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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,00 грн. 

1 € = 29,61 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Заступник начальника Української військово-медичної 

академії професор Всеволод Стеблюк — про виклики 

в умовах війни та як досягнення наших військових 

лікарів зараз вивчають у всьому світі
стор. 8—9 »

Неконтрольованість 

лісового 

господарювання 

вже провокує 

стрілянину
стор. 7 »

Знищ заповідник — посади 
деревинку?..

Блат від Розенблата
Головний фігурант 

скандальної справи 

обіцяє боротися 

і довести свою 

правоту
стор. 4 »

«Сьогодні українська військова медицина — 
на досить потужному рівні» 

Учимося 
давати здачі
Військові 16-ти країн двадцять років поспіль удосконалюють свої навички
стор. 2 »

В Українi заБРІЗило. ❙
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«З 1 вересня 2017 року розпочнеться якісно новий етап нашого шляху до Європейського 
Союзу. Це — етап глибинних та всеохопних реформ, який вимагатиме максимальних зусиль 
та об’єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради 
побудови кращого європейського майбутнього для українського народу».

Петро 
Порошенко

Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАХИСТ

Гаплик «Петi»
Для посилення інтернет-безпеки 
виділяють 250 мільйонів гривень
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Після двох нещодавніх потужних кібератак 
нищівним вірусом Petya (ноги якого росли з РФ, 
за твердженням фахівців) українські можновлад-
ці вирішили посилити безпеку інтернет-систем і 
виділили на це значні додаткові кошти. Секретар 
РНБО Олександр Турчинов одразу після засідан-
ня Радбезу заявив: «Для посилення кібербезпеки 
виділено Держспецзв’язку 250 мільйонів гривень! 
Розроблено проект створення посиленого кіберза-
хисту державних органів і об’єктів стратегічної ін-
фраструктури, в тому числі провідних українсь-
ких банків». 
 Також планують збільшити фінансування пра-
цівників, які відповідають за інформаційну та кі-
бербезпеку, принаймі таке доручення отримав ук-
раїнський уряд. 
 Олександр Турчинов заспокоїв користувачів 
всесвітньої павутини, що вже працює спеціаль-
ний захисний контур, який запобіг ушкодженню 
певних ресурсів під час нещодавньої масової кібер-
атаки: «Інформресурси державних органів, що 
були захищені спеціальним контуром, не зазна-
ли ушкоджень і нормально функціонували під час 
атаки та після неї. РНБО і центр із питань кібер-
безпеки рекомендували державним органам ввес-
ти свої ресурси в захищений контур, але багато 
установ проігнорували це і отримали суттєві про-
блеми. Вони локалізовані, проте в рішенні РНБО 
вже чітко визначена кількість держустанов, які 
обов’язково підлягають захисту».
 Нагадаємо, що за останні три роки з Росії здійс-
нили більше семи тисяч кібератак на Україну. На-
весні, ніби передчуваючи майбутні вірусні «гости-
ни», в Оттаві міністри оборони України та Канади 
підписали оборонну угоду щодо співпрацi у бага-
тьох питаннях,зокрема пов’язаних із кіберзахис-
том. ■

■

Україна — офіційно асоційований член ЄС
 Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, 
таким чином Європейський Союз остаточно завершив її ратифі-
кацію. Повідомлення про це розміщено на сайті Ради ЄС. У ньому 
також зазначається, що наразi триває заключний етап процесу ра-
тифікації, який дозволить розпочати реалізацію Угоди з 1 вересня 
2017 року. У Раді ЄС нагадують, що більша частина Угоди про асо-
ціацію вже діє. Угода частково набула чинності з 1 вересня 2014 
року, а її торговельна частина тимчасово застосовується з 1 січ-
ня 2016 року. «Укладання та набуття чинності Угоди надасть но-
вого імпульсу співробітництву в таких галузях, як оподаткування 
в сфері зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, свобода і без-
пека (в тому числі міграція), управління державними фінансами, 
наука і техніка, освіта та інформаційне суспільство», — йдеться у 
повідомленні.

Порошенко дав Грицаку нового «зама»
 Президент Петро Порошенко звільнив заступника голови СБУ 
Михайла Глуговського і призначив на його місце Віктора Кононен-
ка.  Відповідні укази Порошенко підписав у вівторок. Ще одним своїм 
указом Президент звільнив Кононенка з його попередньої посади — 
начальника Департаменту захисту національної державності Служ-
би безпеки України. Нагадаємо, що Кононенко 26 червня 2017-го роз-
повів на брифінгу про те, як СБУ запобігла нападу на офіс ВО «Бать-
ківщина» в Києві, який планували спецслужби Росії. Водночас СБУ не 
змогла запобігти тому, що наступного дня в центрі міста був підірва-
ний автомобіль командира спецназу Головного управління Розвідки 
Максима Шаповала. Раніше, 25 березня 2016 року, Президент при-
своїв звання генерал-майора Віктору Кононенку.

Єжеля, можливо, судитимуть заочно
 Суд викликає екс-міністра оборони Михайла Єжеля на засідання. 
Про це повідомила на своїй сторінці у «Фейсбуцi» речник Генпроку-
рора України Лариса Сарган. Вона нагадала, що Єжеля підозрюють у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або 
службовим становищем) Кримінального кодексу. Зокрема, йому за-
кидають оборудки з фірмами, що постачали харчі для армії. Завдані 
державі збитки оцінюють у понад 40 мільйонів гривень.
 «Якщо Єжель не з’явиться на засідання, судді зможуть почати 
розгляд справи у заочному порядку», — додає Сарган. За її інфор-
мацією, наступне засідання суду призначено на 18 серпня. Нагадає-
мо, що справу Єжеля 20 грудня 2016 року було передано до суду. За-
раз екс-міністр перебуває в Білорусі й не має наміру повертатися в Ук-
раїну через кримінальне провадження. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 В Одесі 13 липня, у 
день народження ук-
раїнського режисера й ак-
тивіста Євромайдану Оле-
га Сенцова — якого у 2014-
му арештувала ФСБ Росії, 
а через рік засудили до 20 
років колонії – у Зелено-
му театрі покажуть фільм 
Аскольда Курова «Про-
цес». Стрічка власне про 
іменинника — молодого 

митця, який після анексії 
Криму не став на сторону 
окупанта. 
 Нагадаємо, Олег їздив 
у рідний Сімферополь, де 
намагався організувати мі-
тинги «За єдину країну», а 
також постачав продукти 
та все необхідне українсь-
ким військовим, які пере-
бували в Криму. 11 травня 
2014 року співробітники 
російських окупаційних 
силових структур затри-

мали Олега Сенцова, Ген-
надія Афанасьєва, Олек-
сія Чірнія та Олександра 
Кольченка в Сімферополі. 
Їм було пред’явлено зви-
нувачення у підготовці те-
рористичного акту. За ін-
формацією спецслужби, 
затримані готувалися «у 
складі терористичної ор-
ганізації до здійснення 
вибухів у ніч на 9 трав-

ня 2014 року саморобних 
вибухових пристроїв біля 
меморіалу «Вічного вог-
ню» і пам’ятника Лені-
ну в Сімферополі, а також 
підпалів офісів громадсь-
кої організації «Русская 
община Крыма» та пред-
ставництва партії «Единая 
Россия» в Сімферополі 14 і 
18 квітня 2014 року». Зго-
дом Сенцова було етапова-
но до «Лєфортово». Абсур-
дні звинувачення підтри-
мав заангажований росій-
ський суд.
 На захист Олега Сенцо-
ва виступили не лише спів-
вітчизники, а й Європейсь-
ка кіноакадемія, відомі у 
світі кіно Педро Альмодо-
вар, Вім Вендерс, Агнеш ка 
Холланд, Кен Лоуч, Джон-
ні Депп. 
 Спроби звільнити 
українця з російської 
в’язниці тривають. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 В Одесі 10 липня розпочав-
ся ювілейний «Сі Бриз» — ба-
гатонаціональні військові нав-
чання, які проводяться на тери-
торії України, починаючи з 1997 
року, відповідно до «Меморандуму 
про взаєморозуміння та співробіт-
ництво з питань оборони та військо-
вих відносин» між міністерствами 
оборони США  та України від 1993 
року. Метою навчань є покращення 
співпраці та координації між краї-
нами чорноморського регіону (ок-
рім РФ), відпрацювання маневрів у 
морі й на суходолі. За домовленістю, 
Україна надає військову й цивільну 
інфраструктуру чорноморського уз-

бережжя, а США підтримують нав-
чання фінансово, надають допомогу 
в техніці та обладнанні. Слід заува-
жити, що навчання не проводяться 
винятково з країнами-членами НА-
ТО — участь у них беруть як члени 
блоку й інші країни.
 Цьогоріч у міжнародних 
морських військових навчаннях за-
діяні 16 країн (Україна, США, Ру-
мунія, Туреччина, Грузія, Вели-
кобританія, Греція, Канада, Італія, 
Бельгія, Болгарія, Литва, Норве-
гія, Польща, Швеція, Франція). Ра-
зом зібрали 31 корабель, катер і суд-
но, 29 літальних апаратів i понад 3 
тисячі особового складу. Від США у 
навчаннях беруть участь лише два 
бойовi кораблі та судно, чотири літа-

ки, мобільний інженерний підрозділ 
і морський загін спецоперацій. Тема 
навчань Sea Breeze 2017 — проведен-
ня багатонаціональної морської опе-
рації з безпеки в кризовому регіоні. 
 Україну в цих надважливих нав-
чаннях представлено чималою війсь-
ковою армадою ВМС із 15 кораблів, 
катерів і суден забезпечення, вiсiм лі-
таків і гелікоптерів, рятувально-по-
шуково-десантною групою, підроз-
ділом морпіхів, інженерним підроз-
ділом із 50 одиниць техніки. Потре-
нуються iз зарубіжними колегами й 
українські нацгвардійці та курсан-
ти Сухопутних військ. «Набивати-
муть руку» на міжнародних навчан-
нях і Держ прикордонслужба Украї-
ни — її представлятимуть два кате-
ри морської охорони та три літальні 
апарати, а також вітчизняні ВПС у 
складі дев’яти літаків. 
 Міжнародні військові навчання 
триватимуть до 23 липня. Відпра-
цьовуватимуть, зокрема, дії штабу 
з планування та ведення морських 
операцій відповідно до стандартів 
НАТО та дії багатонаціональних сил 
під час операції з безпеки в Чорному 
морі. ■

Іван БОЙКО

 Ситуація на східному фронті все 
більше ускладнюється, незважаю-
чи на оголошене «хлібне перемир’я» 
на період збору врожаю. І хоча ворог 
активізувався на всіх трьох напрям-
ках, у Міноборони відзначають, що 
найнапруженішою є ситуація на лу-
ганському напрямку.
 «Одразу після опівночі російсько-
окупаційні війська провели потуж-
ний 30-хвилиний обстріл Троїцько-
го, впродовж якого по позиціях ук-
раїнських військових було випущено 
45 мін. У той самий часовий промі-
жок бойовики здійснили обстріл Но-
воолександрівки. Трохи пізніше, 
після першої години ночі, окупанти 
відкрили артилерійський вогонь по 
Троїцькому», — повідомив речник 
Міноборони Андрій Лисенко.
 При цьому всі ці обстріли вели 
в ніч на вівторок iз боку окуповано-
го Калинового. А вже близько 11-ї 
ранку бойовики обстріляли з грана-
тометів Старий Айдар. Зазначимо, 
що саме на цьому напрямку загинув 

один захисник України, який мину-
лого понеділка підірвався на ворожій 
розтяжці поблизу Станиці Лугансь-
кої.
 На донецькому напрямку ворог не 
вгамовується поблизу Авдіївки. Тоді 
як на маріупольському — в ніч на вів-
торок окупанти накрили вогнем ав-
томатичних гранатометів (АГС) i ве-
ликокаліберних кулеметів житлові 
квартали міста Мар’їнка. Як пові-
домляє українська сторона СЦКК, 
внаслідок обстрілу пошкоджено дах 
двох будинків. Один iз них навіть 
загорівся після прямого влучення 
боєприпасу. На щастя, серед місце-
вих мешканців постраждалих немає. 
«Цей злочин свідчить про цілеспря-
мовані дії НЗФ ОРДО щодо подаль-
шого загострення конфлікту, відвер-
те нехтування Мінськими домовле-
ностями та небажання дотримувати-
ся перемир’я, оголошеного на період 
збору врожаю», — йдеться у повідом-
ленні СЦКК.
 Загалом упродовж минулої доби 
бойовики 22 рази порушили режим 
перемир’я. ■

НА ФРОНТІ

Нічні витівки терористів «ЛНР»
Найнапруженішу ситуацію фіксують на луганському напрямку вночі 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президент Петро Порошенко повідо-
мив, що з держбюджету буде виділено 1,4 
млрд. грн. на будівництво заводу боєпри-
пасів за стандартами НАТО. 
 «Ми домовилися з представниками си-
лових відомств, урядом і прийняли рішення 
про спрямування значної частини перевико-
нання бюджету на сектор оборони та безпе-
ки. Для нас на сьогоднi побудова Збройних 
сил України, побудова інших правоохорон-
них органів надзвичайно важлива, і я впев-
нений в тому, що це сьогодні відповідає 
тим пріоритетам, які ми маємо в забезпе-
ченні оборони нашої держави», — наголо-
сив Порошенко під час засідання Ради на-
ціональної безпеки і оборони в понеділок.
 Як один iз напрямів спрямовування 
коштів, глава держави запропонував нала-
годити виробництво боєприпасів із вітчиз-
няної сировини із запровадженням новіт-
ніх технологій у повній відповідності зі 
стандартами НАТО. На думку Порошенка, 
це забезпечить взаємосумісність боєпри-
пасів, якi випускають за основними каліб-
рами.

■

СПІВПРАЦЯ

Учимось давати здачі 
Військові 16 країн 20 років поспіль 
удосконалюють свої навички 

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Із Днем, Олеже!
В Одесі покажуть фільм про 
ув’язненого в Росії українського 
режисера

■

Олег Сенцов.❙
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«Рогатий» 
ультиматум 
Страйк водіїв 
тролейбусів у Херсоні 
тривав кілька годин 
Ірина КИРПА

 У Херсоні водії тролейбусів ого-
лосили страйк i вимагають у влади 
міста 8 мільйонів гривень. Гроші 
необхідні на погашення заборгова-
ностей за електроенергію та ком-
пенсацію за оплату проїзду пільго-
вої категорії пасажирів. Тільки 
після цього працівники «Херсон-
електротрансу» отримають свої 
 зарплати, які їм затримують з еко-
номічних міркувань. 
 Фінансові проблеми на підпри-
ємстві виникли через недбалість 
депутатів міськради, які не зуміли 
своєчасно затвердити необхідне рі-
шення на сесії. Однак мер Херсона 
Володимир Миколаєнко визнавати 
провину чиновників відмовився. 
«Кілька днів затримки зарплати 
— це не привід для мітингу та від-
мови перевозити людей, — заявив 
міський голова. — Акція протесту 
не була узгоджена з міськвиконко-
мом, отже, по суті своїй є незакон-
ною».
 Іншої точки зору дотримують-
ся самі співробітники КП «Херсо-
нелектротранс», які заявляють про 
те, що престиж професії необхідно 
піднімати. «У сусідніх містах, а це 
Вінниця, Івано-Франківськ, Мико-
лаїв, Одеса та Черкаси, влада нові 
тролейбуси купує та зарплату лю-
дям збільшує, — каже водій тро-
лейбуса Сергій Макаров. — Чому 
на Херсонщині електротранспорт 
став непрестижним?»
 На думку контролера «Хер-
сонелектротрансу» Миколи Дья-
ченка, така ситуація у південно-
му місті склалася через те, що ко-
мунальний транспорт перевозить 
переважно пільгові категорії па-
сажирів, а ось компенсацію на ці 
перевезення від чиновників отри-
мує з великою затримкою. «Вран-
ці я нарахував у салоні тролейбуса 
104 пасажири пільгової категорії, 
— каже Микола Дяченко. — Лише 
26 пасажирів купили квитки, вар-
тість яких у Херсоні 2 гривні 50 
копійок».
 Середня зарплата у працівників 
комунального підприємства «Хер-
сонелектротранс» становить близь-
ко 4-5 тисяч гривень, її виплачують 
досить регулярно. Саме цей факт 
дав привід міському голові Володи-
миру Миколаєнку говорити про де-
марш iз боку тролейбусників i звер-
нутися до їхньої совісті.
 У підсумку, тихий пікет роз-
смоктався сам по собi буквально 
за кілька годин, а на вулицях Хер-
сона знову відновили рух тролей-
бусів. Реакція людей та чиновни-
ків на ультиматум, який висунули 
співробітники КП «Херсонелект-
ротранс», вельми неоднозначна. 
Адже для південного міста про-
блеми з виплатою заробітної плати 
— досить поширене явище. У най-
більш кризовій ситуації опинилися 
працівники «Херсонводоканалу»,  
де зарплата ледь перевищує «міні-
малку» та виплачується iз затрим-
кою в один-два місяці. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій, видане на ім’я Катю-
шина Івана Віталійовича, вважати 
недійсним.

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На Кіровоградщині по-
мерла жінка, яка скуштува-
ла в’яленої риби з харківсь-
кого супермаркету. Симпто-
ми гострого отруєння у хворої 
з’явилися вже через чотири 
години після вживання сум-
нівного продукту. З діагнозом 
«ботулізм» її доправили до 
Новоукраїнської районної лі-
карні. Там жінці після аналі-
зу крові ввели спеціальну си-
роватку, яку вважають єди-

ним засобом подолання неду-
ги. Втім ліки не допомогли 
— хвора померла вже наступ-
ного дня. 

 Недавно аналогічна хво-
роба ледве не забрала життя 
й 40-річного харків’янина, 
який скуштував придбану на 

ринку м’ясну тушонку. Аби 
остаточно одужати, чоловіку 
довелося провести на лікар-
няному ліжку кілька місяців. 
Загалом цього року в Україні 
було зареєстровано 62 випад-
ки ботулізму, внаслідок чого 
постраждало понад 70 осіб. 
 Із настанням тепла хворо-
ба прогресує швидше. Почина-
ючи з квітня, ця недуга забра-
ла життя вже вісьмох хворих. 
Причиною розвитку інфекції 
ставали в основному в’ялена 
та копчена риба. ■

НЕБЕЗПЕКА

Риба з ботулізмом
Померла жінка, яка скуштувала в’ялену 
рибу з супермаркету

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Майже 700 підписів зібрали меш-
канці Північної Салтівки — мікрорайо-
ну Харкова — під петицією, за допо-
могою якої хочуть домогтися заборони 
будівництва церкви на місці невелико-
го скверу. Пам’ятний знак з інформа-
цією про ймовірне зведення храму тут 
з’явився більше п’яти років тому. Але 
оскільки наміри церковників тривалий 
час лишалися нереалізованими, меш-
канці мікрорайону встигли там виса-
дити сквер і встановити невеликий ди-
тячий майданчик. Зрештою, малопри-
вабливий шматок території, на якому 
ще в 90-х роках встановили скромний 
пам’ятник чорнобильцям, набув цивілі-
зованого виг ляду. 

 І ось приголомшлива новина: УПЦ 
Московського патріархату таки визрі-
ла до реалізації давнього задуму й пре-
зентувала громаді проект розлогого ком-
плексу, до складу якого ввійде не лише 
храм, а й просвітницький центр iз не-
дільною школою та лекторієм. Оцінив-
ши масштаб будівництва, неважко зро-
зуміти, що майбутня культова споруда 
поглине добрячу частину скверу і повніс-
тю знищить дитячий майданчик. Аргу-
мент на користь церкви священики по-
яснили її назвою — «Чорнобильський 
Спас», що гармонiює з тематикою зведе-
ного тут пам’ятника, але місцеві жителі 
невблаганні. Вони кажуть, що в принци-
пі не проти храму як такого. Втім про-
сять чиновників знайти для нього іншу 
площу. 

 Пряме спілкування світської громади 
з духовенством, яке мало місце на спір-
ній території, ще більше загострило кон-
флікт. За словами очевидців, один із свя-
щеників пригрозив містичним покаран-
ням, сповістивши, що всі громадяни, які 
протестують проти будівництва, невдов-
зі захворіють на рак. А місцеві жителі, 
у свою чергу, порівняли єпархію з мере-
жею супермаркетів «АТБ». Мовляв, цер-
ковники і торговці вперто змагаються 
між собою за право «застовпити» якомо-
га більше землі. Люди мали на увазі той 
факт, що на порівняно невеликій тери-
торії Північної Салтівки є два магазини 
«АТБ», але лише одна церква УПЦ МП, 
яка розташована недалеко від спірного 
скверу. Тож поява чергового культового 
комплексу вирівняє ситуацію. 
 Наразі конфлікт трохи ущух. Як 
з’ясувалося, церковники й досі не ма-
ють дозвільних документів на реаліза-
цію свого проекту. Це підтвердила голо-
ва адміністрації Київського району Хар-
кова Неллі Казанжиєва, яка приїздила на 
місце НП. Навідувалися сюди й представ-
ники патріотичних організацій міста, що 
не надто вітають кількісний ріст культо-
вих споруд Московського патріархату. 
Втім згаданий пам’ятний знак у сквері 
поки що ніхто не прибрав. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкащина долає наслід-
ки буревію, який пронісся те-
риторією області 1 липня. 
Повним ходом ідуть віднов-
лювальні роботи у Привітно-
му Золотоніського району, яке 
найбільше постраждало від 
негоди. «У селі вітром позри-
вало дахи з понад сотні будин-
ків. Тож на відновленні працю-
ють бригади з інших районів — 
будівельники зі Смілянщини 
ладнають місцеву школу. Буд-
матеріалів вистачає. Також 
працюють аварійники, щоб по-
новити енергопостачання», — 
розповідає голова Черкаської 
облдержадміністрації Юрій 
Ткаченко і дякує всім, хто до-
помагає подолати наслідки 
надзвичайної ситуації.
 Як розповіли «Україні мо-
лодій» в обласній адміністра-
ції, за попередніми підрахун-
ками, негода завдала Черка-
щині збитків на близько 400 
млн. грн. Такого лиха область 
ще не бачила. Адже в епіцен-
трі негоди опинилися не тіль-
ки Золотоніський, а й Чорно-
баївський, Уманський, Чер-
каський, Канівський, Дра-
бівський, Катеринопільський 
і Шполянський райони. 
 Без світла залишилися 
більше сотні населених пунк-
тів, дороги були завалені де-
ревами, ліс пошкоджено на 
1300 гектарах, а посіви зни-
щені на 25 тис. га. Вітер поз-

ривав дахи з будинків та на 
об’єктах соціальної інфра-
структури. У Чорнобаї, нап-
риклад, без покрівлі залиши-
лося 85% приватного секто-
ру. Для подолання наслідків 
негоди залучають ресурси об-
ласного та місцевих бюджетів, 
але розраховують і на кошти з 
держбюджету. «Мав розмову з 
цього приводу з віце-прем’єр-
міністром Геннадієм Зубком. 
Зараз готуємо для цього не-

обхідний пакет документів», 
— каже Юрій Ткаченко. На 
жаль, наголошує черкаський 
обласний очільник, це дуже 
об’ємна та забюрократизова-
на процедура.
 «Ми розуміємо, що тре-
ба максимально швидко від-
новлювати пошкоджену ін-
фраструктуру. Тому напря-
му домовляємося з виробни-
ками будівельних матеріалів. 
Бо вже з’явилися й охочі за-

робити на лихові: ціни на ши-
фер за кілька днів зросли май-
же вдвічі», — веде далі Юрій 
Ткаченко.
 За його ініціативою пост-
раждалим від стихії районам 
допомога йде від усієї облас-
ті. Туди спрямовані кваліфі-
ковані будівельники. Так як 
Черкащина разом будувала 
фортифікаційні споруди на 
сході, так нині допомагає пос-
траждалим районам. ■

ПРОТИСТОЯННЯ

І пiп, i гойдалка
Харків’яни виступили проти будівництва храму 
Московського патріархату на місці дитячого майданчика

■

НАСЛІДКИ

Привітне без дахів
Черкащина оговтується після негоди, яка завдала збитків на 400 мільйонів гривень

■

Стихія залишила на Черкащині свої лихі сліди.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙
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«Певний відсоток позитивної роботи парламенту під час шостої сесії є, але 
в цілому моя оцінка скоріше негативна».

Андрій Іллєнко
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Шоста сесія Верховної Ради Украї-
ни добігає кінця. Втім деякі парламен-
тарії ініціюють продовження роботи 
сесії бодай ще на один тиждень, однак 
навряд чи такий незначний «додатко-
вий час» суттєво вплине на депутатсь-
кий коефіцієнт корисної дії. Надто ба-
гато невирішених проблем та незакри-
тих питань лишають по собі народні 
обранці. Про них «УМ» писала деталь-
ніше в попередньому номері. 
 Що ж стосується поточного тижня, 
то два головні «голосувальні» дні у пар-
ламенті — вівторок та четвер — мали 
бути присвячені розгляду пенсійної ре-
форми та подань ГПУ щодо зняття де-
путатської недоторканності. До поряд-
ку денного останнього перед літніми 
канікулами пленарного тижня плану-
ють включити і законопроект про Кон-
ституційний Суд. Документ очікує на 
фінальне голосування, у першому ж 
читанні законопроект був розгляну-
тий і схвалений 20 червня цього року. 
«Минулого разу до цього закону було 
більше тисячі поправок. Передбачаю, 
що знову може бути багато поправок», 
— коментує ситуацію із законом спікер 
Андрій Парубій. 
 Однак чи не головною «родзин-
кою» тижня є спроба позбавити кіль-
кох «недоторканних» депутатського 
імунітету. Нагадаємо, що Генпрокура-
тура просить згоди на притягнення до 
кримінальної відповідальності народ-
них депутатів Лозового, Дейдея, Дов-
гого, а також на притягнення до кримі-
нальної відповідальності і затримання 
народних депутатів Полякова, Розен-
блата та Добкіна.
 Цікаво, що один iз фігурантів по-
дань — депутат Добкін пообіцяв натис-
нути кнопку «за», голосуючи за зняття 
власної недоторканності, а також де-
яких своїх колег. «Я однозначно буду 
голосувати за зняття недоторканності 
з Полякова і Розенблата. Свою вину 
вони довели самі в кіно, яке ми бачи-
ли... Є питання щодо того, як ці дока-
зи були здобуті... За арешт голосувати 

я не буду», — сказав нардеп. «За Дов-
гого, Дейдея і Лозового я голосувати 
не буду, там доказова база дорівнює 
нулю», — додав Добкін у коментарях 
для «Української правди». Тим часом 
депутата Розенблата, підозрюваного в 
отриманні 200 тисяч доларів хабаря, 
Блок Порошенка вже виключив iз лав 
своєї фракції. 
 А от фракція «Народного фрон-
ту» вважає безперспективними кримі-
нальні провадження проти своїх де-
путатів Максима Полякова та Євгена 
Дейдея. Про це керівник фракції «На-
родний  фронт» Максим Бурбак заявив 
iз трибуни парламенту вранці 11 лип-
ня. «Вчора на засіданні фракції прий-
нято рішення дати можливість нашим 
колегам по фракції захистити свою ре-
путацію і честь без жодного імунітету. 
«Народний фронт» проголосує за знят-
тя недоторканності. Ми вважаємо, що 
це буде чесно перед українським наро-
дом», — повідомив Бурбак. 
 «Утім це зовсім не означає, що ми 
погоджуємося з безглуздими пустопо-
рожніми звинуваченнями НАБУ щодо 
Полякова й Дейдея. Більше того, фрак-
ція впевнена, що судові справи проти 
них   — чиста профанація — очевидна, 
нахабна і без жодної перспективи», 
— заявив він. Хай там як, а на почат-
ку вечірнього засідання, тобто після 
16.00, у Верховній Раді чекали на при-
буття Генпрокурора Юрія Луценка, у 
чиїй присутності мало відбутися пред-
ставлення подань ГПУ та голосування 
за зняття недоторканності. 
 В очікуванні Луценка Верхов-
на Рада прийняла законопроект щодо 
діяльності вищих навчальних закладів 
на території Донецької та Луганської 
областей. Він встановлює фіксоване де-
ржзамовлення для контингенту вищих 
навчальних закладів, які розташованi в 
населених пунктах, наближених до те-
риторії, на який здійснюється антите-
рористична операція. Голосування за це 
відбувалося на тлі мітингу під стінами 
Верховної Ради — близько 200 осіб ви-
магали від парламентаріїв скасування 
депутатської недоторканності. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Схоже, найбільш ефективним способом схилити 
парламентаріїв до підтримки подання Генпрокурату-
ри на зняття депутатської недоторканності із їхніх ко-
лег, стає демонстрація «документальних фільмів», 
знятих прихованою камерою, де народні обранці зні-
мають маски і постають такими, як вони є. Так було у 
випадку з гучним арештом радикала Ігоря Мосійчука 
(який згодом був оскаржений у суді, і нині нардеп про-
довжує виконувати свої обов’язки у Верховній Раді). 
Так сталося і у випадку з головним фігурантом «бур-
штинової справи», членом фракції БПП Бориславом 
Розенблатом.
 На відміну від кількахвилинного «ролика» Мосій-
чука, де той озвучує, скільки буде коштувати оголо-
шення з трибуни депутатського запиту, записи роз-
мов між Розенблатом разом з іншими фігуранта-
ми цієї справи та «агентом під прикриттям Катери-
ною», яка грала роль представниці іноземної фірми, 
що хоче займатися видобутком бурштину, зайняли 
більше години. В ході відео озвучуються механіз-
ми впливу на рішення облради, суми підкупу пред-
ставників прокуратури та суддів за позбавлення трьох 
фірм («Райт Солюшн», «Амбер холдинг» та «Надра 
Галичини») ліцензій на роботу на окремих ділянках, 
схеми легалізації видобутого бурштину за кордоном 
тощо. Після оприлюднення всіх деталей спецоперації 
НАБУ та САП, яка тривала більше року, депутати про-
голосували не лише за зняття недоторканності, а й за 

арешт Розенблата. «Думаю, що катарсис політичної 
верхівки країни мав би відбутися саме сьогодні. Сьо-
годнішнє рішення комітету свідчить про те, що депу-
тати, котрі перебували в певному форс-мажорі про-
тягом цих п’яти днів, нарешті усвідомили, що зміни 
неминучі. Каста недоторканних має бути повалена», 
— пафосно заявив Юрій Луценко після завершення 
засідання комітету.
 Утім остаточне слово за всіма п’ятьма подання-
ми має сказати Верховна Рада. Очікується, що це пи-
тання буде винесене на голосування уже в цей четвер. 
Сам Борислав Розенблат заявив, що він не збираєть-
ся ні складати свій мандат, ні покидати Україну і буде 
«боротись і доводити свою правоту і чесність». До-
помагатиме йому в цьому адвокат Андрій Федур, ві-
домий участю у багатьох гучних справах. Зокрема, за-
хистом інтересів як покійної Лесі Гонгадзе та звинува-
чених у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса 
Поліщука, так і Бориса Колеснiкова (на той час го-

лови Донецької обласної ради), пастора церкви «По-
сольство Боже» Сандея Аделаджі. Щоправда, фрак-
ція БПП не стала чекати виправдального вироку і в 
понеділок виключила скомпрометованого депутата 
зі своїх лав.
 Цікаво, що, попри відеодокази, більшість героїв 
«документального фільму» взялися публічно стверд-
жувати, що вони непричетні. Сам Борислав Розенблат 
у «Фейсбуці» заявив: «Я ніколи не брав і не вимагав 
кошти у пані Катерини. Я навіть не знайомий iз тими 
людьми, вплив на яких мені закидають!». Ще один 
фігурант фільму, т.в.о. голови Держгеонадра Мико-
ла Бояркін (помічниця Полякова Любонько пообіця-
ла агенту Сивокінь, що 5 000 доларів піде йому для 
лобіювання замовлених законопроектів), так само на 
«Фейсбуці» поклявся, що «ніколи не мав стосунків ні 
з Розенблатом, ні з Поляковим. Не знайомий із жод-
ними їхніми помічниками».
 Попри резонансність «справи Розенблата» очі-

кувати, що корупційним схемам найближчим часом 
буде покладено край, не варто. «Якщо припустити, що 
Юрій Луценко таки серйозно взявся за викорінення 
корупції, на якій тримається вся владна верхівка, це 
означає, що він замахнувся здійснити в Україні що-
найменше «Велику Французьку буржуазну револю-
цію», коли на зміну становому суспільству з окремим 
правом для феодалів та церкви і для простолюду при-
йшло демократичне суспільство, де всі рівні перед за-
коном. Але, судячи з того, що весь український істеб-
лішмент почуває себе досить спокійно, революції не 
буде. Зате буде купа гучних заяв про боротьбу з коруп-
цією», — припустив політолог Олександр Хоменко.
 Скептично налаштований і колишній голова Рів-
ненської облради Володимир Ковальчук. «Ми бачи-
мо, як активно борються з корупцією силовики. Та 
якби вони насправді боролися з організованою зло-
чинністю і запобігли щоденному розриванню помпа-
ми земель Рівненщини, це було б значно ефектив-
ніше. Адже всі напрацьовані злочинні схеми як дія-
ли, так і продовжують діяти за всіма напрямами», — 
повідомив він.
 А от серед тих, хто безпосередньо ходить на «клон-
дайки», парламентські пристрасті практично не викли-
кали емоцій. «Таке відбувається на кожному кроці і про 
це всі знають. Ну і що? Скажуть залягти на тиждень-
два чи більше — потім усе відновиться. Приберуть од-
ного — буде інший. Це все їхні розборки, на нас це 
не впливає. Нам головне, щоб нас не чіпали», — таке 
можна почути від багатьох копачів. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Зняти недоторканність з усіх без ви-
нятку народних депутатів вимагає лідер 
фракції Радикальної партії Олег Ляшко. 
Водночас політик пропонує прийняти 
ініційовані РПЛ законопроекти про ім-
пічмент Президента та Тимчасові слідчі 
комісії як інструмент парламентського 
контролю за всіма гілками влади. 
 «Коли влада наклала в штани і їй не-
має чого сказати, вона порушує питання 
депутатської недоторканності, бо вва-
жає, що це одразу підніме її рейтинг. Лу-
ценко вже п’ять виборів пройшов із цим 
гаслом і ще хоче стільки ж пройти. Ду-
мають, що українці такі дурні і знову по-
ведуться на цих політичних лузерів, які 
нічого не вміють, окрім того, що дурити 
людей. Але дурних уже немає!» — наго-
лосив Ляшко.
 Народний депутат переконаний, що 
внесенням подання про зняття недотор-
канності з народних депутатів влада на-
магається відвернути увагу українців від 
реальних проблем та своїх злочинів.
 «Хабарник Луценко, який живе в бу-
динку тестя — рівненського колгоспни-
ка — на 900 квадратних метрів, або По-
рошенко, який в офшорах ховає свої 
статки, розказують про боротьбу з ко-

рупцією. Замість того, щоб посадити 
своїх трьох друзів-хабарників, Луценко 
хоче запроторити за ґрати моїх друзів по 
фракції. Хіба це боротьба з корупцією?» 
— обурений політик. За словами Ляшка, 
перед законом мають бути рівні всі.
 «Чому на 26-му році Незалежності 
України немає закону про імпічмент Пре-
зидента і для того, щоб зняти з цієї поса-
ди злодія і хабарника, потрібно збирати 
Майдан? Усі мають бути рівними перед 
законом — і Президент, і судді, і депу-
тати. Тому ми вимагаємо внести на роз-
гляд парламенту закон про зняття недо-
торканності з усіх депутатів разом із за-
конами про імпічмент Президента та про 
ТСК», — підсумував лідер РПЛ.
 Водночас Ляшко вкотре наголосив, 
що Генпрокурор Луценко зловживає 
своїми посадовими обов’язками, політи-
зуючи роботу прокуратури і використо-
вуючи її як знаряддя політичної бороть-
би, піару і побудови власної політичної 
кар’єри. 
 «Він зловживає своїми повноважен-
нями і порушує закони замість того, щоб 
захищати українців. Саме тому фракція 
Радикальної партії підписалася за від-
ставку Генерального прокурора Луцен-
ка. І подання на Лозового — це помста за 
нашу позицію», — наголосив Ляшко. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Блат від Розенблата
Головний фігурант скандальної справи обіцяє боротися 
і довести свою правоту

■

ПАРЛАМЕНТ

З канікулами й боргами 
на носі
Верховна Рада відкрила вчора останній пленарний 
тиждень. Утiм продовження роботи сесії не виключено

■ПИТАННЯ РУБА

Покласти край недоторканності
Забезпечити рівність усіх представників влади перед 
законом вимагає лідер Радикальної партії Олег Ляшко

■

Олег Ляшко і його фракція проти касти недоторканних.❙
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Не буде 
кіловатів з 
тієї турбіни 
Перший у Німеччині 
випадок порушення 
санкцій проти Росії: 
Siemens судитиметься 
за постачання техніки 
до Криму
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Німецький концерн Siemens 
анонсує судовий позов проти від-
повідальних за постачання чо-
тирьох турбін власного вироб-
ництва до Криму. Концерн за-
явив, що це сталося без його 
згоди. Відповідно до санкцій Єв-
ропейського Союзу проти Росії, 
ані фізичні, ані юридичні осо-
би не можуть здійснювати пос-
тачання технічних пристроїв до 
окупованого росіянами півостро-
ва. 
 Siemens анонсує судовий по-
зов проти всіх, хто відповідаль-
ний за цю поставку, а також про-
ти свого клієнта фірми «Техно-
промекспорт». Згідно з заявою, 
оприлюдненою концерном, уп-
родовж останніх декількох міся-
ців він отримав письмову гаран-
тію від свого клієнта, що той не 
здійснюватиме поставок техніки 
до Криму.
 Siemens виготовив турбіни 
для проекту, реалізованого росія-
нами, і переконував, що будь-яке 
перенаправлення цих пристроїв 
до окупованого півострова буде 
порушенням контракту. Проте, 
інформагенція «Рейтер» повідо-
мила минулого тижня, що поста-
чання до Криму таки мало місце. 
За твердженням російської сто-
рони, турбіни, що їх встановлю-
ють у Криму, виготовлено в Росії 
з російських комплектуючих. 
Натомість, Siemens переконує, 
що дані турбіни походять iз під-
приємства у Санкт-Петербурзі, 
65% котрого належить німецько-
му концерну, і де застосовуються 
його технології.
 Досі випадків, коли німецькі 
підприємства порушували б сан-
кції Європейського Союзу щодо 
Росії, запроваджені за анексію 
Криму, зафіксовано не було. 
Принаймні днями це констату-
вали автори дослідження Схід-
ного комітету німецької економі-
ки (Ost-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft).
 Однак, можливо, з’явився 
прецедент. Ідеться про чотири га-
зові турбіни, які виробило спіль-
не підприємство «Сіменс техно-
логії газових турбін» (65 відсо-
тків у Siemens, 35 — у російських 
«Силових машин» для «Техно-
промекспорту», дочірньої ком-
панії російського держконцерну 
«Ростех». «Ростех» не заперечує 
факту постачання. 
 Газові турбіни призначені для 
нової теплової електростанції у 
Криму, яка повинна почати свою 
роботу в 2018 році. Будівництво 
почали, щоб компенсувати брак 
електроенергії, від якого потер-
пає півострів. Санкції ЄС, запро-
ваджені три роки тому, заборо-
няють поставки на анексований 
Росією півострів товарів, які мо-
жуть використовуватися, зокре-
ма, у сфері енергетики. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сьогодні закінчується 41-ша сесія комітету Світової 
спадщини Організації ООН iз питань освіти, науки і куль-
тури (ЮНЕСКО), яка відбувалася в Конгрес-центрі поль-
ського міста Краків. Упродовж тижня засідань до списку 
Світової спадщини ЮНЕСКО було внесено кільканадцять 
нових об’єктів. Їх обирають із довгого списку номінантів, 
а переможці потрапляють під захист ООН та отримують 
інвестиції для розвитку.
 Першими новачками у цьому почесному списку ста-
ли два африканські міста Мбанза-Конго — колишня сто-
лиця Королівства Конго (сьогодні розташована на тери-
торії Анголи) та столиця Еритреї Асмера, що її називають 
перлиною модерністської архітектури. Це перші об’єкти 
у списку ЮНЕСКО як для Анголи, так і для Еритреї. Деле-
гати з обох країн радісно зустріли у Конгрес-центрі таку 
новину.
 Є привід для радості й у Німеччини. Відразу три 
об’єкти з цієї країни поповнили список Світової спадщи-
ни: дві будівлі в архітектурному стилі Баугауз та пече-
ри льодовикового періоду в Баден-Вюртемберзі. Сто-
совно будинків мистецько-архітектурної школи Баугауз, 
то це цегляні триповерхові будівлі, які були створені для 
проживання небагатих громадян, у кожному з них — 18 
квартир. Попри часткові зміни в будинках досі мешкають 
люди. Стиль Баугауз загалом відзначають за гармоній-
ний дизайн, функціоналізм, а також вплив архітектури на 
соціальні реформи в XX сторіччі. Загалом відтепер на те-
риторії Німеччини — 42 об’єкти Світової культурної спад-
щини ЮНЕСКО.
 Мають привід тішитися й господарі проведення сесії 
Світової спадщини. До списку внесено Тарновські Гури. 
Це комплекс з 28 гірничовидобувних об’єктів, що розта-
шовані в місті Тарновські Ґури, а також у районах населе-
них пунктів Битом і Зброславіце Сілезького воєводства. 
В історичному та технічному плані вони утворюють одне 
ціле виробництво, пов’язане з видобутком руди срібла, 
свинцю і цинку. Відтепер у переліку Світової спадщини 
ЮНЕСКО є 15 польських об’єктів. Польща ратифікувала 
Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природ-
ної спадщини 29 червня 1976 року.
 Також список Світової спадщини поповнили Ве-
неційські фортифікаційні оборонні споруди XV-XVII 
століть в Італії, Хорватії та Чорногорії, священний ост-
рів Окіносіма в Японії, який між IV та IX століттям слугу-
вав дороговказом на морському шляху між Японією та 
Кореєю. Родзинка острова — святилище на Окіносімі. 
Його збудували задля поклоніння богині морських ту-
манів. На священному острові вже сотні років діють об-
меження для відвідувачів. До списку також потрапи-

ли китайський острів Кулангсу, священне місце Тапута-
пуатеа розташоване на атолі Раятеа Французької Полі-
незії, на якому людські жертви приносили богові війни 
Оро; область Куято, що розкинулася між вічними льо-
дами Гренландії, де попри субарктичний клімат люди 
століттями займалися сільським господарством; най-
більш високогірне у світі плато Кукушилі в Китаї, Ста-
ре місто в Ахмедабаді (Індія) та культурний ландшафт 
Ч’хомані (Південна Африка).
 12 жовтня 1988 року Україна, ще перебуваючи у 
складі СРСР, ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охо-
рону всесвітньої культурної і природної спадщини, а пер-
ша українська пам’ятка ввійшла до переліку об’єктів Сві-
тової спадщини 1990 року на 14-й сесії Комітету. Список 
об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні нараховує 
7 найменувань, що приблизно становить 0,68% від за-
гальної кількості об’єктів Світової спадщини у світі (1034 
станом на 2015 рік).

 Статус об’єкта Світової спадщини не лише почес-
ний, а й корисний тим, що ЮНЕСКО виділяє кошти на 
його збереження, а сам об’єкт користується особливою 
увагою туристів, що також приносить фінансову ко-
ристь. Чому ж в Україні так мало об’єктів отримали цей 
почесний статус? Та тому, що ЮНЕСКО не лише дає 
гроші, а й контролює стан об’єкта. Владі перше подо-
бається, а друге — зовсім ні. Тож чиновники не дуже й 
намагаються здобути почесний титул. Відомі скандали 
навколо вже існуючих в Україні об’єктів Світової спад-
щини: вирубки лісів у Карпатах (під охороною ЮНЕС-
КО перебувають прадавні букові ліси цього регіону), 
незаконна забудова біля собору Святої Софії та Киє-
во-Печерська лаври в Києві. Хіба лише один українсь-
кий об’єкт зі списку ЮНЕСКО сповна скористався з фі-
нансування цієї організації і покращав iз часу здобут-
тя почесного статусу — архітектурний ансамбль цен-
тру Львова. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-
Абаді ввечері 10 липня офіційно оголосив 
про повну перемогу над бойовиками «Іс-
ламської держави» (ІД) у Мосулі. «Ми за-
являємо про повну перемогу для Іраку та 
всіх іракців. Цей великий святковий день 
увінчав перемоги бійців та іракців за ос-
танні три роки», — заявив Хайдер аль-
Абаді, виступаючи в західному Мосулі, 
цитує його слова агенція «Ассошiейтед 
Пресс».
 ІД захопила Мосул влітку 2014 року. 
Місто було фактичною столицею «Іслам-
ської держави» в Іраку й мало символіч-
не значення для угруповання. Саме в ньо-
му його ватажок Абу Бакр аль-Багдаді 
єдиний раз з’явився перед публікою піс-
ля проголошення «халіфату» на захопле-
них територіях Іраку та Сирії. Операція зі 
звільнення тривала з жовтня 2016 року. 
Іракську армію підтримувала міжнарод-
на коаліція під проводом США. За даними 
ООН, під час операції з визволення Мосу-
ла з міста змушені були втекти 900 тисяч 
мешканців, однак 200 тисяч уже поверну-
лися в місто.
 За словами представника Генсека ООН 
Стефана Дюжарріка, «кінця гуманітарної 
кризи ще не видно». Експерти ООН підра-
хували приблизну вартість відновлення 
житла та інфраструктури міста — це що-
найменше один мільярд доларів. І ця циф-
ра буде змінюватися лише в бік збільшен-
ня. Як повідомляють гуманітарні органі-
зації, на цей час у місті з існуючих 54 жит-
лових кварталів лише в західній частині 
Мосула 15 є пошкодженими, а 23 — сут-
тєво пошкоджені. 
 Триває також операція зі звільнення 
від ІД головного бастіону ісламістів у Си-
рії — міста Ракки. Коаліційні сили впро-
довж кількох місяців намагаються оточи-
ти та вибити бойовиків «Ісламської держа-
ви» з цього міста, яке екстремісти прого-
лосили своєю столицею. У червні війська 
підтримуваної Сполученими Штатами ко-
аліції арабських і курдських сил уперше 
ввійшли до міста зі сходу та заходу. Те-

пер вдалося прорватися й до Старого міс-
та, тобто його центральної частини. 
 Президент США Дональд Трамп 
уже привітав прем’єра Іраку. «Перемо-
га в Мосулі сигналізує, що «Ісламська 
держава» в Іраку та Сирії доживає лі-
чені дні», — зазначив Трамп у своїй за-
яві. Щоправда, міжнародні експерти не 
такі оптимістичні. Витіснення ісламістів 

з їх двох головних бастіонів зовсім не оз-
начає, що «Ісламська держава» припи-
нить здійснювати теракти. Тому міжна-
родна спільнота паралельно з бойовими 
діями продовжує спроби «задушити» те-
рористів фінансово. І на цьому полі та-
кож є успіхи. З 2014 по 2017 рік дохо-
ди «ІД» скоротилися вдвічі, а за останні 
п’ять місяців — у п’ять разів. ■

ПАМ’ЯТКИ

Об’єкт на майдані Конго 
Список Світової спадщини ЮНЕСКО поповнився новими 
пам’ятками 

■

Простий, на перший погляд, німецький будинок — тепер під охороною ЮНЕСКО.❙

АНТИТЕРОР 

Терористів викурили з нори
Ірак оголосив про повну перемогу над «Ісламською 
державою» в Мосулі

■

Переможці з кинутим на землю прапором «ІД». ❙
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Хроніка невдалої угоди 
 Перемовини «Райянейра» із 
київськими летовищами відбува-
лися напрочуд важко. Спочатку 
ірландська компанія вела діалог 
з аеропортом «Київ» (Жуляни), 
що виглядало цілком логічно з 
огляду на його лоукост-позиціо-
нування. Йшлося про додатковi 
два мільйони пасажирів, яких 
обіцяв «Райянейр» «Києву», та 
певні поступки щодо знижок на 
обслуговування, яких лоукостер 
хотів узамін. 
 Спочатку сторони висловлю-
вали обережний оптимізм, але 
зрештою вже перед самою пре-
зентацією «Райянейра» своїх 
українських маршрутів, що від-
булася у Києві, «Жуляни» не-
сподівано вийшли з переговор-
ного процесу. І заявили, що про-
позиція дискаунтера їм не вигід-
на з комерційної точки зору. 
 Тоді замість приватного 
«Києва» в гру вступили держав-
ні чиновники і державний же 
аеропорт «Бориспіль». Головне 
українське летовище, як свідчи-
ли періодичні заяви його керів-
ника, було явно не у захваті від 
нав’язаного їм «Райянейра». Ін-
формація про те, що «нічого на-
разі не домовлено», періодич-
но з’являлася у пресі — разом зi 
звинуваченнями у тиску на аеро-
порт, а також заочними пропо-
зиціями авіакомпанії пошукати 
собі інше летовище. На кшталт 
неготового для прийняття паса-
жирських рейсів «Гостомеля», 
що належить авіазаводу «Анто-
нов» і експлуатує вантажні «Рус-
лани» і «Мрію». 
 На цьому тлі навіть якось 
дивно виглядала позиція керів-
ництва львівського летовища, 
яке без жодних скандалів під-
писало угоду і було готовим до 
початку польотів. 
 Полегшити життя інозем-
ній компанії намагалося Мініс-
терство інфраструктури, яке 
своїм наказом знизило аеропор-
тові збори і тарифи. Але «Бо-
риспіль» інтерпретував цей на-
каз по-своєму.  
 Апофеозом протистояння між 
Києвом та Дубліном стала позав-
чорашня прес-конференція ген-
директора «Борисполя» Павла 
Рябікіна, під час якої він виклав 
у загальний доступ деталі пере-
мовин, — комерційну пропози-
цію ірландців, назвавши її уль-
тиматумом. Що взагалі є непри-
пустимим. Після цього «Райя-
нейру» нічого не залишалося, як 
гучно хряснути дверима. 
 Що він і зробив. Скасував-
ши як плановані рейси до непос-
тупливого «Борисполя», так і до 
Львова, з яким у компанії не було 
жодних конфліктів, натомість іс-
нував уже кілька місяців тому 
підписаний контракт. 
 «Райянейр», який має славу 
напрочуд жорсткого партнера у 
перемовинах, ставить жорсткі 
умови, а у випадку незгоди без 
жалю закриває окремі напрям-
ки, пішов з України ображе-
ним. Про це свідчить коментар 
Давіда О’Брайєна, головного ко-

мерційного директора компанії. 
«Від імені українських відвіду-
вачів та споживачів ми шкодує-
мо, що київський аеропорт про-
демонстрував: Україна поки що 
не є достатньо зрілим або надій-
ним місцем для бізнесу, щоб ін-
вестувати сюди авіаційні по-
тужності «Райянейр». Невико-
нання київським аеропортом 
зобов’язань призведе до втра-
ти понад 500 000 споживачів та 
400 робочих місць в аеропортах 
лише в перший рік роботи, що 
забезпечило би значний приріст 
українській економіці», — напи-
сав він на офіційному сайті пере-
візника.

Маніпуляція аеропортовими 
зборами   
 Головні зауваження керів-
ництва аеропорту «Бориспіль», 
який, нагадаємо, є базовим для 
українського національного пе-
ревізника МАУ, що після прихо-
ду на ринок «Райянейра» вступав 
iз ним у конкуренцію на кількох 
маршрутах, зводилися до фінан-
сових втрат, яких міг зазнати ае-
ропорт, погодившись працювати 
з дискаунтером. Понад це, деякі 
вимоги авіакомпанії, оприлюд-
нені на прес-конференції Павла 
Рябікіна, той назвав незаконни-
ми. А їх публікація у пресі мала 
перекласти негатив споживачів 
із «Борисполя» на «Райянейр». 
Серед цих, незаконних на думку 
Рябікіна, вимог — безплатні аеро-
навігація, стійки реєстрації, сто-
янки для таксі, а також рекламні 
площі. Також перевізник наполя-
гав на розгляді спорів у Лондонсь-
кому арбітражі із застосуванням 
норм британського права. Але 
найбільший камінь спотикання 
— аеропортовий збір 7,5 долара, 
який вимагали «райяни». «Бо-
риспіль» погодив його на кілька 
нових напрямків, які мав відкри-
ти «Райянейер», але не надав на 
рейс Київ—Лондон.
 «Сьогодні ми маємо двох пе-
ревізників, які літають до Лон-
дона: «Брітіш Ейрвес» і МАУ. 
Перший із них платить збір 
26 доларів, другий — 16. Це 
пов’язано з різницею в обсягах 
пасажирів. І тут з’являється 
третій перевізник, який буде 
платити 7,5. Тож існує ризик, 
що ці дві компанії звернуться 
до Антимонопольного коміте-
ту і також захочуть тариф 7,5 
долара. І, можливо, вони на-
віть виграють процес», — ска-
зав Рябікін. Для «Борисполя», 
за його словами, така ситуація 
несе ризик у розмірі 25 млн. до-
ларів щороку. 
 Експерти галузі жорстко 
відреагували на перенесення 
комерційного діалогу в публіч-
ну площину, назвавши такий 
крок шоком для цивілізовано-
го ведення перемовин. А футу-
рологію пана Рябікіна на тему, 
що станеться, якщо інші ком-
панії діятимуть саме так, — ба-
жанням не залучати нову ком-
панію на летовище, а намаган-
ням пояснити, чому вони цього 
не хочуть.

Блискуча перемога МАУ    
 Українське небо після того, 
як його залишив «Райянейр», 
ділитимуть інші авіакомпанії. 
Якась крихта перепаде його 
прямому конкуренту, — «Віз-
зейру», який уже встиг відгук-
нутися на ірландський демарш. 
Учора вранці «Віззейр» пові-
домив, що продаватиме «жер-
твам» «Райянейра» пільгові 
квитки за ціною від 15 євро в 
один бік. «Поспішайте, квитків 
за цими тарифами залишилося 
мало», — сказали в компанії і 
пояснили, що підставою для 
купівлі дешевих квитків є на-
дання оригінального коду бро-
нювання «Райянейра». 
 Але найбільші вигоди від 
того, що «райяни» покинули ук-
раїнське небо, як вважають ек-
сперти, матиме компанія МАУ 
Ігоря Коломойського. Попри те,  
що лоукости зазвичай не пози-

ціонуються як конкуренти біз-
нес-авіакомпаніям, до яких на-
лежить і МАУ, наш перевізник 
до можливої появи «Райяней-
ра» підготувався. Так, МАУ за-
провадила спеціальні лоукост-
тарифи, які за умови придбан-
ня квитків від десяти місяців до 
моменту здійснення рейсу обій-
дуться пасажирові від 250 гри-
вень по Україні та від 500 гри-
вень до Європи. 
 Але той факт, що «Райя-
нейр» покинув Україну, несе 
для МАУ додаткові можли-
вості. Так, міністр інфраструк-
тури Володимир Омелян зазна-
чив: його відомство знизило ае-
ропортові тарифи «Борисполя» 
не тільки для «Райянейра», а 
й для інших компаній. У тому 
числі скористатися ними може 
і МАУ. «Тож базова компанія, 
яка і до цього моменту ніколи 
не відчувала до себе дискримі-
нації, також отримає макси-
мальні знижки. Враховуючи 
обсяги перевезень, МАУ виграє 
більше. А ще, враховуючи, що 
МАУ заборгувала 400 млн. гри-
вень до бюджету, додаткові 
знижки є подарунком iз неба», 
— написав Володимир Омелян. 

 Авіаційний експерт Сергій 
Хижняк додає: про знижки, які 
отримує МАУ упродовж остан-
нього часу, взагалі ніхто не го-
ворив. На відміну від знижок 
для  «Райянейра». «Ніхто цього 
не аналізував і з прес-конферен-
цією не виходив, — сказав аналі-
тик. — Ми сьогодні не знаємо, 
у скільки обходиться «Борис-
полю» мотивування МАУ. Ду-
маю, якщо порахувати, то там 
усе буде значно цікавіше, ніж iз 
«Райянейром». 

Постраждали за компанію чи 
низька наповненість літаків? 
 Найзагадковіший вчинок 
«Райянейру» у цій ситуації — 
скасувати також свої польоти зі 
Львова. «Ми також шкодуємо, що 
львівський аеропорт став жерт-
вою рішення київського аеропор-
ту», — написав Девід О’Брайєн, 
не пояснивши, у чому полягає 

шкідництво «Борисполя» для 
львівського летовища. «Зв’язався 
з «Райянейром» iз приводу угоди 
зі Львовом. Отримав відповідь, 
що ключ — у Києві. До Львова 
претензій немає, але компанія 
входить не у міста, а у країни. А з 
Києва їх банально витурили», — 
написав львівський мер Андрій 
Садовий. 
 Авіаексперти з таким трак-
туванням не погоджуються. 
«Технологія виконання поль-
отів у різні аеропорти України 
з-за кордону ніяк не пов’язана 
і не може слугувати виправдан-
ням такого «кидалова», — напи-
сав у своєму «Фейсбуці» Олек-
сандр Ланецький. Відтак, на 
його думку, варто розглядати й 
іншу версію: недостатньо висо-
кий попит на квитки. 
 Тож розпочавши продаж 
квитків з України ще навесні, 
компанія, як передбачається, не 
змогла заповнити свої борти до 
комерційно прийнятного рівня. 
А тому поставила перед «Борис-
полем» ультиматум: або додат-
кові знижки, щоби компенсува-
ти втрати, або закриваємо рейси. 
У цьому контексті скасування 
львівських маршрутів виглядає 

напрочуд логічно: «Райянейр» 
відмовився від невдалої оборуд-
ки і зробив це з апломбом, пояс-
нивши свій крок не банальною 
необхідністю збільшувати при-
бутковість, а тиском. Який міг 
мати місце. 
 Тож, цілком можливо, що, 
обираючи між улюбленими про-
ектами нинішнього менеджмен-
ту «Райянейру»: стиковочними 
польотами у Римі та Мілані, фі-
дерними рейсами з кількома 
трансатлантичними перевізни-
ками та необхідністю повільно 
розвивати слабенькі українські 
летовища, очікуючи прибуток 
не сьогодні і навіть не завтра, 
дискаунтер ухвалив рішення не 
на користь нашої країни.  
 На користь цієї версії — 
аналіз рейсів «Райянейру» з Ук-
раїни. Навіть на перший погляд 
зрозуміло, що заповнити хоча 
би до 70%, не кажучи вже про 
«райянейрівські» показники 
90-95%, борт із Києва  на Сток-
гольм—Скавсту буде непрос-
то. Свого часу від цього напрям-
ку, нагадаємо, відмовився «Віз-
зейр»: через низький рівень на-
повненості літаків.  
 Не найкращим варіантом є 
і рейс Львів—Берлін, на яко-
му «Райянейр» мав конкурува-
ти з «Віззейром». Хоча велико-
го попиту з Галичини до Схід-
ної Німеччини й раніше не фік-
сували. Трохи краще з огляду на 
пасажиропотік виглядав рейс 
Львів—Вроцлав, але тут також 
«Райянейр» мав ділитися паса-
жирами з «Віззейром». 
 Імовірно, не виправдали 
сподівань менеджменту і «ві-
кендові» рейси: Львів—Краків 
і Львів—Будапешт. Які для кон-
сервативних українців виявили-
ся менш привабливими, ніж ав-
тобусні рейси, «бусики» та «Бла-
бла-кар», які регулярно курсу-
ють за цими напрямками.
 Відтак ірландці просто мог-
ли переоцінити потенціал нашо-
го авіаринку, а схилити їх у цьо-
му напрямку могла влада, для 
якої прихід «Райянейру» став   
аргументом вдалих реформ. Але 
не зовсім чесна конкуренція та 
жорстока дійсність зупинили 
цей проект. «Для «Борисполя» 
це був би великий крок уперед», 
— написав міністр Володимир 
Омелян. Утiм після бою кулака-
ми не махають. 
 Попри обережну нотат-
ку комерційного директора 
«райянів», що колись вони, 
може, і подумають про прихід в 
Україну ще раз, зрозуміло, що 
наразі битва програна. 
 А «Райянейр», звісно, при-
йде до нас. Але трохи пізніше, 
коли в Україні суттєво поліп-
шиться економічна ситуація. І 
тоді конкуренція — чесна чи не 
дуже — і справді матиме сенс. ■

ЗАКРИТЕ НЕБО

Ірландський кидок
Найбільший європейський лоукост, ірландська компанія 
«Райянейр», мiг піти з України через тиск «Борисполя» і «МАУ», 
а також низьку платоспроможність наших пасажирів і помилку 
власного менеджменту

■Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Провал домовленостей із компанією «Райянейр», яку чекали в Україні 
майже десять років, періодично анонсуючи буцімто вже досягнуті угоди  
про початок польотів, став чи не найбільшим розчаруванням та анти-
досягненням у транспортній галузі. З «Райяном» українці пов’язували 
своє бажання дешево літати до Європи, яка несподівано відкрила для 
нас свої кордони, а також вважали її свого роду «авіаційним МВФ», 
хоча це і не так: мовляв, прийде «Райянейр», і цей факт слугуватиме 
сигналом для інших лоукостів, що український ринок може бути ціка-
вим. 
Не сталося. «Райянейр» припинив продавати квитки до України, не зро-
бивши жодного рейсу. Серед численних версій та причин такої ситуації 
можна виділити три головні: наперед неправильно обрана стратегія 
перемовин, яка врешті і принесла нульовий результат; тиск авіаком-
панії МАУ, яка через ірландського дискаунтера втрачала свої прибутки, 
а також низький результат продажів квитків, через який український 
напрямок став для ірландців нецікавим з комерційного боку.

ОФІЦІЙНО

 Чекайте мейл! 
 «Райянейр» повідомив на своєму 
сайті, що всім пасажирам, які встигли 
купити квитки на скасовані рейси ком-
панії, повністю повернуть кошти. «Ми 
зв’яжемося з вами за вашою елект-
ронною адресою вже найближчим ча-
сом», — сказали в авіакомпанії.  

■

Літаки «Райянейру», які мали обслуговувати українські напрямки 
і приземлятися у Києві і Львові, працюватимуть
 у сусідніх країнах: Польщі, Словаччині тощо…  

❙
❙
❙

Не зовсім чесна конкуренція та жорстока дійсність 
зупинили цей проект.
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Олена ЯРОШЕНКО

 Відкритий діалог щодо пер-
спектив органічної продукції 
пройшов у Мінагрополітики в 
рамках міжнародного проек-
ту USAID «Підтримка аграр-
ного та сільського розвитку». 
Українські та міжнародні ек-
сперти, виробники органіч-
ної продукції та громадські ак-
тивісти обговорювали законо-
проект «Про основні принципи 
та вимоги до органічного вироб-
ництва, обігу й маркування ор-
ганічної продукції».
 Виробництво органічних про-
дуктів в Україні за останні десять 
років зросло на дев’яносто відсо-
тків, а щорічний обсяг внутріш-
нього ринку споживання сягає 
21-22 мільйона євро. «Цей ри-
нок дуже динамічний, він розви-
вається, орієнтуючись як на екс-
порт, так і на внутрішнього спо-
живача. Для України важли-
во прийняти нарешті закон про 
органічну продукцію, щоб мати 
сучасну правову базу для вироб-

ників та подолати недовіру спо-
живачів до української органіч-
ної продукції», — каже заступ-
ник міністра аграрної політики 
та продовольства Олена Ковальо-
ва. За її словами, прийняття цьо-
го законопроекту матиме низку 
позитивних наслідків. По-пер-
ше, він враховує інтереси всіх 
зацікавлених сторін — громадсь-
ких організацій, виробників, ор-
ганів влади. По-друге, унормовує 

діяльність органічного сектору, 
зберігає тенденції його розвитку. 
По-третє, він дозволить збільши-
ти зайнятість у невеликих сіль-
ськогосподарських виробників, 
забезпечуючи нові робочі місця.
 Заступник міністра агро-
політики з питань євроінтегра-
ції Ольга Трофімцева наголошує, 
що прийняття законопроекту 
№5448 дозволить ще й врегулю-
вати проблемні питання експор-

ту, забезпечивши додаткові фі-
нансові надходження. «Основни-
ми ринками збуту для українсь-
кої органічної продукції сьогодні 
стали країни ЄС, Азії, США. З ог-
ляду на те, що скоро активуєть-
ся зона вільної торгівлі між Ук-
раїною та Канадою, сподіваємо-
ся завоювати і її ринок. Ця краї-
на має серйозний інтерес, а разом 
із США та Європейським Союзом 
формує близько 90 відсотків усьо-
го світового попиту на органіку. 
Набуття чинності законопроекту 
дозволить адаптувати українське 
законодавство у сфері якості ор-
ганічної продукції до міжнарод-
них стандартів. Таким чином ук-
раїнські виробники позбавлять-
ся перешкод у постачанні своєї 
продукції на світові ринки», — 
пояснює Ольга Трофімцева.
 Загалом же прийняття зако-
ну №5448 допоможе захистити 
виробників органічної продук-
ції від недобросовісної конку-
ренції, споживачів — від фаль-
сифікату, розвивати сільські те-
риторії та створити додаткові ро-
бочі місця. Новий законопроект 
також підніме імідж України 
як виробника якісної органіч-
ної продукції, дозволить залу-

чити інвестиції в аграрний сек-
тор. Завдяки адаптації внутріш-
ньої системи контролю якості 
до світових стандартів, продук-
ція, яка продаватиметься на по-
лицях наших магазинів, мар-
кована як органічна, нарешті й 
справді такою буде. 
 Зрештою, буде створено кра-
щі умови і для виробників. Адже 
завдяки міжнародній сертифі-
кації процесу виробництва пов-
ністю зникають експортні тех-
нічні бар’єри. І якщо продукція 
матиме логотип «зелений листо-
чок», вона справді виготовляти-
меться згідно з вимогами ЄС до 
основних критеріїв закону про 
органічне виробництво. Тобто 
органічне виробництво буде на-
лежним чином сертифіковане, 
застосовуватимуться специфіч-
ні дозволені речовини та елемен-
ти технології, ощадливі до дов-
кілля і безпечні для споживача. 
Буде також створено достовір-
ний реєстр органічних вироб-
ників, сертифікуючих органів, 
органічного насіння, адже но-
вий законопроект формує систе-
му контролю за процесом вироб-
ництва та виробниками відповід-
но до практики країн ЄС. ■

Рубаємо, будуємо, стріляємо... 
 Тим часом громадськість 
продовжує бити на сполох че-
рез незаконні вирубки лісових 
заповідників по всій Україні. Їх 
найчастіше приписують коруп-
ційним змовам держструктур iз 
кримінальним бізнесом. Тіль-
ки останніми днями розгорілися 
два резонансних скандали. Пер-
ший — невдала спроба прокура-
тури притягти до кримінальної 
відповідальності депутата гру-
пи «Воля народу» Олеся Довго-
го за фактом зловживання служ-
бовими обов’язками в інтере-
сах третіх осіб. Нагадаємо, зем-
лю тоді передали обслуговуючим 
кооперативам під забудову. Згід-
но з попередніми даними, збитки 
від незаконного відчуження зем-
лі заповідника «Жуків Острів», 
якому посприяв одіозний депу-
тат ще в 2007 році, становили по-
над мільярд гривень, хоч проку-
ратура поки що як підтвердже-
ну подає суму в межах 82 млн. 
гривень. Ландшафтний заказ-
ник «Острів Жуків», створений у 
1999 році, став, до речі, першим 
в Україні природним заповідни-
ком. Київрада ж з подачі Довго-

го та його «колег» скоротила пло-
щу заказника з 1794 до 196 гек-
тарів. 
 Другий скандал розгорівся 
рано-вранці 9 липня в лісовому 
селищі Водогін під Києвом. Цьо-
го разу сутичка між місцевими 
жителями та особами, які виру-
бували ліс, закінчилася бійкою 
зі стріляниною і пошкодженням 
автотранспорту незаконних лі-
сорубів. Зловмисники, які о 
четвертій ранку почали вирубу-
вати ліс під забудову, виявили-
ся представниками організації 
«Відродження водогону». Саме 
вони відкрили вогонь гумови-
ми кулями по обурених місце-
вих мешканцях, які до приїзду 
поліції намагалися власними 
силами завадити вирубуванню 
лісу. У підсумку один із місце-
вих сів за кермо вантажівки та 
збив кілька автівок. Екзальто-
ваного водія, а також представ-
ника організації «Відродження 
водогону» затримали, а от лісо-
руби розбіглися. Як розгорта-
тимуться подальші події і який 
дах, окрім штучно створеної гро-
мадської організації, мають лі-
сові винищувачі, поки що важ-

ко сказати. А от сам факт того, 
що після невдалих спроб їх по-
карання «чорні» лісоруби втра-
тили будь-який страх і відкрито 
застосовують зброю, дуже пока-
зовий. 

Тисяча відносно законних 
способів
 У розпал дискусії про заборо-
ну експорту українських лісів, 
що провокує їх варварське вини-
щення, оприлюднювали чима-
ло шокуючих даних. Здебільшо-
го обурювалися вирубуванням 
Карпатських заповідних зон. 
Але швидко з’ясувалося, що не 
менш катастрофічне становище 
i в чвертi заказників Київської 
області, якi підпали під суціль-
ні вирубки. Їх майже легально 
проводили аж до кінця минуло-
го року, коли, нарешті, заборо-
нили навіть під виглядом сані-
тарних рубок. Одним із секретів 
такого «відносно законного» зло-

чину, результат якого ми ще дов-
го спостерігатимемо у вигляді ба-
гатосотгектарних лисин посеред 
лісу — стаття 5 «Санітарних пра-
вил у лісах України», затвердже-
них Постановою КМУ №555 від 
27 липня 1995 року. В якій, зок-
рема, було написано: «Санітар-
но-оздоровчі заходи проводять 
на основі відповідних планів не-
залежно від віку лісонасаджень у 
лісах усіх груп і категорій захис-
ності». Ці правила стали причи-
ною масових рубок лісів у межах 
природно-заповідного фонду — 
заказниках, заповідних урочи-
щах, національних парках, при-
родних заповідниках, де заборо-
нені промислові рубки головного 
користування. В підсумку бага-
тьох протестних акцій Мінеко-
логії свого часу таки видало на-
каз про заборону санітарних ру-
бок у заповідниках і заповідних 
зонах національних парків, але 
він поширився лише на устано-

ви, що підпорядковані відповід-
ному міністерству. 
 Санітарні рубки призначе-
но для оздоровлення лісів. Коли 
на заповідних територіях ви-
бірково видаляють окремі дере-
ва, це зберігає лісову екосисте-
му. А суцільне вирубування зни-
щує деревний, чагарниковий, 
трав’яний ярус і руйнує лісову 
підстилку, лишаючи розорану 
пустку, на якій відновлення пов-
ноцінної лісової екосистеми три-
ватиме десятками років. Узагалі-
то, з огляду на такі результати, 
«відносно законні» суцільні руб-
ки в межах природно-заповідно-
го фонду — щось на кшталт риби 
другої свіжості чи «трошки ва-
гітної». Бо стаття 7 Закону Ук-
раїни «Про природно-заповід-
ний фонд України» давно попе-
реджала: «...На землях природ-
но-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного ... призна-
чення забороняється будь-яка 
діяльність, яка негативно впли-
ває або може негативно вплива-
ти на стан природних ... комп-
лексів». 
 Тим часом дослідник цієї 
теми Андрій Плига підрахував, 
що такі суцільні вирубки на кіль-
ка соток чи й до п’яти гектарів 
протягом багатьох років прово-
дилися у кожному третьому за-
казнику України. Сумарна ж ви-
рубана площа заказників iз часу 
їх створення становить 399 гек-
тарів!
 Прикро, що і зараз безліч 
спритних чиновницько-бізне-
сових угруповань продовжують 
знаходити способи знищувати 
невідновлюваний лісовий фонд 
за допомогою тисяч підзаконних 
способів. Коли компенсують цю 
тенденцію планові новосади, та й 
чи компенсують узагалі — рито-
ричне питання. ■

НАТУРПРОДУКТ

Органіка в законі
Навіщо нам принциповість у виробництві та торгівлі чистою 
продукцією

■ ДОВІДКА

 Станом на червень 2017 року в Україні зареєстровано більше 420 виробників ор-
ганічної продукції. Під сертифікованим органічним виробництвом зайнято 421,5 тис. 
га земель та ще 550 тис. га земель — під сертифікованими дикоросами (травами, 
ягодами і грибами).

■

Сертифікація органічної продукції за міжнародними стандартами, 
сподіваємося, витіснить із цього недешевого ринку дурисвітів.

❙
❙

БАЛАНС

Знищ заповідник — посади деревинку?..
Неконтрольованість лісового господарювання вже провокує стрілянину

■

Оксана СОВА

Державне агентство лісових ресурсів України опублікувало оптиміс-
тичні підсумки півріччя: з початку року вдалося відновити 44,5 тис. 
гектарiв лісу. Не все, звісно, заліснилося силами лісогосподарських 
підприємств, які входять до сфери управління Держлісагентства. 
Загальна площа відновлених лісів враховує й 13 тисяч гектарів при-
родного поновлення. Проте офіційні підрозділи скрізь попрацювали 
на славу. Так, на Поліссі лісогосподарські підприємства забезпечи-
ли своєчасне відновлення лісів на минулорічних зрубах на площі 
14,8 тис. гектарiв при плані 12,8 тисячi, у зоні Лісостепу — 10,6 тис. 
гектарiв замість 9,6 тисячі, у Степу — 1,9 тис. гектарiв замість 1,7 
тисячі, а в Карпатах — 4,1 тис. гектарiв при запланованих 3,6 ти-
сячі. Окрім того, лісогоспи засадили ще й новими лісами 1,4 тис. 
гектарiв. При висіванні та висаджуванні лісів найчастіше викорис-
товували сосну, дуб, бук, ялину, березу, вільху, ясен, граб, ялицю. 
Лісокультурна кампанія продовжиться восени.

Вікові насадження, які вирубують уже навіть під самим Києвом, 
минулими вихідними стали місцем бойових зіткнень «лісорубів» 
із місцевими мешканцями.

❙
❙
❙
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«Найвища цінність в армії 
— не танки і не літаки, а 
солдати, які йдуть у бій»
 ■ Всеволоде Володимирови-
чу, які ідеї зараз превалюють у 
військовій медицині? 
 — Ідеї — вони загальні, як 
зробити медицину, по-перше, 
доступною, по-друге, високо-
ефективною, і по-третє, — з 
найменшими витратами для 
пацієнта. Тому військова меди-
цина — це галузь, де ми прос-
то зобов’язані це зробити, тому 
що медицина в Збройних силах 
є елементом соціальних гаран-
тій, соціального захисту війсь-
ковослужбовця, і найвища цін-
ність в армії — не танки і не лі-
таки, а військовослужбовці, які 
йдуть у бій. Тому відповідно до 
цього військова медицина має 
бути на рівні, стояти в пріорите-
тах, мабуть, вище, аніж грошо-
ве, майнове та інше забезпечен-
ня. Як це все вдається — питан-
ня складне, тому що армія — це 
відображення держави, і коли 
в державі є проблеми, політич-
ні та економічні, то такі самі 
проблеми, можливо, меншою 
мірою, але мають місце у Зброй-
них силах. Але все-таки медич-
не забезпечення залишається 
пріоритетним.
 За ці три роки війни я можу 
впевнено сказати, що відбулося 
повне перезавантаження систе-
ми військової медицини. На по-
чатку війни це була медицина 
госпітальна, тобто спрямована 
на лікування мирної патоло-
гії, — військові госпіталі були 
оснащені досить непогано для 
лікування мирної патології, а 
військова ланка не розвивала-
ся. А сьогодні до цього високо-
го рівня військово-медичних 
клінічних центрів підтягнули-
ся, власне, польова медицина, 
тактична медицина військової 
ланки, медицина першої лінії 
в зоні бойо вих дій, з нуля була 
розроблена система медичної 
евакуації, з нуля почала розви-
ватися реабілітація у військо-
вих закладах на базі тих трьох 
нещасних санаторіїв, які зали-
шилися після анексії Криму, 
— і на сьогодні цей процес три-
ває, і триває, на мій погляд, не-
погано. 
 Могло б відбуватися все 
швидше й краще, але, на жаль, 
у нас дуже часто за реформу-
вання під гучними гаслами бе-
руться непрофесіонали. Інко-
ли реформи починають втілю-
вати люди без належної освіти, 
без уявлення, як воно має бути. 
Давайте пригадаємо, коли у нас 
починалися «великі реформа-
торські дії», було дуже гучно за-
явлено про систему медичного 
електронного документообігу 
«Е-здоров’я», — тоді такий Ми-
хайло Лопатін гучно виступав 
у пресі, з екранів телевізорів, 
були залучені народні кошти, 
збиралися вони як на народний 
проект, — ну а зараз чомусь ні 
Лопатіна, ні «Е-здоров’я» не-
має, якось дуже швидко ен-
тузіазм закінчився, можливо, 
разом iз цими грошима. 
 Зараз у галузі військової ме-
дицини хто вирулює? Вирулю-
ють професіонали, вирулюють 
Військово-медична академія, 

Військово-медичний департа-
мент, який розробляє свою сис-
тему. Вона була на той початок 
реформування розроблена, але 
гучними гаслами: «Ви, стари-
ки, нічого не вмієте і не розуміє-
те!» — її відкинули, загальму-
вали, припинили розробки, які 
провадилися у Військово-ме-
дичній академії, у Військово-
медичному департаменті. За-
раз усе відновилося. 
 Був ще свого часу гучний 
проект зі збирання коштів на 
розробку санітарного потяга, 
я теж долучався до цих розро-
бок, їздив займався проектами, 
— в результаті Військово-ме-
дична академія сьогодні розроб-
ляє характеристики санітар-
ної «літучки» для евакуації. І 
так часто у нас відбувається, 
на жаль, професіоналізм зали-
шається в тіні, «забивається», 
можливо, через надмірну ін-
телігентність і порядність про-
фесіоналів, цим нахрапом во-
люнтаризму. 
 Я не стверджую, що в нас усе 
гаразд, і все ми знаємо, і все ми 
можемо самі зробити, але я на-
голошую на трьох «П», які по-
винні працювати за нинішніх 
умов: це патріотизм — без ньо-

го не можна, треба любити цю 
країну, треба любити свій на-
род, своє військо і жити для цьо-
го, друге — це порядність,— не 
шукати, де можна урвати куш, 
як заробити політичні дивіден-
ди чи покласти щось у кишеню 
з народних проектів та грантів, 
і третє — професіоналізм. І це 
третє, мабуть, є першим і основ-
ним. 
 ■ Перед нашою зустріччю ви 
консультували хворого бійця.

 

— Так. Був у відділенні паліа-
тивної допомоги. Деякі депута-
ти дуже довго розповідали, що в 
нас немає реабілітації, що в нас 
немає нейрореабілітації, що ми 
не знаємо, куди подіти тяжких 
поранених, особливо це стосу-
валося людей з вегетативними 
станами, апалічним синдромом 
— це коли людина не живе на-
чебто і не вмирає, здається, що 
вона без свідомості й немає нія-
кого контакту з нею. І ми від-
крили відділення паліативної 
допомоги, перше в Україні, і 
сьогодні там четверо пацієнтів. 
Методики відпрацьовані — ще 
не все виходить так, як ми хо-
чемо, ми ще не можемо собі доз-
волити ту кількість персоналу, 
який задіюється у провідних 
клініках світу в таких відді-
леннях, коли на одного хворого 
припадає по чотири-п’ять осіб 
середнього і молодшого персо-
налу. Але — наші пацієнти жи-
вуть, відбувається певна пози-

тивна динаміка. Якщо порівню-
вати з тим, якими вони прихо-
дять до нас, і стан при виписці 
— це вселяє надію. Ми розроб-
ляємо методики лікування. 
Дуже тісно співпрацюємо з iще 
одною унікальною клінікою — 
це клініка реабілітації Інститу-
ту геронтології Академії медич-
них наук, де є професор Світла-
на Кузнецова, видатний вітчиз-
няний учений. 
 У нас же зараз основний «на-

прям» навколомедичних про-
сторікувань — це обхаяти війсь-
кову медицину, розповісти, що 
тут немає нейрохірургії, невро-
логії, нейрореабілітації, й існує 
тільки один приватний заклад, 
у якому можна отримати від-
повідну допомогу, але вартість 
реабілітації в цьому закладі — 
сотні тисяч гривень. 
 Ми сьогодні вивчаємо до-
свід цього лікувального закла-
ду. Там виконуються сучасні 
стандартні протоколи реабілі-
тації, і честь і хвала, що вони 
це вміють. Військово-медичний 
департамент підписав мемо-
рандум про співпрацю з цим за-
кладом, будемо вивчати досвід 
один одного, проводити спільні 
дослідження, щоб разом розви-
вати нашу медицину. 

«Провідні країни на своїй 
території не воювали ще 
з часів Другої світової»
 ■ Що ви можете взагалі ска-
зати про українську військо-
ву медицину, фахову спромож-
ність військових лікарів?
  — Досягнення нашої війсь-
кової медицини зараз вивчають 
у всьому світі, і вже не ми вчи-
мося, а у нас вчаться щодо де-
яких патологій, тому що такої 
бойової травми фахівці за кор-
доном не бачили, тим більше у 
такій кількості. І тут є взаєм-
ний інтерес: на початку війни 
у нас забирали пацієнтів, тому 
що в нас не було можливостей 
і досвіду надання високотех-
нологічної допомоги, а на сьо-
годні співпраця з Національ-
ною академією медичних наук, 
досвід, який ми отримали, за-
вдяки волонтерам і меценатам, 
було закуплено на той час вели-
ку кількість сучасного облад-
нання, яке сьогодні в роботі, а 

також зміна державної політи-
ки щодо фінансування військо-
вої медицини також дозволяє 
на сьогодні сконцентруватись, 
щоб придбати сучасне облад-
нання. Наприклад у Централь-
ному клінічному військовому 
госпіталі спільно з японцями 
оновили комп’ютерний томог-
раф. Багато було таких акцій, 
спільної роботи, і канадські 
фахівці приїжджали, декілька 
циклів були фахівці зi щелеп-
но-лицьової хірургії. Це все дає 
результат: сьогодні українська 
військова медицина на досить 
потужному рівні.
 Є проблеми в нас у нижньо-
го рівня госпіталях. Ми повніс-
тю розписали всю евакуацію, 
вона відповідає найкращим 
стандартам світової військової 
медицини. Тому що протягом 
«золотої години», яка відво-
диться за стандартами медич-
ної евакуації, пацієнт потрап-
ляє до кваліфікованої медич-
ної допомоги. Тобто за потре-
би впродовж години він буде на 
операційному столі. У нас ши-
роко використовується авіа-
ційна евакуація. Відповідні 
вертолітні майданчики макси-
мально наближені на безпечну 
відстань від лінії розмежуван-
ня, але в найближчій відстані 
від місць найбільш «гарячих то-
чок», як і стабілізаційні пункти 
по лікарнях, — це прорив, цьо-
го не було ніколи. 
 Якщо зараз брати досвід сві-
тової військової медицини, про-
відні країни на своїй території 
не воювали ще з часів Другої 
світової війни. І там абсолютно 
інша система евакуації. У нас 
створено нову систему медич-
ної евакуації в умовах війни на 
своїй території, і, повірте, вона 
ефективна. 

«Наша евакуація відповідає найкращим стандартам 
світової військової медицини. Тому що впродовж 
«золотої години» пацієнт потрапляє до кваліфікованої 
медичної допомоги». 

«Сьогодні українська 
військова медицина — на 
досить потужному рівні» 

ВЛАСНИЙ ДОСВІД  

Ірина КИРИЧЕНКО

Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк є одним iз найавторитетні-
ших в українському війську лікарів. Анестезіолог та фахівець із психофізич-
ної реабілітації, заслужений лікар України, на початку війни він очолював 
медслужбу добровольчого батальйону «Миротворець». Здійснив подвиг 
— урятував 87 поранених вояків і вивів їх з «Іловайського котла», нагород-
жений орденом Свободи.
Всеволод Володимирович повсякчас реалізує свої 
ідеї у галузі медицини, доводячи цим, що створюва-
ти нове — необхідність, яка постійно актуальна.

■

Заступник начальника Української військово-медичної академії 
професор Всеволод Стеблюк — про виклики в умовах війни та як 

досягнення наших військових лікарів зараз вивчають у всьому світі

В Україні створено нову систему медичної евакуації в умовах війни, яка довела свою ефективність.❙Всеволод Стеблюк.❙
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 ■ Чи зараз «переможений» 
жорсткий наркотичний знеболю-
вальний засіб «Налбуфін», з яко-
го поранені вояки на початку вій-
ни деколи довго не могли «зістриб-
нути»?
 — «Налбуфін» зняли з табелю 
належності, його вже немає в ап-
течках. Можливо, є наслідки пер-
шого-другого року війни, але зараз 
«Налбуфіну» немає в такій кіль-
кості, щоб виникала залежність.

«Війна — це хронічний стрес і 
ускладнення, пов’язані з ним»
 ■ Із чим була пов’язана ваша ос-
тання поїздка в АТО?
 — Ми були там разом iз психо-
логом із центру травматерапії «По-
вернення» Катериною Пронозою, 
займалися тим, що впроваджу-
вали в практику розроблені нами 
відповідні методичні рекомендації 
щодо медико-психологічної допо-
моги, допомоги при контузії, у нас 
є така пам’ятка бійцям про кон-
тузію, також нашим напрямом є 
медико-психологічна реабілітація, 
психологічна допомога при бойовій 
психічній травмі. Ми їздили і пра-
цювали з військовими медиками. 
Нам вдалося повноцінно попрацю-
вати і з медиками, і з бійцями. Не 
будемо говорити, куди добиралися, 
— добиралися далеко. 
 Фактично ми працювали за дво-
ма основними напрямами. По-пер-
ше, безпосередня допомога бійцям, 
які перебувають у польових шпи-
талях і хто отримав контузію. Ми 
там провели близько шістдесяти до-
сліджень, усім бійцям було зробле-
но електроенцефалографію, усі були 
обстежені й проконсультовані мною. 
Другим нашим завданням було про-
вести заняття з оволодіння сучасни-
ми даними по бойовій нейротравмі і 
по бойовій психічній травмі. Був ще 
один напрям — робота з персоналом 
по льових шпиталів щодо того, аби 
допомогти їм триматися в цих тяж-
ких умовах. Профілактика стресу, 
професійного вигоряння, техніки 
психологічного відновлення дуже 
добре сприймалися. Медики з задо-
воленням ходили на заняття.
 Насправді наша робота дуже 
радо сприймалася і командирами, 
і замполітами, і начальниками ме-
дичних служб на місцях в бригадах, 
на рівні батальйонів. Тому що зараз 
складно, зараз така гібридна війна, 
вона позиційна, — а це хронічний 
стрес, це ускладнення, пов’язані з 
ним. На місцях психологів не вис-
тачає, не вистачає інформації, як 
звертатися до них. Але ми вже за-
раз співпрацюємо з Сергієм Грилю-
ком, це один iз керівників служби 
морально-психологічного забезпе-
чення Збройних сил. За підсумка-
ми цієї поїздки ми вже визначили 
наступні кроки і напрями, за яки-
ми треба працювати.
 ■ Всеволоде Володимировичу, 
торік наприкінці жовтня ви брали 
учать у симпозіумі країн НАТО «До-
помога пораненим у ХХI столітті» 
(США, база Військово-повітряних 
сил «Мак -Ділл», м. Тампа, Фло-
рида). Запропоновані вами і прий-
няті НАТО стандарти з медико-пси-
хологічної та соціальної реабіліта-
ції учасників бойових дій у нас сьо-
годні застосовуються?
 — Безумовно. Ми працюємо по 
профілактиці, по заходах зі злов-
живання психоактивними речо-
винами. У нас зараз актуальність 
цієї проблеми залишається досить 
високою, — вона не така, як була 
минулого року, тому що контракт-
на служба у нас дає більше важелів 
для впливу на вояків, однак трапля-
ються такі випадки. Але, на жаль, 
не вдається реалізувати навіть те, 
що визнали за кордоном, — я, на-
приклад, отримав лист-подяку від 
Департаменту оборони Сполучених 
Штатів, де було оцінено наш виступ, 
наш внесок у цю програму. 

«Путівки не дають членам родин, 
а сам боєць не хоче їхати на 
реабілітацію»
 ■ Дуже важлива тема: чи змо-
же боєць отримати всю належну 
йому медичну допомогу вже на міс-
ці проживання? Коли боєць повер-
тається додому з пораненнями, уш-
кодженнями, і фактично він уже не 
є бійцем. 
 — Давайте я розповім, що він 
має робити, на що він має право, чи 
отримає він медичну допомогу — 
це залежить від багатьох факторів. 
Усі бійці, якщо вони демобілізовані 
і не стали внаслідок поранення ін-
валідами I чи II групи, підпадають 
під юрисдикцію закладів Мініс-
терства охорони здоров’я. На міс-
цях це реалізують обласнi шпиталi 
для ветеранів, є республіканський 
Центр реабілітації ветеранів у Циб-
лях. Крім того, у нас всюди відкри-
тий доступ для високоспеціалізо-
ваної допомоги в лікувальних за-
кладах Академії медичних наук. 
Жодному «атошнику» ще не від-
мовили. 
 Інша справа, що при плануванні 
бюджету Академія медичних наук 
залишилась на початку року без фі-
нансування і була взагалі загроза, 
що вона зникне як система ліку-
вальних закладів. А цього не мож-
на допустити. Але завдяки старан-
ням президента Академії медич-
них наук Віталія Цимбалюка, ди-
ректорів академічних інститутів, 
які пішли до Прем’єра Гройсмана, 
показали свої результати, — а ре-
зультати дійсно вражаючі, є прос-
то фантастичні операції, які вико-
нують наші лікарі, і методи ліку-
вання нові, — фінансування трохи 
поліпшилось. 
 Бійцю, коли він приходить iз 
фронту, треба звернутися до вій-
ськкомату, і йому розкажуть про 
його права і про можливості от-
римувати медичну допомогу. По 
цю допомогу він може звернути-
ся до соціальних служб, і є при де-
ржавних адміністраціях служ-
би допомоги ветеранам АТО. Мені 
надзвичайно подобається робота 
Дніпропетровської обласної держ-
адміністрації, як у них це налагод-
жено, тому що реально люди добре 
працюють. Київська область добре 
працює, хоча винятково на голому 
ентузіазмі волонтерів. 
 А все інше залежить від мож-
ливостей лікарень. Я знаю, що, на 
жаль, не завжди можна отримати 
ту допомогу, яка потрібна. В першу 
чергу через фінансові проблеми.
 ■ А чи є у вояка вибір?
 — Лікування йому належить 
будь-яке, а реабілітація залежить 
від того, які путівки на реабілі-
тацію закупило Міністерство со-
ціальної політики. Там свої тенде-
ри, свої умови — тут уже те, що да-
дуть. Інколи, на жаль,чудові наші 
реабілітаційні заклади в Трускав-
ці, Хмільнику не можуть вигра-
ти ці тендери, тому що сусідній за-
клад поставить ціни на тридцять 
гривень нижче, напхає двоярусні 
ліжка і скаже: «У нас дешевше», 
— і отримують саме вони кошти на 
путівки. А у нас чудовий військо-
вий санаторій, де працюють війсь-
кові лікарі, які мають досвід, стоїть 
iз порожніми ліжками, — це війсь-
ковий санаторій «Трускавецький» 
у Трускавці. Проблем багато щодо 
наповнення наших санаторіїв, тому 
що зараз собівартість дуже висока, 
а безкоштовні путівки видають як 
реабілітаційні після стаціонарного 
лікування військовослужбовцям, 
але їх не дають членам родин — не-
має зараз можливостей. Сам боєць 
не хоче туди їхати. 
 ■ І насамкінець. Як ваша книга 
«Синдром АТО. Нотатки Айболи-
тя», Всеволоде Володимировичу?
 — Буде на річницю Іловайська. 
Зараз уже у видавництві. До 29 сер-
пня буде презентація. ■

■ Пані Катерино, чи потрібна зараз суспіль-
ству особлива етика у спілкуванні з поране-
ними та інвалідами війни? У нас весь соціум 
поранений, і кожний громадянин, хто ще не 
зрозумів, що йде війна, теж має поранену 
нею свідомість і теж «ніколи не буде со-
бою колишнім». 
 — У будь-якому випадку особли-
ва етика має бути. У нашому жит-
ті зараз поранені люди, люди з 
особливими потребами набува-
ють стабільного значення. За-
раз, на жаль, це набуває масш-
табу, коли для нас війна стає та-
ким «сьогоденням», коли ми всі до 
цього звикли.

■ Ви починали допомагати воякам та їхнім роди-
нам, коли Психологічна кризова служба діяла ще на 
волонтерських засадах.
 — Центр травматерапії «Повернення» був ство-
рений у 2015 році, а до цього ми займалися волон-
терською діяльністю, Центр є проектною діяльністю. 
А волонтерська діяльність тривала з Майдану, а коли 
почалася АТО, ми займалися наданням кваліфікова-
ної психологічної допомоги безпосередньо тим, хто 
її потребує, тобто кризовій групі населення, яка при-
четна до АТО. Це й родини, члени яких виконують за-
раз військовий обов’язок, і внутрішньо переміщені 
особи. Військовослужбовці — це особлива категорія, 
для якої досі дуже актуальним є питання посттрав-
матичного стресового розладу та інших проблем зі 
здоров’ям, які були спричинені бойовим психічним 
стресом і подальшою бойовою психічною травмою. 
Ми з цим працюємо, нас навчала Ізраїльська коаліція 
травми, і хочу сказати, що попит на подібні послуги 
не зменшується. Наразі отримати «атошнику» психо-
логічну допомогу не є проблемою, в принципі, є дуже 
багато пропозицій, особливо по Києву, але проблема 
в тому, що вона не охоплює абсолютно всіх, бо є від-
далені куточки нашої країни, де люди ще перебува-
ють у стані, коли перші хлопці йшли на війну, — 2014 
рік, були перші загиблі… Але всі ми знаємо, що го-
рювання має декілька етапів, і коли проходить деякий 
час, то душа болить, але більш болить згадування про 
те, як боліло, коли ти вперше дізнався про смерть або 
вперше ховав знайомого чи родича. Але це вже не той 
біль, він повинен трансформуватися у досвід. Але, на 
жаль, без відповідної належної допомоги перебува-
ють багато родин у віддалених куточках країни, та й 
не лише віддалених. Будь ласка, наша Київська об-
ласть, якою ми зараз їздимо, — інформуємо про те, 
що можна отримати допомогу, при яких особливостях 
психологічного стану вона необхідна, — ми допома-
гаємо безкоштовно, анонімно, тривало, — і ось на-
віть там знаходяться люди, які не можуть, як жителі 
великих міст, повноцінно звернутися до фахівця. І це 
проблема.

■ Чи можна у психореабілітації сказати, що є якісь 
стандарти і що можна людину наділити «пакетом пси-
хореабілітаційних послуг»?
 — Так. Є стандарти, є уніфікований клінічний про-
токол лікування ПТСР. Є адаптована клінічна наста-
нова, є накази, які регулюють діяльність, рекомендо-
вані міжнародними асоціаціями протоколи лікування, 
або протоколи терапії того чи іншого захворювання, 
яке виникло внаслідок військових дій. Якщо ми гово-
римо про психіатрію, то це окрема тема. Медикамен-
тозна підтримка передбачає протокольне лікування. А 
якщо ми говоримо про психологічну реабілітацію, то є 
деякі стандарти, наприклад, зараз випущений методич-
ний посібник iз медико-психологічної реабілітації вій-
ськовослужбовців спільно з Військово-медичною ака-
демією і громадською організацією  «Психологіч-
на кризова служба», підрозділом якої якраз і є Центр 
«Повернення». Є багато методичних посібників, є бага-
то настанов,які можуть регулювати відповідний процес, 
але є відповідні методи, які за міжнародними стандар-
тами прийняті як валідні та основні для того, щоб ними 
користуватися при лікуванні травми. 

■ Я чула від військового психолога, що людині, яка 
побувала на фронті на межі життя і смерті, дуже важ-
ливо втілити свою мрію, від чого вона все життя, мож-
ливо, відступала. 
 — І погоджуюся, і ні. Коли людина побувала на 
війні, у неї можуть актуалізуватися взагалі інші потре-
би, які витіснились тим, що в неї сталось. Коли люди-
на пережила психотравмуючу подію, вона може бути 
орієнтована на виживання, вона може бути орієнтова-
на на встановлення справедливості або ще на щось. 

Якщо, наприклад, хтось усе життя мріяв 
грати на сцені — був мобілізований ак-

тор, — але після того, як прийшов iз 
фронту, він вже не міг займатися цим, 
він сказав: «Я йду на війну знов», — 
хоча мрією його життя було, мабуть, 

зіграти Гамлета. Тому тут, навпаки, 
йде переорієнтація життєвих цін-
ностей. Взагалі ті, хто зараз реін-
тегруються до мирного середо-
вища, дуже часто скаржаться на 
те, що вони не можуть відчувати 
тієї амплітуди радощів від повся-
кденності, які у них були до того, 

як вони пішли на війну. І, на жаль, 
в цьому є основна проблема, яка називається «якість 
життя». А на війні все зрозуміло, усьому є відповідні 
пояснення. 

■ Здоров’я бійців старшого віку завжди становило 
проблему. Трапляється, поїхав чоловік до військової 
частини, демобілізувався, а вже на вокзалі дорогою 
додому загинув від серцевого нападу…
 — Є і така проблема, і відповідний відсоток таких 
бійців. Цьому є пояснення. Коли людина знаходиться 
у тому місці, яке сигналізує їй про небезпеку, то всі її 
внутрішні ресурси перебувають у стані мобілізації, а 
сигналізувати про небезпеку може все, пов’язане із зо-
ною АТО. І коли людина повертається до мирного се-
редовища, організм «видихає» небезпеку, і в цей мо-
мент всі хвороби «вилазять» назовні. Бійці старшо-
го віку більш ресурсні, аніж молодь, бо більш зібрані, 
легше «перемикаються» з війни на мир, тому, як це не 
парадоксально, для їхнього здоров’я війна має гірші 
наслідки, ніж для молодих бійців, які часто-густо піс-
ля приходу з війні перебувають у «метаннях»: то алко-
голь, то страх наважитися піти до психолога. 

■ Мені здається, дехто з молодих бійців боїться 
«позбутися страху» і відпустити від себе надумане по-
чуття провини перед загиблими побратимами. 
 — Комплекс провини того, хто вижив, — це коли 
людина прокручує різноманітні способи виходу із си-
туації, в якій опинилася на війні. Безумовно, прови-
ни вояка в тому, що хлопці поїхали і не повернулися, 
навіть якщо він і командир, частіше за все немає нія-
кої, — проте, на жаль, почуття провини у нього буде: 
«А чому в нього троє дітей, і він загинув, а я зали-
шився?» Є певні способи роботи з почуттям провини, 
і тут якраз психологи рекомендують поставити собі 
питання: «Наскільки та людина, яка загинула, хотіла 
би бачити мене таким винним?». Ну й інше питання, 
коли людина конкретно відтворює алгоритм дії: «Мені 
потрібно було скомандувати: «Лягти». Мені потрібно 
було всіх завчасно сховати до бліндажа». З цим є від-
повідні методи роботи. Тоді людина сама себе виправ-
довує. Відтворюється чинник, який конкретизує ситу-
ацію. Тобто людина згадує, як було насправді, а не те, 
що вона нафантазувала.
 Думка — свіжа, як тільки прийшла, а далі все від-
бувається по накатаній, і кожний раз наш організм хоче 
знайти правильний спосіб вирішення ситуації, та щора-
зу чим більше людина прокручує у своїй свідомості те, 
як бачить цю ситуацію, тим менше варіантів, що вона 
знайде цей спосіб, тому що в неї вже запущений ме-
ханізм відсутності раціоналізації — просто думка, яка 
йде по колу і заважає людині жити.

■ Якщо проблема буде вирішена, від неї можна 
буде відійти?
 — Неможливо перескочити стан горювання — воно 
властиве всім. Тому що ми живі, тому що ми нормаль-
ні й адекватні. А звертаючись до історії, якщо хлопець 
допомагатиме матері, яка втратила сина — його друга, 
йому дуже важливо зберігати свою мета-позицію: «Це 
моя самоідентифікація, так, я вижив, я допомагаю їй, 
а зараз я піду до вдови-сусідки, тому що їй треба по-
рубати дрова». І він іде і рубає дрова, тому що це його 
рішення. Головне, щоб це не було способом його втечі 
«від проблеми в проблему». І це треба теж чітко дифе-
ренціювати, і важливо розуміти сутність свого відходу 
від проблеми в активності: хай навіть вони будуть дуже 
позитивними, важливо розуміти, що ти робиш, де ти пе-
ребуваєш, дотримуватись своїх меж, своїх кордонів і 
давати собі можливість усе ж таки горювати.

■ Чи можна навчити забувати найтяжчий досвід?
 — У жодному разі не можна забувати. А як забу-
вати? Стирати і вирізати з пам’яті? Психотравмуючий 
досвід можна інтегрувати у звичайний досвід, але за-
бути те, що з тобою було — навіщо? Ти ігноруєш саме 
життя, це неприйняття себе, це вже якась амнезія, коли 
людина забуває те, що з нею було. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД ■ РЕАБІЛІТАЦІЯ

«Психотравмуючий досвід у вояків 
часто призводить до переорієнтації 
життєвих цінностей» 
В ході нашого інтерв’ю ми вже згадували Катерину Пронозу, фахівця Центру травматерапії 
«Повернення». Від початку роботи Психологічної кризової служби, з 2014 року вона працює 
з військовими та їхніми родинами.

■

Катерина Проноза.❙



Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

 Передплачую «Україну молоду» 
собі і сину, деякі мої листи були надру-
ковані у вашій газеті. Шкода, що нія-
ка газета досі не надрукувала моє засте-
реження, що табачникоїди приведуть 
Україну до війни. Нижче наведений ма-
теріал був написаний ще 2007-го, га-
даю, на жаль, що він залишається ак-
туальним і сьогодні.
 Сергій Лозунько в газеті «2000» 
(31.03.2006) пропонував назвати ім-
перію «Большое Восточнославянское 
Пространство», або, щоб зрозуміліше, 
«Большое Русскоязычное Пространс-
тво». Бо «русский был и остается объ-
единяющим фактором культурно-гума-
нитарного пространства». Російській 
мові відводилась основна роль «объ-
единяющего фактора», звідси така ша-
лена боротьба за російськомовність Ук-
раїнської держави. Російськомовних 
українців переконували, що спроби 
розширити сферу вживання українсь-
кої мови — «обыкновенный фашизм». 
Писали, що в нас забороняють «неугод-
ный язик», «русский изгоняют из су-
дов», російськомовних виконавців не 
пускають на телебачення, у дітей заби-
рають право «всмоктувати з молоком 
матері» російську мову. Таким чином 
переконували людей у необхідності ві-
докремлення від України «російсько-

мовних регіонів». К. Дворченко в тій 
же газеті писав про приблизні межі ві-
докремлюваної території. Наприклад, 
на заході — між Харківською та Пол-
тавською областями тощо. Але цьо-
го мало, краще — державна російська 
мова в Україні, тоді все «образуется ес-
тественным образом».
 Інший шлях залучення України до 
відновленої імперії — «каноническое 
православие». Адже, як неодноразово 
заявляв сподвижник Наталії Вітрен-
ко, лідер партії Православних грома-
дян України Валерій Кауров, уся «те-
риторія канонічного православ’я» — це 
Русь. І ще один шлях боротьби за Русь 
— атака на українську духовність і на-
ціональну свідомість. Патріотизм трак-
тувався як «останній притулок негідни-
ків», те саме, що й націоналізм. Який 
тепер називається вже не «буржуаз-
ний», а «печерний».
 Власне, й української мови нема. Є 
галицький діалект чи то російської, чи 
польської. Писали, що й землі своєї у нас 
нема, бо ніяких автохтонних народів не 

існує в принципі. Й історії своєї також 
нема, бо вона в усіх нас спільна — «при-
надлежит всем живущим на этой земле: 
украинцам, русским, евреям, грекам, 
татарам… не зависимо от наличия усов 
или «оселедца» (О. Пальчик, «2000»).
 Але Помаранчева революція вияви-
ла, що український народ «швидше жи-
вий, ніж мертвий». Не було б перемоги 
«помаранчевих» без підтримки значної 
частини російськомовний українців. Це 
дає надію на досягнення «консенсусу» 
в суспільстві не через консервацію ста-
новища російської мови, а через пропа-
ганду законності і справедливості ста-
новлення української державності з 
українською мовою.
 Лев Толстой писав: «Удивитель-
но, как люди мыслят не по требованию 
духа, а по требованию того положения, 
в котором они находятся». Так ось, свою 
«вигоду» агітатори за «Великое Русское 
Пространство» розуміють таким чином: 
«Украинский не учил, не учу и учить не 
буду». Що тут заперечиш? Мають пра-
во. А ще кажуть, що насильно милим 

не будеш. І це правда, але інша народна 
мудрість каже, що «стерпится — слю-
бится». Та не потрібно нас любити, пот-
рібно знати, що мова — це загальнолюд-
ська духовна цінність. І українським 
росіянам слід пояснити, що не російсь-
ка, а українська мова під загрозою. Не 
можна російськомовних українців зму-
сити любити українську мову. Проте 
тут деякий моральний тиск доречний, 
адже відомо, що байдужість до долі рід-
ної мови — ознака поганого морально-
го здоров’я. Українця, який не любить 
чи не хоче знати мови рідного наро-
ду, можуть використовувати у бороть-
бі проти України. Цілком ймовірно, що 
російськомовних у Києві більше, ніж у 
Харкові. І в Таллінні їх багато, і в Тель-
Авіві, але там нема сенсу в регіональній 
мові, бо території своєї там ніхто не від-
дасть.
 Щоб зняти мовно-національне напру-
ження в українському суспільстві, необ-
хідна визначеність. Політична — одно-
значно забезпечити реальну державність 
українській мові. Законодавча — свобо-
ди і статус інших мов необхідно випи-
сати дуже чітко і детально. Ідеологічна 
— уряд повинен мати доступ до засобів 
масової інформації, щоб створювати 
свою позицію, роз’яснювати, агітувати 
за патріотизм. Національна свідомість, 
моральне здоров’я суспільства — запо-
рука безпеки держави і благополуччя її 
громадян. ■

Всеволод ЧАМЛАЙ 
Київ

 Шановна редакціє, мені 78 років, 
я постійний читач «України моло-
дої» з 2007 р., відтоді, як «мер усіх 
киян» Черновецький «з’їв» редакцію 
«Вечірнього Києва», однієї з найде-
мократичніших і найсправедливіших 
газет на той час. На сьогоднішній день 
«УМ» підхопила прапор честі і спра-
ведливості, тож зрозуміло, як важко 
вам зараз тримати цей курс. Те, що 
болить і гріє душу чесних людей, ви 
віддзеркалюєте на своїх сторінках, 
а «злодіям у законі», які при владі, 
воно зовсім не потрібне — у них вла-
да і вони черпають із державного ко-
рита, а хто їм заважає — тих вику-
рюють. 
 У владу йшли і ті, хто чесно служив 
своєму народу й Україні, але антина-
родна більшість хапуг, яких об’єднала 
жадоба до наживи, і відкриті вороги 
всього українського затерли чесних 
людей і продовжують «розбудовува-
ти» до дна нашу державу.
 Україна приватизувала свого часу 
промисловість, і замість обіцяного 
покращення виробництво тільки де-
градує. Коли майже все проковтну-
ли новоспечені олігархи і хапуги, які 
тягнуться до них, тоді вирішили, що 
настав час приватизувати ще й зем-
лю. Цей захід ще й дасть можливість 
брати кредити в МВФ (які поділять 
між собою), а борги доведеться відда-
вати українському народу. Чи потрі-
бен продаж землі? Це дуже важливе 
питання, ще важливіше, ніж прива-
тизація промисловості (бо земля дана 
Богом, це не продукт діяльності лю-
дини). За землю завжди сварилися, 
ділилися, судилися і воювали. Пи-
тання в тому, хто її купить. Згадайте, 
приватизація промисловості прохо-
дила під гаслом дати імпульс розвит-
ку, а що вийшло насправді?
 Усі у владі «провертали» справи з 
приватизації через державний фонд 
(згодом їхні керівники падали з ви-
соток, стріляли в себе з мисливських 
рушниць), гроші пливли рікою в ки-
шені «державотворцям», а людям не 
виплачували пенсії, зарплати вида-
вали продукцією, тому що «держав-
ники» і всі новоспечені власники 
забирали гроші з обігу на привати-
зацію. Вивільняли всі кошти не на 
розвиток господарств, а на закупів-
лю нових одиниць власності. Ми ще 
пам’ятаємо стукіт касок шахтарів із 

приватизованих шахт. 
 Цей процес називали первинним 
накопиченням капіталу. І якщо в пер-
ші роки ще щось планувалося з ново-
будов, то поступово питання розвит-
ку відпадало взагалі (крім офісів, 
торговельних та розважальних цент-
рів, житлобудів із нечуваним «кида-
ловом»). Після другого Майдану Ук-
раїні дуже «вагому підтримку» надав 
кремлівський фюрер, і тоді українсь-
кому народові нікуди було дітись — 
довелося закручувати гайки, тобто 
економити. Влада прокинулася , коли 
патріоти майже голіруч пішли вига-
няти путінських шавок, — довелося 
створювати армію. На сьогоднішній 
день, можна сказати, найстрашніше 
пройшли, наповнили казну, яку нам 
залишив порожньою держиморда 
Янукович, створили достатньо могут-
ню армію, щоб зупинити російських 
імперіалістів. І зараз можна подума-
ти про становлення економіки Украї-
ни. Але у нас дійсно країна навиворіт. 
Керівники виробництва чи галузі на-
родного господарства, в яких одні 
збитки і не видно результатів праці, 
виписують собі за місяць премії такі, 
які керівники великих радянських гі-
гантів за рік, а то й за кілька років не 
заробляли. Чому їх не змінюють або 
не саджають? Тому що працює систе-
ма — несуть нагору! А щоб тих, хто на-
горі, куди весь потічок стікається, не 
чіпали, створюють Верховний Суд, 
Конституційний Суд, НАБУ (прито-
му добре платять суддям, прокурорам 
— щоб «правильно» судили) з місяч-
ними зарплатами у сотні тисяч гри-
вень, а то й до півмільйона.
 Наверху в нас благодать, то чому 
б іще не пустити на розпродаж наші 
чорноземи? Вся земля — тільки ук-
раїнцям (про це влада подбає, бо кон-
курентів — закордонних товстосумів 
— їм не потрібно, без них заберуть зем-
лю майже задарма). Скажуть пайови-
ку, щоб продав свій наділ за 1-2 тис. 
грн. за гектар, а не хочеш — сам об-
робляй. Що будуть робити старі, не-

мічні люди або їхні нащадки, які виї-
хали із села і приїздять раз на рік? 
Рік постоїть земля необроблена, 
пайовики заплатять податок у каз-
ну і віддадуть землю в 2 рази дешев-
ше від запропонованої раніше ціни. 
Коли ж розкуплять землю, заборону 
на придбання іноземцями буде зня-
то, бо нові землевласники скупову-
вали її не для розвитку сільського 
господарства, а як товар, на якому 
можна гарно заробити.
 Під парасолькою нашого Прези-
дента влаштовано дурисвіт, коли ха-
барників та олігархів, які накрали 
мільярди, відпускають під заставу у 
100 мільйонів, коли за офшорні ра-
хунки очільнику держави не можна 
оголосити імпічмент, бо закону тако-
го в Україні немає, а Верховна Рада 
не приймає, бо вона недієздатна. По-
рошенко знову всіх залякує, що ри-
зиковано проводити президентські 
вибори, коли ворог на кордоні. Ось 
і з Тимошенко знову розбираються, 
хоча Порошенко, Лазаренко, Тимо-
шенко — хрін за редьку не солод-
ший, але ж леді Ю обходить чинного 
у рейтингу чи то через жіночу «мас-
ку», чи через демагогію.
 На період дерибану землі будуть 
затримки у виплаті пенсій, зарплат, 
повний занепад господарства. То чи 
потрібен нам такий розпродаж зем-
лі? Питання риторичне. Це — зни-
щення і держави Україна, і ук-
раїнської нації.
 А тим часом всюдисуща реклама 
агітує змусити депутатів проголосува-
ти за ринок землі. Про те, що існують 
високорозвинені держави, де земля де-
ржавна, — жодного слова. Виступають 
політичні та економічні експерти, які 
щойно «вилупилися», роз’яснюють, 
яке благо очікує Україну. Зате яка га-
ньба, що Україна в одному «кошику» 
з Кубою, Венесуелою, Північною Ко-
реєю, де земля — державна. Оце в нас 
така демократія. Йде відкритий тиск, 
щоб добратися до основного, стовпово-
го українського пирога — землі. ■

ПОЛІТПАРНАС ■

Де зимують 
раки
Аркадій МУЗИЧУК
Київ 

У владі зграя — то одна, то друга:
Якщо не блазень править, то хапуга.
Для них країна що? — Корпоратив.
Тож головним є бізнес-креатив.
 Неначе насміхаючись із нації,
 Куди не кинеш оком — імітації:
 Як не до сходу, то на захід крен.
 В обгортках то Ахметов, то «Рошен».
Чи щось не так у зодіальних знаках,
Що вибираємо не тих щораз?
Одним там місце, де зимують раки,
А другим — де Макар телят не пас.

РЕФЛЕКСІЇ ■

Насильно милим будеш?
Табачникоїди не дрімають

Є ПРОБЛЕМА ■

Земля й … неволя
Чи не стане продаж земельних паїв катастрофою 
для українського села

Давнє язичницьке свято Івана Купала святкують по всій Україні, 
від заходу до сходу. От і в Сковородинівці, що на Харківщині 
— у Слобожанському краї, вже втринадцяте відсвяткували 
«Містерію Купала» на території Музею Сковороди. На це 
дійство з’їхалися гості з Полтавської та Сумської областей, ну й, 
звісно, з Харківської також. На «Містерії» виступили до сорока 
фольклорних, етнографічних колективів, були представлені 
різні майстер-класи. Цікаво було як дорослим, так і малечі. 
Тяглість поколінь, на щастя, не переривається.
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Євген ФІАЛКО

40 років тому, 1 липня 1977 
року, в місті Дружківка Донець-
кої області завершився суд над 
засновниками Української гро-
мадської групи сприяння вико-
нанню Гельсінських угод (УГГ) 
Миколою Руденком (голова 
Групи) і Олексою Тихим (член 
Групи). Суд визнав їх винними в 
антирадянській пропаганді й агі-
тації (стаття 62 КК УРСР) і прису-
див М. Руденкові 7 років таборів 
суворого режиму, а О. Тихому 
— 10 років. Агітацією і пропа-
гандою суд визнав підготовку і 
поширення підсудними Декла-
рації про створення УГГ і Мемо-
рандуму Групи №1 (де наводи-
лися випадки переслідування в 
Україні за інакодумство, прина-
лежність до певних релігійних 
об’єднань і т.п.), а також інші 
статті, листи і навіть чернетки 
підсудних. Вирок (у перекладі 
українською) можна прочитати 
у книжці: Олекса Тихий. «Дум-
ки про рідний Донецький край». 
Т.1. — Донецьк, 2012). 

 УГГ була створена після під-
писання 1 серпня 1975 року при-
кінцевого акта Наради з безпеки 
та співпраці в Європі. Відповід-
но до гуманітарної частини 
Акта, всі країни (в тому числі 
СРСР) зобов’язалися поважати 
права людини, внаслідок чого 
факти порушення таких прав 
уже не могли розглядатися як 
суто внутрішня справа країни, 
а входили у сферу міжнародно-
го права. 
 У Декларації УГГ, підписаній 
9 листопада 1976 року, було ска-
зано: «Своїм головним завдан-
ням Група вважає ознайомлен-
ня урядів країн-учасниць і світо-
вої громадськості з фактами по-
рушення на території України 
Загальної декларації прав лю-
дини та гуманітарних статей, 
прийнятих Гельсінською нара-
дою». Група діяла гласно і від-
крито (всі члени вказали свої ад-
реси) — приймала письмові скар-
ги про порушення прав людини і 
6 грудня 1976 року оприлюдни-
ла Меморандум №1, де звернула 
увагу на жорстокість вироків ук-
раїнським інакодумцям і подала 
список 68 політв’язнів, які відбу-
вали покарання у таборах і Воло-
димирській тюрмі. 
 Уже 5 лютого 1977 року були 
заарештовані М. Руденко і О. Ти-
хий, і пізніше радянська влада не 
припиняла репресії. Більшість з 
50 членів групи, яка з перерва-
ми працювала до 1988 року, були 
засуджені до різних термінів 
ув’язнення. Досить сказати, що 
на особливому режимі в таборі 
ВС 389/36 у селі Кучино Пермсь-
кої області в період 1980—1987 у 
різний час сиділи 18 членів УГГ. 
 У 2000 році М. Руденку при-
своєно звання «Герой України» 
«за активне і послідовне відсто-
ювання ідеї побудови незалежної 
Української держави, багаторіч-
ну плідну правозахисну і літера-
турну діяльність». 2006 року 
Олексу Тихого нагороджено пос-
мертно орденом «За мужність» І 
ступеня «за громадянську муж-
ність, самовідданість у боротьбі 
за утвердження ідеалів свободи і 
демократії та з нагоди 30-ї річни-
ці створення УГГ» (О. Тихий по-
мер у тюремній лікарні Пермі у 
1984 році, відбувши в таборах 7 
років iз 10).
 Напередодні сорокової річни-
ці суду редактор газети «Наша 
Дружківка» Євген Фіалко пос-
пілкувався з сином Олекси Ти-
хого, який був присутній на про-
цесі.
 ■ Володимире, коли ви дiзна-
лися про суд?
 — 26 червня о 17:10 (дата і 

час на телеграмі) адвокат Ко-
рецький повідомив Марії Кін-
дратівні (батьковій матері): 
«Дело   сына Алексея слушает-
ся Дружковке помещение сме-
шторга сообщите  это сыновьям  
сестре=  адвокат Корецкий». 
Мені подзвонили 27-го, і 28-го 
я був у Дружківці.
 ■ Вас викликали як свідка?
 — Ні, як свідок я не проходив 
ні до суду, ні на суді.
 ■ А раніше не було якоїсь ін-
формації, коли і де буде суд? 
 — Жодної. Я їздив у Донецьк, 
де батька тримали в СІЗО, але по-
бачення не давали. І жодної ін-
формації теж. 
 ■ А чому суд відбувався саме 
у Дружківці?
 — Це могли б прояснити до-
кументи КГБ і суду, але чи вони 
збереглися? Ходили розмови про 
те, що суд хотіли винести за межі 
Києва (де мав би відбутися про-
цес, якби судили лише Руденка), 
і через це другий підсудний ро-
дом iз хутора Іжевка Донецької 
області був як знахідка. Подіб-
но суд над двома іншими члена-
ми УГГ, Мариновичем і Матусе-
вичем, відбувся у березні 1978 
року не в столиці, а у м. Василь-
кові Київської області. 
 ■ А хто цей адвокат Корець-
кий? Ви його раніше знали? 
 — Побачив це прізвище впер-
ше. Після арешту батька я почав 
вивчати КПК, щоб виступити 
його захисником на суді (закон 
таке дозволяв). Обговорювався й 
інший варіант — найняти адво-
ката. Ці спроби закінчилися десь 
за місяць-два до суду: з допомо-
гою Раїси Руденко я зустрівся з 
представником колегії адвокатів 
у Києві, який пояснив, що, згідно 
з відповідним розпоря дженням, 
у справах за статтею 62 можуть 
брати участь лише професійні ад-
вокати, більше того — лише ті, 
які мають спецдопуск. Бажаю-
чих не було, та й наймати адвока-
та зі спецдопуском не дуже хоті-
лося. А Корецького призначив 
суд, батько на суді заявляв не-
одноразово клопотання, що він 
дає Корецькому відвід, але суд-
дя клопотання відхилив.
 ■ Як вам запам’ятався пер-
ший день?
 — Приїхав у Дружківку, пі-
шов до готелю на площі Леніна. 
Там була вже невелика група лю-
дей — хто з Києва, хто з Моск-
ви. Розказали, що на засідан-
ня не пускають, напередодні не 
пустили ні матір, ні тьотю Зіну. 
Не кажучи вже про інших. Тому 
москвичі збиралися повертатись 
до Москви, сказали, що інфор-
мацію передадуть і на Бі-Бі-Сі, 
і на «Голос Америки». Розказа-
ли також, що перед першим від-
критим засіданням, 27 червня, 
були закриті засідання, допиту-
вали якихось свідків, але кого 
саме — не знаю.
 Коли я підійшов до Смештор-
гу, там були міліціонери і кілька 
чоловікiв у цивільному, напевно 
кадебісти. Біля входу мене зупи-
нили: «Хто, звідки?». Я відповів, 
що я син і хочу пройти на засідан-
ня. Ввічливо пояснили, що про-
пустити не можуть, бо в залі не-
має місць. Тоді я сказав: зараз 
почну прориватися силою, ви 
мене не пускатимете, я кричати-
му — скандал. Поїду назад у Київ 
і сьогодні ж увечері все буде на 
«Голосі Америки», і навіть якщо 

затримаєте мене — все одно буде 
на «Голосі». Це подіяло, попро-
сили почекати, один кудись пі-
шов, хвилин за п’ять повернув-
ся, і мене провели в зал.
 ■ Зал був повний?
 — Так. Це невеликий «чер-
воний куточок» торгового 
об’єднання, і там уже було десь 
чоловік 20-30, крім суддів та ін-
ших учасників процесу. Вільним 
залишався тільки перший ряд, 
там я й сів, дістав блокнот і став 
конспектувати хід засідання. 
 ■ І ніхто не забороняв запису-
вати?
 — Ні, ніхто. Я боявся, що зе-
беруть при виході, але не забра-
ли. 
 ■ І що сталося з вашими запи-
сами?
 — Ввечері я за зробленими 
вдень нотатками складав більш 
детальні протоколи засідань. 
Пізніше, в Києві, Раїса Руденко 
запропонувала передати мої за-
писи на Захід. Я погодився, вона 

їх переписала своєю рукою разом 
зі своїми нотатками і передала. 
Пояснила переписування тим, 
що її навряд чи залишать без та-
бору і передача документів на За-
хід не дуже обтяжить її справу, 
а на мені цей кримінал не повис-
не. Я їй щиро вдячний за турботу 
(Раїса Руденко була засуджена до 
п’яти років таборів за тією ж ст. 
62 у 1981 році). 
 ■ Записи були опубліковані? 
 — Так. Уперше я побачив ок-
ремі записи з суду (останнє сло-
во батька) десь наприкінці 80-х, 
у книжці «Олекса Тихий. Розду-
ми» (Балтімор — Торонто: Смо-
лоскип, 1982). 
 ■ Які були ваші враження від 
учасників процесу?
 — Мова була українська, але 
для судді й багатьох інших учас-
ників то було нелегко, вони час-
то говорили суржиком або росій-
ською. На процесі повністю до-
мінував суддя Зінченко (заступ-
ник голови Донецького облсуду 
у кримінальних справах). Засі-
дателі — прості статисти (для 

створення образу народовладдя 
цю систему ввели ще наприкін-
ці 30-х). Суддя часто дратувався, 
особливо різко реагував на слова 
і заяви батька. 
 Руденко на суді мені не 
запам’ятався, його адвокат під-
креслював, що Руденко офіцер, 
фронтовик, нагороджений ор-
денами і т.д. Батько ж вів себе 
так (я впевнений, що це була 
його принципова позиція), ніби 
це таки справді суд, де розгля-
даються докази, аналізуються 
свідчення, є змагальність сторін 
тощо. Зрозуміло, що суддю, про-
курора і «людей у цивільному» 
це лише дратувало. Постійно лу-
нало «Тіхій, нє затягівайтє суд», 
«Тіхій, прекратітє знущаться з 
суду». Батько, звичайно, дуже 
добре розумів, до чого йде й чим 
кінчиться, але діяв так, як мало 
б бути за законом.
 ■ А свідки?
 — Про більшість ніяких спо-
гадів. Натхненно говорив лише 

професор Стебун iз філологічного 
факультету Донецького універ-
ситету. Говорив, звертаючись до 
залу, не до суду. Пристрасно тав-
рував український націоналізм 
узагалі і його прояви (очевидні й 
глибоко приховані — він їх розг-
ледів) у статтях батька. Мабуть, 
український націоналізм він не-
навидів щиро — мені розказу-
вали, що десь наприкінці 90-х 
у Донецьку на урочистому засі-
данні, присвяченому чи то Сту-
су, чи то батькові, його поміти-
ли в залі. Після якоїсь репліки 
він встав і заявив, що все, що ка-
зав на суді, вважає правильним і 
зараз повторив би те ж саме.
 Ось як я записав слова бать-
ка на суді щодо свідка Андроса: 
«Ви говорите, що Тихий вів анти-
радянську пропаганду. Яка ж це 
пропаганда, якщо вона серед од-
ного чоловіка — Андроса? Я заяв-
ляв клопотання, що в мене будуть 
питання до Андроса, але Андроса 
немає. Все, що в мене є — це копія 
листа Андроса. Він пише: «Това-
риші показали мені дещо, і я те-

пер знаю, який Ви». Андрос у суді 
свідчив, що ніякої пропаганди се-
ред нього я не вів».
 ■ А хто були люди, які сиділи 
в залі?
 — Я не знаю, хто там був. Оче-
видним було те, що для них сиді-
ти в залі — це «обязаловка». Цей 
суд був знущанням не лише над 
Тихим і Руденком, а й над статис-
тами. Уявляєте, висидіти кілька 
днів, слухаючи щось зовсім чуже 
і нецікаве? А вони напевно зви-
нувачували в цьому знущанні 
Тихого і Руденка і схвально реа-
гували на випади судді чи заяви 
прокурора. Проте я не знаю, що 
ті люди насправді думали чи від-
чували — я з ними не спілкував-
ся, і бажання такого не було, з ог-
ляду на те, що я бачив у залі.
 Я був на всіх засіданнях від 
28-го червня, записав і останнє 
слово батька. Тут уже він усіх 
«дістав», почавши так: «Для 
виголошення мого останнього 
слова мені буде потрібно від 4 
до 6 годин» — і це він говорить 
десь після третьої години дня, а 
у «публіки» робочий день закін-
чується о шостій!
 ■ Як «слухачі» сприйняли 
вирок? 
 — Здається, «с чувством глу-
бокого удовлетворения». Їхні 
муки скінчилися, а доля нена-
висних призвідців цих мук, Ру-
денка і Тихого, їх навряд чи хви-
лювала.
 ■ А як сприйняли вирок 
мати, рідні?
 — Мати й рідні не чекали та-
кого жорстокого вироку, але ос-
кільки вже  з таким зустрічали-
ся (перший вирок і відсидка в 
Мордовії — сім років за лист до 
голови президії ВР УРСР iз про-
тестом проти декоративного ха-
рактеру виборів і введення вій-
ськ до Угорщини), то була безна-
дія і нерозуміння: «За що?». Та 
й я, і, мабуть, батько теж, не че-
кали такого: обґрунтування ре-
цидиву, який додав три роки і 
особливий режим замість суво-
рого, було фактично виснуване 
з нічого.
 ■ Чи бачилися з батьком піс-
ля суду? 
 — Ні, перше побачення з 
батьком нам дали лише у 1978 
році, в Сосновці (Мордовія). Піс-
ля суду я пробував щось батькові 
передати, але щоразу була відмо-
ва. Батько оголосив голодуван-
ня, але то ні до чого не привело. 
Він продовжував наполягати на 
дотриманні законів навіть у До-
нецькому СІЗО, як мені поскар-
жилася наглядачка (зі співчут-
тям, так мені здалося): «Он не 
хочет с нами говорить, требует, 
чтобы мы говорили с ним на ук-
раинском языке, а откуда мы его 
можем знать? Он нам никогда не 
был нужен». 
 ■ А чи були спроби подати 
апеляцію?
 — Точно не пам’ятаю, ма-
буть, подавав адвокат Руденка. 
У мене нічого не вийшло, для 
подання апеляції треба мати 
копію вироку, а мені Донець-
кий облсуд в особі того ж таки 
судді Зінченка відмовив у ви-
дачі копії вироку. Утім жодних 
сумнівів щодо можливих ре-
зультатів розгляду апеляції ні 
в кого не було. Такі ж відповіді 
я одержував і від прокуратури: 
«Засуджений у відповідності до 
закону». ■

СВIДКИ IСТОРIЇ

«Хто має вухо, хай чує»
Про судилище над Олексою Тихим розповiдає його син Володимир

■

Володимир Тихий є автором нашої газети: протягом 
2014—2016 рр. на сторінці «Книжка року» 
надруковано 13 його статей з оглядами книжок. На 
початку 2017 р. видавництво «Дух і літера» видало 
ці статті окремою книжкою під назвою «Що читати: 
знайомство з non-fiction».

Володимир Тихий.
Фото Костянтина РОДИКА.

❙
❙

Олекса Тихий, середина 1970-х.
Фото з ательє.

❙
❙
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СЕРЕДА, 12 ЛИПНЯ 2017 КУЛЬТУРА
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА 

 У Києві Центральний дер-
жавний архів-музей літератури 
і мистецтва України — під за-
грозою знищення. У будівлі ко-
лишньої бурси, що є частиною 
заповідника «Софія Київська», 
архів-музей розміщується ще з 
1966 року. Приміщення пере-
буває в аварійному стані та пот-
ребуває капітального ремонту. 
Тому Міністерство культури 
відмовляється продовжувати 
договір оренди між ЦДАМЛМ 
та Регіональним відділенням 
Фонду держмайна. Угода діє до 
29 вересня нинішнього року. 
Після припинення дії, як за-
явила Тетяна Баранова — голо-
ва Державної архівної служби, 
Мінкульт не вмикатиме в орен-
дованому приміщенні світло, 
тепло, засоби комунікації. А 
це порушить нормальні умо-
ви зберігання архівного фонду, 
що призведе до його часткового 
чи повного знищення. Праців-
ники архіву, митці, громадські 
діячі і представники Мінкульту 
нещодавно зібралися за «круг-
лим столом», щоб знайти спосо-
би вирішення проблеми.
 Фонд держмайна запропо-
нував керівництву ЦДАМЛМ 
будівлі для оренди, але, як за-
значила директор музею-архіву 
Олена Чижова, всі приміщення 
розташовані на території про-
мислових підприємств та неп-
ридатні для зберігання доку-
ментів. Самі потребують ремон-
ту, не мають водопостачання та 
опалення. В одному iз запро-
понованих приміщень, напри-
клад, на першому поверсі роз-
ташоване гумове виробництво, 
на четвертому — протікає дах. 
Другий, третій та четвертий 
поверхи пропонують для роз-
міщення ЦДАМЛМ. 

 Як запропоновані приміщен-
ня можуть вирішити проблеми 
забезпечення збереженості На-
ціонального архівного фонду та 
Державного музейного фонду, 
якщо в них відсутнє опалення, а 
стіни та підлога вкриті грибком?! 
Це унеможливлює забезпечення 
температурно-вологісного режи-
му, який може гарантувати збе-
реженість документів на папе-
рових носіях. Ремонт потребує 
значних капіталовкладень, зок-
рема й обов’язкового обладнан-
ня приміщень для сховищ сис-
темами пожежогасіння, конди-

ціювання повітря, охоронною 
сигналізацією. Для визначення 
технічного стану цих будівель 
необхідне проведення експер-
тизи огороджуючих та несучих 
конструкцій (адже сукупна вага 
культурних цінностей та стелаж-
ного обладнання, що зберігають-
ся в ЦДАМЛМ України стано-
вить близько 400 000 кг). 
 До речі, за словами Олени 
Чижової, для упакування та 
перевезення архівної частини 
до нового приміщення потріб-
но 16 мільйонів гривень. Крім 
усього іншого, перевезти десят-

ки тисяч коробок до кінця вере-
сня просто неможливо.
 Мінкульт та представник 
заповідника «Софія Київська» 
Вадим Кириленко закликають 
архів-музей знайти нове при-
міщення. Навіть пропонують 
розформувати архівний фонд у 
різні приміщення. А це загро-
жує його цілісності й фактично 
означає знищення культурних 
надбань.
 Загалом ЦДАМЛМ — це 
12 меморіальних кабінетів ук-
раїнських культурних діячів, 7 
тисяч екземплярів з автографа-
ми авторів, більше 10 мільйонів 
документів, більше 12 тисяч 
музейних предметів, тисячі 
творів, зокрема рукописи Тара-
са Шевченка, Бориса Грінчен-
ка, Івана Багряного...
 Представниця Мінкульту 
Юлія Нечипоренко зазначила: 
«Міністерство культури офіцій-
но вже писало листа про те, що 
воно готове забезпечити збере-
ження музейного фонду в інших 
музейних закладах... Якщо за-
валиться колишня бурса, то до-
кументам архіву-музею не вцілі-
ти, а так їх розмістять у відповід-
них установах, де їм забезпечать 
належне зберігання». 
 «Неможливо ділити фон-
ди, які абсолютно неподільні, 
для яких законодавство перед-
бачило єдність. Людиною, яка 
їх передала, передбачено єд-
ність. Як ми можемо відділити 
меморіальний кабінет Глущен-

ка від його документів або його 
картин?» — каже директор му-
зею-архіву Олена Чижова. 
 Проти перевезення музею-
архіву до нового приміщення 
виступили Дмитро Павличко 
та Ярослав Калакура. Вони за-
пропонували почати проведен-
ня ремонту почергово в кож-
ній кімнаті у нинішньому при-
міщенні. Такий спосіб вирі-
шення проблеми не підтримало 
Міністерство культури, посила-
ючись на те, що реставрувати 
приміщення вимагає ЮНЕСКО 
— підрозділ ООН, який дбає і 
про збереження пам’яток. 
 Нагадаємо, 12 грудня 1990 
року архітектурний ансамбль 
Софійського собору та монас-
тирський комплекс Києво-Пе-
черської лаври внесено до cписку 
Всесвітньої спадщини Конвенції 
про охорону всесвітньої культур-
ної та природної спадщини. Вне-
сення до цього списку підтверд-
жує визначну універсальну цін-
ність культурного об’єкта, що 
підлягає збереженню на благо 
всього людства. Об’єкт Всесвіт-
ньої спадщини №527 «Київ: Со-
бор святої Софії та прилеглі мо-
настирські споруди, Києво-Пе-
черська лавра» став першим від 
України в списку ЮНЕСКО. 
 Громадськість через офіцій-
не звернення вирішила проси-
ти допомоги у Президента, аби 
врятувати Центральний дер-
жавний архів-музей літерату-
ри і мистецтва України від зни-
щення. Працівники устано-
ви вже опублікували відкрите 
звернення з проханням надати 
їм приміщення у новому кор-
пусі комплексу центральних 
державних архівних установ 
на вулиці Солом’янській, 24 у 
Києві. Щоправда, його будів-
ництво призупинено, він гото-
вий приблизно на 70-80%.■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 В історико-культурно-
му комплексі замку-му-
зею «Радомисль» на Жи-
томирщині вчетверте від-
бувся Міжнародний фес-
тиваль «Музика Шопена 
просто неба». Традицій-
но захід, що проходить 
під патронатом Посольс-
тва Республіки Польща в 
Україні, відвідали і пред-
ставники дипломатичних 
місій, акредитованих у на-
шій країні, — Японії, Сер-
бії, Туреччини, Молдови, 
Чорногорії та Румунії.
 Цього року фест був 
сповнений сюрпризів і 
прем’єр. Музиканти впер-
ше грали не лише на сцені 
Острова Любові, розташо-
ваній посеред розкішного 
парку, а й у концертній залі 
для камерної музики, яка, 
згідно з результатами акус-
тико-балістичної експерти-
зи, проведеної інститутом 
гідродинаміки НАН Украї-
ни, відповідає найвищим 
європейським стандартам. 
 Гості мали можливість 
почути, як звучать тво-
ри геніального польсько-
го композитора у поєд-
нанні звуків фортепіано і 
віолончелі. До щему роз-

чулила наймолодша учас-
ниця фестивалю — 8-річ-
на Ярослава Сторожук з 
Івано-Франківська. Музи-
ка звучала у виконанні ла-
уреатів світових престиж-
них музичних конкурсів. 
Зокрема, Тетяні Шафран 
аплодували у залах Азер-
байджану, Боснії і Герце-
говини, Бразилії, Ізраїлю, 
Іспанії, Італії, Китаю, Ма-
рокко, Норвегії, Польщі, 
Румунії, Туреччини, Фран-
ції, Хорватії. Оплесками 
зустрічали й прово джали 
Інессу Порошину, котра 
виконує фортепіанні тво-
ри Шопена з провідними 
оркестрами України, має 
сольні записи на українсь-
кому радіо і телебаченні; 

гастролює у Польщу, Вір-
менію, Італію, Бельгію, 
Нідерланди. Зачарував і 
дует соліста Національної 
філармонії України Ле-
оніда Гержана та концер-
тмейстера Олени Оренда-
ревської. Особливо вдяч-
ні оплески лунали на адре-
су учням музичних шкіл з 
Івано-Франківська, Жито-
мира, Радомишля, Харко-
ва, Хмільника та Києва. 
 «Сьогодні ми вдячні 
Фридерику Шопену за те, 
що він записав цю чудову 
музику і залишив її нам, 
— каже натхненниця й 
організаторка фесту Оль-
га Богомолець. — А музи-
ка, як і повітря, не має кор-
донів». ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 На камерній сцені імені Сергія Дан-
ченка Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Фран-
ка прем’єра — «Викрадення Європи». 
Ми постійно живемо у пошуках відпові-
дей на вічні питання: «хто ми?», «які 
ми?», «якими ми маємо бути?» Саме 
про це йдеться у цій виставі.  Це май-
же докуМентальна музична історія. У 
виставі звучить хор вигнанців рабів-
іудеїв із опери Дж. Верді «Набукко» 
(1842) «Лети, думко, на золотих кри-
лах, лети, відпочиваючи на горах і па-
горбах, туди, де повітря напоєно теплом 
та ніжністю, солодким ароматом рідної 
землі, лети!..»
 Нині думки кожного українця спов-
нені надіями та сподіваннями на гло-
бальні зміни. Цього разу мрії та праг-
нення пов’язані з Європою. Яка вона? І 
де зараз вона? І мова, звичайно, не про 
географію. Згідно з давньогрецьким мі-
фом, прекрасну дочку фінікійського 
царя Агенора — Європу — викрав могут-
ній Зевс, що заради коханої перетворив-
ся у бика, лестощами одурманив красу-
ню, яка сіла на нього і поринула у дали-
ну, де лише море і синє небо. Згодом та 
Європа стала дружиною Зевса, народи-
ла йому трьох могутніх і мудрих синів. 
Можливо, вона й досі живе на далекому 
острові? Чи вже повернулася додому?
 У виставі ви не зустрінетеся з кра-
сунею Європою. Натомість режисер та 
драматург — за підтримки Гете-Інсти-
туту в Україні — попередньо об’їздили 
міста та села України, поспілкували-
ся з різними людьми: від трактористів 
до «губернаторів» областей, а свої вра-

ження від зустрічей вони перетворили в 
театральне дійство. Яскравими засоба-
ми сценічної виразності автори разом із 
акторами лише відображають відчуття 
дійсності, той момент, де перетинають-
ся внутрішній світ художника і реаль-
ність. У виставі, як і в нашому реально-
му житті, мрії тісно переплітаються з 
минулим, яке наздоганяє, не відпускає, 
примушує прискіпливіше вгледітися в 
те, що на нас чекає у майбутньому. Ре-
алії, завдяки фантазії режисера, прово-
кують замислитися і визнати, що бага-
то десятиліть наше існування було під-
порядковане цінностям, які руйнували 
душі, знищували культуру, високу ду-
ховність нашої країни і кожного з нас.
 Ця вистава — мандри. А вони суп-
роводжують людей ціле життя. До сло-
ва, Географічний центр Європи розта-
шований в селищі Ділове, що в Закар-
патській області. Це визначено у 1887 
році географами з Імператорсько-ко-
ролівського військово-географічно-
го інституту у Відні. Біля дороги, що 
з’єднує Мукачеве і Рогатин, є двомет-
ровий кам’яний знак із написом: «Це 
постійне, точне, вічне місце, визначене 
спеціальним апаратом, виготовленим в 
Австро-Угорщині, в європейській сис-
темі широт і довгот. 1887».
 Автор вистави «Викрадення Євро-
пи» —  Олексій Доричевський. Режи-
сер-постановник та художник-сценог-
раф  — Андрій Май.  У головних ролях: 
Олег Терновий, Дмитро Завадський, 
Ганна Осадча, Олена Хохлаткіна, На-
талія Ярошенко, Ірина Мельник, Віра 
Зінєвіч, Тетяна Міхіна, Анастасія Доб-
риніна.
 Вирушайте у пошуки Європи... ■

ПРЕМ’ЄРА

Ментальна історія 
Європа — на сцені Театру Франка

■ВИСОКА НОТА

Шопен просто неба
На Житомирщині слухали твори польського 
композитора

■

Вперше учасники фесту грали і в концертній залі.
Фото автора.

❙
❙

ПАМ’ЯТКИ

АРХІВажлива справа
Рукописам Тараса Шевченка й Івана Багряного загрожує знищення

■

Архівним документам і рукописам загрожує небезпека. 
Меморіальна кімната Олександра Довженка у ЦДАМЛМ.
Фото з сайта архіву-музею.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Коли в ілюстратора виходить одна книж-
ка на рік — це не багато. Та якщо вони 
з’являються у топ-видавництвах, які зна-
ються на ціні книжкової графіки, — зна-
чить, художник виклався повною мірою. 
Ходить про Ростислава Попського, що 
проілюстрував по чотири книжки для 
видавців Івана Малковича та Мар’яни 
Савки. 

 «Україна молода» писала про яскра-
вий старт Р.Попського у числі від 
04.09.2013. По тому у «Видавництві 
Старого Лева» вийшла чеська народна 
казка «Золотоволоска» (2014). Тут ху-
дожник удосконалив заявлені раніше 
вміння, зокрема «гобеленову» техніку, 
феєрично оприявлену в ілюстраціях до 
Гауфового «Карлика Носа» (2011). На-
вички посунулися аж так далеко, що ок-

ремі ілюстрації можуть правити за го-
тові лекала на виготовлення інтер’єрних 
текстильних картин.
 Відчувається, що автор добре орієн-
тується у класичному живописі й залюб-
лений у мініатюрну деталізацію старих 
майстрів, графіків та живописців. При-
міром, центральний розгорт та зворот 
обкладинки непомильно натякають нам 
на мистецьку актуальність Бройгелево-
го «Падіння Ікара».
 У наступній книжці (Вільгельм 
Гауф. Маленький Мук. — К.: А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА, 2016) техніка Р. Поп-
ського помітно інша — у розвиток його 
візуальних коментарів до Диккенсової 
«Різдвяної історії» (2011): активне за-
лучення «рубенсівських», сказати б, ра-
курсів, що додає ілюстраціям перспек-
тивної глибини та динаміки. До всього, 
як стверджують дитячі психологи, такі 
ілюстративні композиції є більш сприй-

нятними для трохи старшої вікової гру-
пи, на яку й орієнтовано це видання.
 Аж ось нині виходить книжка «Куди 
відлітають риби» (К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА), яка презентує досі невідомого 
нам художника, хоч за паспортом він — 
той самий Ростислав Попський. Тут не-
має ані натяку на майстрів Ренесансу, 
натомість маємо цілком постмодерну 
малярську гру з досвідами імпресіоніз-
му, експресіонізму, сюрреалізму та ін-
ших -ізмів. Не бачений раніше у цього 
ілюстратора пастозний (темпора?) жи-
вопис — густий, гарячий жовто-черво-
ний спектр, підсилений антитезним хо-
лодом синьо-фіолетових кольорів.
 Якщо у всіх попередніх роботах 
ілюстратор Попський грав підпорядко-
вану тексту роль, то тут малюнки і суп-
роводжувана ними історія становлять 
нероз’ємну цілість. А може, навіть, і до-
мінують: цілком можна уявити серію 
цих картинок без словесного супроводу 
(наприклад, у вигляді мультимедійної 
сесії), а от текст сам по собі — не живе; 
він — лише коментар до візуального 
ряду. І дивини тут немає — історію при-
думав сам художник; тож, де тут курка, 
а де яйце — можна хіба гадати.
 Щойно перегортаєш титульну 
сторінку — бачиш Дідуся, котрий че-
кає на автобусній зупинці Онучку на 
канікули. Навкруги степ, небо, сонце, 
тиша. На лавці поруч старого примос-
тився володар причорноморського уз-
бережжя пелікан. Сам Дідусь — у вій-
ськовому плащ-наметі, на голові чи то 
червоний фріґійський ковпак, а чи така 
нестандартна «балаклава». Хоч-не-хоч, 
пам’ять підсовує рефлексію: «Широ-
кине». Далі більше: «Спекотними дня-
ми Дідусь сидів на даху і пильно-пиль-
но вдивлявся в старий телескоп». А за 

кілька днів Онуччиного канікулярного 
щастя стається таке: «Вона й не поміти-
ла як небо зненацька затяглося чорними 
хмарами і почалася страшна гроза!». А 
ще згодом «раптом із темряви вирину-
ли сліпучі вогні й недалечко від неї зупи-
нилася якась чудернацька машина. Ого-
о... Пасажири й водій теж були доволі 
чудернацькі».
 Можливо, це виплід запаленої інфор-
маційним переситом свідомості, й у цій 
книжці немає нічого спільного з російсь-
кою агресією — завершується вона сфін-
ксовою ідилією: розумій як хочеш. При-
гадується, що у подібному реґістрі писав 
свої казки Умберто Еко (Три оповідки. 
— К.: Laurus, 2013). Але ж неодновимір-
ність оповіданої історії — знак її якості, 
чи не так? ■

НОМІНАНТ
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Іван АНДРУСЯК. Лякація. — К.: Фонтан казок, 56 с.(п)
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Галина МАЛИК. Вуйко Йой і Лишиня. — К.: Каламар, 128 с.(п)
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Марк ЛЕВІ. Викрадач тіней;  Марі-Од МЮРАЙ. Oh, Boy! Тод ШТРАССЕР. Хвиля. Сер. «#YoungAdult». 
— К.: Рідна мова, 192+176+136с.(о)

Станіслав ЛЕМ. Із зоряних щоденників Ійона Тихого; Футурологічний конгрес... — Тернопіль: Бог-
дан, 608+808 с.(п)

Рейнбоу РОВЕЛЛ. Фанатка. — Х.: Віват, 432 с.(п)

Наталя САВЧУК. Літописи Семицвіття. Книга 1. Діти переступу. — Тернопіль: Богдан, 416 с.(п)

Підліткова та юнацька література

Сергій ГРИДІН. Відчайдушні. — К.: Академія, 128 с.(п)

Роберто ІННОЧЕНТІ, Дж.Патрік ЛЬЮЇС. Будинок. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 64 с.(п)

Анна КОРШУНОВА. Комп і компанія. — К.: Час майстрів, 232 с.(п)

Саша КОЧУБЕЙ. Сім нескладух Говорухи; Книга рекордів Говорухи. — К.: Фонтан казок, 104+168 
с.(п)

Джеймс КРЮС. Тім Талер, або Проданий сміх. — К.: Час майстрів, 304 с.(п)

Дж.К.РОЛІНҐ. Гаррі Поттер і таємна кімната. Велике ілюстроване видання. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 272 с.(с)

Ярослав ЯРІШ. Самійло. — К.: Час майстрів, 200 с.(п) 

Твори для школярів середніх класів
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Найперше, із чим асоціюється  слово 
«літо», це, звісно, квіти і ягоди. Квіти 
нині розселилися на кожному клапти-
ку землі — польові, городні, лісові, 
дикі — і тішать нас п’янкими аромата-
ми і такими «конфігураціями» пелюс-
ток, барв, ко льорових хитросплетінь, 
що не відтворить і найбуйніша фан-
тазія. Ягоди  — гідні послідовники і 
плоди своїх «батьків»-квітів: барвисті, 
запашнi, привабливі. І так і просяться 
до столу! 
Це літо — як, утім, будь-яке літо —  
треба запам’ятати аж до наступного 
сезону, і допоможе це зробити неза-
бутня літня ягідна випічка, соковиті 
літні десерти, напої, наїдки. Якщо є 
трохи часу — не пошкодуйте його для 
рідних, близьких, друзів, тіште їх літ-
німи ягідними смаколиками. 

Три кольори
 Приміром я, як і всі, влітку не маю 
часу на випічку: хочеться відчути літо, 
а не крутитися біля плити. Але час, ви-
трачений на приготування триколірно-
го торта-суфле, я виправдала вже сотню 
разів: це так красиво і смачно, що прос-
то надихає на новий подібний витвір. 
Готувала вперше, за новим рецептом, 
здається, що робота кропітка, а в ре-
зультаті нічого складного не було. Зно-
ву пригадала слова бабусі про те, що 
невмілому руки не болять. Підтверд-
жую: не боліли, навіть навпаки — всі 
смаколик хвалили, тому було особливо 
приємно. До речі, всі, хто куштував, не 
дали навіть сфотографувати мій «пер-
ший млинець», дуже швидко розмели 
зі словами на кшталт «трішки покуш-
тую, щоб знати, який у нього смак, бо 
вигляд — хоч картину пиши»...
 Цей торт прикрасить будь-яку уро-
чисту подію. Він високий, пухкий, як 
хмаринка, на вигляд — ніби з кулінар-
них шоу.  Але спекти зможе кожен. 
 Отож треба буде приготувати три 
шари: основа, суфле і шоколадно-по-
лунична шапка. 
 Для основи (1-й шар) потрібно: 200 
г борошна, 3 столові ложки какао, 
плитка чорного шоколаду, 4 яйця, 100 
г цукру і 4 столові ложки жирної сме-
тани. 
 Шоколад треба розтопити на во-
дяній бані, збити міксером яйця з цук-
ром до білої піни. Борошно змішати з 
какао і додати до нього збиті яйця. Пе-
ремішати і додати розтоплений шоко-
лад і сметану, знову акуратно перемі-
шати. 
 Роз’ємну форму вистелити папером 
для випічки, вилити тісто, рівномір-
но розподілити і випікати при темпе-
ратурі 180 градусів приблизно 25 хви-
лин (як зазвичай, готовність перевіря-
ти паличкою). Нехай корж охолоне у 
формі, а потім його дістати і перший 
пункт смачної справи виконаний! 
 Другий пункт — другий шар тор-
та: суфле. Треба 100 мл молока, 150 
г цукру, по півкілограма полуниць і 
сиру (м’якого) найнижчої жирності чи 
знежиреного, 40 г желатину і пакетик 
ваніліну. Спочатку 30 г желатину за-
мочити в молоці і відставити. Полуни-
цю помити і подрібнити в блендері на 
пюре. Сир збити з цукром і ваніліном  і 
з’єднати з полуничним пюре.  
 Желатин, який уже набух у молоці, 
підігріти, але не доводити до кипіння 
(грудочки мають розчинитися). Коли 
він охолоне, додати до нього трохи сир-
но-полуничної маси, розмішати і зали-
ти в сир (щоб желатин завчасно не схо-
пився). Розмішати і вилити на шоко-
ладну основу. Найважче на другому 
етапі — дочекатися, поки в холодиль-
нику уся ця краса застигне (а це як-не-
як години чотири). 
 Третій і фінальний етап — прикра-
са.  Потрібно: плитка чорного шокола-
ду, 2 столові ложки цукру, 10 г жела-
тину  і 200 г полуниць. 
 Желатин залити півсклянкою хо-
лодної води і залишити набухати. По-
луницю з двома ложками цукру под-
рібнити у блендері в пюре. Желатин, 
помішуючи, розтопити, щоб не було 
грудочок, але щоб він при цьому не за-
кипів. Коли охолоне, додати до полу-

ничного пюре, старанно перемішую-
чи.  За цей час торт уже застиг, мож-
на його заливати приготовленого ге-
лереткою.  Заливши, знову поставити 
для застигання у холодильник, а тим 
часом розтопити шоколадку, помити і 
порізати на пластинки жменю полуни-
ць. Коли торт застиг — перенести його 
на таріль і прикрасити:  вмочати полу-
ничні дольки в шоколад і викладати по 
колу тортика. От і все,  розкішний по-
луничний торт — на вашому гостинно-
му столі. І не треба сумніватися — поч-
ніть, і він «зробиться»!

Плюс — на користь 
квітів і... торта
 Тему літа, 
квітів і ягід 
охоче підтри-
мує моя под-
руга, киян-
ка Аліна 
П а с л ь о н . 
Ще б її не 
підтрима-
ти: вона 
розвела у 
себе ціле 
к в і т к о -
ве царство 
і каже, що 
влітку жін-
ка має встиг-
нути все: по-
садити квіти, 
запросити гостей 
і спекти літні сма-
колики. Гості в Алі-
ни точно, як кажуть, не ви- во-
дяться. І я знаю, чому: у неї прекрас-
ні квіти і чудові смаколики. Причому 
готує вона їх швидко і невимушено. 
Якщо гості на порозі, у неї є рецепт 
дуже смачного ягідного чізкейка без ви-
пічки. 
 Потрібно пачка пісочного печива, 
0,5 кг м’якого сиру (або готової сирко-
вої маси), по півсклянки сметани і цук-
ру, пакетик ваніліну, 2 пакетики (50 г) 
желатину і три пакетики желе — ли-
монного і вишневого чи полуничного. 
 Дно квадратної форми для випічки 
вистелити папером для випічки і щіль-
но викласти печивом. У блендері збити 
сир із половиною склянки цукру, паке-
тиком ваніліну і сметаною (якщо у вас 
готова сиркова маса, — ще простіше).
 Розвести лимонне желе в половині 
води від тієї кількості, яка вказана на 
пакетику.  Розігріти, не доводячи до 
кипіння, остудити і додати до сирної 
маси. Старанно перемішати і викласти 
на печиво. Поставити у холодильник, 
щоб застигло. Тим часом мити-чисти-
ти-різати ягоди і фрукти. Аліна каже, 
що смачне поєднання — бананів iз чор-
ницями, iз полуницями, з персиками 
чи нектаринами, отож вибирайте. 
 Полуничне (вишневе) желе готуєть-
ся, як і лимонне: з половиною вказа-
ної на пакетику води. Коли торт за-
стигне, а желе охолоне, викласти на 
торт фрукти і ягоди і залити полови-
ною гелеретки, не зруйнувавши «кар-
тину ягодами і фруктами». Поставити 
для застигання, а затим залити реш-
тою желе для ефекту гладкості й дзер-
кальності. Як застигне — витягти з 
форми і викласти на таріль. Як бачите 
— робота нескладна, а результат кра-
сивенний, отож влітку треба вмикати 
фантазію на повну! І матимете вдосталь 
часу, щоб насолодитися квітами, як це 
робить Аліна Пасльон.

Літній пиріг від адвоката
 Такого ви ще не їли! І не тому, що 
цей пиріг увібрав у себе всю кулінарну 
класику літа і аж мерехтить ягодами 
та п’янить літніми ароматами. А тому, 
що його автор та  ідейний, як кажуть, 
натхненник — адвокат, кулінарний 

шедевр якого сколихнув усю соціаль-
ну мережу. Багато хто слідами запро-
понованого рецепта приготував і влас-
ний витвір, а також уже встиг поділи-
тися враженнями. Адвокати печуть чу-
дові пироги! Гарна все-таки пора літо: 
відкриття за відкриттям. 
 Отож Олег Бабич, керуючий парт-
нер одного адвокатського об’єднання, 
ділиться своїм кулінарним артом і з 
нами. 
 «Насамперед вибираємо ароматні 
сезонні ягоди за смаком. Я використо-
вував вишню і черешню — по кілогра-
му кожної (ого, скільки ягід! — Ред.),  
шовковицю (дві склянки), а також чор-
ну смородину і чорницю — по склянці, 
— розповідає Олег Бабич. —  Із виш-
ні та черешні дуже старанно видаляє-
мо всі кісточки. В окремій мисці заси-
паємо всі ягоди склянкою цукру (якщо 
ягоди кислі, можна збільшити кіль-
кість цукру). Даємо начинці постояти, 
поки готуємо просте, але смачне пісоч-
не тісто. Для цього беремо розім’якле 
вершкове масло (1 пачка — 200 грамів), 
чайну ложку солі, один жовток (білок 
потім використаємо для ніжної молоч-
ної заливки), борошно (3 склянки), цу-
кор (100 грамів), пакетик ванільного 
цукру, 100 мл води. Усе це замішуємо 
до стану густої маси. Після чого тісто 
викладаємо на застелене пергаментом 
деко (так пиріг легше буде вийняти з 
форми), трохи загортаючи краї тіста, 
формуючи маленькі бортики. Рецепт 
розрахований на великий лист. 
 Далі робимо молочну заливку для 

ягід, — продовжує адвокат. — Бере-
мо 3 яйця, білок, який у нас залишив-
ся, півлітра молока, пакетик ванільно-
го цукру і 5 столових ложок звичайно-
го цукру, 3 ложки з гіркою крохмалю, 
все збиваємо вінчиком або блендером.
 Із  ягід зливаємо сік (його можна 
потім використовувати для компоту), 
додаємо півсклянки крохмалю і добре 
вимішуємо ягоди. Розкладаємо ягоди 
на тісто, щоб вони повністю покрили 
всю поверхню щільним шаром. Зали-
ваємо ягоди молочною заливкою і ста-
вимо наш смаколик у духовку, де зали-
шаємо на одну годину при температурі 
160 градусів.
 Готовий пиріг повинен мати приєм-
ний золотистий колір тіста, а заливка 
— бути застиглою», — резюмує Олег 
Бабич і бажає читачам смачного та гар-
ного літа. 

Літні смузі
 Влітку смузі — на гребені популяр-
ності, бо корисні, смачні, поживні та 
прохолодні. Улюблені ягоди, фрукти 
плюс молоко, мед і лід — це те, що тре-
ба в таку пору!
 Приготуйте, приміром, iз нектари-
ном (1 шт.), малиною (половина склян-
ки), молоком (склянка), медом чи цук-
ром (столова ложка), м’ятою і льодом 
(половина склянки).  
 Персик помити, видалити кісточ-
ку. Ягоди малини обережно прополос-
кати. Всі інгредієнти покласти в чашу 
блендера і старанно збити до однорід-
ної пишної маси. Прикрасити малиною 
і листочками м’яти. Смузі готовий!

Секрети сорбету
 А якщо літо все-таки потішить нас 
спекою, вміти готувати сорбет буде як 
знахідка. Це — оригінальний і барвис-
тий льодяний фруктовий десерт, який, 
утім, смакує не лише в спеку. Отож 
якщо маєте ягоди — маєте всі шан-
си приготувати і цей смаколик. При-
міром, чорничний. Знадобиться півкі-
лограма чор ниць, сік половини лимо-
на, 100 г цукру і 50 мл води. 
 З цукру, води і соку лимона звари-
ти сироп і остудити. Заздалегідь за-
морожену чорницю залити охолодже-
ним сиропом і ретельно все подрібни-
ти в міксері. Після цього сорбет ще на 
кілька годин поставити в морозилку. 
Сорбет потрібно періодично діставати з 
холодильника і збивати міксером.  По-
давати прикрашеним ягодами, листоч-
ками м’яти, цукатами. 
 Замість чорниць можна брати будь-
які ягоди чи фрукти. Саме літо спону-
кає вмикати фантазію. 
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Зваблива не лише малина
Топ-5 літніх ягідних десертів

■

Ягідний пиріг — спокуса для всіх.❙

Зранку — вишні, ввечері — пироги! 
І ніяких компромісів! 
Фото Олега БАБИЧА. 

❙
❙
❙
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«Що я можу сказати про матч з Остапенко? Ніякий вийшов матч, навіть 
сказати нічого, якщо чесно».

Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК, Григорій ХАТА

Не раз доводилося чути та й ба-
чити, як аура великої спортив-
ної арени надихала спортсменів 
на великі звершення. Маючи на 
цьогорічному Уїмблдоні високий 
четвертий рейтинговий номер, 
Еліна Світоліна мала цілком до-
статньо підстав, аби свою гру 
1/8 фіналу проти чинної пере-
можниці «Ролан Гарросу», 13-ї 
ракетки планети Олени Остапен-
ко з Латвії, зіграти на одному з 
основних кортів Всеанглійського 
клубу лаун-тенісу та крокету. 
Утім рішення організаторів ви-
явилося трохи дивним — дуель 
вельми серйозних опоненток ви-
рішили провести на скромному 
корті номер «12».
Зрештою, після поєдинку, 
котрий завершився на користь 
Остапенко, володарка ґрунто-
вого «шлема»-2017, ставши на 
крок ближче до підкорення ще 
одного великого турніру, отри-
мала підстави заявити, що «вар-
та більшого, ніж 12-й корт».

 «Я була здивована таким рі-
шенням. І це при тому, що Елі-
на — п’ята ракетка світу. Ду-
маю, наш матч був дуже ціка-
вий для уболівальників. А нас 
поставили на корт №12. Споді-
валася, що ми зіграємо на біль-
шому корті», — наголосила Ос-
тапенко.
 Натомість післяматчева ри-
торика першої ракетки Украї-
ни більшою мірою стосувалася 
того, що в протистоянні з пред-
ставницею Латвії вона змогла 
продемонструвати менше поло-
вини свого потенціалу. Можли-
во, грала б Світоліна на більш 
визначному корті, не говори-
ла б вона, в підсумку, що її за-
ключний поєдинок на Уїмбл-

доні-2017 вийшов «ніяким». «Я 
знаю свою суперницю вже років 
зо два і не здивована рівнем її 
гри. Остапенко грала дуже аг-
ресивно і навіть у складних си-
туаціях клала м’яч на лінію. 

Про свою гру мені навіть ска-
зати нічого, якщо чесно. Олена 
грала дуже здорово, а я не по-
казала і 50 відсотків свого рів-
ня. Але я задоволена, як склав-
ся трав’яний сезон, Уїмблдон. Я 

і в цьому матчі боролася до са-
мого кінця», — відзначила Сві-
толіна.
 Доволі легко віддавши су-
перниці першу партію — 3:6, 
у другому сеті Еліна віднайш-

ла в собі сили, аби в поєдинку 
зародилася інтрига. Поступа-
ючись з рахунком 5:2, україн-
ка спромоглася вийти вперед у 
сеті (6:5) та мала всі шанси зрів-
няти рахунок за партіями.
 Утім Остапенко не дозволила 
українці цього зробити, з вось-
мої спроби реалізувавши матч-
бол. У підсумку 3:6, 6:7 (6:8) — 
й українська надія на цьогоріч-
ному Уїмблдоні — доволі рано 
залишає змагання. 
 Щоправда, для вітчизняно-
го тенісу досягнення Світоліної 
є знаковим, адже раніше до 1/8 
фіналу на Уїмблдоні ніхто з віт-
чизняних тенісисток не діста-
вався. Додамо, що так само, на 
стадії 1/8 фіналу, припинили 
свої виступи в парних змаган-
нях на трав’яному «шлемі» й 
Леся Цуренко та Людмила Кі-
ченок, які поступилися чесько-
американському дуету — Бел-
ліс/Вондроушова — 4:6, 2:6.
 Що ж стосується головних 
рейтингових зірок турніру, 
то лідер посіву — німкеня Ан-
гелік Кербер — розпрощалась зі 
статусом першої ракетки світу, 
поступившись іспанській тені-
систці Гарбіньї Мугурусі. Це оз-
начає, що вже найближчим ча-
сом на вершину жіночого тенісу 
зійде абсолютно нова королева. 
Виграє румунка Сімона Халеп 
свій чвертьфінал у британки 
Йоханни Конти, саме вона очо-
лить рейтинг WTA. В іншому ж 
випадку новою тенісною при-
мою стане Кароліна Плішкова 
з Чехії.
 Не обійшлося без гучної сен-
сації й у чоловічому розіграші, 
в якому другий тенісист плане-
ти — іспанець Рафаель Надаль 
— в п’ятигодинному марафоні 
поступився Жилю Мюллеру — 
3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Одразу після завершення вітчизня-
ного чемпіонату 2016/2017 баскетболь-
ні функціонери затвердили регламент 
на наступний сезон. Як пише офіційний 
сайт Федерації баскетболу України, те-
пер за медалі Суперліги боротимуться 
8 команд. Зазначимо, що до фінішу по-
переднього розіграшу дійшли 10 колек-
тивів.
 Рішення про скорочення кількості 
представників еліти у федерації обґрун-
тували новими організаційними вимо-
гами для клубів та необхідністю розвит-
ку вітчизняної першості. «Ми робимо 
черговий крок уперед і хочемо підняти 
турнір на якісно новий рівень. Це сто-
сується й ігрових залів — у наступному 
сезоні команди змагатимуться в знач-
но кращих умовах», — заявив очіль-
ник баскетбольного відомства Михайло 
Бродський. Крім цього, він запевнив: 
незважаючи на меншу кількість мат-
чів, конкуренція у боротьбі за нагороди 
підвищиться.
 Змінив новий регламент і правила 
реєстрації іноземних гравців — внесок 
за ліцензію для легіонерів у Суперлізі 
знизили з 50 до 30 тисяч гривень.
 Не менш активно готуються до стар-
ту сезону й клуби, підписуючи нових 
баскетболістів та формуючи заявки для 
участі в єврокубках. Так, столичний 
«Будівельник», здобувши ювілейне — 

десяте за ліком — чемпіонство, вирішив 
спробувати власні сили у Лізі чемпіонів, 
дебютний розіграш якої пройшов у ми-
нулому сезоні. «Будка» не виступала на 
євроарені з сезону 2013/2014, тож цього 
разу розпочне боротьбу за призи з друго-
го кваліфікаційного раунду, отримавши 
статус «сіяної» команди. Перші матчі у 
ЛЧ кияни проведуть 24-26 вересня (спо-
чатку — гра на виїзді), а про свого супер-
ника дізналися учора ввечері.
 Головне завдання для українського 
чемпіона у міжсезоння, за словами  тре-
нера Володимира Коваля, — збереження 
складу: про своє бажання залишитися у 
Києві вже заявив досвідчений форвард 
Артур Дроздов, продовжує відновлюва-
тися після травми і володар титулу MVP 
попереднього сезону — американський 
захисник Генрі Дугат. 
 А віце-чемпіон та минулорічний 
учасник Ліги чемпіонів — южненський 
«Хімік» — заявився до другого за пре-
стижністю європейського турніру — 
Кубка Європи ФІБА. Там же зіграє і во-
лодар «бронзи» та національного Кубка 
— «Дніпро». Попередні дати кваліфіка-
ції — 20, 27 вересня (перший етап) та 4, 
11 жовтня (другий раунд). Цікаво, що 
для «дніпрян» майбутня участь у таких 
змаганнях — перша після тривалої пау-
зи: востаннє у турнірах під егідою ФІБА 
цей клуб грав у сезоні 2006/2007. 
 «Хімік» та «Дніпро» також активно 
працюють на трансферному ринку: юж-

ненці вже попрощалися зі своїм лідером 
— американським захисником Джей-
мі Смітом — та підписали українсько-
го форварда Віталія Мальчевського, а 
«біло-сині» продовжили контракт із 
захисником Олександром Мішулою — 
своїм головним снайпером.
 Про своє бажання грати в єврокуб-
ках заявляли і «Черкаські мавпи» (пів-
фіналісти минулого сезону Суперліги) та 
одеська «БІПА» (5-та команда вітчизня-
ної першості). Проте ФІБА їх до участі 
в Кубку Європи не допустила, причи-
ною є  «невідповідність критерію міст-
кості домашньої арени  — мінімум 2 ти-
сячі місць». У продовження теми спор-
тивних арен знаний «регіонал» Борис 
Колеснiков, який є президентом хокей-
ного клубу «Донбас», днями заявив, що 

найближчими роками в Черкасах збу-
дують сучасний багатофункціональний 
спортивний комплекс.

* * *
 Серед інших новин міжсезоння вар-
то також виокремити створення ново-
го клубу в Рівному. Нова організація, 
яку очолить видатний баскетболіст Сер-
гій Ліщук, об’єднає команду Вищої ліги 
«БК 93 ОШВСМ» (колишній «Пульсар») 
та клуб жіночої Суперліги «Сузір’я» під 
назвою «БК Рівне».
 «Це — новий крок у розвитку рів-
ненського баскетболу. У цьому виді спор-
ту в нас давні традиції, і ми повинні їх 
відродити. Я — патріот свого міста, я ви-
ріс і буду працювати тут. Ми маємо забра-
ти дітей з вулиць і дозволити їм займати-
ся спортом», — заявив Ліщук. ■

БАСКЕТБОЛ

Амбітний український десант
Уперше з 2013 року Україну в єврокубках 
представлятимуть три команди

■

Уперше за чотири роки київський «Будівельник» зіграє у єврокубках.
Фото з сайта  basket-planet.com.

❙
❙

ТЕНІС

«Ніяка» кінцівка
Еліна Світоліна першою з українських тенісисток засвітилася 
в 1/8 фіналу Уїмблдону, але далі пройти не змогла

■

Еліна Світоліна останньою з українок залишила «одинак» на Уїмблдоні-2017.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
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Підзамочок чекає Святого Антонія 
На Тернопільщині громада за власний кошт ініціювала  реставрацію пам’ятки
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права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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 Уночі у двері сільського ліка-
ря лунає гучний стукіт. Лікар під-
ходить до дверей і крізь сон запи-
тує:
 — Хто там?
 — Скільки ви берете за відві-
дування хворого на хуторі, при-
близно за сім кілометрів звідси?
 — 15 доларів.
 — Дуже добре, поїхали.
 Лікар одягається, виводить 
машину з гаража і разом із нічним 
відвідувачем їде до хутора. Коли 
вони приїхали, відвідувач дістає 
15 доларів і простягає лікарю:
 — Ось ваші гроші.
 — А де хворий?

 — Хворого немає. Просто, я в 
цій дірі вночі скільки не намагав-
ся, так і не зміг знайти таксі.

* * *
 Чоловiк повертається з полю-
вання.
 — Як справи, любий?
 — Усе гаразд, ми мiсяць не 
купуватимемо м’ясо.
 — Ти убив лося?
 — Ні, пропив усю зарплату.

* * *
 — Лiкарю, я сподіваюся на 
благополучний результат операції.
 — Та не хвилюйтеся, про не-
вдалий результат ви просто не 
дiзнаєтеся.

По горизонталі:
 1. Український письменник, ав-
тор роману «Жовтий князь». 3. Зи-
мовий птах. 8. Французький фут-
больний клуб. 10. Англійська дон-
на риболовна снасть. 11. Герой дра-
ми Шекспіра, який вагався «бути чи 
не бути?». 12. Перша літера грецько-
го алфавіту. 15. Циркова професія, 
майстер підкидання різних пред-
метів. 18. Веселка. 20. Гірська нім-
фа, донька землі Геї і бога річок Пе-
нея, яка перетворилася на лаврове 
дерево. 23. Ім’я перших двох пре-
зидентів незалежної України. 25. 
Їжа, продовольчий пайок. 26. Одна 
з особливостей постави Квазімодо 
із роману Віктора Гюго «Собор Па-
ризької Богоматері». 27. Античне 
місто-держава на території ниніш-
ньої Миколаївської області. 28. Ні-
мецька горілка. 
По вертикалі:
 1. Пов’язка для підтримання 
частин тіла в певному положенні. 2. 
Квадратний майданчик, де відбува-
ються поєдинки боксерів. 4. Хутря-
ний мішечок, відкритий з обох боків, 
для зігрівання рук узимку. 5. Поль-
ське місто. 6. Відрізок, що з’єднує 
дві точки кривої лінії. 7. Шеф гес-
тапо, головний опонент Штірліца у 
фільмі «Сімнадцять миттєвостей 
весни». 9. Комаха, яка часто стає на-
шим «сусідом», особливо в багаток-
вартирних будинках. 13. Ім’я німець-

кого композитора, автора «Місячної 
сонати» та «До Елізи». 14. Герой 
роману Жюля Верна «80 днів нав-
коло світу», який заклався, що здій-
снить таку мандрівку. 16. Хижа ко-
маха. 17. Трансільванський князь, 
який очолив у 1703—1711 націо-
нально-визвольну війну угорського 
народу. 19. Давньоєгипетський бог, 
який зображувався із головою ша-
кала і тілом людини, провідник душ 
у царство мертвих. 20. Український 
мультиплікаційний режисер, автор 
знаменитого серіалу про козаків. 
21. Шахова фігура. 22. Доказ неви-
нуватості, який полягає в доведенні 
факту, що в момент скоєння злочи-
ну людина перебувала в іншому міс-
ці. 23. Верхній одяг із хутряним вер-
хом і такою самою підкладкою.

Кросворд №83 
вiд 11 липня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 14—15 липня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +15…+20

 +20…+25

Північ +15…+20

 +20…+25
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 +25…+30

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +15…+20

 +25…+30

Ната НЕТУДИХАТА

 Справжній журналіст знає, 
що коли дуже треба зроби-

ти інтерв’ю, то потрібні контак-
ти рано чи пізно можна діста-
ти. Іноді — у досить незвичний 
спосiб. Наприклад, американсь-

кий школяр Тедді Фішер випад-
ково розгледів на фото в газеті 
номер телефону глави Пентаго-
ну Джеймса Меттіса. Він звер-
нув увагу на один із знімків, де 
охоронець Дональда Трампа Кіт 
Шиллер тримав у руках теку па-
перів. На одному з аркушів спос-
тережливий школяр побачив ім’я 
Меттіса і номер навпроти.
 Заінтригований Тедді на-
брав вказані цифри, щоб пере-
конатися, що номер правиль-
ний. Почувши у слухавці знайо-
мий через телебачення голос 
глави Пентагону, школяр дав 
відбій, а тоді надіслав Метті-

су СМС: «Чи можу я зробити з 
вами інтерв’ю? До речі, ваш осо-
бистий номер потрапив у пресу. 
Доброго дня!».
 До радості Тедді, Джеймс 
Меттіс таки передзвонив йому, 
після чого вони 45 хвилин обго-
ворювали питання зовнішньої і 
внутрішньої політики США. Піз-
ніше інтерв’ю з шефом Пентаго-
ну вийшло в шкільній газеті, а 
кмітливий підліток став героєм 
дня.
 А фото з телефонним но-
мером було негайно видалене з 
мережі. Бо, може, закортить ще 
комусь зателефонувати. ■

БУВАЄ!

Пентагон слухає!
Американський школяр 45 хвилин 
розмовляв із главою відомства, 
розгледiвши на фото його номер

■

Аліса КВАЧ

 «Обіцяти — не значить од-
ружитися», — говорить народна 
мудрість. От і ті телеглядачі, які 
із завмиранням серця дивили-
ся перший випуск романтичного 
реаліті-шоу «Холостяк» і ніяк не 
могли зрозуміти, чому красень-
танцівник із Одеси, чемпіон сві-
ту з латиноамериканських тан-
ців Максим Чмерковський обрав 
не скромну і щиру Яну Соломко, 
а розкуту Олександру Шульгіну, 
вкотре переконалися в цьому. Бо 
стосунки Чмерковського та Шуль-
гіної протривали ледве кілька мі-
сяців, а тоді «холостяк» повернув-
ся до своєї давньої пасії і партнер-
ки по танцях, австралійської тан-
цівниці Пети Маргатройд.
 І, як з’ясувалося, спільне за-
хоплення таки єднає більше, ніж 
будь-які реаліті-шоу. Бо на почат-
ку року в Максима та Пети наро-
дився син Шей Олександр. А дня-
ми Чмерковський таки повів ко-
хану до вівтаря. «Я з нетерпінням 

чекав моменту, щоб закрі-
пити роки наших відносин. 
Я не міг дочекатися, щоб 
назвати її своєю дружи-
ною», — зізнався пізніше 
щасливий наречений.
 Весілля вийшло 
справді грандіозним. Для 
святкової церемонії було 
обрано старовинний замок 
Охеке на острові Лонг-Ай-
ленд, на півдні штату Нью-
Йорк. Серед більш як трьох-
сот гостей було багато зірок 
бального танцю. Зокрема 
— і дочка  Брюса Вілліса та 
Демі Мур Румер, яка була 
партнеркою Чмерковсь-
кого в останньому сезоні 
американського шоу «Тан-
ці з зірками», а тут зіграла 
почесну роль подружки на-
реченої. Учасником церемонії став 
і шестимісячний Шей Олександр, 
якого принесли в люльці, всипаній 
трояндовими пелюстками. 
 У минулому лишилися «хо-
лостяцькі» пристрасті і для ін-

ших учасників української версії 
романтичного шоу. І Олександ-
ра Шульгіна, і Яна Соломко дав-
но мають свої родини і дякують 
«Холостяку», який зробив їх ві-
домими на всю країну і допоміг у 

кар’єрі. Але, як показала прак-
тика, за всі шість сезонів жоден 
із «холостяків» не одружився із 
тією дівчиною, яку обрав на шоу. 
Бо зйомки — це одне, а життя — 
це зовсім інше. ■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Жонатий 
холостяк
Максим Чмерковський 
повів під вінець свою партнерку 
по танцях і маму свого сина

■

Максим Чмерковський та Пета Маргатройд.❙

13 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями гро-
за. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, 
удень +23...+25.

Миргород: короткочасний дощ, гроза. Уночi +17...+19, 
удень +24...+26. Вiнниця: короткочасний дощ, гроза. Уночi 
+17...+19, удень +23...+25. Одеса: без опадiв, гроза. Уночi 
+17...+19, удень +24...+26.

11 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, 
гроза. Трускавець: уночi +15...+17, удень +19...+21. Мор-
шин: уночi +16...+18, удень +21...+23.
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