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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,84 грн. 

1 € = 30,67 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Американське вугілля, яке 

має убезпечити українців 

від диктату Москви та 

гарантувати проходження 

опалювального сезону, 

здатне розбалансувати наш 

енергетичний комплекс
стор. 6 »

Троянські баржі До першого 

вересня 

громадські 

ради готують 

пропозиції до 

антирейдерського 

законодавства
cтор. 7 »

За правом сильного

Загартувався 
«Скорпіоном»

Після завершення кар'єри Володимиром Кличком основним ударним локомотивом українського профі-боксу тепер буде Василь Ломаченко. ❙
Фото з сайта rbc.ua. ❙

Василь Ломаченко втретє захистив 
свій чемпіонський титул і націлився 

на об’єднання поясів 
у напівлегкому дивізіоні

стор. 15 »

Чим 

корисна для 

організму 

найбільша 

ягода?
стор. 11 »

Щастя на ім’я кавун



ВІВТОРОК, 8 СЕРПНЯ 20172 ІнФорУМ
«Хочуть, щоб сиділи всі, як миші під віником. Сиділи і не дзявкали, раділи 
або принаймні  створювали видимість. А яке в окупантів може бути завдання? 
Змусити населення бути лояльним до влади. Тут усе дуже просто. 
Якщо ти вибиваєшся з цієї загальної маси, то тобі потрібно дати по носу».

Володимир Балух
активіст, кримчанин, засуджений до 3 років 

і 7 місяців колонії загального режиму

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Піля відносного затишшя 
на східному фронті впродовж 
минулих вихідних, коли во-
рог значно зменшив кількість 
обстрілів позицій ЗСУ, вже в 
неділю ввечері та в понеділок 
зранку окупанти активізува-
лися знову. Загалом ворог по-
рушив тишу 18 разів, унаслі-
док обстрілів поранення отри-
мали троє захисників України. 
Зокрема, найгарячіше було на 
маріупольському напрямку, на 
який припадає половина всіх 
обстрілів за вказаний період. 
 У недiлю, близько 18:00, 
під ворожі мінометні обстріли 
потрапили укріплення ЗСУ в 
районі Водяного, а згодом і поб-
лизу Широкиного та Павлопо-
ля. А вже близько 22:00 по Ши-
рокиному окупанти гатили з 
систем залпового вогню «Град»: 
за даними штабу АТО, ворог ви-
пустив щонайменше 18 реак-
тивних снарядів.
 «Дуже неспокійно було біля 
Азовського моря. Там бойови-
ки випустили по бійцях ЗСУ 
близько 40 мін із мінометів. 
Деякі обстріли були достат-
ньо тривалими — одна годи-
на або більше. Найпотужніші 
з них сталися в Широкиному, 
де противник також застосову-
вав «Град», — додає речник Мі-

ноборони з питань АТО Андрій 
Лисенко. Зазначимо, що мину-
лої суботи бойовики не шкоду-
вали на Водяне вогню з грана-
тометів. 
 Водночас на донецькому на-
прямку бойові дії велися пе-
реважно в Авдіївці та Пісках. 
Окупанти застосовували броне-
техніку та легке озброєння. На 
двох різних ділянках фронту ук-
раїнські війська відкривали во-
гонь у відповідь. Тоді як на лу-
ганському напрямку против-
ник традиційно порушив режим 
тиші біля Бахмутської траси та в 
Попаснянському районі. Бойові 
дії вели тільки після 16-ї годи-
ни. Зокрема, по селищу Кримсь-
ке ворог гатив iз мінометів. Утім 
захисники України відкривали 
вогонь у відповідь у районі Ново-
тошківського та Новоолександ-
рівки. ■

Ірина КИРПА

 Шість днів поспіль, iз 9-го 
по 14 серпня, триватимуть уро-
чисті заходи, присвячені Дню 
Ялти на анексованому півос-
трові Крим. Буде бібліокруіз за 
книгами Ялти під назвою «Моє 
місто в життя веде мене» в од-
ній із місцевих бібліотек. Прой-
де справжній фестиваль моро-
зива, шоу мильних бульбашок 
для дітей, а також святкова 
хода спортсменів.

 «День Ялти, як правило, 
відзначають у другу неділю сер-
пня, нинішнього сезону ця дата 
збiглася з Днем фізкультурни-
ка, — розповіла начальник уп-
равління культури адміністрації 
Ялти Лариса Ковальчук. — Крім 
традиційних святкових заходів, 
цього року біля каплиці на на-
бережній пройде молебень на 
славу міста». Ну, і як же без ве-
ликого святкового концерту та 
феєрверка.
 Утім гостей нинішнього 

сезону буде менше, ніж у ми-
нулі роки — про це офіційні 
прислужники Кремля мовчать. 
Падіння інтересу людей до від-
починку в Криму багато в чому 
пов’язане із загальним здо-
рожчанням відпочинку на оку-
пованому півострові (продукти 
та квитки на літак). За підра-
хунками українських експер-
тів, кількість відпочивальникiв 
у Криму 2017 року знизилася 
на 25-30 відсотків. Щоправда, 
окупаційна влада готова визна-
ти падіння інтересу лише на 5 
відсоткiв.
 За повідомленням прес-
служби міністерства курортів 
i туризму Криму, кількість ту-
ристів, що відвідали Крим за 
сім місяців поточного року, ста-
новила 2 млн. 859 тис. осіб. Із 
них майже 50 відсотків туристів 
вибирали відпочинок на Півден-
ному березі Криму (ПБК), а інші 
базувалися в містах кримсько-
го передгір’я, а також на базах 
відпочинку Західного та Східно-
го берегів Криму. При цьому се-
реднє завантаження санаторіїв, 

пансіонатів та будинків відпо-
чинку становило не більше 65 
відсотків.
 Як свiдчить статистика, 
тільки 5 відсотків туристів виби-
рають автотранспорт як основ-
ний засiб пересування від місця 
проживання на півострів. А ре-
шта (95 відсотків відпочиваль-
никiв) надають перевагу поро-
мній переправі або авіатран-
спорту. Тим часом самі меш-
канці Криму та Ялти, зокрема 
через соціальні мережi, актив-
но скаржаться на жахливу ан-
тисанітарію в найбільших міс-
тах півострова. Ялтинці визна-
ють, що додзвонитися до відді-
лу муніципального контролю за 
благоустроєм фактично немож-
ливо. Причина — сезон відпус-
ток у чиновників i працівників 
комунальних служб Ялти. Отож 
мешканцям кримських міст час-
то доводиться розраховувати на 
особисту обережність та акурат-
но обходити купи битих пляшок 
i сміття, які залишають після 
себе відпочивальники на всіх 
набережних міста. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Україна на порозі нового Тарифного майдану, при-
чина якого — відсутність державної політики розвитку 
вугільної галузі. На цьому наголошує Олег Ляшко. «Я 
наведу ціни, за якими в нас закуповують вугілля. ПАР 
— 97 дол./т, США — 113 дол./т, Австралія — 100 дол./т, 
В’єтнам — 117 дол./т. А українське вугілля закуповують 
за ціною 89 дол./т! У нас сьогодні дефіцит не лише ант-
рацитового вугілля марки «А» — через бездарну політи-
ку влади у нас уже дефіцит газового вугілля, яке ми та-
кож скоро з-за кордону возитимемо. І все це ляже в тари-
фи, бо вугілля використовують для виробництва елект-
роенергії», — зазначив Ляшко.
 Політик обурився, що влада доводить українські шах-
ти до банкрутства, натомість дає роботу закордонним шах-
тарям. «На розвиток власної вугільної галузі з держбюд-
жету цього року виділено 2,5 млрд. грн., а за імпортне 
вугілля ми вже заплатили 4 млрд. грн. Наші шахти за-
кривають, а ми мільярди витрачаємо на дороге імпортне 
вугілля», — обурився головний радикал.
 Водночас Ляшко не лише критикує дії влади, а й про-
понує свою стратегію розвитку вугільної галузі. «Ми ви-
магаємо запровадження державної програми переосна-
щення 11 блоків ТЕС з антрацитового на газове вугілля, 
яке в нас є, плюс прийняття державної програми розвит-
ку вуглевидобувної галузі й вкладення інвестицій у видо-
буток власного вугілля. Бо зараз ми витрачаємо мільярди 
на виконання програми Трампа, створюємо робочі місця 
для американців, а наші шахтарі без роботи сидять. Із та-
кою політикою держави в нас не буде ні Нововолинського 
басейну, ні Дніпровського, ні Львівського», — зазначив 
Ляшко.
 Політик додав, що РПЛ відстоює національні інтере-
си не лише у вугільній, а й в інших галузях. «Нещодавно 
Президент таки підписав наш закон про підвищення мита 
на вивіз метабрухту. Щоб бути сильними, треба продук-
цію вивозити, а не метабрухт і ліс-кругляк. Тоді будуть 
робочі місця, валютний баланс, стабільність гривні, ста-
більність цін», — наголосив Ляшко.
 Він також зазначив, що політика Радикальної партії 
принципово відрізняється від політики влади. «Зверніть 
увагу, Порошенко говорить, що найважливіше — це суб-
сидії. Це повна дурня. Я кажу, що найважливіше — це до-
стойні зарплати для українців. Коли в них будуть гроші, 
їм ніякі субсидії не треба будуть. А влада довела людей до 
ручки, перетворила на жебраків, а тепер подачки дає.  До 
того ж гроші на субсидії йдуть не в кишені простих лю-
дей, а в кишені олігархів — власників теплокомуненер-
го. На ті субсидії з бюджету виділили 60 млрд. грн., а на 
заходи з енергомодернізації — менше мільярда. Субсидії 
— це вічна бідність i жебрацтво», — зазначив Ляшко. Він 
додав, що добиватиметься реалізації антикризового пла-
ну розвитку економіки, розробленого його командою. ■

Продовження теми — 6 стор. 

АЛЬТЕРНАТИВА

Ляшко: 
Політика влади 
— консервація 
бідності
Людям потрібні не подачки 
від держави у вигляді субсидій, 
а робота та зарплата, 
переконаний лідер РПЛ

■

Олег Ляшко переконаний: коли в людей буде робота і зарплата,
субсидії їм не знадобляться.

❙
❙

Сенцову — волю!
 В Якутську, що в РФ, неподалік колонії, 
де утримують незаконно ув’язненого Росією 
українського режисера Олега Сенцова, учас-
ниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна на мос-
ту через озеро Сайсари вивісила банер на 
підтримку політв’язня. «Зробили акцію. За 
допомогою лляного полотна і рожевого ба-
лончика виготовили розтяжку і розташували 
її на мосту таким чином, щоб її було видно 
перехожим і мешканцям будинків навпроти», 
— написала активістка Альохіна у соціальній 
мережі. «За двадцять хвилин — ВК-1 (вип-
равна колонія. — Ред.), де перебуває Олег 
Сенцов. Сім iз половиною кілометрів, — вка-
зала місце екс-політв’язень. І резюмувала: — 
Справа Сенцова і Кольченка — одна з голо-
вних і ключових політичних справ в історії 
нашої країни. Свободу». Учасниць Pussy Riot 
Марію Альохіну та Ольгу Борисову затрима-
ли після організованої ними акції — відвезли 
до відділку поліції за підозрою у скоєнні ад-
міністративного правопорушення, проведен-
ня несанкціонованої акції. 

Майно Насірова заарештували
 Суд наклав арешт на все майно від-
стороненого голови Державної фіскальної 
служби Романа Насірова, включно з наяв-
ною в нього нерухомістю, згідно з даними 
держреєстру України, про це повідомили 
«Українські новини» в понеділок. «У ньо-
го заарештовано все майно, включаючи те, 
яке було вилучено», — сказав адвокат На-
сірова Олександр Лисак. За його слова-
ми, Насіров уже не вивчає можливість от-
римання дозволу виїхати на лікування до 
США через суд. Нагадаємо, суд двічі від-
мовив у цьому його клієнтові й ухвалив рі-
шення про проходження лікування в Ук-
раїні.

Вісім років колонії
 «Прокурор» Анастасія Супряга, що 
представляє сторону окупантів у судилищі 
над заступником голови Меджлісу кримсь-
ких татар Ахтемом Чийгозом, вимагає по-
садити його до колонії на вiсiм років. Та-
кий запит вона оголосила під час засідан-

ня підконтрольного Кремлю Верховного 
суду анексованого Криму 7 серпня. Нага-
даємо, Ахтема Чийгоза затримали в січ-
ні 2015 року за участь у мітингу на під-
тримку територіальної цілісності України 
перед будівлею Верховної Ради Криму 26 
лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам 
протистояли проросійські активісти, в тому 
числі з партії «Русское единство». Стали-
ся сутички.
 Окупаційна влада Криму звинувачує 
Чийгоза в організації масових заворушень. 
Його справу суд розглядає в рамках «спра-
ви 26 лютого», в якій є й інші фігуранти.
 До речі, 4 серпня Роздольненський 
районний суд анексованого Криму засудив 
українського активіста Володимира Балу-
ха до 3 років і 7 місяців колонії загально-
го режиму. Йому інкримінували зберіган-
ня боєприпасів і вибухових речовин. Сторо-
на обвинувачення просила для патріота Ук-
раїни покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на 5 років і один місяць колонії за-
гального режиму. ■

НА ФРОНТІ

Свистить «Град» 
над морем
Позиції ЗСУ на Азовському узбережжі окупанти 
обстріляли з реактивної артилерії

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Сiверськодонецьку СБУ запланувала 
проведення антитерористичних заходів. Зок-
рема, йдеться про превентивні заходи з про-
тидії терористичній та диверсійній загрозам. 
Поліція Луганщини вже закликає мешканців 
міста не панікувати та дотримуватися вимог 
особистої безпеки. 
 «Під час проведення заходів не залиша-
ти без нагальної потреби своїх домівок, до-
тримуватися правил особистої безпеки та 
поводження з підозрілими предметами, ви-
бухонебезпечними речовинами», — наго-
лошують у поліції. Людей також закликають 
повідомляти правоохоронцям про підозрілих 
осіб, які можуть бути терористами або ди-
версантами. Зокрема, в місті Костянтинівка 
поліція викрила й затримала 37-річного бой-
овика так званої «Першої Слов’янської бри-
гади», який намагався «залягти на дно» в 
рідному місті після злочинів, скоєних у ла-
вах бойовиків «ДНР».

■

«КРИМНАШ»

Дорогий наш. 
Ну дуже дорогий!
Напередодні дня міста набережні 
Ялти очищають від шприців 
i битих пляшок

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Минуло зовсім не багато 
часу після численних інсину-
ацій про начебто «нечистий» 
продаж одного з замків Тер-
нопільщини — Ягільницько-
го, і от уже в області емоцій-
но обговорюють новий скан-
дал, пов’язаний з історичною 
спорудою. Цього разу в цен-
трі уваги — Червоногородсь-
кий замок XVII століття, роз-
ташований у мальовничому 
місці неподалік двох відомих 
туристичних об’єктів регіону 
— Дністровського каньйону 
та Джуринського водоспаду, 
біля села Нирків Заліщицько-
го району. 
 Власне, від замку зали-
шилися лише дві напівзруй-
новані вежі, поряд з якими 
— також руїни старого косте-
лу. На початку 2000-х років 
усе це було на цілком закон-
ній основі передано у влас-
ність Тернопільсько-Поділь-
ського єпархіального управ-
ління УАПЦ.  Представники 
церкви мали наміри споруди-
ти там чоловічий монастир і 
«взяти шефство» над історич-
ною пам’яткою, щоб хоч якось 
її врятувати. Однак, як повідо-
мили «УМ» у відділі охорони 
культурної спадщини депар-
таменту культури Тернопіль-
ської облдержадміністрації, 

все це залишилося лише на 
рівні декларацій. 
 Про Червоногородський 
замок багато писали чотири 
роки тому, коли там обвали-
лася одна з веж, а потім якось 
призабули. Аж донедавна, 
коли відкрите звернення до 
Президента України про спро-
бу нахабної «прихватизації» 
споруди оприлюднила голова 
Фонду пам’яті Блаженнійшо-
го Митрополита Мефодія На-
таля Шевчук. 
 Громадська діячка звину-
вачує представників УАПЦ 
у причетності до створення 
шахрайської схеми, завдя-
ки якій весь майновий комп-
лекс замку, що займає понад 
700 квадратних метрів, було 
передано у власність приват-
ної фірми «Джуринфортеця». 
Причому зроблено це було на-
віть без відома Тернопільсь-
кої облдержадміністрації, що 
є протизаконним. 
 Зараз місцева влада роз-
бирається із скандальною си-

туацією щодо архітектурної 
пам’ятки місцевого значення. 
Що ж стосується УАПЦ, то на 
її офіційному сайті підтвер-
джено, що в 2016 році об’єкт 
було відчужено на користь ін-
ших юридичних осіб, у влас-
ності Тернопільської єпархії 

УАПЦ залишилися лише руї-
ни костелу. Що буде далі — 
наразі невідомо. Однак глава 
УАПЦ митрополит Макарій 
повідомив про те, що питан-
ня щодо Червоногородського 
замку розглядатимуть днями 
на Архiєрейському соборі. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ 

 Керівництво МВС і Нац-
поліції вразила історія бороть-
би з важкою хворобою чотири-
річного хлопчика з Чернігів-
щини Гліба Хуртепи, який 
вважає, що, ставши поліцей-
ським, він зможе подолати не 
лише злочинців, а й недугу. 
 «Цей чотирирічний хлоп-
чик уже майже рік бореться з 
непростою хворобою, а ще Гліб 
хоче бути поліцейським. Він пе-
реконаний: якщо одягти полі-
цейську форму, якщо мати нас-
нагу і впевненість, то можна ра-
зом iз нами подолати і злодіїв, 
і хворобу», — розповів міністр 
МВС Арсен Аваков під час уро-
чистостей iз нагоди другої річ-
ниці Нацполіції України, які 
відбулися на Софійській площі 
Києва минулої п’ятниці. 
 Виявляється, у день народ-
ження Гліба провідав у лікар-
ні голова Нацполіції Сергій 
Князєв, який подарував хлоп-
чикові спеціальну поліцейсь-
ку форму. А в день народжен-
ня поліції міністр внутрішніх 
справ України від імені всієї 
поліцейської родини вручив 
Глібу іменний поліцейський 
жетон. Цього ж дня справди-
лася ще одна заповітна мрія 
малюка — він узяв участь у 
справжньому поліцейсько-
му патрулюванні міста Києва 

на поліцейському мотоциклі. 
На байк патрульних його осо-
бисто підсадив Президент Ук-
раїни Петро Порошенко. «Ми 
разом створюємо систему, яка 
має гарантувати кожному гро-

мадянину України, кожному, 
хто приїхав до нас, порядок і 
безпеку. При цьому ця система 
має бути непідкупною, відкри-
тою, доброзичливою до грома-
дян», — наголосив під час уро-

чистостей Петро Порошенко.
 Глава МВС Арсен Аваков 
подякував кожному поліцейсь-
кому окремо і всій Нацполіції 
загалом за перші результати. 
Він також наголосив, що ко-
жен поліцейський, приймаю-
чи присягу Українському на-
родові, дав клятву «Служити 
та захищати», тож має сумлін-
но виконувати свій обов’язок, 
аби виправдати довіру грома-
дян. «Цей обов’язок наданий 
вам кожним українським гро-
мадянином. Це довіра, вели-
ка довіра. І я хочу підкресли-
ти, якщо буде довіра, будуть і 
показники й відсотки. Довіра 
українців є ключовою оцінкою 
для нас», — переконаний Ар-
сен Аваков.
 У свою чергу голова Нац-
поліції Сергій Князєв під-
креслив, що створити право-
охоронний орган iз новою фі-
лософією, новими принципа-
ми діяльності вдалося завдяки 
підтримці держави та довірі 
суспільства. І наголосив, що 
впродовж 2017 року «наши-
ми здобутками стало знижен-
ня рівня злочинності та покра-
щення розкриття злочинів». 
За його даними, реформова-
ною Нацполіцією було розкри-
то понад 300 тисяч злочинів, а 
також затримано 180 тисяч 
злочинців упродовж двох ос-
танніх років. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині вперше за минулі пів-
століття вчені побачили луня лучного. 
Хоча звичним середовищем проживан-
ня цього птаха наразі є Полісся. Про це 
«УМ» повідомили в Українському центрі 
дослідження хижих птахів. Як стверджу-
ють фахівці центру, в Черкаській області 
під час обстеження долини річки Тясмин 
в одному місці неодноразово спостерігали 
самця і самку лучного луня. Гніздо цієї 
пари птахів знайшли на луках для випа-
су худоби.
 «Воно було розташоване в понижен-
ні рельєфу, заросле осокою та кропивою. 
Висота осоки на момент виявлення гніз-
да становила 60—80 см. Гніздо вигляда-
ло як витоптана платформа на землі із за-
лишками шерсті та пір’я, в якому вияв-

лено двох повністю оперених пташенят, 
які при появі спостережника сховалися у 
траву поруч iз гніздом», — захоплено роз-
повідають про сенсаційну знахідку вчені 
центру. Самець луня лучного відганяв ін-
шого самця з гніздової території, тож це 
дозволяє передбачати неподалік гнізду-
вання ще однієї пари. 
 Як наголошують фахівці Українсь-

кого центру дослідження хижих птахів, 
це перший доведений випадок гніздуван-
ня луня лучного на території Черкась-
кої області, принаймні за останні 40—50 
років.
 До речі, найближчі місця сучасного 
гніздування цих птахів розташовані те-
пер за 200 км на північ від Черкащини — 
у Київській області. ■

КРИМІНАЛ

Штурмували, 
щоб 
врятувати
Шістьох поліцейських 
нагородили 
за знешкодження 
злочинця 
Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Наприкінці тижня у Львові стався мо-
торошний випадок. У львівській психлікар-
ні пацієнт захопив у заручники кілька десят-
ків хворих. Патрульнi локалізували зловмис-
ника та звільнили людей, утім десятеро от-
римали тілесні ушкодження. Шiстьох iз них 
госпіталізовано, троє перебувають у важко-
му стані. Повідомлення про надзвичайну си-
туацію у Франківський відділ поліції надійш-
ло близько 19.00. Один iз працівникiв психіат-
ричної лікарні  розповів правоохоронцям про 
те, що в  медичному закладі пацієнт утримує 
заручників, погрожуючи вчинити над ними фі-
зичну розправу. 
 На місце події першими прибули пра-
цівники Управління патрульної поліції міс-
та Львова. Командир 2-го батальйону Роман 
Бліхарський прийняв рішення про штурм за-
блокованого приміщення. Патрульні локалі-
зували зловмисника та звільнили заручників. 
Під час штурму п’ятеро поліцейських отрима-
ли тілесні ушкодження. «Ми почули крики про 
допомогу, тому прийняли рішення оператив-
но брати штурмом i визволяти заручників», — 
розповів Роман Бліхарський.
 Зухвалим зловмисником виявився 30-річ-
ний львів’янин, який, за рішенням суду, від 
2013 до 2017 року перебував у лікарні на при-
мусовому лікуванні за вбивство батька. Він за-
вдав загиблому 72 ножовi поранення. 
 «Трохи більше мiсяця тому чоловік був від-
пущений додому, проте за клопотанням роди-
чів сьогодні об 11.00 знову був поміщений у ме-
дичний заклад. Близько 19.00 чоловік почав по-
водитися неадекватно, заблокував двері у від-
ділення, де перебувало 76 пацієнтів, пошкодив 
майно та розбив вікна. Склом iз розбитого вік-
на чоловік травмував десятьох пацієнтів, троє 
з яких зараз у важкому стані. Усім потерпілим 
лікарі надають допомогу», — повідомив за-
ступник начальника Головного управління На-
ціональної поліції у Львівській області полков-
ник поліції Тарас Сабанюк.
 Через кілька хвилин після інциден-
ту в інтернет-мережі з’явилося відео штур-
му психіатричної лікарні. Чути сильний мото-
рошний крик із відділення, в якому забарика-
дувався зловмисник разом зі своїми заруч-
никами. Саме цей крик став вирішальним для 
прийняття рішення йти на штурм. Через кілька 
хвилин усередині відділення на відео видно 
закривавлених людей: у когось порізана шия, 
у когось — руки, а в одного чоловіка великий 
i глибокий поріз на спині; велика калюжа крові 
на підлозі. На фото і відео, які опублікував де-
путат Львівської міськради Ігор Зінкевич, та-
кож видно, що зловмисник лежить на підлозі 
голий у наручниках і теж стікає кров’ю. 
 Як повідомляє прес-служба патрульної 
поліції, у полісменів незначні пошкодження, 
забої, синці, подряпини. Після надання медич-
ної допомоги їх відпустили додому.
 Перший заступник голови Львівської 
ОДА Ростислав Замлинський учора нагородив 
поліціянтів, які проявили героїзм i мужність під 
час звільнення заручників у психіатричній лікар-
ні м. Львова. «Хотів би подякувати тим право-
охоронцям, які оперативно спрацювали й вико-
нали свої функціональні обов’язки на належно-
му рівні. Дякую, що ви є і що ви забезпечили 
правопорядок», — зазначив Ростислав За-
млинський. За сумлінне виконання службових 
обов’язків, високий професіоналізм та особис-
ту мужність і відвагу, виявлені під час усунен-
ня загрози для життя і здоров’я людей, цінними 
подарунками від Львівської ОДА нагороджено 
Станіслава Гетьмана, Назара Олеху, Володимира 
Смолинця, Богдана Гадомського, Юрія Тиравсь-
кого, Романа Бліхарського. ■

■СКАНДАЛ

Замок «прихватизували»
Священнослужителів підозрюють у незаконних діях щодо 
історичної пам’ятки

■

Руїни замку стали приватною власністю. 
Фото з «Фейсбуку».

❙
❙

ЗООКУТОЧОК

Довгождані пари
Через 50 років у долину Тясмина 
повернувся лунь лучний

■

ПІДТРИМКА

Жетон для Гліба 
Чотирирічний Гліб Хуртепа став 
патрульним iз нагоди другої річниці 
Нацполіції України

■

Маленький Гліб отримав жетон копа від міністра Авакова.❙
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Ростислав Томенчук
політолог
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«Стіна Яценюка» «з’їсть» 
ще 500 мільйонів
 Держприкордонслужба Ук-
раїни має намір витратити на 
проект «Стіна» в 2017 році 
близько 500 млн. грн. Про це 
заявив глава відомства Пет-
ро Цигикал. «На сьогоднішній 
день за 2015-2016 роки ми отри-
мали 600 млн. грн. Це близько 
15% від загальної потреби. Пла-
ном передбачалося виділення 
на цей період уже 2,194 млрд. 
грн. У 2017 році на проект було 
виділено 200 млн. грн. Плюс 
зміни в бюджет додали ще 300 
млн. грн. Загалом, ми очікуємо 
в цьому році 500 млн. грн., що 
становить 55% від коштів, не-
обхідних тільки на цей рік», — 
сказав Цигикал.
 За його словами, є істотне 
недофінансування цього про-
екту, відповідно, сповільнюєть-
ся і проведення робіт на місці. 
«Якщо говорити про те, що вже 
зроблено, то облаштовано 274,6 
км протитанкових ровів, 47,1 
км контрольно-слідових смуг, 
84 км огоро джень, 179,9 км ро-
кадних доріг», — сказав глава 
Держприкордонслужби. Циги-
кал нагадав, що, згідно з про-
ектом, йдеться про кордон з 
РФ у Харківській, Чернігівсь-
кій та Луганській областях. За 
його словами, до кінця поточно-
го року планується завершити 
роботи в Харківській області. 
Раніше ГПУ повідомляла, що 
виявила схему розтрати та при-
власнення бюджетних коштів 
на суму понад 100 млн. грн. у 
ході будівництва проекту «Сті-
на» на кордоні з Росією.

Польща не збирається 
екстрадиювати Саакашвілі
 Жодна з державних установ 
Польщі не отримувала лист iз 
приводу екстрадиції колиш-
нього президента Грузії Міхеї-
ла Саакашвілі. Про це повідо-
мила польський депутат Мал-
гожата Госевська. «Повідом-
ляємо, що, незважаючи на 
інформацію, яка поширилася у 
грузинських медіа, жодна з де-
ржавних установ Польщі не от-
римувала лист про екстрадицію 
колишнього президента Грузії 
М.С.», — написала Госевська. 
«Пан президент Саакашвілі пе-
ребуває в Польщі як друг Поль-
щі і поляків, а влада і грома-
дяни Республіки Польща став-
ляться до нього з тією повагою, 
якої заслуговує політик, який 
зіграв істотну роль у встанов-
ленні дружніх відносин між 
Польщею та Грузією», — дода-
ла вона.
 Госевська зазначила, що 
президентство Міхеїла Саака-
швілі заслужило високу оцін-
ку в Польщі як за публічні — 
політично- економічні —  ре-
форми, так за долучення Грузії 
до сім’ї країн NATO і EU, а та-
кож за продовження того шля-
ху, який у майбут ньому пови-
нен завершитися членством у 
євроатлантичних структурах. 
«З урахуванням усього цього, 
думаю, що при будь-якій дії 
стосовно колишнього президен-
та Грузії необхідно досконально 
проаналізувати ситуацію, щоб 
не були прийняті такі рішення, 
які не будуть схвалені в Поль-
щі», — підкреслила Госевська. 
4 серпня повідомлялося, що го-
ловна прокуратура Грузії звер-
нулася до Польщі у зв’язку з ві-
зитом екс-президента Грузії в 
цю країну. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Наталія ЛЕБІДЬ

4 серпня стало відомо, що 
російська взуттєва мережа Kari 
збирається закрити магази-
ни в Україні. Заснована вона в 
2012 році бізнесменом Ігорем 
Яковлєвим, який також був 
власником магазинів побутової 
техніки та електроніки «Ель-
дорадо». Згодом, щоправда, 
Яковлєв продав російську час-
тину бізнесу чеському фонду 
PPF Group, а українську — біз-
несменові Віктору Поліщуку. В 
Україні Kari управляє мережею 
з 26 магазинів у Києві, Харкові, 
Одесі, Львові та інших великих 
містах. Власник «Карі Україна», 
за даними Єдиного реєстру 
юридичних та фізичних осіб, 
— кіпрський офшор Раундвіль 
Менеджмент Лімітед. 

Не будьте, як удома
 На відміну від Kari, решта 
росбізнесу все ще почувається 
в Україні вельми комфортно.  
Найвідомішими монополіста-
ми є російські гравці на ринку 
електроенергії, торгівлі тютю-
новими виробами та мобільно-
го зв’язку. Що стосується елек-
троенергії, то увагу варто звер-
нути на компанію VS Energy. 
До її підприємств входять Жи-
томиробленерго, Кіровоград-
обленерго, Херсонобленерго, 
Київобленерго, Рівнеобленер-
го, Одесаобленерго і Севасто-
польенерго. А основними бе-
нефіціарами компанії вважа-
ють бізнесменів з Росії Михай-
ла Воєводіна, Євгена Гінера 
і Олександра Бабакова. Того 
самого Бабакова, який, буду-
чи депутатом Державної Думи 
РФ, голосував за анексію Кри-
му.
 Утім, віднедавна VS Energy 
переписала бізнес в Україні на 
громадян Латвії та Німеччи-
ни. І це ще одна прикмета на-
шого часу — росіяни мімікру-
ють під осіб з менш дражли-
вим громадянством. А інколи 
вони й узагалі прикидають-
ся українцями. Останнє сто-
сується, зокрема, тютюново-
го гіганта «Мегаполіс-Украї-
на». У 2010 році він скупив 
майже всіх великих місцевих 
дилерів. Компанія в лічені мі-
сяці вибудувала монополію по 
всій країні і підім’яла під себе 
весь ринок. 
 Експерти говорять, що 
успіх у цій царині був узго-
джений нагорі — ще за часів 
правління Януковича, тіс-
но пов’язаного з Кремлем. 
Офіційно вигодонабувачами є 
фізичні особи — підданці Ук-
раїни, Ірландії і Великобри-
танії, проте ні для кого не є 
секретом, що з 2012 року всім 
тютюном України керує такий 
собі громадянин РФ Кесаєв, 
щодо якого діють санкції. ГПУ 
взялася за «Мегаполіс-Украї-
ну» лише у березні 2017-го, 
проте наразі не зрозуміло, чим 
завершиться ця справа. 
 Що ж стосується мобіль-
ного зв’язку, то й тут прав-
лять бал росіяни. Оператор 

МТС («Мобільні телесисте-
ми») — російська компанія, 
котра у 2003 році ковтнула 
бренд UMC. Наразі вона висту-
пає під європейською маркою 
Vodafone, раптово перейшов-
ши у володіння нідерландсь-
кої Preludium BV. Друга ве-
лика риба, що плаває у водах 
української телефонії — ком-
панія «Київстар», належить 
російському мільярдеру Ми-
хайлу Фрідману. Тут — свій 
сюжет, не менш захопливий 
та інтригуючий.
 «Київстар» любить закцен-
тувати на європейському шля-
ху розвитку, максимально на-
магаючись відгородитися від 
російського капіталу. До 2009 
року її акції були розподілені 
між трьома компаніями — 
норвезькою Telenor, російсь-
кою Альфа-груп і міноритар-
ними акціонерами. Головними 
були норвежці з 54% акцій, i 
так тривало доти, доки в РФ 
не вирішили об’єднати «Вим-
пелком» і «Київстар». 2009-й 
став роком корпоративної вій-
ни між норвезькими та росій-
ськими бізнесменами, а закін-
чилося все створенням абсо-
лютно нової компанії. Вона от-
римала назву VimpelCom Ltd і 
зареєстрована на Багамах з го-
ловним офісом в Нідерлдан-
дах.
 Окремим рядком слід зга-
дати й російські банки, інтег-
ровані в українську фінансову 
систему. В санкційний список 
України ввійшли 29 банків, 
але, за дивним збігом обста-
вин, усі вони — дрібні регіо-
нальні установи, такі, напри-
клад, як «Банк Москви». Їхні 
активи заблоковані, й цим 
банкам заборонено видавати 
кредити резидентам Украї-
ни та купувати цінні папери. 
І все це дуже правильні кро-
ки, які, щоправда, знівельо-
вані тим, що такі гіганти рин-
ку, як ВТБ чи «Сбербанк», чо-
мусь не потрапили під табу. Те 
саме стосується й «Альфа-бан-
ку» — дітища вищезгаданого 
мільярдера Фрідмана.
 Список сфер, де активно діє 
чи навіть домінує російський 

бізнес, можна продовжувати 
до нескінченності. Хоча бан-
ківський сектор особливо ріже 
око. У 2016 році Держстат Ук-
раїни зафіксував зростання об-
сягу прямих іноземних інвес-
тицій, з яких добра половина 
припадає на російські банки, 
котрі у такий спосіб підтри-
мували своїх українських 
«дочок». І це тоді, як фінан-
сові установи країни-агресора 
мали б здати банківські ліцен-
зії та згорнути діяльність на 
території України. Це те, що 
стосується росіян. А щодо ук-
раїнської банківської системи 
можна зауважити тільки одне: 
велика ганьба, що вона досі 
не навчилася обходитися без 
російських «милиць». 
 Теперішня влада України 
навіть не завдає собі клопо-
ту замислитися над тим, які 
вона несе репутаційні втрати 
через пряме чи опосередкова-
не сприяння російським мо-
нополістам усіх мастей. Особ-
ливо цинічно виглядає це на 
четвертий рік війни, котра 
триває на Донбасі. Свого часу 
дипломатичні відносини між 
Грузією і РФ були розірвані 
після того, як Росія напала 
на Грузію в 2008 році. Проте 
Україна — попри нещодавнє 
запрошення в уряд цілого де-
санту грузинських фахівців 
та екс-урядовців — чомусь не 
наслідує приклад цієї держа-
ви. 

Гаряча осінь-2017
 Але там, де бездіє держава, 
її нішу займає соціум. Прик-
метно, що акції, скеровані про-
ти російських товарів та пос-
луг, стартували ще до війни, 
а саме у 2013 році. Тоді Росія 
тиснула на українську еконо-
міку методами на зразок тор-
говельної блокади. Організато-
ром компанії «Не купуй росій-
ське — бойкотуй російське» 
був рух «Відсіч». Окрім закли-
ків у соцмережах, активісти 
поширювали листівки з закли-
ками бойкоту біля магазинів 
O’stin, OGGI, «Спортмастер» 
та відділеннями  «Сбербанку 
Р о с і ї » ,  « В Т Б »  і  « А л ь ф а -

Банку», вказуючи на їх росій-
ське походження. 
 З початком Євромайдану 
цей рух вщух, але у березні 
2014 року, після початку оку-
пації Криму та вторгнення до 
України російських військ, 
його активісти оголосили про 
відновлення кампанії бойко-
ту. Перший удар на себе прий-
няли банки Росії. Спершу фор-
мою протесту були заклики не 
користуватися  їхніми послу-
гами, а відтак настав час для 
більш радикальних дій. На-
весні 2017-го країною проко-
тилися акції проти «Сбербанку 
Росії», зокрема, була заблоко-
вана робота центрального офі-
су на вулиці Володимирській 
у Києві — банкомати заливали 
фарбою та заклеювали наліп-
ками, а приміщення просто за-
муровували цеглою.
 На цій хвилі Нацбанк ого-
лосив про санкції щодо п’яти 
українських банків, що на-
лежать російським держбан-
кам. Їм заборонили здійсню-
вати будь-які фінансові опе-
рації на користь пов’язаних із 
ними осіб — простіше кажучи, 
російські власники позбавлені 
можливості виводити кошти з 
України. Реально такі санкції 
майже не вплинули на роботу 
цих установ, проте дали фор-
мальний привід для завершен-
ня блокади.
 Проте організатори акцій 
(а це, зокрема, «Національ-
ний корпус», «Свобода» та 
«Правий сектор») обіцяють 
продовження антиросійських 
наступів уже цієї осені. «Сбер-
банк» — це концентрована за-
гроза економічної окупації, бо 
власником української «донь-
ки» на 100% є держава-оку-
пант, — каже член «Нацкорпу-
су» нардеп Олег Петренко. — І 
ми не збираємось кидати тему 
«Сбербанку» на півдорозі. Але 
помітьте, що ми не переходи-
ли межу — жодна людина не 
постраждала, власність — та-
кож». 
 «Сбербанк» з України йде, 
але повільно. Ми дали мож-
ливість підготуватись, бо ро-
зуміємо, що неможливо фі-
нансову структуру продати за 
тиждень-два. І восени є вели-
ка ймовірність, що ми повер-
немось до минулого формату 
блокування офісів. Результат 
подібних акцій усе одно є, на-
віть якщо він не швидкий. Ми 
створюємо несприятливе се-
редовище для російського біз-
несу і державного російського 
капіталу. Але поки що ніякої 
іншої назви та торгової марки, 
проти яких ми будемо щось 
вчиняти, окрім «Сбербанку», 
я оголошувати не буду», — го-
ворить Петренко. 
 Навряд чи є правильним 
кроком «віддавати на відкуп» 
націоналістичним силам Ук-
раїни питання російського 
бізнесу. Адже учасники його 
бойкоту пам’ятають не лише 
про державний, а й про влас-
ний вузькопартійний інтерес. 
Але чинна влада надто довго 
чухає потилицю, не бажаю-
чи, вочевидь, аж надто псува-
ти стосунки з партнерами з-за 
«поребрику». Президент По-
рошенко заблокував доступ 
до низки російських ресурсів 
лише в травні 2017 року. Утім, 
чого ще чекати від можновлад-
ців, які досі не визначилися з 
тим, що відбувається в країні 
— війна чи «антитерористич-
на операція»? ■

КОЛІЗІЇ

«Милиці» від москалів
В Україні — незважаючи на введені обмеження — і досі широко 
представлені торгові марки країни-окупанта

■

Флешмоб «Російське вбиває!» у супермаркеті із закликом 
не купувати російські товари. 15 березня 2014 року.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 У неділю, 6 серпня, Рада 
Безпеки ООН схвалила резолю-
цію номер 2371, яка розширює 
санкції проти КНДР, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. Це рішення при-
йняли після того, як Пхеньян 
провів два запуски міжконти-
нентальних балістичних ракет 
«Хвасон-14».
 Резолюція передбачає, зок-
рема: заборону на імпорт із 
КНДР залізної руди, свинцю, 
вугілля і морепродуктів; замо-
роження рахунків у Банку зов-
нішньої торгівлі КНДР; забо-

рону для північнокорейських 
морських суден заходити в пор-
ти інших держав. Країни-чле-
ни ООН будуть зобов’язані не 
збiльшувати кiлькiсть праців-
ників iз Північної Кореї на своїй 
території. Також вони не повин-
ні створювати нові спільні під-
приємства з КНДР і не розши-
рювати наявні. Крім того, ре-
золюція передбачає персональ-
ні санкції проти дев’яти осіб, 
пов’язаних із північнокорейсь-
кою ядерною програмою, та чо-
тирьох компаній.
 Запровадити обмеження за-
пропонували США. Після схва-

лення резолюції президент 
Трамп подякував за співпрацю 
Росії та Китаю, які є як постій-
ними членами Радбезу, так і не-
змінними адвокатами Пхенья-
на. Попри голосування «за», 
Москва заявила позавчора, що 
залишилася невдоволеною пос-

піхом, з яким приймали резо-
люцiю. Натомість Пекін пора-
див Пхеньяну дослухатися до 
ООН і припинити ракетні вип-
робування. Глава МЗС Китаю 
Ван І поспілкувався з північно-
корейським колегою Лі Ен Хо 
на Регіональній конференції 

з безпеки в Манілі й закликав 
Пхеньян зробити висновки. Як 
відреагував Лі Ен Хо, не пові-
домляють. За словами китай-
ського дипломата, «санкції не-
обхідні, але вони не є кінцевою 
метою». Мета — відновити пе-
реговори про денуклеаризацію 
Корейського півострова. За сло-
вами Вана І, потрібно уникну-
ти загострення в регіоні. Очіль-
ник китайського МЗС зазначив, 
що закликав колегу з Північної 
Кореї дотримуватися резолю-
ції ООН і не провокувати між-
народне співтовариство новими 
випробуваннями.
 За підрахунками США, санк-
ції дозволять скоротити щорічні 
валютні доходи Пхеньяна втри-
чі. Зараз вони становлять близь-
ко трьох мільярдів доларів.
 Пхеньян у липні провів два 
випробування, заявивши, що 
тепер уся територія США пере-
буває в зоні ураження північно-
корейських ракет. Водночас ек-
сперти відзначають, що ракети 
КНДР часто не можуть точно 
влучити в ціль. ■

СУД ТА ДІЛО

Небезпечні 
зв’язки
Прокуратура Південної Кореї 
вимагає 12 років ув’язнення 
для очільника корпорації 
«Самсунг»

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На вчорашньому судовому засіданні про-
куратура Південної Кореї висунула вимогу: 
12 років ув’язнення керівнику корпорації 
«Самсунг» Лі Чже Йону, повідомляє півден-
нокорейська агенція новин «Ренхап». 
 49-річний Лі перебуває у в’язниці з лю-
того за звинуваченнями у хабарництві та 
розтратах. Спадкоємець імперії «Самсунг 
Груп» та очільник «Самсунг Електронікс» 
проходить у справі, яка пов’язана з іншим 
гучним корупційним скандалом навколо вже 
відстороненої голови держави Південна Ко-
рея Пак Кин Хе. На «прохання» пані прези-
дент Лі Чже Йон пообіцяв переказати її под-
рузі, ворожці та шахрайці Чой Сун-Сіл 43,3 
млрд. вонів (38 млн. доларів). У відповідь він 
2015 року отримав урядові гарантії підтрим-
ки злиття двох окремих підрозділів «Сам-
сунг» в один, що закріпило б його контроль 
над найбільшим у Південній Кореї промисло-
вим конгломератом, який був заснований ді-
дом Лі Чже Йона.
 Корейського олігарха також звинувачу-
ють у розкраданні та приховуванні майна за 
кордоном, злочинних доходах та неправдивих 
свідченнях. Рішення суду нижчої інстанції 
очікується 27 серпня, коли спливе поперед-
ній термін утримання магната під вартою. 
 Під час цього процесу прокуратура також 
висунула вимогу по 10 років ув’язнення для 
трьох інших високих менеджерів «Самсунга» 
за їхню роль у цьому корупційному скандалі 
і сім років ув’язнення — для виконавчого ди-
ректора компанії. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вашингтон розглядає всі варіанти 
підтримки України в боротьбі з «де-
стабілізуючою поведінкою Росії», роз-
повів у інтерв’ю телеканалу MSNBC 
радник президента США з питань на-
ціональної безпеки Герберт Макмас-
тер. Зокрема, він не виключив і поста-
чання оборонних озброєнь: «Ми вже 
надаємо допомогу Україні. Однак пи-
тання полягає в тому, яка форма під-

тримки потрібна Україні сьогодні. 
Вона має відповідати нашим інте-
ресам і бажанню добитися того, щоб 
Росія не вдавалася до подальших де-
стабілізаційних дій».
 Напередодні стало відомо, що 
Пентагон запропонував адміністра-
ції президента США Дональда Трам-
па надати Збройним силам України 
переносні протитанкові ракетні ком-
плекси, щоб «допомогти боротися з 
Росією». Про це повідомив телеканал 

«Ен-Бі-Сі Ньюс». При цьому в Білому 
домі зазначили, що ще не прийняли 
остаточного рішення з цього питан-
ня. 
 Раніше офіційний представник 
Кремля прес-секретар Путіна Дмит-
ро Пєсков назвав інформацію про по-
стачання Україні американських оз-
броєнь «гіпотетичними» роздумами, 
а також додав, що в Кремлі дотриму-
ються думки, що всі країни, «особ-
ливо ті, які претендують на врегулю-
вання конфлікту», повинні «утриму-
ватися від заходів, що сприяють на-
прузі». 
 Свої ж дії з підтримки сепара-
тистів, постачання їм озброєнь (з ог-
ляду на що за три роки війни на Дон-
басі загинуло близько 10 тисяч осіб, а 
ще майже два мільйони людей стали 
внутрішніми переселенцями) Москва 
не розцінює як такі, що «сприяють на-
прузі». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Міністр закордонних 
справ Росії Сергій Лав-
ров i держсекретар США 
Рекс Тіллерсон провели 
переговори в рамках без-
пекового форуму Асоціа-
ції країн Південно-Східної 
Азії (АСЕАН), який відбу-
вається в столиці Філіппін 
— Манілі з 6 по 8 серпня. 
Це була перша зустріч глав 
дипломатій двох країн піс-
ля запровадження Вашин-
гтоном нових санкцій про-
ти Москви. 
 Головними темами пе-
реговорів Тіллерсона і Лав-
рова, за протоколом, були 
конфлікт в Сирії, ядерна 
проблема Північної Кореї 
та співробітництво Вашин-
гтона і Москви у галузі кі-
бербезпеки. Але й болючих 
для відносин двох країн 
тем також не вдалося уник-
нути. Прес-конференції за 
результатами переговорів, 
які тривали більше години, 
не було. Тому вже наступ-
ного дня після переговорів 
двох глав МЗС Рекс Тіллер-
сон заявив, що США від-
реагують на висилку аме-
риканських дипломатів із 
Росії до початку осені: «Я 

сказав міністру, що ми ще 
не вирішили, як відповіс-
ти на вимогу Росії переміс-
тити американських дип-
ломатів. Я поставив кілька 
запитань, щоб переконати-
ся, що я розумію позицію... 
Я сказав, що ми дамо від-
повідь до 1 вересня». Рані-
ше президент РФ Путін за-
явив, що 755 працівників 
дипломатичних установ 
США повинні до 1 вересня 
залишити Росію.
 Тіллерсон також попере-
див російського колегу, що 
втручання Москви в амери-
канські вибори створило ат-
мосферу серйозної недові-
ри. Але додав, що розгля-
дає американсько-російсь-
кі відносини прагматично 
і сподівається вирішити 
проблеми, що виникли, без 
шкоди для двосторонніх 
зв’язків.
 Питання втручання 
Москви в українські події 
також обговорювали, і 
Рекс Тіллерсон зробив ви-
сновок, що РФ демонструє 
готовність до переговорів 
щодо України. Однак гли-
бокі розбіжності зберіга-
ються, заявив держсекре-
тар США після зустрічі з 
главою МЗС РФ. Очільник 

Держдепу також наголо-
сив, що Вашингтон має на-
мір співпрацювати з усіма 
сторонами конфлікту в Ук-
раїні задля пошуку виходу 
із ситуації, що склалася. За 
словами Тіллерсона, Білий 
дім не прагне укладення та-
кої угоди, котра підривала 
б інтереси однієї зі сторін 
конфлікту.
 Попри різні позиції 
щодо зовнішньополітич-
них питань, США та Росія 
мають обговорити низку 

важливих аспектів у сфері 
національної безпеки. 
 Тіллерсон наголосив, 
що США та РФ мають гли-
бокі розбіжності щодо пи-
тання України. Однак, на 
його думку, не слід «розри-
вати все» через «одну-єдину 
тему». На тлі цього російсь-
кий міністр Лавров також 
зазначив, що США відря-
дять до Москви для про-
ведення переговорів свого 
спеціального представника 
з питань України. ■

НЕМИРНИЙ АТОМ

Не той «Хвасон»
Радбез ООН розширив санкції проти КНДР. 
До них приєдналися також дружні до 
Пхеньяна Пекін i Москва

■

Північнокорейська балістична ракета.❙

Коли є все, не варто хотіти більше.❙

СПІВРОБІТНИЦТВО

Щоб було чим відповісти
Білий дім прокоментував можливість надання 
летальної зброї Україні

■

КОНТАКТИ

Дипломатів восени рахують
Вашингтон відреагує на висилку своїх представників із Росії до вересня 

■

Зустріч на тлі нових санкцій.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Імпортне вугілля продовжує прибувати 
на українські електростанції. Після того, 
як розвантажили дві баржі з ПАР та готу-
ються прийняти третю, остаточно домов-
лено про закупівлю 700 тис. тонн вугілля 
зi США. Думки влади та аналітиків щодо 
цієї оборудки сильно відрізняються. І го-
ловна інтрига: чи не зростуть найближ-
чим часом суми платежів за комунальні 
послуги через  дорогі теплоносії...

Грузинський фальстарт
 Укрзалізниця перевезла 75 тис. тонн 
імпортного вугілля із судна «Жао Янг 
Фенг» із Південно-Африканської Рес-
публіки на склади Придніпровської і 
Криворізької ТЕС. «Щодня залізнични-
ки перевозили по сто піввагонів (6700 
тонн)», — повідомила прес-служба ві-
домства. Таким чином було перевезено 
1037 піввагонів.
 До кінця року наша держава планує 
прийняти щонайменше ще шість подіб-
них суден з енергетичним вугіллям. 
Причому третій корабель уже на підході 
до України. В трюмах цих чотирьох ко-
раблів — вугілля з Америки. 
 Таким чином Україна суттєво зміни-
ла структуру свого вугільного імпорту. 
Торік антрацит надходив до нашої краї-
ни із двох місць: Росії та ПАР. У наших 
сусідів-агресорів було закуплено 566 
тис. тонн на 45,8 млн. доларів. У Півден-
но-Африканській Республіці — 366 тис. 
тонн на 22,9 млн. доларів. Від сьогодні 
на ринку, ймовірно, домінуватиме аме-
риканське вугілля: днями було остаточ-
но ухвалено контракт на закупівлю 700 
тис. тонн палива. 
 Вартість тонни пенсільванського 
вугілля становить 113 доларів. Щоправ-
да, лише за першу партію, 85 тис. тонн. 
Ціна за наступні поставки, за даними 
компанії «Центренерго», змінювати-
меться.
 До американського контракту в ек-
спертів є чимало запитань. Деякі вва-
жають таку ціну невигідною та суттєво 
завищеною. Так, наприклад, вона є ви-
щою, ніж угода, досягнута з грузинсь-
кою компанією «Сакнахшірі», яка виг-
рала тендер навесні нинішнього року на 
постачання цих же 700 тис. тонн вугіл-
ля за ціною 96,9 долара за тонну. Торги 
було організовано за принципом змен-
шення ціни. Стартували з позначки 101 
долар за тонну і зрештою опустилися до 
згаданої позначки. 
 Утім, коли конкурс відбувся, ціна 
вугільних ф’ючерсів на біржі в Роттер-
дамі становила 70-75 доларів за тонну. 
Враховуючи вартість доставки — 12 до-
ларів за тонну — переплата, за підра-
хунками аналітиків, становила понад 
10 доларів. Причому в грузинському 
контракті йшлося про те, що ціна пе-
редбачає лише доставку в один із віт-
чизняних портів. Відтак ціна палива 
перевищувала б позначку сто доларів 
за тонну. 
 Журналісти також з’ясували, що 
власником грузинської вугільної ком-
панії є бізнесмен Давид Бежуашвілі, со-
ратник Мiхеїла Саакашвілі та рідний 
брат екс-міністра закордонних справ 
цієї держави. Нитки цього бізнесу ся-
гають також родини колишнього мера 
Києва Леоніда Черновецького. 
 У підсумку тендер було скасовано.

Вугілля в обмін на «Джевеліни?» 
 Американський вугільний контракт 
в Україні почали критикувати одразу ж 
після того, як про нього стало відомо. 
Перша причина — ціна. Друга — полі-
тична складова. Угода, батьком якої вва-
жають особисто Дональда Трампа, чудо-
во вписується у логіку його передвибор-
чої програми про підтримку вітчизняно-
го, тобто американського, працівника. 
Америка знайшла ринок збуту для сво-
го вугілля, таким чином піднімаючи 
пенсільванські шахти та даючи роботу 
місцевим шахтарям. І отримуючи при-
буток із дружньої України.
 Днями ці слова майже прямим тек-
стом проголосив міністр комерції США 
Вілбур Рос. «Як і було обіцяно під час пе-
редвиборчої кампанії, президент Трамп 
звільняє з пут американську енерге-
тику. Це приносить величезну вигоду 

вугільним громадам нашої країни, — 
сказав посадовець. — Отже, наша вла-
да робить кращим життя американсь-
ких шахтарів». Порахували навіть, що 
український контракт створить сотні ро-
бочих місць для гірників Америки. 
 Що одразу ж дало змогу опонентам 
поставити питання перед офіційним 
Києвом: «А чому наша влада нічого не 
робить для українських шахтарів і ду-
має лише про американських?». 
 Міністр енергетики України Ігор На-
салик відповів на ці закиди, що наша де-
ржава де-факто опинилася у безвихід-
ній ситуації. Й, окрім вугілля із США, 
ми не маємо інших можливостей для 
спокійного проходження опалювально-
го сезону 2017-2018 років. Насалик та-
кож спростував закиди, буцімто домо-
вленість із Сполученими Штатами про 
поставки вугілля можна вважати коруп-
ційною схемою. 
 «Щодо Пенсильванії — це не коруп-
ційна схема, це питання опрацьовувало-
ся з Державним департаментом США, з 
посольством, на рівні президентів. Го-
ворити про те, що там якась корупцій-
на схема — смішно...» — заявив міністр. 
За його словами, американське вугілля 
хоча і дорожче, ніж південноафрикансь-
ке, але якісніше. «За калорійністю і за 
показником тепловіддачі це буде при-
близно в тих межах, що й південноаф-
риканське. При цьому якщо подивитися 
по карті й на логістику, то зi США вона 
на 30-35% менше, ніж iз ПАР. Коли ви 
об’єднаєте всі ці фактори, то вийдете на 
об’єктивне вирішення цього питання», 
— сказав Ігор Насалик.
 До того ж, за словами міністра, Пів-
денно-Африканська Республіка має об-
межений ресурс і тому не може повністю 
закрити потреби України. І натякнув, 
що, маючи довгострокові контракти, 
можна вести мову про зменшення ціни. 
Тобто, наступні партії після отримання 
Україною перших 85 тис. тонн, як споді-
вається Ігор Насалик, будуть дешевши-
ми. 
 Зрештою, популярною є і чергова 
конспіративна теорія. За якою Київ по-
годився на не зовсім вигідний для себе 
вугільний контракт із Вашингтоном в об-
мін на надання Америкою легендарних 
«Джавелінів» для потреб українського 
війська. Військові експерти порівнюють 
їх із не менш легендарними «Стінгера-
ми», які свого часу змусили СРСР піти з 
Афганістану... 

Трохи дьогтю до американського 
оптимізму 
 Перша партія вугілля із США 
надійде на склади Трипільської ТЕС, 
що розташована в Обухівському районі 
Київської області. Як написало впливо-
ве видання «Блумберг», поставка 700 
тис. тонн вугілля для України здатна 
суттєво зменшити впив Росії на енер-
гетику нашої держави, а також інших 
країн Східної Європи. 
 «Хоча Трамп і заявляв про свої намі-
ри поліпшити стосунки з президентом 
Володимиром Путіним, його адмініст-
рація вважає, що США мають експор-
тувати більше вугілля, газу, нафти за-
для зменшення впливу Путіна, який 
той виявляє за допомогою природних 
ресурсів. Якщо раніше Україна опира-
лася у питання енергозабезпечення на 
РФ, то тепер їй катастрофічно не виста-
чає вугілля», — пише «Блумберг». 
 «В останні роки Київ та інші краї-
ни Східної Європи залежали від Моск-
ви у питанні опалення, — додає міністр 
енергетики США Рік Перрі. — Тепер 
це зміниться. Сполучені Штати змо-
жуть запропонувати Україні альтерна-
тиву, і сьогодні ми з радістю повідом-
ляємо, що вчинимо саме так». «Вони 
не хочуть залежати від росіян, і тому 
їм доведеться купувати вугілля у ко-
гось іншого», — додав до цього вико-
навчий директор Енергетичної асоціа-
ції США Баррі Вортінгтон. 
 Висловилася у цьому контексті і 
прес-секретар Білого дому Сара Сан-
дерс. «Це партнерство [із США] за-
безпечить Україну надійним, міцним 
і конкурентним джерелом енергоре-
сурсів, яке сприятиме стабільному пос-
тачанню енергії, що раніше залежала 

від настрою сусідів країни», — сказа-
ла вона. 
 Цей оптимізм не зовсім поділяє за-
ступник директора науково-техніч-
ного центру «Психея» Геннадій Ряб-
цев. «Схоже, у Білому домі не зовсім 
розуміють, що таке Україна, як фун-
кціонує її економіка, скільки нам тре-
ба вугілля і що значить забезпечення 
нашої енергетичної незалежності», — 
сказав він. За словами аналітика, жод-
них 720 тис. тонн вугілля не вистачить, 
аби гарантувати енергетичну незалеж-
ність України. 
 Рябцев також поставив три запитан-
ня, на які хотів би отримати відповіді у 
контексті американського контракту. 
«Це про компетентність тих осіб, які 
пов’язують американське вугілля із 
незалежністю України, — сказав екс-
перт. Друге — виникає цілком зрозумі-
ла підозра про те, хто отримає дивіден-
ди від такої невигідної для українсь-
ких споживачів оборудки». І нарешті, 
питання ціни. Рябцев вважає, що аб-
солютно не вигідно завозити вугілля 
з Америки, якщо його можна без про-
блем купити у Європі. 
 І не в Росії, яка і справді є надто 
капризним і непередбачуваним торго-
вельним партнером, а на Роттердамсь-
кій біржі. «За знаменитою формулою 
«Роттердам+» це вугілля можна ку-
пити за ціною 90 доларів за тонну», — 
сказав Рябцев, наголошуючи на різни-
цю у 23 долари.

Плата за «американське світло» 
 Експерти, у тому числі й Геннадій 
Рябцев, вважають, що подібний ціно-
вий дисбаланс рано чи пізно відобра-
зиться на вартості електроенергії, ви-
робленої в Україні. 
 Адже лише станційні витрати Три-
пільської ТЕС, за підрахунками аналі-
тиків, становитимуть 175 коп. за 1 кВт/
год. Це суттєво вище, ніж раніше анон-
сований середній показник вітчизня-
них станцій у 130 коп. за 1 кВт/год. Як 
відомо, 1 березня наступного року пер-
ших 100 кіловат електроенергії кош-
туватимуть для українців 90 гривень, 
кожен наступний — 1,68 грн., перед-
бачалося, що це підняття було остан-
нім. Але оскільки планували його ще 
тодi, коли тонна антрациту коштувала 
60 доларів, то у влади цілком достатньо 
розв’язані руки, аби провести чергове 
підвищення цін.
 Спростувати цю тезу першою спро-
бувала наймолодша заступник мініст-
ра енергетики та вугільної промисло-
вості з питань європейської інтеграції 
Наталія Бойко. «Міністерство не очі-
кує перегляду тарифу для населення, 
оскільки для нас важливо те, що ця 
ціна вписується в той тариф, який було 
закладено у фінансовий план «Цент-
ренерго», ухвалений у березні цього 
року. Відповідно, для «Центренерго» 
— це та рамка, яку вони можуть собі 
дозволити», — сказала вона.
 До цих слів долучився і шеф Бойко, 
міністр Ігор Насалик. «Якщо ви гово-
рите про подальше зростання елект-
роенергії, то я не бачу в балансі, який 
ми будемо представляти НКРЕКП (На-
ціональна комісія, що здійснює регу-
лювання у сфері енергетики і компос-
луг), мотивацій для того, щоб ціну на 
електроенергію збільшувати — ми ба-
чимо мотивацію для її зменшення ще», 
— сказав він.
 Утiм гарантувати, що завтра-після-
завтра НКРЕКП не заявить протилеж-
не, наразі не може ніхто. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Троянські баржі
Американське вугілля, яке має убезпечити українців 
від диктату Москви та гарантувати проходження 
опалювального сезону, здатне розбалансувати наш 
енергетичний комплекс

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Довга дорога до ринку
 Ринок електроенергії, за який не так давно проголосували нардепи, може запрацювати не раніше 
другої половини 2019 року. Про це заявив міністр енергетики Ігор Насалик. «Ми подали повністю гра-
фік упровадження закону про ринок електроенергії щомісяця. Можна говорити, це буде десь кінець 
2019 року. Оскільки вона вимагає дуже багато системних змін», — сказав міністр. 
 За його словами, ухвалення закону про ринок електроенергії окреслило чіткі правила роботи рин-
ку, що дасть можливість залучення стратегічних інвесторів при приватизації енергокомпаній, зокрема 
державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».
 Закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що складається з таких сегментів: ринок 
двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ри-
нок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період. Також 
документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема у питаннях поділу компаній 
за напрямами розподілу і передачі електроенергії. 

■

Американське вугілля може і захистити Україну, і загнати українців у нові борги.❙
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Оксана СИДОРЕНКО

 Потреби країни у продо-
вольчому зерні для кормових 
цілей та для переробної про-
мисловості цього року задо-
вольняються повністю. Обсяг 
експорту  перевищуватиме об-
сяг внутрішнього споживан-
ня. Як повідомила заступник 
міністра Олена Ковальова, 
за попередніми даними з ре-
гіонів, прогноз валового збо-
ру зернових культур в Україні 
у 2017/2018 маркетинговому 
році в залежності від погод-
них умов очікується на рівні 
від 60,2 до 63 мільйонів тонн.

 Голова Української зер-
нової асоціації Микола Гор-
бачов цьогорічний урожай 
зернових оцінює на рівні 63,7 
млн. тонн. При цьому спів-
відношення пшениці 1-3 кла-
су до 4-6 класу, за прогнозом 
УЗА, становить 60:40.
 Представники ПАТ «Укр-
залізниця» представили мину-
лого тижня «Автоматизовану 
систему управління пересил-
кою порожніх вагонів (зерно-
вих)», яка працює у тестово-
му режимі з 1 серпня поточно-
го року. Оприлюднено також 
проект модернізації та вдоско-
налення нормативно правових 

актів стосовно зерна. Андрій 
Заблоцький, керівник секто-
ру «Сільське господарство» 
Офісу ефективного регулю-
вання (BRDO) при Мінеконом-
розвитку, вважає, що проект 
дозволить внести зміни у чин-
не законодавство щодо зерна, 
які відповідатимуть сучасним 
викликам. Попередня презен-
тація аналізу таких змін за-
планована на 8 вересня.
 За даними Мінагрополіти-
ка, на кінець минулого тиж-
ня було зібрано 30,9 млн. 
тонн зерна ранніх зернових 
та зернобобових культур з 8,2 
млн. га. Це 85 відсотків від 

прогнозованих площ.Серед-
ня врожайність — 37,4 цен-
тнера з гектара. Херсонська, 
Миколаївська та Кіровоград-
ська області вже завершили 
збирання ранніх зернових. У 
розрізі культур зібрано:
 — пшениця — 22,0 млн. 
тонн при середній урожай-
ності 40,1 ц/га;
 — ячмінь —  7,4 млн. тонн 
при середній урожайності 
33,2 ц/га;
 — жито — 228 тис. тонн 
при урожайності 28,8 ц/га;
 — овес — 112 тис. тонн  
при урожайності 26,5 ц/га;
 — горох — 1,1 млн. тонн 
при середній урожайності 
26,4 ц/га.
 Найвища врожайність ран-
ніх зернових та зернобобових 
культур — у господарствах 
Хмельницької (55,8 ц/га), Іва-
но-Франківської (52,9 ц/га), 
Львівської (49,6 ц/га), Черні-
вецької (48,6 ц/га), Вінниць-
кої (48,4 ц/га) та Тернопільсь-
кої (48,4 ц/га) областей. ■

Олена ЯРОШЕНКО

Як відстояти право спокійно працювати у 
своєму господарстві? Не очікуючи будь-
якої миті нападу озброєних не тільки би-
тами і рушницями, а й iз вигляду цілком 
юридично легітимними документами на 
ваше майно? Або ж «мирних» податків-
ців зі стосом абсурдних штрафів, здат-
них пустити ваше підприємство з молот-
ка — прямісінько до кишені заздалегідь 
підготовлених інтриганів-конкістадорів? 

Закони для беззаконня
 Недавні випадки боротьби з нахаб-
ним захопленням угідь, урожаїв і гос-
подарських територій агропідприємств 
показує: ті, кому ще вчора не вдавало-
ся законним шляхом відстоювати своє 
майно у рейдерів, уже не надто покла-
даються на захист державних інститу-
цій. Воліють захищатися самостійно. 
Навіть зі зброєю в руках. Чи правиль-
но це? Доки держава в особі своїх пра-
вових та силових структур не буде здат-
на забезпечити справедливість, багато 
хто вважатиме, що правильно. 
 Певно, усвідомивши це, шляхи про-
тидії рейдерству в аграрній галузі після 
небезкровних сутичок iз рейдерами по-
чали активніше шукати народні депу-
тати, науковці, юридичні експерти. На-
решті — разом iз громадськими радами 
при Мінагрополітики, Мін’юсті та Де-
ржгеокадастрі. 

 Бо, здається, вже всім стало зрозумі-
ло, що поширенння рейдерських захоп-
лень в Україні не лише призводить до не-
законного перерозподілу власності та ак-
тивів, а й негативно позначається на ін-
вестиційній привабливості українського 
бізнесу. Без того не блискуча економіч-
на ситуація в агросекторі ускладнюєть-
ся не тільки зростанням внутрішньогос-
подарських ризиків, невизначеністю у 
відкриттті земельного ринку, а й части-
ми захопленнями агрокомпаній. 
 На думку Євгена Ковтуненка, ке-
руючого партнера Міжнародної юри-
дичної компанії KODEX, нинішні рей-
дерські захоплення здебільшого про-
вокує мінливе законодавство щодо де-
ржавної реєстрації компаній та їхнього 
майна. «Незалежно від того, з яким ти-
пом рейдерів стикається компанія-жер-
тва («білі», «сірі», «чорні» або «грін-
мейлери»), в більшості випадків має 
місце фальсифікація документів, що 
використовуються в підсумку для вне-
сення змін у відповідному державно-
му реєстрі. Так, маніпуляції з реєстра-
ми мали місце при спробах захоплення 
впродовж 2014-2016 років СПП «Чума-
ки», що належить міжнародній інвес-
тиційній групі «Юнісон», при атаці на 
ДП «Сантрейд», «Агросвіт». Ці випад-
ки об’єднує те, що вони були спрямовані 
на встановлення контролю над самими 
підприємствами. Завдяки діркам у нор-
мативно-правових актах, що регулюють 

питання роботи державних реєстрів, да-
ний напрямок рейдерства очевидно не 
припинить своє існування найближчим 
часом». 
 Ще однією чутливої точкою в аг-
робізнесі й об’єктом жадання рейдерів є 
сам урожай. У даному випадку маніпу-
ляції спрямовані не на роботу з держав-
ними реєстраторами, а на імітацію бор-
гових зобов’язань в разі «білого» рей-
дерства і встановлення фізичного кон-
тролю над урожаєм, якщо загарбники 
працюють «по-чорному». В останньому 
випадку урожай просто збирають чу-
жою технікою і відвозять у невідомому 
напрямку. 

«Це кримінал»
 В юридичному середовищі не пер-
ший рік ведеться суперечка про те, що 
може стати ефективним інструментом 
захисту від рейдерської атаки. Як вва-
жає Євген Ковтуненко, одним iз мож-
ливих варіантів є криміналізація дій 
загарбників. Однак судова статистика 
свідчить про неефективність розсліду-
вань випадків рейдерства. Адже із за-
гальної маси кримінальних проваджень 
тільки одиниці закінчуються винесен-
ням обвинувального вироку. Чим би не 
закінчилася юридична дискусія, оче-
видною для всіх є необхідність посилен-
ня державного контролю над випадками 
перерозподілу власності. А поки власни-
кам агробізнесу залишається сподівати-
ся на експертний рівень юристів, що ви-
будовують для них систему безпеки від 
рейдерських захоплень. 
 Минулого тижня відбулося спільне 
засідання громадської ради при Мініс-
терстві аграрної політики та продоволь-
ства України з представниками громад-
ських рад Міністерства юстиції України 
та Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру. Ме-
тою заходу став аналіз поточної ситуа-
ції щодо рейдерських захоплень і темпів 
їх розповсюдження в аграрному секторі 
та напрацювання шляхів подолання не-
гативних тенденцій. Підключилися та-
кож експерти проекту USAID «Підтрим-
ка аграрного та сільського розвитку», 
народні депутати України, представни-
ки наукових інституцій, експертного 
середовища, органів державної влади, 
громадських організацій. Обговорили, 
зокрема, й недоліки існуючої дуальної 
системи ведення Державного земельно-
го кадастру та Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно, які при-
зводять до корупції та рейдерства. По-
чали обговорення можливих варіантів 
удосконалення систем Держгеокадаст-
ру та Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, які б дозволили уне-
можливити рейдерські атаки та підви-
щити ефективність системи захисту 
власності. Створено робочу групу, яка 
до 1 вересня разом з Аграрним коміте-
том і депутатами парламенту підготує 
відповідні пропозиції про зміни до за-
конодавства України. ■

РОЗПОДІЛ

Битва 
за землю
Нові правила 
управління державними 
сільгоспугіддями 
стимулюють 
контроль громади
 За перші місяці впровадження 
Стратегії раціонального використан-
ня і охорони державних сільгоспзе-
мель, яку Кабмін затвердив 7 червня, 
вдалося ліквідувати найбільш масш-
табні корупційні схеми в сфері управ-
ління держземлями. «Нова стратегія 
не породить корупцію, і не може цього 
зробити, бо максимально звужує мож-
ливості для маневру у чиновника», — 
вважає перший заступник міністра аг-
рополітики Максим Мартинюк. На 
його думку, саме ефективністю прий-
нятих антикорупційних заходів обу-
мовлена значна частина критики до-
кумента.
 Темпи видачі земельних ділянок 
учасникам АТО обіцяють відновити до 
кінця поточного року, активізувавши 
земельні торги. «Фактично ми створи-
ли стимули для громадськості, надав-
ши можливість контролювати чинов-
ників і процес безоплатної передачі зе-
мель. Думаю, всі з цим згодні. Учасни-
ки АТО не для того воювали на сході, 
щоб чиновники набивали собі кишені», 
— каже Максим Мартинюк.
 Поточне співвідношення запитів і 
реального виділення землі поставило 
під питання ефективність використан-
ня державних земельних ресурсів. Як 
один із кричущих прикладів у Мін-
агрополітики наводять Дніпропет-
ровську область, де з початку року на 
аукціонах iз продажу права оренди де-
ржавної землі не було реалізовано жод-
ного гектара, при тому що на момент 
прийняття Стратегії було подано заяв 
на безоплатне виділення землі на 52 ти-
сячі гектарів.
 Окремий аспект реалізації Стра-
тегії — ставки оренди, за якими де-
ржземлі передаються в користування. 
Документ встановлює уніфіковані пра-
вила розпорядження землями. Зокре-
ма, ставка оренди не може падати ни-
жче восьми відсотків від нормативної 
грошової оцінки. Тим часом у значній 
частині укладених раніше договорів 
оренди держземель ставка оренди 
поки що не перевищує мінімальні три 
відсотки. «Ми моніторимо такі догово-
ри і або ініціюємо підвищення ставки, 
або не продовжуємо їх. Таким чином 
звільняються землі для продажу пра-
ва оренди на аукціоні. Я впевнений, що 
корупційні угоди завдяки новій Стра-
тегії залишаться в минулому. А землі 
вистачить не лише учасникам АТО, а 
й жителям сіл, де є такі землі», — під-
креслив перший заступник міністра.
 Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 
України 7 червня нинішнього року ух-
валив Стратегію удосконалення управ-
ління в сфері використання та охоро-
ни земель сільськогосподарського при-
значення державної власності та розпо-
рядження ними, згідно з якою введено 
уніфіковані правила при розпоряджен-
ні землями. Так, передача державних 
земель в оренду здійснюється винят-
ково на аукціонах за єдиними старто-
вими умовами — мінімум на сім років 
при ставці не нижче за нормативну гро-
шову вартiсть цієї землі, що відповідає 
середньому рівню оренди по галузі.Та-
кож введено жорсткий розрахунковий 
норматив  площі землі, яка може бути 
передана на місцевому рівні  безоплат-
но: не більше ніж 25 відсотків від пло-
щі земель, що були передані в оренду 
на конкурентних засадах за поперед-
ній звітний період (квартал). ■

■

ОФІЦІЙНО

Якісного зерна побільшає
Прогноз цьогорічного урожаю зернових — 
понад 60 мільйонів тонн

■

ВІДСІЧ

За правом сильного
До першого вересня громадські ради готують 
пропозиції до антирейдерського законодавства

■

На Кіровоградщині минулого місяця затримали цілий рейдерський загін — три десятки «бійців».
Фото twitter.com.

❙
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«З індивідуальних історій — 
загальну історію подій»
 ■ Розкажіть детально, як саме 
ви проводили це дослідження.
 Вiкторiя: — Людей, які пере-
жили Голодомор, лишилося дуже 
мало. Тож ми зосередилися на на-
щадках. Наше дослідження про-
водили в три етапи.
 Перший етап — пошук на-
щадків родин, які пережили Го-
лодомор, проведення фокус-груп, 
щоб зібрати матеріал.
 Другий етап — створення ан-
кети і поширення в мережі. Анке-
та із запитаннями набрала в ме-
режі близько  тис. поширювань. 
Ми навіть не сподівалися на таку 
кількість зацікавлених людей.
 Третій етап — збір і, власне, 
аналіз матеріалу.
 Як інструмент і метод у роботі 
ми використовували психодраму 
і соціодраму, за допомогою яких 
з індивідуальних історій людей 
вдалося сформувати загальну іс-
торію подій очима українців. За-
галом ці методи використовують 
не лише в психотерапії, а й як ін-
струменти аналізу соціокультур-
них змін, їх впливу на менталь-
ність, також для розв’язання 
між етнічних конфліктів. Під час 
розпаду Югославії з людьми пра-
цювали таким же методом.
 Ми провели фокус-групи у 
Києві, Житомирі і Львові. Ще 
плануємо поїхати в Харків, Дніп-
ро і Полтаву, хоча і звідти багато 
людей приїхало до Києва. Кожна 
група працювала два дні.
 Перший день був психодрама-
тичний — одні учасники ділили-
ся історіями своїх родин та мали 
можливість винести їх назовні, 
програти. Інші члени групи — за-
діювались у цих драмах. Оповідач 
обирав їх на ролі своїх предків, ін-
ших людей з минулого, це могли 
бути і ролі предметів або почуттів, 
наприклад роль печі, яка стояла 
в хаті, бачила голод своїх госпо-
дарів, але не могла їх нагодувати, 
або роль розпачу, який пережива-
ли батьки від незмоги врятувати 
власних дітей.
 Вiталiй: — На другий день ми 
працювали за методом соціодра-
ми, який дає можливість учасни-
кам групи побути по різнi боки ба-
рикад, приміряти невластиву для 
себе роль і відчути, які почуття це 
викликає, відчути біль іншого на 
собі, а потім iз цим знанням знову 
повернутися у свою роль.
 Соціодрама допомагає вирі-
шувати групові конфлікти, коли 
сторони на деякий час пробують 
зайняти позицію противника. 
Обов’язковим елементом соціо-
драми є обмін ролями. Учасни-
ки наших груп могли спробува-

ти себе в різних ролях, які тіль-
ки існували під час Голодомору, 
— люди, які страждали; люди, 
які віддавали накази; люди, які 
намагалися захиститися від тих, 
хто страждав; невинні діти; люди 
з системи, які розуміли, що відбу-
вається, але не могли нічим зара-
дити, бо захищали свої родини. 
Були й ролі тих, хто не страждав 
під час Голодомору, — дружини 
військових, які просто спостері-
гали за процесом. Ролі тих, хто 
намагався прикрити правду про 
Голодомор, викривити дискурс, 
хтось iз підкупу, хтось під тиском 
і страхом смерті.
 Для наших груп було важли-
вим не лише зібрати інформацію 
про події, їх переживання та на-
слідки, а й дати відчути учасни-
кам неоднозначність мотивації, 
почуттів та вчинків тогочасних 
очевидців Голодомору. Ми спо-
стерігали, як після проведення 
фокус-груп люди переоцінюють 
події Голодомору.
 ■ На сході та півдні України, 
які найбільше постраждали від 
Голодомору, дуже мало про це го-
ворять, так, наче це було не з ними. 
Натомість Західна Україна щоро-
ку відзначає роковини, аби ці події 
не були стерті з історичної пам’яті. 
Як ви це пояснюєте?
 Вiкторiя: — Одним із діагно-
стичних критеріїв посттравма-
тичного стресового розладу є уни-
кання. Людина уникає будь-яких 
спогадів, пов’язаних iз ситуацією 
травми і водночас має інтрузії — 
спогади, сни, видіння, — в яких 
ця заборонена пам’ять втручаєть-
ся у повсякденне життя.
 Раніше інтрузії розглядали 
лише як діагностичний критерій, 
а потім зрозуміли, що водночас це 
є природний механізм зцілення. 

Мозок змушує людину згадувати 
травмуючу подію, щоб інтегрува-
ти травматичну пам’ять, зробити 
висновки та жити далі. У ході опи-
тування, зокрема, вдалося вста-
новити той факт, що якщо люди 
мали травмуючі історії у родині і 
не говорили про них, то психоло-
гічні наслідки травми більші, ніж 
у тих, хто ці історії переповідав.
 У цьому контексті цікавою є 
відмінність між жителями сходу 
і заходу України.
 На сході уникання розмов про 
Голодомор було не лише одним з 
нейробіологічних механізмів за-
хисту психіки очевидців, який як 
стратегія передався нащадкам, а 
й страхом перед радянською вла-
дою, яка могла через згадки про 
Голодомор навіть ув’язнити ко-
гось із родини.
 На заході України немає уни-
кання, і про Голодомор говорили, 
по-перше, через відсутність осо-
бистих переживань, по-друге, че-
рез специфіку культурного сере-
довища.
 Так, коли ми проводили пси-
ходраматичні групи, учасники зі 
сходу України виплакували і про-
говорювали свій біль, а учасники 
із заходу, зокрема зі Львова, діли-
лися знаннями. Мовляв, ми знає-
мо, як це відбувалося в деталях, 
хоча самі цього не переживали. 
До того ж деталей у цих історіях 
було навіть більше, ніж у жителів 
Житомирщини чи Київщини.
 Цікава закономірність — іс-
торична травма не має показових 
психологічних наслідків у свідо-
мості осіб, які знали про Голодо-
мор з історії, але не переживали в 
родині.
 Одна з наших учасниць, яка є 
істориком, зауважила, що знання 
про Голодомор ще не дають змо-

ги зануритися у переживання тих 
подій.
 Нам пощастило, що в наших 
групах на заході були особи, чиї 
родини мешкали на територіях, 
де був Голодомор, — вони запа-
лювали цей вогник переживань 
своїми індивідуальними історія-
ми, власне, були осердям груп.

«Час змінюється, а переконання 
продовжують жити»
 ■ Що показало досліджен-
ня? Як проявляється травма по-
колінь на побутовому рівні та чи 
завжди є видимою?
 Вiкторiя: — Одним iз проявів 
може бути блокування емоцій, 
уникання розмов і спогадів.
 Дистанціювання від приуро-
чених до роковин заходів, запа-
лювання свічок і оплакування.
 Також психологічні наслідки 
Голодомору проявляються у сві-
тогляді, переконаннях, поведін-
ці, когнітивних установках, які 
провокувалися травматичними 
подіями і передавалися з поколін-
ня в покоління. Власне, вони пе-
редаються і лишаються у дис-
курсі родини. Ніхто не з’ясовує, 
звідки походять такі переконан-
ня, і вони існують як реальність, 
незважаючи на зміну часу. Час 
змінюється, а установки продов-
жують жити.
 До прикладу, наслідком трав-
ми, пов’язаної з Голодомором (тіс-
ний кореляційний зв’язок між 
досвідом пережиття Голодомо-
ру та правдивістю тверджень для 
опитуваних) є такі переконання в 
свідомості українців: «Звідси тре-
ба тікати, бо нічого доброго тут не 
буде», «Нікому не можна довіря-
ти, особливо владі», «Кращої долі 
треба шукати в інших країнах».
 Звісно, ми розуміємо, що не 
лише Голодомор, а й інший не-
сприятливий досвід, яким так 
багата наша країна, доклався до 
формування подібних переко-
нань.
 Цікавим фактом є знач-
ні показники щодо тверджень: 
«Крадіжка — це погано, але якщо 
на роботі чи в державі, то не викли-
кає у мене такого сильного опору», 

«Повідомити керівництву про ко-
легу, який вкрав на роботі щось 
незначне, — не є добрим вчинком» 
та «Краще не втручатися у спра-
ви, які тебе особисто не стосують-
ся, навіть коли йдеться про злочи-
ни або недоброчесність».
 Усе це відлуння радянської 
ментальності, яка диктувала — 
щоб вижити, треба красти в де-
ржави.
 Максимальні показники коре-
ляції з досвідом пережиття Голо-
домору в родині мають такі твер-
дження: «Діти завжди мають бути 
добре нагодовані». «Якщо дити-
на худа, то, напевне, вона погано 
почувається або хвора — її треба 
краще годувати», «Якщо почу-
ваєшся втомленим, слабким або 
маєш запаморочення — це три-
вожні симптоми, які потребують 
ретельного обстеження», «Худ-
нути та сидіти на дієті є непра-
вильним і небезпечним», «Хліб 
та інші залишки їжі не можна ви-
кидати», «Треба робити заготівлі 
та консервації, в домі завжди має 
бути запас їжі», «Треба мати під-
собне господарство, дачу, займа-
тись садівництвом та городниц-
твом». Навряд чи такі дані когось 
здивували, адже основне завдан-
ня тих часів було — вижити.
 Цікавими є й інші переконан-
ня: «Не варто йти проти влади, 
рішень тих, хто вищий за тебе в 
службовій ієрархії», «Не варто 
висловлювати свою думку, якщо 
вона може бути не схвалена біль-
шістю», «Не варто занадто радіти 
життю, краще ділитись з іншими 
негараздами, ніж радостями».
 Власне, будь-що, що виби-
валося із загальної картини та 
мало бодай натяк на супротив 
владі, привертало увагу і могло 
наразити на негаразди. А вища 
якість життя могла спровокува-
ти те, що позаздрять, прийдуть, 
відберуть, з’їдять.
 Приїхавши на захід, ми були 
здивовані кількістю дітей у роди-
нах. На сході здебільшого одна 
дитина в родині, три — це рід-
кість. Я розумію, що, з одного 
боку, це пов’язано з вищим рівнем 
релігійності, але також, я думаю, 

ВІДЛУННЯ■

Чи варто
Якими є психологічні наслідки Голодомору 

в повсякденному житті українців

Ірина НАУМЕЦЬ, 
спеціально для УП. Життя

Подружжя науковців та психотерапевтів Віталія Климчука та Вікторії Гор-
бунової вже понад 10 років займається індивідуальною психотерапією та 
дослідженнями у сфері психології.
У минулому році ми розмовляли з ними про подружню дистанцію, вікову 
різницю, модель щасливої сім’ї та вміння долати кризу стосунків. Саме 
про це був їхній спеціалізований курс «Майстерня подружніх стосунків» в 
Українському католицькому університеті (УКУ).
Зараз тема нашої розмови інша — Климчук та Горбунова завершили пси-
хологічне дослідження «Голодомор 33: Розбити тишу», в якому вивчали 
психологічні наслідки трансгенераційної травми поколінь на прикладі Го-
лодомору.
В опитуванні взяли участь понад тис. нащадків родин, які пережили Го-
лодомор.
Серед опитаних — жителі України, також українці з діаспори — Кана-
ди, Польщі... Найбільша кількість опитаних з Києва — 64,7%, Харкова 
— 9,4%, Дніпра — 3%.
З’ясувалося, що звички і переконання, які колись були симптомами пост-
травматичного розладу, механізмами психологічного захисту та страте-
гіями вижити в умовах тоталітарного режиму,  сьогодні мають відлуння у 
повсякденному житті українців і подекуди знижують його якість.
Як проявляється травма поколінь у повсякденному житті українців?
Чому ми досі загодовуємо своїх дітей і пов’язуємо худорлявість iз хворо-
бою, а ще — хочемо шукати кращої долі за кордоном?
Про все це — у розмові з докторами психологічних наук, працівниками 
Інституту психічного здоров’я УКУ.

Подружжя науковців та психотерапевтів Віталія Климчука та Вікторії 
Горбунової взялося досліджувати психологічні наслідки Голодомору.

❙
❙

З індивідуальних історій людей вдалося сформувати загальну історію подій очима українців.
Фото mirumisiura/Depositphotos.

❙
❙
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це корелює з пережиттям Голодо-
мору. Принаймні високу кореля-
цію з досвідом Голодомору мають 
твердження: «Варто насамперед 
дбати про добробут своєї родини», 
«Не варто народжувати дітей біль-
ше, ніж можеш прогодувати».
 ■ Що стало поштовхом до про-
ведення такого дослідження? 
Чому ви взялися за цей проект?
 Вiкторiя: — Передумов було 
декілька. Сама ідея психологіч-
них наслідків історичних подій 
не є новою. Є дослідження щодо 
Голокосту, Хіросіми і Нагасакі, 
рабства в Америці та інші.
 Власне, один iз наших учи-
телів — Павло Горностай, заві-
дувач лабораторії психології ма-
лих груп та міжгрупових відно-
син Інституту соціальної та полі-
тичної психології, багато працює 
в межах цієї теми, аналізуючи 
такі травми, як Чорнобильсь-
ка ката строфа, Велика Вітчиз-
няна війна, колективізація, роз-
куркулювання, репресії 30—40-
х років, Голодомор та інші. Він 
звернув увагу на важливість ви-
бачення заради зцілення від ко-
лективної травми.

  До прикладу, німці розробили 
спеціальні терапевтичні напря-
ми, в рамках яких нащадки на-
цистів, які вбивали людей, мали 
навчитися прощати своїх батьків 
за їхнi помилки під час Другої сві-
тової війни. Що важливо, все це 
поширювали в суспільному дис-
курсі. Фактично нація вибачила-
ся за скоєне.
 У контексті актуальної вій-
ни на сході України Павло заува-
жив, що росіяни таких кампаній 
не проводять, а отже, чи не є аг-
ресивна і загарбницька політи-
ка Росії результатом невивчених 
уроків історії?
 Навчаючись травмо-фокусо-
ваній когнітивно-поведінковій 
терапії, ми також захопилися іде-
ями Олега Романчука (психоте-
рапевта, нашого вчителя і друга) 
щодо колективних травм та шля-
ху їх зцілення. Олег проводив па-
ралелі між переживанням травма-
тичних подій окремою людиною 
та українською нацією. Міркував 
про традиції, сімейні історії, на-
родні пісні та іншу творчість, яка 
несе в собі згадки про біль як засо-
би опрацювання травми.
 Власне, ці думки та ідеї і ста-
ли поштовхом дослідити, чи 
справді драматичні події Голо-
домору і досі мають психологіч-
ний вплив на нащадків, а також 
створити простір, у якому люди 
могли б пережити національну 
історію через низку індивідуаль-

них історій людей.
 Ми хотіли показати, наскіль-
ки неоднобокою є історія, на-
скільки неоднозначними є долі. 
Врахувати всі нюанси, не звину-
вачувати в усьому лише одну сто-
рону, але створити середовище 
діалогу для різних сторін. 
 ■ Ви хотіли зібрати фактаж, 
який стане теоретичним матеріа-
лом, чи закласти основу для зці-
лення українців від травми Голо-
домору?
 Вiталiй: — Дослідження цієї 
теми — це один із перших кроків 
до зцілення від травми.
 По-перше, про це треба поча-
ти говорити. Для цього — усвідо-
мити факт існування психологіч-
них наслідків травми та їхню важ-
ливість. Власне, для цього і варто 
було проводити дослідження.
 Ми зiткнулися, наприклад, із 
тим, що були не лише люди, які 
долучалися, давали конструктив-
ну критику та пропозиції, а й ті, 
хто відверто знецінював нашу ро-
боту, мовляв, ніякого Голодомо-
ру не було, ви займаєтеся грантоїд-
ством, і навіть якщо це було, то 
про це треба забути і жити далі.

 Вiкторiя: — Місія нашого про-
екту в його ж назві «Голодомор 33: 
Розбити тишу». Ця назва — ідея 
воркшопу ізраїльського психод-
раматиста Якова Наора. Він зай-
мається психотерапією зцілення 
від травми Голокосту, проводить 
психодраматичні групи у Баби-
ному Яру.
 У нас є мрія — зробити вели-
ку групу зі 100—200 осіб, які б 
узяли участь у соціоісторичній 
рекон струкції.
 Щоб розбити тишу, треба го-
ворити. Травму неможливо вилі-
кувати, якщо про неї не говори-
ти. Нас цікавило, чи справді це 
актуально, чи зберемо ми людей, 
чи справді є історії минулого, які 
досі відлунюють? Ми сформулю-
вали гіпотезу, яка наразі підтвер-
джується. Історична подія дійс-
но живе в свідомості нащадків і 
має психологічні наслідки у пов-
сякденному житті. Аби зцілити 
травму, треба шукати дієві мето-
ди, формальні заходи лише дис-
танціюють. Наш кінцевий ма-
теріал стане інструментом, який 
допоможе аналізувати травма-
тичний досвід поколінь і допомо-
же нащадкам його перепрожи-
вати, щоб послабити вплив нега-
тивних наслідків, які знижують 
якість життя людей.
 Необов’язково цим методом 
має стати психодрама. Це може 
бути серія театральних, мистець-
ких проектів, які проводили б у 

школах, навчальних закладах, 
загалом у публічному просторі.
 ■ Ви першими провели дослі-
дження чи вже були подібні, на 
які можна було б посилатися? 
 Вiталiй: — Дослідження були, 
але в більшій мірі культурно-істо-
ричні, а не психологічні. Ми вив-
чали, як історичний досвід впли-
ває на сучасних українців.
 На жаль, український народ 
має багато травматичного досві-
ду, тому не завжди легко відо-
кремити вплив Голодомору від 
впливу, скажімо, воєнних подій. 
Перед нами постало нелегке за-
вдання, бо хотіли провести якіс-
не наукове дослідження, яке мало 
б концептуальну базу.
 Вiкторiя: — В індивідуальній 
травмотерапії одним із симпто-
мів травми є уникання спогадів, 
забуття. Травма є настільки силь-
ною, що мозок відмовляється її 
пам’ятати.
 У цьому випадку найефектив-
нішою психотерапевтичною ме-
тодикою є інтеграція травматич-
ної пам’яті. У розмовах iз трав-
мованою людиною ми вибудовує-
мо наратив — обговорюємо період 

до травми, детально аналізуємо 
травму і завершуємо періодом піс-
ля неї. Так відбувається поступо-
ва інтеграція болючих спогадів у 
людську пам’ять.
 У момент травми людина 
може по-різному оцінювати те, 
що відбувається. Відомий фено-
мен, коли жертва відчуває почут-
тя провини за те, що над нею чи-
нять насилля.
 Жінки, яких зґвалтували, мо-
жуть шукати причину в собі, а не 
в ґвалтівнику. Люди, які вижи-
ли, можуть картати себе за те, що 
інші  загинули. Діти, яких жорс-
токо б’ють батьки, виношують у 
собі подвійний біль — фізичну на-
ругу і моральні терзання. 
 Відтак у психотерапії ми не 
просто будуємо наратив, а й допо-
магаємо клієнтам надати травмі 
нових значень. Не вигадувати, а 
поглянути на ситуацію під шир-
шим кутом зору. Так, ця людина 
загинула, але якби ти її врятував, 
що було б із тобою? Що доброго ти 
можеш зробити зараз? Чи можеш 
потурбуватися про її родину? Так 
ми розширюємо поле значень — 
поле можливостей для дій і пере-
конань. Індивідуальні історії, як 
пазлики однієї картини, показу-
ють цілісну ситуацію.
 Ми простежили, що сам фе-
номен трансгенераційної травми 
дуже міфологізований, його часто 
пов’язують iз кармою, яка пере-
дається з покоління у покоління. 
Нам же хотілося розвіяти таку 
містичність і пошукати доказо-
вості цього феномену.

«Треба вивчати історію країни 
через індивідуальні живі історії 
у нюансах»
 ■ Першим кроком до зцілення 
від травми є проговорення трав-
муючих спогадів. З ваших спо-
стережень, чи готові люди до кон-
структивної дискусії та що треба 
зробити, щоб вона відбулася?
 Вiкторiя: — Через мовчання 
у людей заблоковані емоції, про-
цес пережиття.
 За часів Радянського Союзу 
це підсилювалося табуюванням 
теми Голодомору. Відтак наслід-
ки травми перейшли з поколін-
ня в покоління. У свідків Голо-
домору це були посттравматичні 
симптоми (зокрема уникання), 
у нас — переконання та поведін-

кові стратегії.
 Цікавим є встановлений 
зв’язок між родинним досвідом 
пережиття Голодомору і страте-
гією уникання. Так, 38% респон-
дентів, чиї родини зазнали трав-
матичного досвіду, дають стверд-
ні відповіді на твердження «Я не 
відвідую заходів, присвячених 
подіям Голодомору».
 При цьому мало ствердних від-
повідей на твердження: «Я віль-
но говорю про події Голодомо-
ру, включаюсь у обговорення цієї 
теми, згадую історії своєї родини», 
«Я вшановую загиблих у часи Го-
лодомору, намагаюсь дотримува-
тись традицій такого вшануван-
ня». Водночас найбільше ствер-
дних відповідей отримало твер-
дження «Я цілком справляюсь з 
почуттями, які виникають у мене 
при обговоренні подій Голодомору 
та згадуванні про них».
 Вiталiй: — В індивідуальній 
травмотерапії ми відразу попе-
реджаємо, що буде непросто, що 
зцілення, яке відбувається під час 
згадування, неможливе під анес-
тезією. Але ми підготуємо вас до 
цього болю, допоможемо справи-
тись з ним.
 Ви маєте в деталях згадати 
все, що відбулося (авіакатастро-
фу, скривдження, бомбардуван-
ня). Що більше ви розповідати-
мете, то більше розширюватиме-
те поле значень, зменшуватиме-
те поріг болісності почуттів. Те 
саме і за колективної травми — 
зцілення через пам’ять, через іс-
торії, традиції, вшанування.
 ■ Наслідки травми є невідво-
ротними чи все-таки є фактори, 
які могли б їх відвернути?
 Вiкторiя: — Психологічні на-
слідки подолали б швидше, якби 
не дії режиму.
 Табуювання теми Голодомору 
лише поглиблювало травму. Лю-
дям треба було дати можливість 
виговоритися, але цього не ста-
лось.
 Подивіться, як євреї багато 
говорять і оплакують Голокост. 
Вони не соромляться свого болю 
і своїх сліз. Вони не вважають це 
своєю провиною.
 Німці визнають свою прови-
ну і просять вибачення. До Баби-
ного Яру приїздять старенькі нім-
ці, плачуть, каються і спокутують 
вину своїх батьків.
 Люди говорять про наслідки, 
про відповідальність, як цьому 
зарадити в майбутньому.
 Перш за все треба вивчати іс-
торію країни через індивідуальні 
живі історії в нюансах. Це те, що 
ми робимо в індивідуальній трав-
мотерапії, — спонукаємо клієн-
тів розширити фокус травматич-
ної події, змінити погляд на неї, 
перепрожити, переосмислити.
 Лише тоді відбувається пост-
травматичне зростання, відбу-
вається трансформація ціннос-
тей. Зараз дуже активно дослі-
джується цей феномен посттрав-
матичного зростання.
 ■ Тобто людина може перетво-
рити наслідки травми на ресурс? 
Яким може бути цей ресурс?
 Вiталiй: — Людина стає більш 
толерантною, мудрішою і досвід-
ченою. Якщо людина відкрито го-
ворить про наслідки — що ми не 
дбаємо про сусідів, що не гуртує-
мося в команди і замикаємося у 
своїх родинах, це вже є ознакою 
ресурсу.
 Усвідомлення цих речей і об-
говорювання спонукало б до ін-
шого способу суспільної взаємодії 
і можливості розвиватися, става-
ти більш відкритими.
 Так, в одній історії прадід 
оповідача був десятитисячни-
ком, яких найбільше звинува-
чували у сприянні продуктовим 
зборам, розкуркуленню і органі-
зації Голодомору. Він був голо-
вою колгоспу. Цікаво, що під час 

Голодомору в тому селі ніхто не 
помер. Під час репресій нікого не 
ув’язнили. Сільський колгосп вхо-
див у десятку кращих, але не до-
тягував до мільйонера і тому його 
не зачіпали. Навіть люди з міста 
йшли в це село по їжу. Чому так? 
Звідки їжа, якщо в ближніх селах 
помирали?
 Стовідсоткової правди не 
дізнатися, але є історії і є запи-
тання, які сприяють осмислен-
ню. А ще сумніви і почуття, яких 
не варто ховати.
 ■ Скільки часу потрібно, щоб 
викорінити зі свідомості негатив-
ні переконання, породжені трав-
мою?
 Вiкторiя: — Певні наслідки 
ще будуть відлунюватися у кіль-
кох поколіннях.
 Але вже зараз можна побачи-
ти, як усе швидко змінюється. 
Якщо раніше родини довго жили 
разом, то з кожним роком діти все 
швидше стають самостійними і 
роз’їжджаються. Коли відкри-
ються кордони, цей процес при-
скориться.
 Треба пам’ятати, що травма 
має ще й природний механізм зці-
лення.
 Треба пам’ятати про уроки 
минулого і створювати дискурс в 
максимальній кількості нюансів. 
Треба дивитися на кризу в усьому 
спектрі кольорів, не тільки в чор-
но-білій палітрі. Інакше можна 
стати на шлях, яким iде Росія, де 
одна правда і один дискурс.
 ■ А що може бути показником 
того, що ми позбулися травми по-
колінь?
 Вiталiй: — Коли ми будемо 
проводити опитування, в якому 
не буде жодної кореляції, це буде 
найвищим показником.
 Загалом на суспільному рівні 
маркером стане те, що ми переста-
немо звинувачувати когось у своїх 
проблемах і почнемо їх вирішува-
ти разом, перестанемо переклада-
ти відповідальність на владу. Фо-
кусуватимемося не на проблемах, 
а на рішеннях. Ми не будемо за-
стрягати в болі і проблемах. Поч-
немо слухати одне одного.
 Ми нещодавно працювали в 
комісії, яка розробляє концепцію 
охорони психічного здоров’я. Се-
ред нас був колега зі США, який 
має потужний досвід створен-
ня таких систем у 20 країнах. За 
його словами, на початку роботи 
комісії люди лише говорили і не 
слухали одне одного, ефективно 
запрацювали тоді, коли почали 
прислухатися.
 Ми помітили, що не слухаємо 
одне одного, підозрюємо одне од-
ного в прихованих інтересах, сфо-
кусовані на просуванні своїх ідей. 
Якщо ми почнемо думати про ви-
рішення, довіряти одне одному і 
не боятимемося заявляти про по-
рушення своїх прав, про хабар-
ництво, академічний плагіат, не-
справедливе ставлення, тоді сус-
пільство буде оздоровлюватися. 
Це буде маркером.
 Вiкторiя: — Одна з проблем, 
яка резонує в усіх реформах, — це 
те, що реформатори не дивляться 
далі свого життя та приватних ін-
тересів.
 Думаю, це цілком може бути 
пов’язано з травматичним досві-
дом, бо треба було, в першу чер-
гу, берегти своє життя і своєї ро-
дини. Але ж реформи починають 
працювати через покоління. За-
раз вони важко йдуть.
 Заради результату багато чим 
треба пожертвувати. Старі схеми 
перестають працювати, а нові ще 
не є ефективними. Для декого зі 
старої системи зміни — це крах їх 
політичної чи професійної кар’єри, 
тому вони не погоджують їх.
 Думаю, перші значні результа-
ти побачимо через 5-10 років. Щоб 
просуватися вперед, треба будува-
ти мости, а не стіни. ■

радiти життю

Основне завдання тих часів було — вижити.
Фото Hyser.

❙
❙
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Ніна РОМАНЮК
Волинь

Коли щовечора йду з роботи повз торго-
во-розважальний комплекс «ПортСіті», 
де тусуються підліткові компанії з усьо-
го Луцька, до почуття цілком природної 
злості на ці екзальтовані підліткові на-
товпи додається ще й співчуття. Бо так 
тупо вбивати свій час за пляшкою пива і 
пакетом соняшникового насіння чи чип-
сів можуть тільки молоді... 

Їхня сила — у натовпі
 «Світський» центр Луцька, куди злі-
тається молодь з усіх мікрорайонів міста 
просто «потусити», за кілька років існу-
вання зажив дурної слави. Величезні під-
літкові ватаги перетворили на пекло жит-
тя мешканців прилеглих до торгово-роз-
важального центру багатоповерхівок. У 
новому мікрорайоні, де багато новобудов, 
некерованим групам хлопчиків та дівча-
ток справжнісінький рай. У дворах вони 
розпивають спиртне і вправляються у ма-
тюччі, хоч вікна у квартирах не відчиняй. 
Навіть викликані поліціянти нічим зара-
дити не можуть. Знайома, яка нещодавно 
купила квартиру в цьому районі, вже по-
думує, як втікати звідси. Бо на зауважен-
ня дорослих діти не реагують. А можуть 
навіть двері квартири підпалити, якщо 
будеш надто на них «наїжджати». Вони 
відчувають свою силу, а вона — у кіль-
кості, в стадності. Щоправда, останнім 
часом стало трохи тихіше. Після кількох 
резонансних бійок між «малолітками» та 
неодноразових скарг лучан у міську раду 
адміністрація центру витіснила підлітків 
зі своєї території. У двори. Якось глянула 
у вікно й... обімліла: гурт чоловік із двад-
цять гордо сунув через наш двір, шукаю-
чи місця, щоб приземлитися. Та дитячий 
майданчик був повен дітлахів, тому нава-
ла посунула далі.
 — Мам, ти бачиш, що вони несуть? Це 
ж горілка!
 І справді: два хлопці тягнули цілий 
ящик оковитої. Оце гульне молодь! Якщо 
в дворі якогось будинку, то не заздрю його 
мешканцям. 
 Біля «ПортСіті» ці діти проходять 
свою школу життя. Ширяються по туале-
тах наркотою, до крові б’ються, влашто-
вуючи розборки то між школами, то за те-
риторію. Цікаво, що діти будинків, роз-
ташованих поруч, туди не ходять «на ве-
чорниці», бо там немає чого робити. Моя 
донька-підліток з подругами тусуються у 
своїх дворах. У «ПортСіті» вони можуть 
піти на день народження на піцу чи в кіно. 
А підпирати стіни, пахкаючи цигаркою, 
чи ловити витрішки у недешевих бутіках 
— який у тому кайф? 
 Кілька місяців тому український ін-
формаційний простір  сколихнула подія, 
що сталася у Чернігові, де дівчата на очах 
однолітків так відгамселили 14-річну дів-
чинку, що та потрапила в лікарню зі стру-
сом мозку. Ба, все відбувалося практич-
но на очах дорослих, які не втрутилися 
і мовчки проходили повз дівчачі розбор-
ки. Не ризикують сьогодні навіть дорос-
лі дядьки зачіпати підлітковий натовп, 
бо мають шанс стати його жертвою. Чер-
нігівська підліткова банда тримала в стра-
хові цілий район і не раз влаштовувала по-
казові бійки-розборки. Її учасниці, серед 

яких була і студентка педагогічного вишу, 
неабияк хизуються цим на своїх відео-од-
кровеннях. Вони кинули виклик суспіль-
ству і вже, здається, втратили будь-які 
гальма. Урок перевиховання ремінцем по 
м’якому місцю чи навіть спецшкола для 
важких підлітків можуть вже не допо-
могти. Згадайте, як нещодавно дівчатка-
підлітки, здається, з Харкова, хотіли за-
штовхати подругу у петлю на новобудові. 
А скільки шкільних бійок стають  здобут-
ком соціальних мереж. Свою силу ці діти 
відчувають саме у натовпі, бо  поодинці 
вони — ніхто. Не тому, що погані, зіпсо-
вані. Просто ще дуже молоді. Стадний ін-
стинкт для підліткового віку — явище не з 
розряду соціофеномену. Так було завжди. 
Навіть у радянські часи з їх жовтенятсько-
піонерським і комсомольським вихован-
ням. Тоді нас виховували  у піонерських 
ланках, загонах, дружинах, прищеплю-
ючи радянський колективізм. Тепер че-
рез відсутність ідеологічного компоненту 
у виховному процесі наших дітей їх  вихо-
вують вулиця, інтернет, трохи школа і ще  
менше вічно зайняті батьки. 
 Подібні  дівчачі бої без правил  відбува-
ються тепер постійно. І в Луцьку біля того 
ж «ПортСіті» дівчинку теж жор стоко по-
били місцеві «панянки». Ствердитися за 
рахунок слабшого, принизити його, затра-
вити «не таких» — для шкільного середо-
вища проблема геть не нова. Пам’ятаєте 
радянський фільм «Опудало», в якому у 
80-х роках дебютувала як актриса малень-
ка донька Алли Пугачової Крістіна Орба-
кайте? Шкільні бійки були завжди. Однак 
вони не були такими кривавими, а дівчат-
ка не поводилися, як гладіатори на арені 
бою. Вперше про жорстокі дівчачі бої я по-

чула випадково в автобусі, не повірите, ще 
в 90-х роках! Їхала з Каменя-Каширсько-
го до Луцька і випадково підслухала роз-
мову двох дівчат-студенток, які сиділи по-
заду мене. Одна з них із захопленням роз-
повідала, як вони «махалися» біля клубу з 
«дєвками». Сільські дівчата, втілення жі-
ночності та цноти, сьорбнувши самогону 
перед танцями, вмить перетворилися на 
войовничих амазонок. Від почутого у мене 
волосся ледь не стало дибки. Бо в часи моєї 
молодості про таке й подумати було сором-
но. Потім знайомий міліціонер розповідав, 
як він був свідком дівчачої бійки: «Видо-
вище, я тобі скажу, не для людей зі слаб-
кими нервами. А хлопці стояли і регота-
ли, ніхто не пискнув навіть, щоб розняти 
дурних бабів. Не доведи, щоб така в жін-
ки комусь попалася!». Я тоді ще матеріал 
на цю тему в «УМ» підготувала. Пройш-
ло якихось  двадцять  років —  і дівчачі бої 
з розряду подій надзвичайних стали яви-
щем абсолютно звичним і буденним. На-
віть престижним! 

Відгамселити подружку — 
це так круто!
 Звісно, ніхто не вчить своїх доньок 
кулаками розмахувати. Але звідкись же 
вони черпають цей досвід. Ходити далеко 
не треба — інтернет. Він аж кишить про-
пагандою культу сили. Головне, вияв-
ляється, не просто побитися, а злити ві-
деоролик у соцмережі, щоб поціновува-
чі могли оцінити «красу гри» і вистави-
ти бали за «бій». Не вірила, поки сама не 
покопалася в цьому смітнику. «Завжди в 
таких ситуаціях знайдеться хло   пець-іс-
теричка, який буде скавуліти, як сучка, 
але ніколи не полізе розтягувати дівок», 

«нормально так спочатку скинула, бадь-
оро, тільки удар з ноги явно не поставле-
ний», «тому що в бік била, треба було в го-
лову», «але хоч викинула вона її нормаль-
но» — це лише кілька коментарів «ВКон-
тате» під відео з дівчачою бійкою.
 Далі натрапляю на запрошення до гри 
Celebrety GirlFight і пояснення до неї: 
«Коли назріває конфлікт між дівчата-
ми, не можна вгадати, чим він закінчить-
ся. Хоча, чому не можна, він переходить у 
дівчачу бійку, тобто бої без правил. Пуска-
ються в хід нігтики, видирається волосся і 
оздоблюється особа численними синцями. 
Серйозні дівчачі бійки — це непередбачу-
ваний поворот подій, і можна спробувати 
свої сили тут і зараз. У віртуальному світі 
можна робити все, навіть бити дівчаток, 
до того ж ви одна з них. Суперниця повин-
на отримати по повній програмі, тому під-
фарбуйте їй очі красивими фінгалами і не 
дайте піднятися, а бийте до останнього. Це 
жорстоко, але по-іншому не можна. Якщо 
дати слабину, будете лежати і отримува-
ти удари. Цього не можна допустити, тому 
боріться до останнього і завжди ухиляй-
теся від ударів, якщо бажаєте святкувати 
перемогу. Поєдинок повинен проходити 
за всіма правилами. Не варто пережива-
ти за нігті, які ви зламаєте, про свою су-
перницю і про зачіску, оскільки волосся 
завжди може допомогти, якщо потрібно 
прикрасити обличчя конкурентки об колі-
но. Кулачні поєдинки дівчат — це спосіб 
довести свою досконалість, свою силу і 
міць. Суперниця завжди може хитрува-
ти, тому не варто розслаблятися, краще 
наваляйте своїй суперниці по повній про-
грамі». Така собі детальна інструкція до 
кулачних боїв і головний месидж — ти 
найсильніша, а значить найдосконаліша, 
сила — це все. От і стараються наші дів-
чатка йти в ногу з модою, гамселять под-
ружок на шкільких подвір’ях і у дворах 
не гірше, ніж хлопці.
 Дівочі бої без правил давно увійшли 
у меню легальних розваг наших нічних  
клубів, де дівчата-спортсменки б’ються до 
крові, борсаючись у багнюці чи шоколаді. 
Це ж так еротично, так видовищно! Клієн-
ти готові платити за таке видовище немалі 
гроші. Чим не крутий подарунок для чо-
ловіків на 23 лютого? «Усі глядачі залиша-
ли змагання задоволеними, — радіє влас-
ник клубу «Міленіум» Микола Лагодич, 
36 років. — Ми вже проводили в себе чем-
піонат України з чоловічих боїв без пра-
вил. А тепер хочемо регулярно влаштову-
вати і жіночі змагання в багнюці. Наступні 
запланували на січень».  (Це місто Труска-
вець, ще 2007 рік). Не  вистачає людям ад-
реналіну, що зробиш. Може, війна додала 
його трохи, не до жіночих боїв тепер, коли 
гуркотять гармати на сході. Бажаючим от-
римати адреналінчику — ласкаво проси-
мо, як кажуть... ■

Є ПРОБЛЕМА

«Підфарбуйте їй очі красивими 
фінгалами і не дайте піднятися!»
Україна може втратити молоде покоління, втягнуте в хмільні розваги та недитячі побоїща

■

Дівчачі бої  без правил стають  буденним явищем.❙

Інф. «УМ»

 У карельському урочищі Сандармох у роко-
вини початку масових репресій у Радянському 
Союзі 5-6 серпня 1937 року українська діаспо-
ра в Росії вшанувала жертв «великого терору».
 80-ті роковини початку хвилі масових 
вбивств у СРСР, на вшанування загиблих 
зібрали чимало люду. Прибули представни-
ки генконсульства України в Санкт-Петербур-
зі на чолі з генеральним консулом Лесею Ло-
зинською, а також генконсули Литви, Латвії, 
Естонії, Польщі. Присутні поклали вінки і за-
палили свічки пам’яті.
 У заходах також взяли участь українці Ка-
релії, представники українських організацій 
Росії, громадських організацій Москви. Біля 
хреста була прочитана молитва за упокій душ 
синів і дочок України. Кожен із них був згада-
ний поіменно (офіційно виявлені у списках ук-
раїнцями Карелії).
 Уже 20 років українська громадськість 
Карелії, Росії вшановує пам’ять невинно убієн-

них жертв сталінських репресій. На жаль, цього 
разу на заходах вперше не було Юрія Дмитріє-
ва, голови карельського «Меморіалу», який і 
відкрив урочище Сандармох. У покарання за 
свою активну громадську діяльність він пере-
буває в РФ під надуманим кримінальним пе-
реслідуванням.
 Сандармох — лісове урочище в 
Медвеж’єгорському районі Республіки Ка-
релія. Тут на площі 10 гектарів у 1930-х ро-
ках органи НКВС розстріляли понад 9500 осіб 
58 національностей. Серед жертв — переваж-

но спецпоселенці і в’язні з Біломорсько-Бал-
тійського каналу і Соловецьких таборів систе-
ми ГУЛАГ СРСР, а також жителі навколишніх 
сіл. Усього на цій території виявлено 236 роз-
стрільних ям.
 В урочищі Сандармох були розстріляні 
письменники Валер’ян Підмогильний, Микола 
Зеров, Григорій Епік, Микола Куліш, режисер 
Лесь Курбас, історик Сергій Грушевський (брат 
Президента УНР Михайла Грушевського), полі-
тики, громадські й церковні діячі, вчені, війсь-
кові. ■

ПАМ’ЯТЬ

Сльози Сандармоха
Українська діаспора у РФ вшанувала жертв 
радянських репресій

■

Урочище Сандармох стало місцем, де були розстріляні 
українські поети, письменники, музиканти, історики, 
громадські та церковні діячі, вчені, військові та справжні трударі,
що потрапили у молох «великого терору». 
Фото Укрінформу.

❙
❙
❙
❙
❙
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Щастя на ім’я 
кавун
Чим корисна для організму 
найбільша ягода?

Мирослава КРУК

 Кавуни не просто смачні, а й дуже корисні. І 
нині, коли триває сезон найбільшої ягоди, варто 
нагадати собі цілющі властивості кавуна. М’якiть 
його плодів містить від 5 до 13 відсотків цук-
ру (фруктоза, глюкоза), а також білки, пектини, 
кальцій, натрій, магній, каротин, фосфор, калій, 
залізо. Крім того, кавуни багаті на вітаміни В1, В2, 
РР, фолієву кислоту, вітамін С. Навіть насіння ка-
вуна корисне — його хімічні властивості подібні до 
мигдальної олії.
 Кавуни мають здатність очищати організм від 
шлаків, насичують його вологою і вітамінами, до-
помагають «тримати вагу», і є чудовою альтерна-
тивою солодощам — навіть для діабетиків.
 Кавун справляє дуже сильний сечогінний 
ефект — тому на ці ягоди особливо чекають ті, хто 
має проблеми з нирками. Смачна велика ягода доб-
ре вимиває пісок і навіть розчиняє камінці. Кавун 
забезпечує протизапальний ефект для організму, 
нормалізує обмін речовин, покращує перистальти-
ку кишечнику, справляє жовчогінний ефект, зміц-
нює імунітет.
 Корисний він для роботи печінки. Його ра-
дять вживати хворим на гепатит А, цироз, при 
жовчнокам’яній недузі і хронічному циститі (за-
паленні сечового міхура).
 Лікарі рекомендують налягати на кавуни при 
закрепах, при гнійних процесах у кишечнику. Ка-
вун виводить холестерин, тому, аби запобігти ате-
росклерозу, попередити подагру, артрити й ожи-
ріння, варто наїдатися кавунів під час сезону.
 Згiдно з останнiми дослiдженнями американсь-
ких учених, у кавунi мiстяться амiнокислоти, які 
позитивно впливають на серце та судини.
 Для лікувального ефекту дієтологи рекоменду-
ють протягом тижня з’їдати щодня 2-2,5 кiлограма 
кавунiв, бажано з чорним хлiбом. Пiд час кавунової 
терапії в другiй половинi дня приймайте теплу ван-
ну. Пiд дiєю кавуна i тепла розширюються сечовивiд-
нi шляхи, зменшуються болi й знiмаються спазми, 
разом iз сечею виходять пiсок i невеликi каменi.
 Кавуни дуже корисні для жінок — особливо в 
критичні дні: допомагають втамувати біль, урів-
новажують крововтрату. М’якоть кавуна дозволяє 
позбутися печії, зменшити набряки, тому цю яго-
ду радять їсти вагітним жінкам. Крім того, фолієва 
кислота, яку містить кавун, украй необхідна для 
розвитку майбутньої дитини.
 Дітям також корисно споживати кавуни, але в 
невеликих кількостях.
 І, що цікаво, навіть шкірка кавунів має ко-
рисний вплив на організм. Шкірка підвищує сечо-
виділення, але при цьому не подразнює сечовивід-
них шляхів і нирок. Шкірку спочатку варто під-
сушити, подрібнити, залити окропом і дати насто-
ятися. Пропорція — дві столові ложки на склянку 
води. І пити як сечогінний засіб — 3-4 рази на день 
по 100 мл.
 А якщо вам раптом розболілася голова, то свіжі 
шкірки можна прикласти до лоба. М’якоть каву-
на полегшить стан обпеченої на сонці шкіри, змен-
шить запалення від укусу комах.
 Купувати кавуни найкраще в супермаркеті. 
Не варто брати плоди, які зберігаються під пеку-
чим сонцем, біля загазованих доріг, а також ті, 
що мають тріщини, вм’ятини і подряпини. Кавун 
повинен бути блискучим, яскравим і правильної 
форми. ■

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Лікарі давно стверджу-
ють, що, випиваючи вран-
ці склянку води, ми допо-
магаємо організму проки-
нутися. Дієтологи радять 
пити натщесерце воду, під-
кислену лимоном, однак не 
менш корисно додавати у 
склянку ранкового напою 
чайну ложечку (або менше) 
меду. Якщо це буде свіжий 
мед, то ваш організм отри-
має незамінну порцію віта-
мінів, а травна система — 
стимул активізувати свою 
роботу. Але навіть той мед, 
що вже «зацукрувався», 
збагатить ваш раціон ко-
рисними мікроелемента-
ми.
 Так, мед має багато лі-
кувальних і оздоровчих 
властивостей: зміцнює 
імунну систему, є природ-
ним антиоксидантом, до-
помагає звільнити ор-
ганізм від шлаків. Ви зна-
ли про те, що біотин, який 
є в медові, називають при-
родним антибіотиком? 
Саме тому мед здатен гої-
ти рани, полегшувати са-
мопочуття при запальних 
процесах. Біотин також 

вважають «вітаміном кра-
си» — шкіра завдяки ньо-
му стає гладкою, чистою, 
випромінює здоров’я. 
 Марія Світловська, лі-
кар-терапевт однієї зі сто-
личних клінік, зауважує, 
що цілющі властивості 
меду і його здатність зміц-
нювати імунітет поясню-
ються  наявними в ньому ві-
тамінами: групи С, В (фак-
тично весь спектр, включа-
ючи фолієву кислоту, яка 
є незамінною для майбут-
ніх мам). Мед має також 
такі важливі елементи, як 
амілаза, каталаза, фосфата-

за, діастаза — їх теж важли-
во покласти у «підмурівок» 
імунітету. 
 Лікар каже, що засто-
сування меду під час ангі-
ни дає відчутний позитив-
ний ефект. Маючи антибак-
теріальні властивості, мед 
допомагає боротися з за-
пальними процесами горла 
і загалом верхніх дихаль-
них шляхів, лікує кашель, 
справляє терапевтичний 
ефект під час катару.
 Випиваючи склянку 
води, підсолодженої ме-
дом, ви також очищає-
те організм від шлаків. 

Продукти розпаду, ток-
сини накопичуються в ор-
ганізмі з віком, під впли-
вом забрудненого повітря 
і неякісних продуктів хар-
чування, тож варто ско-
ристатися таким простим 
і смачним засобом проти 
непотрібних «нагромад-
жень» в організмі.
 А якщо до медової води 
додати скибочку лимона, то 
цей чудо-напій допоможе 
жовчному міхуру очистити-
ся від густої жовчі, накопи-
ченої за ніч. Як ствер джує 
столичний лікар-дієтолог 
Оксана Скиталінська, вода 
з додаванням лимона допо-
магає засвоювати їжу, очи-
щує організм від нітратів і 
канцерогенів, алергенів і 
вірусів, є профілактичним 
засобом проти запалень (хо-
лециститів), піску та камін-
ня у нирках і печінці. Жовч 
— потужний детоксикант, 
каже лікар. Недаремно 
«жовчними» називають 
тих, хто має застій жовчі, 
каміння в печінці, здуття 
живота, поганий настрій.
 Тож звільняємося від 
поганого настрою і шлаків. 
І починаємо ранок зі склян-
ки води. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Із такою проблемою стикаємося, 
на жаль, часто. Починаєш говорити 
з людиною — і відчуваєш неприєм-
ний запах, що надходить із подихом 
співрозмовника. Чому він виникає? 
Як зарадити цій прикрості?
 Неприємний запах із рота, за сло-
вами лікарів, виникає при захворю-
ваннях ясен, носа, носоглотки. Нап-
риклад, при хронічному тонзиліті, 
коли в криптах мигдаликів утворю-
ються гнійні пробки, або при хроніч-
ному гаймориті, коли розвиваєть-
ся запальний процес у пазухах носа. 
Така неприємність може виникнути 
і при тонзиліті — і тоді промивання 
мигдалин відповідними лікувальни-
ми засобами дозволяє позбутися про-
блеми.
 «Часто причиною неприємно-
го запаху є пародонтоз, — каже сто-
личний стоматолог Олена Савчен-
ко. — При цьому захворюванні утво-
рюються щілини між зубами і ясна-
ми, в які потрапляють часточки їжі. 
Розкладаючись, вони провокують не-
приємний запах».
 Також, за словами лікаря, мож-
ливою причиною запаху з рота є 
неякісні зубні протези, під корон-
ками яких накопичуються залиш-
ки їжі. Провокувати проблему може 
карієс — мікроби, які «господарю-
ють» у хворих зубах, спричинюють 
неприємні «аромати». А також зубне 
каміння, неякісні пломби, недотри-
мання гігієни порожнини рота.
 Білий наліт на язикові, між ін-
шим, теж може спровокувати пробле-
му. Адже побіління язика свідчить, 
що травна система працює не ідеаль-
но. Лікарі часом кажуть, що язик — 
дзеркало шлунка. У такому разі вар-
то звернутися до гастроентеролога, 
який порадить спеціальну дієту. До 
речі, стоматологи радять чистити не 
тільки зуби, а й язик — хоча б раз на 
кілька днів. Це також допоможе усу-
нути неприємний запах із рота.
 Навіть ускладнений нежить може 
стати причиною небажаного запа-
ху, який не пасує до «легкого дихан-
ня».
 У кожному разі тут можуть зара-

дити конкретні рекомендації фахів-
ців — стоматолога та оториноларин-
голога.
 Запах з рота може бути обумовле-
ний хронічним гастритом зі зниже-
ною кислотністю шлунка, коли пе-
ретравлення білкових речовин відбу-
вається у сповільненому темпі. При 
цьому лікар може порекомендувати 
вживати різні ферментні препарати.
 А ось кислий запах із рота — один 
із симптомів дивертикулу стравохо-
ду (мішкоподібних випинань стін-
ки стравоходу). Він також може 
з’являтися при виразковій хворобі 
шлунка і дванадцятипалої кишки на 
тлі підвищеної кислотності шлунко-
вого вмісту.
 Якщо з рота пахне аміаком, ціл-
ком можливо, ідеться про ниркову 
недостатність. Якщо з’являється за-
пах ацетону, може йтися про діабет і 

пов’язані з ним ускладнення, гниль-
ні запахи часто сигналізують про аб-
сцеси легень або запальні процеси в 
бронхах. Гнильний запах iз рота — 
сигнал, що треба негайно звернути-
ся до лікаря. 
 У жінок поява неприємного запа-
ху з рота іноді може бути пов’язана 
з «критичними днями». Полоскан-
ня рота ментоловою водою зарадить 
у такій ситуації.
 Лікарі зауважують, що непри-
вабливий запах із рота може бути і 
в практично здорових людей. Чому? 
Або від переїдання, або від зловжи-
вання м’ясними стравами. Тому діє-
тологи застерігають нас від надмір-
них порцій. Вегетаріанська дієта 
може також зарадити проблемі, ос-
кільки виключає з раціону м’ясні 
страви, які сприяють гнильним про-
цесам у кишечнику. ■

Під час сезону налягайте на кавуни: найбільша 
ягода дуже корисна для здоров’я.

❙
❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Замість кави — трішки меду
Чому кожен ранок корисно починати склянкою теплої підсолодженої води 

■

Ранкова склянка води з медом справляє оздоровчий ефект.❙

ВАРТО ЗНАТИ

Хоч рота не розтуляй...
Чому виникає неприємний запах із ротової 
порожнини і як вирішити цю проблему

■

Легкість подиху і приємний запах iз рота особливо важливі під час контактів 
з іншими людьми.
Фото з сайта iq-provision.ru

❙
❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 «В Українського інституту книги є 
шанс об’єднати зусилля і стати певним 
містком між книжковим середовищем, 
громадськістю та органами влади. І на 
моє переконання, це дійсно наша клю-
чова функція, тому я планую, що ми 
будемо проводити розширені зустрічі 
із видавцями, з перекладачами, пись-
менниками, бібліотекарями для того, 
щоб виробити спільні стратегії і зро-
зуміти, яку роль Інститут книги може 
відіграти сьогодні в Україні, які є сус-
пільні очікування, які наші можли-
вості. Тобто спільно виробити механіз-
ми, які допоможуть Інституту книги 
стати дійсно впливовим інструментом 
для розвитку і реформування нашого 
книжкового ринку», — сказала на пре-
зентації нової інституції у Києві Тетя-
на Терен, щойно призначена очільни-
ця Українського інституту книги.
 Закон про створення Інституту кни-
ги ухвалили майже два роки тому. Не-
щодавно провели конкурс на поса-
ду директора, в якому чесно перемог-
ла енергійна 31-річна книголюб Тетя-
на Терен — журналістка, кураторка 
книжкових проектів та літературних 
програм. Сьогодні керівниця — ще без 
до кінця оформлених банківсько-бух-
галтерських реквізитів Інституту, без 
приміщення і штату. Зарплатню пра-
цівників інституції прив’язали до та-
рифної сітки музейників: директору 
нараховуватимуть 5,5 тис. грн., бух-
галтеру — трохи більше 4 тис. грн., а 
спеціалістам — взагалі 3,6 тис. 
 Серед планів Тетяни Терен — ко-
ординація й організація Інститутом 
участі України в головних книжкових 
форумах світу, створення нових літе-
ратурних медіа: сучасного літератур-
ного журналу, каталогів з українськи-
ми новинками тощо. Інститут книги за 
допомогою просування і медіа-ресур-
су повинен активно пропагувати ук-
раїнські бібліотеки не як бібліотеки, а 
як сучасні культурні хаби, перекона-
на Тетяна.
 «Напрямок, який у своїй програмі я 
визначила як пріоритетний, пов’язаний 
із перекладацькою діяльністю. Він, з 
одного боку, пов’язаний з підтримкою 
перекладів в Україні, з підтримкою ук-
раїнських перекладачів, а з іншого — 

мені дуже хочеться щоб Український 
інститут книги підтримав закордон-
них перекладачів з української мови», 
— повідомила Тетяна Терен.
 «Багато років ці люди пропагують 
українську літературу, українську 
культуру у світі, часто працюючи на 
волонтерських засадах, і нам дуже хо-
четься залучити їх у наше середовище, 
показати їм, що ми цінуємо їхню робо-
ту. Я дуже сподіваюся, що ми розроби-
мо спеціальну програму щодо цього — 
проведемо з’їзди і конгреси за участю 
цих перекладачів в Україні, зробимо 
цю подію щорічною. І важливим кро-
ком є заснування премії для закордон-
них перекладачів».
 «Інститут книги надзвичайно пот-
рібний, як об’єднуючий центр. Сьогод-
ні ми маємо цю інституцію, і розглядає-
мо її саме як інструмент формування де-
ржавної політики в духовній сфері, бо 
це стосується не просто книги, це сто-

сується освіти, моралі, культури, інте-
лекту нації та формування самої нації», 
— каже Олександр Афонін, президент 
Української асоціації видавців і книго-
розповсюджувачів. 
 Важливо, щоб нарешті в Україні 
можновладці найвищого рівня і де-
путати зрозуміли, що книговидання і 
книгорозповсюдження саме українсь-
кої книжки — стратегічні галузі. А па-
нує у нас поки що «видавниче серед-
ньовіччя»: лише 30 відсотків виданих 
у країні книжок поширюються по всій 
Україні. Без обміну ментальності че-
рез книжку довго будуватимемо єди-
ну країну — складно не погодитися з 
цією тезою Олександра Афоніна.
 Не ввійшло у цивізізоване русло в 
Україні книгорозповсюдження: купу-
ючи на книжкових ринках видання, 
політики не запитують у реалізаторів, 
звідки їхній товар. А часто там — кон-
трабанда.
 Олександр Афонін не поділяє оп-
тимізму тих, хто дуже радіє успіхам 
української книги упродовж останньо-
го часу. За його словами, за останні три 
роки у книжковій галузі не збільшува-
лася сума обігових грошей. Упродовж 
минулого року припинили існування 
аж 136 видавництв і лише близько 30 
нарощують обсяги.
 У вересні на Львівському «Форумі 
видавців» запланована офіційна пре-
зентація Інституту книги. Порушу-
ватимуть, за словами Тетяни Терен, 
окрім цієї, ще дві основні проблеми: 
закупівля книг для бібліотек та тема 
обмежень імпорту книг iз РФ (ігнору-
вання владою «піратських» книжок). 
Уже цього року має запрацювати пер-
ший проект Інституту книги — циф-
рова бібліотека. Решта — перспектив-
ні плани. Є початок — буде і продов-
ження. ■

ПОГЛЯД

Конфуз 
Співдружності 
Віктор ТЮТЮН,
письменник

 Хто ж все-таки зруйнував 
імперію совєтів? Не дисиден-
ти. Їх мало для критич-
ного впливу, вони — ін-
дивідуалісти, здатні де-
зорганізувати рух онов-
лення, але не «потрясти 
основи», бо — не системні, коли слід гуртуватися 
для удару.
 Дерев’яний нужник «союзу нєрушімого» упав 
не через підкоп ЦРУ. Рейган оголосив війну «імпе-
рії зла» без вказаних строків. Для політиків та біз-
несу США перегони з совєтами бачилися вічними, 
як для Брєжнєва «розвиток соціалізму». Для війни 
виділялися грубі американські гроші, то ж «дядечко 
Сем» не мріяв про «прискорення» та «п’ятирічки за 
три роки» — бюджет має зростати і освоюватися!
 Коли замість «оновленого союзу» Горбачова 
з Біловезької пущі вийшли три богатирі — Крав-
чук, Шушкевич та Єльцин — в Північній Америці та 
Європі зробили вигляд, що памперси — чисті і но-
вонароджені дітки — доглянуті. Хоча за мі сяць до 
несподіванки вмовляли їх залишатися в лоні «ма-
тушкі Расєї».
 Як стався конфуз Співдружності Незалежних 
Держав?
 Нова історія показує, що могильниками попе-
редніх суспільних устроїв завжди виступають ... їх 
«покращувачі». Монархічний лад перетворили на 
декоративний ті, хто наполягав прирівнювати й оці-
нювати королів та царів нарівні з богами, прагнучи 
досконалого правління.
 Поступ абсолютизму — шлях до смерті. Це 
першими відчувають наближені до влади й полі-
тики. Їм хочеться жити заможніше від попередни-
ків, які лише консервують час, закопуючи скарби, 
де прийдеться. Поплічники тиранії прагнуть мати 
такі ж можливості й ресурси, але не ховаючись і з 
меншим ризиком.
 Тому й сталася «найбільша геополітична ка-
тастрофа», як цілком розумно вважає Путін. Чекіс-
ти й комсомольці (називаю їх у порядку створен-
ня в головах комуністичних франкенштейнів) — 
від Шелєпіна й до Андропова — «покращували» 
лєнінську теорію та практику, витворену вождем- 
шизофреніком, не вказуючи діагнозу. Особистість 
гомо-совєтікус мала зберігати (по-їхньому) на об-
личчі придуркуватий вираз, але очі й серця повинні 
палати відданістю владі й трудовим ентузіазмом.
 Чекісти підтримали молодих творчих інтелек-
туалів. Два загони: озброєний (чекістський) та пе-
редовий (комсомольський) — рвонули до неви-
черпних можливостей Планети лібералів. Вони 
схвалили появу в програмних партійних докумен-
тах «буржуазних» термінів та словосполучень: де-
мократизація, свобода слова, права людини. Зро-
зуміло, що новації взялися не з нізвідки — цього 
вимагало суспільство.
 Сьогодні державні безпекові служби ідеологіч-
но не стабільні, як тисячоліття тому. Юні вундеркін-
ди також у роздумах і пошуку. Адже глобалізм — 
лише поширена тенденція під час турбулентності, 
та не соціальний устрій. Є спокуса звично цементу-
вати режим. Та виникають збурення через неподо-
лані наслідки колоніального минулого. Відбуваєть-
ся новий розворот спіралі. На вищій точці знов опи-
няються державотворчі націоналістичні рухи.
 Зауважу, що моє припущення — узагальнююче. 
Завжди та в будь-якій країні служби безпеки вивча-
ють молодь та співпрацюють з її лідерами. В нашій 
країні за час Незалежності, очевидно, ще не вирос-
ли відповідальні безпекові служби, а молодь не ус-
відомила потреб «покращення», задовольняючись 
можливістю емігрувати. Старші покоління бандерів-
ців не зацікавили юних спадком теоретичного на-
ціоналізму, не розкрили краси національного відро-
дження. Суспільство не рушить далі, не завершив-
ши національно-визвольної боротьби, що народила 
сучасні європейські держави.
 Історія також свідчить, що народи, в їх елек-
торальній частині, можуть іти за ким завгодно і 
не знати куди.Чому я зупинився тільки на падін-
ні «есесеру»? Тому що цей конгломерат націй ви-
пав зі світового потоку, розбився на друзки, хоча 
агонія триває. Це саме передсмертні конвульсії 
чекістів та комсомольців. Покійник умиротворить-
ся, коли з’явиться нова похоронна команда «пок-
ращувачів». ■

■
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Стратегічний шанс
Український інститут книги без приміщення і штату, 
але з рішучими намірами

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Голлiвудська пара ак-
торів — Міла Куніс та Ештон 
Катчер — погуляла у Чер-
нівцях: вони відвідали ву-
лицю Ольги Кобилянської, 
побували поблизу драмтеат-
ру та на Соборній площі.
 Про візит зіркової пари 
повідомив журналіст «1+1» 
Іван Гребенюк, який опуб-
лікував фото прогулянки 
із Куніс та Катчером, зняті 
Сергієм Скобуном. «Поки 
ви всі тут сидите, Чернівця-
ми вештаються Міла Куніс 
та Ештон Катчер. Справж-
ні:)», — написав журналіст 
у соціальній мережі.
 Іван Гребенюк нагадав, 
що до 8-річного віку Міла 
Куніс жила в Чернівцях. «А 
я давно кажу, хоч ким би ти 
був — навіть і голлівудсь-
кою зіркою — рано чи пізно 
ти згадаєш, що ти не Міла, а 
Людмила:) Ласкаво просимо 
до неньки!:)», — написав він 
у «Фейсбуцi».
 Сайт «Молодий буко-
винець» інформує, що гол-
лiвудська пара прилетіла до 

Чернівців на декілька годин 
зі зйомок у Будапешті.
 В Україні їх зустрів кі-
норежисер Сергій Скобун, 
який провів для зірок екс-
курсію містом. «Вони приї-
хали з Будапешта букваль-
но на кілька годин в особис-
тих питаннях. Зустрілися 
з ними у кав’ярні поблизу 
Театральної площі. Мілі та 
Ештону дуже сподобалося 
місто. Я помітив у них тіль-
ки єдиний натяк на погані 
українські дороги», — роз-
повів Скобун.
 Чернівчанин провів екс-
курсію зірковій парі по ту-
ристичній вулиці Ольги Ко-
билянської. Також вони по-
бували поблизу драмтеатру і 
на Соборній площі.
 Спочатку з ними спілку-
валися англійською мовою, 
але пізніше Міла попросила, 
щоб перейшли на російську.
 «У Міли є бажання зня-
тися в українському фільмі. 
Вона побачила зйомки, які 
ми проводили. Сподобалися 
локації і костюми. Вона так 
і сказала: «Я б залюбки зня-
лася в якомусь українсько-

му фільмі», — розповів ре-
жисер.
 На чернівецькому лето-
вищі журналістам інформ-
агентства АСС підтверди-
ли, що американські кіно-
актори прилетіли ввечері 5 
серпня приватним літаком.  
Жили вони в 4-зірковому го-
телі «Буковина».
 Нагадаємо, Міла Куніс 
народилася в Чернівцях 
1983-го року. Її родина 
емігрувала до США у 1991 
році, оселилася в Лос-Анд-
желесі. 
 Акторську кар’єру Міла 
почала 1994 року, знявшись 
у рекламних роликах. Того 
ж року дебютувала в кіно в 
епізоді мильної опери «Дні 
нашого життя». Проривом 

у кар’єрі стала роль у фільмі 
«В прольоті». Також відома 
озвучуванням Мег Гріффін в 
мультиплікаційному серіалі 
«Гріффіни». Однією з най-
відоміших ролей акторки в 
кіно є роль балерини Лілі у 
фільмі «Чорний лебідь», за 
яку її нагородили премією 
«Сатурн» і номінували на 
«Золотий глобус» і Премію 
Гільдії кіноакторів США за 
найкращу жіночу роль дру-
гого плану.
 Крім кіно, Куніс активно 
займається і модельним біз-
несом — її фотографії неод-
норазово з’являлися на об-
кладинках багатьох жур-
налів. Із 2012 року спів-
працює з будинком моди 
Christian Dior. ■

Тетяна Терен.
Фото з сайта galinfo.com.ua.

❙
❙

ЗІРКИ

Поклик предків
Голлівудські актори Міла Куніс та 
Ештон Катчер навідалися на Буковину

■

Міла Куніс та Ештон Катчер у Чернівцях.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙
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Марина ПОЛІЩУК

 На фестивалі «Серпневий блюз» в ес-
тонському місті Хаапсалу помер соліст 
гурту Ivan Blues & Friends Іван Денисен-
ко, який страждав на рідкісну хворобу.
 Музиканту різко стало погано після 
виступу, життя врятувати йому не вдало-
ся. «Іван встиг дограти сет, після чого йому 
стало погано. На місце викликали швидку, 
медики робили масаж серця кілька десят-
ків хвилин», — розповів організатор фес-
тивалю Індрек Дітманн журналістам.

 Іван Денисенко страждав на акроме-
галію. Це захворювання пов’язане з по-
рушенням функції передньої долі гіпо-
фіза, яке супроводжується збільшенням 
кісток, стоп, черепа, особливо його ли-
цьової частини. Хвороба виникає зазви-
чай після завершення росту організму і 
триває багато років. Причиною захво-
рювання в музиканта стала доброякіс-
на пухлина мозку.
 Народився Іван на Київщині, у Ва-
силькові, де його дід, відомий майс-
тер художньої кераміки Михайло Де-

нисенко, був головним художником 
Васильківського майолікового заво-
ду. Від діда Іван успадкував талант до 
малювання, змалечку створював ці-
каві малюнки. Зі шкільних років слу-
хав  Deep Purple, Black Sabbath, Led 
Zeppelin, Stevie Ray Vaughan,  почав 
грати на гітарі. 
 Музичний шлях Івана почався па-
ралельно з вивченням мистецтва в На-
ціональній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури. Там відразу  
оцінили його глибокий бас і запросили 
співати у відому народну хорову капелу 
«Золоті ворота». Там Іван потоваришу-
вав із людьми, які захоплювалися блю-
зом і з якими він пізніше створив музич-
ний гурт.
 Гурт Ivan Blues & Friends 13 липня 
на своєму сайті анонсував вихід ново-
го «живого» альбому Live in Slavutich 
2017.   ■

Тимчасовість чаклуватиме над 
посвідкою
 Отож, це есе розбивається ніби на 
чотири «лекала», а фактично — роз-
діли. Перший — експозиційний: роз-
думи про долю різних категорій еміг-
рантів, яких авторка порівнює з пе-
релітними птахами. Роздумуючи над 
виведеною в тексті формулою дорослі-
шання людини в чужій країні, згідно з 
якою «тимчасовість, яка обросте досві-
дом, чаклуватиме над постійною пос-
відкою на прожиття», переконуєшся в 
очевидному: як і чим би ти не виміряв 
простір своєї бажаної зони комфорту, 
ніколи не підбереш собі той фасон, що 
відповідатиме черговій моді. Бо еміг-
рація, як і мода, виграє тільки завдя-
ки вмінню змагатися з часом за швид-
кістю щодо вироблення всілякого роду 
шаблонів та стереотипів.
 Власне, друге «лекало» — це зафік-
совані «незліченності солодких момен-
тів» як приклади змагання людини з 
часом. Цей процес нагадує практич-
но те саме, що й примітивний рух «у 
напрямку ріки з морозивом у руках», 
який, набувши якоїсь певної форми іс-
нування, стає абсолютно не примітив-
ним досвідом для розуміння один од-
ного в скаженому ритмі життя. І тут 
собі дозволю не цілком погодитися з 
авторкою, що іронізує, мовляв, «пер-
сональний досвід» — це тільки «купка 
екологічного сміття». Бо цей закид ав-
торки в бік власної біографії є загалом 
нічим іншим, як передусім одним із 
численних свідчень на користь її без-
доганного літературного чуття з май-
стерно вигравіюваними філологічни-
ми думками та неповторно-колорит-
ною іронічною поставою (за приклад 
візьмімо хоча б такі фрази: «Усе те, що 
не можна конвертувати, краще збері-
гати недоторканним», або ж: «Віч-
но чогось мені бракує і до нарощення 

крил, і до нарощення нігтів», «Іноді 
диявол той, що самі знаєте, де, обрав 
і мене своєю черговою дрібничкою» і 
т.п.). Насправді ж читачеві, що справ-
ді щиро перейнявся описаним досві-
дом авторки, буде важко зрозуміти 
таку позицію, а відтак, він мимоволі 
стане на захист «екологічного середо-
вища» літератури. Оксана ж формує 
свою «екологічну зону», куди вміщує 
різні людські досвіди з випадково на-
бутих чи підслуханих середовищ — 
досвіди, які формують кістяк «нової 
дійсності», яка «не вимагає верифі-
кації» (адже «чужа країна — велика 
сповідальня» і більше нічого іншого!). 
Утім, «себешукання у сторонньому 
просторі має подвійний ефект»: ти не 
маєш права «залишати себе вчораш-
ню заради нового», але водночас от-
римуєш «шанс розслабитися в невиз-
наченості: часовій та просторовій».

Світ — маленька автобусна 
зупинка, провінційна за своїм 
статусом і виглядом
 У третьому «лекалі» О. Смерек 
якраз і намагається максимально ого-
лити нерви себе вчорашньої — зара-
ди того, хто, пройшовшись слідами її 
«локусів», чи пак — її екзистенційних 
досвідів, зможе повірити, що життя за 
будь-яких погодних умов не втрачає 
своєї природньої сили тяжіння у про-
сторі і в часі, не даючи людині споку-
си випасти з власної орбіти і гартуючи 
її «невідворотне», коли вона «вчить-
ся висловлюватися коротко і зрозумі-
ло, без зайвих емоцій». І хоч досвіди, 
про які розповідає авторка, надто жі-
ночі за характером свого переживан-
ня, вони, проте, в її відміряних лека-
лах стають певними універсальними 
параметрами для розуміння життєво-
го механізму: усі твої вчорашні втрати 
є фактично необхідним джерелом для 

твоїх завтрашніх здобутків!..
 Отже, «лекало» четверте — це до-
свід здобутків: для нових розумінь і 
нових можливостей. Нове розумін-
ня приходить, як осяяння безкінеч-
ності, висловлене словами данського 
поета Генрика Нордбрана, що стали 
своєрідним «лекалізованим» епігра-
фом до четвертої частини есе. Це ося-
яння, що пов’язане зі специфікою 
сприйняття данського річного цик-
лу — як шістнадцяти місяців з реф-
ренним повтором листопадових днів, 
не просто підготовляє авторку до но-
вої географічної перспективи (з Нідер-
ландів на Данію!), а відкриває всю са-
мобутність соціально найщасливішої 
країни Європи, включно з її бюрокра-
тизмом, провінціалізмом і зачовганіс-
тю людських примітивів…
 Отже, зібравши докупи, як паз-
ли, всі авторські оцінки, приклади й 
випадки, у свідомості виникає ціка-
ва фреска світу, розділеного на кіль-
ка «лекал» особистісного сприйняття. 
Все надто очевидне, чого не можна зро-
зуміти. Світ — це маленька автобусна 
зупинка, провінційна за своїм стату-
сом і виглядом. І в якій би точці світу 
не опинився, ти мимоволі бачиш її та-
кою, якою пам’ятаєш зі свого радянсь-
кого дитинства. Цей досвід переслідує 
навіть у найбільш соціально комфорт-
ній Данії, і він ховає у собі страшну не-
виліковну пухлину — провінційності, 
яка стирає межі між тим, що мало б 
бути, і тим, що є насправді. Людина 
потрапляє в залежність чужого про-
стору, сама знищуючи себе власним 
бажанням комфорту. Здається, вже 
заїждже на до дір риторична максима 
«Добре там, де нас нема!», але в новій 
перспективі вона стає свіжим фунда-
ментом для роздумів, що розвивають-
ся у несподіваних і зовсім небанальних 
надбудовах. Задумуючись над феноме-

ном людини-емігранта, яка поза ме-
жами рідної країни відчуває себе ціл-
ком задоволеною обставинами, що дає 
їй змогу щиро захоплюватися красою 
чужих обріїв, О. Смерек відкриває для 
себе абсолютно просту формулу залеж-
ності людської природи від матеріаль-
ного добробуту, згідно з якою потяг до 
комфорту перекриває будь-які сенти-
менти і людина починає свято вірити в 
диво «нової реальності», водночас сві-
домо заплющуючи очі на всі можливі 
й очевидні недолади всередині обраної 
для свого існування системи.
 Але лік на це патологічне приро-
щування своєї душі на чужому ґрун-
ті є! І ним може бути тільки усвідомле-
не «знімання уявних маскувальних сі-
ток іншого суспільства», його ціннос-
тей, а таке вміння доступне лише тим, 
хто здатний правильно відсортовува-
ти у своєму мандрівному досвіді локу-
си й локації («Між локаціями і локу-
сами відмінність, як між плинністю 
і стабільністю»). Бо «локуси» — твоя 
«пісочниця з дитинства, що її перенес-
ти годі», а локації — всі можливі змі-
ни напрямків руху, в які тебе кидає 
життя. І при цьому важливо в жодно-
му випадку не втрачати ні на йоту віри 
в цю «пісочницю» — направду щирої, 
по-дитячому простої і світлої! — віри в 
те, що твоє серце, «таке розхристане, 
як сорочка з ґудзиками відірваними» 
під час чергового долання кордонів 
насправді ніколи не виїжджає з рід-
ної країни. І цим своїм надто простим 
зізнанням Оксана Смерек пояснює на-
багато більше, ніж усіма прикладами, 
статистиками та відсотками, що свід-
чать на користь стереотипно запрогра-
мованих фактів про інші світи. Для пе-
реконливості, що саме за таким досві-
дом людині й варто звіряти свій жит-
тєвий годинник, наведу хіба ще вислів 
американського філософа іспанського 
походження Джорджа Сантаяни: «Но-
гами людина повинна врости в землю 
своєї батьківщини, проте очі нехай ог-
лядають весь світ».
 Зрештою, авторка хоче переконати 
нас, що «розповідь ця — лише озвуче-
ний подив. Поза ним лишається бага-
то прекрасного, цивілізованого, роз-
виненого, вартого наслідування, люд-
ського!». Усе, що поза кадром, поза 
лекалом, — звісно, теж не менш важ-
ливе для розуміння сучасної цивіліза-
ції, але Оксані йшлося не про те, аби 
зробити своє есе гімном-апофеозом 
для емігранта, а радше, на потребі за-
фіксувати у камені власну скульпту-
ру про чужинецьке міжсезоння душі, 
що є нічим іншим, як пасткою на зві-
ра всередині — показати тим, хто сум-
нівається у доречності такого досвіду, 
що, тільки приборкавши свого «зві-
ра», ти стаєш сильнішою та наполег-
ливішою для «наступних набігів» на 
нові локуси й локації географічної 
мапи. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Чужа країна — велика сповідальня
■

ВТРАТИ

Живий альбом без Івана
Співак блюзу помер на фестивалі в Естонії

■

Іван Денисенко.
Фото з мережi «Фейсбук».

❙
❙

Виживання з емоціями та без в есе Оксани Смерек
Мар’яна БАРАБАШ

«Ми вибираємо те, що вибирає нас! Ніколи не кваптеся зрозуміти, чий вибір був 
початковим!» — нібито до банальності проста думка, але як вона хвилює і збу джує 
емоції тих, хто намагається по-справжньому щиро задуматися над її сенсом!? Подіб-
но ж й есе Оксани Смерек — здається, в ньому йдеться про очевидні речі, досвіди, 
локації як наслідки змін та пристосування людини до них, не раз проговорених і 
продуманих, однак чомусь після прочитання цього, начебто очевидного і дуже при-
ватного досвіду, виникає низка запитань, далеко неочевидних і цілком неприватних 
— до системи, до історії, до конкретної людини та її потреби у виборі.
Оксана Смерек, відома читачеві як авторка двох поетичних збірок «Панфіла» (Львів, 
2003) та «Літо моєї інакшості» (Львів: Срібне слово, 2017), дебютує у жанрі есе «Мір-
ки і лекала» (Львів: Кальварія, 2017), який вона, правда, більше схильна вважати 
автобіографією. Однак, як на мене, все-таки в цьому тексті переважає есеїстичний 
виклад, а не мемуарний, тому що надто приватні судження, власноруч випробову-
вані способи виживання у чужих країнах, описані в есе, можуть бути зрозумілими 
тільки для того читача, котрий близько знайомий з авторкою. А загалом для читача 
як такого цей приватний досвід має свою цінність, і, хоч мені й важко судити, як 
це есе читатиметься тими, хто не є залежний від авторської позиції, впевнена, що і 
такий читач у цьому тексті знайде свій ракурс бачення проблеми, накладаючи свої 
індивідуальні мірки, чи виміри, на ті «лекала», які запропонувала для моделювання 
сучасної історії цивілізації Оксана Смерек.
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Григорій ХАТА

 За відсутності у «Динамо» 
та «Шахтаря» конкурентів у 
боротьбі за чемпіонський ти-
тул, здавалося, що саме в їхніх 
очних протистояннях має ви-
рішуватися доля золотих на-
город. Утім приклад виграшу 
«біло-синіми» свого останньо-
го чемпіонства, коли в сезоні 
2015/2016 років на шляху до 
свого 14-го титулу підопічні 
Сергія Реброва не відібрали у 
«гірників» жодного очка свід-
чить про існування в золотій 
гонці «підводних рифів».
 Один із них — участь віт-
чизняних флагманів у євро-
кубках, які, вочевидь, не мо-
жуть не спустошувати енер-
гетичні резерви претендентів 
на «золото». Зазнавши боліс-
ного фіаско від «Янг Бойз» 
і швидко попрощавшись із 
цьогорічним розіграшем Ліги 
чемпіонів, динамівці в Пол-
таві зазнали перших очкових 
втрат у національному чем-
піонаті. Після успіху в матчі 
третього кола проти «Шахта-
ря» мало хто вірив, що у сто-
личних футболістів можуть 
виникнути проблеми в про-
тистоянні з колективом Васи-
ля Сачка, котрий на старті се-
зону зазнав розгрому від «гір-
ників».
 Але, приїхавши у гості до 
ворсклян без травмованого лі-
дера своїх атак Дьємерсі Мбо-
кані, та, що головне, залишив-
ши в Швейцарії — на полі «Янг 
Бойз» — частину свого бойово-
го духу, підопічні Олександра 
Хацкевича не змогли розпе-
чатати ворота полтавчан, хоча 
мали для цього не один спри-
ятливий момент.
 «Відчувалося, що динамів-
ці сильно переживають через 
виліт із Суперліги. Після та-
ких невдач наступні поєдинки 
проходять вельми непросто, 
нервово», — захисник «Ворс-
кли» Олександр Чижов спро-
бував пояснити невиразну гру 
«біло-синіх» у Полтаві.
 Попри втрату перших очок 
«Динамо» все ж зберегло одно-
осібне лідерство в національ-

ній першості. Щоправда, пе-
ревага над головним конку-
рентом тепер становить лише 
один пункт.
 Свій поєдинок 4-го туру 
проти земляків з Маріупо-
ля «Шахтар» провів на одно-
му диханні. Не було раніше у 
«гірників» проблем з «Іллічів-
цем» — не виникло їх у чинно-
го чемпіона й у дуелі з «Маріу-
полем» — 3:1. «Ми перемогли 
заслужено. Багато команд, які 
приїздять до нас (до Харкова),  
грають у захисний футбол, на-
томість підопічні Олександра 
Севидова були хоробрими, на-
магаючись грати в атакуваль-
ний футбол», — наголосив 
очільник донецької команди 
Пауло Фонсека.
 Цікаво, що одразу три поє-
динки минулого туру заверши-
лися з рахунком 3:1. Аналогіч-

ний підсумок було зафіксова-
но у Львові, де, перегравши ко-
манду-несподіванку першості 
— «Сталь», місцеві «Карпа-
ти» здобули першу перемогу в 
розіграші. Незважаючи на те, 
що новий сезон «біло-зелені» 
розпочали з цілим легіоном 
іноземців на чолі з іспанським 
наставником Серхіо Навар-
ро, «основа» «Карпат» у грі зі 
«сталеварами» мала всуціль 
українське представництво. 
А найбільш колоритною осо-
бою львівського колективу був 
Артем Федецький, який після 
року виступів у німецькій бун-
деслізі повернувся в Україну й 
у дебютному для себе матчі до-
поміг «біло-зеленим» здобути 
першу перемогу в сезоні. «Це 
лише початок нашого шляху. 
Головне, не збавляти обертів», 
— відзначив Федецький.

 

Тим же рахунком — 3:1 — оз-
наменувалася прем’єрна пере-
мога в ЧУ й рівненського «Ве-
реса», котрий, гостюючи в 
Кропивницькому, завдав по-
разки «Зірці».
 Водночас одразу в двох 
«комірках» змінився «нуль» 
на «одиничку» у послужному 
списку «Чорноморця». Розпи-
савши «мирову» з «Олексан-
дрією», в активі «моряків» 
з’явився перший поєдинок із 
позитивним підсумком, а ра-
зом з ним — і перший заліко-
вий бал. Щоправда, місце оде-
ситів у турнірній таблиці від 
цього не змінилося. Нижче за 
підопічних Олександра Баби-
ча в протоколі  немає нікого. 
На щабель вище — «Зоря», 
місце якої на дні «турнірки» 
виглядає більш ніж несподі-
вано. ■

Єврокубки
 Третє коло відбору Ліги Євро-
пи подолала лише одна українсь-
ка команда — «Олександрія»: піс-
ля «сухої» нічиєї «на виїзді» підо-
пічні Шарана мінімально здолали 
румунську «Астру» вдома. Це, до 
речі, перша перемога «жовто-зеле-
них» у їх єврокубковій історії. 
 А от дебютант ЛЄ — донець-
кий «Олімпік» — завершує свої 
виступи у Європі, ледь їх розпочав-
ши: слідом за домашньою «миро-
вою» футболісти Романа Санжара 
програли у Греції титулованому ПА-
ОКу.
 Зазначимо, що до «Олександ-
рії» у раунді «плей-оф» кваліфіка-
ції ЛЄ приєднається і невдаха від-
біркових матчів ЛЧ — київське 
«Динамо»: «біло-сині» за вихід у 
груповий етап боротимуться з пор-
тугальським «Марітіму». А на хлоп-
ців Шарана чекає чемпіон Білорусі 
— «БАТЕ».
 Ліга Європи. Кваліфікація. 
Третій раунд. Матчі-відповіді. 
«Олександрія» (Україна) — «Ас-
тра» (Румунія) — 1:0 (Запоро-
жан, 43 (пен.); «О»: Паньків, Чебо-
таєв, В. Бондаренко, Гітченко, Ба-
нада, Цуріков, Запорожан, Сітало 
(Куліш, 68), Грицук (Каленчук, 78), 
Старенький (Пономар, 57); пер-
ша гра — 0:0), ПАОК (Греція) — 
«Олімпік» (Україна) — 2:0 (Мак, 
24; Цимирот,45; Шахов (П) — із 
72 хв.; «О»: Махарадзе, Лук`янчук 

(Мігунов, 46), Моха, Цимбалюк, О. 
Кравченко, Нємчанінов, Шабанов, 
Хомутов (Сондей, 60), Богданов, 
Шестаков, Біленький (Михальов, 
71); 1:1).
 Інші найцікавіші результа-
ти: «Осієк» (Хорватія) — ПСВ 
(Нідерланди) — 1:0 (Льопа («О») 
— до 78 хв.; 1:0), «Габала» (Азер-
байджан) — «Панатінаїкос» 
(Греція) — 1:2 (Безотосний — 90 
хв., Вернидуб — 90 хв., Григорчук 
(усі — «Г») — тренер; 0:1), «Ат-
летик» (Більбао, Іспанія) — «Ди-
намо» (Бухарест, Румунія) — 
3:0 (1:1), «Лех» (Польща) — «Ут-
рехт» (Нідерланди) — 2:2 (Косте-
вич («Л») — 90 хв.; 0:0), «Мілан» 
(Італія) — «Університатя Крайо-
ва» (Румунія) — 2:0 (1:0).

Англія
 Новий сезон на Туманному 
Альбіоні традиційно стартує мат-
чем за Суперкубок: цього разу фа-
нати побачили лондонське дербі 
між «Челсі» (чемпіоном АПЛ) та 
«Арсеналом» (володарем Кубка). 
Основний час поєдинку переможця 
не виявив, а у серії пенальті точні-
шими були «каноніри» — для них 
це вже другий Суперкубок за остан-
ні три роки.
 Активно готуються до старту в 
ЛЧ й інші гранди — «Ліверпуль», 
«МЮ» та «Ман. Сіті», за «синіх» 
у спарингах грав і українець Олек-
сандр Зінченко. Щоправда, шанси 

20-річного хавбека залишитися у 
складі «городян» — примарні: за 
чутками ЗМІ, Зінченко через про-
блеми з британською візою може 
піти в оренду в «Наполі».
 Суперкубок. «Челсі» — «Ар-
сенал» — 1:1 (по пен. 1:4; Мозес, 
46 — Колашинац, 82).
 Товариські матчі. «Арсенал» 
— «Челсі» — 0:3 (Вілліан, 40; Бат-
шуаї, 42,49), «Челсі — «Баварія» 
(Німеччина) — 2:3 (Алонсо, 45; 
Батшуаї, 85 — Рафінья, 6; Мюл-
лер, 12, 27), «ПСЖ» (Франція) — 
«Тоттенхем» — 2:4, «Манчестер 
Юнайтед» — «Манчестер Сіті» — 
2:0 (Лукаку, 37; Рашфорд, 39; Зін-
ченко («МС») — із 74 хв.), «Ман. 
Сіті» — «Реал Мадрид» (Іс-
панія) — 4:1 (Зінченко («МС») — 
із 69 хв.), «Тоттенхем — «Рома» 
(Італія) — 2:3, «Тоттенхем» — 
«Ман. Сіті» — 0:3.

Іспанія
 Багато грав у передсезонних 
спарингах своєї команди і єдиний 
український легіонер Прімери — 
нападник «Бетіса» Роман Зозуля. 
Але результативними діями екс-
гравець «Дніпра» не відзначився, 
тому найближчим часом може змі-
нити клубну прописку.
 А новий сезон в Іспанії 13-го 
серпня відкриється традиційним 
«ель-класико» — «Барселона» і 
мадридський «Реал» розіграють 
Суперкубок.

 Товариські матчі. «Бетіс» — 
«Айнтрахт» (Німеччина) — 0:3 
(Зозуля («Б») — до 68 хв.), «Бар-
селона» — «МЮ» (Англія) — 1:0 
(Неймар, 31), «Бетіс» — «Бенфі-
ка» (Португалія) — 1:2 (Зозуля 
(«Б») — із 46 хв.), «Реал Мад-
рид» — «Барселона» — 2:3 (Ко-
вачич, 14; Асенсіо, 36 — Мессі, 3; 
Ракитич, 7; Піке, 50), «Барселона» 
— «Ювентус» — 2:1 (Неймар, 15, 
26 — К`єліні, 63), 
 «Севілья» — «Евертон» (Ан-
глія) — 2:2, «Реал Мадрид» — 
«МЮ» (Англія) — 1:1 (Каземіро, 
69 (пен.) — Лінгард, 45).

Італія
 Перед стартом нового розіграшу 
Серії А італійські гранди — «Ювет-
нус», «Рома» й «Наполі» — актив-
но працюють на трансферному рин-
ку: так, «Стара синьйора» уже під-
писала екс-гравця «Шахтаря» Дуг-
ласа Косту, «вовки» борються за 
зірку сенсаційного «Лестера» Ріяда 
Мареза, а неаполітанці продовжи-
ли контракт із лідерами — Дрісом 
Мертенсом та Мареком Гамшиком, 
а також розглядають можливість 
оренди українця Олександра Зін-
ченка у «Манчестер Сіті».
 Намагається не відставати від 
лідерів і «Мілан»: залучивши китай-
ські інвестиції, «россо-нері» уже ку-
пили 10 гравців. Найгучніші трансфе-
ри — Леонардо Бонуччі з «Ювенту-
са» та Лукас Білья з «Лаціо».

 Товариські матчі. «ПСЖ» 
(Франція) — «Ювентус» — 2:3 
(Гуедеш, 53; Пасторе, 80 — Ігуаїн, 
45; Маркізіо, 62, 89 (пен.)), «Ба-
варія» (Німеччина) — «Інтер» — 
0:2, «Рома» — «Ювентус» — 1:1 
(Джеко, 74 — Манджукич, 29), «Ін-
тер» — «Ліон» (Франція) — 1:0, 
«Рома» — «ПСЖ» (Франція) — 
1:1, «Баварія» (Німеччина) — 
«Мілан» — 0:4 (Кессі, 14; Кутроне, 
25, 43; Чалханоглу, 85), «Мілан» — 
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччи-
на) — 1:3.

Німеччина
 Найсильніші команди Бун-
десліги — «Баварія» та «Борус-
сія» з Дортмунда — вдруге пос-
піль розіграли національний Супер-
кубок. Сильнішими цього разу були 
мюнхенці, для яких це вже шостий 
— рекордний — трофей.
 А інші команди, зокрема 
«Шальке» Євгена Коноплянки та 
«Байєр» Владлена Юрченка, про-
довжують грати спаринги. Ук-
раїнські легіонери на передсезон-
них зборах виступають доволі ус-
пішно — в активі Конопляники 4 
голи та дві передачі, а у Юрченка 
— два точних удари і один пас.
 Суперкубок. «Баварія» — 
«Боруссія» (Д) — 2:2 (по пен. 5:4; 
Левандовський, 18; Кімміх, 88 — 
Пулішич, 12; Обамейянг, 71).
 Товариські матчі. «Борус-
сія» (Д) — «Еспаньйол» (Іспанія) 

— 0:1, «Боруссія» (Д) — «Аталан-
та» (Італія) — 0:1, «РБ Лейпциг» 
— «Сток Сіті» (Англія) — 1:2, «РБ 
Лейпциг» — «Коньяспор» (Ту-
реччина) — 1:0, «Байєр» — «За-
ндхаузен» — 2:3 (Юрченко («Б») 
— із 61 хв.), «Байєр» — «Боннер» 
— 2:2 (Юрченко («Б») — 46 хв., 
гол), «Шальке» — «Падерборн» 
— 1:0 (Коноплянка, 20).

Франція
 У стартовому турі Ліги 1 чин-
ний чемпіон — «Монако» — не без 
проблем обіграв «Тулузу». А воло-
дар Суперкубка — «ПСЖ» — без 
зіркового новачка Неймара, транс-
фер якого з «Барселони» вартістю 
222 мільйони євро став найдорож-
чим у світі, — «на класі» здолав 
«Ам’єн».
 Суперкубок. «ПСЖ» — «Мо-
нако» — 2:1 (Сідібе, 30 — Дані Ал-
вес, 51; Рабйо, 63).
 Ліга 1. 1-й тур. «Мона-
ко» — «Тулуза» — 3:2 (Жемер-
сон, 28; Фалькао, 58; Глік, 70 — 
Мамаш, 6; Делор, 53), «ПСЖ» — 
«Ам’єн» — 2:0 (Кавані, 42; Пас-
торе, 80), «Ліон» — «Страсбур» 
— 4:0 (Діас, 23, 61; Фекір, 58 
(пен.), 90+1), «Мец» — «Генгам» 
— 1:3, «Монпельє» — «Кан» — 
1:0, «Сент-Етьєн» — «Ніцца» 
— 1:0, «Труа» — «Ренн» — 1:1, 
«Лілль» — «Нант» — 3:0, «Анже» 
— «Бордо» — 2:2, «Марсель» — 
«Діжон» — 3:0. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Робота на нервах
Перші очкові втрати «Динамо», дебютні надбання «Чорноморця» 
та прем’єрні перемоги «Карпат» і «Вереса»

■

Після вильоту з Ліги чемпіонів «Динамо» в Полтаві втратило перші очки в національній першості.
Фото з сайта www.upl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Пер-
ший етап. 4-й тур.
«Карпати» — «Сталь» — 3:1
 Голи: Худоб’як, 30; Голодюк, 64; Дебелко, 
81 (пен.) — Малакян, 8 (пен.)
 Вилучення: Голодюк, 73 («К»)
 Львів, стадіон «Україна», 4370 глядачів
«Шахтар» — «Маріуполь» — 3:1
 Голи: Бернард, 7; Марлос, 42; Кривцов, 
67 — Тищенко, 72
 Харків, стадіон «Металіст», 9140 глядачів
«Зірка» — «Верес» — 1:3
 Голи: Загальський, 31 — Сімінін, 45; Во-
лошинович, 83; Сергійчук, 90+3
 Вилучення: Качараба, 81 («З»)
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 1770 
глядачів
«Чорноморець» — «Олександрія» — 2:2
 Голи: Третьяков, 26; Хобленко, 49 — 
Грицук, 80 (пен.); Сітало, 87
 Вилучення: Третьяков, 71 — Чорний, 45
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 2860 гля-
дачів
«Зоря» — «Олімпік» — 0:2
 Голи: Біленький, 69; Моха, 87
 Запоріжжя, «Славутич-Арена», 940 гля-
дачів
«Ворскла» — «Динамо» — 0:0
 Полтава, стадіон «Ворскла», 9500 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 4 3 1 0 8-1 10
2. «Шахтар» 4 3 0 1 8-3 9
3. «Олімпік» 4 2 2 0 4-0 8
4. «Ворскла» 4 2 1 1 5-5 7
5. «Верес» 4 1 3 0 3-1 6
6. «Сталь» 4 2 0 2 4-5 6
7. «Маріуполь»  4 1 2 1 5-4 5
8. «Карпати» 4 1 1 2 5-10 4
9. «Олександрія» 4 0 3 1 3-5 3
10. «Зірка» 4 0 2 2 3-6 2
11. «Зоря» 4 0 2 2 2-5 2
12. «Чорноморець» 4 0 1 3 3-8 1
 Бомбардир: Циганков («Динамо») — 3.

* * *
 Перша ліга. 4-й тур. «Волинь» — 
«Жемчужина» — 1:3, «Рух» — «Балкани» 
— 0:1, «Гірник-Спорт» — «Десна» — 0:2, 
«Геліос» — «Арсенал» — 0:1, «Полтава» — 
«Авангард» — 3:0, «Колос» — «Кремінь» — 
4:1, «Миколаїв» — «Нафтовик» — 2:1, «Ін-
гулець» — «Черкаський Дніпро» — 2:0, 
«Оболонь-Бровар» — «Суми» — 2:1.
 Лідери: «Полтава», «Арсенал» — 10, 
«Десна», «Інгулець», «Геліос» — 9, «Обо-
лонь-Бровар» — 8.
 Бомбардир: Акименко («Інгулець») — 5. 

■
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«Бій проти Марріаги вийшов цікавим. Я отримав досвід. Утім мені потрібно 

буде працювати над захистом».Василь Ломаченко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Заява Володимира Клич-
ка про завершення бійцівської 
кар’єри навряд чи порадувала 
вітчизняних шанувальників 
боксу, адже попри свій поваж-
ний вік, екс-чемпіон світу ще 
міг подарувати прихильникам 
не один захопливий бій, як той, 
що заднім числом (проти Ентоні 
Джошуа) отримав статус остан-
нього.
 Однак у 41 рік Кличко-мо-
лодший вирішив не ризикува-
ти й повісив боксерські рука-
вички на цвях.
 «У Володимира була велика 
кар’єра. Але він уже старий для 
боксу. Сьогодні у супертяжко-
му дивізіоні час молодих. Тож 
завершення кар’єри — розум-
не рішення», — так прокомен-
тував останню заяву свого спів-
вітчизника інший український 
боксер-професіонал Василь Ло-
маченко.
 Так сталося, що його чер-
говий бій на профі-ринзі збiг-
ся за часом iз виходом Кличка 
на пенсію. Відтак вітчизняним 
шанувальникам боксу довго су-
мувати через втрату найуспіш-
нішого українського представ-
ника в елітній суперважкій ка-
тегорії не довелося.
 Щойно змінивши ама-
торський на професіональний 
статус, Ломаченко привчив ви-
багливу боксерську спільноту 
до яскравих боїв у своєму вико-
нанні.
 Здавалося б, напівлегка вага 
— не надто показове місце для 
нокаутів, однак для боксера на 
прізвисько «Хай-тек» зовсім не 
проблема вкласти своїх опонен-
тів на настил рингу.
 Після того як минулого уїк-
енду в Лос-Анджелесі колум-
бієць Мігель Марріага після 

сьо мого раунду відмовився про-
довжувати бій iз Ломаченком, в 
активі нашого Супер-Васі стало 
сім (із дев’яти) перемог, здобу-
тих нокаутами.
 Перед тим як колумбієць 
Марріага викинув білий пра-
пор, Ломаченко двічі вкладав 

його на підлогу. Щоправда, й 
сам український боєць пропус-
тив неприємний удар. І нехай 
суперник на прізвисько «Скор-
піон» завдав його головою, роз-
січення над лівим оком бодай 
найближчим часом нагадува-
тиме Василю про підступність 

візаві. «Бій вийшов цікавим. 
Я отримав досвід. Мені потріб-
но працювати над захистом», 
— резюмував Ломаченко.
 Утретє захистивши пояс 
чемпіона світу за версією WBO 
в другій напівлегкій вазі, ук-
раїнський боксер спробує-таки 

провести бій-реванш проти Ор-
ландо Салідо, котрий завдав 
Лому єдиної наразі поразки на 
профі-ринзі. Якщо ні, тоді Вася 
цілком і повністю зосередиться 
на об’єднанні всіх поясів у своє-
му ваговому дивізіоні. За його 
словами, саме заради цього він 
і боксує.

* * *
 Залишивши ринг, Володи-
мир Кличко не залишив без інт-
риги супертяжкий дивізіон. На 
питання: кого він бачить своїм 
наступником на вершині бок-
серської еліти, екс-чемпіон світу 
назвав прізвище свого останньо-
го кривдника — 27-річного бри-
танця Ентоні Джошуа, котро-
му належать чемпіонські пояси 
IBF та WBA. «Моє серце спокiй-
не, адже я передаю факел пред-
ставнику наступного покоління 
— Ентоні Джошуа. Удачі тобі, 
брате, я пишаюся тобою», — на 
своїй сторінці у «Твіттері» напи-
сав Кличко-молодший.
 При цьому практично одра-
зу з голосною заявою виступив 
представник промоутерської 
кампанії братів Кличків «К2» 
Олександр Усик — чемпіон 
світу за версією WBO у важ-
кій вазі. «Мені дуже хочеться 
зустрітися з Джошуа. А доволі 
відчутна різниця у вазі мене не 
надто хвилює. Що більшою виг-
лядає шафа, то голосніше вона 
падає», — наголосив Усик. ■

Григорій ХАТА

 Основний лейтмотив чемпіонату світу-
2017 в Лондоні було визначено ще задовго 
до його старту, коли легендарний восьми-
разовий олімпійський чемпіон — ямайсь-
кий спринтер Усейн Болт заявив, що саме 
на Туманному Альбіоні відбудеться його 
останній старт у кар’єрі. 
 Без сумніву, у Лондоні весь легкоат-
летичний світ готувався побачити у ви-
конанні Болта іще один блискавичний 
спринт, утім на мажорній ноті завершити 
фінал своєї останньої планетарної стомет-
рівки ямайський бігун не зміг. «Підвів 
поганий старт, який вийшов просто жах-
ливим», — так Усейн пояснив своє третє 
місце у вирішальному забігу на 100 м.
 Попри те, що результати трійки при-
зерів розділило лише 0,03 секунди, ду-
мається, не на такий підсумок розрахову-
вав іменитий Болт.
 Хай там як, а титул чемпіона світу-2017 
у чоловічому спринті здобув Джастін Гет-
лін, який показав час — 9,92 секунди. Дру-
гим фінішував його співвітчизник Крістіан 
Коулман (9,94). Результат Болта — 9,95.
 Водночас уся увага фанатів вітчизня-
ної легкої атлетики буде спрямована у сек-
тор для стрибків у висоту, де змагатиметь-
ся бронзовий призер Олімпіади-2016 Бог-
дан Бондаренко. Саме його стараннями 
українська збірна легкоатлетів не зали-
шилася в Ріо з порожніми руками. Тож 

і в Лондоні чекатимуть від Богдана ме-
дального стрибка. До головного старту се-
зону титулований харків’янин готувався 
за індивідуальним графіком, уникнувши 
обов’язкового проходження «внутрішньої 
кваліфікації» на чемпіонаті України. 
 При цьому для решти збірників на-
ціональні старти мали важливий статус, 
адже від удалого їх проходження залежа-
ло місце спортсменів у підсумковій заяв-
ці на ЧС-2017.
 Утім, хоч як старалися самі українсь-
кі атлети, остаточного вигляду українсь-
кій заявці надала Міжнародна федерація 
легкої атлетики, котра в останній момент 
підкорегувала склад «синьо-жовтих», 
виключивши з нього двох знаних вітчиз-
няних спринтерок — Олесю Повх та Оль-
гу Земляк.
 Точніше, рішення залишити дівчат 
поза ЧС приймали у вітчизняній феде-
рації, проте базувалося воно на листі з 
IAAF, в якому йшлося про «дисциплі-
нарні санкції» щодо українок. Для Повх 
та Земляк подібне рішення стало повною 
несподіванкою, утім, думається, диму 
без вогню не буває.
 Наразі ця історія володіє найбільшим 
інформаційним магнетизмом, який сто-
сується наших атлетів.
 Однак, нічого дивного, адже більшість 
наших співвітчизників, які, вийшовши 
на арену, так і не змогли голосно заявити 
про себе, мають занадто мало досвіду для 

високих досягнень. Зокрема, дебютантка 
дорослих ЧС Анастасія Бризгіна після не-
потрапляння до фіналу на 400 м заявила, 
що її головним завданням на турнір було 
покращення персонального рекорду.
 Концентруватися на власному здобутку, 
а не на турнірних перспективах, довелося й 
19-річному стрибуну з жердиною Владис-
лаву Малихіну, котрий також не пробився 
до фіналу. «Якби затратив менше спроб для 
подолання планки на висоті 5,60 м — був би 
у фіналі», — резюмував Малихін.
 Поза основним раундом залишилася й 
інша дебютантка дорослих ЧС — перемож-
ниця юніорського чемпіонату світу, мета-
льниця молоту Альона Шамотіна. 
 При цьому взагалі без результату за-
вершила ЧС марафонка Вікторія Хапілі-

на, котра, подолавши 32 км, була змушена 
припинити боротьбу. Кращою ж з українок 
у цій дисципліні стала Дар’я Михайлова, 
котра з результатом 2:41.29 год стала 44-
ю. У чоловіків найкращий час поміж ук-
раїнських марафонців — 2:15.34 — по-
казав Ігор Олефіренко (18-й). ■

Велоспорт
 Після перемоги на чемпіонаті Європи 24-річна 
українська майстриня маунтінбайку Яна Беломоїна 
стала переможницею Кубка світу в олімпійській дис-
ципліні кросс-кантрі. Статус чемпіонки нашій співвіт-
чизниці дістався достроково. ■

ХРОНІКА■

БОКС

Загартувався «Скорпіоном»
Василь Ломаченко втретє захистив свій чемпіонський титул і націлився на об’єднання 
поясів у напівлегкому дивізіоні

■

Захищаючи чемпіонський титул, Василь Ломаченко не залишив шансів колумбійцю Марріазі.
Фото з сайта sport.znaj.ua.

❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Без змагального магнетизму
Легенда чоловічого спринту — Усейн Болт — не зміг 
на мажорній ноті завершити кар’єру

■

Усейн Болт — бронзовий призер ЧС-2017 на стометрівці.
Фото з сайта www.iaaf.org.

❙
❙
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Відчути себе королем світу
 Як діти переселенців із Донецької, Луганської областей та Криму опановують яхтинг у центрі, 
що базується в Межигір’ї, у приміщеннях втікача Януковича
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 Сніданок. За столом сидять чо-
ловік і жінка.
 Він:
 — Зроби мені бутерброд iз мас-
лом та ікрою.
 Вона акуратно намазує все на 
хліб. Він з’їдає.
 — Зроби ще!
 — Не буду. Це була демонстра-
ційна версія турботливої жінки. Лі-
цензійну версію ти зможеш придба-
ти тільки після реєстрації шлюбу.

* * *
 — Сусiде, ваші джинси я вчора 

випрала, відпарила, і вони стали ко-
ротшими. Так що підшивати їх зов сім 
не треба.
 — Так це виходить, що я вам учо-
ра даремно шоколадку презентував?

* * *
 — Люба, ти не уявляєш, скіль-
ки з мене здерли в ресторані за ча-
шечку кави! Але є на світі справед-
ливість.
 — Що ти маєш на увазі?
 — Коли я вже їхав додому, то 
виявив у себе в кишені три срібні 
ложки.

По горизонталі:
 1. Людина, яка вперше про-
бує себе у якійсь справі. 7. Парла-
мент Ізраїлю. 8. Озеро на кордоні 
Перу і Болівії. 10. Дикий гімалайсь-
кий бик. 11. Священний птах Старо-
давнього Єгипту, чия голова прикра-
шала бога мудрості Тота. 14. «Руки» 
краба чи рака. 17. Турецька назва 
албанця, яка знайшла відображен-
ня в назві твердих сортів пшени-
ці. 19. Місто на Львівщині, де роз-
ташований один з військових полі-
гонів ЗСУ. 20. Країна в Східній Азії, 
з якою воювала Америка. 22. Кате-
горичне прохання, яке не допускає 
заперечень. 25. Німецька клініка, 
в якій лікувалася Юлія Тимошенко. 
26. Літера-знак давньогермансько-
го алфавіту, якій приписують міс-
тичну силу. 29. Знаменитий замок-
в’язниця, куди запроторили Едмона 
Дантеса з роману Олександра Дюма 
«Граф Монте Крісто». 31. Довгі без-
змістовні балачки. 32. Зорепад або 
судно на підводних крилах. 33. Аме-
риканський штат.
По вертикалі:
 1. «Тешуть теслі з срібла сані, 
стелеться сніжиста путь. На тих са-
нях в синь незнану ... Боже пове-
зуть». (Богдан-Ігор Антонич). 2. Ста-
ра назва Донецька. 3. Низка установ, 
що обслуговують певну ділянку де-
ржавного управління. 4. Процес ви-
готовлення тканини. 5. Жіноче ім’я, 
використане в назві коктейлю на ос-
нові томатного соку та горілки. 6. 
Столиця Індії. 9. Син Дедала, який 
надто високо піднявся до сонця і 

втратив крила. 12. Деталь ткацького 
верстата, що нагадує гребінь у рам-
ці. 13. Українська поетка, директор 
«Видавництва Старого Лева». 15. 
Головний герой «Лісової пісні» Лесі 
Українки. 16. Офіційна мова Ізраїлю, 
відроджена з мертвих. 17. Військова 
розвідка Третього Рейху. 18. Ім’я ук-
раїнського радянського письменни-
ка, автора романів «Переяславська 
Рада» та «Помилка Оноре де Баль-
зака». 21. Священний текст в Індуїз-
мі, що вимагає багаторазового пов-
торення. 22. Млин, з яким воював 
Дон Кіхот. 23. Один із найбільших 
традиційних київських книжкових 
ярмарків. 24. Автор повісті «Багряні 
вітрила». 27. Мережа нових таксі, де 
можна розраховуватися безготів-
кою. 28. Давньогрецький бог вій-
ни. 30. Інспектор, який пересліду-
вав Філеаса Фогга в романі Жюля 
Верна  «Навколо світу за 80 днів».
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 Останнім часом жінки стали настільки 
активними, що намагаються до останнього 
відтягнути момент виходу в декрет перед по-
логами. І навіть у декреті, доки є час і мож-
ливість, намагаються доробити всі справи і 
«підтягнути всі хвости», прибуваючи в поло-
говий iз ноутбуками чи нотатками для реда-
гування. А от американській лікарці-гінеко-

логу Аманді Гесс «пощастило» повернутися 
до своєї роботи просто перед початком влас-
них пологів.
 Утім нічого такого доктор Гесс спочатку 
не планувала. Вона прибула до клініки за-
здалегідь і лежала в палаті, очікуючи по-
чатку процесу. Коли раптом почула розмо-
ву медсестер про те, що в жінки двома по-
верхами нижче почалися стрімкі пологи і є 
загроза життю малюка, бо пуповина обви-

лася навколо шиї, а її лікар кудись саме в 
той момент відійшов. «Я просто вдягла ще 
один халат і бахіли і спустилася в палату», 
— розповіла пізніше Аманда. З’ясувалося, 
що вона добре знає цю жінку, бо до декре-
ту вела її в жіночій консультації. Та так само 
сприйняла появу нового лікаря за належне 
(власне, в такому стані на такі дрібниці, як 
зміна лікаря, уваги не звертаєш), тож за де-
який час уже мала змогу пригорнути новона-
роджену донечку. Аманда ж, повернувшись 
у палату, за кілька хвилин уже сама опини-
лася в ролі пацієнтки, оскільки її донечка 
теж попросилася на світ.
 Тепер обидві мами ходять одна до од-
ної в гості й сподіваються, що їхня малеча, 
коли підросте, теж потоваришує. «Я звик-
ла до того, що лікарі працюють до остан ньої 
хвилини перед декретом, але я не сподіва-
лася, що доведеться працювати до останнь-
ої секунди», — жартує тепер Аманда. ■

БУВАЄ

До останньої секунди
У штаті Кентуккі акушерка прийняла пологи в 
пацієнтки за кілька хвилин до початку власних

■

Аліса КВАЧ

 Зірка не зірка, якщо в неї немає 
натовпу шанувальників, які чергу-
ють біля дому, супроводжують на 
прогулянках і, головне, скупову-
ють усі речі, пов’язані з іменем ку-
мира. Утім, така увага буває часто 
нав’язливою, а іноді — і загрозли-
вою для життя і здоров’я.
 Черговою жертвою одержимого 
фаната стала сестра Кім Кардашьян, 
супермодель Кендалл Дженнер. Ще 
в лютому вона почала отримувати 
любовні листи від свого палкого ша-
нувальника на ім’я Томас Гаммель. 
Коли ж його слова не знайшли від-
гуку в серці красуні, благання про 
любов змінилися образами та пог-
розами. При чому, в одному з листів 
Гаммель зізнався, що закохався в 
модель з першого погляду, коли по-
бачив її в Костіко в 1998 році (хоча 
навіть, якщо це правда, то Кендалл 
тоді було лише три роки), а в іншо-
му обізвав її «інтернет-повією» і за-
явив, що дівчина платить гроші чо-

ловікам, щоб вони були з нею.
 Зрештою, Кендалл не вит-
римала і звернулася до суду з 
проханням убезпечити її від 
таких нестримних проявів 
почуттів iз боку Томаса. 
І суд став на її бік, забо-
ронивши невдалому за-
лицяльнику впродовж 
трьох років наближа-
тися до моделі ближ-
че, нiж на кілометр. Та-
кож упродовж цього часу 
панові Гаммелю заборонено ку-
пувати й носити з собою будь-яку 
зброю.
 Суд сподівається, що три 
роки для Томаса вистачить, щоб 
любовний хміль вивітрився з го-
лови. А от Кендалл розслабля-
тися не варто, бо хто знає, скіль-
ки таких Томасів спокусилося на її 
красу. Сама ж зірка зізналася, що 
після того, як минулого року в їх-
ній будинок пробрався злодій, вона 
не почувається в безпеці ніде. Що ж, 
така вона, плата за красу і славу. ■

ТАЛАНТИ І ШАНУВАЛЬНИКИ

На гарматний постріл
Суд заборонив нав’язливому фанату 
наближатися до моделі Кендалл Дженнер ближче, 
ніж на кілометр

■

Кендалл Дженнер.❙

9 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +30...+32.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +35...+37.

7 серпня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 25-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +15...+17, удень +26...+28. Моршин: уночi 
+15...+17, удень +26...+28.
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