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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,47 грн. 

1 € = 29,05 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Десятина на мороз
В Україні завершують сіяти яровину
стор. 9 »

Україна запроваджує 

нові тарифи на 

обслуговування 

авіапасажирів, які 

можуть суттєво 

здешевити квитки 

та посилити конкуренцію
стор. 8 »

Відвідувачі 

«Книжкового 

арсеналу» 

потраплять на 

гостини до Івана 

Котляревського й 

Оксани Забужко
стор. 2 »

У полум’ї пожежі 

опинилася справжня 

архітектурна перлина 

Полтави — особняк 

відомого підрядника 

Бахмутського. Чи 

випадково?
стор. 10 »

Ламати — не будувати

Жито-пшениця та всяка пашниця. ❙

Зліт зі знижкою Знову тонни книжок
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«Із початком російсько-української війни якраз суспільний запит на 
гуманітарне знання — і перш за все на зовсім, було, загнану «під шконку» 
за роки попередньої «дистанційної русифікації» українську спадщину, — 
рвонув угору, як ніколи на моїй пам’яті раніше». 

Оксана Забужко
українська письменниця

УКРАЇНА МОЛОДА

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У «Мистецькому арсеналі» 
у Києві знову свято любителів 
читання — уже VII Міжна-
родний фестиваль «Книж-
ковий арсенал»: грандіозна 
подія, що об’єднує літературу 
та мистецтво і все, що з ними 
пов’язано. Цього разу з 17 по 
21 травня представляють но-
винки понад 150 видавництв, 
секцію ілюстраторів і вперше 
— секцію букіністики. Попе-
редній фестиваль відвідало 
понад 93 тисячi людей. Очіку-
ють прийняти не менше.
 Фестиваль уперше оголосив 
фокус-тему — «Сміх. Страх. 
Сила». Вона об’єднає вистави, 
перформанси, виставки, дис-
кусії та інші події, що дослід-
жуватимуть роль сміху в жит-
ті та мистецтві, в політиці та ін-
тернеті, в минулому та теперіш-
ньому, в українській реальності 
та реальності інших країн. При-
водом для такої концепції ста-
ла 175-та річниця з часу виходу 
«Енеїди» Івана Котляревсько-
го — класичного зразка сміхо-
вої культури. Повністю надру-
кована в 1842 році, бурлескна 
поема не тільки вперше задо-
кументувала українську роз-
мовну мову та поклала поча-

ток новітній українській літе-
ратурі, а й створила новий віт-
чизняний культурний міф.
 У спецпроекті «Редак-
торський кабінет Еллана-Бла-
китного» куратори з допомо-
гою Харківського літератур-
ного музею та Центру Дов-
женка спробували уявити, як 
виглядало робоче місце редак-
тора 1920-х років. У проекті 
використають мультимедійні 
засоби та інсценізують діалоги 
Елана-Блакитного, Майка Йо-
гансена, Остапа Вишні, Мико-
ли Хвильового — усе, щоб по-
чати розмову про покоління 
Розстріляного Відродження.
 «Книжковий арсенал-2017» 
робить особливий акцент на ку-
раторській складовій. Зокре-
ма, у програмі з’явилися нові 
авторські проекти. Це серія 
публічних інтерв’ю Оксани За-
бужко з її спеціальної програ-
ми «Розкажи мені про мене», 
літературний лекторій під ку-
раторством Євгена Стасіневи-
ча, програма Ірини Славинсь-
кої «Я — Інший в дзеркалі», 
в якій філософську, психоло-
гічну та соціальну дихотомію 
«свій-чужий» розглядатимуть 
крізь літературну призму.
 На майданчику «Українсь-
ка візуальна книга» під керів-

ництвом Павла Гудімова та 
Діани Клочко говоритимуть 
про артбуки, фотокниги та 
інші незвичні для вітчизняно-
го ринку продукти на межі ви-
давничого бізнесу та візуаль-
ного мистецтва. 
 У гості запросили, зокре-
ма, британську делегацію з 
Бірмінгемського літературно-
го фестивалю, розпочинаючи 
таким чином традицію візитів 
у Київ найбільших книжко-
вих фестивалів світу. Для фес-

тивалю і галузі в цілому дуже 
знаковий приїзд Хосе Борґі-
но — генерального секретаря 
Міжнародної асоціації видав-
ців (Женева) який співпрацює 
з Українською асоціацією ви-
давців і книгорозповсюджува-
чів. Запланована участь пана 
Борґіно в урочистій прес-кон-
ференції, а також його кон-
сультації для українських 
видавців «Перспективи ук-
раїнської книги на світовому 
книжковому ринку». ■

СЕПАРАТИЗМ

Немає 
спасу
Відомий провокатор 
з Генічеська сяде 
до в’язниці на 
п’ять років за 
антиукраїнську 
агітацію
Ірина КИРПА

 Сепаратист Едуард Коваленко, який 
просив газ у Володимира Путіна для за-
мерзлої Херсонщини, нарешті отримав 
заслужене покарання. Районний суд міс-
та Генічеськ засудив лідера громадської 
організації «Спас» за статтею 114 КК Ук-
раїни («Протидія Збройним силам Украї-
ни в особливий період»). Перед тим, як 
конвой вивів закутого у наручники Едуар-
да Коваленка, той встиг сказати, що вин-
ним себе не вважає та від своїх слiв не 
відмовляється.
 — Слідство тягнулося майже два 
роки, — розповів прокурор Генічеської 
прокуратури Володимир Остапчук. — 
Довести провину Коваленка допомогли 
відео записи, зроблені співробітниками 
СБУ на мітингах за його участю, та пока-
зи свідків.
 Протягом трьох років Коваленко без-
перешкодно влаштовував антиукраїнські 
мітинги на Херсонщині, закликав перекри-
вати дороги та захоплювати адміністра-
тивні будівлі (зокрема, військкомат та 
райвідділ поліції), а також часто висту-
пав у програмі одного з російських бло-
герів i розповідав про те, як погано йдуть 
справи «на Україні». Відомо, що у розпал 
драматичних подій на Донбасі він підмо-
вляв жінок не відпускати своїх чоловіків та 
синів на війну, чим неодноразово спричи-
няв зрив мобілізації.
 Також активно, два роки поспіль Кова-
ленко влаштовував мітинги з метою зриву 
опалювального сезону та збирав підписи 
мешканців Генічеська під листом до Воло-
димира Путіна, що містив прохання вряту-
вати Херсонщину від замерзання. Ця про-
вокація швидко стала топ-новиною у со-
ціальних мережах, а також «відмінним»  
приводом для втікачів-чиновників з Украї-
ни (зокрема, екс Прем’єр-міністра Миколи 
Азарова) для неодноразових виступів на 
центральних каналах Росії.
 Відомо, що 51-річний Едуард Ко-
валенко ще на початку 2000-х був лі-
дером Генічеської районної організації 
УНА-УНСО та активістом акції «За Ук-
раїну без Кучми». А от пізніше примкнув 
до сепаратистів та став агітувати за єд-
ність із Російською Федерацією. За кіль-
ка років він встиг органiзувати на Херсон-
щині осередок протистояння реформам, 
які проходять в Україні та активно діяв 
при потуранні влади.
 — Мешканці Генічеська в шоці від 
того, як повільно у нас реагують на анти-
державну діяльність, — розповів один 
iз місцевих активістів Генічеська Михай-
ло Новосельцев. — Коваленку вдалося 
вести свою деструктивну діяльність біль-
ше двох років, перш ніж його змусили від-
повідати.
 Мешканців Херсонщини обурив 
той факт, що суд над Едуардом Кова-
ленком став «першою ластівкою», коли 
відвертого сепаратиста вдалося посади-
ти до в’язниці. До того ж, відомий да-
леко за межами України провокатор от-
римав мінімальний термін ув’язнення. 
Адже стаття за антиукраїнську пропа-
ганду передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від восьми 
до дев’яти років. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Кров, пролита на Майдані, вочевидь, 
нічого не означає для служителів Фемі-
ди. Інакше як пояснити те, що друга дис-
циплінарна палата Вищої ради правосуд-
дя вирішила, що немає підстав для звіль-
нення судді Окружного адміністративного 
суду м. Києва Є. Аблова, який на початку 
грудня 2013 року зобов’язав спецпідрозділ 
МВС «Беркут» розігнати Майдан. «Спра-
ведливе» рішення щодо колеги винес-
ли судді Т. Малашенкова, І. Артеменко, 
Н. Волковицька та В. Нежура.

 «Таким чином, ВРП не звільнила жод-
ного суддi, який порушив фундаментальні 
права громадян на мирні зібрання», — за-
значив на своїй сторінці у «Фейсбуці» ад-
вокат Небесної сотні Роман Маселко.
 Нагадаємо, що в буремні революційні 
дні, а саме 9 грудня 2013 року, о 13.30,  суд-
дя Аблов прийняв позов від незадоволено-
го громадянина, якому, бачте, барикади на 
Майдані «перешкоджали вільно пересува-
тись»: «позивач»-іуда просив зобов’язати 
«Беркут» припинити правопорушення з 
блокування доріг. І вже через... 1,5 години 
з моменту подання позову пан Аблов видав 

позивачу «Ухвалу про забезпечення позо-
ву», якою заборонив «...будь-яким особам 
вчиняти дії щодо блокування будь-яким 
способом» усі вулиці, де проходили акції 
протесту. І реакція «правоохоронців» була 
блискавичною: хіба можна забути ніч з 10 
на 11 грудня, коли відбулась перша невда-
ла спроба розігнати Майдан, а дзвони Ми-
хайлівського Золотоверхого собору декіль-
ка годин поспіль сповіщали вночі киян про 
біду (так само, як і в  1240 році під час тата-
ро-монгольської навали).  
 Влада Януковича гідно оцінила свого 
покірного прислужника, адже вже 26 груд-
ня 2013 року суддя Аблов за сприяння го-
лови суду Вовка отримав у постійне ко-
ристування квартиру, яку 2015 року при-
ватизував та в 2016-му вигідно продав, на 
рівному місці заробивши... 9,1 млн. гри-
вень!
 Тож не викликає ніяких сумнівів, що су-
дову реформу (як і багато інших) необхідно 
проводити й втілювати в життя якнайшвид-
ше, аби за «люстрацію» не взявся простий 
люд. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Ворон ворону ока не виклює
Не звільнили суддю, який  2013 року зобов’язав «Беркут» 
розігнати Майдан

■

ФЕСТИВАЛЬ

Знову тонни книжок
Відвідувачі «Книжкового арсеналу» 
потраплять на гостини до Івана 
Котляревського й Оксани Забужко

■

ДО РЕЧІ

 «Книжковий арсенал» розпочав надання ґрантів у розмірі 50% знижки для трь-
ох учасників, видавнича продукція яких за цільовим призначенням є науковою, на-
уково-популярною, містить вагому мистецьку й інтелектуальну складову, поліпшує 
здатність суспільства до гармонійного розвитку, вирішення глобальних завдань у 
довгостроковій перспективі. Бо науковій чи науково-популярній книжці набагато ва-
жче стати комерційно успішною, ніж бестселеру за версією New York Times, вида-
ному українською мовою. Інтелектуальна книжка у багатьох країнах є дотаційною, 
існує чимало програм для її підтримки. Організатори й експертна рада «Мистець-
кого арсеналу» обрали «Видавництво Савчука» (наукові розвідки, художні альбо-
ми), «Видавництво Олега Філюка» (наукові видання з історії, музейництва, архео-
логії), Komubook (перша українська платформа краудпаблішингу). 

■

Духовні черги.❙

Іван БОЙКО

 Селище Піски поблизу окупованого 
Донецька знову стало найгарячішою точ-
кою східного фронту. За даними Мінобо-

рони, минулого понеділка позиції ЗСУ 
саме в цьому районі ворог інтенсивно об-
стрілював iз мінометів. 
 І це не дивно, адже вже у середу штаб 
АТО повідомив, що саме під селищем Піс-
ки окупанти частково зайняли так звану 
«сіру зону». Втім спробу ворога серйозно 
закріпитися на нових позиціях зірвали 
українські десантники, які виявили їх. 
 «Бойовики спочатку відкрили во-
гонь з усієї стрілецької зброї. Далі поча-
ла працювати ворожа артилерія, під при-
криттям якої терористи пішли в наступ. 
Наші десантники були готові до цього і 
відкрили вогонь у відповідь зі стрілець-
кої зброї та гранатометів. Увійшовши в 
«сіру зону», ворожі підрозділи відчули 
сильний опір і зупинилися — чергову за-
гарбницьку атаку було припинено», — 
повідомили в штабі АТО.

 І додали, що противник постійно вико-
ристовує для розвідки безпілотники, а в 
нічний час пильність десантників переві-
ряють диверсійно-розвідувальні групи.
 Також командир підрозділу десант-
ників із позивним «Фанат» розповів, що 
зараз бойовики активно проводять інже-
нерні роботи та облаштовують свої пози-
ції.
 «Ми виконуємо Мінські домовленості 
й першими вогонь ніколи не відкриває-
мо. Тільки коли є реальна загроза жит-
тю наших військовослужбовців, змушені 
подавляти вогонь ворога. Використовує-
мо лише дозволений калібр», — розповів 
«Фанат».  
 Загалом упродовж минулого понеділ-
ка бойовики 37 разів відкривали вогонь 
по позиціях ЗСУ на всіх напрямках схід-
ного фронту. ■

НА ФРОНТІ

Гарячі Піски
Українські десантники в 
запеклому бою зупинили 
атаку окупантів поблизу 
Донецька 

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Відшуміло» «Євробачен-
ня», притихли пристрасті, а 
на-гора випливають інші яви-
ща, дотичні до цього грандіоз-
ного шоу. Виявляється, що до 
зустрічі зарубіжних гостей 
готувалися не лише «шоуме-
ни», а й пересічні українські 
громадяни.
 Як повідомили у прес-
центрі обласного управлін-
ня Нацполіції, у Києві та об-
ласті минулими вихідними 
правоохоронці викрили ме-
режу борделів, що надавали 
інтимні послуги переваж-
но іноземцям, які приїхали 
до України на пісенний кон-
курс. Керувала борделями 
з 20 повій подружня пара з 
Житомира: 30-річна жінка і 
32-річний чоловік. Хоча, без 
сумніву, копати слід глибше 

й без прикриття згори на-
вряд чи мережа «червоних 
ліхтарів» могла би діяти.
 За вказівкою сутенерів, 
оплата здійснювалася ви-
нятково в іноземній валюті. 
«Одна година насолоди для 
іноземних гостей коштува-
ла від 100 до 500 доларів або 
євро. Місячна виручка від 
злочинного бізнесу стано-
вила понад 400 тис. грн.», 
— ідеться в повідомленні.
 «Справа» була постав-
лена серйозно: «полунич-
ний» бізнес контролювався 

жорстко — всі без винятку 
притони були оснащені ка-
мерами цілодобового відео-
спостереження, які в режимі 
«онлайн» передавали всю 
інформацію на комп’ютер 
організаторів у сусідню об-
ласть. Підозрювані чітко 
відслідковували час, який 
дівчата проводили з інозем-
цями, і кількість отриманих 
коштів.
 Крім того, за словами 
керівника поліції Київщини 
Дмитра Ценова, з притонів 
вилучено: наркотичний засіб 

«амфетамін», грошову ви-
ручку, контрацептиви, мо-
більні телефони диспетчерів 
i комп’ютерну техніку. 
 Він додав, що чотирьох 
фігурантів злочинної гру-
пи затримано за ст. 208 КПК 
України. Також встановлено 
банківські рахунки, на які 
клієнти перераховували гро-
ші. Поліцейські мають намір 
звернутися з клопотанням до 
суду про накладення арешту 
на вилучені гроші. Наразі 
триває комплекс слідчо-опе-
ративних заходів. ■

Лариса Салімонович
Харківська область

 Цього літа жителям Харківщини 
буде вкрай непросто відвідувати міс-
цеві пляжі. Як повідомила завідую-
ча відділенням особливо небезпечних 
інфекцій Харківського лабораторного 
центру Анна Сухорукова, у регіоні вже 
зареєстровано 22 природнi розсадники 
тяжкого бактеріального захворювання 
— лептоспірозу. Йдеться про 76 насе-
лених пунктів у 23 адміністративних 
районах. Найсумніше те, що спалахи 
інфекції не оминули більшість місце-
вих водоймищ. За даними фахівців, 
появу згубних бактерій зафіксовано у 
річках Сіверський Донець, Мжа, Ос-
кол, Уди, Оріль і Печенізькому водо-
сховищі, на березі якого працює чима-
ло літніх пансіонатів. 
 Найпроблемнiшими у цьому сенсі 
наразі вважають Вовчанський район, 
де перші спалахи інфекції були зафік-
совані ще наприкінці 70-х років, а та-
кож річкові заплави у межах Зміївсь-
кого та Балакліївського районів. Леп-
тоспіроз активізується влітку і восени, 
тобто у самий розпал сезонів купання та 
риболовлі. «Людина вважає, що оздо-
ровлюється на водоймі, — каже Анна 
Сухорукова, — а насправді бактерії пот-
рапляють до організму через порізи, 
пори на шкірі чи при ковтанні води під 
час плавання та пiрнання. Саме тому 
треба бути вкрай обачними». 
 Найактивнішими переносниками 
інфекції вважаються дрібні гризуни та 
сірі пацюки, хоча до цього списку фа-
хівці також включили велику рогату 
худобу, коней, собак. Щоб уникнути за-
раження, медики радять захищати про-

дукти від контакту з тваринами, не ви-
користовувати воду з невідомих дже-
рел, дотримуватися правил купання, 
а в разі необхідності — одразу ж звер-
татися по допомогу. Справа в тому, що 
лептоспіроз — тяжка інфекційна хво-
роба. Вона швидко уражає капіляри, а 

також печінку, нирки, м’язи. Минуло-
го року на цю недугу захворіло п’ятеро 
жителів Харківщини. На щастя, всі 
вони вижили, проте загалом по Україні 
статистика летальних випадків досить 
тривожна: 10 відсотків хворих урятува-
ти, як правило, не вдається. ■

СТОЛИЦЯ

Врятуй 
історичний 
код 
Понад 4 тисячі киян уже 
підписали  петицію 
про збереження пам’яток 
на Поштовій площі
Марія СУЛИМА

 Минулого тижня «Україна молода» пи-
сала про загрозу знищення унікальних ар-
тефактів часів Київської Русі, які виявили 
2015 року на Поштовій площі у Києві. Зок-
рема, про те, що будівництво, яке там три-
ває, загрожує знищенням пам’яток XI—
XIII століть.  Усі, кому не байдужа доля 
цього унікального місця, можуть підтрима-
ти власним голосом петицію на сайті КМДА.  
Її  ініціаторами стала творча група фільму 
«Україна. Повернення своєї історії».  
 Автором петиції «Просимо врятувати іс-
торичні артефакти та археологічні розкопки 
на Поштовій площі» став журналіст Акім 
Галімов. Журналіст  у підземеллі Поштової  
знімав перший епізод програми «Таємний 
код віри».  Каже, що кращого місця побачи-
ти звичайний Київ тисячолітньої давнини, 
напевно, не існує: «Узагалі, коли займаєшся 
історичними проектами, з сумом розумієш, 
скільки унікальних історичних пам’яток 
було знищено в різні часи — через ситуатив-
ні інтереси, ідеологічну чи політичну скла-
дову, гроші. Головне, що з часом ці причи-
ни втрачають актуальність, а сама історія — 
ні. Колись про торговий центр і тих, хто його 
зводив, не згадають, у наших руках — збере-
гти те, що по-справжньому цінне». 
 До творчої команди фільму «Україна. По-
вернення своєї історії» на чолі з автором філь-
му Акімом Галімовим приєдналися директор 
Центру археології Києва при Інституті архе-
ології НАН України Михайло Сагайдак, по-
над 4 тисячі киян, що вже підписали звер-
нення, та все наукове товариство України. 
Усі, хто турбується про збереження історич-
ної спадщини нашої держави. Адже ця пети-
ція — один з останніх шансів урятувати цін-
ну культурну знахідку. А щоб її розглянула 
Київрада, потрібно 10 тисяч підписів.
 У тексті петиції йдеться, що «археологіч-
ні розкопки, які мають загальнонаціональ-
не значення для України, опинились під за-
грозою знищення. Квартали стародавнього 
Києва завалюють мішками зі сміттям, а фі-
нансування роботи археологічної групи при-
пинилося чотири місяці тому. У зв’язку із 
Євробаченням на історичному місці хрещен-
ня Русі, у річці Почайна, пришвидшеними 
темпами добудовують торговельний центр, а 
культурні шари X—IX століть, які могли б 
мати революційне значення для науки, буді-
вельники через кілька днів мають намір за-
лити бетоном». 
 Здається, такі очевидні речі, але, на 
жаль, історія Києва вже має не одну таку 
сумну втрату. Усі й досі згадують загибель 
Лядських воріт, утім та історія так нікого і 
нічого не навчила. 
 Нині, коли ми активно йдемо в Євро-
пу, вже одержали безвіз, то маємо більше 
звертати увагу на досвід інших країн і бра-
ти з них приклад. І тут захисники Пошто-
вої площі згадують археологічний комп-
лекс  «Підземний Ринок» у Кракові. Музей 
відкрили 2010 року, до того було п’ять років 
археологічних досліджень. Тепер він розко-
шує на 4 тисячах  квадратних метрів (порів-
няйте: для унікального києворуського му-
зею виділили 100 квадратів). Він розташо-
ваний на глибині 4 метрів під центральною 
площею Кракова. ■

■

Диплом Київської національної музичної академії ім. 
П.І.Чайковського, виданий  2009 року за спеціальністю 
«Спеціаліст з  класичної гітари» на ім’я Шаруєвої Ка-
терини Володимирівни, вважати недійсним.

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Про львівське сміття не говорив 
хіба що лінивий, і ось «випливли» 
нові «сюрпризи».  З’ясувалося, що два 
львівські  перевізники твердих побу-
тових відходів — ТОВ «АВЕ Львів» та 
ТОВ «Санком» — заплатили 2,65 млн. 
гривень київській компанії «Аралія 
Груп» за вивезення та захоронення 
сміття, повідомив  антикорупційний 
сайт «Наші гроші. Львів». Далі ще ці-
кавіше: столична фірма зареєстрована 
на… пенсіонера з села Перемога, що у 
Вінницькій області: старенький «бос» 
офіційно був і директором, і бухгалте-
ром підприємства. Слідчим дідусь бо-
житься, що загубив паспорт ще шість 
років тому й ні сном ні духом не знає 
про своє «керівництво» київським під-
приємством.
 Як установило слідство, київська 
компанія «Аралія Груп» свої рахунки 
відкрила у Дніпрі, а згодом отримані 
від «львів’ян» мільйони перерахува-
ла різними сумами на рахунки восьми 
підприємств, діяльність яких в основ-
ному пов’язана з будівництвом.
 Цікаво, що згідно зi статутом основ-
ним видом діяльності «Аралії Груп» є 
«надання в оренду нерухомого май-
на». Тож з якого дива львівські ТОВи 

заплатили 2,65 млн. гривень київсь-
кій фірмі «за вивезення та захоронен-
ня сміття» притому, що послуги із захо-
ронення твердих побутових відходів у її 
видах діяльності відсутні? Більше того, 
фірма не володіє місцем для захоронен-
ня сміття, не має найманих працівни-
ків, транспортних засобів, складських 
приміщень чи земельних ділянок, про 
що не могли не знати «партнери».
 Частково слідчі з прокуратури 
Львівської області вже розставили 
крапки у проведених «оборудках», 
зазначивши у матеріалах криміналь-
ної справи, що «вказані обставини 
свідчать про ознаки фіктивності ТОВ 
«Аралія Груп», а відповідно госпо-
дарські відносини ТОВ «АВЕ Львів» 
та ТОВ «Аралія Груп» також можуть 
бути фіктивними і здійснюватися з ме-
тою заволодіння бюджетними кошта-

ми, які виділялися з міського бюдже-
ту  Львова шляхом проведення безто-
варних операцій та конвертування без-
готівкових коштів у готівку».■

ОГОЛОШЕННЯ■

КРИМІНАЛ

Травнева «полуничка»
У столиці працювали борделі для «єврогостей»

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Мер Львова Андрій Садовий у понеділок 
звернувся до уряду з проханням забезпе-
чити вивезення сміття зі Львова на поліго-
ни України, адже ситуація погіршилася че-
рез те, що міста, які підписали сміттєвий 
меморандум, не виконують його. На сьогод-
ні у Львові 35% сміттєвих майданчиків є пе-
реповненими, не вивезено 7580 тонн сміття 
(зокрема 5440 тонн лежить на землі просто 
неба). Наразі підвищується температура ат-
мосферного повітря й зростає ризик спала-
ху кишкових та інших інфекцій, попереджа-
ють епідеміологи. 

■

ОБОРУДКИ

Гроші з відходів
Зареєстрованій на пенсіонера фірмі перерахували 
2,65 млн. гривень за вивезення сміття

■

НЕБЕЗПЕКА

Інфіковані ріки
Напередодні купального сезону харків’ян 
попередили про зараження більшості водоймищ 
регіону лептоспірозом

■

На пляжах можна підхопити різну заразу.❙
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«Я звертаюся до Генерального прокурора, щоб він вніс до нашої зали 
подання і позбавив депутатської недоторканності організатора 
масових заворушень у місті на Дніпрі Вілкула».

Юрій Береза
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

«Мінські перемовини» 
відновляться 
24 травня
 Тристороння контактна гру-
па з врегулювання ситуації на 
Донбасі проведе наступне за-
сідання 24 травня у Мінську. 
Про це повідомила прес-сек-
ретар представника України в 
групі другого Президента Ук-
раїни Леоніда Кучми Дарія Олі-
фер. За підсумками засідання 
ТКГ у понеділок Оліфер сказа-
ла, що українська сторона на-
полягає на негайному узгод-
женні списку громадян, які від-
мовилися від переміщення на 
Донбас у рамках обміну заруч-
никами, та узгодження дати їх-

нього звільнення.
 Торкаючись іншої пробле-
ми, Оліфер заявила, що ук-
раїнська сторона вислови-
ла глибоку стурбованість у 
зв’язку з фактом сексуальних 
домагань з боку бойовика ОР-
ДЛО щодо співробітниці СММ 
ОБСЄ. «Інцидент повинен бути 
розслідуваний, а винні — су-
воро покарані», — написала 
Оліфер у «Фейсбуцi». «Без-
пека членів СММ ОБСЄ — 
невід’ємна складова виконан-
ня Мінських домовленостей, 
так само як і встановлення 
повноцінного сталого режиму 
припинення вогню, виведення 
російських військових підроз-

ділів із території України, кон-
троль над кордоном», — до-
дала вона.

Порошенко зібрався 
на зустріч iз Меркель
 Президент Петро Порошен-
ко 20 травня вирушить з візи-
том до Берліна.
 Про це він сказав в ефірі 
телеканала ICTV. «Будуть дуже 
тривалі та змістовні перегово-
ри з Ангелою Меркель. Сьогод-
ні у неї була зустріч iз новооб-
раним президентом Франції 
Емануелем Макроном», — роз-
повів Порошенко. Президент 
зазначив, що напередодні са-
міту країн G7 проведе перего-

вори з лідерами цих країн. Він 
також додав, що під час пере-
говорів із лідерами держав по-
рушуватиме питання про про-
довження санкцій не на шість, 
а на 12 місяців, щоб мотивува-
ти Росію виконати Мінські уго-
ди та припинити агресію.

Післязавтра 
Конституційний Суд 
обере собі голову
 Конституційний Суд має 
намір обрати нового голову 19 
травня. На цей день скликано 
спеціальне засідання для об-
рання нового голови КС. Поса-
да вакантна з 18 березня по-
точного року. За даними дже-

рел, зараз на посаду голови КС 
є 2 кандидатури, але тривають 
переговори про висування од-
ного претендента. Як відомо, 
18 березня минув трирічний 
строк повноважень Юрія Ба-
уліна на посаді голови КС. При 
цьому його було призначено 
виконуючим обов’язки голови 
суду, оскільки є найстаршим за 
віком суддею.

Введено нові санкції 
щодо російських 
компаній
 Президент Петро Порошен-
ко підписав указ, яким увів у 
дію рішення РНБО «Про за-
стосування персональних спе-

ціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санк-
цій)». Рішення РНБО передба-
чає введення санкцій проти низ-
ки фізичних та юридичних осіб. 
Зокрема, проти ТОВ »Яндекс» 
(Общество с ограниченой от-
ветственностью «Яндекс»), 
популярних російських соцме-
реж Вконтакте та Одноклас-
сники. Також серед російсь-
ких компаній, які потрапили 
під санкції, «Лаботорія Кас-
перського», «Доктор Веб», 
«Аерофлот», низка російсь-
ких авіакомпаній та підпри-
ємств, телекомпанія «НТВ», 
« А л м а з - А н т е й » ,  « Га з п р о м 
Банк» тощо. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Верховна Рада, що 
зібралася вчора на засі-
дання після тривалої пе-
рерви, взялася за роботу 
досить завзято. Для по-
чатку парламент достро-
ково позбавив мандата 
позафракційного депу-
тата Андрія Артеменка. 
За відповідний проект 
постанови №6445 про-
голосували 244 народні 
обранці. Історія з Арте-
менком (у котрого на до-
дачу до українського ви-
явився також канадсь-
кий паспорт) почалася з 
втрати ним українсько-
го громадянства, про що 
«УМ» детальніше роз-
повість у своєму наступ-
ному номері. 
 Перед голосуванням 
щодо Артеменка член 
регламентного комітету 
Павло Пинзеник пояс-
нив, що за Конституцією 
повноваження депутата 
припиняються, якщо він 
втрачає українське гро-
мадянство. А його коле-
га Вікторія Войцицька 
закликала СБУ переві-
рити на подвійне грома-
дянство всіх членів пар-
ламенту.
 Виключення Арте-
менка з членів парла-
менту позитивно оці-
нила й депутатка Ірина 
Фріз. «Сьогодні Верхов-
на Рада продемонстру-
вала здатність до само-
очищення», — зазначи-
ла вона. Тим часом Го-
лова Верховної Ради 
Андрій Парубій, комен-
туючи прийняте рішен-
ня, зазначив, що в ньому 

немає жодного політич-
ного підтексту, адже на-
родний депутат не може 
бути громадянином ін-
шої держави.
 Тему позбавлення 
депутатської недотор-
канності розвинув та-
кож представник «На-
родного фронту» Юрій 
Береза. Він зажадав від 
Генерального прокуро-
ра внести подання щодо 
притягнення до відпові-
дальності нардепа «Опо-
зиційного блоку» Олек-
сандра Вілкула. Про це 
Береза заявив із три-
буни Верховної Ради 
16 травня, пов’язавши 
сина мера Кривого Рогу 
Юрія Вілкула з прово-
каціями у місті Дніп-
ро 9 травня. Береза за-
значив, що учасники 
АТО тоді «були жорсто-
ко побиті «тітушками», 
ляльковод яких сидить 
у цьому залі (парламен-
ту)». За його словами, 
кожний випадок, коли 
злочин лишається не-
покараним, породжує 
рецидив».
 «І тому я звертаюся 
до Генерального проку-
рора, щоб він вніс до на-

шої зали подання і поз-
бавив депутатської недо-
торканності організато-
ра масових заворушень 
у місті на Дніпрі Вілку-
ла», — заявив Береза. І 
продовжив апелювати до 
Юрія Луценка: «Якщо 
ми зараз цього не зроби-
мо, учасники визволь-
них змагань, ветерани 
«третьої світової, або 
першої вітчизняної су-
часної війни» — вийдуть 
і вчинять свій суд. Да-
вайте все ж переведемо 
це в юридичну площину 
і винесемо правильне рі-
шення».
 Чи почув Луценко 
Березу — невідомо. Але 
у парламентарiя буде 
нагода повторити свою 
промову перед головою 
ГПУ, коли той з’явиться 
у Верховній Раді. А ста-
неться це вже незабаром, 
адже Генпрокурор пла-
нує відзвітувати перед 
депутатами 24 травня, 
повідомляє його прес-
секретар Лариса Сар-
ган. «Щойно вийшли з 
наради, тож можу під-
твердити, що 24 трав-
ня буде звіт», — сказала 
вона журналістам. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик зазначив, що хоч і не є ко-
муністом, але категорично проти прода-
жу землі. Він стверджує: нові власники-
іноземці виснажать землю технічними 
культурами заради швидких прибутків, 
а селян зроблять батраками.
 Лідер Радикальної партії вимагає як-
найшвидше прийняти ініційовані його 
фракцією зміни до Конституції України, 
де зазначити, що основою аграрного уст-
рою держави є фермерські господарства. 
І таким чином навічно закріпити землю 
за українськими селянами. 
 «Ми проти продажу землі, бо цю зем-
лю не купить український селянин, а 
куплять транснаціональні корпорації, 
для яких головне — це заробіток. На 
чому робляться швидкі гроші? На тех-
нічних культурах, які виснажують зем-
лю на багато поколінь. Поїдьте, подивіть-
ся — у нас майже вся Україна засіяна со-
няшником, соєю та рапсом, але немає ні 
буряків, ні гречки. Ось так буде, коли за-
провадять ринок землі в Україні», — під-
креслив Ляшко. 
 Політик запевняє, що іноземців, які 
купуватимуть українську землю, турбу-

ватиме лише власне збагачення, а не пер-
спективи розвитку села. 
 «Головне для села — це тваринниц-
тво. Коли в селі немає ні корови, ні по-
росяти, ні курей, ні гусей — це означає, 
що у людей немає роботи. Тоді у селян 
є два варіанти: піти напитися у генде-
лик і спати п’яним під парканом, чи пої-
хати у великі міста або закордон на за-
робітки, щоб прогодувати свою сім’ю. 
Щоб такого не було, потрібно постави-
ти в кожному селі ферму, дати ферме-
рам дешеві кредити та можливість про-
давати свою продукцію. Тоді буде, на 
чому заробляти кошти», — акцентував 
увагу Ляшко. 
 Народний депутат додав, що його ко-
манда не допустить, аби українці стали 
батраками на своїй рідній землі. 
 «Якщо дозволити продавати землю, 
українці будуть залежними від транс-
національних корпорацій, у тому числі, 
у продовольчому плані. Бо ті завозити-
муть в Україну генномодифіковану про-
дукцію, яка зробить з українців мутан-
тів. А я не хочу цього. Тому ми повин-
ні захистити країну і не допустити про-
дажу української землі», — підсумував 
Ляшко. ■

ПАРЛАМЕНТ

Один пішов, 
іншим — 
приготуватися
Верховна Рада позбавила мандата Андрія Артеменка 
та отримала пропозицію виключити з парламентаріїв 
Олександра Вілкула

■

А ТИМ ЧАСОМ

 Включена до виборчого списку Радикальної партії під 
№ 28 Валерія Заружко проходить до Верховної Ради піс-
ля дострокового припинення депутатських повноважень 
Андрія Артеменка. Це випливає з виборчого списку партії 
Ляшка на позачергових парламентських виборах 26 жовт-
ня 2014 року на сайті Центральної виборчої комісії. Згід-
но з даними ЦВК, громадянка України Заружко народила-
ся 2 грудня 1978 року. Вона є керуючим партнером агент-
ства нерухомості «007». Містом її проживання вказаний 
Донецьк.

■

ЗАХИСТИТИ СЕЛЯН

Земля 
не продається!
Олег Ляшко вимагає ухвалити зміни 
до Конституції, якими назавжди закріпити землю 
за українськими фермерами

■

Ляшко переконаний, що без корови не буде села.
Фото Османа КАРІМОВА.

❙
❙
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«Ми по черзі любимо Вітчизну, але ще ніколи не любили її разом, 

не горіли могучим спільним чуттям любові до неї».Симон Петлюра
український політичний діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Василь БОГДАН, генерал-лейтенант, ветеран 
зовнішньої розвідки України.

Драматичні події в Києві, Дніпрі та ін-
ших містах України 9 Травня, пов’язані 
з так званим маршем «Безсмертного 
полку», виявили суттєві прорахунки в 
діяльності державних інституцій, покли-
каних забезпечувати суспільно-політич-
ну стабільність та громадську безпеку. 
Рішуча реакція очільників держави по 
«гарячих слідах» дає підстави сподіва-
тися, що влада зробить всебічний аналіз 
причин протистояння, а за результатами 
службових розслідувань і кримінальних 
проваджень буде ухвалено справедливі 
управлінські, кадрові та судові рішення.
Проте вже тепер очевидною є недооцін-
ка вищими інстанціями країни загрози, 
яку потенційно несла в собі апріорі де-
структивна для України, спланована в 
Кремлі акція так званого «Безсмертного 
полку». 

«Русскій мір» чекає реваншу
 Адже обставини її розкручуван-
ня в Україні прокремлівськими сила-
ми і медіаресурсами (особливо «Інте-
ром») засвідчували, що цей захід не що 
інше, як політична спекуляція і прово-
кація, спрямовані на чергове збурення 
українського суспільства та створення 
інформаційно пропагандистських при-
видів до реваншу апологетів «русского 
міра».
 А відтак до компетентних державних 
органів виникає закономірне запитання. 
Чи допустимо, щоб російському агресо-
ру Україна легально дозволяла проводи-
ти подібні підривні операції на своїй те-
риторії?! Відповідь лише негативна, ос-
кільки в аналогічному випадку в Другій 
світовій війні перемога була б на стороні 
гітлерівського нацизму. Усвідомлення 
можливості такого ж сценарію розвитку 
подій спонукало свого часу уряд Вели-
кобританії заборонити нацистський рух 
Освальда Мослі, а його самого кинути до 
в’язниці. Таке рішення продемонструва-
ло світу і власному народу здатність вла-
ди діяти ефективно проти колаборантів 
та не в останню чергу сприяло тому, що 
країна вистояла і перемогла.
 Політична еліта та державний істеб-
лішмент України в інтересах національ-

ної безпеки зобов’язані враховувати як 
оптимістичні, так і трагічні уроки світо-
вої та вітчизняної історії. Інакше є ризик 
заблукати у трьох соснах і завести на-
цію у глухий кут бездержавності та кра-
ху сприятливих шансів на відро дження 
української ідентичності.  А така мож-
ливість не виключається. 
 У нещодавно оприлюдненому щоріч-
ному аналізі загроз миру і стабільності 
директора національноїї розвідки США 
Дена Коутса зазначається, що «страте-
гічною метою Москви у 2017 році зали-
шається зрив спроб України стати час-
тиною європейського співтовариства 
шляхом озброєння так званих сепара-
тистів на сході, підриву крихкої еко-
номічної стабільності та політичного 
розщеплення країни». При цьому на-
голошується, що «українська опозиція 
схильна до політичних поступок Крем-
лю». Сподіватимемося, що СБУ і розві-
дувальні органи України систематично 

і на випередження інформують вище 
військово-політичне керівництво краї-
ни стосовно подібних загроз. І що це 
сприяє своєчасному корегуванню війсь-
ково-дипломатичної кампанії для гід-
ної відсічі російському агресору.

Інкубатор «тітушок» — знайти і 
знешкодити 
 Тому, аплодуючи наміру уряду при-
нципово покарати «бройлерів-тітушок», 
винних у побитті ветеранів АТО, владі 
варто, перш за все, зосередити зусилля 
правоохоронних і спеціальних органів 
та законодавців на нищівній руйнації 
політичного, ідеологічного і фінансово-
го інкубатора їх розмноження. Хоча тя-
ганина із притягненням до криміналь-
ної відповідальності таких персонажів 
колишнього режиму Януковича, части-
на яких дотепер комфортно почуваєть-
ся у законодавчому органі країни або хи-
зується своєю безкарністю на вільних 

бізнесових хлібах, оптимістичних надій 
не викликає. Звірячий оскал нацькова-
ної ватним «Опозиційним блоком» «ті-
тушні» вкотре нагадав, що нація та де-
ржава не повинні втрачати пильності і 
діяти рішуче, щоб унеможливити «чор-
носотенний шабаш» антиукраїнських 
елементів.
 У таких умовах владі не варто огля-
датися і дмухати на холодну воду, по-
боюючись, що подібні заходи можуть 
загрожувати євроатлантичним перс-
пективам України. Публічно належним 
чином обґрунтовані кроки у руслі віт-
чизняного і міжнародного права будуть 
із розумінням і підтримкою сприйняті 
як світом, так і власним народом. Про 
таке свідчить і досвід колиски та взір-
ця світової демократії — Французької 
Республіки, у якій в інтересах націо-
нальної безпеки вже більше року фун-
кціонує підтриманий суспільством ре-
жим надзвичайного стану з властивими 

йому обмеженнями прав і свобод грома-
дян. Більше того, провідні країни сві-
ту (США, Великобританія, Німеччи-
на, Франція, Японія) неодноразово за-
являли про підтримку права України 
із забезпечення власної соборності, су-
веренітету і територіальної цілісності у 
міжнародно визнаних кордонах. Яскра-
вим свідченням підтримки України є 
також історичне рішення від 11 травня 
цього року Ради ЄС про надання  нашій 
країні безвізового режиму.

Ніяких компромісів iз ворогом 
 Не підлягає сумніву право громадян 
на достойне вшанування пам’яті по-
леглих із загарбниками. Але Україна 
у такій святій справі повинна унемож-
ливлювати брутальну вседозволеність 
і започатковувати вітчизняні традиції, 
позбавлені мілітаристських нашарувань 
російського імперіалізму. Особливо важ-
ливо, щоб такі традиції були спрямовані 
на формування патріотичного і держав-
ницького суспільства, об’єднаного і кон-
солідованого навколо ідеї побудови мо-
дерної, соціальної і європейської Украї-
ни. 
 Ще Іван Мазепа застерігав: «золота 
вольність», якою так вихвалялися по-
ляки, перетворюється у них на «залізне 
свавілля». Така трансформація у ХVІІІ 

столітті коштувала Речі Посполитій де-
ржавності. З цього приводу не менш ви-
датний провідник української визволь-
ної революції Симон Петлюра, аналізу-
ючи причини поразок УНР у статті «Про 
патріотизм» зазначав: «Оглядаючись у 
минуле, мусимо сказати, що не сміє-
мо ми тепер похвалятися патріотични-
ми вчинками. З нас або кожний бажав 
усе зробити, а ні, то працював в облас-
ті своїх вузьких інтересів на шкоду за-
гальному добру. Ми по черзі любимо Віт-
чизну, але ще ніколи не любили її разом, 
не горіли могучим спільним чуттям лю-
бові до неї». Як влучно і актуально ля-
гають слова головного отамана на полі-
тичний ґрунт сучасної України та спону-
кають окремі радикальні ура-патріотич-
ні сили до переосмислення власної ролі 
і поведінки для торжества української 
справи.
 Схоже на те, що владі, політикуму, 
новітній вітчизняній буржуазії та обо-
ронно-безпековій та правоохоронній 
системі настав час усвідомити небез-
пеку існуючих внутрішніх і зовнішніх 
загроз  для країни та нарешті припини-
ти ризиковані гойдалки, брудні договор-
няки і сумнівні компроміси з очевид-
ним, хоч і прихованим ворогом.   
 Суспільство й нація з нетерпінням на 
це сподіваються... ■

ПИЛЬНУЙ!

Хай Кремль не вчить нас шанувати  
Брудні  «договорняки» з ворогом — загроза державі

■

Україна у такій святій справі, як вшанування пам’яті полеглих, 
повинна унеможливлювати брутальну вседозволеність і 
започатковувати вітчизняні традиції, позбавлені мілітаристських 
нашарувань російського імперіалізму.

Цьогоріч заходи з нагоди 9 Травня залишили не тільки гіркий післясмак, а й реальні рани.❙

Україні варто позбутися мілітаристських традицій у відзначенні Дня Перемоги. ❙
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«Слава Богу, що ми йдемо подалі від «русского мiра», де б’є — значить 
любить, а ґвалтує — бо подобається».

Ірина Геращенко 
перший віце-спікер Верховної Ради

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван ПОВАЛЯЄВ 

Останнім часом процес узго-
дження позицій про обмiн 
заручниками та військовопо-
лоненими між Україною і теро-
ристами ОРДЛО загальмувався, 
а обміни узагалі не відбува-
ються. Тож не дивно, що пред-
ставники української сторони 
на засіданні контактної групи 
у Мінську 15 травня закликали 
опонентів якнайшвидше виз-
начити дату обміну полонених. 
Про що ж вдалося домовитися 
в Мінську минулого понеділка?

«Повернутися у Донецьк? 
Нізащо» 
 Як повідомила за підсумка-
ми зустрічі Тристоронньої кон-
тактної групи речник керівни-
ка української делегації Леоні-
да Кучми Дарка Оліфер, Украї-
на констатувала, що під егідою 
ОБСЄ завершено верифікацію 
усіх осіб, щодо яких були су-
перечки із сепаратистами через 
те, що понад 100 осіб не бажа-
ють повертатися на територію 
самопроголошених республік.
 «Українська сторона вима-
гає повернення понад 128 заруч-
ників, а самопроголошені «рес-
публіки» — близько 600 лю-
дей», — каже пані Оліфер. При 
цьому бойовикам було байду-
же, що люди, повернення яких 
вони бажають, відверто не хо-
чуть їхати до їхнього Мордору. 
 Перед засіданням у Мінсь-
ку Леонід Кучма заслухав по-
передній звіт про проведен-
ня процедури верифікації. Як 
поінформувала його Уповнова-
жений Верховної Ради з прав 
людини Валерія Лутковська та 
керівник Об’єднаного центру зі 
звільнення заручників при СБУ 
Юрій Кочанов, перевірка відбу-
валася із 28 квітня по 12 трав-
ня під координацією ОБСЄ, за 
участі представників офісу об-
мудсмена, СБУ, ОБСЄ, а також 
кількох жінок — матерів осіб, 
які скоїли злочини.
 «Група, що проводила ве-
рифікацію, проїхала понад 14 
тисяч кілометрів, побувала в 
19 регіонах України, а також у 
Києві, відвідала 37 пенітенціар-
них закладів. Як сказала пані 
Лутковська, і як це зазначено 
в попередніх звітах ОБСЄ, опи-
тування проходило у відповід-
ності з міжнародними стандар-
тами, з дотриманням конфіден-
ційності та норм міжнародного 
гуманітарного права», — ствер-
джує Дарка Оліфер.
 Водночас ватажки «ДНР» 
звинувачують у «зриві» верифі-
кації списків полонених офіцій-
ний Київ. Так звана «уповнова-
жена з прав людини» Дарія Мо-
розова каже, що Київ відмовляє 
«у зустрічі та анкетуванні лю-
дей», які, за твердженням ук-
раїнської сторони, не бажають 
повертатися до «ДНР-ЛНР». 
За її даними, йдеться про 159 
осіб.
 Сепаратистка Морозова 
стверджує, що відповідно до до-
сягнутої з Києвом домовленос-
ті, процес верифікації має сто-
суватися не лише осіб, які пере-
бувають в установах українсь-
кої пенітенціарної системи, а 
також тих, хто залишається 
на волі, але з різних причин не 
може повернутися до «ДНР».
 «Аргументували це тим, що 
зібрати в одному місці тих, хто 
перебуває на волі, проти їхньо-
го бажання не можна», — циту-
ють Морозову інформаційні ре-
сурси «ДНР».

 

Утім омбудсман Валерія Лу-
тковська пообіцяла ще раз, «як 
жест доброї волі», перевірити 
інформацію, надану сепаратис-
тами, і передати її представни-
кам ОБСЄ для затвердження ос-
таточного звіту.
 За даними української сто-
рони, представники так званих 
республік не надають точного 
переліку українських заручни-
ків, а з українського списку виз-
нають лише близько 50 осіб. У 
той час як українській стороні, 
за її твердженням, точно відомо 
про місце перебування близько 
70 людей.

«Свободу Ігорю 
Козловському!»
 Серед іншого сторони ніби-
то домовилися, що представни-
ки терористичної «ДНР» вне-
суть вченого Ігоря Козловсь-
кого до списку заручників. І це 
дасть можливість обміняти 63-
річного релігієзнавця, якого до 
цього часу бойовики називали 
своїм «громадянином», якого 
засудили до 2 років і 8 місяців 
«колючки» нібито за зберіган-
ня зброї (насправді Козловсь-
кий не боявся критикувати се-
паратистів, аж доки у січні 2016 
року його не запроторили за ґра-
ти). 
 Під час судилища, влашто-
ваного бойовиками нещодав-
но в окупованому Донецьку, не 
взяли до уваги ані вік 63-річно-
го вченого, ані те, що в утриму-
ваного є син-інвалід, який пот-
ребує його піклування.
 Тож не дивно, що Міжна-
родна правозахисна організація 
Amnesty International визнала 
в’язнем сумління Ігоря Коз-
ловського, оскільки його було 
засудженого бойовиками теро-
ристичної «ДНР» за надуманим 
і абсурдним звинуваченням. 
 «Інша сторона, нарешті, по-
обіцяла, в тому числі в форматі 
Тристоронньої контактної гру-
пи, що при узгодженні остаточ-
них списків до них включать 
Ігоря Козловського. Питання 
тільки в тому, коли інша сторо-
на перестане вигадувати наду-
мані причини зволікання і ми 
узгодимо дату звільнення», — 
повідомила за підсумками за-
сідання представник України в 
гуманітарній підгрупі Ірина Ге-
ращенко.
 За її словами, місія ОБСЄ 
визнала, що верифікація (осіб, 
які визнані винними в Україні, 
але яких Київ може помилува-
ти для звільнення заручників. 
— Ред.) пройшла за всіма між-
народним стандартами і норма-
ми гуманітарного права, при до-
триманні конфіденційності.
 «Інша сторона натомість 
продовжує тягти волинку і ви-
магає уточнення ще про деякi 
прізвища», — додає Ірина Ге-
ращенко.

«Гусар» з автоматом просив 
лише номер телефону
 Російська сторона і пред-
ставники ОРДЛО проігнорува-
ли жорстку вимогу українсь-

кої сторони і ОБСЄ притягти до 
відповідальності бойовика те-
рористичної «ДНР» за сексу-
альні домагання до спостерігач-
ки ОБСЄ під час засідання Три-
сторонньої контактної групи у 
Мінську в понеділок.
 Нагадаємо, цей ганебний 
випадок мав місце 5 травня в 
окупованому Старобешівсько-
му районі Донеччини. Озброє-
ний бойовик на блокпосту за-
явив патрулю, що вони не змо-
жуть проїхати далі, якщо його 
сексуальні бажання не будуть 
задоволені жінкою-спостеріга-
чем. Утім патруль поїхав іншим 
шляхом. 
 Одразу після інциденту гла-
ва СММ ОБСЄ в Україні Ерту-
рул Апакан засудив таке сексу-
альне домагання й звернувся до 
бойовиків iз вимогою розібрати-
ся з цим випадком. Цей ганеб-
ний випадок засудила й низка 
країн Євросоюзу. 
 Однак у Мінську російська 
делегація лише реготала, коли 
заговорили про сексуальні до-
магання бойовика. 
 «У Мінську Україна і ОБСЄ 
жорстко вимагали від РФ і кон-
трольованих ними ОРДЛО при-
тягнення до відповідальності та 
покарання озброєного покидь-
ка, який намагався принизити 
жінку з місії СММ ОБСЄ і, пог-
рожуючи їй автоматом, дозво-
лив собі сексуальні домагання 
до неозброєної спостерігачки», 
— написала пані Геращенко у 
соцмережах.
 За її словами, представни-
ки України Леонід Кучма і Єв-
ген Марчук вимагали назвати «і 
прізвище цього покидька, і про-
вести детальне розслідування 
інциденту, і засудження його 
росіянами, і унеможливлення 
в подальшому». 
 Проте росіяни проігнорува-
ли ці вимоги. 

 «Аргументи іншої сторони: 
та цей товариш був не дуже то 
і п’яний, і не дуже то й озброє-
ний, так, кiлька автоматів. І це 
просто ментальна і культурна 
різниця у спілкуванні, він прос-
то брав у жінки телефон, а у ва-
ших європах просто по-іншому 
знайомляться, то та жінка не 
так зрозуміла «гусара», — пові-
домила перший віце-спікер.
 Відтак пані Геращенко ро-
бить висновок: «Слава Богу, 
що ми йдемо подалі від «русско-
го міра», де б’є — значить лю-
бить, а ґвалтує — бо подобаєть-
ся».
 І додає, що після цього 
росіяни дозволили собі наступ-
ний пасаж, під час якого рего-

тали: «Що ви причепилися до 
ОРДЛО, ну подумаєш, чоловік 
на блокпосту вирішив взяти те-
лефончик у гарної жінки. У вас 
он на Євробаченні чоловік з го-
лою дупою перед усіма до спі-
вачки приставав!».
 При цьому Ірина Геращенко 
нагадує росіянам, що українсь-
кі правоохоронці затримали 
провокатора Віталія Седюка 
після його хуліганської витівки 
на Євробаченні, його буде при-
тягнуто до відповідальності.
 «А бойовика росіяни і тим 
більше ОРДЛО навіть не засу-
дили, бо подумаєш — вимагав 
від жінки сексуальних послуг 
під дулом автомата», — обу-
рюється перший віце-спікер. ■

ЗА «ПОРЄБРІКОМ»

Заручники Мордору 
Бойовики Донбасу та російські окупанти усіляко затягують процес звільнення заручників 
і полонених

■

Янукович хоче особисто допитати Порошенка
 Колишній президент Віктор Янукович чекає на рішення Ростовського суду щодо своєї 
участі в Оболонському районному суді в режимі відеоконференції. У суді він бажає осо-
бисто допитати нинішніх керівників України. 
 «Тепер, у рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати 
Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших співорганізаторів держав-
ного перевороту. Питання до них у мене вже готові», — йдеться у заяві втікача, опри-
людненій напередодні засідання суду.
 Нагадаємо, засідання у справі Януковича про державну зраду відбудеться в Обо-
лонському райсуді Києва 18 травня. Суд надав підозрюваному можливість брати участь 
у засіданні за допомогою відеозв’язку.
  Оскільки Янукович не визнає своєї провини у кримінальному провадженні щодо де-
ржавної зради, представники обвинувачення проситимуть суд про вищу міру покарання 
за його злочин — довічне ув’язнення.

Поранений в АТО? Плати все одно 
  Слідчі прокуратури Черкащини у вівторок спільно з колегами з СБУ і Нацполіції за-
тримали на хабарі голову лікарсько-кваліфікаційної комісії комунального закладу «Го-
родищенське територіальне медичне об’єднання».
  Як повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, медик цинічно «вимагав i одержав 75 тис. 
грн. від учасника АТО за сприяння в оформленні комісією медичних документів для вста-
новлення групи інвалідності».
  Водночас у понеділок ввечері слідчі столичної прокуратури спільно з оперативни-
ками СБУ затримали на хабарі посадовця Головного військово-медичного госпіталю та 
командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.
  Хабарники також вимагали 62 тис. гривень від військовослужбовця за надання вис-
новку військово-медичної комісії про його непридатність до військової служби за станом 
здоров’я та можливість бути комісованим. ■

Обмін заручниками та полоненими на Донбасі наразі заблоковано.❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Президент США Дональд Трамп роз-
крив під час зустрічі 10 травня міністру 
закордонних справ РФ Сергію Лаврову 
таємну інформацію. Про це повідомили 15 
травня газети «Вашингтон Пост» і «Нью-
Йорк Таймс» та кілька інших американсь-
ких видань. Таким чином американський 
президент наразив на небезпеку важливе 
джерело інформації, що постачає розвіду-
вальні дані про терористичне угрупован-
ня «Ісламська держава» (ІД), пишуть ЗМІ 
з посиланням на інформацію від нинішніх 
та колишніх держчиновників США. 
 Дані, які Трамп передав Лаврову та 
присутньому на зустрічі в Овальному ка-
бінеті Білого дому послу Росії в США Сер-
гію Кисляку, були надані партнером Спо-
лучених Штатів у рамках «домовленос-
ті про обмін інформацією, що вважається 
настільки конфіденційною, що її деталі не 
розголошувались навіть союзникам». Та й 
самі співробітники уряду США мали лише 
обмежений доступ до цих даних, пише 
«Вашингтон Пост».
 Трамп припустився помилки у мо-
мент, коли йшлося про Сирію: він вирі-
шив похвалитися, яку цінну інформацію 
поставила йому американська розвідка 
завдяки допомозі колег однієї з країн. 
Хоча цей партнер не давав Вашингтону 
згоди на надання такої інформації Росії, 
наголосили чиновники, тому розголоше-
не Трампом ставить під питання подаль-
шу співпрацю з союзником США, який 
має доступ до внутрішньої діяльності ІД. 

Після зустрічі американського президен-
та з представниками російської сторони 
високопосадовцям США довелось вжи-
ти заходів задля обмеження потенційної 
шкоди, зокрема, вони телефоном повідо-
мили про те, що сталося, Центральному 
розвідувальному управлінню (ЦРУ) та 
Агентству національної безпеки (АНБ). 
Американські видання також зазнача-
ють, що на зустрічі був російський фото-
граф, хоча представників американських 
ЗМІ туди не пустили.
 У Білому домі заперечують витік ін-
формації. Радник Трампа з національної 
безпеки Герберт Макмастер та держсек-
ретар США Рекс Тіллерсон спростували 
інформацію видання. Макмастер заявив, 
що на зустрічі обговорювали винятково ті 
дані, які вже були відомі громадськості. 
Тіллерсон зазначив, що Трамп, Лавров i 
Кисляк «не обговорювали ні джерела, ані 
методи, ані військові операції». Попри 
спростування, у Республіканській партії 
Трампа вимагають пояснень. 
 У МЗС Росії теж запевняють, що нія-
ких секретів на зустрічі з Трампом не виві-
дали і радять менше довіряти американсь-
кій пресі. Офіційний представник закор-
донного відомства Марія Захарова напи-
сала на своїй сторінці у «Фейсбуці»: «Їх 
(газети) можна використовувати по-різно-
му, але читати не треба — останнім часом 
це вже не тільки шкідливо, а й небезпеч-
но». Ну що на це скажеш? Лишається сар-
кастично зауважити: звісно, найправдиві-
ша преса – винятково російська й лише її 
прочитання вкрай корисне. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У столиці Ємену 
Сані повстанці, які кон-
тролюють її, оголосили 
надзвичайний стан піс-
ля смертоносного спала-
ху холери та звернулися 
по допомогу до міжна-
родної спільноти, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. Лікар-
ні міста заповнені па-
цієнтами. Представник 
Червоного Хреста До-
мінік Стіллгарт повідо-
мив, що за період з 27 
квітня до 13 травня в 
країні зафіксували 115 
смертей. Ємен потер-
пає від голоду і грома-
дянської війни, що доз-
воляє хворобі швидко 
поширюватися. Столи-
ця Сана занурилася у 
гори сміття, яке ніхто 
не прибирає.
 У Червоному Хресті 
кажуть, що кількість 
імовірних випадків за-
хворювання за тиж-
день потроїлася і стано-
вила 8500 у 14 провін-
ціях країни. За даними 
ООН, дві третини насе-
лення не мають доступу 
до чистої питної води. 
«Нам загрожує серйоз-
на епідемія», — сказав 
пан Стіллгарт на прес-
конференції. Холера 
передається через за-
бруднену воду і їжу. Се-

ред симптомів — гостра 
діарея і блювота. Пере-
біг хвороби тяжкий, а 
без лікування смерть 
може настати за лічені 
години. Це вже другий 
спалах холери в Ємені 
за рік.
 У ВООЗ минулого 
тижня заявили, що в 
Ємені повноцінно пра-
цюють менше ніж 45% 
медичних закладів. 
Близько 300 лікарень і 
поліклінік постражда-
ли через бої між при-
хильниками президен-
та Абдраббу Мансура 
Гаді, якого підтримує 

багатонаціональна ко-
аліція під проводом Са-
удівської Аравії, та пов-
станцями-хуситами. 
Конфлікт загострився у 
березні 2015 року. Від-
тоді, за даними ООН, 
загинули понад 8 ти-
сяч осіб, а 44,5 тисячi 
людей отримали пора-
нення. Більша части-
на з них — цивільні. 19 
мільйонів людей (60% 
населення країни) пот-
ребують гуманітарної 
допомоги через війну, 
перебувають у стані го-
строї нестачі продоволь-
ства. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Парламент Іспанії прого-
лосував за те, щоб перезахоро-
нити прах фашистського дик-
татора Франциско Франко з 
мавзолею, збудованого в До-
лині Полеглих поблизу Мад-
рида на його честь, у скромні-
шому місці. Відповідне рішен-
ня підтримали 198 депутатів 
парламенту, один висловив-
ся «проти» та 140 утримали-
ся від голосування. Цікаво, що 
утрималися депутати від прав-
лячої консервативної Народної 
партії прем’єр-міністра Маріа-
но Рахоя. Представники прав-
лячої партії дорікали ініціато-

рам постанови з Іспанської со-
ціалістичної робітничої пар-
тії у спробі «взяти сумнівний 
реванш у своєму історичному 
протистоянні з франкістами», 
а також нав’язати суспільству 
непотрібну полеміку, адже, 
згідно з опитуваннями громад-
ської думки, більшість іспанців 
не цікавиться темою перепохо-
вання Франциско Франко. 
 Труна Франко стоїть усе-
редині велетенської базилі-
ки, яка вбудована у скелясте 
узгір’я Ріско-де-Нава. Над ба-
зилікою височіє 150-метровий 
хрест. Поруч iз Франко похова-
ний також Хосе Антоніо Прімо 
де Рівера, його поплічник та за-

сновник фашистської іспансь-
кої Фаланги, — його республі-
канці спіймали та розстріля-
ли 20 листопада 1936 року. На 
скромній надмогильній плиті 
завжди лежать свіжі білі й 
червоні гвоздики. Згідно iз за-
повітом диктатора, їх міняють 
щодня. Над могилою встанов-
лений дерев’яних хрест, який 
диктатор виготовив особисто з 
ялівцю.
 Мавзолей зводили 20 тисяч 
військовополонених iз числа 
республіканців та політв’язнів 
режиму Франко впродовж 
1940—1958 років у гірському 
масиві Гуадаррама. Навколо 
нього в камінних склепах спо-
чивають понад 33 тисячі жертв 
громадянської війни в Іспанії 
1936-1939 років, з обох боків, 
як фалангістів, так і респуб-
ліканців. У цій війні загину-
ли до півмільйона осіб. Але 
могилі Франко, за його поба-
жанням, відведено центральне 
місце. Тепер його ліквідують, 
хоча прах засновника Фалан-
ги Прімо де Рівери залишить-
ся, тільки буде перенесений у 
скромніше місце. Він, на відмі-
ну від Франко, загинув у ході 
бойових дій. 
 Франко правив Іспанією 
з титулом каудильйо (в пе-
рекладі — вождь) з 1 квіт-
ня 1939 року до 20 листопада 
1975 року. Його могила була 
місцем паломництва фран-
кістів і неофашистів. Тепер ос-
танки фашистського диктато-
ра мають перенести в інше міс-
це. Втім, хто знає, бо постанова 
парламенту не є обов’язковою 
до виконання для уряду Маріа-
но Рахоя. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Археологи знайшли 17 мумій 
у комплексі катакомб у провін-
ції Ель-Мінья за 260 кілометрів 
на південь від Каїра в централь-
ній частині Єгипту, повідомляє 
«Євроньюс». На місці розкопок 
побував міністр старожитностей 
Єгипту Халед аль-Анані. «У нас 
є археологічна місія, що працює 
при Каїрському університеті, 
факультеті археології, і вони 
виявили два роки тому дещо з 
допомогою радарного пристою, 
отож у грудні минулого року 
приступили до розкопок, робо-
та лише починається», — сказав 
міністр.

 Гробниця зі знахідками була 
відома ще з 1931 року, але біль-
шість її залишалася недослід-
женою, оскільки цей район був 
відомий передусім як місце по-
ховання тварин. Мумії знайдені 
в підземній гробниці довжиною 
три кілометри. Там же відкри-
то саркофаги з каміння і глини. 
З попередніх досліджень вип-
ливає, що мумії походять або з 
еллістичного періоду в історії 
Єгипту (IV—I століття до на-
шої ери), або з римського (III до 
нашої ери — IV століття нашої 
ери).
 Єгипетський некрополь — 
перше подібне відкриття за по-
над 60 років. ■

ЗНАХІДКИ

Потурбовані після 
тисячорічного сну
В Єгипті виявили відразу 17 мумій

■

Гробниця з часів до нашої ери.❙

ЖИВІ І МЕРТВІ 

Туди диктатору й дорога 
Прах іспанського генерала Франко 
перенесуть iз мавзолею 

■

Мавзолей Франко: в парламенті Іспанії вирішили, що диктатор 
не заслуговує такої честi. 

❙
❙

ДОВГИЙ ЯЗИК

Не втримав 
за зубами 
Американські ЗМІ звинувачують президента США 
у розголошенні таємної інформації росіянам 

■ ЕПІДЕМІЯ

От холера! 
У столиці Ємена оголосили надзвичайний стан 
через спалах небезпечної хвороби 

■

На вулицях єменської столиці — гори сміття, 
які ніхто не прибирає. 

❙
❙
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Давно очікуваний безвіз дав 
потужний поштовх для роз-
витку авіаційного сполучення 
з Україною. Попри всі трудно-
щі, ірландський «Райянейр», 
схоже, таки зайде у столичний 
аеропорт «Бориспіль», як і було 
оголошено раніше, а потужну 
конкуренцію йому складе наш 
національний перевізник МАУ. 
Який нещодавно оголосив про 
запровадження лоукост-та-
рифів на свої рейси. І запро-
понував справді лоукостівські 
ціни: 28 євро до Амстердама, 35 
— до Барселони. 
 Відтак є всі підстави очікувати 
на загальне здешевлення авіа-
квитків: інші авіакомпанії, як 
нові, так і традиційні учасники 
ринку будуть змушені адаптува-
ти свою цінову політику до по-
зиції грандів. 

Зранку квитки, ввечері — 
угода... 
 Нещодавно Міністерство інф-
раструктури підготувало проект 
наказу, що знижує розмір збору 
за обслуговування пасажирів в 
аеропорту «Бориспіль». Таким 
чином можна вважати, що ми-
нув період організаційної турбу-
лентності, коли найбільший єв-
ропейський бюджетний перевіз-
ник компанія «Райянейр» уже 
продавала квитки на рейси з «Бо-
рисполя», а керівництво летови-
ща стверджувало, що наразі ні 
про що з «райянами» не домови-
лося.
 Ситуація до болю почала на-
гадувати важкий старт «Райней-
ру» в Україні, коли компанія уп-
родовж тривалого часу вела пе-
ремовини з міським аеропортом 
«Київ», більш відомим як «Жу-
ляни», але в останній момент 
угода зірвалася. У «Жулянах» 
пояснили, що комерційна про-
позиція ірландців їм не цікава, а 
у випадку підписання угоди ле-
товище працювало би собі на зби-
ток. І тоді «Райянейру» було за-
пропоновано літати до головного 
аеропорту країни — «Бориспо-
ля». 
 Але вже наступного дня піс-
ля гучної презентації нового пе-
ревізника, на якого упродовж 
тривалого часу чекали в Україні, 
коли ейфорія від чергової пере-
моги ще не вщухла, очільник 
«Борисполя» заявив: жодні до-
кументи з «Райянейром» ще не 
підписано. А через місяць доволі 
яскраво описав своє ставлення 
до нового клієнта, заявивши, що 
ірландському лоукостеру було б  
краще літати не в «Бориспіль», 
а в «Гостомель» — аеропорт, що 
обслуговує авіабудівний завод 
Антонова. 

Гостомель — це в інший бік! 
 Зерно логіки у цій заяві і 
справді було. Адже «Бориспіль» 
нині розвивається за хабовою 
схемою, тобто є базовим для 
МАУ. А міжнародний досвід 
показує, що змішувати «мухи і 
котлети», тобто великі компанії 
і лоукости, невигідно з еконо-
мічного боку. І летовище «Гос-
томель» дійсно могло б викона-
ти роль другого міського аеро-
порту, якби не кілька «але».  
 Перше з них — у «Госто-
мелі» і справді є дуже потуж-
на злітно-посадкова смуга за-
вдовжки 3500 метрів, яка здат-
на приймати гігантську «Мрію» 
і «Руслани», але немає відповід-
ної інфраструктури: терміналів, 
під’їзних шляхів тощо. Адже 
«Гостомель» ніколи не розгля-
дався як пасажирський аеро-
порт. 
 Друге «але»: надзвичайно об-
межений авіаринок в Україні. У 
нас, за словами міністра інфра-

структури Володимира Омеля-
на, літає близько 4% населення 
країни. У сусідній Польщі, для 
порівняння, — 25%. Хоча за за-
хідними стандартами Польща 
вважається країною з порівня-
но маломобільним населенням.
 Ну і зрештою «хабом» аеро-
порт «Бориспіль» можна назва-
ти доволі умовно. Так, компанія 
МАУ докладає певні зусилля, 
аби перевозити пасажирів, ска-
жімо, із Парижа в Бангкок че-
рез Київ, і навіть має певні успі-
хи у втіленні цієї бізнес-схеми. 
Але надто малі... Так, пасажи-
ропотік «Борисполя» становить 
близько 8—8,5 мільйонів паса-
жирів за рік. «Це дуже і дуже 
мало», — прокоментував Воло-
димир Омелян. І при цьому в 
«Борисполі» стоять пусткою два 
законсервовані термінали: В і F. 
Причому останній споруджува-
ли спеціально як лоукост-термі-
нал. У цьому вигляді він проіс-
нував із 2008 року, коли звідти 
літав «Візейр». Але щойно тоді 
ще українська дочка угорсько-
польської компанії перейшла 
до «Жулян», а «Бориспіль» від-
крив термінал D, пасажиропотік 
зменшився до позначки, коли 
утримувати більше одного тер-
міналу було би недоцільним.     
 «У перспективі, коли «Бо-
риспіль» стане реальним, а не 
потенційним хабовим аеропор-
том, «Райянейр» і справді може 
піти у цей же Житомир, Госто-
мель або ще кудись», — резю-
мував Омелян. Нині ж кількість 
пасажирів не дозволяє розвива-
ти таку кількість аеропортів. 

Як із 17 зробити 7,5?..   
 Відтак у Мініфраструкту-
ри знайшли спосіб, як викона-
ти вимоги «Райанейра». За не-
офіційною інформацією, ір-
ландці вимагали аеропортовий 
збір 7,5 євро за одного пасажи-
ра. На сьогоднішній день у «Бо-
рисполі» він становить 17 євро. 
Втім, нові знижки, які запропо-
нували у профільному міністерс-
тві учасникам ринку, дозволять 
звести видатки авіаперевізни-
ка до очікуваних 7,5 євро. При 
цьо му пільгами скористається 
не лише «Райанейр», а й їхнiй 
конкурент — МАУ та нові грав-
ці, які можуть прийти на вітчиз-
няний ринок авіаперевезень. 
 Перший документ, який під-

готували чиновники, — це зни-
ження базової ставки збору за 
обслуговування пасажирів між-
народних рейсів. На 25%. Від-
так із 17 євро отримуємо 13... 
Втім, 13 євро — це, власне кажу-
чи, повернення до статусу-кво: 
саме такий тариф існував тут 
ще у 2008 році. «Його змінили у 
зв’язку з необхідністю модерні-
зації термінальної інфраструк-
тури аеропорту, — сказав Воло-
димир Омелян. — Однак термі-
нал давно збудовано, а збір за-
лишився. І нині він є найвищим 
серед аеропортів України». Си-
туація має змінитися з 1 липня 
нинішнього року.  
 Паралельно було запропо-
новано ще й систему знижую-
чих коефіцієнтів до цієї базо-
вої ставки. Найбільший із них 
— це 80% за зліт-посадку на но-
вий відкритий рейс. «Новий на-
прямок» — це маршрут, за яким 
компанія не літала більше, ніж 
чотири роки, і який розміщений 
на відстані понад 100 кілометрів 
від іншого летовища, куди ця 
компанія літає. Відтак хитрощі 
на кшталт відкрити рейс в ін-
ший аеропорт того ж самого міс-
та не можуть бути реалізовані. 
 Вісімдесятивідсоткова зниж-
ка на нові рейси діє тільки пер-
ший рік, а кожного наступно-
го вона зменшується на 20%. 
Отже, компаніям стане вигідно 
відкривати нові маршрути, що 
знову ж таки піде на користь па-
сажирові. 
 Ще 80% знижки на паса-
жирський збір можуть отрима-
ти компанії за залучення транс-
ферних пасажирів. Ця норма 
прямим текстом написана для  
МАУ. Адже тільки вона має у 
Борисполі хаб і тільки вона при-
возить сюди трансферних паса-
жирів.
 І остання знижка у розмірі 
40% — за збільшення кіль-
кості перевезених пасажирів. 
За прин ципом: більше пасажи-
рів — більша знижка. Якщо пе-
ревізник доставив до «Бориспо-
ля» менше, ніж 100 тисяч паса-
жирів, — його знижка дорівню-
ватиме нулю відсотків. Від 100 
до 300 тисяч пасажирів — 6,7% 
і так далі. 
 Компанія «Райанейр» підпа-
датиме під 6,7% за обсяг, оскіль-
ки оголосила про перевезення 
від 250 тисяч «паксів», а також 

80% знижку на нові напрямки: 
Ейндховен і Манчестер. А та-
кож, можливо, під пільги пот-
рапить і Стокгольм—Скавста, 
який розташований на відстані 
«прикордонних» 100 кіломет-
рів від самої шведської столиці і 
її головного летовища Арланда. 
Лондонський аеропорт «Станс-
тед» під програму «Борисполя» 
не підпадає. 
 Тож з урахуванням усіх ко-
ефіцієнтів збір для «Райянейра» 
може становити ті ж самі очіку-
вані 7,5 євро, яких і вимагала 
компанія. 

Чи подешевшають квитки?
 І хоча деякі авіаекспер-
ти стверджують, що зниження 
аеро портових зборів не приведе 
до здешевлення квитків, прак-
тика доводить цілком проти-
лежне. Так, керівник компанії 
«Майстер—Авіа», яка оперує 
аеропортом «Жуляни», Денис 
Костржевський заявив, що зни-
ження вартості квитка для па-
сажирів може становити усьо-
го лише два долари в один бік, 
адже у структурі вартості квит-
ка аеропортові збори займають 
усього лише 5—10%. 
 Але подібний підхід — доволі 
формальний. Про що вже до-
волі голосно заявила компанія 
МАУ, оголосивши днями про за-
провадження нового тарифу на 
своїх бортах: «лоукост».  За цим 
тарифом із Києва можна подоро-
жувати не дорожче «Райянейра» 
та інших компаній-лоукостерів. 
Щоправда, обмеження за тари-
фом «лоукост» є доволі значни-
ми, — втім, як і у традиційних 
авіадискаунтерів. 
 Однак умови за цим тарифом 
передбачають безоплатне пере-
везення лише  ручної поклажі, 
а за багаж, навіть вагою до 20 кі-
лограмів, доведеться доплатити. 
Також пасажирам не буде зап-
ропоновано їжі і напоїв, втім, 
пасажири МАУ вже встигли 
звикнути до цього нововведен-
ня компанії на абсолютній біль-
шості європейських маршрутів. 
Квитки не можна буде поверну-
ти чи поміняти навіть зi спла-
тою штрафу. Маємо де-факто те 
ж саме, що і при польотах на ло-
укостерах. Там, щоправда, змі-
ни формально вносити можна, 
але за доволі суттєву доплату, 
розмір якої дуже часто у кілька 

разів перевищує вартість само-
го квитка. Тож популярністю ця 
послуга у колег «Райянейру» не 
користується. 
 Ще одне обмеження: у МАУ 
квиток за тарифом «лоукост» 
можна придбати не пізніше, 
ніж за 180 днів до вильоту. І то, 
за півроку до рейсу ціна на цей 
квиток вже не виглядає над-
то лоукостівською. Найкраще 
і найдешевше купувати квиток 
за цим тарифом за 10 місяців до 
вильоту. За цим критерієм пе-
ревага за традиційними лоукос-
терами, де теоретично квиток 
за низькою ціною можна купи-
ти за чотири години до вильоту. 
Це, наголошуємо, лише в теорії, 
адже перед вильотом вартість 
квитка у дискаунтера може бути 
навіть суттєво вищою, ніж у тра-
диційних компаній, але найкра-
щі ціни вони дають за 3-4 місяці 
до вильоту. А не за 10, як МАУ.

Аукціон небаченої щедрості
 Перед минулими вихідними 
МАУ, оголосивши про запровад-
ження нового тарифу, запропо-
нувала пасажирам справді дуже 
низькі ціни на рейси з Києва. 
Подібних пропозицій зi столиці 
України, здається, ще не було. 
Так, у Барселону за тарифом «ло-
укост» можна долетіти прямим 
рейсом МАУ за 1000 грн. в один 
бік, якщо подорожувати у квітні 
2018 року, чи за 1300 грн., якщо 
летіти взимку. 
 Мінімальна вартість польо-
ту до Амстердама, яка раніше 
рідко коли опускалася нижче 
400—450 доларів туди і назад, 
нині коштує від 1600 гривень. 
Це близько 61 долара з усіма збо-
рами. 
 Тисячу чи трохи більше ти-
сячі гривень коштує політ в один 
бік із Києва до Мілана, Венеції, 
Парижа, Рима. До Варшави, 
Праги та низки східноєвропей-
ських столиць можна долетіти 
за 600 гривень. Таку ж ціну кош-
туватиме місце у літаку на рейсі 
до Вільнюса, що є цілком конку-
рентним у порівнянні з пропози-
ціями «Візейру». Приблизно ж 
стільки коштує політ до Сток-
гольма чи Хельсінки. Що у пер-
шому випадку знову ж таки скла-
де  відчутну конкуренцію новим 
рейсам «Візейру». 
 Справжньою знахідкою мо-
жуть стати рейси МАУ за тари-
фом «лоукост» для мешканців 
регіонів. Так, наприклад, рейс 
Івано-Франківськ — Валенсія 
коштуватиме близько 2000 грн. 
туди і назад. Приблизно стільки 
ж коштує переліт зі Львова до 
Болоньї, Рима, Мадрида, а пря-
мий рейс до Вільнюса коштува-
тиме навіть суттєво дешевше.     
 Але чи не найважливіше, 
що до України знову після 2008 
року повертаються дешеві внут-
рішні авіарейси. Нехай навіть 
із драконівською необхідністю 
купувати їх за десять місяців до 
вильоту. Тепер ціна перельотів 
МАУ всередині країни стартує 
від 249 гривень в один бік, що є 
трохи дешевше, ніж поїздка на 
потязі. І особливо на швидкісно-
му «Інтерсіті». 
 Таким чином  ми наближає-
мося до принципів функціону-
вання авіаринку за західною мо-
деллю, де авіатранспорт є не за-
собом пересування для багатих, 
а потужно конкурує за пасажи-
ра із залізницею та автобусним 
транспортом. Якщо ситуація 
змінюватиметься лише у пози-
тивному напрямку, у тому чис-
лі і включаючи зростання купі-
вельної спроможності україн-
ців, то вже невдовзі ми відійде-
мо від жалюгідної цифри  4% 
користувачів авіатранспортом і 
наблизимося хоч би до польсько-
го показника.  ■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Зліт зі знижкою
Україна запроваджує нові тарифи на обслуговування 
авіапасажирів, які можуть суттєво здешевити квитки та посилити 
конкуренцію. Перші позитивні результати ми бачимо вже сьогодні

■

Ірландський «Райянейр» ще де-факто не прийшов на український ринок, але вже зумів спричинити обвал цін 
на авіаперевезення. Навіть на ті напрямки, якими сам і не користуватиметься.       

❙
❙
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Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i ко-
леги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 червня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

Оксана СОВА

Квоти на експорт української продук-
ції в ЄС невеликі і за деякими позиція-
ми швидко вичерпуються, але вони не є 
вирішальними для українських експор-
терів. За словами заступника міністра 
аграрної політики з питань євроінтеграції 
Ольги Трофімцевої, сьогодні українські 
виробники продають за кордон чимало 
сільгосппродукції понад визначені квоти. 

Сплати мито й експортуй досхочу
 Якщо оцінювати структуру двосторон-
ньої торгівлі між Україною і ЄС за резуль-
татами попереднього року, то в Євросоюз 
ми експортували більш ніж на 4 мільярди 
доларів аграрної продукції, а імпортували 
менш ніж на 2 мільярди. Комітет iз між-
народної торгівлі Європейського парла-
менту проголосував за розширення авто-
номних преференцій для України, у тому 
числі й стосовно постачання на пільгових 
засадах аграрних продуктів. Щоправда, 
Єврокомісія відхилила дві позиції з вось-
ми за пропонованих: на пшеницю розгля-
далося розширення на 100 тисяч тонн, а 
на оброблені томати — 5 тисяч тонн, але ці 
пропозиції не вдалося включити до схва-
леного переліку. Втім пробуксовування 
у преференціях для українських експор-
терів не заважає останнім завойовувати єв-
ропейські ринки хорошим співвідношен-
ням «ціна-якість». «Маючи, наприклад, 
квоту на 5 тисяч тонн меду, експортуємо 
ми в Євросоюз на порядок більше, — пояс-
нює Ольга Трофімцева. — Це означає, що 
квота не є вирішальною для українського 
експортера. Тобто, ми у будь-якому випад-
ку залишаємось конкурентоспроможни-
ми, інакше не везли б поза квотою. Прос-
то збільшується ставка імпортного мита, 
яке сплачують експортери». 

Диверсифікуй, бо програєш
 Тим часом перше місце серед імпор-
терів української аграрної продукції зай-
няли азіатські країни, а Євросоюз опинив-
ся на другому місці. «На міжнародному 
ринку сільгосппродукції є два сильні азій-
ські гравцi, — Індія та Китай. Сьогодні це 
дозволяє Міністерству АПК дотримувати-
ся політики диверсифікації. Ми не повинні 
повторити болісну помилку, яку свого часу 
допустили з Росією, коли левова частка ук-
раїнського експорту йшла в одну країну. І, 
коли цей ринок закрився, наші аграрії по-
терпали від великих збитків», — нагадує 
заступник міністра. 
 Відкриття нових ринків для українсь-
кого аграрного експорту із залученням ма-
лих та середніх виробників до експортної 
діяльності — ключове завдання для Ук-
раїни сьогодні. Ми вже ввійшли до числа 
лідируючих світових експортерів аграр-
ної продукції і. За результатами минулого 
року, тільки експорт вітчизняних товарів 
харчової промисловості становив $15,5 мі-
льярда. Головними покупцями українсь-
ких агропродуктів стали країни Азії, ЄС 
та Африки. Але диверсифікація сільсько-
господарського виробництва та експорту, 
а також залучення малих та середніх ви-
робників до виходу на світові ринки ли-
шається проблемним завданням. 
 «Харчова та аграрна галузі не лише 
посідатимуть лідируючі позиції в націо-
нальному експорті, а й можуть дати пош-
товх розвитку іншим галузям економі-
ки. Тому ми активно працюємо з МЕРТ, 
МЗС та ТПП над завданнями, які сфор-
мульовані в Експортній стратегії Украї-
ни», — розповідає Трофімцева. На сьо-
годні розвиток виробництва малих фер-
мерів та експорт їхньої продукції до ін-
ших країн залежать від здатності самих 
виробників об’єднуватись у кластери або 
кооперативи. 

Вибираємо ресурси
 Організацію таких спільнот обгово-
рювали минулого тижня учасники фору-

му експортерів на Чернігівщині. Адже 
об’єднання у кооперативи чи за кластер-
ним принципом на регіональному рівні 
здатні позитивно вплинути на залучення 
інвестицій у високотехнологічне вироб-
ництво, зберігання та формування товар-
них партій для експорту. А створення ек-
спортно-кредитного агентства може стати 
ефективним інструментом фінансової під-
тримки саме малих та середніх виробників 
у їхній зовнішньоекономічній діяльності. 
 Дорожня карта стратегічного розвит-
ку торгівлі 2017-2021 визначає більш як 
півсотні завдань для 40 державних та не-
державних інституцій. Під час розробки 
Експортної стратегії проаналізували ак-
туальний стан зовнішньої торгівлі, інвес-
тицій та макроекономічних показників 
розвитку української економіки і визна-
чили три основні цілі розвитку зовніш-
ньої торгівлі. Одним із ключових пріо-
ритетів стратегії обрано розвиток вироб-
ництва та експорту української агропро-
дукції з високою доданою вартістю. На 
недавній зустрічі представників Міна-
грополітики з міжнародним економіс-
том з питань агробізнесу Європейського 
банку реконструкції та розвитку Василем 
Говгерою обговорили програми підтрим-
ки малого та середнього бізнесу в АПК та 
покращення ефективності використан-
ня ресурсів. Успіх малих форм агробізне-
су, як потенціал розвитку сільськогоспо-
дарського сектору економіки, створення 
нових робочих місць, розвитку сільських 
територій, потребує як фінансових, так 
й інформаційних ресурсів. Василь Говге-
ра пояснив мету, умови та хід реалізації 
програм iз консультування, боргового фі-
нансування та інвестицій у капітал.
 «З 2010 року реалізовано 720 економіч-
них консультаційних проектів ЄБРР, біль-
ше половини учасників у підсумку покра-
щили ефективність свого бізнесу та збіль-
шили експорт. А у рамках програми фі-
нансування з 2015 року видано майже 50 
мільйонів євро боргового фінансування в 
усіх галузях економіки», — зазначив між-
народний економіст з питань агробізнесу 
ЄБРР. З огляду на глобальні тенденції та 
зобов’язання України щодо зміни кліма-
ту актуалізовано подальше впровадження 
програми FINTECC. Ця програма поєднує 
пряме фінансування та грантові кошти на 
впровадження кліматичних технологій, у 
рамках якої підприємства мають мож-
ливість залучити консультаційні та дорад-
чі послуги або компенсувати частину інвес-
тицій на впрова дження таких технологій. 
 Інформацію та умови щодо програм 
ЄБРР зацікавлені підприємці можуть от-
римати за такими посиланнями:
 — програми консультації:https://www. 
facebook. com/ebrdbasukraine/ та http://
www. ebrd. com/work-with-us/advice-for-
small-businesses/ukraine. html;
 — програми фінансування за електрон-
ною поштою ROKievMBX@ebrd. com;
 — програми FINTECC за посиланням 
http://fintecc. ebrd. com/region/ukraine, 
або за електронною поштою: FINTECC_
Ukr@ebrd. com. ■

ДО РЕЧІ

Харчі — рушій прогресу
 За даними Держстату, оборот у промисловості 
з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів у березні нинішнього року порівня-
но з аналогічним періодом минулого зріс на 37,6 
відсотка, а в порівнянні з лютим — на 19,5. На дві 
третини зросла динаміка зовнішнього обсягу ре-
алізованої за межами країни продукції харчової пе-
реробної промисловості. Загалом, у січні—березні 
2017 року обсяг реалізованої харчової продукції 
без ПДВ та акцизу сягнув 106,7 млрд. грн, що ста-
новить п’яту частину від всього обороту промисло-
вості країни у І кварталі поточного року. На зовніш-
ні ринки у цей період було реалізовано продукції 
харчової промисловості на 31,9 мільярда гривень 
— майже третина від усієї харчової переробки. 

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Ранні ярі зернові та зернобобові 
культури посіяно на площі 2,3 мільйо-
на гектарів. Всього близько двох від-
сотків від прогнозованої площі ли-
шається аграріям до завершення вес-
няних робіт, не враховуючи площ, що 
їх доведеться пересівати через невда-
лу перезимівлю та весняні заморозки. 
За даними прес-служби Мінагрополі-
тики, на кінець попереднього тижня 
було посіяно ярої пшениці 171 тисячу 
гектарів, або 96 відсотків; ярого ячме-
ню — 1,56 мільйона гектарів, або 95 
відсотків; вівса — 197 тисяч гектарів, 
або 95 відсотків. Горохом встигли за-
сіяти 380 тисяч гектарів, перевершив-
ши спрогнозовані 330 тисяч на 15 від-
сотків. Кукурудзи на зерно вже посія-
но 3,9 мільйона гектарів із запланова-
них 4,5 мільйона гектарів, але чимало 
полів з її першими сходами вразили 
неочікувані травневі заморозки, тому 
частину площ доведеться пересівати. 
Гречкою та просом уже засіяли біль-
ше третини площ — 52 тисячі гектарів 
із 145 тисяч та 27 тисяч гектарів із 81 
тисячі відповідно. Цукровими буря-

ками вже зайнято 307 тисяч гектарів, 
або 105 відсотків до прогнозу.Соняш-
ник посіяний на площі 4,6 мільйона 
гектарів, або 85 відсотків передбаче-
них площ. Посів сої проведено на 1,3 
мільйона гектарів iз прогнозованих 
1,9 мільйона
 Обстеження посівів озимих зер-
нових культур під урожай нинішньо-
го року показав, що з посіяних восени 
7,17 мільйона гектарів отримано сходів 
на 7,15 мільйона. Озимина загинула на 
37 тисячах гектарів. Продовжують ве-
гетацію озимі на 7,12 мільйона гек-
тарів. Із них у доброму та задовільному 
стані 90 відсотків. Слабкими та зрідже-
ними виявилися культури на десятині 
оглянутих площ.
 Зокрема, сходи озимого ріпаку із 
посіяних 898 тисяч гектарів отримано 
на площі 893 тисячі гектарів. Загинули 
посіви на 67 тисячах гектарів, або семи 
відсотків площ. У доброму та задовіль-
ному стані 712 тисяч гектарів, слабких 
та зріджених 114 тисяч, або 14 відсо-
тків площ. Подальший стан посівів за-
лежатиме вiд погодних умов на період 
весняної вегетації та належного догля-
ду за ними. ■

СТАТИСТИКА

Десятина на мороз
В Україні завершують сіяти яровину

■

Що посіяв...
Фото з сайта Latifundist.com.

❙
❙

ЕКСПОРТ

Об’єднання поза квотами
Продавати вироблене за кордон допомагає вміння 
домовлятися 

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

У Полтаві на колишній вулиці Паризької 
Комуни, а нині — Пилипа Орлика, 15, 
сталася пожежа. Загорілася пам’ятка ар-
хітектури місцевого значення — невели-
кий вишуканий особняк, побудований на 
початку ХХ століття в так званому мав-
ританському стилі відомим полтавсь-
ким підрядником будівництва Наумом 
Бахмутським. За повідомленням прес-
служби ГУ ДСНС України в Полтавській 
області, до ліквідації пожежі залучили 2 
пожежні машини та 8 рятувальників. Во-
гонь знищив майже половину покрівлі, 
частину перекриття та стін, решту будів-
лі вдалося врятувати.

Автор проекту — всесвітньо відомий 
зодчий Владислав Городецький
 Подейкують, що незвичайний особняк 
Наум Бахмутський побудував для коха-
ної жінки. У 1906 році він займався спо-
рудженням Селянського банку (нині це 
будівля управління СБУ в Полтавській об-
ласті). На будівництво була виділена пев-
на сума, куди входила і плата за його ро-
боту. Підрядник так вдало розпорядився 
грішми, що їх вистачило на те, щоб звести 
приміщення банку й до того ж побудувати 
власний житловий будинок. У період гро-
мадянської війни Наум Бахмутський бу-
цімто емігрував до Франції, а унікальна 
споруда пізніше була націоналізована ра-
дянською владою. Згадується й той факт, 
що нащадки відомого підрядника якось 
було зацікавилися особняком і хотіли на-
віть заявити про свої права на нього, про-
те, побачивши, у якому він стані, охолону-
ли. Не так давно будинок викупив замож-
ний полтавський підприємець, придбав-
ши його мешканцям нове житло. Відтоді 
будинок Бахмутського стояв порожнім.
 «Особняк Бахмутського, зведений на 
колишній Дворянській вулиці, і досі не 
відзначений дослідниками та туристами, 
хоча за унікальністю образно-стильового 
вирішення, вишуканістю та досконаліс-
тю є не менш цікавим та оригінальним у 
порівнянні з іншими, більш відомими ар-
хітектурними перлинами Полтави, — на-
писав у своєму дослідженні відомий пол-
тавський архітектор Валерій Трегубов (на 
жаль, нині покійний). — В енциклопедич-
ному довіднику «Полтавщина» знаходи-
мо скупу довідку про нього: «Будинок 
Бахмутського споруджено в 1906 році у 
стилі раннього романтичного модерну. 
Належав підряднику Бахмутському. Му-
рований, одноповерховий, асиметричний 
у плані. У вирішенні фасадів використано 
стилізовані елементи мавританської куль-
тури. Ліворуч від парадного входу над бу-
динком облаштовано декоративний міна-
рет...» Як могло статися, що у провінцій-
ній Полтаві з традиційно класицистични-
ми та неоренесансними уподобаннями на 
початку ХХ століття з’явився такий не-
звичний за стилістикою будинок? Чому 
саме в непритаманній «мавританській» 
архітектурі вирішено його головний фа-
сад? І, найголовніше, хто є автором цьо-
го незвичайного твору?» На переконання 
Валерія Олександровича, автором проек-
ту особняка Бахмутського був всесвітньо 
відомий зодчий Владислав Городецький. 
Таке відкриття прийшло після порівнян-
ня архітектури Караїмської кенаси, побу-
дованої Владиславом Городецьким у Києві 
протягом 1898—1902 років, та особняка 
Бахмутського. Детальний порівняльний 
аналіз тільки посилив переконання: це, 
безумовно, Городецький!
 «По-перше, у такій стилістиці, нез-
вичній та унікальній, в Україні збудова-
но тільки ці два будинки, — аргументу-
вав Валерій Трегубов. — По-друге, на-
вряд чи якийсь інший архітектор почат-
ку ХХ століття наважився б компілювати 
на підставі проекту кенаси Городецького 
або наслідувати манеру майстра з огляду 
на неприпустимість порушення його ав-
торських прав. Та навіть якби хтось і на-
важився на плагіат, то навряд чи зміг би 
створити таку досконалу композицію «а-
ля Городецький», яку ми бачимо в особ-
няку Бахмутського. По-третє, загаль-
на пластика фасадів обох будівель має 
яскраво виражені спільні риси, хоча при 
цьому об’ємно-просторове вирішення ке-
наси більш моноцентричне й масштаб-
не. Особняк Бахмутського відрізняється 
більш вільною, модерновою, асиметрич-

ною об’ємно-просторовою пластичністю. 
І все ж порівняння бічного фасаду кена-
си з авторського креслення Городецького 
та фасаду особняка Бахмутського демонс-
трує їхню очевидну спорідненість. Майс-
терність деталізації, продемонстрована 
Городецьким при вирішенні зовнішнього 
вигляду київської кенаси, віртуозно про-
довжена ним при опорядженні головно-
го фасаду особняка Бахмутського в Пол-
таві. Зрозуміло, що різний рівень місто-
будівної та соціальної значущості кенаси 
та особняка змусив Городецького вдатися 
до більш лаконічного декорування остан-
нього».
 Досконалість орнаментики фасаду бу-
динку Бахмутського дала можливість Ва-
лерію Трегубову припустити, що й у Пол-
таві фасадне опорядження виконував 
скульптор Еліа Сала, котрий декорував 
київську кенасу, а художньо-декоратив-
не цементне литво, ймовірно, виготовля-
лося на заводі «Фор», одним із засновни-
ків якого був Владислав Городецький. Тут 
відливали й декор київської кенаси. Ва-
лерій Олександрович пояснює й те, яким 
міг бути ланцюжок «виходу» Городець-
кого на Полтаву. Річ у тім, що автором 
проекту Селянського банку був відомий 
київський архітектор Олександр Кобелєв. 
Загальновідомим є факт приятельсь-
ких стосунків Кобелєва та Городецько-
го. Ймовірно, завдяки Кобелєву відомий 
полтавський підрядник і познайомився з 
його іменитим приятелем. Документаль-
но підтверджена й участь Городецького 
разом із Кобелєвим у роботі губернського 
журі з розгляду конкурсних проектів ме-
моріальної каплиці, що з’явилася згодом 
на вулиці Зіньківській у Полтаві. «Підсу-
мовуючи викладене вище, можна ствер-
джувати, що видатний майстер мав до-
статньо тісні зв’язки з Полтавою й зали-
шив у місті одну зі своїх архітектурних 
перлин — особняк Бахмутського, який з 
огляду на наведені аргументи має всі під-
стави бути долученим до переліку творів 
Владислава Городецького та внесеним до 
Державного реєстру пам’яток загальнона-
ціонального рівня», — дійшов висновку 
Валерій Трегубов.

За схожих обставин у Полтаві 
знищено не одну будівлю на користь 
забудовників
 Фактом загорання історичної будів-
лі вже зацікавилися правоохоронні орга-
ни. Як повідомив керівник відділу комуні-
кацій ГУ Національної поліції в Полтавсь-
кій області Юрій Сулаєв, за фактом підпа-
лу порушено кримінальне провадження. 
Його причини, сподіваємося, встановить 
слідство. Те, що в полум’ї пожежі опини-

лася архітектурна перлина міста, обурило 
активну громадськість. Багато хто з пол-
тавців вважає, що пожежа сталася неви-
падково, пов’язуючи це з тим, що поряд з 
історичною будівлею ведуть будівництво 
житлової багатоповерхівки (забудовник — 
ТОВ «СМНК-37»). Кандидат архітектури, 
член консультативної ради з питань охо-
рони культурної спадщини при управлін-
ні культури Полтавської облдержадмініст-
рації Оксана Бєлявська вважає: оскільки 
центральна вулиця Соборності в Полтаві 
вже забудована, всі вільні майданчики зай-
няті, торговельні місця розібрані, підпри-
ємці починають освоювати другорядні ву-
лиці. Одна з таких — Пилипа Орлика.
 — Ви знаєте, що її почали забудовува-
ти не вчора, — зауважує Оксана Юріївна. 
— Там зводять житлові висотки всупереч 
усім нормативним документам (зокрема, 
в Полтаві існує історико-архітектурний 
опорний план), які обмежують будівниц-
тво в історичній зоні. Але на це в нас особ-
ливо ніхто не зважає. Звісно ж, забудов-
никам та інвесторам вигідно забудовувати 
цілі квартали багатоповерхівками — зво-
дити малоповерхові об’єкти економічно 
непривабливо. Тож розгляньмо кварта-
ли, про які йдеться. Першою на згаданій 
вулиці за схожих обставин чомусь рап-
том загорілася будівля музичних класів 
Феофанії Базилевич початку минулого 

століття — також пам’ятка архітектури 
місцевого значення. На тому місці тепер 
з’явився комерційний заклад. Минулої 
весни ліквідували старовинний будинок 
на вулиці Стрітенській, 18, — хоч він і не 
був пам’яткою архітектури, але вважав-
ся цінною фоновою забудовою і зносити 
його, вважаю, було просто злочином. А те-
пер подумаймо логічно: забудовнику пот-
рібен увесь квартал. І він зноситиме все, 
що стоїть на його шляху, його не цікавить, 
пам’ятка це чи ні. Коли зруйнували згада-
ний  будинок на вулиці Стрітенській, для 
мене було очевидним, що наступним ста-
не особняк Бахмутського. От і почалися 
спроби з його ліквідації. Історичну будів-
лю не захочуть обминати, ніхто не зважає 
на те, що будь-яка пам’ятка має охоронну 
зону, в межах якої не можна проводити за-
будову. Та й узагалі, якщо дотримуватися 
законодавства з охорони культурної спад-
щини, в тому районі зовсім не можна зво-
дити висоток. Але в нашому місті це мож-
ливо. Чому? Про це потрібно запитати в 
керівництва Полтави і зокрема головного 
архітектора міста, який повинен регулю-
вати політику щодо забудови.
 А щодо підпалу будинку Бахмутського, 
то, на думку Оксани Юріївни, то був проб-
ний камінь: як відреагує на цей факт гро-
мадськість? «Громадськість обурюється, і 
це позитивний знак: гадаю, активісти на-
глядатимуть за цією будівлею, робитимуть 
усе, аби її зберегти. Тим паче що це уні-
кальне творіння архітектора Владислава 
Городецького, відомого не лише в Україні, 
а й у всьому світі (до речі, про це в нашому 
місті ніхто не знав, поки Валерій Трегубов 
не провів відповідну розвідку). Знищити 
цю пам’ятку означає обірвати ще одну ни-
точку унікальності архітектури Полтави, 
— наголошує Оксана Бєлявська. — Я вва-
жаю, що вкладати в культуру — усе одно, 
що вкладати в націю. Чесно кажучи, не 
знаю, чи можна донести до свідомості забу-
довників думку про цінність об’єктів куль-
турної спадщини. Мені здається, якщо 
проводити просвітницьку роботу, то мож-
на. Але це повинен хтось робити. І, окрім 
того, покарання за недотримання законо-
давства про охорону пам’яток культурної 
спадщини має бути суворим і поширюва-
тися на всіх, хто його порушує. А насамкі-
нець міське та обласне управління куль-
тури повинні слідкувати за дотриманням 
згаданого законодавства, перешкоджа-
ти псуванню і знищенню пам’яток та ін-
формувати про це Міністерство культури 
України. Чому вони цього не роблять, не 
можу сказати». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Перші три автомати 
з доочистки питної води 
встановили в обласному 
центрі працівники кому-
нального підприємства 
«Черкасиводоканал». 
 Тож відтепер черка-
щани можуть купувати 
артезіанську воду не лише 
безпосередньо на підпри-
ємстві, як це було раніше, 
а ще й у середмісті непо-
далік драматичного теат-
ру, в Південно-Західному 
районі та в мікрорайоні 
Митниця. 
 За словами Сергія Ов-
чаренка, директора «Чер-

касиводоканалу», на вста-
новлення таких автоматів 
міська рада виділила 450 
тисяч гривень. 
  Вода проходить 
дев’ять ступенів очистки. 
Тож її якість, наголошує 
пан Овчаренко, гаранто-
вана. Якщо є бажання, 
то можна набрати з бан-
комата й мінералізова-
ну воду. Варто лише на-
тиснути кнопку «мінера-
ли».
 Аби купувати воду в 
щойно встановлених ав-
томатах, черкащани ма-
ють придбати у водокана-
лу спеціальну карточку. 
А поповнювати її можна 

в касі підприємства, або 
з власного карткового ра-
хунку через банкомати.
 Вартість літра питної 
артезіанської води — 35 
копійок. До того ж авто-
мати працюють цілодо-
бово. 
 Корисна інформація 
для вандалів — автомати 
з доочистки води облад-
нані системою безпеки й 
перебувають під пильним 
оком охоронної фірми.
 До речі, «Черкаси-
водоканал» уже тради-
ційно до літнього сезону 
відкрив для містян вісім 
фонтанів і 18 питних фон-
танчиків. ■

Є ПРОБЛЕМА

Ламати — не будувати
У полум’ї пожежі опинилася справжня архітектурна перлина Полтави — особняк 
відомого підрядника Бахмутського. Чи випадково?

■

Поряд з унікальною історичною спорудою ведеться будівництво житлової багатоповерхівки.
Фото автора.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

 Спрага — ніщо
 У Черкасах установили  автомати з доочистки питної води

■
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«Продукти глибокої переробки 
спустошують гаманець 
і крадуть здоров’я»
 «Усі хвороби — від нервів», — 
кажуть люди. Надмірні хвилю-
вання, хронічний стрес, за слова-
ми лікарів, підступні тим, що роб-
лять організм беззахисним перед 
інфекціями, провокують перед-
часне старіння, недуги, пухли-
ни, зокрема й злоякісні. Звісно, 
не завжди є можливість відвер-
нути стрес, але зменшити його 
вплив на здоров’я — нам під силу. 
Яким чином? Насамперед, відко-
ригувавши власне харчування і 
переглянувши режим дня. Над-
мірні негативні емоції, як відомо, 
дуже небезпечні для здоров’я, а 
якщо вони ще й трапляються час-
то — наслідки можуть бути дуже 
плачевними. 
 Фахівці зі здорового харчу-
вання звертають увагу на такий 
факт: майже 40% українців не сні-
дають. Відтак   переїдають під час 
обіду  та, особливо, вечері. А пере-
їдання шкідливе тим, що прово-
кує ожиріння, розвиток атероск-
лерозу, цукрового діабету другого 
типу та багатьох інших проблем зі 
здоров’ям. Тому не відмовляйте-
ся від раннього прийому їжі — це 
важливо. 
 Дуже важливо харчувати-
ся збалансовано та різноманіт-
но. Дієтологи наголошують: пів-
тарілки, яку готуємо собі до тра-
пези, повинні займати овочі 
— свіжі, варені, печені, одну 
четвертину — круп’яні продук-
ти (каші, висівковий хліб), ще 
чверть — білкові страви (яйця, 
відварене нежирне м’ясо, кисло-
молочні продукти, бобові, гри-
би). Дотримання таких пропор-
цій, що їх рекомендують фахів-
ці зі здорового харчування, доз-
волить зміцнити імунітет. 
 — Намагайтеся утримува-
тися від шкідливої їжі. Продук-
ти глибокої переробки не лише 
спустошують гаманець, а й кра-
дуть запаси здоров’я, — переко-
нана столичний лікар-терапевт 

Ольга Шидловська. — Штучної 
їжі немає у природі: не ростуть 
сухарики або чипси на деревах, 
а на кущах — сосиски чи торти, 
немає джерел, з яких б’ють газо-
вані солодкі напої. 
 Лікар радить оминати те, що 
неприродне. В таких продуктах 
надмір цукру, консервантів, бар-
вників, насичених і трансжирів, 
які збільшують ризик «зароби-
ти» цукровий діабет, нервові роз-
лади, інсульт, інфаркт, онколо-
гічні захворювання.
 Натомість у вашому раціоні 
має бути достатньо корисних 
продуктів. І це не якісь недоступ-
ні делікатеси, наголошує лікар. 
 — Потужний адаптоген — 
зелений чай, варто випивати 2-
3 чашки цього напою за день, — 
продовжує Ольга Миколаївна. — 
Імбир, порошок куркуми, часник 
та цибуля мають протизапальні, 

противірусні, антибактеріальні 
властивості — додавайте їх до на-
поїв, супів, м’яса та риби. Бажа-
но щовечора вживати зубець час-
нику. 
 Дієтологи рекомендують 
каші, салати та йогурти збагачу-
вати кількома чайними ложка-
ми насіння льону, яке має проти-
запальні, ранозагоювальні влас-
тивості, очищає організм від ток-
синів. Грецькі горіхи корисні для 
мозку, серця, судин, хребта та 
суглобів — бодай 3-4 горіхи має-
те з’їдати за день. Робіть акцент 
на різнокольорові овочі, фрукти 
та ягоди: капуста всіх сортів, пас-
тернак, петрушка, селера, морк-
ва, буряк, гарбуз, яблука, чорно-
слив, чорниця, вишні, смороди-
на, журавлина. Пігменти, які на-
дають різного кольору рослинам, 
захищають клітини організму від 
руйнування вільними радикала-

ми, а клітковина сприяє росту ко-
рисних кишкових бактерій, пог-
линає токсичні речовини, віруси, 
«поганий» холестерин та канце-
рогени, запобігає раковим захво-
рюванням.
 — Дуже доречні в раціоні на-
пої з цикорію, — зауважує Оль-
га Шидловська. — Він оздоров-
лює підшлункову залозу, нор-
малізує рівень цукру в крові. Ко-
рисно додавати до каш, яблучного 
пюре, кефіру, кави та напоїв поро-
шок кориці — він покращує робо-
ту серця. Напій із шипшини (зава-
рені сушені ягоди або розведений 
водою сироп) збагатить організм 
вітаміном С, який дуже важливий 
для серцево-судинної системи.

Свіже повітря та чиста вода — 
тонус для організму
 Лікарі не втомлюються нага-
дувати: шкідливі звички вкоро-
чують віку, а якщо організм зне-
силений хронічним стресом — то 
й поготів. Тому відмовитися від 
куріння й алкоголю — у ваших 
інтересах. 
 Куріння руйнує судини, пе-
решкоджає руху кисню до ор-
ганів та тканин, спричинює за-
пальні процеси, збільшує ризик 
злоякісних новоутворень. А ал-
коголь руйнує клітини печін-
ки, погіршує її здатність очища-
ти організм від токсинів. Токсич-
ний алкоголь і для нервової сис-
теми, руйнує пам’ять, погіршує 
концентрацію уваги.
 Крім того, важливо рухатися. 
«Активна ходьба, декілька прой-
дених пішки зупинок на роботу 
та з роботи, — значно доцільні-
ше, ніж споглядання телевізора 
чи спілкування з комп’ютером, 
— переконана Ольга Шидловсь-

ка. — Загалом прогулянки на сві-
жому повітрі допомагають трима-
ти організм у тонусі».
 Не забувайте, що достат-
ня кількість сну оздоровлює ор-
ганізм — намагаймося лягати 
спати до 22-ї години. «Варто по-
вернутися до звички наших пред-
ків-селян: лягати спати і проки-
датися разом із курми. Такий ре-
жим сну природний для організ-
му людини», — каже лікар.
 Людям, які тривалий час зму-
шені сидіти за комп’ютером або 
письмовим столом, необхідні ре-
гулярні вправи для шийного та 
поперекового відділів хребта. 
«Сидяча» робота загострює деге-
неративні захворювання хребта, 
що проявляються дискомфор-
том та болями у шиї та спині. Ре-
гулярні щоденні вправи допомо-
жуть швидше прокинутись та не 
допустити проблем зі спиною. 
 «Важливо пити чисту воду. 
Склянка води за 30 хвилин до їди 
покращує травлення, очищає ор-
ганізм від шлаків. Але приблизно 
80 % води бажано випити до 18-ї 
години вечора, аби попередити на-
бряки», — нагадує фахівець.
 І найважливіше: намагайте-
ся дивитися на життя з оптиміз-
мом. «Уникайте негативу в будь-
яких проявах — абстрагуйте-
ся від потоку тривожних но-
вин, спілкуйтеся з позитивними 
людьми. Життя доводить: пози-
тивні емоції зміцнюють імунітет, 
підвищують адаптаційні можли-
вості організму, є потужним ан-
тидепресантом. Тому допомога 
людям, які її потребують, спіл-
кування з друзями, походи в те-
атри, на виставки, читання ціка-
вих книг — надійна профілакти-
ка хронічного стресу». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Науковці університету штату 
Юта розробили перші в світі окуля-
ри, які завдяки спеціальному алго-
ритму самі змінюють свою форму в 
залежності від відстані об’єкта та 
вад зору їх власника, повідомляєть-
ся на сайті американського Націо-
нального інституту біомедичних до-
сліджень та біоінженерії. Зміна кон-
трастності зображення триває лише 
14 мікросекунд, тобто в 25 разів мен-
ше, ніж моргання ока. 
 Окуляри, які розробили професор 
Карлос Мастранджело та докторант 
Назмула Хасан, мають лінзи, напов-
нені гліцерином, що міститься між 
двома гнучкими мембранами в елек-
тромеханічних рамках. Конструкція 
монтується в електромеханічній сис-
темі, завдяки чому можна змінюва-
ти фокусну відстань. Тобто одна пара 
окулярів може замінювати кілька 
пар окулярів різної оптичної потуж-
ності. 
 Директор програмних розробок 
Національного інституту біомедич-
них досліджень та біоінженерії док-
тор Андрю Вейтц пояснює, що засто-
сування всіх цих технологій мало 
одну мету — створення універсаль-
них окулярів, які задовольнятимуть 
усіх пацієнтів на різних стадіях та 
формах розладу зору. 

 Обслуговування таких окулярів 
дуже просте. За допомогою закла-
деної в них програми потрібно ввес-
ти до системи дані про стан зору ко-
ристувача, а далі розміщений на 
місточку між двома лінзами датчик 
завдяки пульсації інфрачервоних ім-
пульсів вже сам збирає інформацію 
про те, як далеко користувач дивить-
ся. А далі алгоритм автоматично під-
лаштовує гостроту зору, що займає 
якихось 14 мілісекунд. 
 Головними вадами окулярів є їх 
розмір та не зовсім естетичний виг-
ляд. Вчені, які розробили старт-
апSharpeyes («Гострі очі»), тепер 
працюють над мініатюризацією оку-
лярів та наданням їм привабливого 
вигляду. Винахідники розрахову-
ють, що інтелігентні окуляри надій-
дуть у широкий продаж через три 
роки. ■

Олег БРРОВСЬКИЙ

 Вчені Оксфордсько-
го університету в Анг-
лії створили прототип 
штучної сітківки. Це 
ключовий шар клітин 
ока. Імплантат на її під-
ставі може допомогти по-
вернути зір багатьом лю-
дям. 
 Білки в клітинах сіт-
ківки перетворюють світ-
ло в нервові імпульси, 
які передаються до моз-
ку. Подібним чином діє 
цифрова матриця фото-
апарата. Докторант Окс-
фордського університету 
Ванесса Рестрепо Шилд 
та її колеги створили тон-
ку синтетичну сітківку. 
«Нам був потрібен дуже 
міцний, але еластичний 
матеріал. Після безлічі 
проб ми зупинились на 
гелі, який самі ж і розро-
били. Також ми ство-
рили з краплинок води 
штучні клітини, що міс-
тять білки, які трансфор-
мують світло в електрич-
ні імпульси», — поясни-
ла молода винахідниця. 
 Наразі штучна сіт-
ківка є двовимірною, але 
3D-принтер у майбутньо-
му має допомогти у ство-
ренні тривимірної мо-
делі. Теоретично, такі 
імплантати могли б ря-
тувати зір людям, чия 
природна сітківка зазна-
ла деградації. ■

АКТУАЛЬНО

А спати лягайте з курми!
Оптимізм, позитивні емоції та здорове харчування допоможуть подолати стрес

■

Диво-окуляри.❙

ВИНАХОДИ

Сам собі окуліст
Окуляри, які достосовуються до зору

■

Синтетична сітківка.❙

ВІДКРИТТЯ

Шанс для мільйонів 
повернути зір
Британські вчені створили штучну сітківку

■

Прогулянки на свіжому повітрі оздоровлюють і допомагають 
подолати стрес.
Фото з сайта samaya-krasivaya.info.

❙
❙
❙

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Ванесса Рестрепо Шидл.❙
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Микола ЦИВІРКО       

 На черговому мистецько-
му святі, влаштованому Му-
зеєм гетьманства, — вистав-
ці текстильної композиції та 
гобелена «Від неба до землі» 
ніжинської майстрині Єв-
генії Липовецької, не було 
особливого бажання ділити 
експозицію на просто текс-
тиль і гобелени. Світ, який 
явила художниця, настіль-
ки відразу захоплював, бук-
вально забирав у якісь не-
збагненні далі, що думати 
про суто технічні тонкощі 
не хотілося. 
 «Єднання»... Може, цей 
філософський твір, що пере-
гукується з девізом вистав-
ки, і є ключовим? Банду-
рист, який, за задумом ав-

тора, немов проступає з 
панорами українського лісо-
степу, з його невеликими уз-
вишшями, байраками, ха-
тинками в оточенні садків... 
Обов’язкову для гобелена 
яскравість і виразність форм 
поєднано з монументальніс-
тю. І це невипадково.  
 За плечима в 29-річної 
художниці не тільки закін-
чене з дипломом із відзна-
кою Ніжинське училище 
культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької (спе-
ціальність «Декоративно-
прикладне мистецтво»), а 
й Київський державний ін-
ститут дизайну та декора-
тивно-прикладного мистец-
тва імені Михайла Бойчука 
(спеціальність «Монумен-
тально-декоративний жи-

вопис»). 
 І цей ненав’язливий і 
дуже природний монумен-
талізм неважко завважити 
в «Пісні літньої ночі» (пос-
тать мавки чи польової ру-
салки), «Різдвяному сні» 
(янгол) тощо. Ба навіть у не-
великих за розміром роботах 
є цей вивищений і гіперболі-
зований центр, який відразу 
«чіпляє» вас, змушує зупи-
нитись і дивуватись, як за 
допомогою ткацького верс-
тата можна було досягти та-
кого ефекту («Чарівна пта-
ха»). Особисто в мене нена-
роком виникла асоціація з 
наскельними розписами Са-
хари, де вражають неймовір-
но великі силуети мислив-
ців чи пастухів і малі, мов 
комахи, газелі, буйволи, ге-

парди... Якщо це збіг, то він 
грає на користь пані Євгенії. 
Адже прадавні художники 
інтуїтивно мали бездоган-
ний смак і випадкового ні-
чого не робили.
 Невдячна справа — опи-
сувати словами образотвор-
че мистецтво. Й  обмовка про 
можливий вплив давнини на 
творчість майстрині також 
невипадкова. Після учили-
ща вона ще встигла закінчи-
ти Полтавський національ-
ний педагогічний універси-
тет імені В.Г.Короленка за 
спеціальністю «Образотвор-
че мистецтво» і, між іншим, 
перемогти у Першому міжна-
родному українсько-канад-
ському конкурсі дослідниць-
ких робіт студентів. Дослід-
ницьких — ось що цікаво.■

Людмила НІКІТЕНКО

У черкаському селі Куцівка днями вша-
новували поета та письменника Тодося 
Осьмачку, який народився у цьому селі та 
свого часу написав рядки «Моя тужлива 
Україно, таку тебе я полюбив...» До 122-ї 
річниці з дня народження — уродини 16 
травня — у місцевій церкві Різдва Пре-
святої Богородиці відбулася панахида за 
упокій душі поета. Також у селі пройшли 
поетичні читання, а голова журі Всеук-
раїнського літературного конкурсу імені 
Тодося Осьмачки Валентина Ковален-
ко вручила диплом та грошову премію 
київському поетові Сергію Пантюку, який 
став цьогорічним лауреатом за видану 
збірку «Так мовчав Заратустра». 

Він дуже любив Куцівку
 У Куцівці пишаються своїм відомим 
земляком і шанують його пам’ять. Іменем 
Тодося Осьмачки назвали вулицю, в цент-
рі села на стіні Будинку культури на честь 
письменника встановили меморіальну 
дошку, а на місці батьківської хати — 
пам’ятний знак. 
 «До пам’ятного знака ми приходимо в 
день народження Тодося Осьмачки — 16 
травня, коли до нашого села з’їжджаються 
шанувальники творчості письменника з 
Києва, Черкас та Сміли», — розповідає 
«Україні молодій» сільський голова Ку-
цівки Ігор Волошин.
 У місцевій школі та в сільській бібліо-
теці створили музейні куточки, присвя-
чені Тодосю Осьмачці. Збирати матеріа-
ли, наголошує пан Ігор, було нелегко, 
адже творчість поета довгі роки замовчу-
валася. Але землякам таки вдалося це зро-
бити, і тепер усі, хто приїжджає до Куців-
ки, мають змогу детально ознайомитися з 
життям та творчістю письменника.
 У Куцівці зуміли зберегти й церкву Різ-
два Пресвятої Богородиці, в якій хрести-
ли майбутнього письменника. Її було зве-
дено у стилі пізнього класицизму відомим 
архітектором Мезенським ще у 1846 році 
за кошти тодішнього власника Куцівки 
генерал-майора Орлова. Сільський голо-
ва Ігор Волошин каже, що храм будували 
без цементу, кованими цвяхами й тесаною 
«вагонкою». 
 До середини минулого століття церква 
була діючою, а потім її закрили й пробува-
ли зруйнувати. Та хрест на дзвіниці не під-
дався атеїстам, його змогли лише нагну-
ти. У 80-х роках керівників села змушува-
ли зняти хрест повністю, але таку вказівку 
люди в Куцівці відмовилися виконувати.. 
 Рідну сільську церкву Тодось Осьмач-
ка згадує у своєму романі «Ротонда душо-
губців». Свого часу на відновлення храму 
у своєму селі письменник пожертвував 35 
тисяч доларів.
 Він дуже любив Куцівку. І згадував 
малу батьківщину все своє життя, куди 
б його не закидала доля. А вона була дуже 
нелегкою.

Батько працював на поміщика 
Терещенка
 Поет народився в Куцівці в 1895 році в 
родині робітника Степана Осьмачки, який 
працював на поміщика Терещенка. Бать-
ко Тодося був людиною здібною. Він само-
тужки освоїв ветеринарну справу, у селі 
його поважали. Через бідність освіту в ро-
дині зміг дати тільки найстаршому синові 
Тодосю: у сімнадцять років той закінчив 
гімназію і став писарем у Куцівській еко-
номії.
 Після революції Тодось Осьмачка учи-
телює, а потім навчається в Київському 
інституті народної освіти. Тут він почи-
нає писати вірші. Першу збірку «Круча», 
яку відзначали за блискучу народну мову 
та глибину образності, друкує в 1922 році. 
Друга книга поезій поета виходить через 
три роки й називається «Скитські вогні». 
Це своєрідний гімн українському степо-
ві, так про збірку відгукуються критики. 
Ще через чотири роки у світ виходить тре-
тя збірка поета — «Клекіт». Тогочасний 
дослідник літератури Сергiй Єфремов вва-
жав Тодося Осьмачку «пiсля Шевченка 
вище за будь-кого іншого», оскільки поет 
«пiдняв у поезiї могутнiй i трагiчний образ 

українського селянства, що було найбiль-
шою рушiйною силою революцiї, а потiм 
стало найбiльшою її жертвою». 
 У 1930 роцi з-під пера Осьмачки ви-
ходить друком переклад Шекспiрового 
«Макбета». А от поему «Дума про Зiнька 
Самгородського» видати у світ йому не 
вдалося. Оскільки сталінські репресії, 
котрі набирали обертів у ту пору, заче-
пили й Тодося Осьмачку. Через доноси 
письменника починають переслідувати, 
називають «бандитом» та «ворогом на-
роду», а його книги вилучають з обігу та 
знищують. 

«Якщо можна перелити Україну в 
слово, — то це повість Осьмаччина»
 Рятуючись від репресій, Тодось Ось-
мачка переховується, зокрема і в рідній 
Куцівці, вдаючи божевільного. Згодом 
він перебирається до Львова, сподіваю-
чись нелегально перетнути польський 
кордон. Таких спроб було кілька, але 
щоразу Осьмачку ловили й відправля-
ли за ґрати Бутирки та Лук’янівської 
в’язниці, звинувачуючи у шпигунстві. 
І все-таки йому поталанило вибратися 
на Захід. 

 Він мешкав у Югославії, Франції, 
Німеччині, Канаді, чотирнадцять років 
прожив у Сполучених Штатах. З-під його 
пера в ту пору вийшли повісті «Старший 
боярин», «План до двору», «Ротонда ду-
шогубцiв», які за радянських часів були 
заборонені цензурою, він успішно пере-
кладає О. Уайльда i У. Шекспiра. У пла-
нах письменника була нова збiрка поезiй 
i афоризмiв «Людина мiж свiдомiстю i 
природою», але збутися цьому не судило-
ся. У липні 1961 року письменника розби-
ває параліч. Його лікують у лікарні Нью-
Йорка, але 7 вересня 1962 року на 67-му 
роцi життя Тодось Осьмачка помирає. 
 «За винятком, може, Шевченкових 
віршів і Гоголевих українських повістей, 
наша література ще не знала такої ук-
раїнської книжки, як «Старший боярин». 
Якщо можна перелити Україну в слово, — 
то це повість Осьмаччина. Якщо може сло-
во запах України пронести, — то пахтить 
ця книжка всією запашністю України. 
Якщо можна в слові збудувати батьківщи-
ну-державу, — то це вона збудована, зри-
мо і живовидячки», — так влучно відгу-
кувався про творчість Тодосія Осьмачки 
історик української літератури професор 
Гарвардського та Колумбійського універ-
ситетів Юрій Шерех. 
 Сьогодні в Україні читають Осьмачку, 
його твори можна купити у книгарнях. 
Приємно, що його пам’ятають і шанують 
на малій батьківщині — в рідній Куцівці, 
а в Смілi діє міськрайонний благодійний 
фонд «Тодося Осьмачки». До речі, це за 
його кошти встановлено пам’ятний знак 
на місці рідної хати письменника в Куців-
ці, перевидано роман письменника «План 
до двору», встановлено знак маршрутного 
орієнтування для туристів на трасі «Сміла 
— Умань». 
 «Сподіваємося і на швидке повернен-
ня поета із-за океану до рідної землі. Про 
це вже пройшли перемовини із церков-
ною громадою Едмонтона (Канада), де по-
хований Тодось Осьмачка, витравлений 
з України як націоналіст, «найнахабні-
ший поет СРСР» «жидівською радянсь-
кою владою», як він писав у своїй «Ро-
тонді душогубців». Повірте: чим глиб-
ше сягаєш щирцевих глибин походжен-
ня митця, тим прозірливіше осягаєш і 
його слово, і себе, й історію своєї землі», 
— підсумовує на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» черкаська письменниця Валентина 
Коваленко. ■

АРТ-ПРОСТІР

Монументальність гобелена
Дослідницькі мотиви у творчості  Євгенії Липовецької

■

Євгенія Липовецька.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДО ДАТИ

«Моя тужлива Україно...» 
Витравлений з України як націоналіст і «найнахабніший поет СРСР» письменник 
Тодось Осьмачка може повернутися на батьківщину після смерті

■

Пам’ятна дошка Тодосю Осьмачці у рідній Куцівці.❙
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Олексій МИКИТЕНКО, письменник і публіцист

 Всесвітньо відомий український геній 
сучасного живопису Іван Марчук нещодав-
но зробив надзвичайно дорогоцінний по-
дарунок численним шанувальникам свого 
таланту — в одному з конференц-залів ін-
формаційного агентства «Укрінформ» ми-
тець презентував альбом-каталог робіт, що 
припали на початок i водночас основний пе-
ріод становлення його творчості впродовж 
1965—1981 років та складають перший із 
дванадцяти авторських живописних цик-
лів «Голос моєї душі», «Іван Марчук: кар-
тини-притчі (ранній період)». Видання по-
бачило світ завдяки неабияким старанням, 
насамперед, щоб зібрати слайди творчих 
робіт, розкиданих на сьогодні по найрізно-
манітніших куточках планети, столичного 
Видавництва «Фенікс». А ще воно здобрене 
стислими, але фаховими передмовою та ко-
ментарем мистецтвознавців Тамари Стрип-
ко й Олени Балун. І це все в першу чергу для 
того, щоб його творчість, як зазначив сам 
художник, знали глибше й предметніше. 
 А потреба в таких знаннях є чимала. Це 
підтвердила й сама презентація. Адже, поп-
ри надзвичайно широкий, включно з між-
народним, розголос про творчість митця, 
вона все-таки приховує в собі безліч таєм-
ниць. Та і саме його життя від самісінько-
го початку складалося так, що ніщо не про-
віщало неочікуваного виверження твор-
чого «Везувію» з-під його рук як у плані 
змісту картин, так і в плані художнього ме-
тоду їхнього створення. Хоча з дитячих літ 
хлопчина, що народився в селі Москалівка 
з чарівною річечкою Горинь на Тернопіль-
щині й належав до багатодітної (з шести ді-
тей двоє померли ще маленькими) роди-
ни, вирізнявся серед однолітків неабиякою 
жвавістю та впертою дивакуватістю, з не-
одмінним бажанням обов’язково, бодай і з 
бійкою та сльозами на очах, завжди відсто-
яти своє переконання. А ще був неперевер-
шеним «чемпіоном» iз видирання вороня-
чих гнізд та разом із сестрами помічником 
батькам по господарству. Хоча жили вони 
досить бідно, навіть дуже бідно, що гірко й 
згадати. І це попри те, що село, яке нарахо-
вувало тоді до трьохсот дворів, було населе-
ним пунктом обдарованих людей на всі пот-
рібні сільські ремесла, серед яких його бать-
ко теж не загубився своїм многоталанням, 
адже був ткач і швець, муляр і стельмах, ко-
валь і... каліграф, що мимоволi створювало 
йому чималий авторитет серед односельців 
та робило їхнє дворище постійним місцем 
зібрань для останніх. Тож мама Наталя Ар-
ламівна, в свою чергу, просто мучилася тим, 
щоб якось нагодувати дітей, а тоді ще встиг-
нути й чоловікові допомогти на власноруч 
ним зробленому ткацькому верстаті надз-
вичайно майстерно та навдивовижу вишу-
кано виткати рядно, ліжник чи килимкову 
доріжку. Батьки, словом, були невиправні 
трудоголіки, хоча зиску з того мали, як мо-
виться, хіба що на пучку. Тому   не дивно, 
що для дітей бажали кращої долі. А вона бо-
дай і для того ж Іванка після закінчення се-
мирічки, безумовно, обов’язково мала бути 
пов’язана тільки з містом. 
 У долі Івана Марчука визначальну роль 
зіграли два мегаполіси — Львів і Київ. Пер-
ший тим, що дав ґрунтовну освіту та доз-
волив правильно здійснити фаховий ви-
бір. Батько, окрім усього, мав схильність, 
пам’ятаєте, ще й до краснопису. Щось від 
того талану в спадок дісталося також і сину, 

бо в хлопця була неймовірна тяга до малю-
вання. Тож без довгих роздумів він ризик-
нув поступити у Львівське училище при-
кладного мистецтва імені І. Труша, де в 
майбутньому мав стати фахівцем iз декора-
тивного розпису. Однак на цьому допитли-
вий юнак не зупинився, а після армійської 
служби продовжив свій фаховий вишкіл ще 
в одному львівському навчальному закладі 
— Інституті прикладного й декоративно-
го мистецтва, в якому до раніше здобутого 
додав ще й фах кераміста. Та, попри це, він 
також багато займався винятково живопи-
сом. Тут йому, правда, ще раз неабияк пота-
ланило на надзвичайно обдарованих навчи-
телів. Але якщо національно орієнтований 
художник світових мистецьких кондицій з 
аскетичним профілем Роман Сельський да-
вав уроки реалізації творчого задуму з точ-
ністю майже до мікрона та передачі кольо-
ром людського відчуття, то ерудит і поруш-
ник всіляких канонів Карло Звіринський, 
котрому малярський хист Марчука відкрив-
ся ще в училищі, прагнув змусити учня не-
одмінно позбутися від полуди фальшивих 
цінностей, «шишкінізму» та ідеологічної 
неправди, й зрозуміти раз і назавжди безза-
перечну істину, що«мистецтво — це не те, 
що ти бачиш, а те, що придумуєш відповід-
но до отриманих вражень». Одначе ці уроки 
метрів живопису необхідно було не лише за-
своїти, а й втілити у практику власної твор-
чості. Здавалося, що до цього ще ген як да-
леко. Тим паче що не все надто подобалося 
майбутньому майстру з загального надміру 
отриманих повчань, у тому числі й тих, які 
належали до обов’язкової малярської шко-
ли. Особливо не тяжіла в нього душа до ком-
позиції та її надмірної заданості, що згодом 
неабияк позначилося і на його полотнах, які 
здавалися безберегими.
 Самобутнього художника Івана Марчу-
ка визнав уже Київ. Хоча те сталося не з на-

скоку. Насправді спроб його завоювання 
було дві. Перша, хоча й за рекомендацій-
ним листом, що дозволяло відразу долучи-
тися до еліти нової мистецько-світоглядної 
течії шістдесятників, виявилася пробною. 
А все тому, що декому з новонароджених 
столичних лібералів закортіло перевіри-
ти львівського неофіта на істинність його 
мистецьких і громадянських позицій, які 
на той час у нього просто ще не викристалі-
зувалися. Тому молодий спеціаліст спере-
сердя вирішив назавжди повернутися до 
Львова. Проте через сімейні обставини три 
місяці по тому це своє рішення він різко 
змінює на протилежне й того ж таки 1965 
року знову приїздить до Києва, але вже не 
за чиєюсь рекомендацією, а згідно з розподі-
лом. Місцем призначення для новоспечено-
го кераміста виявився Науково-дослідний 
інститут надтвердих матеріалів АН УРСР, 
який зовсім не передбачав для нього бодай 
якогось прориву у високе мистецтво. 
 Натомість у творчих малярських пошу-
ках Марчук несподівано отримав таку над-
звичайно бажану свободу як від мистецьких 
авторитетів, так і від очікувань лібералів. 
Тож сам творчий процес у царині живопи-
су забив фонтаном настільки потужно, що 
вже через два роки сама собою зайшла мова 
про членство Івана в Спілці художників Ук-
раїни. А це, у свою чергу, мало неабияк роз-
ширити творчі межі для молодого майстра 
пензля. Вистачало й рекомендацій. Здава-
лося, при цьому не виникне жодної з про-
блем. Але на той час митець для себе осіб-
но вже чітко визначився і з приналежністю 
до шістдесятників, дорогу котрих осилю-
вав самостійно, і зі своєю громадянською 
позицією. Тому він, неочікувано для бага-
тьох, раптом підписав листа від українсь-
кої інтелігенції на підтримку письменни-
ків-відмовників, котрі проходили суди-
лище в Білокам’яній по політичній справі 

Синявського-Даніеля. Отож на членстві в 
Спілці відповідними структурами відразу 
було поставлено твердий хрест. Навіть ав-
торка відомої картини «Хліб» Тетяна Яб-
лонська, котра разом з Марчуком неодно-
разово виконувала замовні роботи і склала 
ціну його нестандартної малярської вправ-
ності не з чужих слів, змушена була відкли-
кати свою рекомендацію. Хоча, як на мене, 
справа була значно серйозніша. Адже вже 
з перших робіт обдарованого митця навіть 
неозброєним оком було помітно, що вони 
неодмінно пов’язані з українським націо-
нальним архетипом. Ну й що, здавалося б, 
у тому страшного?! 
 Більше того, коли керівникам УПА сво-
го часу запропонували припинити підпіль-
ну збройну боротьбу в Західній Україні, то 

натомість агітували зосередити свій вплив 
на місцеве населення через поетичне сло-
во, пісню, музику, живопис, розвиток ре-
гіональних культурницьких ремесел. Та 
коли те насправді невдовзі в середині 60-х 
— на початку 70-х років минулого століття 
таки сталося, то цей вплив виявився набага-
то дієвішим від очікуваного й зовсім непере-
дбачуваним за наслідками. У Білокам’яній, 
швидше, були згодні, вправно спекулюючи 
радянським псевдопатріотизмом, поступи-
тися всесоюзним Кубком з футболу якійсь 
периферійній команді, бодай, наприклад, 
і «Карпатам», щоб тим самим ніби приєд-
нати прилеглі з національним, окрім росій-
ського, забарвленням території до союзно-
го з надто «ущербним» світоглядом загалу, 
ніж життєдайним ідеологічним впливом на 
всю Україну, який мимовільно виходив да-
леко за її межі. Тут влада тодішньої країни, 
якщо бути відвертим, ні перед чим не зупи-
нялася. Адже її державні мужі та офіційні 
ідеологи вже давно взяли курс на поступо-
ву денаціоналізацію, що згодом у 1974 році 
підтвердилося Постановою ЦК КПРС «Про 
підготовку до 50-річчя створення СРСР», в 
якій уперше проголошувалося про створен-
ня «нової історичної спільноти — радянсь-
кого народу». Тому й затримали зумис-
не офіційне долучення художника до сон-
му майстрів пензля ще на 21 рік — до піку 
горбачовської перебудови, яке він отримав 
аж у 52 роки. На довгий час заборонили та-
кож виставлятися на мистецьких вистав-
ках. Тож із роботами майстра знайомили-
ся здебільшого на стихійних виставках та 
через слайди на приватних квартирах. Під 
час однієї з таких демонстрацій слайдів на 
квартирі мистецтвознавця Наталі Криву-
ци при завішених вікнах у 1979 році автору 
цієї розвідки вдалося бути особисто. Прорив 
у Києві стався тільки після того, як талано-
витий фізик Тамара Рябова, дядько котрої 

працював у Держплані СРСР, організува-
ла декілька оригінальних виставок iз конк-
ретними картинами Марчука в тій же таки 
Москві, бо куди ж було тепер діватися. Хоча 
за збігу певних обставин могло б і набагато 
трагічніше, як, зокрема, з поетом Василем 
Симоненком чи композитором Володими-
ром Івасюком, усе закінчитися. 
 Одначе Іван Марчук на те уже не зва-
жав. Митець набрав такого неймовірного 
творчого розгону, що його авангардизм, не-
очікувано навіть для нього самого, ламав 
усі існуючі стереотипи. Вражало насампе-
ред те, що він реалізовував себе з одночас-
ним залученням декількох художніх і фі-
лософсько-естетичних напрямів, зокрема 
наїву, або примітивізму, символізму й сюр-
реалізму. Не оминув він стороною і реалізм. 
Насамперед за враженнями, які йому пода-
рували на все життя сільські дитинство та 
юність. І цей реалізм знаного на дотик сер-
ця і душі життя людей біля землі та від зем-
лі, що робить їх найправдивішими у своїй 
сутності, й дозволив йому при своєрідній 
подачі ним отриманих вражень від знано-
го і баченого фарбами на полотні сягну-
ти якогось незбагненного філософського 
осягнення та узагальнення нашого людсь-
кого буття на цій планеті. Тому підтверд-
женням служить багато картин майстра. 
Але мене особисто до такого переконання 
підштовхнула, зокрема, картина «Кінь на 
пасовиську у високій траві». Здавалося б, 
художник, щоб вразити, за прикладом ін-
ших колег мав зобразити якогось баско-
го жеребця, що б’є землю копитом. І зміг 
би. Хисту вистачало. Натомість і в цьо му 
випадку Іван Марчук відштовхнувся на-
самперед від реального життя. У родині 
Марчуків, як відомо з біографічної кни-
ги Олександра Клименка «Я ЄСМЬ (Іван 
Марчук)», через нестатки та бідність ніко-
ли не було коней. Корова і телята були, а 
коней та лошат ні. Хоч дітям страх як кор-
тіло мати і таких свійських тварин на своє-
му подвір’ї. А одного разу і батько, вже зга-
дуваний добрим словом Степан Маркіяно-
вич, десь ненароком розжився на коника. 
Та й не коник то був, а звичайна кляча, бо 
невдовзі зовсім з ніг упав. Але скільки ра-
дості було з його появою! Особливо в Іван-
ка. Він рвав траву і годував коника з руки. 
А міг би з ним, якби дозволили, і спати. Той 
кінь так і врізався йому в пам’ять назавж-
ди. Тому в подальшому й з’явиться він iще 
не один раз на полотнах художника в різ-
них варіаціях, але щоразу, як мовиться, на 
дотик серця і душі. Принагідно варто до-
дати, що Марчук — переважно автобіогра-
фічний художник. Але не через автопорт-
рети, яких, між іншим, чимало, а тому, що 
на полотнах фарбами здебільшого викла-
дає пережите власними, невимовно зболе-
ними, душею і серцем. 
 Визначну та незамінну роль для досяг-
нення повноти передачі вражень у твор-
чості непересічного митця вiдіграв і час-
то вживаний ним, одним-єдиним із-поміж 
художників, пльонтанізм як метод нане-
сення фарби на полотно плетенням жи-
вописних ліній для реалізації задуму, що 
ще хлопцем він підмітив у вишивальниць 
iз його малої батьківщини на Тернопіллі. 
Хоча задля справедливості варто зазначи-
ти, що був у нього й попередник. Адже гус-
тим плетенням подібних ліній iще напере-
додні Першої світової війни неабияк захоп-
лювався, зокрема, Франц Марк. Але через 
війну та передчасну смерть цікава ідея так 
і не була ним доведена до кінцевого розвит-
ку. Марчук виявився в цьому набагато на-
полегливішим. Зображенням же всього 
лише своєрідних силуетів речей, птахів, 
тварин та людей, наче тесаних із мореного 
дуба, з повноцінним використанням повної 
гами земляних кольорів, яким митець за-
звичай віддає перевагу, в свою чергу, дозво-
лило досягти значно більших результатів у 
плані реалізації задуму та впливу на спог-
лядачів його малярських робіт. До речі, 
Іван Марчук не дуже схильний їх поясню-
вати та розшифровувати. Бо бажає, щоб 
завжди залишалася якась таїна творення 
явленого художником живописного світу. 
А може, то й на краще. Адже таїна завж-
ди найбільше притягує. Хоча прагнути її 
розгадати теж не гріх. Бо в такий спосіб 
насамперед пізнаєш не лише навколиш-
нiй світ, а й себе, від чого по-справжньо-
му та особливо щемно, до запаморочення, 
робиться на душі, що врешті-решт завж-
ди потім неодмінно забезпечує тобі чима-
лий поступ уперед. ■

ПОСТАТЬ

Світи фарб та натхнення
Коріння життєвого та творчого древа Івана Марчука

■

Автопортрет.❙

Марчук — переважно автобіографічний художник. Але не через автопортрети, 
яких, між іншим, чимало, а тому, що на полотнах фарбами здебільшого 
викладає пережите власними, невимовно зболеними, душею і серцем.
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Молочні береги
 Почнемо з молочних  супів, і 
звичних нам — iз крупами, які 
ще називаємо кашами, і з менш 
звичних, але не менш смачних. 
Молочний суп із картоплею і беконом 
кожен приготує за лічені хвили-
ни. Потрібно півлітра молока (ба-
жано жирного), 25 г масла, 150 
г бекону, 3 картоплини, цибу-
лина, дрібка мускатного горіха, 
лавровий лист, сіль, перець — за 
смаком. 
 Розтоплюємо в сотейнику вер-
шкове масло. Додаємо подрібне-
ну цибулю, злегка обсмажуємо. 
Додаємо нарізану дрібними ку-
биками картоплю, заливаємо ок-
ропом (2 склянки), солимо, пер-
чимо, додаємо мускатний горіх і 
лавровий лист. Варимо протягом 
20 хвилин.
 Наливаємо в сотейник iз кар-
топлею молоко. Даємо йому за-
кипіти. Потім перетираємо масу 
блендером на крем.
 Бекон нарізаємо соломкою 
і запікаємо його в духовці при 
170 ° C протягом 10 хвилин. По-
даємо суп із беконом і сухарика-
ми.
 Із молока можна приготувати 
дуже смачний зелений суп, який 
саме зараз на часі, бо з’явився 
молоденький шпинат.  Шпинату 
присвячувалося чимало тем у по-
передніх номерах рубрики, тому 
про користь і поживність наразі 
можна сказати лаконічно: віта-
мінів — цілий банячок чи каст-
рулька, залежно від того, в чому 
ви готуватимете, але посудина 
має бути з товстим дном! 
 Для такого супу потрібно 4 
склянки молока, 2 картоплини, 
цибулина, шматок (100 г) кореня 

селери, 2 зубчики часнику, добра 
жменя шпинату, 2 столові лож-
ки оливкової олії, сіль та перець 
— за смаком. 
 Картоплю почистити і нарі-
зати кубиками, цибулю подріб-
нити, часник вичавити, селеру 
порізати на невеликі шматочки. 
Розігріти в посудині з тов-
стим дном оливкову 
олію і обсмажити  
часник. Додати 
цибулю, селе-
ру і картоплю, 
смажити при-
близно 5 хви-
лин, постійно 
помішуючи. Вли-
ти молоко, довести 
до кипіння і варити ще 
5 хвилин. Потім додати по-
ловину шпинату  і тушкувати ще 
10 хвилин. Подрібнити бленде-
ром. Додати другу частину шпи-
нату і знову подрібнити.  Пода-
вати теплим — із вершками (чи 
сметаною) і зеленню. 
 А ще на велику увагу заслу-
говує молочна затірка — рецепт на-
ших бабусь: дуже домашня стра-
ва, чудовий сніданок чи вечеря 
для дітей. 
 Інгредієнти: 1 л молока, 
склянка води, 20 г масла, 150 г 
борошна, яйце, столова ложка 
цукру, трішки солі. 
 Просіяти борошно гіркою в 
глибоку миску, зробити всередині 
заглиблення, вбити туди яйце і 
всипати дрібку солі. Потім старан-
но перемішати: повинні вийти не-
великі грудочки. Вилити молоко 
в каструлю, додати туди склянку 
холодної води, поставити на пли-
ту на середній вогонь. Коли моло-
ко закипить, зменшити вогонь до 

міні-
м а л ь -

ного. Всипа-
ти в каструлю грудоч-

ки тіста і добре перемішати. Сіль 
і цукор додати за смаком. Варити 
затірку приблизно 15 хвилин, до 
готовності грудочок.
 Розлити гарячу затірку по 
тарілках, в кожну покласти по 
невеликому шматочку вершко-
вого масла і одразу подавати.
 Малим ласунам дуже подоба-
ються молочні  каші з ягодами. Зараз 
можна використовувати заморо-
жені — вони так само корисні і 
смачні. 
 Ягідно-рисова  ще й приваблює 
погляди малечi, а відомо, що 
для них це важливо.  Для при-
готування такої каші потрібно:  
склянка рису, 1,5 склянки води, 
щіпка солі, столова ложка цук-
ру, склянка молока, 30 г масла, 
заморожені смородина і полуни-
ця. Промитий рис засипаємо в 
киплячу, трохи підсолену воду, 
варимо майже до готовності, вли-

ваємо молоко, даємо покипіти 2 
хвилини,  додаємо цукор, масло, 
заморожені ягоди.

«Бешамель»
 Знаменитий французький 
соус зробить будь-яку страву: чи 
м’ясну, чи рибну, чи овочеву — 
незабутньою. Готується на основі 
молока, його потрібно 750-800 г. 
До нього — 2 столові ложки олії, 
2 столові ложки борошна і сіль за 
смаком. 
 Розтопити вершкове масло з 
олією і додати борошно. Поступо-
во влити молоко, ретельно помі-
шуючи, і довести до кипіння так 
само при постійному помішу-
ванні. Посолити за смаком і ва-
рити на повільному вогні, помі-
шуючи, 8-10 хвилин. Якщо пот-
рібен не дуже густий соус, додати 
молока. Якщо густий — варити 
довше, поки він набуде  потрібної 
консистенції.

Пийте, діти! 
 Хоча й дорослі із задоволен-
ням смакують молочними напоя-
ми. Кава, какао, коктейлі, смузі,  
киселі — додайте до них молока і 
побачите, як можна один і той же 
напій урізноманітнити і зробити 
оригінальним. 

 Якщо йтиметься про молоч-
ний кисіль, то особливих проявів 
оригінальності і не потрібно: це 
так само один з улюблених бабу-
синих смаколиків. Приготуймо і 
своїм дітям — збережімо родинні 
кулінарні традиції. 
 На лiтр молока беремо цу-
кор за смаком, 4  столові ложки 
крохмалю (або за вашим бажан-
ням, якщо любите густіший чи, 
навпаки,  ріденький), половина 
склянки води, щоб розчинити 
крохмаль, ванілін — за смаком.
 Молоко кип’ятять і додають 
цукор. Крохмаль (краще куку-
рудзяний, якщо немає, то підій-
де і картопляний) розводять во-
дою, вливають, злегка помішу-
ючи, в кипляче молоко, дода-
ють ванілін, дають закипіти і 
охоло джують. Зверху посипати 
цукром. Можна додати і власну 
«родзинку» — посипати тертим 
шоколадом, кокосовою струж-
кою, присипкою для випічки. 
 Молочні коктейлі — то також 
ціла «смакова історія». Хоча го-
туються вони на диво просто. 
Візьмемо, приміром, банановий. 
На півлітра молока треба буде 2 
банани, 2 столові ложки меду, 
лимон, 50 г вівсяних пластівців, 
півсклянки вершків і пакетик 
ванільного цукру. 
 У блендері подрібнити вів-
сяні пластівці, додати банани, 
молоко, мед, сік лимона, ваніль-
ний цукор та збити. Окремо зби-
ти вершки в густу піну. Розлити 
коктейль у склянки, додати збиті 
вершки.
 Зелений коктейль — оригіналь-
ний, смачний і якраз до сезону. 
 На півлітра молока треба взяти 
100 мл мінеральної води, 2 стебла 
зеленої цибулі, по кілька стебел 
кропу і петрушки, 80 мл сметани 
і сіль за смаком. Закип’ятити мо-
локо, охолодити і додати сметану. 
Вилити суміш у блендер, додати 
подрібнені стебла зеленої цибулі 
і кропу, посолити. Збити, додати 
мінеральну воду. Ще раз збити і 
розлити в склянки.
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Влітку без молока — 
як узимку без кожуха
Готуємо страви та напої з набілу

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Прекрасно споглядати весну в усій красі: поля зелено-барвисті, го-
роди рядочками…  Дуже розчулюють телятка, які хоч і нещодавно 
з’явилися на світ, але сміливо тупають по траві — пасуться. «Корівки 
поприводили навесні, це у них — як правило, — чи то, передбачаючи 
мої запитання, чи просто, щоб поговорити, — хвалиться баба Ганя, 
наша сусідка, своїм добром, — є молоко і з молока». От і чудово, що 
навесні молока значно більшає, значить, беремо курс на набіл, або, 
як дехто каже, — «молочку». Тим паче, що молочні продукти — дуже 
корисні, вони мають у собі всі необхідні білки, жири, вітаміни, мікро-
елементи та амінокислоти, інші необхідні речовини, до того ж — іде-
ально збалансовані. 
Недаремно ми, як, утім, і всі ссавці, починаємо свій земний шлях iз 
молока — зрозумiло, материнського. У дорослому віці, щоправда,  
багатьом радять обмежувати споживання молока, зате збільшувати 
споживання кефіру, кисломолочних продуктів, сиру, але зміст від 
цього не міняється:  молочні продукти мають бути в нашому раціоні 
в будь-якому віці обов’язково. Але переконувати когось у цьому нема 
необхідності — молочні продукти в різних варіаціях полюбляють усі. 
Важливо вибрати свою варіацію і насолоджуватися корисним і смач-
ним продуктом. А діапазон молочних страв надзвичайно широкий: 
перші страви, каші, м’ясні та рибні страви, запіканки, випічка, напої,  
навіть знаменитий соус «Бешамель» — також на основі молока!

Сметанник — легко i просто.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Серед усіх молочно-сирних 
смаколиків торт «Пташине молоко» 
посідає гідне місце, це знає кожен. 
І багато хто успішно випікає його, 
додаючи власний інгредієнт — ле-
генду про те, де можна роздобути 
пташиного молока, щоб спекти таке 
кулінарне диво.  Хто ще не пік — це 
не пізно зробити і зараз. А легенда 
— справа вашої фантазії, без якої 
будь-який кулінарний виріб — не-
наче без душі. 
 Отож для тіста потрібно: 150 г 
борошна, 100 г вершкового масла, 2 
яйця, 100 г цукру, пакетик ваніліну. 
 Для суфле: 2 чайні ложки агар-
агару, 200 г масла, 400 г цукру, 140 г 
води, 100 г згущеного молока, 2-3 
яєчних білки, пакетик ванільного 
цукру, половина чайної ложки ли-
монної кислоти.
 Для глазурі: 100 г вершкового 
масла і 200 г шоколаду. 
 Вершкове масло збити з цук-
ром, додати яйця, борошно. На пе-
карському папері накреслити два 
кола по діаметру форми для ви-
пікання. Тісто виходить трохи тя-

гучим. Розподілити його лопаткою 
або ложкою по колах на папері. Ви-
пікати в розігрітій до 200 градусів 
духовці 9-10 хвилин. Дістати з ду-
ховки, відразу підрізати по фор-
мі, якщо це необхідно, залишити 
вистигати. 
 Тим часом готуємо суфле. 
Розм’якшене вершкове масло зби-
ти зі згущеним молоком і відстави-
ти відпочивати (не в холодильник). 
Ага-агар, заздалегідь замочений 
(не менше 2-3 годин) у 140 г води, 
поставити на плиту, довести до ки-
піння, прокип’ятити хвилину і вси-
пати цукор. Сироп має бути як тон-
ка нитка. Збити білки з лимонною 
кислотою — до «піків». Довели си-
роп до потрібної консистенції, тон-
кою цівкою влити в білки, продов-
жуючи їх збивати. Всипати ванілін. 

У білкову масу обережно додати 
збите масло зі згущеним молоком. 
Суфлейна маса готова. На дно фор-
ми викладаємо один корж, зали-
ваємо половину суфле, викладає-
мо другий корж і знову заливає-
мо суфле. Робимо це швидко, тому 
що суфле з агаром застигає момен-
тально. Ставимо в холодильник. Як 
тільки суфле застигне, заливаємо 
верх глазур’ю (розтоплений шоко-
лад, змішаний із вершковим мас-
лом) та ставимо в холодильник для 
застигання, а невдовзі смакуємо. 
 Помічала: коли господиня каже 
«спечу сметанник», вона це промо-
вляє так, ніби «майже нічого не ро-
битиму, щось зліплю нашвидкуруч, 
і все». Але, коли те диво «спечене 
нашвидкуруч», з’являється на столі: 
високе, пухке, ніжне, ошатне, доче-

катися, коли вже нарешті його шма-
точок опиниться на твоїй тарілці бу-
ває дуже непросто. Щоб не чекати 
— спечемо свій сметанник. Тим 
паче, що господині стверджують, 

що при цьому «майже нічого не ро-
битимеш», тобто легко і просто. 
 Потрібно: 2 склянки жирної 
сметани (одна склянка — в тісто, 
інша — в крем), 3 склянки борош-

на, півтори склянки цукру (по по-
ловині — в тісто і крем), пакетик 
ванільного цукру (в крем), трішки 
солі і пакетик розпушувача чи по-
ловина чайної ложки соди. 
 Розмішати у великій мисці 
сметану, цукор і сіль. Всипати бо-
рошно і соду, замісити тісто. Роз-
ділити готове тісто на 4 рівні час-
тини. З кожної частини качалкою 
розкачати круг. Викласти коржі на 
змащене олією деко і випікати до 
зарум’янення (приблизно 10 хви-
лин).
 Тим часом приготувати крем: 
збити сметану з цукром і ванільним 
цукром. Викласти один корж на ве-
лику тарілку, змастити кремом, на-
крити зверху другим коржем, змас-
тити його кремом, третій — за цією 
ж схемою. Четвертий корж подріб-
нити до крихт і посипати ним третій 
корж, щедро змащений кремом. 
Прикрасити торт за бажанням: або 
тертим шоколадом, або цукатами, 
малюнком iз крему, мармеладом 
тощо  і поставити в холодильник на 
кілька годин: просочений кремом, 
він стане дуже ніжним і м’яким. І 
тоді пригощайте і пригощайтесь. ■

ДЕСЕРТ

Як зробити молоко пташиним? 
Рецепти молочних ласощів

■

Набіл — усі похідні від молока продукти.❙
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«Радує, що гандболістки «Галичанки» прогресують. Велика надія на них».Андрій Мельник
президент федерації гандболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Кожне місто, особливо 
велике, прагне, аби в ньо-
го була своя спортивна ві-
зитна картка. Упродовж 
тривалого часу головною 
гордістю Львова були фут-
больні «Карпати», пік ус-
пішності котрих прий-
шовся на сезон-2010/2011 
років, коли під орудою бі-
лоруса Олега Кононова 
«біло-зелені» грали в ос-
новному раунді Ліги Євро-
пи. Утім з того часу львівсь-
кий клуб почав поступово 
здавати позиції, перетво-
рившись на команду ниж-
нього ешелону вітчизняно-
го футболу. Однак без ве-
ликих національних звер-
шень у сфері командних 
видів спорту місто Лева не 
залишилося, вивівши, так 
би мовити, на чемпіонську 
орбіту жіночий гандболь-
ний клуб — «Галичанку», 
котра днями втретє пос-
піль виграла «золото» чем-
піонату країни.
 Символічно, що пере-
можну крапку в турнірі пі-
допічні Тетяни Штефан та 
Анжели Савченко поста-
вили на домашньому май-
данчику в протистоянні зі 
своїм головним конкурен-
том — «Карпатами», здо-
лавши в заключному мат-

чі останнього з’їзного туру 
першості ужгородську ко-
манду —  18:16.
 Загалом, черговий чем-
піонський титул «Гали-
чанка» виграла достро-
ково — під час ужгород-
ської серії другого етапу 
суперліги. Упродовж ре-
гулярного сезону львівсь-
кі гандболістки двічі про-
грали закарпатським ві-
заві, проте на завершаль-
ній стадії змагань не дали 
наполегливому супернику 
жодного шансу поверну-
тися на чемпіонську вер-
шину. Відтак, коли на за-
ключний поєдинок сезону 
в Палаці спорту «Галичи-
на» зібралося керівниц-
тво Львова на чолі з мером 
Андрієм Садовим, жодних 
неприємних для поваж-
них гостей несподіванок 
бути не могло. Іще до по-
чатку фінального поєдин-
ку турніру очільник міс-
та Лева точно знав, що зо-
лоті медалі він вручатиме 
своїм землячкам.
 Традиції вітчизняного 
жіночого гандболу такі, що 
чемпіонський титул від од-
нієї команди до іншої швид-
ко не переходить. Нині в цьо-
му господарстві триває ера 
львівської «Галичанки». 
Попрощавшись зі своїм по-
переднім наставником Ва-

силем Козарем, який допо-
міг «Галичанці» вперше в 
історії виграти національ-
не «золото», львівський 
колектив зберіг перемож-
ну ходу, продовживши де-
монстрацію своєї переваги 
над попереднім «домінато-
ром» суперліги — «Карпа-
тами».
 На поєдинок проти 
свого головного конкурен-
та львівський клуб зробив 
безкоштовним вхід, за-
безпечивши таким чином 
на трибунах «Галичини» 
максимально можливу 
явку. Капітан «Галичан-
ки» Леся Смолінг після 
матчу персонально дя-
кувала вболівальникам, 
особливо відзначаючи 
підтримку фан-сектору. 
За словами лідера львівсь-
кого колективу, свою пе-
ремогу команда Штефан 
та Савченко присвятила 
воїнам АТО, котрі боро-
нять українську землю.

* * *
 На відміну від жіночої 
суперліги, де попри нез-
мінність чемпіона, все ж 
існує чемпіонська конку-
ренція, в турнірі найсиль-
ніших чоловічих клубів 
України говорити про «зо-
лоту лихоманку» взагалі 
не доводиться. Відтоді, 
як у Запоріжжі взялися 

активно розвивати «Мо-
тор», нікому з суперни-
ків не вдається похитну-
ти його позиції.
 Через свою участь у 

груповому раунді Ліги 
чемпіонів у нинішньому 
сезоні «мотористи» гра-
ють матчі національної 
першості в особливому ре-
жимі. Серйозно відставши 
від основного пелотону в 
питанні зіграних матчів, 
«Мотор» і досі перебуває 

не на вершині протоко-
лу. Утім, демонструючи 
по ходу змагань стовідсо-
тковий результат, підо-
пічні Миколи Степанця ні 
на мить не дають засумні-
ватися в тому, що вп’яте 
поспіль завершать ЧУ на 
першій позиції. ■

ГАНДБОЛ

У конкуренції — сила 
Третій сезон поспіль чемпіонське протистояння «Галичанки» 
та «Карпат» завершується на користь львівського клубу

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Су-
перліга. Жінки. Турнір за 
1-3 місця. Заключний 
з’їзний тур (Львів). «Га-
личанка» — «Карпа-
ти» — 18:16, «Галичанка» 
— «Дніпрянка» — 30:20, 
«Дніпрянка» — «Карпати» 
— 16:30.
 Підсумкове становище: 
«Галичанка» — 48, «Карпати» 
— 40, «Дніпрянка» — 26.
 Турнір за 4-6 місця: 
«Спартак» — 20, «Економ-
Університет» — 16, «Реал» 
— 6.

* * *
 Суперліга. Чолові-
ки. Регулярний чемпіонат. 
КДЮСШ-ЛДУФК — «Мо-
тор» — 14:45, 11:46, ЦСКА — 
ЗНТУ-ЗАБ — 17:18, «Енер-
гетик» — «ЗТР» — 20:37, 
«ЗТР» — «Шахтар» — 33:12.
 Турнірне становище: 
«ЗТР» — 48 (28 матчів), «Мо-
тор» — 44 (22), «ЗНТУ-ЗАБ» 
— 33 (27), ЦСКА — 31 (27), 
«Шахтар» — 19 (25), «Енерге-
тик» — 16 (24), «Буревісник» 
— 14 (26), КДЮСШ-ЛДУФК 
— 1 (27).

■

Третій сезон поспіль чемпіонське протистояння «Галичанки»
та «Карпат» завершується на користь львівського клубу. 
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Проваливши домашній ЧС у 
дивізіоні ІА, національна збір-
на України з хокею сама не ви-
користала можливості стати 
учасником елітного «мундіа-
лю» й водночас позбавила наго-
ди долучитися до «вищих сфер» 
українських шанувальників 
хокею. Натомість порадувала 
національна телевізійна ком-
панія, котра доволі несподівано 
відкрила фанатам найшвидшої 
гри вікно у світ елітного хокею, 
придбавши права на показ мат-
чів чемпіонату світу-2017 за 
участі найсильніших збірних 
планети, котрий у цьому році 
на двох приймають Франція та 
Німеччина. Нагадаємо, що вос-
таннє на елітному «мундіалі» 
збірна України грала в 2007 
році. Останні ж роки «синьо-
жовті» балансують між другим 
та третім за силою хокейними 
дивізіонами.  
 Відтак, єдине, що зали-
шається українським хокеїс-
там — дистанційно «приціню-
ватися» до хокейної еліти — 
періодично граючи поєдинки з 
невдахами найрейтинговішо-
го «мундіалю». На цьогорічно-
му домашньому форумі підо-
пічні Олександра Савицького 
мірялися силами з учасника-
ми елітного ЧС-2016 — казаха-
ми та угорцями, поступившись 
обом суперникам з різницею в 
дві шайби.
 Однак, спостерігаючи за поє-
динками еліти, котрі грають-
ся в Парижі та Кельні, можна 

побачити реальну різницю між 
старожилами дивізіону та його 
умовними «гостями». За тур 
до завершення групового ета-
пу найгіршим командам окте-
ту А та В — збірним Італії та 
Словенії відповідно — вдалося 
здобути лише по одному залі-
ковому пункту. Здається, зай-
ве говорити, що обидва колек-
тиви виступають на «мундіалі» 
хлопчиками для биття. Проте 
у вигляді довідкового матеріа-
лу можна відзначити: у своє-
му найгіршому матчі на тур-
нірі італійці пропустили де-
сять шайб від росіян (1:10), на-
томість словенцям найбільше 
негативу приніс поєдинок про-
ти чинних чемпіонів світу — ка-
надців, який завершився з ра-
хунком 2:7.
 Загалом, саме збірні Канади 
та Росії виглядають головними 
фаворитами цьогорічного ЧС, 
адже саме вони до заключно-
го туру групового раунду три-
мали  лідерство в своїх «пуль-
ках». При цьому до заключного 
в групі протистояння з хокеїс-
тами США російська команда 
залишалася єдиною, у кого не 

було поразок.
 «У матчі проти американців 
гратимемо на перемогу, адже 
вона дозволить нам стати пер-

шими в групі», — говорив пе-
ред принциповим двобоєм на-
ставник росіян Олег Знарок. До 
слова, на минулорічному ЧС, 

виступаючи в ролі господарів 
турніру, збірна Росії обмежи-
лася лише «бронзою», пере-
гравши у «малому фіналі» саме 
команду США, відтак додатко-
вих підтекстів у цієї дуелі більш 
ніж достатньо. Утім, зрозуміло, 
що головна боротьба на «мун-
діалі» точитиметься на стадії 
«плей-оф». Груповий же раунд 
став своєрідним розігрівом пе-
ред великою грою. ■

ХОКЕЙ

Вікно у вищий світ
На цьогорічному «мундіалі» хокейної еліти чекають традиційного 
фіналу за участі росіян та канадців

■

До останнього туру групового етапу збірна Росії єдина на ЧС-2017 
йшла без поразок.
Фото з сайта www.championat.com

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат світу. Груповий ра-
унд. Найцікавіші результати.
 Група А. Росія — Латвія — 
560, Данія — Італія — 2:0, Сло-
ваччина — США — 1:6, Німеччи-
на — Росія — 3:6, США — Швеція 
— 4:3, Словаччина — Італія — 
3:2 ОТ, США — Німеччина — 1:2, 
Швеція — Росія — 1:2 Б.
 Турнірне становище після 
шести матчів: Росія — 17, США 
— 15, Швеція — 13, Латвія, Німеч-
чина — 9, Данія — 7 (7), Словаччи-
на — 4, Італія — 1 (7).
 Група В. Франція — Словенія 
— 4:1, Канада — Норвегія — 5:0, 
Швейцарія — Фінляндія — 2:3 
ОТ, Словенія — Білорусь — 2:5, 
Чехія — Франція — 5:2, Швей-
царія — Білорусь — 3:0, Чехія — 
Норвегія — 1:0 ОТ, Білорусь — 
Канада — 0:6.
 Турнірне становище після 
шести матчів: Канада — 16, Чехія 
— 13, Швейцарія — 12, Фінляндія 
— 11, Франція — 10 (7), Норвегія 
— 8, Білорусь — 4, Словенія — 1 
(7).

■
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 — Любий, мене даішник зупинив 
за переїзд стоп-смуги. Що робити?
 — Дай йому телефон!
 — Слухай, брате, напиши їй за-
борону їздити на півроку, я тобi потім 
віддячу. Дай їй телефон.
 — Люба, я з ним про все домо-
вився, підписуй протокол!

* * *
 — Моню, як справи?
 — Ідуть помаленьку. Купив не-
давно гараж, оформив на коханку. 
Тепер здаю тещі в оренду.

* * *
 Прочитав у газеті, що курей на 
птахофермах годують антибіотиками. 
Принаймнi це пояснює, чому курячий 

бульйон рекомендують хворим.

* * *
 Тільки той, хто має дітей, ро-
зуміє, що поїздка в магазин без ді-
тей, та ще й iз музикою на всю гуч-
ність — це вже вечірка!

* * *
 Чоловік приїжджає з відря-
дження весь брудний, в порваному 
піджаку, саднах. Пояснює дружині:
 — Я не зміг знайти квиток, коли 
раптово ввійшов контролер. Довело-
ся стрибати з поїзда.
 — А чи не простіше було запла-
тити штраф?
 — Що ти! Контролер виявився 
чоловіком провідниці.

По горизонталі:
 1. Місто в Узбекистані, давня 
столиця держави Саманідів. 4. По-
пулярний в кінці 80-х — на початку 
90-х Всеукраїнський фестиваль ав-
торської пісні та співаної поезії в Лу-
цьку. 7. Столиця і найбільший порт 
держави Сент-Вінсент і Гренади-
ни. 9. Газ, який відокремлюють від 

природного газу як побічний про-
дукт переробки нафти. 10. Час-

тина корпусу струнних музичних 
інструментів, що відбиває і по-

силює звук. 11. «Возвеличу 
малих отих рабів німих. Я 

на сторожі коло них пос-
тавлю ...» (Тарас Шев-

ченко). 13. Популярна рошенівсь-
ка марка молочного шоколаду. 14. 
Давньоримська богиня ранкової зір-
ки. 15. Давньогрецьке бойове судно. 
17. Організм, який зазнав генетич-
них змін. 19. Місто на Тернопіль-
щині, тісно пов’язане з долею Іоана 
Георгія Пінзеля.  20. Сильний же-
ребець. 22. Сигнальна сурма. 23. 
Юний богатир, герой народної каз-
ки. 24. Людина без імені. 25. Інс-
трументальний музичний твір, який 
складається з трьох-чотирьох різних 
за характером та темпом частин.
По вертикалі:
 1.  Президент Афганістану до 
радянського перевороту. 3. Афри-
канська країна. 4. Звуковий інтервал 
з восьми тонів між однойменними 
звуками гами. 5. Ім’я екс-прем’єра 

Ізраїлю, лідера партії Авода. 6. Сто-
лиця Куби. 7. Підручник з христи-
янської віри у вигляді питань-від-
повідей.  8. Залишок цигарки, який 
часто кидають поза смітником. 11. 
Закопані коштовності. 12. Місто на 
Житомирщині, давня столиця древ-
лян після падіння Коростеня. 15. 
Дзвіночок, який вішають овечкам 
на шию, а також новела Олеся Гон-
чара. 16. Відхилення в психологічно-
му розвитку дитини, що проявляєть-
ся передусім складнощами в комуні-
кації. 17. Українська письменниця, 
автор романів «Солодка Даруся» та 
«Москалиця» 18. Кліматична зона, 
характерна для Арктики. 21. Одна з 
найбільших річок Німеччини. 22. Ук-
раїнський письменник, багаторічний 
очільник видавництва «Веселка».
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 За часів президентства 
Віктора Януковича в усіх зруч-
них для нього місцях було об-
лаштовано вертолітні майдан-
чики. Мовляв, щоб не створю-
вати заторів і економити час. 
Треба кудись швидко добрати-
ся — сів на гвинтокрил; п’ять 
хвилин — і ти на місці. І ніяких 
тобі заторів.
 Очевидно, так міркував і пі-
лот гвинтокрила з австралійсь-
кого міста Сідней, який чи то 
надто зголоднів, чи то в робо-
чий час вирішив перекусити на 
робочому місцi. Але можете собі 
уявити здивування відвідувачів 

місцевого фаст-фуду, коли на 
галявині поряд із закладом при-
землився вертоліт!
 Спочатку його сприйняли за 
медичний і подумали, що комусь 
потрібна екстрена госпіталізація. 

Але пілот спокійно вийшов із ма-
шини, зайшов до приміщення, а 
за кілька хвилин повернувся з па-
кетом у руці. Перед тим як від-
летіти, він сфотографувався бiля 
приміщення, помахав усім рукою, 

а тоді сів у кабіну і зник у небі.
 Керівництво McDonald’s 
спокійно поставилося до інци-
денту. «В наших ресторанах ми 
вітаємо усіх клієнтів, які дотри-
муються правил безпеки, коли 
прибувають сюди і коли зали-
шають нас», — заявила жур-
налістам представниця компанії 
Скай Оксенхем. Тим більше, що 
у пілота був дозвіл на посадку в 
цьому місці. 
 Утім австралійське Управ-
ління безпеки польотів цивіль-
ної авіації таки ініціювало пере-
вірку, наскільки безпечною була 
посадка вертольота в людно-
му місці. Хто знає, що спаде на 
думку іншим «карлсонам». ■

Аліса КВАЧ

 Кажуть, що справді гарні дівчата 
мають бути білявками, слов’янками 
і не обов’язково розумними. А от 
переможниця 65-го конкурсу кра-
си «Міс США», який у неділю за-
вершився у Лос-Анжелесі, 25-річна 
представниця Вашингтона, округ 
Колумбія, Кара МакКалоу повніс-
тю ламає всі стереотипи. По-пер-
ше, вона жагуча брюнетка, по-дру-
ге — мулатка, а по-третє — має вче-
ну ступінь з хімії, працює в комісії з 
ядерного регулювання США і є чле-
ном кількох поважних наукових 
спільнот.
 Першою віце-міс цього року стала 
Чаві Верг з Нью-Джерсі, другою — 
Меридіт Голд з Міннесоти. До речі, 
це вже другий поспіль тріумф на кон-
курсі жителів Вашинштона — мину-
лого року вперше в історії титул «Міс 
Америка» здобула землячка Кари, 
військовий офіцер, до речі теж афро-
американка, Дешона Барбер. 
 Кара МакКалоу стала сьомою пе-
реможницею в історії конкурсу «Міс 
США», яку можна прирахувати до 
категорії «понаїхали» — народилася 
дівчина в італійському місті Неаполь 

у родині морського пі-
хотинця. У дитинстві 
вона з сім’єю часто пе-
реїжджала і встигла по-
жити на Сицилії, у Півден-
ній Кореї, а також на Гаваях 
і в Японі. А в п’ять років Мак-
Калоу остаточно перебралися до 
Вірджинії, де Кара закінчила 
школу і вступила до універси-
тету Південної Кароліни. Кра-
суня займає активну життєву 
позицію і заснувала програму, 
яка сприяє більш глибокому ро-
зумінню природних наук шко-
лярами. Також під час конкур-
су вона чесно зізналася, що не 
є феміністкою, проте виступає 
за рівні права між чоловіками 
та жінками.
 Але тепер, вочевидь, їй до-
ведеться і науку, і громадсь-
ку діяльність відкласти на 
другий план, адже на ново-
спечену королеву чекають 
різні представницькі та бла-
годійні заходи, а також під-
готовка до конкурсу краси 
«Міс Всесвіт». Так що як 
мінімум на рік доведеться 
брати відпустку. ■

18 травня за прогнозами синоптиків

Київ: без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 7-12 м/с. Температура 
вночi +4...+6, удень +17...+19.

Миргород: короткочасний невеликий дощ, гроза. Уночi 
+3...+5, удень +13...+15.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +16...+18.

16 травня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 15-17 градусiв, у районi Приморського та 
Одеси — 13 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 14.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +4...+6, удень +18...+20. Моршин: уночi +3...+5, 
удень +16...+18.

БУВАЄ

Злітав пообідати
В Австралії відвідувач 
фаст-фуду  прилетів по 
замовлення на вертольоті

■

КРАСА І СИЛА

Кара американська
Переможницею конкурсу краси «Міс США» 
стала 25-річна афроамериканка

■

У Ковелі таки добилися закриття підприємства 
з утилізації тваринних решток. 
Але в Україні він не єдиний і... не найпроблемніший
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