — втрата мети». Для Воло-
димира Чепового, схоже, теж. ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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УКРАЇНА МОЛОДА

ОБРІЇ

Ігри українського бізнесу,
■

Костянтин РОДИК

Часи первісно-дикого накопичення українського капіталу все ще перебувають під 
омертою, мовчанням свідків. Хоч інтерес до них нині на піку публічних очікувань. 
Бо ж як тільки почнуться розслідування е-декларацій і віп-чиновники масово кива-
тимуть на те, що прийшли у політику вже багатими, постане просте запитання: на 
чому ти заробив свій «перший мільйон»? Прийде, нарешті, час правдивих мемуарів. 
Якщо, звичайно, з’явиться надійна програма захисту свідків.

або Чи ділиться життя на три?
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Із великої ягоди
 Наразі очолює топ-парад 
каш гарбузова: уособлення бар-
вистої осені й яскрава супутни-
ця зими. Завоювавши довіру і 
любов наших предків, вона і 
досі — у фаворі й пошані. До ба-
зового рецепта кожен додає ще 
і свої «родзинки» у вигляді тих 
самих родзинок, ягід і фруктів, 
горіхів, вершків, меду, варен-
ня. 
 Отже, на півкілограма вже 
очищеного гарбуза потрібно 
півтори склянки пшона, три 
склянки води, дрібку солі. 
Нарізаний дрібними шматоч-
ками гарбуз кладемо в холод-
ну воду і варимо. Пшоно миє-
мо і додаємо до вже м’якого 
гарбуза, підсолюємо і варимо 
ще півгодини на слабкому вог-
ні. А затим бажано її вкутати, 
як це робили раніше (правда, 
раніше їїставили на півгодини 
в піч), або потримати в духовці, 
щоб вона «розімліла». 
 Далі — відповідальний мо-
мент — із чим подати. А це — 
що кому подобається: вершки, 
вершкове масло, свіжі чи кон-
сервовані ягоди, варення, дже-
ми. Я знаю тих,хто уплітає за 
дві щоки таку кашу зі свіжи-
ми шкварочками, з гуляшем 
або з підливою з грибів і каже, 
що так смачно, що не відірва-
тися. Якщо ви запаслися ве-
ликим або навіть величезним 
гарбузом, iз нього можна готу-
вати різні варіанти каш, і що-
разу будете задоволені. 
 На переконання одних — 
гарбузова каша з пшоном (у 
процесі приготування не під-
солоджувати!) більше смакує 
із солоними додатками, а та, 
яку готують із рисом, — із со-
лодкими.  Хоча кожному — 
своє.

Каші-бабки
 Із гарбузової каші при ба-
жанні можна приготувати за-
піканку або гарбузово-пшоняні 
оладки. Для запіканки у вже го-
тову охолоджену кашу потріб-
но вбити 2-3 яйця, додати трохи 
борошна, ретельно розмішати, 
перекласти в жаростійкий по-
суд і запекти до золотистої ско-
ринки в духовці, розігрітій до 
180 градусів. 
 А ще смачна бабка (запікан-
ка) з пшоняної каші з яйцями. Дуже 
гарна на столі — помаранче-
вий духмяний круг. Потріб-
но: склянка пшоняної крупи, 
3 столові ложки цукру, поло-
вина склянки молока і 4 яйця. 
Промити пшоняну крупу, від-
варити її до готовності. Окре-
мо яйця збити з молоком і цук-
ром, вилити суміш у відварене 
пшоно і добре перемішати. Пос-
тавити в гарячу духовку на 30 
хвилин. Бажано запікати під 
кришкою.

Із яблуками
 О, ця каша зачарує своїм сма-
ком і ароматом будь-кого. Приго-
туйте зранку — поексперимен-
туйте  чарувати смаком. Дуже 
смачна — рисова з яблуками і 
корицею. Потрібно буде по поло-
вині склянки молока і рису, по 2 
чайні ложки меду і вершкового 
масла і дрiбка кориці. 
 На воді відварити рис, долити 
молоко, коли води майже не за-
лишиться, довести до кипіння. 
Вирізати насіння і дрібно нарі-
зати яблука. Вершкове масло 
розігріти в сковороді, виклас-
ти яблука і на середньому вог-
ні прогріти до розм’якшення, 
влити мед, перемішати, посипа-

ти корицею, знову перемішати. 
Викласти в тарілки кашу, звер-
ху покласти яблука.

Каші з м’ясом особливі
 Причому будь-яка!  І це ще 
треба визначити, хто головний 
персонаж смачного тандему — 
крупа чи м’ясо: все настільки 
гармонійно, що і думати не хо-
четься — хочеться лише смаку-
вати.  Приготуймо, приміром, 
перлову. Чудова каша, розсипчас-
та, з м’якими зернятками, які на 
зубах приємно лопаються. Аро-
мат масла, грибів і спецій, сма-
женої цибульки і солодкої мор-
кви підсилить і закріпить ваш 
вибір . 
 На одну порцію потрібно 100 г 
перлової крупи, 120 г будь-яких 
свіжих грибів, півтори склянки 
води чи бульйону, 50 г вершково-
го масла, половина чайної ложки 
солі та спеції. Як завжди, перло-
ву крупу треба промити в кіль-
кох водах і дати стекти. Далі у 
сковороді розтопити вершкове 
масло, всипати перловку і злегка 
обсмажити її, слідкуючи, щоб не 
підгоріла. Печериці почистити, 
порізати на невеликі шматочки 
і покласти до крупи. (Якщо має-
те лісові гриби, їх спочатку пот-
рібно почистити і прокип’ятити 

40 хвилин, а сухі — ще й по-
передньо замочити. І сма-

жити під кришкою 
хвилин 5 — гриби 
мають розм’якнути 
і дати сильний аро-
мат). 

 Насамкінець 
треба перекласти крупу 

з грибами в банячок, по-
солити, додати спеції, зали-

ти водою чи бульйоном, накри-
ти кришкою і відправити в ду-
ховку. Коли вода в банячку за-
кипить, слід зменшити вогонь і 
«томити» кашу в духовці 50 хви-
лин. Якщо крупа буде твердою, 
тримати в духовці ще 10 хви-
лин. Перед подачею в кашу до-
дати шматочок масла і зелень.
 Дуже просто приготувати 
гречку в м’ясом. Спочатку треба 
м’ясо (свинину або курятину, 
150 г на порцію) злегка обсма-
жити на пательні з олією, посо-
лити й поперчити. Окремо так 
само злегка підсмажити на со-
няшниковій олії цибулю з морк-
виною. Гречку (100 г на порцію) 
перебрати і добре промити. Усе 
змішати, додати за смаком солі 
й улюблені спеції, пере класти в 
банячок, залити бульйоном або 
гарячою водою (рідини має бути 

приблизно вдвiчi більше, ніж 
гречки з м’ясом.) Поставити в 
духовку і з моменту закипання 
тримати при невеликій темпера-
турі приблизно годину.

Їж, Банош, їж, Банош
 «На Рахівщині розповіда-
ють, що це є національна стра-
ва гуцулів, яка була приготов-
лена тоді, коли не було що їсти, 
а лишилася лиш сметана, бо ко-
рови були у всіх, та трохи куку-
рудзяної муки… А чому банош? 
Бо був ґазда Банош, і йому ґаз-
диня казала: їж, Банош, їж, Ба-
нош. І так ся получила страву ба-
нош», — оповідає одна з гуцуль-
ських легенд, славлячи страву, 
яка є візиткою гуцулів. Хоча й 
так усі, хто хоч раз покуштував 
цей смачний наїдок, стають ве-
ликими його шанувальниками. 
 Банош — частина гуцульсь-
кої душі.  Його, як і бринзу, спо-
конвіку готують винятково чо-
ловіки, бо вівчарство і все, що з 
ним зв’язано, — справа чолові-
ча. Кажуть, що вершки або сме-
тана для баноша повинні бути 
обов’язково триденні, зберіга-
ти їх потрібно в комірці, щоб не 
прокисли. У холодильник стави-
ти не можна, тому що зіпсують-
ся. Помішувати потрібно тіль-
ки в один бік і лише дерев’яною 
ложкою. Від залізної не буде пот-
рібного смаку.
 Насправді готується він прос-
то. Сметану (1,5 літра) або свіжі 
вершки треба трохи розвести во-
дою, залити у чавунний горщик 
і довести до кипіння. Кукуруд-
зяне борошно (2 склянки, воно 
має бути дрібне, це важливо) за-
сипати тоненькою цівкою, помі-
шуючи, в сметану й готувати до 
загустіння (до стану густої ман-
ної каші), приблизно 10 хвилин. 
Зменшити вогонь на мінімум, і 
розтирати дерев’яною ложкою, 
доки на поверхні не виступлять 
крапельки масла. Постійно пе-
ремішувати. Готовий банош має 
відставати від стінок горщика. 
 Окремо треба зварити зазда-
легідь замочені сушені гриби. 
Поки кукурудзяне борошно ва-
риться, на пательні посмажи-
ти порізане на кубики копчене 
сало до утворення шкварочок, 
подрібнити бринзу. Готову кашу 
викласти на тарілки, присипа-
ти бринзою, далі шкварочки, а 
це вище — гриби. Змішувати не 
можна, брати ложкою всього по 
трошки. Подавати гарячим.
 Ці страви неможливо не лю-
бити, погодьтеся. Смачного! ■

РЕЦЕПТИ

Спасибі за кашу і  милість вашу
Коли борщ буває удівцем та хто його пара? 

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Інколи несолодка випічка буває настільки смачною, 
що й епітет до неї підібрати складно. Доводиться гово-
рити, що солодко. От так і створюються оксюморони. 
 А на замітку всім, хто полюбляє вишукану випіч-
ку, — ще і курник — пухкий, пишний, ситний закри-
тий пиріг зі складною багатошаровою начинкою з кур-
ки, рису і грибів, відокремлених одна від одної прошар-
ками з млинців. Хочете здивувати гостей або й себе, 
довівши вищий клас власної кулінарної майстерності, 
— спечіть, там нічого складного!
 Для листкового тіста потрібно 150 мл води, 200 г 
вершкового масла, 2 склянки борошна, чайна ложка 
цукру і дрібка солі. Для млинців: 2 склянки борошна,3 
склянки молока,5 яєць,50 г вершкового масла, столова 
ложка цукру, трішки солі.Для начинки:500 г курки, 50 г 
рису, 3 яйця, 300 г грибів, цибулина, зелень (петруш-
ка, кріп), 100 г  масла, лавровий лист,  духмяний пере-
ць, сіль за смаком. Для соусу: склянка молока, столова 
ложка борошна. І яйце — для змащування. 
 Починаймо з листкового тіста. У просіяне борошно 
треба покласти масло, порізане невеликими шматочка-
ми, і дрібно порубати ножем на крихту. У холодній воді 
розчинити сіль і цукор, додати до борошна з маслом 
і замісити тісто. Накрити серветкою і покласти в холо-
дильник на дві години. 
 Потім треба готувати тісто для млинців. Окремо 
збити білки і жовтки з сіллю і цукром. У жовтки дода-
ти молоко, розтоплене  масло і перемішати.
 Поступово додати просіяне борошно і знову пере-
мішати. Наприкінці додати до тіста збиті білки і ще раз 

перемішати. Насамкінець посмажити тонкі млинці. 
 Ще треба соус, який готується так: у борошно 
поступово влити тепле молоко, і, помішуючи, щоб не 
було грудок, варити на повільному вогні до стану гус-
тої сметани.
 Тепер — справа за начинками. Їх буде кілька 
видів. 
 Перший фарш. Відварити курку в підсоленій воді 
зі спеціями. Відокремити м’якоть від кісток, нарізати 
маленькими шматочками, додати розтоплене вершко-
ве масло і полити соусом.
 Другий фарш. У великій кількості води відварити 
до готовності рис, щоб він був розсипчастим. Зварити 
круто яйця, остудити і подрібнити. Дрібно порізати зе-
лень. З’єднати яйця, рис, зелень,  масло, посолити, пе-
ремішати і полити соусом.
 Третій фарш. Дрібно порізати цибулю та гриби. 
Спасерувати на маслі цибулю, додати  гриби і готува-
ти до готовності інгредієнтів. Листкове тісто розділи-
ти на дві нерівні частини і розкачати два коржі. Мен-
ший корж викласти на змащене маслом деко. На корж 
пошарово викладати млинці, курячий фарш, потім рис 
і гриби. Повторити всі шари начинки. Кожен шар фар-

шу чергувати з млинцями.
 Зверху на курник викласти більший корж, зроби-
ти кілька отворів для виходу пари, зліпити краї коржів і 
змастити збитим яйцем. Можна прикрасити своєю «ліп-
ниною» з тіста, буде ще краще. Випікати у розігрітій до 
200 градусів духовці приблизно 40-50 хвилин до ней-
мовірно смачного аромату. 

 А ще на столі вабитиме очі й зачаровуватиме 
нюх (і очі, й нюх — не лише ваші, звісно) пиріг з 
броколі (або цвітною капустою). Готується швид-
ко і просто. Потрібно замісити тісто з 1,5 склянки 
борошна, дрiбка солі, 100 г масла, 3 столові ложки 
сметани та 3 столові ложки води. Дати постояти в хо-
лоді. Розкачати і викласти в форму для випічки, щоб 
були бортики. Пекти 20 хвилин у духовці при темпе-
ратурі 180 градусів, вийняти, викласти броколі (або 
відварену протягом 5 хвилин цвітну капусту). Зби-
ти 5 яєць, склянку вершків, склянку сметани, 100 г 
тертого сиру, сіль, перець, суміш італійських трав, 
вилити на капусту, посипати дрібно нарізаною коп-
ченою грудинкою (без неї також смачно) і пекти 40 
хвилин. Потім дістати, посипати тертим сиром і ще 
поставити у духовку на 30 хвилин.  
 Сирне печиво із зеленню чудово смакува-
тиме і на сніданок, і на вечерю. Мені, приміром, — 
ще й на обід, бо воно і без особливих старань вдаєть-
ся дуже смачним. Візьміть по 300 г сиру і борошна, 2 
яйця, пучок зелені (кріп, петрушка), пучок зеленої ци-
булі, столову ложку олії, половину чайної ложки оцту, 
дрiбку соди,спеції та сіль за смаком.
 Сир протерти через сито, щоб позбутися грудочок. 
Кріп, петрушку і зелену цибулю дрібно порізати.Збити 
яйце з сіллю. Додати олію і сир і старанно перемішати. 
Додати просіяне борошно, соду, погашену оцтом, і заміси-
ти тісто. У тісто додати зелень й улюблені спеції і знову пе-
ремішати. Ложкою сформувати невеликі кульки. Викласти 
печиво на застелене папером для випічки і змащене олією 
деко і поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 25-
30 хвилин. Подавати зі  сметаною. ■

ВИПІЧКА

Курник — вам на стіл
Солоні пироги й печиво готувати нескладно

■

Закритий пиріг — смачна загадка.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Наші прислів’я відводять каші чільне місце у ряду символічних і найсмачніших страв. «Борщ та ка-
ша — їжа наша». «Каша — то матір наша!», «Борщ без каші — удівець; каша без борщу — вдова» 
— це дуже маленька частинка того, що присвячує народ у своїй творчості смачному наїдку. І цілком 
справедливо — як не крути, а каші ми готуємо дуже часто, любимо їх і шануємо. І не лише за смаки, 
які грають найрізноманітнішими палітрами. Хоча б тому, що каша за одним і тим же рецептом щоразу 
вдається іншою і, як правило, щоразу смачнішою, ніби відчуваючи руку господині. А взагалі, всі каші 
— дуже корисні й поживні. 

У народі кажуть: 
«Каша — то матір наша».

❙
❙

Банош — частина гуцульської душі.  ❙
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«Основне завдання перед жіночою збірною на цей сезон – втриматися 
у першій п’ятірці Кубка націй та успішно виступити на чемпіонаті світу».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відсутність у наших провід-
них спортсменів можливості пов-
ноцінно готуватися до змагань у 
домашніх умовах, можна сказа-
ти, є фішкою вітчизняного олім-
пійського руху. За 25 років неза-
лежності в Україні так і не ство-
рили достойних тренувальних 
умов для своїх олімпійців, хоча, 
здається, ресурси, що були пот-
рачені на їхні постійні закордон-
ні збори, вже давно могли б стати 
основою для сучасних тренуваль-
них баз у нашій країні.
 Готуватися до офіційних стар-
тів у переважній більшості ви-
падків наші спортсмени змушені 
за кордоном. Особливо актуаль-
но питання «заморських» зборів 
стоїть перед вітчизняними «зимо-
виками», котрі сучасної профіль-
ної інфраструктури в Україні, 
здається, взагалі не мають. При 
цьому похвалитися нині серйоз-
ними здобутками можуть хіба 
що біатлоністи, котрі впродовж 
тривалого часу намагаються ви-
соко тримати марку. Здобута на 
Олімпіаді-2014 у Сочі золота ме-
даль у жіночій естафеті змушує 
президента Федерації біатлону 
України Володимира Бринза-
ка не збавляти організаційних 
обертів. Конкуренти, як і час, не 
стоять на місці, тож сподівати-
ся, що до Ігор-2018, котрі прий-
ме корейський Пхенчхан, наша 
золота четвірка збереже свій 
склад, доволі наївно. Уже зараз 
Володимир Бринзак змушений 
думати над тим, ким у найбли-
жчому майбутньому замінити 
досвідчених сестер Семеренко, 
котрі на певний час вирішили 
взяти паузу у своїх виступах. 
Хоча очільник ФБУ й каже, що 
Віта й Валя дуже хочуть висту-
пити на наступній Олімпіаді, у 
національній збірній усе ж ве-
деться активна робота з «награ-
вання» нового складу естафетно-
го квартету.
 За словами Бринзака, на 

майбутніх етапах Кубка світу та 
чемпіонаті світу за «синьо-жов-
тих» бігтимуть естафету Юлія 
Джима, Олена Підгрушна, Іри-
на Варвинець та Юлія Мерку-
шина. Водночас не списують iз 
рахунків і Валентину Семерен-
ко, котра, щоправда, пропусти-
ла літній етап підготовки до се-
зону-2016/2017. Як свідчить 
очільник ФБУ, форму досвідче-
ної спортсменки, котра лише не-
щодавно взялася до роботи, пере-
вірять на етапах IBU, а вже потім 
тренерський штаб жіночої збір-
ної на чолі зі словенцем Урошем 
Велепецом робитиме кадрові вис-
новки. Щодо спортивної кар’єри 
Вікторії Семеренко, то після наро-
дження у вересні первістка вона 
наразі має дещо інші клопоти.
 Основна ж обойма національ-
ної жіночої збірної заключні тиж-
ні передсезонної підготовки про-
водить у норвезькому Шушені, 
де дівчата змогли перевірити свої 
сили в спарингах iз провідними 
біатлоністками світу, котрі, зок-
рема, представляли Норвегію, 
Німеччину та Францію. Приєм-
но, що в протистояннях з такими 
знаними «стріляючими» лижни-
цями, як Тіріл Екхофф, Міріам 
Гьоснер, Ане Бескон українки 
не пасли задніх. Більше того, 
за підсумками гонки з масовим 
стартом одразу дві наші спорт-
сменки — Юлія Джима та Оле-
на Підгрушна — посіли дві вищі 
сходинки п’єдесталу. Також від-
значилася Джима й у спринті, де 
показала третій результат.

 У чоловічих баталіях, що та-
кож тривають у Шушені, наші 
біатлоністи не виблискують. 
Утім, очікувати, що резервіс-
ти — Артем Тищенко, Руслан 
Ткаченко й інші — зможуть на 
рівних конкурувати з зірковим 
Мартеном Фуркадом, було б вер-
шиною наївності.
 При цьому основний склад чо-
ловічої збірної України заключні 
приготування до нового сезону, 
котрий розпочнеться 27 листопа-

да в Остерсунді (тут відбудеться 
перший етап Кубка світу), про-
водить у Канаді. У квітні замість 
Надії Бєлової чоловічий колек-
тив очолив знаний словацький 
наставник Юрай Санітра, котрий 
і повів «синьо-жовтих» по знайо-
мих тренерських «стежках». 
Свого часу він привів до подвій-
ного олімпійського тріумфу свою 
співвітчизницю Анастасію Кузь-
міну (колишню росіянку), тепер 
же Санітра каже, що хоче вигра-

ти чоловіче «золото» Олімпіади. 
Вочевидь в українській збірній 
ставку буде зроблено на бронзо-
вого призера минулого чемпіо-
нату світу Сергія Семенова. Од-
нак словацький спеціаліст хоче, 
аби загалом вся наша чоловіча 
команда, основу якої, окрім її лі-
дера, складають Дмитро Підруч-
ний, Володимир Семаков, Олек-
сандр Жирний, Віталій Кільчи-
цький та Артем Прима, підняла-
ся на більш високий рівень. ■

БІАТЛОН

Конкуренти не дрімають
Українські «стріляючі» лижники в Норвегії та Канаді роблять останні підготовчі кроки до 
офіційного сезону

■

На передсезонних стартах у Норвегії Юлія Джима демонструє хорошу готовність до офіційних гонок.
Фото з  сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙

Хригорій ХАТА

 На нещодавній шаховій Олімпіаді ук-
раїнські гросмейстери обома складами — 
чоловічим та жіночим — потрапили до чис-
ла призерів цих престижних Ігор. У Баку 
наші шахісти здобули титул олімпійських 
віце-чемпіонів, вітчизняні ж шахістки ви-
бороли олімпійську «бронзу».
 Підтверджувати силу українського ін-
телекту наші майстри шахів продовжи-
ли на командному кубку Європи, котрий 
днями завершився в сербському місті Нові-
Сад. В одних випадках наші співвітчизни-
ки допомагали своїм клубам вигравати 
чемпіонський титул, в інших — отримува-
ли персональні відзнаки кращих шахістів 
турніру.
 У випадку з іменитим львів’янином 
Василем Іванчуком його команда «Аш-
дод» (Ізраїль) зовсім трохи не дотягнула 
до «призів», фінішувавши четвертою. Вод-
ночас сам український гросмейстер за під-
сумками баталій, у яких брали участь 62 
колективи, здобув звання кращого шахіс-
та, що змагався на першій дошці. Граючи 
в статусі лідера «Ашдоду», за який, до сло-
ва, також виступали українці Андрій Во-
локітін та Олександр Мойсеєнко, Василь 
Іванчук набрав 5,5 із 7 можливих очок. 

При цьому найбільш яскравою на турнірі 
стала його перемога чорними над четвер-
тим шахістом планети — французом Мак-
симом Вашьє-Лагравом. 
 Водночас найкращий колективний 
результат серед чоловічих команд проде-
монстрував македонський «Алкалоїд», ко-
льори якого захищали українці Павло Ель-
янов та Юрій Криворучко. Обоє українсь-
ких «збірників» активно попрацювали на 
благо свого клубу — не програвши жодної 
партії, вони заробили 4,5 з 6 та 5 із 7 очок, 
відповідно. Непоганою грою у Нові-Сад від-
значився ще один член національної збір-
ної України Антон Коробов. Заробивши 
для російського «Сибіру» (шосте місце на 
турнірі) п’ять з шести можливих пунктів, 
харків’янин розжився додатковими рей-
тинговими балами, котрі дозволили йому 
в рейтингу ФІДЕ впритул наблизитися до 
позначки 2700. 
 Відзначимо, що на Європейському ша-
ховому кубку змагалася й одна всуціль ук-

раїнська команда — «Луг Покер Чесс», але 
через відсутність у своєму складі рейтин-
гових гравців посіла невисоке 16-те місце. 
У змаганнях жінок українські гросмей-
стери також представляли іноземні клу-
би. Дві найсильніші вітчизняні шахістки, 
що входять до «топ-10» жіночого рейтингу 
ФІДЕ — Марія та Ганна Музичук, — змага-
лися пліч-о-пліч з чинною чемпіонкою сві-
ту Хоу Іфань. Китаянка підтвердила свою 
силу, вигравши в Нові-Сад усі свої партії. 
Результат екс-чемпіонки світу Марії Му-
зичук на «Європейському кубку» також 
заслуговує відзнаки — 6,5 із 7 можливих 

очок. Не дивно, що їхня команда — «Ша-
ховий гурток «Монте-Карло» — достроко-
во здобула перемогу в Нові-Сад.
 Призовим став цьогорічний клубний 
чемпіонат Європи й для іншої української 
екс-володарки світової шахової «корони». 
У складі російської «Югри» харків’янка 
Анна Ушеніна отримала «бронзу» жіно-
чого турніру. Іще одна представниця жіно-
чої збірної України, котра допомогла «си-
ньо-жовтим» виграти олімпійську «брон-
зу», — Наталя Жукова, на шаховому Куб-
ку Європи представляла сербську команду 
«Єліца», котра фінішувала восьмою. ■

ШАХИ

Персонально — для клубу
Українські гросмейстери яскраво проявили себе 
на командному Кубку Європи

■

ТАБЛО

Матч за звання чемпіона світу (Нью-Йорк, 
США). Третя партія. Карлсен (Норвегія) — Каря-
кін (Росія) — 0,5:0,5. Рахунок у матчі — 1,5:1,5.
 У жодній із трьох стартових партій суперни-
кам не вдалося визначити переможця.

■

На командному Кубку Європи українські шахісти та шахістки традиційно перебували 
на перших ролях: харків’янка Анна Ушеніна захищала кольори російської «Югри».
Фото з сайта www.chess-news.ru.

❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ

Хто «Гламуру» наймиліший?
Відомий американський глянець вручив 
у Голлівуді свою премію «Жінка року»

■

СЕРЕДА, 16 ЛИСТОПАДА 201616
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Чия земля? ПРИВАТна
Поставивши підписи під сумнівним контрактом, власники земельних паїв невдовзі пошкодували про це
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Люба, летів до тебе на кри-
лах любові.
 — Три дні?
 — Зносило вітром.

* * *
 Чоловік у ресторані кличе 
офіціанта:
 — Принесiть мені, будь ласка, 
сто грамів горілки для хоробрості. 
Через деякий час попросив ще сто 
грамів.
 Після третьої чарки офіціант за-
питує:
 — А хоробрість для чого?
 — Сказати, що в мене немає 
грошей.

* * *
 Моня підходить у ресторані до 
ансамблю і запитує:
 — Скільки коштує у вас замови-
ти пісню?
 — Та скільки не шкода.
 — Треба ж, а я думав, що в наш 
час нічого безплатно не роблять.

* * *
 Суддя — підсудному:
 — Чого ви не взяли собі захис-
ника?
 — Усi адвокати відмовляються 
вести мою справу, як тільки дізна-
ються, що я дійсно не брав цi п’ять 
мільйонів.

По горизонталі:
 1. Транспортний засіб, 
на який перетворила доб-
ра фея гарбуз для Попе-

люшки. 4. Давньоєгипетсь-
кий бог, провідник у царство 
мертвих. 8. Залізний друг 
Еллі з казки Лімана Френ-
ка Баума «Чарівник краї-
ни Оз». 9. Префікс, що 
означає одну мільйон-

ну. 11. Ім’я головного 
героя сатиричної п’єси 

Миколи Куліша. 12. Бать-
ківщина письменника Паоло Кое-
льо. 14. Столиця Нідерландів. 18. 
Порода улюбленого пса Біла Клін-
тона. 20. Річка на Поліссі.  22. Об-
ласний центр України. 23. Поетич-
на стилістична фігура, яка полягає в 
повторенні одного й того ж слова чи 
подібних звуків на початку кожного 
рядка чи катрена. 24. Сіль азотної 
кислоти. 25. Давня назва Греції. 
По вертикалі:
 1. Розмовна назва регіону на 
Далекому Сході Росії, де в роки ма-
сових репресій 1932—1954 роках 
розташовувались виправно-трудові 
табори з особливо важкими умовами 
життя та праці. 2. Столичний завод 
безалкогольних напоїв, оголошений 
недавно банкрутом. 3. Порода рос-
линного походження, утворена про-
тягом тисяч років з недорозкладе-
них рослинних залишків. 5. Дав-

ньогрецька крилата богиня помсти. 
6. Келих для вина, коктейлів, шам-
панського чи коньяка. 7. Майстер ро-
боти з деревом. 9. Пісня, яку Фреді 
Меркюрі заспівав разом із Монсер-
рат Кабальє. 13. Змагання, у яких 
кілька учасників по черзі виконують 
завдання. 15. Дружина воєводи Ми-
рослава, яка у 1036 році помилково 
вбила свого чоловіка і на покуту за-
снувала в Холодному Яру жіночий 
монастир. 16. Давня італійська зо-
лота монета. 17. Латвійське курорт-
не місто, у якому цього літа невдало 
пожартував Володимир Зеленський. 
19. Спеціальна споруда над сверд-
ловиною з джерелом мінеральної 
води. 20. Біблійний герой, що піс-
ля навернення в християнство пішов 
проповідувати під іменем апостола 
Павла. ■

Кросворд №140
від ? жовтня??????????

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 18—19 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -5…0

 0…+5

Північ -6…-1

 0…+5

Центр -6…-1

 0…+5

Схід -6…-1

 0…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -3…+2

 +3…+8

Аліса КВАЧ

 Кожен поважний глянець повинен мати свою 
премію, хоча б для того, щоб раз на рік збирати під 
своєю егідою зірок і потім мати поживу для пліток 
про те, хто у що вдягнувся і хто з ким прийшов. От 
і популярний американський глянець Glamour ми-
нулого вечора вивів під приціл папараці голлівуд-
ських красунь та їхніх чоловіків.
 Утiм першим була особлива увага, оскільки 
червона доріжка була простелена з нагоди вручен-
ня премії «Жінка року-2016». І вручали її не тіль-
ки «за досягнення в трудовій діяльності», а й «за 
активну життєву позицію». Так, зіркою року й од-
ночасно «іконою стилю» стала багатодітна мама 
і співачка Гвен Стефані, гімнастка Сімона Байлз, 
яка у свої 19 завоювала 10 золотих медалей, iз 
них 5 — цього року, отримала титул «спортсмен-
ки року», модельєрку Міуччу Праду коронували 
«дизайнером року», модель sizeplus Ешлі 
Грем отримала нагороду за боротьбу за 
права жінок із зайвою ва-
гою, а рок-музикант 
Боно — за свою бла-
годійність. 
 Список номінан-
тів досить великий, 
тож обділених не було. А 
кому не дісталося нагоро-
ди, той просто скористав-

ся нагодою потусуватися під прицілом фото-
камер і ще раз нагадати про своє існування. 
Як актриса Ембер Херд, яка вперше вийшла 
на люди після скандального розлучення з 
Джонні Деппом. Також на вечірку завіта-
ли співачка Демі Ловато, моделі Кара Де-
левінь, Кейтлін Дженнер, Шанель Іман та 
інші гламурні особи.
 Зате тепер у «Гламура» та інших 
видань, які спеціалізуються на світ-
ській тематиці, є достатньо ма-
теріалу, щоб обговорювати, хто 
і в чому прийшов і які мод-
ні тенденції нині в трен-
ді. Для чого, власне, 
й існують подібні 
премії. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Як казали герої відомого єв-
рейського анекдоту, найвигідні-
ший бізнес — це поховальний. 
Бо якою б не була кон’юнктура, 
а без клієнтів ти не залишишся. 
 Але, як і будь-який бізнес, 
він потребує реклами. І тут уже в 

кожного — своя фантазія. Росія-
ни, наприклад, минулоріч вла-
штували в холі готелю «Ялта» в 
курортному Криму виставку риту-
альної атрибутики. А словаки ор-
ганізували у місті Тренчин між-
народний чемпіонат із... швид-
кісного копання могил.
 Участь у такому досить нез-

вичному заході взяли аж десять 
команд по два учасники зі Сло-
ваччини, Польщі та Угорщини. Усі 
вони мали копати могили строго 
певного розміру: 150 сантиметрів 
в глибину, 200 сантиметрів у дов-
жину і 90 сантиметрів завширшки. 
При роботі дозволялося викорис-
товувати тільки лопати та кирки. 

Судді оцінювали швидкість і точ-
ність виконання завдання.
 За словами організаторів 
чемпіонату, вони хотіли привер-
нути увагу до роботи працівни-
ків ритуальної сфери і на при-
кладі показати, яка вона важка. 
Очевидно, після цього має бути 
виправдання підвищення опла-
ти праці трунарів. До слова, пе-
ремогу в чемпіонаті здобула ко-
манда словаків Ладислава і Чаба 
Складанів, які вирили могилу за 
54 хвилини. 
 Лишається тільки гадати, 
наскільки вміння швидко і якіс-
но викопати могилу може впли-
вати на реальну роботу трунарів. 
Їхнім клієнтам точно поспішати 
нікуди. ■

ОТАКОЇ!

Поховання на швидкість
У словацькому місті Тренчин відбувся міжнародний 
чемпіонат із копання могил

■

17 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi 
мiсцями туман, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденний, 5-
10 м/с. Температура вночi -4...-6, удень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -1...-3, удень +2...+4. Яремче: 
вночi -1...-3; удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -1...+1; удень 
+3...+5. Рахiв: уночi -1...+1, удень +2...+4.

15 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — 14 см, Плай — 55 см, Мiжгiр’я — 1 см, 
Рахiв — 0,5 см, Івано-Франкiвськ — 29 см, Яремче 
— 28 см, Пожежевська — 36 см.

Гвен Стефані.❙
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