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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,78 грн. 

1 € = 30,42 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

В Україні можуть відновити власний видобуток золота. Головне на цьому етапі — обійти корупцію та економічні ризики... ❙
Фото з сайта ttimes.ge. ❙

Золота маска 
Інвестори готові вкласти 100 мільйонів доларів 
у відновлення Мужіївського золотоносного 
родовища. Скептики стверджують, що за цими 
потугами стоять люди Віктора Януковича
стор. 5 »

Після виправдальних 

рішень суду  

екс-«губернатор» 

Сергій Тулуб 

повертається 

на Черкащину?
стор. 2 »

Тулуб ближче до тіла У власників 

мобільних 

телефонів 

продовжують 

виманювати гроші 

з банківських 

карток
стор. 3 »

Не вірте й не кажіть!

За 2-3 місяці українські лікарі 

очікують спалаху захворюваності 

на артрози й остеопорози серед 

населення країни. Причина — 

чималий врожай томатів цього року
стор. 8 »

Несподіваний «помідорний» прогноз
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«Набір строковиків проходитиме суто в підрозділи, які виконують завдання з конвоювання, екстрадиції 
й охорони підсудних. До виконання завдань у зоні проведення АТО строковики не залучатимуться».

Прес-служба Національної гвардії України

УКРАЇНА МОЛОДА

ФЕМІДА

Тулуб ближче 
до тіла
Після виправдальних 
рішень суду  
екс-«губернатор» 
Сергій Тулуб повертається 
на Черкащину?
Людмила СТРИГУН

 «Дочекалися: Героя Кучми—Янукови-
ча виправдано?! Вчора прокурорські роз-
повіли історію приїзду на Черкащину од-
ного з найближчих соратників Януковича 
— Тулуба». 
 «Професійні» правоохоронні органи та 
«чесні» суди не знайшли й натяку на зло-
чинні й незаконні дії вугільного мафіозі, 
колишнього очільника Черкащини та 
співвласника мисливських угідь Януко-
вича в Сухолуччі?!» — обурюється Мико-
ла Томенко. Він нагадує, що за час керів-
ництва Черкащиною Тулуб привіз iз собою 
цілий десант донецьких та обклав «подат-
ками» і мертвих, і живих, і ненарожден-
них... 
 «За час «донецької окупації» Чер-
кащини від тиску та погроз передчасно 
відійшли на той світ кілька відомих керів-
ників господарств. Жорстоке побиття мо-
лоді біля ОДА луганською міліцією, яку 
викликав наляканий Тулуб, залишилося 
теж нерозкритим, як і десятки інших зло-
чинів», — констатує Микола Томенко.
 Слідчий суддя Скляренко 31 травня 
цього року скасував арешт майна екс-«гу-
бернатора» в Київськiй області, пише сайт 
«Інфоміст».
 24 лютого 2014 року колишньому го-
лові Черкаської ОДА було оголошено про 
підозри за 3 «кримінальними» статтями: 
за частиною 1 статті 172 ККУ (грубе по-
рушення законодавства про працю), час-
тиною 2 статті 191 (незаконне одержан-
ня матеріальних благ або вигод майново-
го характеру в значному розмірі за вико-
нання чи невиконання будь-яких дій iз 
використанням службового становища), 
частиною 1 статті 364 (зловживання вла-
дою). Уже наступного дня тоді слідчим 
суддею було задоволено клопотання про 
дозвіл на затримання підозрюваного Ту-
луба. Всі зазначені підозри і клопотання 
звучали, щоправда, коли за головним «ре-
гіоналом» області й слід пропав. За інфор-
мацією ЗМІ, Тулуб покинув облюбовану 
ним Черкащину ще 21 лютого, поперед-
ньо написавши заяву про звільнення з по-
сади очільника області. 
 Сергія Борисовича було оголошено в 
міжнародний розшук. Із роками пострево-
люційний запал почав спадати, а з ним та-
нули і кримінальні справи проти одіозного 
екс-«губернатора», який у той час вигрі-
вався на сонці чи то Марбельї, чи то Ма-
дейри, чи то і Криму.
 У квітні 2014-го та в листопаді 2016 
року прокурори винесли постанови про 
закриття кримінальних проваджень щодо 
діяннь Тулуба: зокрема, щодо зловживан-
ня владою та замаху на привласнення 600 
тис. грн. бюджетних коштів.
 Своє продовження в матеріалах досудо-
вого слідства отримала лише історія з ви-
користанням службового транспорту, та й 
вона, схоже, близька до свого фіналу.
 У міжнародному розшуку екс-«губер-
натор» пофігурував лише кілька місяців, 
уже 6 травня 2014 року Тулуб був «зня-
тий» звідти. 
 У лютому 2016 року в Нацполіції пові-
домили, що Сергій Тулуб перебуває у дер-
жавному розшуку. Проте станом на сьо-
годні в базі розшуку МВС «Особи, які пе-
реховуються від органів влади» персона 
екс-«губернатора» відсутня. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Слідчий суддя Галицького район-
ного суду наклав арешт на нежитло-
ве приміщення молочно-товарного 
комплексу, що належить директору 
«Львівського військового лісокомбі-
нату» Вадиму Сідоркову. Арешт на-
кладено в рамках кримінального про-
вадження, згідно з яким Сідорков пі-
дозрюється в розтраті грошових кош-

тів підприємства у великих розмірах та 
службовому підробленні.
 Суд наклав арешт на приміщення 
комплексу загальною площею 8918,19 
кв. м, що в місті Ямпіль Вінницької об-
ласті. Згідно з реєстром нерухомості, 
Вадиму Сідоркову з 2010 року нале-
жить лише частина цього приміщення 
— 9/25, тобто 3210,5 кв. м.
 Водночас у його е-декларації за 
2016 рік це майно відсутнє. Вадим Сі-
дорков вказав, що володіє ділянкою 

площею 1200 кв. м. Решта майна нале-
жить його цивільній дружині — Тетяні 
Пан: дві ділянки, квартира у Києві та 
будівля в Ямполі. Сідорков задеклару-
вав за 2016 рік майже 179 тис. грн. за-
рплати, 1,25 млн. грн. доходу від про-
дажу нерухомого майна і ще 450 тис. 
грн. — від рухомого. Також він пока-
зав, що має готівкою 187,4 тис. до-
ларів, 107,5 тис. євро, 955 тис. грн.
 Нагадаємо, 4 серпня Військова 
прокуратура Західного регіону повідо-

мила, що завершила досудове розслі-
дування в кримінальному проваджен-
ні за підозрою директора «Львівського 
військового лісокомбінату», який, зло-
вживаючи своїм службовим станови-
щем та діючи за попередньою змовою 
з керівником одного з суб’єктів госпо-
дарювання, розтратив у 2015 році 220 
тис. грн.
 Ці кошти призначались для на-
вантаження і перевезення пиляльно-
го та заточувального верстатів, про-
ведення підготовчих робіт з обла-
штування під них бетонної основи та 
проведення пусконалагоджувальних 
робіт. Утім, як встановило слідство, 
вказані роботи насправді провів свої-
ми силами та засобами Магерівський 
лісгосп — структурний підрозділ де-
ржпідприємства, і завершив їх тільки 
навесні 2016 року. ■

СУД ТА ДІЛО

Не задекларував — відібрали
Суд арештував майно директора військового лісокомбінату

■

Іван БОЙКО

 Ворог усіляко загострює ситуацію 
на всіх напрямках східного фронту: 
впродовж минулої доби окупанти 18 
разів обстріляли позиції ЗСУ. 
 Зокрема, на донецькому напрямку 
практично всю ніч iз понеділка на вів-
торок тривало вогневе протистояння 
у районах Авдіївки та на шахті Бутів-
ка. Окупанти активно застосовували 
міномети і гранатомети, українські 
війська асиметрично відповідали во-
рогу. Мінометними обстрілами ворог 
накривав також Кримське, Трьохіз-
бенку і Новотошківське на лугансько-
му напрямку, а також Новомихайлів-
ку, Чермалик та Водяне — на маріу-
польському. «Ввечері та вночі на 
більшість обстрілів ворога сили АТО 
відповідали щільним вогнем. Нерідко 
наша відповідь була досить агресив-
ною і мала для противника фатальні 
наслідки», — наголошують у штабі 
АТО.

  Водночас Міноборони повідоми-
ло, що минулого понеділка близько 
13:00 неподалік Мар’їнки від кулі 
ворожого снайпера загинув один за-
хисник України, ще двох було пора-
нено під час обстрілу з гранатометів 
Талаківки. Прізвище полеглого вої-
на повідомила Львівська облдержад-
міністрація: під час бойового завдан-
ня загинув 21-річний боїць Сухопут-
них військ (військова частина А3220) 
Володимир Зейлик, уродженець міс-
та Пустомити. У загиблого захисни-
ка України залишилися батьки та мо-
лодший брат.
  Щодо поранених вражаючу ста-
тистику навів на противагу штабу 
АТО директор Дніпропетровського об-
ласного центру медичної допомоги та 
медицини катастроф Радій Шевчен-
ко. За його даними, лише у вівторок 
санітарною авіацією до Дніпропет-
ровської обласної лікарні ім. Мечни-
кова доправили одного важкопоране-
ного воїна, а ще сімох — до війсково-

го госпіталю міста. Загалом за остан-
ні чотири дні до Дніпра доправили 25 
поранених: 4 серпня — три борти (11 
поранених), 7 серпня — 6 поранених, 
8 серпня — 8 поранених.
  Зазначимо, що ще одного поране-
ного бійця врятували лікарі та сапе-
ри Маріуполя, які провели унікаль-
ну операцію, адже їм довелося діста-
вати гранату з ноги воїна! Граната за-
стрягла в нозі під час обстрілу одного 
з «опорників» на маріупольскому на-
прямку з ворожих «підствольників» 
і лише дивом не розірвалася. Бійця 
під обстрілом терміново було евакуй-
овано в тил, де йому надали першу ме-
дичну допомогу. Коли ж пораненого 
бійця доправили до шпиталю в Маріу-
полі, хірурги разом із саперами про-
вели унікальну операцію з вилучення 
та знешкодження ворожого боєпри-
пасу. Зараз стан Дмитра лікарі розці-
нюють як задовільний, тож він знову 
рветься на фронт до побратимів. ■

НА ФРОНТІ

Серпневе загострення 
За останні чотири доби поранено майже тридцять 
захисників України, один загинув 

■ ДО РЕЧІ 

 За тиждень кількість порушень режиму при-
пинення вогню на Донбасі збільшилася на 55%, 
заявляє перший заступник голови Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр 
Хуг. За його словами, найбільше ця тенденція 
проявляється на території між Первомайськом і 
Попасною, де сталося 20% із зазначених пору-
шень режиму припинення вогню.

■

Олена ВІТИЧ

 Кабінет Міністрів та Міністерство 
інфраструктури ніяк не можуть дій-
ти згоди, кому має підпорядковува-
тися Укрзалізниця. Як відомо, ще 18 
січня уряд затвердив новий статут УЗ, 
за яким Міністерство інфраструктури 
втратило право бути органом управлін-
ня компанії. Останнє з цим не погоди-
лося і подало позов до суду. І от 4 сер-
пня Окружний адміністративний суд 
Києва визнав урядову постанову від 18 
січня незаконною. У відповідь Мініс-
терство юстиції заявило, що вже готує 
апеляційну скаргу на це рішення, яке 
надійде до суду, щойно в експертів буде 
можливість ознайомитися з судовими 
документами.
 Протистояння між нинішнім очіль-
ником Укрзалізниці, польським ре-
форматором і музикантом Войцехом 
Балчуном та міністром інфраструкту-
ри Володимиром Омеляном триває вже 
не один місяць. Ще на початку року 
Омелян звинуватив польського колегу 

в тому, що у 2016 році втрати від коруп-
ційних дій в УЗ сягнули мільярда гри-
вень, і в тому, що він частіше їздить на 
гастролі, ніж займається державними 
справами. Балчун у відповідь послався 
на те, що він провів успішну реструк-
туризацію польської залізниці, але цей 
процес тривав два роки і лише на третій 
з’явилися помітні результати. 
 Проти Балчуна виступив і Генераль-
ний прокурор Юрій Луценко, який не-
щодавно звернувся до Прем’єр-мініст-
ра Володимира Гройсмана з вимогою 
не продовжувати контракт Балчуна, 
термін якого збіг іще 5 червня. Зокре-
ма, Луценко вказує, що прокуратура й 
інші органи на цей момент розслідують 
близько 90 кримінальних проваджень 
за фактами привласнення, розтрати, 
заволодіння майном шляхом зловжи-
вання службовим становищем службо-
вими особами Укрзалізниці. Щоправ-
да, ім’я самого Балчуна там не фігу-
рує.
 Очікується, що питання відставки 
польського реформатора стане предме-

том політичних торгів між Прем’єром 
Гройсманом та «Народним фронтом», 
який хоче взяти Укрзалізницю під 
свій контроль. Утім, як стверджує 
«Українська правда», крім Балчуна, 
є ще шість членів правління, п’ятеро з 
яких — поляки, що прийшли з Балчу-
ном, без голосів яких не можуть ухва-
люватися жодні важливі для залізниці 
рішення. Тож справжня війна почнеть-
ся саме за обрання нових, більш лояль-
них членів правління.
 У самій же Укрзалізниці ствер-
джують, що Войцех Балчун збираєть-
ся і надалі виконувати обов’язки ди-
ректора компанії, оскільки йому досі 
не повідомлено про припинення конт-
ракту. А тому, відповідно до частини 1 
ст. 39-1 КЗпП України, можна вважа-
ти його формально продовженим ще на 
два роки. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Стоп-кран Укрзалізниці
Кабмін не хоче віддавати УЗ у підпорядкування 
Міністерству інфраструктури

■

Войцех Балчун.
Фото з сайта golospravdy.com.

❙
❙
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Світлана МИЧКО

 Останнім часом у Тернополі, та й 
повсюду в Україні, почастішали випад-
ки надходження на мобільні телефони 
громадян «турботливих» sms-повідом-
лень начебто від Ощадбанку. Вашу бан-
ківську картку , мовляв, заблоковано, 
тож зателефонуйте до нашого контакт-
центру, аби усунути таку неприєм-
ність. Отримують такі «есемески» на-
віть ті, хто ніяких карток від цього бан-
ку не має і ніколи не мав. 
 Ті ж, у кого рахунок в одному з най-
популярніших банків країни справді 
є, зрозуміло, починають непокоїтися. 
І якщо зателефонують за вказаним но-
мером, то можуть запросто потрапити 
на гачок до шахраїв, як це нещодав-
но сталося, наприклад, з однією соро-
карічною жителькою обласного цен-
тру. Отримавши таке повідомлення, 
жінка набрала вказаний номер. Або-
нент, який відповів, представився пра-
цівником банку і відразу запропону-
вав допомогу в розблокуванні її карт-
ки. Слідуючи за його «покроковою 
інструкцією», жертва легковажно на-

звала незнайомцю всі реквізити, в ре-
зультаті чого більше як дві тисячі гри-
вень зникли з її рахунку в невідомому 
напрямку.
 До речі, шахраї не втомлюються 
вдосконалювати і урізноманітнюва-
ти свої методи, дбаючи про їх актуаль-
ність. Так, коли в Україні бушував сум-
нозвісний вірус Petya, то на телефони 
потенційних жертв почали находити 
повідомлення про те, що він начебто 
знищив усі бази даних банку, тож необ-
хідно зателефонувати для їх відновлен-
ня. Тим часом представники реально-
го Ощадбанку знову і знову закликають 
своїх клієнтів не вестися на різноманіт-
ні шахрайські прийоми. Вони вкотре 

нагадують, що співробітники банку ні-
коли не надсилають SMS-повідомлення 
і не телефонують клієнтам iз невідомих 
номерів iз метою отримання конфіден-
ційної інформації щодо платіжних кар-
ток та не просять назвати ці дані по те-
лефону. А також про те, що не можна 
розголошувати конфіденційну інфор-
мацію — кодове слово, номер картки, 
термін її дії, PIN-код, CVC / CVV-код (3 
цифри на зворотному боці картки) — ні 
знайомим, ні стороннім, а тим більше 
тим, хто представляється співробітни-
ками банку. А єдиний справжній номер 
контакт-центру Ощадбанку для дзвін-
ків iз мобільних телефонів — це 0-800-
210-800. ■

Людмила СТРИГУН

 У Черкасах у парку 
Хіміків, який є не особливо 
популярним у містян, від-
крили... туалет, що будував-
ся декілька років. Витрати-
ли на будівництво 886 тисяч 
гривень, повідомив черкась-
кий сайт «Прочерк».
 Вбиральня має чоти-
ри кімнати: жіночий та чо-
ловічий відділи, відділ для 
людей з обмеженими мож-
ливостями та душова для 
працівників парку. Кабін-
ки для чергової немає. Пра-
цюватиме цей санвузол для 

відпочивальників щод-
ня, але лишень із 11.00 до 
19.00. Нині послуги безко-
штовні. Раніше директор 
КП «Дирекція парків» Во-
лодимир Стойко повідом-
ляв, що туалет працювати-
ме і взимку. 
 Розлючені люди назва-
ли у соціальних мережах 
будівництво цього туалету, 
що декому нагадує «тайож-
ную ізбушку», вершиною 
бездумного та бездарно-
го керівництва нинішньої 
черкаської команди і про-
сить «на сцену» автора ідеї 
та автора «смєти». 

 Люди з сарказмом пи-
шуть про те, що виглядає 
туалет за мільйон «бєд-
нєнько, обмєнніка не має», 
пропонують облаштувати 
там ще й електронну чер-
гу та зробити вхід за від-
битками пальців. Ще про-
рокують, що наступного 
року черкаська міська вла-
да зробить уже реконструк-
цію; вже й кошти приготу-
вала, з добудовою для чер-
гової, або надбудовою ман-
сардного поверху. Можна, 
пишуть, і офіс для дирек-
ції парків приліпити, про 
собівартість якого не важ-

ко здогадатися. 
 Черкащани переконані, 
що для такого дороговартіс-
ного об’єкта потрібен охоро-
нець, а ще той, хто буде ним 
керувати — керівник для 
туалету. А в нього має бути 
заступник, а у заступника 
— свій заступник, «якого 
шпетитиме перший». Дех-
то пропонує створити у Чер-
касах комунальне спецпід-
приємство чи дирекцію туа-
летів і замінити у вбиральні 
керамічні унітази на зо-
лоті.
 Звичайно, вбиральня у 
черкаському парку Хіміків 
справді потрібна. Але міс-
тяни задають слушне пи-
тання міській владі Черкас, 
чи виправдані такі витрати 
в нинішній скрутний час, 
коли коштів катастрофічно 
не вистачає. 
 Чи краще раз щось нор-
мально побудувати — у ре-
зультаті дешевше обійдеть-
ся?! ■

ЗДОБУТКИ

Реєстрова 
скотина
Вітчизняні господарства 
почали купувати племінний 
молодняк 
Людмила НІКІТЕНКО

 Своїми здобутками може похвалити-
ся один із найстаріших племінних заводів 
в Україні — черкаське ТОВ «Маяк-Агро», 
яке працює в місті Шпола. «Це підприємство 
понад 50 років вирощує племінних нетелів 
i реалізовує їх як за кордоном, так і по Ук-
раїні», — про це повідомляє офіційний сайт 
LNZ Group, до якої і входить племзавод.
 Як розповідає директор племзаводу Ми-
хайло Богач, минулоріч завод продав 50 
голів племінних нетелів миколаївському 
господарству, що є гарним показником. Ос-
кільки ще кілька років тому українські гос-
подарства взагалі не купували племінний 
молодняк, бо не мали можливості поповню-
вати своє стадо. Тож шполяни реалізовува-
ли його переважно за кордон — у Грузію, 
Казахстан, Азербайджан, Узбекистан.
 Нині в Україні, наголошує, гостро пос-
тало питання відродження молочного ско-
тарства і господарства потроху починають 
закуповувати якісний молодняк. 
 За словами головного зоотехніка плем-
заводу Андрія Кунця, за рік на заводі на-
роджується близько 50-70 голів племінно-
го молодняка, яких заносять до державно-
го племінного реєстру і який має великі ге-
нетичні задатки та високу продуктивність. 
Оскільки такі корови дають удвічі більше 
молока, ніж звичайні.
 Раніше діяла державна програма, зав-
дяки якій відшкодовувалися певні суми і 
покупцю племінного молодняка, і заводу, 
який продавав нетеля, уточнює зоотехнік. 
Але нині ніякої підтримки від держави не-
має. ■

■

Ірина КИРПА

 Шквалистий вітер та 
дощ, що несподівано на-
летіли на південь України, 
накоїли лиха: одна людина 
загинула та ще п’ятеро отри-
мали поранення різного сту-
пеня тяжкості.
 Трагедія сталася в селі 
Лазурне, що на Херсон-
щині. Там загинула 32-річ-
на жінка, яка під час дощу 
намагалася за вантажівкою 
сховатися від стихії, що роз-
бушувалася. Поривом вітру 
машину перекинуло, моло-
ду жінку врятувати не вда-
лося. У кабіні вантажівки в 
цей момент були двоє дітей 
віком від 2 до 10 років, яких 
медикам довелося госпіталі-
зувати з черепно-мозковими 
травмами до відділення ре-
анімації Скадовської цент-
ральної районної лікарні.
 А на курорті Залізний 
Порт дощ, шквалистий ві-
тер та град застали відпочи-
вальників просто на пляжі. 
Градини розміром із доб-
ру сливу легко пробивали 
як пляжні парасольки, так 

і дахи кіосків. У причорно-
морському Скадовську ту-
ристам удалося зняти, як 
вітер трощить намети від-
почивальників, а потоки 
потужного дощу змивають 
у море речі любителів літнь-
ої засмаги.

 Ураган не меншої інтен-
сивності відвідав і сусід-
ню, Миколаївську, об-
ласть. Постраждало троє 
мешканців Миколаєва: під 
час шторму з одного з кафе 
зірвало дах, який упав на 
людей. Випадковим свід-

кам біди вдалося витягну-
ти потерпілих з-під улам-
ків та передати в руки ме-
диків.
 Загалом на півдні Ук-
раїни через грозу було 
знеструмлено близько 300 
населених пунктів, із яких 
понад 150 — на території 
Херсонської та Миколаївсь-
кої областей. У зону негоди 
також потрапила Київщи-
на, Кіровоградщина, Він-
ниччина та Львівщина.
 Крім неприємних мо-
ментів, пов’язаних із до-
щем і шквалистими вітра-
ми, людей чекали ще й такі 
сюрпризи, як раптові змі-
ни атмосферного тиску та 
різкі скачки температури 
повітря. Діапазон змін від 
плюс 40 до плюс 15 градусів 
за Цельсієм призвів до збіль-
шення загострень хроніч-
них захворювань у мешкан-
ців України, а також додав 
неприємностей працівни-
кам «швидкої допомоги». 
Частіше за все люди скар-
жилися на підвищений тиск 
та проб леми у роботі серце-
во-судинної системи.
 За прогнозами синопти-
ків, негода не протримаєть-
ся довго в Україні. Уже по-
вертається звична літня 
спека. Температурні по-
казники повітря знову ся-
гатимуть 30 — 35 градусів 
Цельсія не лише на півдні 
та сході. ■

ІНІЦІАТИВА

Читати модно
Соціальний проект заохочує 
розвиток можливостей
Валентина ГРИГОРЕНКО

 У столиці стартував соціальний проект 
«Київ читає». Із назви зрозуміло, що го-
ловна його мета — зробити модним читан-
ня. Організатори хочуть мотивувати мо-
лодь проводити більше часу з книжками. 
«Ми створили цей проект, щоб у кожного з 
нас була мотивація до читання та розвитку 
можливостей», — зазначають ініціатори.
 Власне, ідея проекту «Київ читає» ви-
никла у зв’язку з засміченням інтернет-
мережі постами з помилками та відсутніс-
тю інтересу, особливо у молоді, до книжок. 
Утім вони значно цікавіші і цінніші, ніж ін-
формації з соціальних мереж про котиків, 
пляжі і дивні емоції.
 Майданчиком для проекту є «Фейсбук». 
У групах «Київ читає» публікуватимуть 
фотографії медійних персон з улюбленими 
книгами. Там уже розміщують фото киян, 
які читають у парках та на вулицях. Можна 
почитати на сторінці, скажімо, і про Джо-
ан Роулінг, як вона завдяки «Гаррі Потте-
ру» стала першим письменником-мільйоне-
ром; як їй 12 разів відмовляли у видавниц-
тві, а першу книгу визнали тільки через два 
роки. 
 Усі охочі на сторінці «Київ читає» мо-
жуть порадити іншим свою улюблену книж-
ку і передати естафету наступному. 
 Обіцяють розказувати і про бібліотеки 
Києва; публікуватимуть історії людей, які 
у них працюють. Планується навіть особли-
вий «книжковий» показ фешн-зйомки ук-
раїнських дизайнерів. ■

■

СКАНДАЛ

Вбиральня на мільйон
Черкащани гніваються, що бюджетні 886 тисяч гривень 
витратили на громадський санвузол

■

ШАХРАЙСТВО

Не вірте й не кажіть!
У власників мобільних телефонів продовжують 
виманювати гроші з банківських карток

■

НЕГОДА

Градини — з добру сливу
Негода на півдні, у центрі й на заході

■

Жертва негоди. 
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Саакашвілі не зустрів перешкод, 
в’їжджаючи до Польщі
 Колишній одеський «губернатор» Міхеїл 
Саакашвілі заявив, що перетнув кордон Польщі, 
пред’явивши біометричний закордонний паспорт 
України. Про це він заявив на зустрічі з варшавсь-
ким Євромайданом. «Я вважаю, цей паспорт, яким 
я дуже пишаюся,  не іграшка. Я поїхав до аеро-
порту в Америці, сів на літак. Вони подивилися на 
мій паспорт, не було ніяких питань, хоча Аваков 
і викликав до себе посла США, аби попередити, 
щоб мене не випускали за цим паспортом, тому 
що він не дійсний. Потім я приїхав до Польщі, мені 
посміхнулися і сказали: «Проходьте, ласкаво про-
симо!» — розповів Саакашвілі.
 Як повідомлялося, раніше колишній пре-
зидент Грузії й екс-глава Одеської облдержад-
міністрації заявляв, що безперешкодно приїхав 
із США до Польщі, не вдаючись до дипломатич-
ної допомоги. 26 липня політики від Радикальної 
партії заявили про те, що екс-президента Грузії 
і колишнього голову Одеської обласної держад-
міністрації позбавили громадянства України. Де-
ржавна міграційна служба України підтвердила 
факт позбавлення Саакашвілі громадянства. Сам 
Саакашвілі  заявив, що буде домагатися повер-
нення в Україну.
 До речі, вчора Саакашвілі вже відбув із 
Польщі.

Адвокати Януковича викликають 
на допит європейських лідерів
 Захист екс-президента Віктора Януковича на-
полягає на допиті екс-глави МЗС Німеччини Фран-
ка-Вальтера Штайнмаєра, керівника Департаменту 
континентальної Європи МЗС Франції Еріка Фурн-
бє та голови МЗС Польщі Радослава Сікорського. 
Про відповідне клопотання, подане до ГПУ, пові-
домляє прес-служба адвокатського об’єднання 
«АВЕР ЛЕКС». Захист аргументує свою позицію 
тим, що саме ці чиновники в лютому 2014 року га-
рантували врегулювання кризи в Україні і разом з 
лідерами опозиції та Януковичем підписали від-
повідну угоду.
 «Необхідно їх допитати та з’ясувати, чи не 
діяли європейські гаранти Угоди у змові з ліде-
рами опозиції під час здійснення державного пе-
ревороту в Україні у лютому 2014 року», — вва-
жає адвокат Віталій Сердюк. Він також зазначив, 
що 22 лютого 2014 року Янукович направляв їм 
листи з проханнями втрутитися «для відновлен-
ня конституційного порядку в Україні, забезпе-
чення законності, миру, правопорядку та захис-
ту громадян України від свавілля, насильства, 
відкритого терору та переслідувань за політич-
ними ознаками». «І умови Угоди, і листи Віктора 
Януковича про їхнє виконання — усе це повністю 
проігноровано як опозицією, так і європейськими 
лідерами, які гарантували цю Угоду. Отже, треба 
з’ясувати, чому так сталося і хто дійсно винен у 
тих катастрофічних подіях, які стали наслідком 
силового захоплення влади в Україні», — наго-
лосив адвокат.

НАБУ розслідує «Роттердам плюс»
 НАБУ проводить розслідування за фак-
том зловживання службовим становищем поса-
довими особами НКРЕКУ, які затвердили фор-
мулу «Роттердам +». Про це йдеться в ухвалах 
Солом’янського районного суду Києва від 10 лип-
ня.  НАБУ направило до суду низку клопотань, 
якими просило допустити детективів до банківсь-
ких документів Центренрего і Дніпроенерго для 
перевірки обґрунтованості затвердження форму-
ли «Роттердам +».
 «Досудовим розслідуванням встановле-
но, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи 
службове становище всупереч інтересам служ-
би та діючи в інтересах генеруючих компаній, на-
вмисне, з метою створення умов отримання ГК 
ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року під 
час розробки порядку формування оптової рин-
кової ціни («Роттердам +») забезпечили вклю-
чення в нього явно необґрунтованої формули, яка 
збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони 
створили всі необхідні умови для зростання ціни 
продажу електричної енергії на оптовий ринок», 
— йдеться в ухвалі суду.
 Наразі Бюро проводить досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні за фактом 
зловживання службовим становищем посадови-
ми особами НКРЕКУ, які в 2016 році брали участь 
в ухваленні постанови № 289 «Про затверджен-
ня Порядку формування прогнозної оптової рин-
кової ціни електричної енергії» (формула «Рот-
тердам +»). ■

НОВИНИ ПЛЮС■ Наталія ЛЕБІДЬ

В одному з попередніх номерів 
«Україна молода» вже писала 
про те, що Фонд державного 
майна оголосив початок про-
ведення аукціонів із продажу 
державного пакета акцій 8 
енергетичних компаній. Одно-
часно з приватизацією держ-
пакетів акцій буде впровадже-
не й так зване «стимулююче 
тарифоутворення» на ринку 
електроенергії. Сама назва 
нововведення вже натякає на 
те, що формування тарифів 
буде віддано на відкуп новому 
власнику. А, отже, постраждає 
споживач. Спробуємо розібра-
тися у тому, як пов’язані між 
собою приватизація, тарифо-
утворення та черговий набіг 
на наші з вами гаманці.

Що таке RAB-регулювання?
 Про перехід на так зване 
стимулююче тарифоутворення 
в Україні говорять приблиз-
но з 2008 року. Проте лише 
10 грудня 2015 року Кабінет 
Міністрів підтримав законо-
проект НКРЕКП, яким про-
понується відмовитися від за-
старілої методики розрахунку 
тарифів на послуги природних 
монополій і перейти до євро-
пейського стимулюючого ре-
гулювання.
 Останнє має назву RAB-
регулювання, або Regulatory 
Asset Base — регульована 
база інвестованого капіталу. 
В чому його суть? Якщо ко-
ротко — то в залученні інвес-
тора. Уявімо, що останній має 
бажання вкласти кошти, ска-
жімо, у ту ж таки енергетичну 
галузь. Як його зацікавити? 
Пропонуючи цілком легаль-
ний дохід — певний відсоток 
від вартості викуплених інвес-
тором активів. Хто сплачува-
тиме такий відсоток? Держа-
ва. А точніше, державне під-
приємство «Енергоринок», 
яке розподіляє кошти між ви-
робниками електроенергії.
 Кошти ж ці напряму зале-
жать від затвердженої собі-
вартості виробництва елект-
роенергії. І щоби виплатити 
інвесторам їхні законні від-
сотки, собівартість електро-
енергії доведеться збільшу-
вати. Ключове питання зараз 
лише у тому, наскільки зросте 
ціна за надані споживачу пос-
луги? Вочевидь, це залежить 
від того, яка саме модель RAB-
регулювання буде взята на оз-
броєння. Або, простіше кажу-
чи, про який відсоток домо-
вляться держава та інвестор.
 У 2013 році, коли тема 
RAB-регулювання була вкотре 
винесена на порядок денний, 
пропонувалося встановити для 
обленерго дохід на «старий ка-
пітал» (тобто викуплені акти-
ви) у розмірі 0% протягом пер-
шого року і щорічним підви-
щенням доходу до 3%. Така 
нецікава для інвесторів, але 
цілком прийнятна для спожи-
вача схема мала бути впровад-
жена задля захисту інтересів 
останнього. Але тоді, у 2013-
му, обленерго відкинули таку 
пропозицію.
 Іще одне, окреме питання 
полягає у тому, хто і як оці-
нюватиме «старий капітал». 
Адже якщо оцінити умовне 
підприємство у 100 мільйонів, 
нарахування за відсотками, 
скільки б вони не станови-
ли, буде одним, а якщо у 200 
мільйонів, то, відповідно, — 

вдвічі більшим. Колишній 
член НКРЕКП Андрій Герус 
вважає, що оцінювання «ста-
рого капіталу» має відбувати-
ся за методологією, яка була 
розроблена у 2015 році, а не в 
2016-му. Бо остання завищує 
вартість активів, каже він.
 Отже, електроенергія в Ук-
раїні, очевидно, знову подо-
рожчає. Адже ще більше час-
ток підприємств цієї галузі пе-
рейде до приватних власників. 
При цьому слід зауважити, 
якщо держава стане штучно 
завищувати вартість активів, 
вона виграє від подібних мані-
пуляцій, бо чим вища вартість 
підприємств, тим більше кош-
тів за приватизацію відійде до 
казни. Інвестор також не буде 
ображений, адже згодом він 
отримає свої відсотки: чим 
більшу суму він викладе за 
свою покупку, тим більший 
дохід вона йому забезпечить. 
Єдиною постраждалою сто-
роною у цих оборудках буде, 
традиційно, пересічний ук-
раїнець, котрий і зараз ледь 
витримує тягар комунальних 
виплат.

Друзі Президента
 Ще рік тому близький до 
Президента Порошенка голо-
ва НКРЕКП Дмитро Вовк не 
приховував того факту, що 
тарифи зростуть. В інтерв’ю 
«Економічній правді» він 
прогнозує зростання ціни на 
електроенергію на 10% — в 
разі приєднання компаній до 
RAB-регулювання.
 І це при тому, що ще до-
стеменно невідомо, який саме 
відсоток від доходів при пере-
веденні енергетичних підпри-
ємств на стимулююче тарифо-
утворення запропонує їхнім 
новим власникам держава. 
За даними депутата Верхов-
ної Ради Вікторії Войціць-
кої, НКРЕКП «збирається за-
класти в так зване RAB-регу-
лювання дохідність для обле-
нерго на рівні 12,5% річних 
на нову базу (йдеться про ін-
вестиції в нові активи) і так 
само 12,5 річних дохідності 
на стару базу (наявні активи 
компаній)», — пише вона в 

своїй авторській колонці.
 Цифра у 12,5% — завели-
ка, нічим не обґрунтована і 
доволі цинічна, підкреслює 
Войціцька.
 «Ось така суть стимулюю-
чого регулювання за українсь-
кою версією — регулярно по-
вертати друзям Президента 
величезні відсотки від ново-
оціненої регуляторної бази. 
Це просто чергова бізнес-схе-
ма від Президента під назвою 
«справедлива ринкова пере-
оцінка», що напряму є кешом 
власникам обленерго. З нови-
ми рішеннями про РАБ тепер 
кожен із нас буде платити в 
рази вищі ціни за електрое-
нергію, тепло, воду, а потім 
і газ. «Роттердам+» та абон-
плата за газ — то були квіточ-
ки — подачка з барського сто-
лу. От тепер будуть справжні 
ягідки — додаткові десятки 
мільярдів гривень у кишені 
друзів Президента», — зазна-
чає вона.
 А для того щоб зрозумі-
ти, про яких саме друзів йде 
мова, варто поставити інше 
запитання, а саме: кому в Ук-
раїні належать обленерго?
 Відповідь на нього є давно 
відомою: вся енергетика Ук-
раїни, по суті, в руках 5 ук-
раїнських олігархів та однієї 
російської компанії. Мова 
про VS Energy, котра є ліде-
ром за кількістю активів, во-
лодіючи майже третиною ук-

раїнських обленерго. Ця гру-
па належить російським біз-
несменам на чолі з Михайлом 
Спектором, до неї також вхо-
дять Євген Гінер, Михайло 
Воєводін і колишній віце-спі-
кер Держдуми РФ Олександр 
Бабаков (той самий Бабаков, 
котрий голосував за анексію 
Криму).
 Решта ж енергетичних 
підприємств поділені між Рі-
натом Ахметовим, Ігорем Ко-
ломойським, Юрієм Бойком, 
Ігорем Суркісом і Костянти-
ном Григоришиним. Перший 
з них — Ахметов — на май-
бутньому аукціоні вже бу-
цімто пригледів собі «Дніпро-
обленерго», і це, можливо, не 
єдиний лот, котрий зацікавив 
найбагатшого українця. Кому 
ж дістанеться решта обленер-
го — сказати тяжко. Можли-
во, «своїм» олігархам, а мож-
ливо, і «делегатам» з держа-
ви-агресора, які останнім ча-
сом вправно мімікрують під 
європейські компанії.
 У будь-якому разі, 12,5% 
річних від вкладених в обле-
нерго коштів вже чекають на 
нових власників. Оборудка, 
схоже, погоджена на найви-
щому рівні, тож і потенцій-
ні інвестори, і «пересічні гро-
мадяни» мають уже зараз го-
тувати кишені. Тільки перші 
— щоб покласти туди гроші, 
а другі — щоб із ними розпро-
щатися. ■

ЖИТИ ПО-НОВОМУ

Від тарифів на світло в очах темніє
Чим обернеться для українців впровадження стимулюючого 
тарифоутворення?

■

Струм, який йтиме приватизованою інфраструктурою обленерго, обійдеться українцям дорожче, ніж зараз.❙

ТОЧКА ЗОРУ

 Тим часом цікаве бачення ситуації висловив керуючий партнер інвес-
тиційної компанії Capital Times Ерік Найман. З одного боку, він відзна-
чив, що RAB-регулювання є способом примусу приватних акціонерів роз-
подільних компаній до інвестицій в модернізацію електромереж. «Раз уже 
так вийшло, що відбулася приватизація обленерго і, по-суті, монопольні 
енергетичні мережі, створені ще в Радянському Союзі, виявилися у при-
ватних руках, то залишається тільки їх контролювати. У тому числі за тех-
нічними параметрами. Тобто вони зобов’язані передавати електроенергію 
від виробника до споживача, а з іншого боку робити необхідні вкладення і 
ремонти цих мереж, але також і контролювати їхні тарифи», — сказав він.
 Водночас експерт висловив сумнів, що введення стимулюючого тари-
фоутворення призведе до значного зростання іноземних інвестицій в ук-
раїнську енергетику. На його думку, це стане можливим тільки після про-
ведення судової реформи. «Для приходу іноземних інвестицій потрібна 
судова реформа. Тому що ви тут побудуєте, а потім рішення якогось суду 
у вас це відбере. Без судової реформи нічого не буде», — підкреслив ін-
вестбанкір.

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У Берегівському районі Закарпатської об-
ласті планують відродити єдине у нашій 
державі золоте родовище — Мужіївське. 
За новою інвестпрограмою американсь-
кої компанії, що становить 100 мільйонів 
доларів, рівень видобутку благородного 
металу хочуть збільшити в чотири рази. 
Передбачається, що інвестори вийдуть 
на пік видобутку через п’ять років, коли, 
за прогнозами, у світі має знову різко 
зрости вартість золота. 
Робота інвестора, втім, уже стартувала 
під супровід скандалу: критики ствер-
джують, що за маскою «американської 
компанії» ховаються добре знайомі ук-
раїнцям люди з оточення Віктора Януко-
вича.

Те, що залишили римляни... 
 Село Мужієве розташоване на само-
му заході нашої держави, неподалік від 
угорського кордону. Золото в цих кра-
ях, як свідчать історичні дані, видобу-
вали ще кельти і римляни. Турки у се-
редньовіччі вивезли з місцевих окол иць 
близько 20 тонн золота. А з каоліна, по-
роди, в якій, власне, і розмiщуються зо-
лоті жили, за Австро-Угорщини виго-
товляли знамениту віденську порцеля-
ну. 
 Промисловий видобуток золота 
сюди прийшов наприкінці 90-х років 
минулого століття. В 1999 році був на-
віть відлитий перший стандартний зли-
ток у 400 унцій (12,44 кг). Глибина за-
лягання золота — 180 метрів. У серед-
ньому з однієї тонни руди отримували 
6 грамів благородного металу. Рудник 
був одним із найперспективніших у де-
ржаві, але плани з його подальшого роз-
ширення зруйнувала екологія. У місце-
вих мешканців були зафіксовані вели-
чезні показники смертності від онколо-
гічних захворювань, серцево-судинних 
і шлункових. 
 Аналізи питної води показали, що 
люди звинувачували у своїх бідах про-
мисловців зовсім не даремно: вміст свин-
цю перевищував норму в 23 рази, кад-
мію — у 8,2, до того ж було виявлено 
надлишок інших важких металів. У 

квітні 2010 року підприємство, що ви-
добувало золото, оголосили банкрутом. 
Виробництво закрилося, видобувши 840 
кілограмів золота. Причини закриття: 
вартість видобутого грама була меншою, 
ніж затрати на його виробництво.
 У надрах залишилося 55 тонн золо-
та, 800 тонн срібла, 1 млн. тонн цинку 
та 400 тис. тонн свинцю.  
 Якщо перевести ці найменування у 
грошовий еквівалент, можна сказати, 
що під землею у Берегівському районі є 
3,8 мільярда доларів...
 Плани видобувати цінні метали іс-
нували й раніше. У буремному 2014 
році ліцензією на використання руд-
ника володіла «Карпатська рудна ком-
панія», яку, за даними ЗМІ, контролю-
вав Валерій Бредихін, діловий партнер 
керівника МВС часів Віктора Янукови-
ча одіозний Віталій Захарченко. 

З прицілом на світові ринки 
 За даними Держгеокадастру, нещо-
давно інтерес до Мужіївського родови-
ща виявила американська компанія 
Avellana Gold, яка розробила проект із 
видобутку золота і золото-поліметаліч-
ної руди, в який планують інвестувати 
близько 100 мільйонів доларів. Амери-
канці заявили, що планують розробля-
ти нову інфраструктуру і нову стратегію 

освоєння Мужіївського родовища.
 Стара інфраструктура суттєво обме-
жувала можливості родовища, дозволя-
ючи видобувати щонайбільше 120 тис. 
тонн руди за рік. Сьогодні ж інвестори 
планують організувати високоефектив-
не виробництво з річним видобутком у 
500 тис. тонн. Для цього Avellana Gold 
планує включити у розробку одночасно 
золоті і золото-поліметалічні руди. 
 Реалізація «золотих проектів» сьо-
годні, як вважають експерти, є доволі 
перспективною. Насамперед з огляду на 
динаміку зростання світових цін на зо-
лото. Сьогодні, як відомо, вартість ун-
ції (31,1 грама) становить 1200—1275 
доларів. Це, звичайно, менше, ніж було 
у піковому для золота 2013-му, коли за 
унцію давали більше 1700 доларів, але 
більше, ніж торік, — коли ціна золота 
упала до 1100 доларів. 
 Експерти вважають, що йдеться про 
початок нової тенденції до тривалого і 
неквапливого зростання. І вже через 
п’ять років вартість унції золота у світі 
може становити 1800 доларів, що мало 
би перекрити пік 2013 року. Таким чи-
ном, на мужіївському золоті — теоре-
тично — можна непогано заробити. Ви-
ходячи з обсягів видобутку, можна при-
близно підрахувати, що за рік вдасть-
ся отримати золотого металу на 115 
мільйонів доларів. Або й більше, якщо 
світові ціни зростатимуть швидше. 
 Щоправда, вести мову про прибу-
ток сьогодні завчасно: наразі ще не зро-
зуміло, якою буде собівартість видо-
бутку однієї унції. Для держави поява 
на ринку власного золота — безсумнів-
ний плюс. Зарубіжні інвестиції у видо-
буток дозволять поліпшити торговель-
ний баланс, тим паче що країна менше 
купуватиме його за кордоном і — знову 
ж таки теоретично — навіть зможе про-
давати метал. З іншого боку, це змога 
поповнити золотий запас держави. Він, 
як відомо, складається із золота у злит-
ках, формує його Національний банк, 
а сам золотий запас є частиною золото-
валютних резервів. Тим паче що, за віт-
чизняним законодавством, дорогоцінні 
метали, видобуті в Україні, їх виробник 
має насамперед запропонувати купити 
державі. І лише якщо Нацбанк відмо-
виться від купівлі, тоді це золото мож-
на продавати на ринку. 

Тінь Захарченка над українським 
рудником 
 Знову ж таки для держави вигідно за-
лучати інвестора у видобувну галузь Ук-
раїни. Адже, за оцінками геологів, пер-
спективні поклади цінних металів міс-
тяться не лише у найзахіднішому регіоні 
нашої країни, а й на півдні і центрі Ук-
раїни: Кіровоградщині, Одещині, Дніп-
ропетровщині, Запоріжжі, а також До-
неччині та Луганщині. А тому початок 
успішної роботи інвестора на Закарпат-

ті може слугувати сигналом для інших. 
 Тим паче що, за словами геологів, 
нові перспективні родовища на місцях 
залягання у Дніпропетровщині і За-
поріжжі є значно цікавіші за розпіа-
рене Мужіївське. Тут, за попередніми 
оцінками, залягає близько тисячі тонн 
золота. 
 Утiм підземні надра України багаті 
не лише золотом, а й великою кількіс-
тю інших цінних металів. Які можуть 
принести державі мільярди. Це — бе-
рилій, цирконій, ніобій, тантал, літій. 
Уже навіть розвідані деякі родовища, 
як, наприклад, Пержанське, Азовське, 
Мазуровське, Полховське, Мостове. У 
перспективі їх освоєння може дозволи-
ти нашій державі вийти на світовий ри-
нок із чистими або надчистими метала-
ми: галієм, індієм, талієм, берилієм, 
германієм, паладієм. Усього — понад 
400 найменувань. 
 Проте для початку роботи необхідні 
великі кошти. Або ж інвестори мають 
чітко розуміти, що їх бізнес в Україні 
надійно захищений плюс їм гарантова-
на державна підтримка. Чого, звісно ж, 
сьогодні не існує. 
 І саме в цьому контексті журналіс-
ти проаналізували активність амери-
канського інвестора щодо не найцікаві-
шого родовища в Україні. З’ясувалося, 
що «Карпатська рудна компанія», яку 
у 2014 році контролював соратник Ві-
талія Захарченка, того ж року пере-
реєструвалася і стала приватним акціо-
нерним товариством. Не змінивши при 
цьому назви. Але згодом її власником 
стала компанія «Авеллана Голд ЛТД», 
зареєстрована у Нью-Йорку. 
 Трапилося це у 2016 році. Подро-
биць угоди не розголошували. Сьогод-
ні ж, нагадаємо, саме Avellana Gold має 
намір інвестувати круглу суму в розви-
ток забутого родовища. 
 Новий менеджмент «Карпатської 
рудної компанії» вкрай нервово ста-
виться, коли його асоціюють із «ка-
том Майдану» Віталієм Захарченком, 
а також у незаконності придбання цієї 
структури. І запевняє: жодних кон-
тактів iз колишніми можновладця-
ми не мав і не має, а угода, яку уклала 
Avellana Gold iз купівлі «КРК», повніс-
тю відповідає законодавству. А у квіт-
ні нинішнього року навіть звернувся до 
Генеральної прокуратури з проханням 
перешкодити «інформаційним атакам» 
навколо Мужіївського родовища. 
 Існує навколо цієї історії і ще один 
цікавий факт. На території Мужіївсь-
кого родовища розташоване сховище 
відпрацьованої породи. Що залиши-
лося ще з тих років, коли підприємс-
тво працювало. У ньому, за попередні-
ми даними, є 1 тонна видобутої золото-
носної руди та 4,5 тонни руди срібла. У 
грошовому еквіваленті це становить 32 
і 3 мільйони доларів відповідно...  ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 НАК «Нафтогаз України», окрилений 
першою перемогою у Стокгольмському ар-
бітражі, вирішив збільшити розмір позив-
ної вимоги до російського газового моно-
поліста на 5 мільярдів доларів. Позов сто-
сується нашого транзитного контракту. 
 «За транзитним контрактом ми чекає-
мо рішення по наших позовах. У «Газпро-
ма» там теж є позов, але на дуже невели-
ку суму (близько 7 млн. доларів). Наші по-
зовні вимоги — більше 13 млрд. доларів, 
це ті, які вже виставили, а ми ще вистави-
мо на понад 5 мільярдів доларів», — ска-
зав комерційний директор компанії Юрій 
Вітренко.

 Посадовець також висловив думку, що 
у випадку, якщо у майбутньому «Газпром» 
повністю відмовиться від транспортуван-
ня газу через Україну, то ГТС можна вико-
ристати для експорту газу вже українсько-
го видобутку. А завдяки застосуванню су-
часних технологій Україна цілком може 
покрити власні потреби і вийти на експорт 
газу.
 Якщо НАК зможе відстояти цю свою по-
зицію у суді, для «Газпрому» це стане до-
волі суттєвим ударом. Адже компанія, яку 
ще кілька років тому вважали нетонучим 
монстром світової газовидобувної галузі, 
сьогодні переживає непрості часи. Так чис-
тий прибуток гіганта за російськими стан-
дартами бухобліку за перше півріччя 2017 

року скотився майже до нуля — 17,4 мі-
льярда рублів — з 194,417 мільярда рублів 
за січень-червень 2016 року. Навіть більше 
— у другому кварталі 2017 року в «Газпро-
му» був збиток (!) у 90 млрд. рублів, тоді як 
за квітень-червень 2016 року головна ком-
панія отримала символічний прибуток — 
7,2 млрд. рублів.
 Відзначається, що фінансові показни-
ки компанії могло зіпсувати зростання 
курсу євро по відношенню до російського 
рубля, а також проведена компанією пере-
оцінка основних активів, яка призвела до 
зростання амортизації, а значить — і собі-
вартості. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Прокачували? Заплатіть! 
«Нафтогаз України» збільшує розмір свого позову 
до Стокгольмського арбітражу проти «Газпрому». 
Російська компанія чи не вперше за свою історію 
спрацювала зі збитками 

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Варшаву можете викреслювати...
 Через п’ять років Польща, як заявив 
глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковсь-
кий, буде значно менше залежати від 
поставок газу з РФ або й зовсім стане 
незалежною від російського блакитного 
палива.
 «Зараз ми залежні від російського 
газу, але ми вже прийняли рішення про 
диверсифікацію поставок: ми побудува-
ли LNG-термінал і вже імпортуємо газ з 
інших регіонів — наприклад, з Катару 
або в перспективі зі США (якщо ціна нас 
влаштує)», — відзначив глава поль-
ського МЗС. За його словами, у чер-
вні Польща вже прийняла один танкер зі 
США і зараз очікує пропозицій амери-
канців за ціною. Також Польща підписа-
ла угоду з Данією і Норвегією про будів-
ництво Baltic Pipe — газопроводу,  який 
повинен з’єднати газотранспортні систе-
ми Данії і Польщі.
 Тож через п’ять років поляки, як 
сподівається головний дипломат цієї 
дер жави, третину своїх потреб покрива-
тиме власним виробництвом, іншу тре-
тину — розраховує отримувати через 
LNG-термінал і решту — по газопрово-
ду з Норвегії.

■

Сусідня Польща показує приклад Україні, 
як треба правильно зіскакувати з російської 
«газової голки».
Фото з сайта polradio.pl.

❙
❙
❙
❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Золота маска 
Інвестори готові вкласти 100 мільйонів доларів у 
відновлення Мужіївського золотоносного родовища. 
Скептики стверджують, що за цими потугами стоять 
люди Віктора Януковича

■

Мужіївське родовище вважають бідним 
на золотоносні руди, але за сприятливих 
обставин може приносити мільйонні 
прибутки.
Фото з сайта ua-reporter.com.

❙
❙
❙
❙
❙
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БРЕКЗИТ

Дороге 
розлучення
Великій Британії 
доведеться заплатити 
Брюсселю щонайменше 
40 млрд. євро за вихід 
із євроспільноти
Ігор ВІТОВИЧ

 Речник британського прем’єр-міністра 
Терези Мей заявив, що «не визнає» суми 
в 40 млрд. євро, яку, за повідомленнями 
ЗМІ, країна мала б сплатити до бюджету 
Євросоюзу перед виходом зі спільноти. 
А напередодні газета «Санді Телеграф» 
повідомила з посиланням на свої джерела 
в уряді, що переговорники готові погоди-
тися на сплату до скарбниці ЄС 36 млрд. 
фунтів стерлінгів, тобто тих же 40 млрд. 
євро. Ця сума має покрити зобов’язання 
перед ЄС до кінця семирічного бюджетно-
го періоду, тобто до грудня 2020 року. 
 Як зазначалося, на думку сторін пе-
реговорного процесу, це єдиний спосіб 
після місяців зволікань у справі виходу 
Сполученого Королівства зі спільноти 
нарешті просунутися вперед. У провід-
них британських газетах, «Телеграф» і 
«Таймс», євроскептичні депутати від 
правлячої Консервативної партії звину-
ватили переговорні сторони у спробі при-
йняти стратегічні рішення без узгоджен-
ня з парламентом і в той час, коли провід-
ні ініціатори Брекзиту, як-то міністр за-
кордонних справ Боріс Джонсон і міністр 
міжнародної торгівлі Лаєм Фокс, пере-
бувають у відпустці. У відпустці і глава 
уряду Тереза Мей. Євроскептики вважа-
ють суму «за розлучення» занадто висо-
кою, а деякі взагалі не бажають чути про 
жодні зобов’язання і відкупні за них. На-
гадаємо, що Велика Британія розпочала 
процедуру виходу зі складу ЄС у березні 
цього року і повинна завершити її до кін-
ця березня 2019 року. 
 Британія боїться залишитися біля 
розбитого корита після втрати бага тьох 
зв’язків з ЄС, тому за цей час має виріши-
ти не лише зовнішні, а й внутрішні про-
блеми. Британський міністр фінансів 
Філіпп Хеммонд заявив в інтерв’ю фран-
цузькій газеті «Монд», що його країна не 
збирається робити податки нижчими за 
середньоєвропейський рівень, щоб і на-
далі залучати інвестиції. Ще зовсім не-
давно він переконував громадськість у 
протилежному, що в Брюсселі розціни-
ли як шантаж. Але, як бачимо, слова зі 
справами розходяться. Адже британське 
міністерство фінансів уже оголосило про 
намір скоротити податки на корпорації 
до 2020 року з теперішніх 20% до 17 %. 
Це стане найнижчою ставкою серед усіх 
країн «великої двадцятки», де ЄС пред-
ставлений як одна країна. І кому має ві-
рити Брюссель? 
 На компенсаційних виплатах Лондона 
наголосив і єврокомісар iз питань бюдже-
ту Ґюнтер Еттінґер в інтерв’ю німецькому 
виданню «Більд». Попри те, що офіцій-
ний вихід Великої Британії зі складу ЄС 
запланований на 29 березня 2019 року, 
Лондону доведеться ще впродовж певно-
го часу нести фінансову відповідальність 
перед Брюсселем з огляду на низку дов-
гострокових програм. Брати фінансову 
участь у цих програмах Сполучене Ко-
ролівство зобов’язалося раніше, підкрес-
лив єврокомісар.
 Проте у довгостроковій перспективі 
Євросоюз у будь-якому разі після Брекзи-
ту недоотримуватиме від 10 до 12 млрд. 
євро бюджетних коштів щороку. Покрити 
дефіцит планується за рахунок скорочен-
ня витрат і збільшення навантаження на 
інші країни-члени спільноти, додав євро-
комісар. Еттінґер також висловив думку, 
що в подальшому Брюссель відмовиться 
від практики фінансових послаблень для 
низки країн ЄС. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Італійські поліцейські на півдні Сицилії затрима-
ли 15 пожежників-волонтерів, звинувативши їх у під-
палюванні лісів. За версією слідства, вони навмисно 
влаштовували пожежі, аби заробляти на гасінні. За-
тримані  працювали як додаткова бригада. За версією 
поліції, після того як волонтери влаштовували підпал, 
вони або їхні родичі телефонували за терміновим но-
мером «115» і викликали бригаду.
 Попри статус волонтерів, вони отримували за 
кожну годину роботи 10 євро. Влада звернула на них 

увагу після того, як з’ясувалося, що кількість пожеж, 
на які виїжджала бригада, приблизно втричі переви-
щувала середню кількість виїздів по країні. Лідер 
бригади іноді пропускав свої зміни, аби влаштовува-
ти пожежі. Під час чергування він виїжджав зі стан-
ції, влаштовував підпал і повертався, аби дочекатися 
виклику. Зараз палій перебуває під домашнім ареш-
том, повідомляє британська газета «Гардіан» із по-
силанням на поліцейських.
 Нинi на Сицилії лютують 39 активних пожеж. 
Більше за всіх постраждали провінції  Палермо, Мес-
сіна та Енна. Особливе занепокоєння викликає поже-

жа в славетній Долині Храмів, одній із найвідвіду-
ваніших пам’яток італійського острова. Вогонь досяг 
руїн Агридженто, але не загрожує археологічним роз-
копкам, які там проводять.
 Європа зіштовхнулася з аномальною спекою 
цього літа: минулого тижня в низці країн півдня кон-
тиненту температура повітря сягала 44 градусів за 
Цельсієм. 10 європейських країн випустили офіцій-
не метеозастереження, закликаючи людей не ви-
ходити на вулицю вдень і пити більше води. Цьо-
горічне літо стало найспекотнiшим на Апеннінах за 
останні 200 років. За кількістю цьогорічних пожеж 
(371) Італія посідає перше місце серед європейських 
країн. А за кількістю випаленої землі (72 тис. 39 гек-
тарів) — друге після Португалії (115 тис. 323 гекта-
ри). Посуха вже завдала країні збитків на більш ніж 
два мільярди доларів.  
 Щонайменше двоє людей померли від спеки 
(в Румунії та Польщі), десятки по всій Європі до-
правлено до шпиталів із тепловими та сонячними 
ударами. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Лідер німецької Вільної 
демократичної партії (ВДП) 
Крістіан Лінднер запевнив, що 
визнання анексії Криму Росією, 
яка суперечить міжнародному 
праву, неприйнятне для нього 
та його партії. Про це політик 
сказав у своєму відеозверненні, 
оприлюдненому днями на його 
сторінці в мережі «Фейсбук». У 

ньому він прояснює свою пози-
цію щодо питання покращення 
відносин iз Росією.
 При цьому він закидає ЄС 
пев ну поблажливість упро-
довж три валого часу щодо до-
тримання санкційного режи-
му. «Однак якщо спостері-
гається прогрес, то санкції по-
винні бути по слаблені, крок за 
кроком, не як аванс із боку За-
ходу, але поетапно це має бути 

можливим», — наголосив Лін-
днер. На його думку, питан-
ня Криму на даний момент 
розв’язати не вдасться, про 
анексію півострова потрібно 
говорити ніколи не приймати, 
але не варто всі інші питання 
прив’язувати до нього, оскіль-
ки в такому разі не буде про-
гресу у відносинах із Росією. 
За його словами, прикладом 
такого тривалого тимчасово-
го стану може бути Північний 
Кіпр (самопроголошена де-
ржава, яку визнала лише Ту-
реччина. — Ред.).
 Згідно з останніми соціоло-
гічними опитуваннями, Віль-
на демократична партія має 
підтримку близько восьми від-
сотків виборців та проходить у 
Бундестаг на виборах 24 верес-
ня, зазначає «Німецька хви-
ля». Можливим є її входжен-
ня в урядову коаліцію з христи-

янськими демократами Ангели 
Меркель. Керівництво ВДП пос-
лідовно виступало із засуджен-
ням дій Росії в Україні та за від-
повідні санкції проти Москви.
 Позиція федерального уря-
ду Німеччини у питанні анексії 
Криму не змінилася і зали-
шається, як і позиція всього 
Євросоюзу, абсолютно чіткою 
та однозначною: анексія ук-
раїнського Криму розглядаєть-
ся як порушення міжнародно-
го права, яке ставить під питан-
ня мир у Європі. На цьому на-
голосила заступниця речника 
німецького уряду Ульріке Дем-
мер у понеділок, коментуючи 
заяву голови Вільної демокра-
тичної партії Крістіана Ліндне-
ра. Німецькі ЗМІ жваво обгово-
рюють «кримські» заяви Лінд-
нера. Тон більшості публікацій 
такий, що краще б він промов-
чав. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Польський уряд прий-
няв рішення про будівництво 
першої в країні атомної елек-
тростанції, повідомляє інфор-
магенція ПАП. Наразі триває 
вибір місця для будівництва. 
Розглядають дві місцевості у 
Поморському воєводстві на 
півночі країни: Лубятово-Ко-
паліно на узбережжі Балтій-
ського моря та Жарновєц на 
узбережжі Жарновєцького 
озера за якихось 20 кіломет-
рів від узбережжя Балтики. 
 Друга опція є кращою з ба-
гатьох причин. Адже там уже 
діє гідроелектростанція і по-
ряд ще в часи Польської На-
родної Республіки (у 1982—
1989 роках) будували першу 
польську АЕС на чотирьох ре-
акторах. Будували — та недо-
будували. Після аварії на Чор-
нобильській АЕС ставлення і 
уряду, і населення до атом-
ної енергетики змінилося на 
різко негативне. 1989 року, 
коли соціалістична Польща 
переживала глибоку еконо-
мічну депресію, місцеве насе-
лення ініціювало референдум 
про закриття об’єкта. 86,1% 
його учасників висловилися 
за припинення будівництва. 
Уряд в умовах підкошеної 
економіки не дуже й пручав-
ся. Так Польща залишилась 
без власної АЕС. 

 Тож тепер можна було б 
використати хоча б части-
ну збудованого 30 років тому 
і здешевити будівництво. 
Але місцеве населення і те-
пер налаштоване проти АЕС 
не менш рішуче, ніж відра-
зу після Чорнобиля. Тому до 
уваги беруть і регіон Лубято-
во-Копаліно, де є лише неве-
ликі села, дачі і будинки від-
починку. Курортники, як ві-
домо, референдуми не ініцію-
ють. 
 Відродження ідеї будів-
ництва першої власної АЕС 
спричинили два моменти. По-
перше, теперішня Польща 
економічно дуже міцно стоїть 
на ногах. По-друге, спрацю-
вав міцний прагматизм та не-
бажання пасти задніх. Адже 
сусідня Білорусь уже зводить 
власну АЕС (за 50 кілометрів 
від Вільнюса) і може стати 
конкурентом на ринку елек-
тричної енергії Східної Євро-
пи.  
 Це не припущення, а фак-
ти. Недарма глава МЗС Поль-
щі Вітольд Ващиковський за-
явив позавчора, що Варшава 
не має наміру в майбутньому 
купувати енергію з Білорусь-
кої АЕС: «Ми не змінимо нашу 
думку про придбання енергії з 
цієї станції. Я вважаю, що в її 
основі лежать небезпечні тех-
нології, а відсутність безпеки 
призвела до Чорнобиля. Тому 

ми проти цієї АЕС і не збирає-
мося співробітничати». 
 За старими планами, 
Жарновєцька АЕС повин-
на була мати чотири реакто-
ри ВВЕР-440 загальною по-
тужністю 1600 мегаватiв. 
Запуск планували на 2020 
рік. За новими, розробле-
ними 2014 року, старт пере-
носили на 2024 рік. Але те-
пер міністр фінансів Польщі 
передбачає, що відроджена 
АЕС запрацює у 2029 році. 
 Польський уряд також 
ще остаточно не визначив-
ся з постачальником техно-
логій та виконавцем робіт. 
Міністерство розвитку ствер-
джує, що найкориснішим 
було б придбати технології 
у французів, адже вони ма-
ють великий досвід у галузі 
атомної енергетики. Але 
відносини між Парижем та 
Варшавою помітно охоло-
ли після відмови польської 
сторони від уже узгоджено-
го контракту про придбан-
ня французьких військових 

гелікоптерів багатоцільово-
го призначення «Каракал». 
Натомість міністерство енер-
гетики переконує, що найоп-
тимальнішим варіантом 
було б використати китайсь-
кі та південнокорейські тех-
нології. Але і тут є перепона. 
Такі реактори в Європі ще не 
працюють, тому потрібно от-
римати схвалення і сертифі-
кацію органів ЄС. 
 Будівництво реакто-
ра потужністю 1000 мега-
Ватiв обійдеться приблизно 
в 16 млрд. злотих (близько 
4 млрд. євро). Мі ністр енер-
гетики Кшиштоф Тхожевсь-
кий під час спеціального 
інтерв’ю на цю тему в ефірі 
Польського телебачення на 
запитання ведучого стосов-
но того, «з ким будемо буду-
вати» — з французами чи ки-
тайцями, відповів: «Будемо 
самі, бо маємо на це гроші і 
здатні будувати». Чиновник 
також повідомив, що розроб-
ка проекту будівництва АЕС 
ще триває. ■

ЦИНІЗМ

Сам палю і сам гашу
На Сицилії затримали бригаду «пожежників-паліїв»

■

ДРУЗІ ПУТІНА

Іноді краще жувати
Лідер німецьких вільних демократів 
запевнив у неприйнятності визнання 
анексії Криму

■

АЛЬТЕРНАТИВА

За законом збереження енергії
Уряд Польщі прийняв рішення 
про будівництво першої в країні атомної 
електростанції              

■

Недобудована Жарновєцька АЕС.❙
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Марія СУЛИМА

Клуб виховання традицією 
«Краплинка» — таку назву має 
організація, що опікується діт-
ками переселенців із Донецької, 
Луганської областей та Криму. 
Сфера її активностей — роз-
вивальні заняття, вправи з ло-
гічного мислення, іпотерапія, 
розвиток дрібної моторики, оз-
доровлювальне плавання, каз-
котерапія та театр. Ще в «Крап-
линці» займаються яхтингом, 
на заняттях із якого малеча не 
просто тренується на вітриль-
никах, а й вивчає українську 
культуру загалом. Про діток-
«краплинок», традиції та проб-
леми клубу «Україні молодій» 
розповіла президент та ідей-
ний натхненник «Краплинки» 
Маріанна Варшавська.

Виховувати нове творче 
й активне покоління
 Загалом клуб проводить 
заняття у шести центрах: 
Межигір’ї, Димері, Вишгороді, 
Києві, Бородянці та Миколаєві. 
Торік його викладачі провели 
249 занять — це екскурсії в му-
зеї, майстер-класи з художни-
ками та майстрами, малювання 
піском та акрилом, робота з при-
родними матеріалами, а також 
їзда верхи, плавання та вітриль-
ний спорт. Під час кожного за-
няття залучено від 5 до 20 діток. 
Мета активістів «Краплинки» 
— виховувати нове творче й ак-
тивне покоління, здатне мисли-
ти, фантазувати, а не жертв вій-
ни та обставин. Один із проек-
тів клубу — «Козацькі забави» 
— передбачає творчий та фізич-
ний розвиток дитини, вивчення 
української історії та традицій. 
У клубі до співпраці весь час за-
лучають батьків. Це одна з най-
цінніших українських тради-
цій, адже спільна діяльність єд-
нає покоління.
 Особливе місце в діяльності 
клубу посідає яхтинг. Його діти 
опановують у центрі, що базуєть-
ся в Межигір’ї. Судна зберіга-
ються в приміщенні для яхт пре-
зидента-втікача Януковича. Тут 
діти слухають теоретичну час-
тину занять та готують човни. А 
практична проходить за 5 метрів 
— на Київському морі. Крім пе-
реселенців, серед «краплинків-
ців» є також вихованці дитячого 
будинку «Любисток», що у Но-
вих Петрівцях.
 «Якщо ти не стояв за штур-
валом, то ти не відчував себе ко-
ролем світу», — каже 12-річний 
Даня з Димера. Він займається 
у клубі вже 2 роки. Розповідає: 
хоче пов’язати своє майбутнє з 
вітрильним спортом. Хлопчик 
щосереди та щосуботи встає о 
6.30, щоб потрапити на заняття. 
Потім йому потрібно ще прой-
ти 3 км пішки на набережну до 
місця занять. Після тренування 
— втомлений знову йде вгору 
до воріт та ще до «маршрутки» 
3 км. Завдяки тренуванням, на-
полегливості, уважності він сам 
спокійно виходить у море. 
 Не відстають від нього і Бог-
дан із Софією. Дівчинка каже, 
що вже ходила в гори, їздить 
на велосипеді, катається на ро-
ликах і ковзанах. Але ж мріє 
про велику яхту. Софія приї-
хала з Донецька, тепер живе у 
Межигір’ї. У неї ще 2 братики та 
2 сестрички. А от сором’язлива 
Марійка родом із Луганська, те-
пер живе у Вишгороді. Спочат-
ку 9-річна дівчинка не дуже йде 
на контакт, утім поступово від-
кривається. Розповідає, що вже 
тут, у Вишгороді, в неї народив-
ся братик — Платон. У «Крап-
линці» вона навчилася плава-
ти, а цього року прийшла на ях-
тинг.

Усі діти різні — і це добре
 Маріанна Варшавська, спів-
засновник, тренер, президент та 
ідейний натхненник Клубу, одра-
зу привчає дітей до самостійності: 
вони самі збирають і розбирають 
своїх «Оптимістів», знають, що 
весь час на них має бути рятуваль-
ний жилет і що купатися можна 
лише тоді, коли їхні судна стоять 
в елінгу чітким рядочком. «Оп-
тимісти» — це перегонові одно-
місні яхти, на яких навчають ді-
тей вітрильного спорту. Проте у 
клубі учні знайомляться і навіть 
трiшечки випробовують також 
і «дорослі» човни. Пані Маріан-
на організовує виходи на крей-
серських яхтах у Київське море, 
де діти можуть покермувати вели-
ким судном. Цікаво спостерігати, 
як малі завзято тягнуть шкот, які 
зосереджені стоять за штурвалом 
і попри дитячі пустощі дотриму-
ють дисципліни, що має бути на 
борту. 
 До речі, дитина не має бути 
спортсменом, щоб займатися в 
«Краплинці». «Усі діти різні, і 
це добре, — каже Маріанна. — 
Це навчає дітей толерантності та 
гідного ставлення одне до одного 
попри відмінності. У нас є хлоп-
чик Олег. Він завжди допома-
гає всім на березі, дуже лагідний 
та чемний хлопець. Тільки води 
Олег боїться. Він зі своїм стра-
хом бореться вже 3 роки, як приї-
хав з Луганської області. Сьогод-
ні він не пішов на крейсерській 
яхті, залишився на березі. Інші 
діти знають про його страх, та 
не дражнять. Олег ходить до нас 
у басейн. На перші заняття він 
переодягався, заходив у басейн 
та сідав на лавочку. Так і сидів 
увесь час. Ми з тренером поспіл-
кувалися і вирішили не тиснути 
на хлопця. Хай сидить і дивить-
ся. Не заважає. Потім Олег почав 
заходити по коліна у воду, пізні-
ше по пояс, наприкінці першого 
року вже видихав у воду. У басей-
ні він зустрів своїх земляків з-під 
Луганська — щастя хлопчика не 
мало меж. Зараз він приходить на 
заняття із сестричкою Даринкою. 
Даші 3 рочки. Вони вдягають жи-
лети і сідають на килимку на бе-
резі. Мочать ніжки. Їм добре». 
 Зовні все здається легко. На-
справді за створенням цього клу-
бу стоїть титанічна праця заснов-
ників ГО та його керівника — 
Маріанни Варшавської. Для дітей 
навчання безплатне, тож фінансо-
вий бік — винятково турбота до-
рослих членів клубу. Це й дог-
ляд за суднами — більшість яких 
уже старенькі, облаштування при-
чалів, а ще треба було віднайти ба-
сейн, де діти плаватимуть. 
 Купити нові яхти — не по ки-
шені, адже один комплектний 
«Оптиміст» коштує 1 тис. євро. 
Нові вітрила — 110 євро, до речі, 
їх шиють у Вишгороді. Вартість 
одного набору рангоуту — 230 
євро. А ще витрачається багато 
часу викладачів — 2 дні трену-
вань і щонайменше 2 дні готуван-
ня до них. Гроші доводиться шу-
кати скрізь, оскільки в державі 
так звикли до волонтерських 
ініціатив, що сприймають їх як 
належне, тож і допомагати не вва-
жають за потрібне. 
 «2014 року, коли почалися 
події в Криму та на сході Украї-
ни, більшість людей розгубила-

ся, їм було точно не до дітей, — 
розповідає Маріанна Варшавсь-
ка. — Перше місце, куди ми при-
їхали з «Краплинкою», — це був 
гуртожиток у Межигір’ї, де меш-
кали переселенці з дітьми. Спо-
чатку до нас поставилися, як до 
всіх: гості щось покажуть чи роз-
кажуть і на тому все й закінчить-
ся. Але не закінчилося. 
 Узимку 2015-го ми «підхо-
пили» дітей з Димера. Допо-
міг Олексій Куліш. Ми з ним че-
рез фронт познайомилися. Він 

підрозділу мого чоловіка під ае-
ропорт 3 роки тягав усе: від трусів 
та їжі до вогнегасників, — з усіх 
сил допомагав нашим військо-
вим вижити. Я Олексію зателе-
фонувала, кажу, хочемо дітьми 
переселенців опікуватися, ти не 
підкажеш, до кого в Димері звер-
нутися? Пішли до директора гім-
назії Світлани Олексіївни Шак. 
Вона — беріть приміщення. Ще 
й викладача хорошого порадила. 
Так з’явився центр «Краплинка» 
у Димері. 
 Ще один осередок «Краплин-
ки» є в центрі Києва. Ще 2015 
року пішла до школи свого сина, 
питаю: «Переселенці є?». — «Пів-
школи». — «І як?» — «По-різно-
му, хтось швидше, а хтось дуже 
довго адаптовується». 
 Проявляється це по-різному. 
«Агресія, неконтактність дитини, 
дитина не сприймає вчителя як ав-
торитет, завжди протестує, — каже 
Маріанна Варшавська. — Що біль-
ше дітей, які готові до діалогу, то 
краще. Діалог — це можливість 
примирити населення, бо ми різ-
ні. Діти-переселенці жили в іншо-
му місці, в них були інше оточення, 
інший життєвий досвід. Але осно-
ва і суть у нас мають бути спільни-
ми. Ми намагаємося навчити ді-
тей шукати компромісів, працю-
вати в одній команді.
 Навесні 2015-го, як стало теп-
ло та дітям уже було важко всиді-
ти в класі, ми почали збирати 
флот. Я звернулася до друзів з 
яхт-клубів, вони дали кілька ста-
рих яхт, якесь обладнання купи-
ли нам добродії, щось ми відре-
монтували самі, з миру по нитці 
його і зібрали, плюс наші сімей-
ні яхти. Або от знайомі їхали до 
Чехії: «Тобі треба для дітей — на. 
Ти за човнами дивитимешся, дог-
лядатимеш». У мене дві яхти на 
таких умовах. Нас підтримують 

у Вишгородському районі, це 
дуже по-українськи: допомага-
ти дітям чим хто може. Ми при-
йшли до місцевого депутата, ска-
зали: зима, діти сидять за парта-
ми, скрючені, мало рухаються, 
щось треба робити. Він познайо-
мив нас iз директором Вишгород-
ської районної комплексної дитя-
чо-юнацької спортивної школи 
Миколаєм Олександровичем Ко-
ролем. Той багато не розмовляв. 
Спитав лише, скільки треба часу 
нашим дітям у басейні. Уже два 

роки «краплинківці» безплатно 
відвідують басейн».
  — УВКБ ООН нас підтримує, 
— додає Маріанна Варшавська. 
— Приїхала з представництва у 
справах біженців Тетяна Ловцова, 
переконалася, що діти займають-
ся. Потім у представництві пита-
ють: «Що ми можемо зробити?». 
Я кажу, що діти роздягаються і на 
підлозі речі складають, старі ла-
вочки розвалилися, шафок не вис-
тачає. УВКБ ООН виділили гроші 
на меблі, а ми їм допомогли знай-
ти вітчизняного виробника шафок 
і лавочок. Спочатку в басейні ди-
вувалися, невже будуть нові меб-
лі. Тільки коли їм сказали: «При-
їздіть та отримуйте», — вони пові-
рили, що це правда. Тепер нас у ба-
сейні ще більше люблять. 

Який зв’язок між дітьми, 
грошима та державою
 ■ Маріанно, а ходять до вас 
проблемні дітки?
 — Я б не сказала, що проб-
лемні — особливі. Що значить 
проблемні? Проблемні — це тому, 
що ти не можеш із ними домови-
тися. Коли сперечаються, хто ви-
нен? Той, хто розумніший. До-
рослі завжди морально сильніші 
за дитину. Тож ми маємо знайти 
до них підхід. От у нас дітки різ-
ного навіть віросповідання. Он 
йдуть, розмовляють: єврей, хрис-
тиянин і мусульманка. Так, вони 
іноді сперечаються, але не конф-
ліктують, вони — одна команда, 
громадяни однієї держави.
 ■ Заняття з яхтингу скільки 
триває?
 — 4-5 годин. Спочатку теоре-
тична, а потім практична части-
ни, двічі на тиждень: середа і су-
бота. Після тренування в спеку 
діти купаються. Це таке щастя — 
радісні діти. Ми навчаємо не спор-
ту, а швидше загальної культу-

ри. Наприклад, у нас висить кар-
та України. Ми хочемо, щоб діти 
росли патріотами, щоб добре зна-
ли географію своєї держави. Про-
водили вікторину на знання рі-
чок України. Вивчаємо, скільки 
областей, скільки з них культи-
вує вітрильний спорт, чи як, на-
приклад, з Чернігова потрапи-
ти водою до Будапешта. Вітриль-
ний спорт дуже різноманітний: 
це і подорожі, і вміння працю-
вати руками, спілкуватися в ко-
манді тощо. Найголовніше — це 
вміння прийняти рішення і бути 
відповідальним за нього. Тренер 
може на березі щось розповісти, 
але в морі кожен має вирішува-
ти сам. Якось прийшла дівчин-
ка 14 років і сказала: «Я сьогод-
ні на воду не виходжу». Кажу: «Я 
поважаю твоє рішення, ти розра-
хувала свої сили і не стала ні для 
кого тягарем. Це правильно».
 Ми поспілкувалися з пані 
Маріанною про те, як на очах змі-
нюються діти, що долучаються до 
вітрильної культури, і про те, що 
на заваді створенню повноцінної 
школи, як завжди, стоять гроші, 
точніше їх брак.
 — Якщо будуть гроші — не 
питання, можна робити повно-
цінну школу. Нам би точно бага-
то хто пішов би назустріч, зроби-
ли б знижки. Ми б могли залучи-
ти гарних тренерів, які б готували 
справжніх майстрів вітрильно-
го спорту, які б виховали дітей, 
котрими ми потім усі пишалися 
б. Ну і чемпіони, звісно, теж би 
виросли, «краплинківці» здобу-
вали б спортивні перемоги для на-
шої держави. 
 — Окрема розмова, яку я дуже 
люблю, — це чому нам це вигідно. 
Взагалі, який зв’язок між дітьми, 
грошима та державою? Та пря-
мий. Бо вміле й освічене населен-
ня — це заможні люди, які спла-
чують податки державі. Це люди, 
які вкладатимуть гроші в розви-
ток уже своїх дітей. Тобто вигід-
но вкладати гроші в дітей, бо це 
інвестиції, які повністю окупову-
ються. До речі, проект «Козацькі 
забави» допомагає дітям зрозумі-
ти свої здібності та зорієнтувати-
ся у виборі професії. Хтось стане 
«стерновим» у бізнесі, а в когось 
проявляться «золоті руки» майс-
тра чи талант дослідника. Куль-
турні й розумні люди самі собі за-
роблять, і в цій країні також. За 
10-15 років діти виростуть, ста-
нуть фахівцями та почнуть ак-
тивно працювати. Колесо сус-
пільства буде обертатися. Це гар-
не вкладення зусиль. Це той же 
прибуток, тільки не зараз, а че-
рез 15 років. І інфляції цьому не 
зашкодять. Та й дивіденди ще за 
нашого життя будуть.
 — Це, знову ж таки, вiдповiдь 
на питання: навіщо я це роблю. От 
сьогодні приїхав до нас на крей-
серській яхті Олександр Мико-
лайович Пшеголинський. Він 
спалив дизель, безплатно стіль-
ки часу з дітьми провів, навчав 
їх кермувати. Він готовий час від 
часу це робити, як і Борис Мико-
лайович Черепанцев. То ще один 
капітан, що активно допомагає 
«Краплинці». Для них, як і для 
мене, питання «навіщо» виріше-
не. Бо має рости нове покоління 
українських яхтсменів, бо нема 
нічого прекраснішого за радість 
дитини, бо якщо в тебе щось є, то 
ж маєш ділитися. Особисто мені 
це все зрозуміле. А ще, мабуть, я 
люблю дітей. 
 ■ А ви за фахом хто?
  — Інженер-електрик, КПІ, 
випускниця відомого фізико-ма-
тематичного ліцею №145.
 ■ А те, що ви працюєте з дітьми 
ще й як психолог — це ваше хобі, 
покликання?
 — Та ні. Не було б війни, я б ні-
коли цього не робила. Але це вже 
інша розмова. ■

ДОБРА СПРАВА

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

■

Маріанна Варшавська з вихованцями.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Вигідно вкладати гроші в дітей, бо це інвестиції, 
які повністю окуповуються.
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Ірина КИРПА
Херсонська область

 Уперше за 14 років бар-
жу з 250 тоннами кавунів 
із Голої Пристані допра-
вили по Дніпру до столиці 
України.
 Фахівці обіцяли, що 
водна переправа смугас-
тих ягід здешевить вар-
тість баштанної продук-
ції в супермаркетах Києва 
— так воно і сталося. Ціна 
херсонської смакоти в ма-
газинах столиці становить 
1,9 гривні за кілограм (при 
3,5 — 4 грн./кг до цього). 
Дині та кавуни доставля-
ють до місця транспорту-
вання фермери з шести 
господарств Херсонщи-
ни. Кожна партія прохо-
дить ретельну перевірку 
на безпеку та відсутність 
нітратів. Нові перевізни-
ки подбали про те, щоб ка-
вуни з комфортом їхали до 
Києва у спеціальних охо-
лоджувальних контейне-
рах, які зберігають ніж-
ний вантаж від псування 
та шкідників.
 — До початку 90-х 
років баштанну продук-
цію перевозили Дніпром до 
Києва на баржах насипом, 
— розповідає фермер Олек-
сандр Синенко. — Сучасні 
умови транспортування 
мають більше зручностей 
та нижчі кошториси пос-
луг. Мало того, що водний 
транспорт знімає заванта-
женість українських доріг, 
це ще й здешевлює собівар-
тість смачної продукції для 

мешканців столиці.
 Олександр Синенко за-
значив, що якщо транспор-
тувати кавуни сухопутно 
фурою, то день перевезен-
ня коштує одну гривню за 
кілограм. А от водний мар-
шрут по Дніпру баржею 
знизив цю вартість до 60-
65 копійок. У підсумку, 
покупець отримує якісну 
та недорогу продукцію в 
магазині просто біля свого 
будинку.
 Водна дорога з півдня 
України до столиці займає 
чотири дні, тобто вже на 
п’ятий день круглі «сму-
гастики» з’являються на 

прилавках супермаркетів 
Києва. В самий розпал се-
зону можна поласувати 
хрумким кавуном, який 
прибув із Херсонщини сві-
жим та неушкодженим. 
При цьому мешканцям 
столиці безпека покупки 
гарантується ретельною 
перевіркою.
 — Показник вмісту 
нітратів у відібраній про-
дукції склав 44 мг на кі-
лограм, при нормі до 60 
міліграмів на кілограм, 
— розповів директор Хер-
сонської регіональної де-
ржавної лабораторії вете-
ринарної медицини Ва-

лерій Чабанов. — Можна 
сказати, що шкідливих ре-
човин у херсонських каву-
нах та динях навіть менше, 
аніж це встановлено норма-
тивами.
 Кожна баржа обладна-
на спеціальними контей-
нерами, виготовленими 
українськими майстрами 
за євростандартами. Капі-
тан першої баржі з баштан-
ною продукцією розповів, 
що кожне судно додатково 
оснастили спеціальними 
люками та вентиляцією, 
що гарантує збереження 
ніжного вантажу.
 — Удень трюми з каву-
нами ми накриваємо спе-
ціальними тентами від со-
нячних променів, а ввечері 
— «вмикається» природне 
охолодження, — розповів 
капітан Василь Придатко. 
— Ми також зацікавлені в 
тому, щоб рейси були регу-
лярними та безпечними.
 Висока швидкість зби-
рання і транспортуван-
ня кавунів та динь із поля 
до потенційного покупця 
відразу на 30 відсотків ско-
ротить втрати баштанної 
продукції. Важливо відзна-
чити ще й факт, що за баш-
танною продукцією можуть 
послідувати прямі відправ-
ки з полів Херсонщини до 
Києва по Дніпру й іншої 
вітамінної продукції. Від-
тепер знамениті помідори, 
огірки, кабачки та бакла-
жани з півдня України змо-
жуть потрапляти до супер-
маркетів  столиці за міні-
мальними розцінками. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Невеличке село Тютьків, що 
в Теребовлянському районі Тер-
нопільщини (за 38 кілометрів від 
обласного центру), отримало шанс 
прославитись не лише на всю Ук-
раїну. Адже саме там, у церкві 
Покладення Ризи Пресвятої Бо-
городиці, було нещодавно вста-
новлено унікальний іконостас, то-
тожного якому, найімовірніше, не-
має більше ніде у світі. Особливість 
його полягає в тому, що всі 18 ікон 
вишиті бісером, і тому неначе вип-
ромінюють живе світло, а це, в 
свою чергу, підсилює внутрішню 
ауру храму. 
 Ідея зробити церковний іко-
ностас незвичайним з’явилася у 
настоятеля церкви отця Степана 
Суканця приблизно два роки тому 
— священик розповідає, що одно-
го разу побачив таку красу уві сні, 
а згодом поділився своїм задумом 
із прихожанами. В Тютькові, як і в 
усіх селах Тернопільщини, вмілих 
вишивальниць чимало, тож жінки 
відразу загорілися бажанням вті-
лити його, от тільки потрібні були 
спеціальні схеми. Зробити такі по-
годився фахівець зі Львова Олег 
Стечкевич, відтак парафіянки взя-
лися до роботи, долучилося навіть 
кілька жительок села, які зараз на 
заробітках за кордоном. Через пів-
тора року унікальний іконостас 
був готовий. На його виготовлен-
ня, за підрахунками майстринь, 
пішло майже півтора мільйона бі-
серинок. Всі 18 образів виготовлені 
в одному стилі з дотриманням усіх 
церковних канонів та об’єднані в 
триярусний «мережевний» іко-
ностас, що його також вирізьбив із 
липового дерева один із місцевих 
умільців. 
 Ті, хто бачив тютьківський іко-
ностас на власні очі, стверджують, 
що фотографії передають хіба поло-
вину всієї тієї краси. Тим часом сіль-
ські майстрині вже взялися за ви-
шиття бісером «Хресної дороги». ■

З лану — до столу.
Фото з сайта kherson.ua.city.

❙
❙

ПЕРШИЙ ПІШОВ

Смугастий рейс 
Смачними кавунами, які прибули 
Дніпром із півдня України, ласують кияни

■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Святі рукотворні
У невеличкому селі створили унікальний іконостас

■

Унікальний тютьківський іконостас.
Фото з сайта zz.te.ua.

❙
❙

ПИЛЬНУЙ! 

Несподіваний 
«помідорний» 
прогноз
За 2-3 місяці українські лікарі 
очікують спалаху захворюваності 
на артрози й остеопорози серед 
населення країни. Причина — 
чималий врожай томатів цього року

■

ЗООКУТОЧОК

Дiєта для бiлочок
Мешканцi столичних паркiв

■

Наталія РОТАЙ

 Помідори, які псують наше 
здоров’я... Звучить, наче не дуже 
дотепна «страшилка» з бульвар-
ної преси, чи не так? Утім серйозні 
й поважні спеціалісти запевняють: 
це не жарт!
 «Особливість цього року — 
томатів вродило ну дуже багато. 
І коштують вони справжні копій-
ки. На оптовому ринку можна було 
придбати гарні помідори по 5-7 
гривень за кілограм. Тому їх спо-
живають у гігантських кількостях 
навіть ті, хто не дуже любить ці 
червоно-помаранчеві плоди. І кон-
сервують на зиму (у вигляді аджи-
ки, салатів тощо) набагато більше, 
ніж у попередні роки. Але мало хто 
знає, що, крім корисних речовин 
(зокрема, водорозчинного прові-
таміну А), в цих плодах містить-
ся багато щавлевої кислоти — ре-
човини, яка відчутно «вдаряє» по 
суглобах, кістках, зубах. Для того 
щоб нейтралізувати вплив щавле-
вої кислоти, влітку треба заправ-
ляти салат із томатами не рослин-
ною олією (байдуже, соняшнико-
вою, кукурудзяною чи оливковою), 
не майонезом (продуктом на основі 
тієї ж олії), а сметаною чи йогуртом 
(продуктами, які містять відчутну 
кількість кальцію)», — розповідає 
лікар-терапевт Борис Скачко.
 За словами спеціаліста, каль-
цій із йогурта поєднується з щав-
левою кислотою, утворюючи в 
кишечнику оксалати — солі, не-
розчинні у воді. Ці сполуки вихо-
дять із організму, не завдаючи 
людині жодної шкоди. При цьо-
му всі чудові вітаміни та мікроеле-
менти засвоюються без перешкод. 

Якщо ж заправляти салат із томатів 
олією (як, власне, робить переваж-
на більшість українців), кислота за-
ходить у кров, вимиває кальцій із 
кісткових тканин та утворює камін-
ці–оксалати в нирках, звідки їх не 
так просто вивести. З огляду на те, 
що народ споживає дешевий про-
дукт відрами, ще й продовжує їсти 
помідори у закрутках, через лічені 
місяці спрацює накопичуваль-
ний ефект, і пацієнти масово пі-
дуть на прийом з артрозами, осте-
опорозами та іншими патологіями, 
пов’язаними з нестачею кальцію в 
тканинах. 
 Лікар-терапевт Олександр Ля-
шенко, який також «у темі», заува-
жує: додасться роботи і стомато-
логам, оскільки збільшиться кіль-
кість відвідувачів із карієсом, па-
радонтозами тощо.
 «Звісно, це не кінець світу, але 
проблема сама не розсмокчеться, 
— зауважує Олександр Ляшенко. 
— Що слід робити? Компенсува-
ти дію щавлевої кислоти. Вжива-
ти продукти, багаті на кальцій, ку-
пувати препарати кальцію з пере-
віреним високим рівнем біодоступ-
ності. Наприклад, добре знайомий 
із дитинства глюконат кальцію 
мало допомагає. Найкраща для 
засвоєння в організмі форма — 
цитрат кальцію, препарати з цією 
діючою речовиною можна вжива-
ти незележно від прийому їжі. За-
соби на основі карбонату кальцію 
— «середнячки», їх обов’язково 
слід вживати під час їжі. Крім 
того, треба подбати про належну 
концентрацію в організмі вітаміну 
D, від якого залежить всмоктуван-
ня кальцію в кишечнику. І все буде 
гаразд!». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Незвичне звернення, зважаючи 
на те, що зараз усе-таки літо, виклала 
Тетяна Берзіна з Києва у соціальній 
мережі. Зокрема, природозахисни-
ця написала: «Зараз у білок важкий 
період — старі запаси закінчилися, 
а новий урожай не поспів. Звірятка 
вибігають просто на доріжки під ноги 
людям i заглядають у руки з надією 
на ласощi. Повірте на слово — це і 
зворушливо, і сумно одночасно. Да-
вайте їх підтримаємо!» Та просить 
усіх небайдужих киян і гостей міста 
прийти у Голосіївський парк і підго-
дувати «рижиків». 
 Небайдужа активістка детально 
інструктувала, чим можна почасту-
вати білочок, а що може зашкоди-
ти їхньому здоров’ю. Не варто году-
вати цих звіряток мигдалем (це для 
них фактично отрута), підсмажени-
ми горішками та насінням, пшенич-

ним і житнім хлібом, солоним кре-
кером, солодким печивом. Загалом 
усе гостре, копчене, солоне й під-
смажене білкам на шкоду. До речі, 
взимку не варто пригощати білочок 
свіжими яблуками, грушками, адже 
вони їх можуть «прикопати», а гриз-
ти лід «шустрикам» не можна.
 Додамо, що, по-науковому, біл-
ка — це вивірка звичайна. Ці звірятка 
поширені по всій лісовій зоні Євразії, 
включаючи гірські райони. В Україні 
вивірки мешкають переважно в ме-
жах лісової зони (Полісся, Лісостеп), 
проте завдяки численним спробам 
їх розселення зустрічаються у пар-
кових зонах і приміських лісах бага-
тьох районів, у тому числі й у межах 
степової зони (наприклад, Донецьк, 
Дніпро, Луганськ).
 Цікаво, що вагітність мам-біло-
чок триває лише 38-39 днів, і народ-
жується одночасно від 4 до 10 діт-
лахів. ■
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Без грипу
 Україна поновлює експорт української домашньої і 
дикої птиці та продуктів із них до Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратів. За повідомленням Світової організа-
ції торгівлі, ОАЕ зняли тимчасові обмеження на ім-
порт зазначеної продукції, а також на м’ясо птиці, до-
бового молодняку та яєць. Такі обмеження, повідомляє 
Держ продспоживслужба, діяли для України у зв’язку з 
реєстрацією спалахів високопатогенного грипу птиці.

Зарплата офіційно зросла
 За даними Держстату, середньомісячна заробіт-
на плата у сільському господарстві у червні нинішньо-
го року становила 5 тисяч 564 гривні, що на 18,5 від-
сотка більше, ніж у січні. Червнева середня заробітна 
плата загалом у сільському, лісовому та рибному гос-
подарствах становила 5 тисяч 952 гривні, або на 21,5 
відсотка більше. ніж у січні. Для порівняння, минуло-
го року в червні середня зарплатня по галузі (сільсь-

ке, лісове та рибне господарства) становила 4 тисячі 
90 гривень, а в сільгоспсекторі — 3 тисячі 774 гривні. 
6 грудня минулого року Верховна Рада України підтри-
мала ініціативу уряду про збільшення мінімальної за-
робітної платні до 3 тисяч 200 гривень, прийнявши За-
кон України №5130 «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України», який набув чинності 1 січ-
ня цього року.

Навчання в Ізраїлі
 Посольство Держави Ізраїль оголосило конкурс на 
отримання стипендій MASHAV для навчання за про-
грамами професійної підготовки за наступними напря-
мами: політика і стратегії розвитку господарства в по-
сушливих і напівпосушливих регіонах; розвиток лісо-
вого господарства та лісове планування;екосистеми та 
відновлення біологічного різноманіття; сталий розви-
ток сучасного високотехнологічного сільського госпо-
дарства в посушливих регіонах, екологічний туризм та 

інше. Навчання проходитиме з 29 жовтня по 17 листо-
пада 2017 року в місті Кібуці Шфаїм, Ізраїль. Також 
учасники курсу отримають унікальну можливість відві-
дати VI Міжнародну конференцію Drylands, Deserts and 
Desertification 2017. Як повідомляє прес-служба Мі-
нагрополітики, стипендії надаються на конкурсній ос-
нові та повністю покривають витрати на проживання, 
харчування та навчання впродовж курсу. Транспорт-
ні витрати не покриваються. Базові вимоги до учасни-
ків: вільне володіння російською мовою досвід роботи 
за тематикою курсу від трьох років. Вітається подання 
документів від представників профільних державних 
установ та недержавних організацій. Пакет супрово-
джуючих документів та аплікаційну форму необхід-
но відправити у вигляді сканкопії на адресу: mashav@
kiev.mfa.gov.il в термін до 15 вересня 2017 року. Оз-
найомитись iз правилами участі у конкурсі та перелі-
ком необхідних документів можна на сайті Посольства 
Ізраїлю: http://bit.ly/2syY05b. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Інна ТЕСЛЕНКО

 ...Відлуння розмови по-
руч із напіввідхиленою ля-
дою перетворює буденний 
діалог на містичний пере-
спів кришталевих звуків. 
Вони розплескуються десь 
у глибинах, — там, де тіль-
ки під певним кутом зблис-
не полуденним небом серед 
таємничої темряви дзеркаль-
це, розміром із копійчину... 
Який сміливець наважився 
докопатися до джерела на 
п’ятидесятиметровій гли-
бині? Чи знав, як довго і без-
надійно доведеться перело-
пачувати спресовану поро-
ду, подаючи нагору лише си-
руваті ґрунти із залишками 
струхлявілого коріння?..
 «Частенько збираюся на-
малювати собі на лобі над-
пис за дзеркальним принци-
пом Ambulance — «Так буде 
не завжди!» — іронізує гос-
подар бездонної вереміївсь-
кої криниці, Володимир Во-
лодимирович Недяк. Його 
перший в Україні приват-
ний історико-етнографіч-
ний музей, спроектований 
за описом гоголівського ху-
тора Тараса Бульби, пережи-
вав останніми роками і ажіо-
таж популярності, і бороть-
бу за виживання з властьіму-
щими, й гарячу підтримку, 
що оберталася зловтішан-
ням і насмішками... Словом, 
увесь традиційний набір ста-
новлення ґрунтовного масш-
табного проекту, розрахова-
ного не на швидке «відбиван-
ня бабла», на кшталт парла-
ментських виборів. Політика 
Недяка (а це, дозволю собі 
наполягати, таки політика) 
міцно вкоренилася на око-
лицях його рідного козаць-
кого села в Чорнобаївському 
районі Черкащини неспрос-
та. Стіни поки що недобудо-
ваного хутора-музею з глибо-
ких пластів цієї землі і люд-
ської пам’яті всотують і рет-
ранслюють у простір стільки 
призабутої, але незнищенної 
інформації, що її б вистачи-
ло ще на кілька спеціалізо-
ваних закладів з чималень-
ким штатом учених-істори-
ків, етнографів, археологів, 
культурологів... У Вереміїв-
ці, крім самого господаря-
мистецтвознавця, лауреата 
Національної премії Украї-
ни імені Т. Шевченка, вона 
одна, — Алла Журба, дирек-
тор з наукової роботи істо-
рико-етнографічного музею 
«Козацькі землі України», 
за сумісництвом — блиску-
чий екскурсовод та голов-
ний хранитель. А ще разом 
із нею тут мешкають змінні 
будівельники та доглядачі 
диковинного, як на сьогод-
ні, хоч колись традиційного 
для Черкащини домашньо-
го товару: овечок, буйволів, 
сірої породи корів, коней-
скакунів...
 Споришем вкриваються 
доріжки між кам’яним пан-
теоном скіфських баб, звезе-
них із південних степів. Тро-
хи просіли очеретяні дахи 
над кошарами і стайнями, 
ув’язані полтавськими стрі-
харями. Жде свого кам’яного 

жертовника рукотворний 
насип на узліссі. Дорогою 
повз стрій дерев’яних вітря-
ків підвозить запашне сіно 
для худоби тракторець, зля-
кавши своїм гуркотом спе-
котливу хутірську тишу. 
Пахне козацьким борщем 
із пампушками зі світли-
ці-кам’яниці... Рядовий ро-
бочий день, коли гості (екс-
курсії, весілля, гулянки в ет-
ностилі...) вже роз’їхалися 
— ще не поз’їжджалися, а 
господар роздає наряди і вис-
луховує звіти тих, хто допо-
магає йому крок за кроком, 
соломинка до соломинки, 
камінчик до камінчика від-
новлювати і творити нову іс-
торію всієї козацької Украї-
ни на теренах одного окремо 
взятого приватного музею. 
Звісно, світлиці, комори, 
криниця, льохи, стайня, 
вівчарня, хліви, так само як 
і барокова споруда під май-
бутні виставкові експозиції, 
споруджуються не для себе 
— для всіх, кому небайдужа 
автентична історія, культу-
ра, звичаї цієї землі.
 Цікаво, що з початку про-
екту, а було це 2004 року, на 
його джерелах отримали на-
снагу і продовжило само-
стійний шлях чимало інших 
авторських етнографічних 
програм, фестивалів, куль-
турно-мистецьких дійств. 
Вереміївський живий му-
зей, попри безліч госпо-
дарських, політичних і си-
туативних нюансів, продов-
жує своє становлення. Важ-
кенько брати воду з криниці 
п’ятидесятиметрової глиби-
ни. Але — яка ж вона смач-
на і життєдайна... ■

ВИТОКИ

Таїна глибокої криниці
Перший в Україні приватний історико-етнографічний музей чекає вправних реконструкторів

■

Алла Журба, хранителька музею «Козацькі землі України», 
— неперевершений знавець традицій і звичаїв.

❙
❙

Господарський двір із невичерпною криницею.❙

Одними з перших експонатів музею Володимира 
Недяка стали скіфські баби — символи 
плодовитості та материнства.

❙
❙
❙

Стародавні хутірські млини чекають вправних майстрів, здатних повернути їх до повноцінного життя.❙

Серед експонатів музею 
багато інструментів, 
призначення яких мало кому 
відоме сьогодні.

❙
❙
❙
❙



ПОЛІТПАРНАС

Безвіз 
для Путіна
Аркадій МУЗИЧУК
Київ 

Окупанти на Донбасі
Пораділи аж до сліз:
Путін у найближчім часі 
Обіцяє всім безвіз.
Не в Москву, Європу, Штати,
Хто туди раніш хотів,
А на «шару», без оплати,
В саме пекло, до чортів.
Та не тільки окупантів
Жде смола у казанах —
І російському гаранту 
Теж туди без візи шлях.

■ Василь БІЛОУС 
Умань, Черкаська область

 Лише у зрілому віці лю-
дина, поринувши у спога-
ди, з висоти набутих знань 
і життєвого досвіду здат-
на зробити критичні вис-
новки, дати оцінку мину-
лим подіям. Згадуючи події 
1937-38 рр., хочу описати те, 
що бачив своїми очима, очи-
ма непосидючого десятиріч-
ного хлопчика.
 Районний центр Теп-
лик Вінницької області за 
80 років після трагічно-
го для українців 1937 року 
майже не змінився. Центр 
селища мав дві паралель-
ні вулиці (сучасні назви — 
В. Стуса та І. Франка), ви-
мощені бруківкою. Між 
вулицями щільно побуду-
вали свої оселі містяни: 
кравці, шевці, ковалі, олій-
ники та керівна верхівка. З 
помітних споруд були пра-
вославна церква, католи-
цький костел і двоповерхо-
ва аптека Йосипа Неймана. 
Ця частина Теплика носила 
назву «Місто» («їду в Міс-
то», «прийшов iз Міста»). 
Навколо Міста, по кутках, 
збудували свої білі хати теп-
лицькі селяни-хлібороби.
 За минулі 80 років рай-
центр Теплик розширився, 
розбудувався. А що втратив? 
Зруйновано велику право-
славну церкву на два купо-
ли. Між селом Марківка 
(могила і музей Миколи Ле-
онтовича) і Тепликом — без-
межне поле, поділене навпіл 
Івангородським шляхом. На 
цьому полі влітку 1665 р. то-
чилася кривава битва між 
запорозькими козаками і 
турками. Козаки перемогли, 
і тому ми, українці, живемо 
у ХХІ столітті. Над тілами 
убитих козаків і турків наси-
пали три могили: за Іванго-
родським шляхом козацьку 
могилу висотою 18 метрів, 
а біля лісу Турчин — дві ту-
рецькі по 12 метрів кожна. 
1953 р. тракторист Микола 
на вимогу  сільського голо-
ви Теплика Єфіма Рохштей-
на гусеничним трактором 
пройшовся по верхівках мо-
гил — історичних пам’ятках 
України. Зараз могили ледь 
помітні.
 Думкою повертаюсь від 
своїх дев’яносто з гаком 
років діда до своїх 10 років, 
до Теплика 1937 року. Учи-
телька 3-В класу Теплицької 
середньої школи Анна Олек-
сіївна Момот (19 років) того 
розстрільного 37-го була 
щаслива — молода, гарна, 
вона любила своїх учнів, а ще 
її засватав  широкоплечий 
білявий красень, учитель 
старших класів Дмитро Со-
котнюк (23 роки). За кілька 
тижнів до 1 вересня вчитель-
ка обійшла оселі своїх учнів 
і попрохала батьків, аби ку-
пили своїм дітям обнови, 
взуття. Хлопчиків підстриг-
ли під Григорія Котовського, 
а дівчаток під Клару Цеткін 
— таке було розпорядження 
школам від влади. 2 вересня 
3-В клас пішов фотографу-
ватись. Розсаджував нас по 
місцях єдиний на весь Теп-
лик фотограф — Самуїл Ха-
лаїдовський. Фото отримав 
кожен, хто фотографував-
ся. А наприкінці вересня у 
клас, під час уроку, зайшли 
двоє у портупеях, iз нагана-
ми на поясі, наказали вчи-
тельці слідувати за ними. І 

вона пішла. Назавжди. На 
другий день у клас зайшла 
вчителька Віра Афанасіївна 
Пересунько (28 років) і ска-
зала: «Вчителі Анна Момот 
і Дмитро Сокотнюк — воро-
ги народу».
 План розстрілу сотень ти-
сяч українців прищепив не-
розстріляним страх, покору 
і байдужість. Для того щоб 
відкрито, демонстративно 
арештувати особисто мені 
знайомих чотирьох україн-
ців (учителів, селянина і міс-
тянку), етапувати їх в облас-
ний центр (Вінницю), вночі 
їх убити і вночі ж, таємно, 
закопати в парку культури 
і відпочинку (майже поряд 
із тюрмою), потрібна була 
якась причина, привід. Не 
звинувачувати ж учитель-
ку, що вона вкрала рядно со-
ломи. Розглядаю фото, яке 
дала мені моя вчителька: 
у свої дев’яносто пам’ятаю 
кожне прізвище своїх од-
нокласників. Це — німий 
свідок, за що постражда-
ла Анна Момот та її нарече-
ний Дмитро Сокотнюк. Роз-
дивляюсь перший ряд (зліва 
праворуч), який розмістив-
ся на килимку: Вася Білоус 
(автор спогадів), Маня Ман-
дибура, Вітя Козачинсь-
кий, Валя Максим’юк — з 
читанкою, Няма Палірму-
тер, Лариса Тигипко, Глєб 
Косєнков. Другий ряд: Вітя 
Милус, Ада Нейман, Фаня 
Тарасюк, Анна Олексіївна, 
Рая Халаїдовська, Таня Дех-
терман, Володя Мельничук, 
Толя Повстянко. На ті часи 
великий фахівець — фото-
граф Самуїл Халаїдовський 
— при мені посадив Фаню 
і Раю поряд з учителькою, 
аби вони своїми розкішни-
ми оксамитовими темно-
синіми сукнями відтінили, 
підкреслили білизну сукні 
Анна Олексіївни. На недо-
лю вчительки, у 3-В навчав-
ся син першого секретаря РК 
ВКП(б)У Мельничука, Воло-
дя Мельничук, і син «пітєр-

ского рабочєго» чекіста-ге-
пеушника Петра Косєнкова. 
Якби вчителька посадила 
біля себе замість Фані — Во-
лодю, а замість Раї — Глєба, 
то у 37-му стала б під вінець. 
Розглядаючи знімок із си-
ном Глєбом, посадженим на 
підлогу, більшовик-убивця 
зробив висновок: «Учитель-
ница не признает советскую 
власть и ее жених — тоже 
враг народа». Причина мі-
зерна, але план залякування 
українців розстрілами нале-
жало виконувати. 
 Ні Гітлер, ні Сталін не 
руйнували тюрем бомбами 
чи снарядами, адже в них 
страждали їхні прихильни-
ки. У перший рік проголо-
шення незалежності України 
зовсім не аварійну умансь-
ку тюрму зруйнували, за-
лишили лише канцелярію. 
Без сумніву, наказ терміно-
во знести тюрму надійшов із 
Москви — КДБ приховував 
свої злочини. Якi? Від вузло-
вої станції «Христинівка» до 
тупикової станції «Умань» 
було прокладено одноколій-
ку. Із 1926 р. на станцію 
«Умань» прибували вагони 
з в’язнями. Після півночі, 
коли містяни спали, в’язнів 
етапували в уманську тюр-
му. Ніхто ніколи не бачив, 
щоб хтось із в’язнів вийшов 
на волю, але місцеві жителі 
бачили, як у тюрму серед бі-
лого дня возами возили сіль 
аж до 36-го року,  а з 37-го — 
вапно, аж до 41-го, до при-
ходу німців. Місцеві знали, 
якщо в тюрмі пахкає дви-
гун — значить, в’язнів роз-
стрілюють.
 Тисячі років до нашої 
ери місцевий люд копав під-
земні катакомби, де разом із 
худобою переховувався від 
нападів ворогів. Коли вліт-
ку 1963 р. у самому центрі 
Умані провалився ґрунт, то у 
проваллі відкрилася страш-
на картина: московські оку-
панти України в уманській 
тюрмі розстрілювали ук-

раїнців, підземними 

коридорами відносили у під-
земелля, трупи засолювали 
чи вапнували та склада-
ли у штабелі. Коли цей зло-
чин комуно-фашистів буде 
викрито, оприлюднено і свя-
щеники над покійними про-
читають молитву за упокій? 
Тоді, коли всі три гілки вла-
ди над українцями будуть 
українськими.
 На 26-му році незалеж-
ності України в її парламенті 
пропонується прийняти за-
кон про квотування навчан-
ня всіх рівнів — від садочка 
до вишів — російською мо-
вою за рахунок бюджету де-
ржави. У Румунії навчан-
ня проводять румунською 
мовою, хоча там є багато 
нацменшин, у Польщі — 
польською, російській мові 
в Росії нічого не загрожує. 
Дозволити в Україні нав-
чання російською — це про-
довжити знищення україн-
ців русифікацією.
 Прищепленим Голодо-
морами та розстрілами стра-
хом українців скористалися 
хитрі, ненажерливі людці, 
які Україну роззброїли і на-
хабно розкрали, з московсь-
кої колонії, але промисло-
вої, з освіченими кадрами, 
конкурентоздатної, зроби-
ли колонію, бідну і безси-
лу. Крадії-олігархи продов-
жують грабувати мільйони 
українців. За лихо, яке 
спіткало Україну, мають 
відповісти президенти Ле-
онід Кравчук, Леонід Куч-
ма, які разом з Януковичем 
заслужили доживати свого 
віку у в’язниці. Президент 
Порошенко ще має час виз-
начитися, чи своєю діяль-
ністю він заслужив місце 
на нарах поряд із «попєрєд-
ніками», чи, отримавши 
дозу московської отрути, 
продовжити поступ Прези-
дента Віктора Ющенка на 
шляху розбудови вільної, 
незалежної, успішної, обо-
роноспроможної українсь-
кої держави Україна. ■

ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

Хто селян 
жити вчить
Чому за нас вирішують 
нашу ж долю?
Василь ГЕЦЬКО
Домівка, Чечельницький район, Вінницька область

 На сьогодні у Верховній Раді України 
— 450 депутатів і стільки ж у російській 
Держдумі, хоча населення Російської Фе-
дерації — понад 140 мільйонів, а України 
— лиш понад 40 млн. Є необхідність у при-
йнятті в нашій країні закону, який би доз-
воляв виборцям знайомитися з кандидата-
ми на окружних виборчих зборах, як було 
раніше. Зараз нам представляють керівни-
ків так званих партій  (далеких від націо-
нальних ідей). Зі своїми списками, в яких 
значаться люди, часто далекі від законот-
ворчої роботи і які не можуть називатися 
народними обранцями, а, швидше, пред-
ставниками різних олігархічних угрупо-
вань.
 До наступної Верховної Ради не повин-
ні обиратися люди, які за часи незалеж-
ності обиралися більше двох разів, бо вони 
вже показали, що не здатні ні зміцнити дер-
жаву, ні покращити життя українців. До 
керівництва країною повинні прийти мо-
лоді, освічені патріоти, не пов’язані з ми-
нулою системою.
 Щодо реформ на селі і продажу землі. 
Керівництву держави байдуже, як живе 
село після кучмівських реформ колгоспів. 
Результат відомий: колгоспна система зни-
щила надбання, нажите селянами розікра-
ла, систему освіти, медицину, культуру 
доконують. Це все тому, що реформи по-
чинають зверху, часто люди, незнайомі з 
селянським життям. Таким чином плани 
зі знищення села добігають кінця. У селян 
забрали все, що вони мали, але вони ще 
тримаються, бо ще мають корівку і земель-
ний пай. Тож реформатори хочуть прий-
няти закон про продаж землі і таким чи-
ном забрати в селян останнє. Те саме свого 
часу зробили Ленін і Сталін, проголосив-
ши: «Заводи — робітникам, землю — се-
лянам», а насправді і ті, й другі отримали 
дулю з маком. А чому б керівництву дер-
жави не спитати у власників землі щодо її 
продажу, що вони скажуть.
 Я б порадив зібрати в кожному селі  збо-
ри власників паїв, на яких обрати Раду 
власників землі, яка б захищала права й 
інтереси пайовиків. Збори власників паїв 
повинні вирішувати, як їм чинити в різних 
ситуаціях. Особи, які орендують землю, 
повинні мати справу з Радою власників 
паїв. У свою чергу, держава нехай готуєть-
ся до продажу землі селянами, можливо, 
така необхідність може настати, але в цей 
процес держава не повинна втручатися. ■

■

ВІДЛУННЯ

З козацькими могилами 
переорали i нашу гiднiсть
Українська Україна — надзавдання нинішнього 
керівництва 

■

3-В клас Теплицької середньої школи, 2 вересня 1937 р.
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Вишиванки цеглою
 Перші школи зводили місцеві будівель-
ні техніки, які представляли раціоналіс-
тичну течію в українському модерні. Одно-
, дво- та трикласні будівлі включали роздя-
гальню, учбові класи, рекреацію, кімнату 
для вчителів, бібліотеку, а також кварти-
ру для вчителів. Невдовзі втілювати у дій-
сність масштабні плани Лохвицьке земс-
тво запропонувало представнику роман-
тично-декоративної течії, відомому архі-
тектору Опанасу Сластіону. Споруджені 
за його проектами школи стали явищем 
у розвитку української національної ар-
хітектури. Лише фасад будівель був опра-
цьований у 10 варіантах. Одно- і двокласні 
школи мали Г-подібний план і одну баш-
ту, а трикласні — симетричне планування 
у вигляді літер V або П і дві башти. Особ-
ливої неповторності їм надавала перевтіле-
на митцем-новатором у цегляні орнаменти 
на зовнішніх стінах українська вишивка. 
Про них писали у виданнях Києва, Полта-
ви, Катеринослава, Харкова, Львова. Їхні 
світлини демонструвалися на виставках у 
Києві, Харкові, Петербурзі. 
 У сумнозвісні 1930-ті роки, коли по 
містах і селах масово нищили церкви, 
дісталося й земським школам Лохвиць-
кого повіту: в більшості з них було зне-
сено башти. Але самі будинки, значно 
втративши у своєму оригінальному виг-
ляді, вціліли й експлуатувалися за своїм 
призначенням. 
 На сьогодні ми маємо на певній те-
риторії значну групу збудованих в од-
ному стилі будівель, які мають архітек-
турну та історичну цінність, до того ж в 
інших регіонах практично не зустріча-
ються. Саме в цьому їхня унікальність 
і цінність. Однак у нинішню добу роз-
державлення чимало цих пам’яток ста-
ли бездоглядними, вони руйнуються, їх 
спалюють, розбирають на будівельні ма-
теріали. Серед безповоротних втрат ос-
танніх років — одна з найкращих і збе-
режена у первісному вигляді школа у 
с. Западинці. Якщо в довіднику 1992 р. 
значилося 58 шкіл Лохвицького земс-
тва, то на сьогодні їх уже 50. І лише в ос-
танні роки завдяки ЗМІ робляться спро-
би зберегти спадщину Сластіона, зроби-
ти її об’єктом туризму. 

Уціліла башточка
 Найбільше земських шкіл збереглося 
у Лохвицькому районі, чимало їх у Чор-
нухинському, Варвинському, Роменсько-
му, зустрічаються у Лубенському та Пи-
рятинському районах. Досить компакт-
не їхнє розташування у Чорнухинському 
районі, близькість до автостради Київ—
Харків робить цей район найбільш підхо-
дящим для одноденної автомобільної по-
дорожі або більш тривалої велосипедної 
чи пішохідної мандрівки. 
 Ми обрали автівку. Обраний для 
мандрівки вихідний день мав свої не-
доліки — всі школи були зачинені, їхні 
інтер’єри були недоступні для огляду. 
У Пирятині повернули на сумську до-
рогу. Відразу за Удаєм замість рівнини 

з’явилися хвилясті поля, лісисті чи лу-
гові балки, села у долинах річок. Саме по 
них і проліг наш маршрут. Поворот лі-
воруч, на село Білоцерківці Пирятинсь-
кого району, де збереглися дві школи, 
пропустили. Адже до них неблизький 
шлях, а в нашому розпорядженні лише 
один день. Тож в’їхали в Чорнухинсь-
кий район і повернули праворуч, на роз-
ташовану на березі Удаю Куріньку. 
 У центрі села, що в козацькі часи 
було осередком однойменної сотні, при-
вернула увагу охайна, з шестикутними 
вікнами будівля загальноосвітньої шко-
ли. Над її раменами височать башточ-
ки зі здвоєними вузькими віконцями і 
стрімкими, із заломом, верхами. Стіни 
орнаментовані лише на кутових стовпах 
та під карнизом (раціоналістична течія). 
За цими ознаками під час подорожі ми 
безпомилково впізнавали серед сільсь-

кої забудови земські школи. 
 Потім продовжили шлях на південь, 
до маленького села Нетратівка. Пра-
воруч, на пагорбі, — велика дерев’яна 
споруда, в якій важко впізнати колиш-
ню Воскресенську церкву (1892 р.). При 
в’їзді в село — невеликий будинок, у 
якому нині дитячий заклад сімейного 
типу. Башта, на жаль, знесена, але шес-
тикутні вікна і щедро орнаментовані сті-
ни відкидають всякий сумнів, що перед 
нами колишня земська школа. 
 Далі, повернувшись до Куріньки, по-
мандрували до Мокиївки. Позначена на 
карті коротка ґрунтова дорога, як нам 
сказали, вже відсутня. Тож до села за-
їхали з сумської траси. В ньому поруч 
iз двоповерховою сучасною школою — 
Г-подібна будівля, що за архітектурни-

ми деталями подібна до куріньківської, 
але менша. В одному місці між вікнами 
цегла обвалилася, оголивши дерев’яну 
основу. На сьогодні тут дитячий садок. 
 Наступне село — Піски-Удайські. 
На пустирі побачили будівлю, в обрисах 
якої важко не впізнати одне з творінь 
Сластіона. Будівля земської одноком-
плектної (однокласної) школи покрита 
пофарбованою у червоне бляхою, на сті-
нах — щедрі орнаменти. За плануван-
ням вона така ж, як і школа у Нетратів-
ці, однак уціліла башточка. Школи тут 
уже немає, але вже є охоронна табличка: 
«Пам’ятка українського архітектурно-
го модерну. Охороняється законом Ук-
раїни». Цим об’єктом ми завершили час-
тину подорожі по селах, прилеглих до 
Удаю. В одному з них, Городищі, шко-
ла була знищена в останні роки.

За однією з версій, 
саме тут народився Сковорода
 І знову сумська траса. Невдовзі пово-
рот на Чорнухи. В самому містечку і в 
групі сіл навколо нього також зберегли-
ся земські школи. Перше — село Кізлів-
ка. В центрі, зліва від дороги, пам’ятник 
полеглим у роки війни воїнам-односель-
цям; за ним, на узвишші — двоповерхо-
ва нова школа, а біля неї — старовин-
на, з баштою. Вона така ж, як і школа 
в Мокиївці, перебуває у доброму стані. 
Але дерев’яна башта зі здвоєними вузь-
кими віконцями вже відчутно похили-
лася. Стіни практично без орнаментів, 
тому складається враження, що будівля 
обкладена цеглою заново. Зараз у ній — 
шкільна бібліотека.
 Тим часом дорога привела в старовин-

не містечко Чорнухи. У центрі розговори-
лися з двома чоловіками, які, крім запла-
нованих нами до відвідання шкіл, назва-
ли ще й земську школу в селі Сухоносів-
ка. Від меморіального комплексу Г. С. 
Сковороді дорога повела на гору. Тут злі-
ва — трикомплектна, згідно з охоронною 
табличкою, побілена й оздоблена харак-
терними для будівель Сластіона орнамен-
тами земська школа з двома баштами. В 
ній розмістився будинок дитячої та юна-
цької творчості і станція юних техніків. 
Праворуч, через дорогу, розташована 
районна лікарня, де зберігся збудований 
за тим же проектом будинок земського лі-
каря. Кидається у вічі різниця між двома 
збереженими старовинними віконними 
рамами і осучасненими іншими. 
 Майже впритул до Чорнух примика-
ють Харсіки. За однією з версій, саме тут 
народився Сковорода. Школа розташова-
на на віддаленому від центру села пано-
рамному узвишші, тож дорогу уточни-
ли у бабусь. Від них дізналися про прове-
дену в школі толоку, в якій взяли участь 
О. Герасим’юк і Т. Кутовий (про рух, ор-
ганізований екс-депутатами задля збере-
ження спадщини Сластіона «Україна мо-
лода» вже писала). Нещодавно активіста-
ми була зупинена самовільна перебудова 
цієї унікальної пам’ятки на гараж. Усе-
редині — сліди хазяйнування вандалів: 
зірвана підлога, зруйновані перегородки, 
подекуди відсутні віконні рами. Зовнішні 
стіни багато оздоблені орнаментами. Те-
пер будівля трикомплектної школи охо-
роняється державою, пошкодження ка-
рається законом. Та чи хоч один вандал 
покараний? 
 Поруч iз Харсіками села Бондарі та 
Гільці. Школи в них у доброму стані, з 
баштами, стіни оздоблені слабо.  У Гіль-
цях на шкільному подвір’ї збереглися ста-
ровинні господарські будівлі. 
 Школа в селі Бондарі трикомплектна 
(П-подібна) з двома башточками. Верх-
ня частина башт дерев’яна, зі здвоєними 
віконцями, їхні шатрові завершення по-
фарбовані у червоний колір, сама будів-
ля, як і переважна більшість інших зем-
ських шкіл — під шифером. Школа у доб-
рому стані, але подвір’я вже занедбане.
 Від Бондарів до Гільців — кілька кі-
лометрів. Тут приміщення земської шко-
ли займає Гілецька загальноосвітня шко-
ла. Будівля подібна до Мокиївської шко-
ли, у доброму стані, побілена. Башточка 
на другому поверсі дерев’яна зі здвоєни-
ми вузькими віконцями. На шкільному 
подвір’ї збереглися старовинні дерев’яні 
господарські будівлі. 
 Ще можна було б подивитися земські 
школи в селах Богодарівка і Синяківщи-
на, однак решту світлого часу дня вирі-
шили присвятити Сухоносівці, передчу-
ваючи відкриття нової школи Сластіона. 
Стара земська школа тут дійсно збе-
реглася, але в будівлі колишньої пансь-
кої садиби. Нині будівля перебуває у за-
недбаному стані, проте замкнена.
 Так ми познайомилися з незначною 
часткою архітектурної спадщини Опа-
наса Сластіона. ■

ПОДОРОЖІ

Дорогами 
Сластіона
Як ми впродовж дня оглядали перлини 
українського модерну
Володимир ГРИПАСЬ
Полтавська область

Ці будівлі на початку ХХ століття стали поряд із церквами архітектурними домінанта-
ми й окрасою багатьох сіл Лохвицького повіту на Полтавщині. Протягом 1910-1916 
років у повіті, що включав 260 населених пунктів, збудовано в стилі український 
модерн, за різними даними, від 70 до 100 земських шкіл. У тому числі і в найвідда-
леніших маленьких селах. 
Характерні їхні риси — трапецієві шестикутні вікна і двері, двоповерхові башти зі 
стрімкими наметовими верхами, дахи із заломами — запозичені зі старовинних ук-
раїнських будівель. А зразком послугував споруджений у 1903-1908 рр. за проектом 
одного з основоположників стилю архітектора В. Г. Кричевського будинок губернсь-
кого земства в Полтаві. 

■

Всередині будівлі нерідко занедбані.
Фото автора.

❙
❙

Школа Сластіона.❙

Якщо в довіднику 1992 року значилося 58 шкіл Лохвицького 
земства, то на сьогодні їх лише 50.
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Марія СУЛИМА

 «У цій книжці не буде олі-
гархів, сепаратизму, україно-
фобії, депресивних шахтарів, 
негативної інформації про цей 
регіон. Там буде любов до Украї-
ни, той Донбас, якого не знають 
або намагаються не помічати», 
— так охарактеризував нове ви-
дання — Антологію української 
літератури Донеччини та Луган-
щини «Порода» — український 
письменник Сергій Жадан. Саме 
його благодійний фонд разом із 
ГО «Українська народна рада 
Донеччини та Луганщини» ре-
алізовують цей проект.
 Його ідея належить двом лі-
тературознавцям, переклада-
чам, письменникам Микиті Гри-
горову та Веніаміну Білявсько-
му. Вони протягом двох років 
збирали тексти й упорядковува-
ли антологію. Редакційна коле-
гія — письменники Сергій Жа-
дан, Андрій Курков та Володи-
мир Рафеєнко. Проект має на 
меті популяризувати культурні 
надбання східного регіону Ук-
раїни, сприяти подоланню не-
гативних стереотипів та уяв-
лень про культурний простір ук-
раїнського Сходу, а також про-
пагувати сучасних українських 
письменників, що стали виму-
шеними переселенцями чи на-
віть опинилися в полоні. 
 «Ми хочемо показати інший 
Донбас, звідки походить бага-
то талановитих письменників. 
Коли кажуть про Донбас, то чо-
мусь згадують не про Стуса, Го-
лобородька, а про Ахметова, 
Єфремова чи керівників теро-
ристичних угруповань. Так не 
має бути», — наголосив Сергій 
Жадан. Письменник каже: так, 
це регіон контрастів, але цього 
не треба боятися. «Нам потріб-
но трохи більше знати одне про 
одного. Як дізнатися більше про 
той чи той регіон — говорити 
про нього через книжки, літера-
туру. Поети і прозаїки, на відмі-
ну від політиків, не мусять бре-
хати і підлаштовуватися під свій 
електорат. У них немає електо-
рату, в них є читачі, а читачі від-
вертіші, щиріші, з ними набага-
то простіше бути собою. Важ-
ливо комунікувати з тамтешні-
ми громадами, не закриватися, 
прислухатися». Актуальність 

цієї антології не викликає жод-
ного сумніву — навіть більше, 
її треба було видати ще кілька 
років тому. 
 63 письменники, близько 400 
сторінок тексту — причому чи не 
вперше в одній збірці представ-
лені поезія, проза і драматур-
гія — «Порода» справді обіцяє 
стати унікальним явищем в ук-
раїнському книговидавництві. 
До речі, в ній уперше буде надру-
ковано уривок роману Ірен Роз-
добудько, присвяченого Джону 
Юзу. Крім жанрової різноманіт-
ності, письменник і головний ре-
дактор видавництва «Легенда» 
Юрій Бедрик наголосив на ці-
кавій географії, адже є й автори 
з діаспори. А також — на особ-
ливій передмові, яку написав 
Іван Дзюба і яку можна назвати 
окремим твором Антології. Збір-
ка «показує Донбас не як регіон 
з особливими потребами, а як 

регіон із нормальним українсь-
ким процесом і нормальною ук-
раїнською культурою», — додав 
Бедрик. 
 На тому, що книжка дуже 
різна, наголосив і Станіслав Фе-
дорчук, керівник проекту ви-
дання «Порода», голова прав-
ління ГО «Українська народна 
рада Донеччини та Луганщи-
ни»: «Вона показує, що наше 
розмаїття — це наше багатство, 
треба пізнати, щоб бути компе-
тентним у тому, про що ти гово-
риш. Важливо, щоб автори ці 
звучали, щоб ми говорили мо-
вою культури, а не мовою полі-
тики, бо мова політики — вона 
кон’юнктурна, треба вийти в 
трохи інакше поле». 
 Щодо назви, то, як пояснив 
Микита Григоров, вона амбіва-
лентна: з одного боку порода — це 
те, що не є цінним у вугіллі, а з ін-
шого боку — це найкращі люди. 
«Ці дві конотації суміщаються 

— фіксується оцей стан, у якому 
опинилися ті, хто виїхав із До-
нецької та Луганської областей». 
Щодо упорядкування, то, як роз-
повів Григоров, авторам надсила-
ли листи і просили найсакраль-
ніші тексти, ті, які для них є най-
важливішими. І цей принцип від-
бору промовляє сам за себе. 
 Сакральна, а ще, за слова-
ми автора передмови Івана Дзю-
би, гібридна. Містить три розді-
ли: перший — це класики, так 
би мовити безумовні, другий — 
тіло антології — це сучасні ав-
тори, що виїхали зі сходу Ук-
раїни, яких упорядники мали 
на меті підтримати і «засвіти-
ти», і третій розділ — це погляд 
зовні, це люди, які через пробле-
ми своїх країн висвітлюють Дон-
бас, які перейнялися проблема-
ми Донбасу. 
 Особливим буде й оформлен-
ня видання — на обкладинці ро-
бота українського художника 

Петра Антипа «Скіф і амазон-
ка». Петро Антип — теж виму-
шений переселенець. До війни 
художник жив і працював у Гор-
лівці, тепер — переїхав до Киє-
ва, лишивши на окупованій те-
риторії свою майстерню.
 Презентація «Породи» від-
будеться на Форумі видавців у 
Львові. На Форумі, крім офіцій-
ної частини, заплановані ав-
торські читання — щонаймен-
ше 10 авторів представлять свої 
твори особисто. 
 Поки що запланований на-
клад — 2 тисячі примірників. 
Половину безоплатно віддадуть 
для користування в бібліотеки 
всієї України, вищі навчальні 
заклади та культурні фундації. 
Утім 2 тис. — це ще не остаточ-
на цифра. Як розповів Станіслав 
Федорчук, нині триває листу-
вання з польськими друзями і 
колегами, щоб промувати анто-
логію в Польщі і частину текстів 
надрукувати в тамтешніх часо-
писах. Із реакції читачів буде 
зрозуміло, чи є сенс переклада-
ти збірку. До речі, вже є ті, хто 
висловив бажання це зробити. 
Також є можливість представи-
ти це видання у Чехії. «Працю-
вали справжні хірурги слова, 
кожен вірш перевірявся, тож, 
думаю, що дочекаємося і пере-
кладів, і додаткових накладів», 
— сказав Федорчук. 
 На кількість накладів читач 
може вплинути ще до того, як 
книжка надійде у продаж. У сер-
пні на сайті видавництва «Ле-
генда» та на сторінці у «Фейсбу-
ці» з’явиться можливість замо-
вити антологію за передплату, 
щоб видавництво бачило, який 
реальний на неї попит.
 Окрім усього сказаного, ця 
антологія — важливий доказ 
неперервності і повноцінності 
літературного процесу на Сході 
України. Як зауважив Сергій 
Жадан, той процес триває там і 
нині, але тамтешні письменни-
ки, що з різних причин залиши-
лися на окупованій території, не 
можуть надрукувати свої твори 
у цьому виданні. Письменник 
висловив сподівання, що, «коли 
закінчиться війна й Україна пе-
реможе, зробити доповнення до 
антології за рахунок тих авто-
рів, які сьогодні живуть на оку-
пованих територіях». ■

Валентина САМЧЕНКО

 У стінах Староакадемічного корпусу 
Києво-Могилянської академії навчалися 
філософ Григорій Сковорода, архітектор 
Іван Григорович-Барський, композито-
ри Артемій Ведель та Максим Березовсь-
кий, письменники Іван Нечуй-Левиць-
кий та Петро Гулак-Артемовський. 
 З-поміж 11 пам’яток історії та ар-
хітектури, розташованих на території 
нинішньої «Могилянки», що входить до 
Державного історико-архітектурного за-
повідника «Стародавній Київ», саме Ма-
зепин корпус — найвідоміший. Нині там 
розташована дослідницька бібліотека з 
унікальними книжковими колекціями. 
До речі, ще у 1864 році до будинку пере-
ведено з трапезної фундаментальну біб-
ліотеку Київської духовної академії, яка 
спочатку займала весь другий поверх, 
крім богословського класу, де до 1869 
містився фізичний кабінет. (Нагадає-
мо, у 1817-му Київську академію було 
закрито. В її будівлях у 1817—1819 рр. 

була духовна семінарія, впродовж 1819-
1919-го — Київська духовна академія).
 Будівля Староакадемічного корпусу 
була закладена в 1703 році коштом ви-
пускника Києво-Могилянської академії 
гетьмана Івана Мазепи саме для потреб 
академії. Кілька разів її перебудовува-
ли, але ніколи не змінювали освітнього, 
наукового, культурного призначення.
Проте зараз корпус перебуває на межі 
загибелі і майже не експлуатується. Ос-
кільки перебуває у вкрай незадовільно-
му стані та потребує невідкладної рес-
таврації. Тому «могилянці» звертають-
ся з відкритим листом до співгромадян: 
«Могилянка» потребує невідкладної 
допомоги держави в порятунку відомої 
пам’ятки архітектури — Староакадеміч-
ного (Мазепиного) корпусу».
 «Від 1993 року і донині «Могилянка» 
за рахунок власних коштів, переважно 
благодійних, забезпечувала збереження 
та поточний ремонт будівлі, зокрема — 
укріплення 70% фундаментів, реставра-
цію Благовіщенської церкви. 2011 року 

було започатковано благодійний проект 
«Реставрація», коштом якого проведено 
технічні експертизи та розроблено час-
тину проектної документації», — пояс-
нюють ситуацію.
 Але зараз НаУКМА на межі своїх 
можливостей. Стан Староакадемічно-
го корпусу досяг тієї критичної точки, 
коли «невеликий ремонт за невеликі гро-
ші», «часткове фінансування протягом 
10 років» тощо не вирішують проблеми. 
Староакадемічний не має такої розкоші, 
як повільний і безмежний час.
 Кожен рік зволікання з реставрацією 
погіршує його стан та здорожчує реставра-
цію, яка нині вартує понад 80 млн. грн.».

 Спільнота «Могилянки» цінує під-
тримку Міністерства освіти та науки 
України, яке саме розглядає Концеп-
туальну записку державного інвести-
ційного проекту «Реставрація Староа-
кадемічного корпусу ансамблю Брат-
ського монастиря по вул. Г. Сковоро-
ди, 2 у Подільському районі м. Києва». 
Триває процедура її громадського обго-
ворення. Сподіваються, що Міністерс-
тво економічного розвитку та торгівлі й 
інші відповідальні державні інституції, 
від яких залежить доля Староакадеміч-
ного корпусу, будуть при його прийнят-
ті послуговуватися національними ін-
тересами.
 Триває збір підписів під листом 
на сайті Києво-Могилянської ака-
демії. Поки що свій голос за порятунок 
пам’ятки віддали лише 560 активістів. 
Мазепин корпус не здолали московити 
— може зруйнувати байдужість. ■

На обкладинці антології — робота
українського художника 
Петра Антипа «Скіф і амазонка».

❙
❙
❙

Сергій Жадан.❙

Будівля Староакадемічного корпусу була 
закладена у 1703 році.

❙
❙

Вигляд в ХІХ столітті.
Фото з сайта wek.kiev.ua.

❙
❙

ВІДГУКНИСЬ!

Наступ на Мазепин корпус 
Понад 80 мільйонів гривень потрібно на реставрацію будівлі, де навчалися 
Григорій Сковорода й Іван Нечуй-Левицький

■

КНИЖКОВА ШАФА

Прочитати Донбас
Уривок роману Ірен Роздобудько, присвяченого Джону Юзу, 
надрукують в антології  «Порода»

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Джордж Орвелл написав набагато 
менше, аніж написано про нього. 
Роман «1984» увійшов до канону 
світової літератури як такий, що 
«відіграв вирішальну роль у бо-
ротьбі проти тоталітарної свідо-
мості» (Леонідас Донскіс. Влада 
та уява. Студії з питань політики та 
літератури. — К.: Спадщина, 2012). 
«Підготовкою» до тріумфу була 
політична казка «Колгосп тварин» 
та спогади про Іспанську війну 
«Данина Каталонії». Усі три книж-
ки заново перекладені й випущені 
«Видавництвом Жупанського» уп-
родовж двох останніх років.

 Таким чином маємо ще одного 
першорядного класика, вважай 
повністю відтвореного українсь-
кою. Бо книжки, видані Орвел-
лом до його іспанської пригоди, 
мають доволі помірну літературну 
репутацію. Або, як писав він сам, 
— то є «так называемый средний 
роман — то есть обычный, плохо-
хороший» («1984» и эссе разных 
лет. — Москва: Прогресс, 1989).
 Іспанія в біографії Джорджа 
Орвелла — екзистенційна приго-
да. Поїхав туди добровольцем від 
Лейбористської партії Британії за-

хищати анархістську революцію 
1936-го від хунти генерала Фран-
ко. Джорджеві ще не було трид-
цяти, він мав Ітонську освіту — 
чи не найпрестижнішу в Англії; 
устиг послужити в колоніальній 
поліції в Бірмі, звідки звільнився 
переконаним соціалістом; у Лон-
доні вийшло кілька його книжок, 
що дозволяло триматися більш-
менш упевнено — й він щойно од-
ружився.
 Медовий місяць тривав дру-
гий тиждень, як з Іспанії надійш-
ла вістка: військові вчинили 
заколот супроти республікансь-
ко-анархістського уряду. Молоде 
подружжя, не вагаючись, подало-
ся туди, де вже роїлося від куль, 
і мало хто розумів, хто й куди ті 
кулі пускає. Авжеж, біографи 
спостерігали за Орвеллом «щось 
донкіхотське».
 Коли б не війна, «Данину Ката-
лонії» можна назвати дорожніми 
нотатками. Подружжя Орвеллів 
потрапляє до Барселони, де «усе 
видавалося дивовижним і зворуш-
ливим... Практично всі будівлі... 
захоплені робітниками-анархіс-
тами... На кожній крамничці й 
кафе напис, що оголо шував їхню 
колективізацію... Не було при-
ватних легкових автомобілів 

— їх конфіскували... Офіціанти 
і адміністратори дивились вам 
просто у вічі й ставились як до 
рівних». Навкруги вирує ейфорія 
першого каталонського «Майда-
ну», стихійно формуються доб-
ровольчі батальйони. Й лише 
периферійний зір професійно-
го репортера фіксував: «Черги за 
хлібом тяглися на сотні метрів... 
Майже всі церкви розвалені, іко-
ни спалені... церкву використову-
вали замість вбиральні...  Священи-
ків вигнали або й убили».
 Джордж Орвелл стає добро-
вольцем батальйону, де «новобран-
цями найчастіше були хлопці 
років шістнадцяти-сімнадцяти, 
які вийшли з нетрів Барселони». 
На ділянці фронту, що її тримав 
підрозділ, активні бойові дії не то-
чилися: епізодичні вилазки, нічні 
розвідгрупи; недосипання, недої-
дання, холод, воші; «високо над 
головами пролітали випадкові 
кулі». Коли годинами-тижнями 
лежиш в окопі, аби не потрапити 
під приціл снайпера, голова снує 
свою постмайданну аналітику, 
наприклад, таку: «Нам навмисно 
не видавали вчасно зброю, з остра-
ху, що більшість зброї... можуть 
потім використати у революцій-
них цілях». А ще — сумніви у пра-
воті неправих засобів тих, за кого 
воюєш: «Урядові війська розроби-
ли цілу техніку вигукування про-
пагандистських гасел, щоб підри-
вати бойовий дух ворога... таке 
дійство могло тривати протя-
гом усієї ночі. Поза сумнівом, про-
паганда була дієвою... хоч я і знав, 
що це — нахабна брехня». Нездат-
ність мовчки зносити публічну 
брехню — портретна риса Орвел-
ла, людини й письменника.
 Усе ж-таки снайперська куля 
дістала британського доброволь-
ця. Тилові шпиталі, реабілітація 
в Барселоні. А там — другий ка-
талонський «Майдан». Спровоко-
ваний, як ведеться до нині, Моск-
вою.
 Серединою 1930-х різко змі-
нилися геополітичні пріоритети 
Кремля: з публічного простору 
зникли згадування про «світову 
революцію», її адептів — троць-
кістів — репресовано. Сталін пос-
тавив на світовий перерозподіл, 
тактичним партнером обрано Гіт-
лера. Тепер за кордоном потрібні 
були не анархічні революціонери, 
а надійні ієрархічні держструкту-
ри-союзники. СРСР направив до 
Іспанії воєнних радників зовсім 
не для протидії Франко, а для уне-
можливлення демократизації Іс-
панії. «Передусім то була війна 
політична, —  пише Дж.Орвелл, 
— Весь світ був сповнений рішу-
чості не допустити революції в 
Іспанії. Зокрема, комуністична 
партія, за якою стояла Радянсь-
ка Росія, кинула всі свої сили на не-
допущення революції».
 Парадоксу тут немає — ко-

муністичні партії завжди і всю-
ди були силою антидемократич-
но-контрреволюційною. 1917-го 
в Росії комуністи задушили Лют-
неву революцію; 1937-го в Іспанії 
— демократичний здвиг, здійсне-
ний рік до того конґломератом лі-
беральних та лівих партій. Методи 
місцевих комуністів-маріонеток 
були, ясна річ, більшовицькі, те-
рористичні. Відтак, «зі вступом у 
війну Радянського Союзу тріумф 
комуністичної партії був виріше-
ною справою... Процес колективі-
зації зупинено, місцеві комітети 
розпущено, робітничі патрулі 
знищено».
 То було трохи згодом, а пора-
нений Орвелл став свідком комуніс-
тичних провокацій, що спричи-
нили вуличні бої в Барселоні. Усе 
вельми нагадує лютий 2014-го в 
Києві. Іспанський «Беркут» дістав 
згоду на несанкціоновані силові 
дії: «Гвардійці діяли без наказів, 
на власний розсуд... Ситуацію по-
гіршували фашисти, які сиділи по 
одному на дахах, підливаючи мас-
ла у вогонь загальної паніки». А за 
тиждень почалися арешти-облави: 
колишніх революціонерів і добро-
вольців роззброїли й «проголоси-
ли нікчемною бандою переодягне-
них фашистів, оплачених Франко 
та Гітлером». Орвеллу з дружи-
ною ледь вдалося втекти з країни, 
де запанували добряче натреновані 
росіянами місцеві комуністи.
 Джордж Орвелл — не па-
цифіст («взявшие меч и погиба-
ют от меча, а не взявшие меча 
гибнут от гнусных болезней», 
— пише він у пізнішому есеї), але 
наприкінці «Данини Каталонії» 
значить: «Кожна війна — це де-
градація, оскільки такі речі, як 
особиста свобода й правдива пре-
са, абсолютно несумісні з війсь-
ковою ефективністю». Війна 
— наслідок, причина — агресор. 
Агресія для нього — антидемок-
ратичний прояв за означенням. А 
«демократія», «революція», «со-
ціалізм» — ситуативні синоніми 
соціального прогресу, що на нього 
повсякчас чатує монстр тоталіта-
ризму, для якого війна є способом 
життя. Це чудовисько з солодким 
голосом сирени віртуозно грає на 
усіх інформаційних інструмен-
тах: «Что касается широких 
масс, их мнения, необычайно быс-
тро меняющиеся в наши дни, их 
чувства, которые можно регули-
ровать, как струю воды из кра-
на, — всё это результат гипно-
тического воздействия радио и 
телевидения», — писав Орвелл 
на початках телевізійної ери; що 
вже казати про день нинішній.
 Уже в імпресіоністично-репор-
тажних каталонських спогадах 
зблискують філософсько-політо-
логічні одкровення: «Ніщо так 
не спотворило давнього, скрізь од-
накового розуміння соціалізму, як 
сприйняття Росії за соціалістич-

ну країну... До офіційного комуніз-
му слід ставитись як до цілком 
антиреволюційної сили... Коли ми 
хочемо відродити соціалістич-
ний рух, то необхідною передумо-
вою для цього є знищення радянсь-
кого міфу». А через десять років по 
своїх «дорожніх нотатках з вій-
ни» Дж.Орвелл напише: «Увесь 
той досвід став цінною наукою 
для мене: він показав, як легко то-
талітарній пропаганді керувати 
думкою освічених верств у демок-
ратичних країнах» (Колгосп тва-
рин. — К.: Видавництво Жупансь-
кого, 2015). 
 По поверненні до Лондона 
зразка 1937-го письменник навіч 
зіткнувся з «одурманивающим 
воздействием русского мифа на 
английскую интеллектуальную 
жизнь» — видавці не висмикува-
ли рукопис із рук автора, котрий 
декларує: «Якщо свобода дійсно 
щось значить, вона значить право 
розказати людям те, про що вони 
не хочуть слухати» (А.Кестлер. 
Ніч ополудні; Дж.Орвелл. Ското-
ферма. — К.: РИО «Заповіт» МХП 
«Информ ВТ сервис», 1991); «Да-
нина Каталонії» вийшла друком 
лишень два роки по тому. І, поп-
ри викривальний фактаж, не ста-
ла бестселером. Орвелл зрозумів: 
шукати переконливих свідчень 
для «широких мас» треба не серед 
фактів, а поміж символів. 
 Сталін породив мистецтво 
соцреалізму і надав йому стату-
су отруйної зброї у своїх гібрид-
них війнах на внутрішньому та 
зовнішньому фронтах. Радіус 
ураження тієї зброї не мав меж, 
про що чи не першим сказав саме 
Орвелл («чтобы быть развра-
щённым тоталитаризмом, не 
обязательно жить в тотали-
тарной стране»). Він же оцінив 
і глибину ментального проник-
нення радянської облуди: «Ми-
фам, которым верят, свойствен-
но сбываться, ибо они создают 
тип, «личность», в попытках 
походить на которые средний 
человек не пожалеет сил». Ор-
веллівська протиотрута злим 
всепроникним міфам з’явилася 
у серпні 1945-го: казка «Колго-
сп тварин», де він «переклав те-
орію Маркса на мову тваринних 
понять», надрукована стартовим 
накладом у 4 500 примірників, а 
вже за два місяці перевидана у 10 
000 копій.
 А 1948-го Джордж Орвелл за-
вершив твір, що стане світовим 
лонґселером — «1984». Твір, що 
«відобразив нічні кошмари двад-
цятого століття і передбачив ті 
симуляції дійсності й підробки сві-
домості, що були й залишаються 
яскравими ознаками сучасного 
світу мас-медіа... Жодна філософія 
чи соціологічна теорія не справи-
ла більшого впливу на викриття 
тоталітарної свідомості й полі-
тики» (Л.Донскіс). ■

НОМІНАНТ

Алхімік Орвелл:
біла магія проти чорної

■

Юрій БАРАБАШ. Вулиця Крокодилів / Невський проспект. І поза ними. — К.: Темпора, 

208 с.(с)

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ. Духовний будівничий України. — К.: Мистецтво, 320 с.(п)

Світлана МАЦЕНКА. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літера-
тури й музики. — Л.: Апріорі, 120 с.(п)

Олег РАРИЦЬКИЙ. Партитури тексту і духу. Художньо-документальна проза українсь-
ких шістдесятників. — К.: Смолоскип, 488 с.(п)

Українська літературна критика ХХ століття. Том 2. Книга 1. — К.: Інститут літератури 

НАНУ; Наукова думка, 678 с.(п)

Міґель де УНАМУНО. Життя Дон Кіхота і Санчо. — Л.: Астролябія, 480 с.(п)

Шевченківська енциклопедія. Літературні твори. — К.: Інститут літератури НАНУ, 896 с.(п)

ХРЕСТОМАТІЯ: ЛІДЕРИ ЛІТА
Завершуємо публікацію «Лідерів літа» — списків найподієвіших 

книжок піврічного видавничого репертуару, визначених експерта-

ми Всеукраїнського рейтинґу (за абеткою). 

■

Художня класика

Михайло АРЦИБАШЕВ. Санін; Томас ГАРДІ. Джуд Непримітний; Натаніель ГОТОРН. Чер-
вона літера; Даніель ДЕФО. Радощі і прикрощі славнозвісної Молл Флендерс. Сер. «За-

боронена класика». — Х.: Ранок; Фабула, 416+448+288+368 с.(п)

Атом у запрязі. Фантастика 20-х років; Моя кар’єра. Жіноча проза 20-х років. Сер. «Наші 

20-ті». — К.: Темпора, 488+464 с.(п)

Володимир ВИННИЧЕНКО. Намисто. Мала проза. — К.: Наукова думка, 942 с.(п)

Ольга КОБИЛЯНСЬКА. Зібрання творів у 10 томах. Том 4. — Чернівці: Букрек, 400 с.(с)

Говард Філіпс ЛАВКРАФТ. Повне зібрання прозових творів. Том ІІ.  Сер. «Майстри світо-

вої прози». — К.: Видавництво Жупанського, 456 с.(п)

Джордж ОРВЕЛЛ. Данина Каталонії. Сер. «Майстри світової прози». — К.: Видавництво Жу-

панського, 240 с.(п)

Михайль СЕМЕНКО. Повна збірка творів. У 4 томах. — К.: Темпора, 254+256+256+382 с.(п)

Життєписи

Лемові леми. — Тернопіль: Богдан, 736 с.(п)

Муза і чин Остапа Луцького. — К.: Смолоскип, 936 с.(п)

Михайло НАЗАРЕНКО. Поховання на могилі (Шевченкова біографія у фольклорі та фей-
клорі). — К.: Критика, 624 с.(п)

Марко Роберт СТЕХ. Есеїстика у пошуках джерел. — К.: Пенмен, 742 с.(п)

Леонід УШКАЛОВ. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. — К.: Дух і 

Літера, 368 с.(п)

Франківська енциклопедія: у 7 томах. Том 1. — Л.: Світ, 678 с.(п)

Галина ХОТКЕВИЧ. Там, де не колеться трава. Гнат Хоткевич та його родина. — Л.: Ап-

ріорі, 224 с.(п)

Літературознавство / критика
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«Моя їжа говорить латиноамериканською любов’ю, котру я відчуваю. 
Французькою культурою, котру я пізнав. Азійськими техніками, котрі мене 
надихають. І канадським духом, оскільки це я. Моя їжа говорить власною мовою».

Ектор Хіменес-Браво
шеф-кухар колумбійського 

походження, бізнесмен, телеведучий

УКРАЇНА МОЛОДА

Страва номер раз
 «Куме, ви знаєте, як 
москалі у ресторані на-
зивають наш борщ?» — 
«Пєрвоє?» — «Ні, жид-
коє» — «Бр-р-р». Щось 
подібне за настроєм роз-
повів на сторінках своєї 
книжки Ектор Хіменес-
Браво (взагалі ці «лірич-
ні відступи» дуже підку-
повують читача своєю 
безпосередністю та щи-
рістю). Коли він працю-
вав у Петербурзі, знайо-
ма дівчина вирішила 
приготувати для нього 
«жидкоє»: порізала ва-
рену картоплю, бужени-
ну, огірки й залила все 
це солодкою «газіров-
кою» (Ектор не знав, що 
це квас, хоча для нього, 
думаю, різниці не було). 
Ледве змусив себе по-
куштувати і сказав, що 
це явно не його.
 А от закарпатський 
бограч, коли колум-
бієць подорожував ра-
зом зі своєю мамою Кар-
патами, припав йому до 
смаку, як і домашній 
борщ (а не підфарбова-
на водичка, як він нази-
ває цю страву у виконан-
ні багатьох ресторанів). 
Такі історії, викладені 
у книжці, до речі, дуже 
зближують читача й ав-
тора. Хоча багато госпо-
дарок із пересторогою 
думають, ну що воно за 
страви такі і як їх при-
готувати в домашніх 
умовах, скажімо, консо-
ме чи буйабес, не підоз-
рюючи навіть, що в пер-
шому випадку це прос-
то бульйон, а в другому 
— рибна юшка, правда, 
з морської риби та різ-
них молюсків. (Як пи-
сав наш земляк Степан 
Руданський: «Вміли, 
кумо, зготувати — не 
вміли подати», так і тут 
— викладені у збірнику 
фото приготовлених рес-
торатором страв вража-
ють вишуканістю пода-
чі, українські ж госпо-
дині «беруть» смаком). 
І те, й друге до снаги 
приготувати будь-кому, 
було б бажання. 

 Цікавий суп зі збірки 
рецептів із дуже загадко-
вою назвою «Суп-пюре Дю-
баррі». Впевнена, навіть 
початківець упорається 
з його приготуванням. 
Отже, вам потрібно: 3 
цибулини, 150 г соняш-
никової олії для обсма-
жування, 100 мл біло-
го вина, головка цвіт-
ної капусти, 500 мл ку-
рячого бульйону, 100 мл 
жирних вершків (33%), 
сіль, перець — до смаку, 
30 г борошна, яйце, ст. л. 
оливкової олії, півапель-
сина.
 Цибулю почистити, 
дрібно нарізати й обсма-
жити в сотейнику. Доли-
ти вино й дати випарува-
тися спирту на повіль-
ному вогні. Капусту 
розібрати на суцвіття 
(кілька відкласти), пок-
ласти у сотейник до ци-
булі, влити бульйон і ва-
рити до готовності. Дода-
ти вершки, сіль, перець, 
прокип’ятити, а потім 
збити в пюре. Тим ча-
сом відкладені суцвіття 
бланшувати, запаніру-
вати у борошні та яйці 
й обсмажити у великій 
кількості олії. Готовий 
суп розлити по тарілках, 
покласти зверху смажені 
суцвіття капусти і скро-
пити оливковою олією та 
соком апельсина. Ось так 
просто й вишукано.

Закуска
 Виявляється, і ресто-
ранні страви доступні як 
за ціною, так і за вико-
нанням у домашніх умо-
вах. От, скажімо, дуже 
проста і водночас ефект-
на у подачі закуска — по-
мідори, фаршировані моца-
релою. Для приготування 
беремо 125 г моцарели, 
150 г молока, 1 г агар-
агару, 3 помідори — жов-
тий, рожевий та бурий. 
Моцарелу натираємо на 
грубій терці, додаємо мо-
локо, попередньо замо-
чений агар-агар і стави-
мо на повільний вогонь, 
доводячи до кипіння 
(при цьому постійно по-
мішуємо). Маса повинна 

бути однорідною, без гру-
дочок. Тим часом підго-
туємо помідори: розрі-
жемо їх навпіл, виймемо 
серцевинку і серветкою 
приберемо вологу зсере-
дини. Наповнимо помі-
дори рідкою моцарелою 
і поставимо в холодиль-
ник.
 Цю закуску можна 
подати з базиліковим со-
усом. Для нього нам зна-
добиться 100 г листя ба-
зиліку, 50 г оливкової 
олії, зубчик часнику, 
половинка столової лож-
ки соку лимона, сіль, пе-
рець до смаку. У блен-
дері збиваємо базилік, 
олію, часник, сік лимо-
на. Приправляємо сіллю 
й перцем — готово! Як ви 
подасте цю закуску — це 
вже справа вашої фанта-
зії.

Друга страва
 У супермаркетах завж -
ди задивлялася на морські 
гребінці, але як їх готува-
ти — не знала (хоча мож-
на було б і в інтернеті по-
дивитися). А тут наго-
да — Хіменес-Браво по-
дає аж кілька рецептів із 
цим заморським, тобто 
морським продуктом. І що 
цікаво, готувати їх, вияв-
ляється, не так і складно.
 Спробуйте приготу-
вати гребінці з пюре із зе-
леного горошку (я також 
спробую). Для цього зна-
добиться 100 г савойсь-
кої капусти, 20 г бекону, 
10 г вершкового масла, 
3 морські гребінці, сіль, 
перець, 20 г соняшнико-
вої олії для обсмажуван-
ня, 20 г вершкового мас-
ла для обсмажування. 
Капусту порізати вели-
кими квадратами і туш-
кувати з нарізаним беко-
ном на вершковому мас-
лі. Гребінці посолити, 

поперчити та обсмажи-
ти на суміші вершкового 
масла та олії.
 На гарнір тим часом 
приготуємо пюре із зеле-
ного горошку. Для цьо-
го візьмемо третину ци-
булини, 20 г вершкового 
масла, 100 мл курячого 
бульйону, півкартопли-
ни, 100 г зеленого го-
рошку, 50 мл жирних 
вершків, сіль, перець. У 
сотейнику обсмажимо на 
вершковому маслі порі-
зану цибулю. Увіллє-
мо бульйон і покладемо 
порізану кубиками кар-
топлю та горошок, ва-
римо до готовності. Со-
лимо, перчимо, додаємо 
вершки та кип’ятимо. 
Залишилося збити блен-
дером і перетерти пюре 
через сито.
 Лимонно-шафранний соус го-
туєм із таких інгре дієнтів: 
35 мл сухого білого вина, 
100 мл рибного бульйо-

ну, третина лимона, дріб-
ка шафрану, 1 г куркуми, 
70 г вершків (33%), сіль, 
перець до смаку. У сотей-
ник вливаєм вино і випа-
ровуємо спирт на повіль-
ному вогні. Додаємо риб-
ний бульйон, сік лимона, 
шафран, куркуму та про-
варюємо. Вливаємо верш-
ки, солимо, перчимо і ва-
римо ще 20-30 хв.
 Щоб красиво пода-
ти цю смакоту, на таріл-
ку викладемо кружаль-
цем пюре, зверху на реб-
ро кладемо гребінець, із 
боків викладаємо шма-
точки тушкованої капус-
ти і всю цю красу поли-
ваємо шафранним соусом. 
Ну, приблизно десь так.

Десерт
 Перечитавши майже 
всі рецепти десертів пана 
Ектора, зрозуміла — він 
точно не куштував гали-
цьких пляцків, тому що 

його десерти «мають блі-
дий вигляд» на тлі яко-
го-небудь хитромудро-
го в сенсі приготування 
тортика «Вишиванка» чи 
традиційного, але зав ж ди 
неперевершеного вели-
коднього сирника. Але 
ж обіцяла колегам щось 
зі збірника спекти й при-
гостити їх (це ще попере-
ду). 
 Наразі ж наведу не-
складний рецепт від 
майстра-шефа. Скажімо, 
сливовий тарт. Для приго-
тування потрібно 500 г 
прісного листкового тіс-
та, 500 г слив, 150 г цук-
ру, 2 г желатину. Лис-
ткове тісто розкачуємо 
на пергаменті на деку до 
товщини 4-5 мм, вирі-
зуємо коло, накриваємо 
листом пергаменту, звер-
ху — другим деком та за-
пікаємо впродовж 40 хв. 
при 180 °С. Цукор виси-
паємо на пательню, до-
даємо 3 ст. л. води і, пос-
тійно помішуючи, дово-
димо до 150 градусів, до-
магаючись золотавого 
кольору. 
 Тим часом сливи 
розрізаєм навпіл, вий-
маємо кісточки і кладе-
мо на пательню. Рідину, 
яка з’явилася, зливає-
мо у сотейник, розігрі-
ваємо і карамелізовує-
мо. Сливи у пательні на-
криваємо тістом і на 20 
хв. ставимо у духовку, 
розігріту до 180 гр. Вий-
маємо, даємо охолонути, 
перевертаємо й стави-
мо у форму так, щоб тіс-
то було знизу. У відстав-
лений у сотейнику сироп 
зі слив додаємо поперед-
ньо замочений желатин, 
розмішуємо та заливаємо 
сливи на тісті. Даємо за-
стигнути, охолонути — і 
насолоджуємося.
 Смачного! ■

ЗІРКОВА КУХНЯ

Ресторанний обід 
у домашніх умовах
Колумбієць Ектор Хіменес-Браво часто готує страви з білим вином

■

Помідори, фаршировані моцарелою.❙

Морські гребінці — це вишукано.
Фото з «Першої кулінарної книги».

❙
❙

На десерт — сливовий тарт.❙

Рена РИДВАНСЬКА

Якщо ви жодного разу не дивилися шоу «Мастер-
шеф» (до когорти яких належу і я), то все ж могли 
бачити обличчя імпозантного «натуралізованого» ко-
лумбійця Ектора Хіменеса-Браво, який не лише веде 
на телебаченні кулінарне шоу, відкрив у Києві свою 
кулінарну академію, а ще й випускає лінійку спецій 
та напівфабрикатів. Словом, експат Ектор доволі 
активно вжився у ритм українського життя. Мало 
того, коли по приїзді в Україну йому запропонували 
з’їсти шматочок сала як таку собі місцеву «родзин-
ку», кулінару це видалося диким — ну як можна їсти 
просто жир: у Колумбії бекон спочатку смажать, а 
потім уже їдять. Зараз для пана Хіменеса смакувати 
скибочкою чорного хліба зі шматочком сала — жод-
них проблем.
Коли нещодавно з’явилася на прилавках книжка 
рецептів відомого кулінара, перша думка була: ну 
як можна в домашніх умовах, зі звичних продуктів 
та ще й непідготовленій людині зготувати якийсь 
ресторанний шедевр. Перегорнула кілька сторінок, 
з’явилося бажання — хочу! А далі якийсь азарт, про 
наявність якого у своєму характері навіть не підоз-
рювала, змусив мене... збирати фішки, щоб придба-
ти цю книжку (ну жаба, така велика українська жаба 
давила мене викинути кілька сотень гривень навіть 
за таке чудово ілюстроване прекрасне виданння). 
Тож до справи підключилися знайомі. І в рекордні 
строки я придбала книгу. Тому ділюся рецептами зі 
збірника. 



Григорій ХАТА

 За насиченими подіями ми-
нулого ігровою тижня без уваги 
мало не залишилися кілька ор-
ганізаційних рішень, які були 
прийняті у стінах головного ке-
руючого органу вітчизняного 
футболу.
 Одне з них — покарати 
київське «Динамо» матчем без 
глядачів за хуліганську поведін-
ку клубних ультрас під час мат-
чу за Суперкубок-2017 з «Шах-
тарем» в Одесі. Цікаво, що спо-
чатку контрольно-дисциплінар-
ний комітет ФФУ не виказував 
імперативного наміру позбави-
ти «біло-синіх» підтримки влас-
них глядачів у найближчому до-
машньому матчі, зробивши ак-
цент на фінансовий бік покаран-
ня. При цьому дискваліфікація 
арени — до речі, двоматчева — 
мала умовний характер. 
 Але після того, як від керів-
ництва прем’єр-ліги до КДК 
надійшло прохання перегляну-
ти свій вердикт у бік зменшен-
ня (!) грошового тягаря на клу-
би (згідно з першою версією дис-
циплінарної постанови, дина-
мівці мали заплатити 150 тисяч 
гривень штрафу, «гірники» — 
200 тисяч), з’ясувалося, що свій 
домашній поєдинок п’ятого туру 
проти «Зірки» із Кропивницько-
го «Динамо» буде змушене грати 
за порожніх трибун.
 Нагадаємо, що в поєдинку 
стартового туру ЧУ-2017/2018 
проти «Чорноморця» столичні 
футболісти теж обходилися без 
підтримки власних шануваль-
ників. Тоді також «біло-сині» 
стали заручниками недозволе-
них дій радикальної частини 
своєї торсиди в матчі з «Шахта-
рем», який відбувся наприкінці 
минулого чемпіонату.
 І ось знову — по суті, дзер-
кальне повторення ситуації. Не 
виключено, що із «Зіркою», як 
і в першому турі — проти «Чор-
номорця», динамівці гратимуть 
не на НСК «Олімпійський», а на 

клубному стадіоні, адже «вхо-
лосту» використовувати потугу 
70-тисячного гіганта виглядає 
абсолютно недоречним кроком.
 До того ж у самого «Олім-
пійського» є проблеми. Через 
фінансову заборгованість уп-
родовж кількох діб арена була 
змушена повністю обходитися 
без електропостачання. Відтак 
її готовність прийняти великий 
футбол — під питанням.
 Дивним чином інформація 
про фінансові труднощі голо-
вної футбольної арени країни 
збіглася з чутками про можли-

вий переїзд на «Олімпійський» 
«Шахтаря», котрий, нагадаємо, 
вже впродовж кількох років ба-
зується на столичній базі «Свя-
тошин». Утім генеральний ди-
ректор «гірників» Сергій Палкін 
миттєво її спростував, заявив-
ши, що «Шахтар» не збираєть-
ся грати свої домашні матчі на 
«Олімпійському». «Це хибна 
інформація, котра не відповідає 
дійсності», — написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» Палкін.
 Утім «гендир» «гірників» на-
гадав, що НСК «Олімпійський» 
— це стадіон, який перебуває у 

державній власності, побудова-
ний за гроші українських плат-
ників податків та під державні 
гарантії. «Олімпійський» не на-
лежить якомусь конкретному 
клубу — це стадіон національної 
збірної, це стадіон усіх українсь-
ких уболівальників. І тому будь-
який український клуб — «Ве-
рес», «Олімпік» чи «Десна» — 
можуть, за певних умов, прово-
дити свої домашні матчі на цій 
арені», — підкреслив Сергій 
Палкін.
 Що ж, переживаючи непро-
сті часи, українські гранди зму-

шені розглядати будь-які варіан-
ти фінансової економії.
 От тільки, здається, стат-
тю бюджету на штрафи за витів-
ки власних ультрас і в «Дина-
мо», й у «Шахтарі» можна було 
б скоротити. Як не крути, але від 
піротехнічних забав футбольних 
фанів страждає не тільки гама-
нець клубів. У групі підвищеного 
ризику перебувають як футболіс-
ти, так і прості вболівальники. 

* * *
 До слова, днями в Будин-
ку футболу — штаб-квартирі 
ФФУ — відбулося жеребкуван-
ня третього попереднього ра-
унду Кубка країни, учасника-
ми котрого стали й шість ниж-
чих за рейтингом колективів 
прем’єр-ліги. При цьому се-
ред решти колективів — а це 14 
клубів, які подолали перші два 
етапи: вісім колективів першої 
ліги, п’ять представників дру-
гого дивізіону (серед яких і не-
щодавно створена херсонсь-
ка «Таврія»), а також повпред 
аматорського футболу Львів-
щини — «Демня». ■
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«Поки що хлопці не можуть грати на максимумі всі 40 хвилин поєдинку».
Євген Мурзін
головний тренер національної чоловічої 
збірної України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Місце підвищеного ризику
Через зухвалу поведінку своїх ультрас «Динамо» знову змушене проводити домашній 
поєдинок чемпіонату країни без глядачів

■

Піротехнічні забавки клубних ультрас боляче б’ють по репутації та іміджу столичного «Динамо».
Фото УНІАН.

❙
❙

СУПЕРНИКИ

 Пари третього попередньо-
го раунду Кубка країни (матчі від-
будуться 20 вересня). «Демня» — 
«Львів», «Дніпро-1» — «Гірник-
Спорт», «Жемчужина» — «Сталь», 
«Авангард» — «Ворскла», «Таврія» 
— «Зірка», «Колос» — «Маріуполь», 
«Прикарпаття» — «Карпати», «Геліос» 
— «Десна», «Агробізнес» — «Верес», 
«Інгулець» — «Арсенал-Київ».

■

Григорій ХАТА

 Після жіночого Євро-
баскету, на котрому наша 
національна збірна не змог-
ла виправдати високих 
сподівань, потроху набли-
жається час старту конти-
нентальної баскетбольної 
першості серед чоловіків.
 Шосте місце, здобуте 
«синьо-жовтими» під про-
водом американського на-
ставника Майка Фрател-
ло на ЧЄ-2013, перетво-
рилося для чоловічої збір-
ної на чіткий орієнтир, у 
напрямі котрого хочеться 
бачити рух наших баскет-
болістів. От тільки демонс-
трувати стабільно високий 
результат у наших хлопців 
не виходить. Після успіху 
на Євробаскеті в Словенії 
на українських гулліверів 
чекав гучний провал у 
Ризі, де вони, не вийшов-
ши з групи, в підсумку, 
посіли 22-ге місце. Поп-

ри відверто незадовіль-
ний результат, керівниц-
тво ФБУ вирішило не змі-
нювати наставника, доз-
воливши Євгену Мурзіну 
зробити, так би мовити, 
повторну спробу.
 Цьогорічний Євробас-
кет, який прийматиме 
одразу чотири країни — 
Ізраїль, Румунія, Туреччи-
на та Фінляндія, для «си-
ньо-жовтих» розпочнеться 
31 серпня матчем проти по-
тужної збірної Німеччини. 
Поки ж підопічні Мурзіна, 
котрим на груповому етапі 
ЧЄ-2017 також доведеть-
ся позмагатися з команда-
ми Ізраїлю, Литви, Грузії 
та Італії, активно грають 
контрольні поєдинки, го-
туючись до боротьби у від-
верто складному секстеті. 
Аби потрапити до першої 
четвірки у своїй «пульці» 
й продовжити турнірні ба-
талії, команді Євгена Мур-
зіна доведеться неабияк 

попрацювати. Можливо, 
для цього нашим збірни-
кам потрібно буде стриб-
нути вище голови. Адже 
наразі, граючи товарись-
кі матчі, «синьо-жовті» не 
вражають.
 Після двох поразок на 
Кубку Трентіно в Італії не 
найсильнішим колекти-
вам європейського баскет-
болу — збірним Голландії 
(65:70) та Білорусі (74:77) 
— програли підопічні Мур-
зіна й свій перший матч на 
турнірі в Греції. І хоча го-
ловний тренер «синьо-жов-
тих» попередив, що його 
підопічні поки що не го-
тові на максимумі грати 
всі 40 хвилин поєдинку, 
розгром від збірної Вели-
кобританії (64:86), котра 
також не входить до еліт-
ної когорти континенталь-
ного баскетболу, змушує 
серйозно задуматися про 
перспективи наших бас-
кетболістів у Тель-Авіві, 

де, власне, відбудуться всі 
матчі нашого секстету. Не 
додає оптимізму відсут-
ність у складі синьо-жовтої 
команди досвідченого цен-
трового Кирила Фесенка, 
котрий, зазнавши травми 
на початковому етапі під-

готовки до ЧЄ, буде змуше-
ний пропустити турнір. Не 
буде, схоже, на цьогорічно-
му континентальному фо-
румі в складі нашої коман-
ди й представників з НБА 
— Олексія Леня та Джоеля 
Боломбоя, хоча їхні пріз-

вища Євген Мурзін вніс до 
попередньої заявки «си-
ньо-жовтих» на Євробас-
кет-2017. Через проблеми 
зі здоров’ям не приїхав до 
тренувального табору ук-
раїнської збірної і знаний 
Сергій Гладир. Натомість 
натуралізованому за часів 
Фрателло в Україні амери-
канцю Пуху Джетеру від-
гукнутися на пропозицію 
Мурзіна завадили сімейні 
обставини.
 Виглядає так, що най-
більш колоритною пер-
соною в складі «синьо-
жовтих» буде екс-гра-
вець НБА, а нині центро-
вий іспанської «Валенсії» 
В’ячеслав Кравцов. При 
цьому найрезультативні-
шим гравцем української 
збірної на турнірі в Італії 
став захисник «Будівель-
ника» Руслан Отверченко. 
А в матчі проти британців 
кращим за набраними оч-
ками в нашій команді ви-
явився Олександр Мішула 
з «Дніпра». Як відзначив 
захисник «синьо-жовтих» 
Олександр Липовий, тур-
нір у Греції має сформува-
ти остаточну заявку на Єв-
робаскет, тож у завершаль-
ному поєдинку на Елладі 
— проти Румунії — наші 
збірники спробують пока-
зати весь свій потенціал. ■

БАСКЕТБОЛ

Конкурентний відбір
Готуючись до Євробаскету-2017, наші майстри 
помаранчевого м’яча не виграли ще жодного поєдинку

■

Після двох поразок в Італії українські баскетболісти 
програють і на турнірі в Греції.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙
❙

/
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Безпека — на вагу 
За рік українці купують близько 30 мільйонів ртутномістких лампочок. 
Шансів не забруднювати ними довкілля небагато
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Бабуся та онука відвідують 
цвинтар, онука запитує в бабусі:
 — Хіба в одній могилі можна 
поховати відразу двох людей?
 — Звичайно ж, ні. А чому ти за-
питуєш?
 — Рiч у тiм, що я побачила на 
одній iз могил напис: «Тут похова-
ний юрист і чесна людина».

* * *
 — Ось ми недавно в гори під-
нялися, вирішили шашлик посма-
жити, а багаття розпалити не змог-
ли.
 — Напевно, високо забралися, 
кисню не вистачало.
 — Ти чув, що розумні люди ка-

жуть — кисню не вистачало! А ти 
казав: дрова потрібні, дрова.

* * *
 Дізналися якось три одеситки, 
що чоловіки їм зраджують. Про-
нюхали, що в їхніх чоловіків зуст-
річ призначена з коханками в одно-
му розкiшному ресторані. Виріши-
ли туди навідатися. Зайняли столик 
i спостерігають. Першим Ізя захо-
дить iз  жінкою з глибоким деколь-
те, за ним — Льова, приводить роз-
кішну брюнетку. Останнім iде Жо-
рик i веде золотоволосу красуню! І 
тут Жорика законна дружина вигук-
нула:
 — Таки наша — найкраща!

По горизонталі:
 1. Японський воїн з особливим 

кодексом честі. 5. Чаклун у народів 
Півночі та Алтаю. 8. Продаж това-
ру великими партіями. 9. Французь-
кий скульптор, один із засновників 
імпресіонізму у скульптурі. 10. Істо-
ричне місто на Волзі, яке входить до 
туристичного Золотого кільця Росії. 
11. Сорт твердого сиру. 12. Українсь-
ке видавництво. 13. Давня українсь-
ка одиниця об’єму сипких тіл місткіс-
тю від 16 до 25 кг. 15. Наймолодший 
матрос на судні. 16. Пристрій для на-
качування чи відкачування води або 
повітря. 19. Ім’я актриси, яка зіграла 
роль управдома у фільмі «Діаманто-
ва рука». 22. Гора в Греції, де розта-
шований один із найдавніших пра-
вославних чоловічих монастирів. 24. 
Бігун на довгі дистанції. 26. Фран-
цузький письменник, автор роману-
епопеї «У пошуках втраченого часу». 
27. Дует сестер Аліни та Анни За-
вальських. 28. Жанр церковної літе-
ратури, який змальовує життя і діян-
ня святих та мучеників. 29. «А поки 
розум од біди не згірк ще, не будь 
рабом і смійся як Рабле!». (Ліна Кос-
тенко). 30. «Ой, чи живі, чи здорові 
... родичі гарбузові» (народна пісня). 
31. Спеціальний знак, який випікали 
на шкірі худоби, а також — на зло-
чинцях. 32. Найменша у світі держа-
ва, розташована на території Риму. 

По вертикалі:
 1. Дівоча сукня на шлейках і 
без талії. 2. Кримськотатарський 
парламент. 3. Тваринницька фер-
ма на Дикому Заході. 4. Річка, у 
якій хрестився Ісус Христос. 5. 
Фахівець із водіння кораблів та лі-
таків. 6. Людина, яка мурує стіни. 
7. «Темна ... гори вкрила, полонину 
всю залила» (пісня). 14. Театраль-
на сцена. 17. Вихід м’яча за лінію 
поля. 18. Столиця Боснії і Герцего-
вини. 20. Портативний комп’ютер. 
21 Пудель Мальвіни. 23. Райцентр 
у Запорізькій області. 24. Розгор-
тання подій у літературному творі. 
25. Складова частина бухгал-
терського обліку. 26. «Професія» 
Джека Горобця та Генрі Моргана.

Кросворд №95 
від 8 серпня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 11—12 серпня.

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +15…+20

 +28…+33

Північ +15…+20

 +28…+33

Центр +15…+20

 +28…+33

Схід +15…+20

 +28…+33

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +19…+24

 +31…+36

Ната НЕТУДИХАТА

 Хто з нас не любить у спе-
ку поласувати морозивом. Одна 
біда — їсти улюблений десерт 
треба швидко, бо вже за кілька 
хвилин морозиво починає капа-
ти і може забруднити одяг, а то і 
просто звалитися з палички на 
землю.
 А от у Японії кондитер То-
міхіса Ота випадково винайшов 
морозиво, стійке до високої 
температури повітря. Експери-
ментуючи, він додав до фрук-
тового морозива полуницю і 
помітив, що маса стала більш 
твердою. З’ясувалося, що та-
ких властивостей надає моро-

зиву рідкий поліфенол, який 
ускладнює відділення води і 
масел, що містяться у фрукто-
вому морозиві. 
 Під час експерименту нове 
морозиво навіть продували по-
током гарячого повітря з фена, 
а також залишали на відкрито-

му повітрі при температурі 28 
градусів і воно практично не 
втратило форму. Зараз незви-
чайне морозиво вже можна ку-
пити в кількох містах Японії.
 До слова, морозиво, що 
не тане, винайшли й у Великій 
Британії. Щоправда, рецепт 

смаколика шеф-кухар Хестон 
Блюменталь тримає в таємни-
ці. Відомо лише, що воно під-
дається температурній оброб-
ці, завдяки чому ванільний рі-
жок довгий час зберігає фор-
му. Ото нам би таке на таку 
спеку! ■

Аліса КВАЧ

 Їзда на велосипеді, окрім маси переваг, як 
то — користь для здоров’я, можливість уникати 
заторів та підвищена прохідність, має і свої не-
безпеки. Одна з них — собаки, які часто сприй-
мають велосипедиста як здобич, що намагаєть-
ся втекти, і вважають за честь наздогнати і вхо-
пити за ногу.
 Черговою жертвою такого пса став нещодав-
но лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. 
Він якраз проїжджав на велосипеді Гостомель-
ським шосе, коли в селі Мостище (частина Гос-
томеля) з одного з дворів на нього накинувся пес 
і добряче вкусив за ногу. Співак вирішив діяти 
за протоколом — звернутися до травмпункту за 
місцем проживання, аби терміново провести вак-
цинацію від сказу. Утім у жодному травмпункті 
вакцини не виявилося, а Харчишину порадили 
забрати пса до себе, щоб протягом 10 днів спос-
терігати за ним: якщо не здохне, значить сказу в 
нього немає, а значить, і хвилюватися нічого.
 Вилучити пса виявилося справою непростою. 
«Господар (синьолобий у стані загострення) пса 
не віддав, сказавши, що то не його, а Люби, а її 
нема вдома, зробив кілька конвульсивних рухів, 
що мали нагадувати полювання на пса, та ледь 
пробурмотів: «Баарсііік...» — описував у соцме-
режах ситуацію Валерій. Викликати поліцію з 
першого разу теж не вдалося — «розчарування 

на ім’я Сирота Руслан Анатолійович», 
вислухавши співака, відреагував на це 
словами: «Ви шо хатітє, шоб ми за са-
бачкай бєгалі?». Коли ж таки за допо-
могою поліції пса вдалося відловити 
і помістити у вольєр, він погриз про-
водку від поливу, а тоді перемахнув 
через огорожу і втік додому.
 Зрештою, вакцину від ска-
зу Харчишин таки знайшов. Хоча 
сусіди стверджують, що хвилю-
вання марне — цей пес уже два 
роки живе у цих господарів і всі 
ці два роки тероризує перехо-
жих, так що підозри на сказ без-
підставні. «Там проблема в ін-
шому: сусіди більше п’ють, ніж 
їдять, тож собака перманентно 
голодна і перманентно зла на 
весь світ, особливо на рухомі 
предмети. А оскільки її при-
нципово не прив’язують, то й 
дістається випадковим пе-
рехожим. І тут проблема не 
стільки в собаці, скільки у гос-
подарях», — кажуть вони.
 А от що з цим робити — це 
вже зовсім інше питання. На яке 
важче знайти відповідь, ніж вак-
цину від сказу. ■

НОУ-ХАУ

Морозиво для спеки
В Японії винайшли улюблений десерт, 
стійкий до високих температур

■

БУВАЄ...

Пес Барбос 
і Валерій Харчишин
Лідера гурту «Друга ріка» покусав собака

■

Валерій Харчишин.❙

10 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. 
Температура вночi +18...+20, удень +30...+32.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +30...+32.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +30...+32.

8 серпня температура води в Чорному та Азовсько-
му морях становила 25-28 градусiв, у Днiпрi бiля Киє-
ва — 24.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Труска-
вець: уночi +15...+17, удень +28...+30. Моршин: уночi 
+16...+18, удень +30...+32.
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