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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,32 грн. 

1 € = 31,23 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Як не впустити 

у своє життя 

осінню депресію 

і що робити, коли 

сезонна меланхолія 

вже зачепила вас
cтор. 11 »

Вчасно кажіть собі: «Стоп!»Хаб або пропав
Україна почала здавати 

в оренду свої підземні 

газосховища та має намір 

стати центром транзитування 

природного газу з Росії 

на захід та південь Європи
стор. 6 »

Україна — 

одинадцята в 

Європі за площею 

сертифікованих 

площ під органічним 

землеробством
стор. 9 »

Щоб таки без хімії

Євген Нищук: У часи 
війни має бути багато 
культурницьких подій

Фестивалі мистецтв — це можливість говорити про Україну, таланти країни і її біль. ❙

На наступний 

рік видатки на 

розвиток культури 

можуть бути  

збільшені на 

мільярд гривень 
стор. 12—13 »
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«Україна не повинна послаблювати 
впровадження реформ, навіть якщо вони 
болісні».

Радек Матула
надзвичайний і повноважний посол 

Чеської Республіки в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Кілька днів тому Ленінський район-
ний суд Харкова таки звільнив Нелю 
Штепу з-під варти, замінивши триріч-
не утримання в СІЗО на цілодобовий 
домашній арешт з обов’язковим носін-
ням електронного засобу контролю. І 
ось чергова новина. Браслет, який пані 
Неля на радощах обіцяла прикрасити 
стразами, надавши йому форми елеган-
тного годинника, несподівано поламав-
ся. Підозрювану взяли під арешт (цього 
разу вже домашній), де вона перебува-
тиме на час ремонту електронного при-
строю. «Справді, там був якийсь ню-
анс, можливо, батарейка сіла, — про-
коментував ситуацію адвокат екс-мера 
Олександр Шадрін. — Браслет старий, 
iз 2002 року. Однак усе в порядку. Сьо-
годні вона знову буде в суді. Можливо, 
до цього часу ситуація виправиться». 
 СІЗО Неля Штепа покинула, тримаю-

чи у руках державний прапор. При цьо му 
намагалася підспівувати активістці, яка 
виконала Гімн України. Але оскільки її 
обвинувачують у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених статтями 
«Посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України, що спричи-
нило загибель людей» та «Створення те-
рористичної групи чи організації», не всі 
однозначно сприйняли поблажливе рі-
шення суду. Більше того, інкриміновані 
жінці злочини не передбачають іншого 
засобу утримання, як тільки під вартою. 

Втім своє рішення слуги Феміди поясни-
ли станом здоров’я підсудної, у якої ви-
явили гіпертонію і цукровий діабет. Мо-
вляв, у СІЗО немає можливостей для лі-
кування цих тяжких хвороб. 
 Після звільнення під домашній аре-
шт Неля Штепа вирішила поселитися 
не у своєму маєтку у Званівцях, а від-
правилася до подруги, що проживає під 
Слов’янськом. Там, можливо, вона і при-
красить відремонтований електронний 
браслет, для якого нібито вже замовила 
обіцяні стрази. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Наприкінці доби 25 ве-
ресня у районі проведення 
бойових дій обстановка й на-
далі залишалась напруже-
ною, проте контрольованою 
українською армією, запев-
нили у зведенні прес-центру 
штабу АТО. Після 18-ї годи-
ни загарбники активізували 
обстріли наших позицій на 
приморському і донецькому 
напрямках. 
 Зокрема, ввечері ворог 
застосовував великокалібер-
ний кулемет на підступах до 
Авдіївки та Майорська. А 
під гранатометний вогонь 
противника потрапили наші 
опорні пункти біля Жованки 
та шахти Бутівка.
 На приморському на-
прямку окупанти з велико-
каліберних кулеметів били 
по захисниках Водяного і Та-
лаківки, а близько 21-ї годи-
ни — випустили 5 мін каліб-
ру 82 міліметри поблизу Ле-
бединського. 
 Також ввечері, вкотре 
цинічно демонструючи зне-
вагу як до мирних домов-
леностей, так і до цивіль-
ного населення регіону, во-
рожі найманці обстріляли 
з мінометів калібру 82 мілі-

метри будинки мешканців 
Мар’їнки. На щастя, пост-
раждалих серед місцевих не-
має.
 Загалом за минулу добу 
ворог 13 разів порушив 
перемир’я. У відповідь вій-
ськовослужбовці сил АТО 
11 разів відкривали вогонь. 
Втрат серед наших захисни-
ків немає.
 Фактично сенсаційною 
стала новина, що із 24 вере-
сня представники ОРДО без 
попередження на «своїй» те-
риторії припинили охорону 
спостерігачів СММ ОБСЄ. У 
свою чергу, українська сто-
рона СЦКК висловила стур-
бованість та рішуче засуди-
ла дії представників ОРДО, 
які у неділю в односторон-
ньому порядку припини-
ли охороняти передову пат-
рульну базу СММ ОБСЄ в на-
селеному пункті Горлівка, і 
кваліфікує їх як грубе пору-
шення Мінських домовле-
ностей.
 Ці дії носять відвер-
тий провокаційний харак-
тер і є грубим порушенням 
мандату СММ ОБСЄ. Разом 
з останніми інцидентами, 
пов’язаними з обмеженням 
свободи пересування місії та 
обстрілами її на не підконт-

рольній уряду України те-
риторії — ланки одного лан-
цюга і ставлять за мету — за-
лякати представників місії і 
перешкоджати їхній ефек-
тивній роботі на території 
ОРДО і ОРЛО. 
 Українська сторона СЦКК 
закликає російську сторону 
Спільного центру прийняти 
невідкладні заходи та спри-
яти діяльності СММ ОБСЄ на 
території ОРДО і ОРЛО. При 
цьому необхідно враховува-
ти, що питання безпеки, як 
представників місії ОБСЄ, 
так і офіцерів української 
сторони СЦКК на території 
ОРДО і ОРЛО, відносяться 
до компетенції російської 
сторони СЦКК.
 Це чергове підтверджен-
ня того, що від керівниц-
тва російсько-окупаційних 
військ  можна чекати чого 
завгодно, тож не викликає 
здивування «свіжа» заява 
міністра закордонних справ 
України Павла Клімкіна про 

те, що наша країна набли-
жається до рішення про на-
дання нам оборонної леталь-
ної зброї. «Щодо зброї і обо-
ронної зброї, то я вважаю, 
що ми наближаємося до цьо-
го рішення. Ці розмови вели-
ся, безумовно, в Нью-Йорку, 
ці розмови велися в Канаді, 
працюємо з нашими євро-
пейськими партнерами», — 
сказав він.
 При цьому міністр під-
креслив, що, окрім питан-
ня оборонної зброї, йтиметь-
ся і «про розширення всьо-
го збройного компоненту».  
«І це включає зброю 21-го 
століття — те, що нам пот-
рібно, щоб визначити, звід-
ки йде стрілянина з окупова-
ної території; щоб наші воїни 
могли працювати в умовах 
постійних радіоперешкод 
(а Росія застосовує постійно 
найновіші зразки зброї); щоб 
ми отримали найновіші дро-
ни, у тому числі ударні», — 
сказав він.■

СЕПАРАТИЗМ

І нехай стрази зачекають
Еск-мера Слов’янська Нелю Штепу знову взяли 
під варту через поломку електронного браслета

■

НА ФРОНТІ

Вибрики окупанта
Без попередження ОРДОвці припинили 
на «своїй» території охорону 
спостерігачів СММ ОБСЄ

■

ВСУ — зібрання 
недоброчесних суддів
 Кожен четвертий переможець 
конкурсу в новий Верховний Суд Ук-
раїни не має права там працювати че-
рез невідповідність критеріям добро-
чесності, про це заявив на брифінгу у 
вівторок у Києві представник Громад-
ської ради доброчесності Роман Ма-
селко. Він сказав: «Серед 120 пере-
можців конкурсу до Верховного суду, 
за яких тепер можуть голосувати чле-
ни Вищої ради правосуддя, кожен чет-
вертий є з таким званим «вето» або 
висновком Громадської ради добро-
чесності, що вони точно не відповіда-
ють критеріям доброчесності або про-
фесійної етики».

 Серед  переможців конкурсу, зок-
рема,  судді Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ В’ячеслав Настав-
ний і Сергій Слинько, котрі розгляда-
ли навесні 2013 року справу про при-
тягнення до кримінальної відповідаль-
ності нинішнього Генерального проку-
рора України Юрія Луценка, яку було 
оцінено як політичне переслідування. 
Також  суддя Одеського апеляційного 
адміністративного суду Олександр Зо-
лотников, який під час Майдану своїм 
рішенням заборонив мирні зібрання у 
всій центральній частині Одеси.
 Чимало суддів-переможців не мо-
жуть пояснити походження нерухомо-
го та рухомого майна, яким вони во-

лодіють або користуються.

Лілія Гриневич: угорські 
школи не закриватимуть
 «Мене це надзвичайно розчаро-
вує і дивує, що наші угорські коле-
ги не хочуть, аби українські громадя-
ни угорського походження мали єв-
ропейські перспективи, —  сказала  
в ефірі телеканала «112» під час ро-
бочої поїздки до Івано-Франківська 
міністр освіти Лілія Гриневич, коменту-
ючи заяву   Угорщини про блокування 
зближення України та ЄС, через новий 
закон про освіту. — Новим законом 
про освіту ми не порушуємо міжнарод-
них зобов’язань. В мене склалася дум-
ка, що в Угорщині є дуже багато міфів 

про новий освітній закон». Вона назва-
ла неправдою заяви Угорщини про те, 
що нібито український уряд ухвалив рі-
шення про закриття шкіл, де йде нав-
чання мовою національних меншин.
 «Це не відповідає дійсності. Ми не 
збираємось закривати подібні школи. 
Ми лише розширюємо можливості ді-
тей на навчання державною мовою в 
цих школах. Бо в нас є зараз порушен-
ня прав дітей угорського походження, 
які хочуть здобувати вищу освіту, але 
не володіють українською мовою. Це 
означає, що вони не мають доступу до 
вищої освіти, в майбутньому не змо-
жуть обіймати державні посади чи по-
сади в органах місцевого самовряду-
вання», — додала міністр. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Будні в АТО.❙

СПІВПРАЦЯ

Рахуємо 
до чотирьох
Вишеградська група обіцяє 
активну підтримку реформ 
в Україні
Валентина САМЧЕНКО

 У рамках головування Угорщини у Вишеградській 
групі 2017/2018, яке почалося 1 липня,  посли країн В4 
в Україні  провели у Києві спільну прес-конференцію. 
Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень нагадав, що 
його країна у В4 головує вп’яте. Він підкреслив, що еко-
номічне зростання у країнах групи перевищує рівень ін-
ших європейських країн. Не оминув сказати і про те, що 
у форматі В4+ Україна є важливим гравцем, як і інші де-
ржави-партнери, що не входять до групи.
 Нагадаємо, об’єднання чотирьох центральноєвро-
пейських країн — Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччи-
ни — з’явилась унаслідок зустрічі президентів Поль-
щі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та 
прем’єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 
року в угорському місті Вишеград, після ухвалення 
Вишеградської декларації. Головною метою тоді була 
названа інтеграція до євроатлантичних структур. Поя-
ву після розпаду Чехословаччини  нового регіонально-
го утворення диктували спільність цілей закордонної 
політики, спільність історичного досвіду та географіч-
на близькість. Були ухвалені умови про лібералізацію 
торгівлі в межах групи, що спричинило появу в 1993 
році Центральноєвропейського порозуміння про віль-
ну торгівлю (CEFTA).
 У 1994—1998 роках зусилля країн Вишеграда 
переважно були спрямовані радше на інтеграцію з 
ЄС і НАТО, ніж на лобіювання взаємних інтересів, 
зустрічі голів держав відбувались нерегулярно. На-
прикінці 2004 року президент Польщі Александр 
Кваснєвський зазначив, що Вишеградська група 
може виступати зі спільними ініціативами, які сто-
суватимуться політики ЄС щодо її східних сусідів, 
у тому числі України, і мати істотну роль у побудові 
площини європейських цінностей.
 У червні 2005 року прем’єр-міністри країн «Ви-
шеградської четвірки» зустрічалися з українською ко-
легою, обговорювали питання енергетичної співпраці, 
зокрема, пов’язані з розвитком нафтових та газових 
магістралей, а також у сфері транспортування елект-
роенергії. Тоді були сподівання, що В4 візьме шефс-
тво над Україною щодо вступу в Європейський Союз». 
Ідеться про те, що після вступу в ЄС Україна може 
приєднатися до «Вишеградської четвірки».
 На початку  2006-го  міністр оборони України 
звернувся у Будапешті  на  зустрічі міністрів оборони 
країн Вишеградської групи  до своїх колег iз прохан-
ням надати Україні методичну й експертну підтримку 
щодо набуття членства в НАТО.
 У листопаді 2014 року на зустрічі у Братиславі 
Президент України Петро Порошенко та президенти 
країн «Вишеградської четвірки» домовились про за-
початкування нового формату співробітництва, зок-
рема постійної взаємодії на рівні міністрів закордон-
них справ та оборони країн «Вишеградської четвір-
ки» та України. А у грудні 2014 року Петро Порошен-
ко під час зустрічі з делегацією країн Вишеградської 
групи в Києві висловив сподівання, що «Вишеградсь-
ка четвірка» зміниться з V4 на V5 за участю України. 
Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина за-
явив, що Польща підтримає Україну, якщо вона захоче 
вступити до «Вишеградської четвірки».Щоправда, про 
приєднання будь-якої країни до  В4 нині вже не йдеть-
ся, про це нагадав на прес-конференції у Києві Посол 
Угорщини в Україні Ерно Кешкень.
  У  ході засідання начальників генеральних штабів 
країн «Вишеградської четвірки», в якому взяв участь 
начальник Генштабу України Віктор Муженко у червні 
два роки тому, було заявлено про намір поглибити вій-
ськову співпрацю з Україною.Нині така допомога від-
бувається у рамках співробітництва з НАТО та ЄС.
        І Радек Матула, надзвичайний і повноважний 
посол Чеської Республіки в Україні,  і Юрей Сівачек, 
Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Рес-
публіки в Україні, й Ерно Кешкень, присутні на прес-
конференції, і представник Польщі (посол Ян Пєкло 
не зміг бути у Києві), запевнили, що готові підтриму-
вати Україну й надалі у прагненні ставати європейсь-
кою демократичною країною, в якій проводять дієві 
реформи і борються з корупцією. Добрі сусіди — за 
мир в Україні. ■

■
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 Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, серія А, № 076700, видане на ім’я Шевченка Іва-
на Григоровича, вважати недійсним.

ПОГЛЯД

Яким язиком 
гроші 
заробляти?
Люба КОЗАК
Львів

 На східному фронті гинуть воїни, захищаю-
чи Україну... Яку і чию Україну? 
 Це в мене галюцинації, чи «русскій мір» без 
танків уже завоював навіть мій західний край 
рідної землі? Думаєте, я перебільшую? І не став-
лю це у провину лише «понаєхавшим», бо бага-
то нормальних людей їдуть подивитися, як ми 
тут живемо, хочуть познайомитися з нашими 
звичаями, почути мову, пісні, побачити красу 
природи і пам’ятки. Я в першу чергу звинува-
чую наших місцевих безхребетних вуйків і чи-
новників, які відповідають за стан справ у цій 
галузі. 
 Нещодавно із сестрою відпочивала у Славсь-
ку. Більшість туристів — російськомовні. Ну й 
Бог iз ними. Але наші «вуйки» говорять до них 
«здрасьтє», «нє хотітє на лошадкє прокатіть-
ся?», «може, супчіку грібного спробуєтє?»... 
Такі покручі-«перли» мене особисто просто 
вбивають... Недалеко від вокзалу в кафе «Мак-
сим» при добрій кухні апетит пропадає відра-
зу, бо не смакують мені грибові юшки і баноші 
під московську попсу! Мені в Італії смакує пас-
та з базиліковим соусом під італійську музику, 
у Греції смакує мусака під грецьку музику чи у 
Чехії гуляшова полевка під чеську музику. Є ще 
варіант, прийнятний для всього світу, — висо-
коякісна англомовна музика, яка також може 
бути національною. Але під зеківський шансон 
чи попсу типу «любофь-маркофь» не лізе мені 
навіть налисник!
 Моя донька для друга з Харкова просто для 
ознайомлення робила підбірку української су-
часної музики — якісної. Назбирала на три доби 
слухання! А у Славському «Максимі» хлопець-
бармен хоч вимкнув звук, але дивився на мене 
такими очима, ніби побачив тітку, що «з дуба 
впала», і з його пустих очей було зрозуміло, що 
моє запитання, за що загинули ті хлопці, котрі 
на їхньому цвинтарі біля церкви лежать, якщо 
вони «русскій мір» самі запросили в рідну хату, 
він просто не розуміє...
 Хтось же повинен йому й іншим «вуйкам» 
пояснити. І навчити! І правила відповідні запро-
вадити. І покарати за невиконання правил. І го-
ловне — грошима, бо це для них найвагоміший 
аргумент. Для тих, хто не має душі, тільки це 
вагоме покарання. 
 Я би не писала цих слів, якби вчора остан-
ньою краплею не стала розповідь мого чоловіка, 
який відпочиває у Моршині і лише на пару го-
дин у справах приїхав додому. Місцевий хлоп-
чик хотів щось купити на одній з яток, говорив 
українською мовою, а «тьотя» йому каже: «Дє-
тачька, я тебя не панімаю, учі руській язик, ета 
памагаєт деньґі зарабативать» ?
 Це у Моршині! На моїй землі, в якій лежать 
сотні й тисячі тих, хто відстоював її й за неї 
поліг!!! 
 Чому вам, ура-патріоти, чиновники, «вуй-
ки», мертві не приходять у снах? Може, ви би 
хоч зі страху опам’яталися... 
 Де українська влада? Є така на місцях? Де 
чиновники від культури? Чи в їхні обов’язки 
входить тільки підготовка святкувань «черво-
них дат» календаря? Так, це також важливо, 
але у країні, яка відбулася! Це коли у Польщі 
нема поляка, який не знає і не спілкується поль-
ською мовою, в Чехії нема ні одного такого чеха, 
у Франції француза, в Італії італійця, і так мож-
на перераховувати всі нормальні країни! А ми 
тоді хто? 
 Де демократичні партії з національною ідео-
логією? Чи гучні гасла потрібні лише для вибо-
рів, а між ними можна і попсу послухати, і 
«здрасьтє» в Карпатських горах сказати? І не 
до іноземця, який не знає мови, а до так звано-
го чухраїнця! 
 Де ви, українці, для яких нема України без 
мови, без рідної пісні! А не ті, яким все одно, 
яким язиком гроші заробляти? ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Перший в Україні нав-
чально-тренінговий центр 
STEM-освіти, у якому пе-
дагогів області навчати-
муть новацій, запрацював 
у Черкасах. Відкрили його 
на базі Черкаського інсти-
туту післядипломної освіти 
педагогічних працівників.
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» у Черкась-
кій облдержадміністрації, 
STEM-освіта передбачає ін-
тегроване вивчення наук, 
технологій, технічної твор-
чості та моделювання. Тож 

для такої роботи центр ос-
настили по-сучасному, об-
ладнавши всім необхідним 
кабінети робототехніки, 
тренінговий і ресурсний 
центри, навчальні ауди-

торії. З обласного бюдже-
ту на це спрямували понад 
мільйон гривень.
 За словами голови Чер-
каської ОДА Юрія Ткачен-
ка, ще кілька років тому 

влада області разом з осві-
тянами взяли курс на но-
вації. 
 «Адже розуміємо, що 
школа, в якій є лише до-
шка та крейда, де навча-
ють, як звикли роками, 
— це вчорашній день. Ді-
тям там нецікаво. А впро-
вадити сучасні техноло-
гії в освітній процес, якщо 
ними сповна не володіти-
муть учителі, неможливо. 
Бо саме вони мають стати 
агентами змін. Тут наша 
мета незмінна: виховати 
успішну дитину», — наго-
лошує Юрій Ткаченко.
 Він каже, що Черкаська 
область стала першою в Ук-
раїні, що має мережу шкіл, 
де впроваджують STEM-ос-
віту та навчають за програ-
мою Lego Education. Тут та-
кож створюють інновацій-
ні школи у районах. 
 До речі, на двох фа-
культетах Черкаського 
державного технологічно-
го університету вивчати-
муть робототехніку. Це та-
кож спільна ініціатива об-
ласної влади та керівниц-
тва вишу. ■

Ірина КИРПА

 Масовий мор риби 
стався у Молочному ли-
мані, що входить до При-
азовського національно-
го природного парку та 
має вихід до Азовсько-
го моря. Екологи вже 
підрахували поперед-
ні збитки, завдані при-
роді України, сума скла-
ла близько 65 мільйонів 
гривень.
 «Ще влітку мали 
провести розчищення 
промоїни між лиманом 
та Азовським морем, але 
через недбалість чинов-
ників роботи не провели 
вчасно, — розповів меш-
канець Запорізької об-
ласті Віктор Шейко. — У 
підсумку, риба не може 
пройти в море та постій-
но гине у Молочному ли-
мані. У нинішньому році 
вузький прохід занесло 
піском, тому мор риби 
став масштабнішим, аніж 
це було раніше».
 За словами екологів, 
у минулому році на роз-

чистку лиману додатко-
во було виділено понад 
1,3 млн. гривень, про-
те терміни проведення 
тендера зірвали. Фірма-
подрядник, яка виграла 
тендер, не мала достат-
ньо часу для того, щоб 
завчасно розчистити Мо-
лочний лиман.
 Директор Приазовсь-
кого національного при-
родного парку Валерій 
Санько зауважує:  до-
нині рибі вдавалося ви-
живати завдяки вдалим 
погодним умовам. Од-
нак із приходом осені 
напрямок вітру змінив-
ся і рибі довелося поки-
нути холодні води лима-
ну та прибитися ближче 
до берега. Але там їх че-
кала пастка з піску: чис-
ленний косяк пеленгаса 
натрапив на перешкоду і 
весь загинув. 
 Тим часом спритні 
мешканці довколишніх 
сіл зібрали кілька тонн 
пеленгаса і надовго за-
безпечили собі «рибні 
дні». ■

Світлана МИЧКО

 У Тернопільському прес-клубі 
відбулася презентація інтерак-
тивної карти комунального майна 
міста, яка стала результатом спів-
робітництва міськради, фахівців 
компанії Magnetic One Municipal 
та місцевого Центру громадського 
контролю «Дій!». Новинка являє 
собою автоматизовану картогра-
фічну систему збору, обліку, нако-
пичення, обробки та відображення 
інформації про всі об’єкти, що на-
лежать до власності міської грома-
ди — адміністративні будівлі, за-
клади освіти та культури, дитсад-
ки, котельні, господарські при-
міщення та двори, гаражі тощо.
 Відтепер, зробивши кілька 
кліків  (карта розміщення на сай-
ті Тернопільської міської ради 
у розділі «Реєстр комунального 
майна»), кожний бажаючий може 
відразу отримати повну інформа-
цію про той чи інший об’єкт. Нап-
риклад, його площу, хто є оренда-
рем чи балансоутримувачем, безко-
штовно чи на платній основі здійс-
нюється оренда, її терміни, вартість 
та інші подібні дані. Особливо ціка-
вою має бути карта для підприємців 

та журналістів, також розробники 
впевнені, що вона допоможе усува-
ти такі ризики, як незаконне відчу-
ження та приватизація комуналь-
ного майна, його продаж не за рин-
ковими цінами і створення нерів-
них умов оренди.
 Катерина Бігняк, директорка 
компанії Magnetic One Municipal 
Technologies, детально розповіла 
представникам ЗМІ та громадським 
активістам про функції карти та те, 
як шукати потрібні дані за її допо-
могою. Втім коротка інструкція з 
користування міститься і на сай-
ті http://rada.te.ua/mapa_mista/ , 
там же можна знайти фотокопії від-
повідних підтверджувальних доку-
ментів. 
 Міський голова Тернополя Сер-
гій Надал зазначив, що новий елек-

тронний сервіс стане ще одним ко-
рисним інструментом для відкри-
тості та прозорості діяльності місь-
кого самоврядування. А також  
допоможе проаналізувати стан ви-
користання комунальних об’єктів 
та зробити його ефективнішим. 
 До речі, всі зміни, які відбувати-
муться у галузі оренди приміщень 
комунальної власності, повинні опе-
ративно і точно вноситись на карту 
представниками управління кому-
нального майна міськради, яких 
навчать фахівці компанії Magnetic 
One Municipal Technologies. 
Щоправда, під час презентації оз-
вучили думку громадськості, що 
заради «чистоти даних» це мали б 
робити якісь нейтральні особи, тож 
це питання наразі залишається від-
критим. ■

ОГОЛОШЕННЯ■

Фото Дмитра СМОЛЬЄНКА з сайта ria-m.tv.❙

КАТАСТРОФА

Пастка з піску
Понад 17 тисяч особин пеленгаса загинуло 
у Приазов’ї

■

ОСВІТА

Учителі і роботи
Навчально-
тренінговий центр 
STEM-освіти за 
мільйон гривень

■

У Черкаському навчально-тренінговому центрі STEM-освіти.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙

НОВАЦІЇ

Об’єкти розсекречено
У Тернополі створили відкриту  інтерактивну карту 
комунального майна

■
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«Польща не приєдналася до звернення країн, 
які висловилися проти закону. Чекаємо зустрічі з Гриневич, 
щоб почути її точку зору». Ян Пєкло

посол Польщі в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

Україна стала 
фігурантом «збройного» 
скандалу
 Європейські виробники 
постачають зброю до Афри-
ки та Близького Сходу, ви-
користовуючи як посередни-
ків оборонні підприємства 
в Україні. Про це повідом-
ляє Проект iз викривання ор-
ганізованої злочинності та ко-
рупції (OCCRP) із посиланням 
на документи, що потрапили в 
його розпорядження. «Доку-
менти, отримані OCCRP, свід-
чать, що влада та компанії Ук-
раїни зробили себе ключовою 
ланкою в мережі, яка поста-

чає озброєння радянського 
зразка з Європи до Африки та 
Близького Сходу. Багато з цих 
видів зброї походять iз країн, 
які є членами ЄС», — йдеть-
ся у статті. Наприклад, за да-
ними проекту, військовий 
транспорт вартістю не мен-
ше 4,1 мільйона доларів був 
куплений у Польщі, яка є чле-
ном ЄС і керується суворими 
правилами експорту зброї, а 
потім частинами відправле-
ний до України. Після цього 
45 машин з усієї партії були 
переправлені до Східної Аф-
рики через Об’єднані Арабсь-
кі Емірати. «Це як «відмиван-

ня» брудних грошей, що про-
ходять через серію рахунків 
— транспортні засоби були 
«відмиті», щоб приховати їхнє 
справжнє походження, марш-
рут і призначення», — роз-
повідають викривачі. У понад 
тисячу сторінок документів 
йдеться про участь у незакон-
ній торгівлі зброєю приватної 
української компанії «Техім-
пекс», яка ремонтує, модерні-
зує та реалізує військову тех-
ніку, а також пов’язаної з нею 
британської компанії S-Profit. 
Разом вони обходять ембарго 
ЄС на продаж зброї Судану та 
Південному Судану.

«ДНР» відкрила 
представництво 
у Франції
 Угруповання «ДНР» від-
крило у французькому Мар-
селі «представницький центр». 
Офіційний Париж, однак, не 
визнає угруповань бойовиків, 
передає «Радіо «Свобода». 
«Представництво» зареєстро-
ване як громадська організа-
ція. На її відкритті були депу-
тати місцевого рівня. У мініс-
терстві закордонних справ 
Франції стверджують, що мета 
цього «представництва» неза-
конна, тож відповідну інфор-
мацію вже передано до про-

куратури. Франція — п’ята 
європейська країна, де пред-
ставники «ДНР» намагають-
ся відкрити своє «представ-
ництво». Раніше це відбувало-
ся у Греції, Фінляндії, Італії та 
Чехії.

Одного з учасників 
«прориву Саакашвілі» 
залишили за ґратами
 Апеляційний суд Львівсь-
кої області залишив під вар-
тою соратника екс-голови 
Одеської обладміністрації,  лі-
дера партії  «Рух нових сил» 
Міхеїла Саакашвілі Олексан-
дра Бурцева, учасника прори-

ву українсько-польського кор-
дону в пункті пропуску «Ше-
гині». Таким чином, суд від-
хилив прохання захисту про 
зміну запобіжного заходу на 
особисте зобов’язання. За 
рішенням суду Бурцев зали-
шиться під вартою до 9 лис-
топада. Під час оголошення 
рішення Бурцев знепритом-
нів, йому викликали швид-
ку допомогу. Представниця 
«Руху нових сил» Ольга Га-
лабала заявила журналістам, 
що Бурцеву протягом дня не 
дозволяли приймати інсулін і 
у нього піднявся рівень цукру 
в крові. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Хоч би яким контраверсійним не було 
подібне порівняння, але інколи здається, 
що імперські звички демонструє не лише 
Росія. Ряду країн — Угорщині, Румунії, 
Молдові — вкрай не сподобався новий 
український закон про освіту. Камінь 
спотикання — стаття 7 цього докумен-
та, котра розширює сферу вживання ук-
раїнської мови.

Позиція України
 У понеділок, 25 вересня, Президент 
України підписав закони  про освіту, що 
був проголосований у стінах парламен-
ту за три тижні до цього. «Це — одна 
з найголовніших реформ, бо від жодної 
іншої реформи майбутнє країни не зале-
жить так, як від освітньої», — зазначив 
Порошенко. 
 Він також додав: «Україна демонс-
трувала й надалі демонструватиме таке 
ставлення до прав національних мен-
шин, яке відповідає нашим міжнарод-
ним зобов’язанням, перебуває в гар-
монії з європейськими стандартами і є 
взірцем для сусідніх країн».
 Власне, все так і є: закон дозволяє 
національним меншинам навчатися 
їхньою мовою. Але частина предметів 
викладатиметься українською мовою. 
У старшій школі українською виклада-
тимуть майже все. Це передбачено і для 
шкіл з російською мовою навчання. Ще 
на етапі розгляду закону міністр освіти 
Лілія Гриневич попереджала, що стат-
тя про мову буде найконфліктнішою. І 
— як у воду дивилася. Конфліктів дій-
сно не бракує.

Позиція інших країн
 Передусім, закон про освіту викли-
кав невдоволення у МЗС Румунії. 
«Міністерство закордонних справ стур-
боване прийнятим 5 вересня Верхов-
ною Радою законом про освіту, зокре-
ма, статтею 7, яка стосується навчання 
мовами національних меншин», — за-
явило відомство. І додало: згідно з Кон-
венцією із захисту нацменшин, держа-
ва повинна визнавати право представ-
ника нацменшин на навчання рідною 
мовою.
 11 вересня на українську освітню ре-
форму звернув увагу і президент Молдо-
ви Ігор Додон. «Висловлюю занепокоєн-
ня долею широкої спільноти румунів і 
молдаван, які проживають на території 
України», — написав він на сторінці в 
Facebook. «Розумію їхню стурбованість 

і, будучи президентом Республіки Мол-
дова, звертаюся до київської влади із за-
кликом переглянути свою нову політи-
ку щодо етнокультурних меншин. На-
гадую їм, що в Молдові права українсь-
кої громади дотримуються. Тут є низка 
шкіл з викладанням українською мо-
вою», — заявив президент Молдови.
 Та найгостріше з усіх відреагувала 
Угорщина. Очільник її зовнішньополі-
тичного відомства Петер Сіджарто за-
явив, що «Україна вдарила Угорщи-
ну ножем у спину». «Ганебно, що краї-
на, яка прагне стати ближче до Євросо-
юзу, прийняла рішення, яке повністю 
суперечить європейським цінностям», 
— сказав він.
 11 вересня Сіджарто викликав до 
МЗС українського посла. Плюс нака-
зав угорським дипломатам призупини-
ти підтримку України в міжнародних 
організаціях. «Сіджарто розпорядився, 
щоб угорські дипломати не підтримува-
ли жодної української ініціативи, а ще 
додав, що Угорщина відтепер не підтри-
муватиме важливі для України рішен-
ня. 
 На всіх форумах ООН, ОБСЄ та Єв-
ропейського союзу Будапешт ставитиме 
питання про внесення поправок у мов-

ну статтю закону України про освіту», 
— заявив прес-секретар МЗС Угорщи-
ни Тамаш Менцер.
 «Реформа унеможливлює отриман-
ня нацменшинами України, включно 
зі 150-тисячною угорською нацменши-
ною, освіти рідною мовою», — вважа-
ють у Будапешті.
 Щодо Польщі, то тамтешня влада 
поки не визначились остаточно зі своєю 
позицією відносно української освіт-
ньої реформи. Так, посол Польщі в Ук-
раїні Ян Пєкло зазначив таке: «Поль-
ща не приєднувалася до листа країн, 
які висловилися проти закону. Ми че-
каємо зустрічі з Гриневич, на якій хо-
чемо почути її думку». Пєкло додав, що 
така зустріч повинна відбутися днями. 
 У свою чергу екс-міністр освіти 
Польщі Кшиштоф Становські сказав, 
що він розуміє українську сторону. Це 
правильно, що ті, хто проживає в ін-
шій країні, повинні знати її мову. За 
його словами, всі, хто живе в Польщі, 
складають іспити з точних наук винят-
ково польською. «І кожен має підруч-
ник польської мови», — додав він.
 Тим часом у Росії заявили, що закон 
жорстко обмежує використання мов на-
ціональних меншин. Ба, навіть перед-

бачає їх повне вимивання з освітньої 
системи України до 2020 року. «Оче-
видно, що головною метою нинішніх 
українських законотворців є макси-
мальне обмеження інтересів мільйонів 
російськомовних громадян України, 
насильницьке встановлення в багатона-
ціональній державі моноетнічної мов-
ного режиму. Розглядаємо цей крок як 
спробу  влади здійснити повну україні-
зацію освітнього простору країни, що 
прямо суперечить як її Конституції, так 
і взятим Києвом на себе міжнародним 
зобов’язанням у гуманітарній сфері», 
— заявили у МЗС РФ.
 Власне, повна українізація — то 
було б зовсім непогано для нашої де-
ржави. (Безвідносно до того, що дума-
ють про це за кордоном — хоч за схід-
ним, хоч за західним). Але до цього, на 
жаль, ще далеко. Адже навіть в Україні 
далеко не всі підтримують освітню ре-
форму в частині мовних новацій. 

А Москаль — проти 
 Зокрема, голова Закарпатської обл-
держадміністрації Геннадій Москаль на 
своєму офіційному сайті закликав вету-
вати закон про освіту. На його думку, 
закон суперечить Європейській хартії 
регіональних мов, закону про націо-
нальні меншини в Україні та міжна-
родним договорам, які Україна уклала 
із сусідніми країнами. «Захищати ук-
раїнську мову треба і необхідно, але не 
обмежуючи при цьому мови національ-
них меншин», — заявив Москаль. Він 
переконаний, що депутати, які голосу-
вали за реформу освіти, не є вихідцями 
з багатонаціональних регіонів і не ро-
зуміють їхньої специфіки.
 Москалеві відповіла профільний 
міністр Лілія Гриневич. «З 2016 року 
понад 36 відсотків випускників Закар-
паття склали ЗНО з української мови 
з результатом від 1 до 3 балів, тобто у 
них не було шансів вступити до вищих 
навчальних закладів. А в Берегівсь-
кому районі, де компактно проживає 
угорська громада, 75 відсотків випус-
кників цього району отримали від 1 до 
3 балів», — заявила Гриневич, аргу-
ментуючи необхідність поширення ук-
раїнської мови.
 Свій голос «за» додав і глава МЗС Ук-
раїни Павло Клімкін. «Ми хочемо дода-
ти освіту українською, а не забрати ос-
віту мовами національних меншин. І ми 
послідовно діятимемо в цьому напрям-
ку», — заявив він на форумі YES.
 «Я дуже детально обговорював реалі-
зацію цього закону з Лілією Гриневич. 
Те, що ми пропонуємо, — це, звичай-
но, збереження освіти мовами нацмен-
шин, це наші міжнародні зобов’язання, 
це потрібно нам. Але ми повинні забез-
печити, щоб наші громадяни в повно-
му обсязі володіли українською. І щоб 
вони мали майбутнє тут, в Україні: вчи-
тися в університеті, обіймати посади», 
— зазначив міністр.
 Хай там як, а з моменту, коли закон 
підписав Президент, його доля виріше-
на. І — «нам своє робить», не дивлячись 
на всі сусідські істерики та численні пе-
тиції. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

МОВНЕ ПИТАННЯ

Німота на замовлення
Деякі країни тиснуть на нас, висловлюючи незгоду з нещодавно ухваленим 
законом про освіту. Невдоволення викликає те, що викладання відбуватиметься 
українською мовою

■

«Закарпатські угорці майже не володіють українською мовою, а відтак не можуть 
після закінчення школи розраховувати на вступ до вишів», — каже Лілія Гриневич. 

❙
❙
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Нобелівську премію збільшили на 
мільйон шведських крон
 Цьогорічні лауреати Нобелівської премії 
отримають вищі грошові винагороди, ніж по-
передники. Обсяг грошової винагороди збіль-
шився на 12,5 відсотка — з восьми до дев’яти 
мільйонів шведських крон (тобто на 124 тисячі 
доларів  — до 1,12 мільйона доларів у пере-
рахунку). Про це в вівторок, 25 вересня, пові-
домила інформагенція «Рейтер» з посиланням 
на заяву голови Нобелівського фонду Карла-
Генріха Гельдіна.

Оголошено лауреатів 
альтернативного «Нобеля»
 У Стокгольмі 26 вересня оголосили ла-
уреатів цьогорічної премії «За правильний 
спосіб життя» (Right Livelihood Award), яку та-
кож називають альтернативною Нобелівською 
премією. Нагороду присудили чотирьом лауре-
атам, троє з яких поділять між собою призовий 
фонд у три мільйони шведських крон (374 ти-
сячі доларів). Четвертий лауреат отримає по-
чесну премію без грошової винагороди. Серед 
лауреатів — індійський захисник прав людини 
Колін Гонсалвес, який 30 років відстоює пра-
ва людей, що потрапили в рабство, мешканців 
нетрів, бідних і жінок. Заснована ним правоза-
хисна мережа HRLN, серед іншого, виступає за 
«право на харчування» і посприяла покращен-
ню умов життя 400 мільйонів людей. Інші лау-
реатки — ефіопська активістка у сфері захис-
ту прав людей з особливими потребами Єтне-
берш Нігуссі та азербайджанська журналістка 
Хадіджа Ісмаїлова, яка розслідує корупцію в 
найвищому ешелоні влади своєї країни і була 
у зв’язку з цим ув’язнена. Почесний приз отри-
має американський захисник довкілля Роберт 
Байлотт. Він представляв інтереси близько 70 
тисяч мешканців американського штату Захід-
на Вірджинія в судовому процесі, що тривав 19 
років. Ішлося про хімічне забруднення питної 
води в населеній місцевості. Церемонія наго-
родження відбудеться 1 грудня. Альтернатив-
ну Нобелівську премію із 1980 року щорічно 
вручають борцям за права людини, захисни-
кам довкілля та миру. Премію заснував швед-
сько-німецький меценат Якоба фон Ікскюль. Її 
фінансують із приватних пожертв.

Нова влада у Берліні не змінить 
політику 
 На думку політологів, новий німецький уряд 
буде продовжувати попередню політику Бер-
ліна щодо Росії та України. Результати парла-
ментських виборів у Німеччині були однією з 
тем під час Конгресу ініціатив Східної Євро-
пи, що проходить у Любліні. Професор полі-
тології з Університету кардинала Стефана Ви-
шинського у Варшаві Клаус Цімер сказав, що 
якщо до коаліції приєднаються Вільна демок-
ратична партія (GDP) та «Зелені», то можна 
заздалегідь припустити, що канцлер Анґела 
Меркель буде продовжувати жорстку політику 
щодо Москви. Проросійські голоси, які можна 
почути у рядах першої партії, збалансує від-
верто антиросійська позиція «Зелених». «Вони 
говорять про російську агресію в Україні. Нази-
вають це по імені», — відзначив Клаус Цімер. 
Подібну думку має доктор Мартін Даль з Уні-
верситету Лазарського у Варшаві, який наголо-
сив, що попередній партнер по коаліції, тобто 
Соціал-демократична партія, була більш про-
російською, ніж Християнсько-демократичний 
союз або Християнсько-соціальний союз. «А 
отже, ці впливи будуть збалансовані, навіть 
якщо відбудеться зміна коаліції», — наголо-
сив Мартін Даль.

Прем’єр Японії скликає вибори на 
рік раніше
 Прем’єр Японії Сіндзо Абе оголосив про 
розпуск парламенту та проведення виборів на 
рік раніше. Пан Абе заявив, що прагне ново-
го мандата довіри, щоби подолати «національ-
ну кризу» на тлі зростання загроз iз боку Пів-
нічної Кореї. Рейтинг прем’єра нещодавно зріс 
після літнього падіння, що пов’язують зі зрос-
танням напруги довкола КНДР. Це відсунуло на 
другий план критику прем’єра щодо корупції.  

Завадили ввезти в Україну гашиш
 У прикордонному пункті пропуску «Доро-
гуськ» співробітники Прикордонної служби 
Польщі виявили майже 75 кілограмів гашишу. 
Наркотики в автівці сховав 45-річний громадя-
нин Литви, який намагався ввезти психотропні 
речовини в Україну. Наркотики допоміг виявити 
службовий пес. Приблизна вартість вилучених 
психотропних речовин становить майже 3 млн. 
злотих (700 тис. євро). ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Якщо Північна Корея буде 
продовжувати свої провока-
ції з випробуваннями ядерної 
зброї, то Пентагон предста-
вить президенту США До-
нальду Трампу методи «при-
боркання» цього режиму, за-
явив речник американського 
оборонного відомства Роберт 
Меннінг.
 Заява речника Пентагону 
була реакцією на слова глави 
МЗС Північної Кореї Лі Йон 
Хо, який сказав журналіс-
там, що «увесь світ повинен 
чітко пам’ятати: це США пер-
шими оголосили війну нашій 
країні», тому Пхеньян зали-
шає за собою право на від-
повідну реакцію. Задля при-
кладу можливої відповіді він 
навів збиття американських 
стратегічних бомбардуваль-
ників, навіть якщо вони бу-
дуть перебувати в міжнарод-
ному повітряному просторі. 
Ці заяви пролунали через 
два дні після того, як амери-
канські бомбардувальники 
B-1B Lancer, демонструючи 
силу, у супроводі літаків-ви-

нищувачів пролетіли поблизу 
узбережжя Північної Кореї. 
Очiльник дипломатії Північ-
ної Кореї зробив заяви, вий-
шовши після засідання Ген-
асамблеї ООН у Нью-Йорку. 
 Ще раніше, минулої субо-
ти, Лі Йон Хо сказав: «У світ-
лі оголошеної Трампом війни, 
на столі найвищого керівниц-
тва КНДР є всі варіанти дій». 
І заявив, що «візиту північ-
нокорейських ракет на тери-
торію США неможливо уник-
нути». На що Дональд Трамп 
відповів у неділю, що Північ-
на Корея «довго не протри-
мається». Але Білий дім усе 
ж запевнив, що не оголошу-
вав війну Північній Кореї. 
«Такі твердження є абсурд-
ними. Наша мета залишаєть-
ся незмінною. Ми прагнемо 
мирної очистки Корейського 
півострова від ядерної зброї», 
— сказала речниця Білого 
дому Сара Хакабі Сандерс.
 Тим часом словесна війна 
вже триває. Трамп і Кім Чен 
Ин назвали один одного бо-
жевільними. У виступі в ООН 
19 вересня президент США 
Дональд Трамп заявив, що 

готовий «повністю знищити» 
Північну Корею, якщо та буде 
загрожувати США або їхнім 
союзникам. У відповідь на це 
міністр закордонних справ 
Північної Кореї Лі Йон Хо на-
звав промову американського 
президента собачим гавкан-
ням. «Собака гавкає, а парад 
іде», — сказав він журналіс-
там біля штаб-квартири ООН 
у Нью-Йорку.
 Сам Кім Чен Ин 22 вересня 
заявив по держтелебаченню, 
що слова президента США на 
Генасамблеї ООН — це «ши-
зофренічний напад», а само-
го президента Трампа назвав 
«божевільним дідуганом». У 
повністю контрольованих ре-
жимом північнокорейських 
ЗМІ триває чергова пропаган-
дистська акція проти США. 
На плакатах показують, як 
американські бомбардуваль-
ники та авіаносці збивають 
північнокорейські ракети й ті 

тонуть у морі. Останніми дня-
ми відбулася ескалація погроз 
як на адресу США, так і Пів-
денної Кореї. Північна Корея 
знову загрожує нападом на 
американську військову базу 
на острові Гуам. 
 Попри серйозну напругу 
в стосунках США і КНДР, ба-
гато експертів вважають вій-
ськовий конфлікт між двома 
країнами малоймовірним.
 Північна Корея продов-
жує розвивати свою ядерну 
програму, попри забороненi 
резолюції Ради Безпеки ООН. 
Цього року КНДР збільши-
ла кількість випробувань ра-
кет. Третього вересня Пхень-
ян провів шосте та поки що 
найпотужніше ядерне випро-
бування. Через кілька днів по 
тому Рада Безпеки ООН під-
тримала нові санкції проти 
Північної Кореї, аби скороти-
ти фінансові потоки і постав-
ки палива в цю країну. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Як повідомляє польський 
інформаційний телеканал 
tvn24,  цей інцидент трапив-
ся з двома хлопцями, які про-
никли у Варшавське трамвай-
не депо і почали  розмальову-
вати трамвай графіті. Одним 

із художників був українець. 
Працівник депо, який спій-
мав вандалів на гарячому, 
наказав їм змити малюнки, 
дійшло до сутички, внаслі-
док якої травму голови отри-
мав один із працівників фір-
ми. На місце події прибула 
поліція, проте один із гра-

фітярів утік. Оскільки пра-
цівники депо вирішили, що 
зуміють домовитися і втру-
чання поліції не буде необхід-
ним, поліцейські поїхали.
 Українець мав залишитися 
і відмити розмальований трам-
вай. А щоб не втік, працівник 
депо прикував його ногу лан-

цюгом до колеса машини.
 Президент компанії «Вар-
шавські трамваї» Войцєх Бар-
тельський пояснює, що рі-
шення його працівника було 
неправильним, але графітярі 
не мали права перебувати на 
території депо. Він додав, що 
чоловіки знищили майно, і не 
можуть залишатися безкар-
ним.
 «Це законне затриман-
ня громадянина стало неза-
конним позбавленням волі», 
— наголошує Мацєй Каліш з 
Гельсінської фундації з прав 
людини. 22-річний графітяр 
відмивав трамвай вісім го-
дин, з яких одну був прику-
тий до трамвая. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сенатор-республіканець і відда-
ний приятель України Джон Маккейн, 
який бореться з раком мозку, визнав 
у недільному інтерв’ю телеканалу Сі-
Бі-Ес, що лікарі дають йому «дуже по-
гані» прогнози на одужання, «одні да-
ють лише 3 відсотки, інші — 14%». У 
липні 80-річний Маккейн переніс опе-
рацію, пов’язану з пухлиною мозку, 
яка виявилася злоякісною: від цього ж 
різновиду раку помер 2009 року сенатор 
Едвард Кеннеді. 
 Маккейн сказав, що тепер багато 
роздумує про Кеннеді, який продовжу-
вав працювати, незважаючи на діагноз, 
і «ніколи не здавався». Сенатор зізнав-
ся, що часом відчуває «страх у зв’язку 
з тим, що відбувається», але протистав-
ляє йому вдячність за «чудове життя», 
яке він прожив.
 Маккейна вважають «яструбом» у 
ставленні до Росії. Як нещодавно нага-
дувала агенція «Рейтер», він є прибіч-
ником активної участі США у світі та 
НАТО і здійснення тиску на Росію за її 
дії в Україні. У часи Євромайдану він 
приїздив до Києва, відвідував наметове 
містечко і виступав з промовою. «Ваш 
мирний протест надихає світ. Ми тут, 
щоби підтримати вашу справедливу бо-
ротьбу. Лише народ України має визна-

чати своє майбутнє. Україна зробить Єв-
ропу кращою, а Європа зробить кращою 
Україну», — сказав тоді сенатор. Він 
також активно підтримував збільшен-
ня військової допомоги збройним силам 
Польщі, Естонії, Латвії та Литви і при-
скорення робіт зі створення антиракет-
ної парасольки в Європі. 
 Маккейн двічі балотувався у пре-
зиденти США. 2000 року програв затя-
ту боротьбу за номінацію кандидатом 
від Республіканської партії Джорджу 
Бушу, а 2008 року таки здобув партій-
ну номінацію, але в остаточній боротьбі 
програв вибори Бараку Обамі. 
 У минулому Маккейн був пілотом 
військово-морських сил США. 1967 
року під час війни у В’єтнамі його літак 
був збитий над Ханоєм і Маккейна впро-
довж шести років (до 1973 року) утриму-
вали як військовополоненого. Незважа-
ючи на тяжкі тортури, він не видав воро-

гу жодних військових таємниць. Амери-
канці відчувають велику повагу до нього 
за те, що як син адмірала ВМС США, ко-
мандуючого військовими операціями на 
Тихому океані, він не погодився на про-
поноване йому першочергове звільнення 
з полону, а був звільнений разом з інши-
ми військовополоненими. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Пікассо з трамвайного депо
Українця на годину посадили на ланцюг і змусили змивати 
розмальований вагон   

■

ВАЖКО ПОВІРИТИ 

Три відсотки на життя 
Сенатор Маккейн визнав, що його шанси на одужання 
від раку «дуже погані»

■

КОНФЛІКТ

Приборкати Кіма 
Пентагон представить президенту 
Трампу методи, як «справитися» з 
Північною Кореєю

■

Чи є у вас план, містере Трамп?❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Україна активно намагається 
виборсатися із газової паст-
ки, в якій ми опинилися через 
відсутність продуманої енер-
гетичної політики за останні 
роки. Чи не найголовніше зараз 
— правильно використати наші 
козирі. Головні з яких — це га-
зотранспортна система, якій 
наразі немає альтернативи для 
перекачування російського газу 
споживачам у Західній Європі. 
А також наші унікальні підземні 
газосховища. 

«Здаю місця у ПСГ. 
Недорого...» 
 Використовувати потенціал 
останніх ефективніше ми спро-
бували, починаючи з нинішньо-
го року: почали здавати їх у ко-
мерційне використання. Адже, 
як відомо, потенціал наших 
ПСГ значно перевищує потре-
би України: ми використовує-
мо заледве половину їх потуж-
ностей. Ідеї щодо здавання їх 
в оренду виникали і раніше, 
але влада нехтувала ними че-
рез «особливі» стосунки з голо-
вним енергетичним партнером 
— Російською Федерацією. 
 Цьогоріч ситуація змінила-
ся. Кілька днів тому стало відо-
мо, що компанія «Укртрансгаз» 
закачала у наші підземні газові 
сховища перші 3 мільйони кубо-
метрів газу для зберігання у ре-
жимі «митного складу» за замов-
ленням провідних міжнародних 
трейдерів: компаній Trafigura 
Sarl, ТОВ Trafigura (Україна) і 
MND (Чехія). 
 Це була перша ластівка. І 
вже до кінця нинішнього міся-
ця очікується, що «Укртранс-
газ» як оператор української га-
зотранспортної системи надасть 
брокерські послуги іншим ком-
паніям і відповідно до отрима-
них раніше заявок закачає у 
підземний склад 50 мільйонів 
кубометрів газу. Охочих збері-
гати у нас своє «блакитне паль-
не» багато. Серед них — трейде-

ри з Чехії, Швейцарії, Мальти 
та їхнi українські представниц-
тва. Серед наших потенційних 
клієнтів, — компанії із держав, 
які мають дефіцит підземних 
сховищ: Польща, Угорщина, 
Румунія, Словаччина, Молдо-
ва. 
 Для порівняння: у планах 
цих держав — суттєво збільши-
ти власні підземні газосховища і 
у перспективі довести їх до 3,57 
млрд. кубометрів. У той час як 
потенціал українських ПСГ — 
31 млрд. кубометрів. 
 «Запуск нового режиму функ-
ціонування ПСГ «митний склад» 
— у напрямку створення регіо-
нального газового хабу на базі 
підземних газосховищ Украї-
ни», — сказав директор із роз-

витку бізнесу «Укртрансгазу» 
Сергій Макогон. 
 Умови комерційного вико-
ристання, які пропонує клієн-
там «Укртрансгаз»: зберігати 
газ на території України без спла-
ти митних зборів упродовж 1095 
днів за умови подальшого транс-
портування цього газу з нашої те-
риторії. Тариф на зберігання у ре-
жимі «митного складу» не відріз-
няється від умов звичайного 
зберігання у ПСГ 112 грн./1000 
кубометрів за цикл зберігання. 

Проти монополізму «Потоків»...  
 Тим часом Європейський 
Союз назвав свої головні умови 
для співпраці з Україною та пе-
ретворення нашої держави у га-
зовий хаб. Європа очікує від Ук-

раїни демонополізації ринку, 
запуску нового оператора ГТС, 
приросту видобутку, переносу 
точки прийому російського газу 
на східний кордон, розширення 
коридору «північ-південь» та за-
лучення інтернаціональних опе-
раторів до управління вітчизня-
ною ГТС. Про це заявив дирек-
тор департаменту нафтогазово-
го комплексу Міненерговугілля 
Олександр Лісніченко. 
 Українська влада тим часом 
активно лобіює перспективи на-
шої газотранспортної системи, 
аби наша «труба» залишалася 
працездатною і у віддаленій пер-
спективі. Цього неможливо до-
могтися без ґрунтовних реформ 
галузі та досягнення домовленос-
тей із нашими партнерами на За-

ході. Президент Петро Порошен-
ко, зокрема, запропонував зміни-
ти принцип транзиту газу і нада-
вати послуги з транспортування 
російського газу через українсь-
ку територію не «Газпрому», а 
його європейським покупцям. 
 Найжорсткіше протиборство 
— між нашою ГТС та газогона-
ми «Північний потік-2» та «Ту-
рецьким потоком», які нібито 
планує збудувати Росія. Наразі 
Європа висловлює нам свою під-
тримку. Так, на думку керівниц-
тва ЄС, проект «Північний потік-
2» створює монопольне утворен-
ня, яке потребує жорсткого регу-
лювання, оскільки воно знижує 
конкуренцію. Європейці пере-
конані, що транзит газу має бути 
збережений через Україну. У 
Брюсселі також відзначили, що 
Україна найшвидше за всіх у ЄС 
реформує свій газовий сектор. І, 
найголовніше, Єврокомісія вва-
жає за необхідне продовжити 
транзит російського газу нашою 
територією і після 2019 року, 
коли закінчується відповідний 
контракт. А тому пропонує посе-
редництво Україні та Росії в цьо-
му питаннi. 
 Москва, судячи з усього, до-
мовлятися готова. Нещодавно 
голова Міненерго РФ Олександр 
Новак заявив, що Росія готова 
зберегти частину транзиту газу 
через Україну, якщо це виявить-
ся вигідніше, ніж постачати газ 
новими газопроводами: «Турець-
ким потоком» і «Північним по-
током-2». «Наша позиція така, 
що це питання (про збереження 
транзиту. — Ред.) може обгово-
рюватися. Воно може обговорю-
ватися, якщо умови будуть на-
багато вигіднішими, ніж транс-
порт по новій інфраструктурі, 
яка будується. Напевно, якийсь 
обсяг транспортування через те-
риторію України залишиться», 
— зазначив він. 
 Щоправда, при цьому Москва 
сподівається таки завершити до 
2019 року власні газогони. Якщо 
цьому не перешкодять США та 
Європа. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Початок нинішнього тижня вия-
вився несприятливим для курсу ук-
раїнської національної валюти. Вже з 
понеділка гривня почала просідати на 
міжбанківському ринку, а Національ-
ний банк відповідно щодня опускає 
офіційний курс. Утiм різкого знеці-
нення нашої валюти експерти найбли-
жчим часом не бачать. 
 Учорашні торги на міжбанківській 
біржі тільки продемонстрували тренд, 
який ми бачимо з понеділка і навіть із 
кінця минулого тижня: падіння вар-
тості гривні. На відкритті торгів грив-
ня знову «просіла». Коли цей номер го-
тувався до друку, за один американсь-
кий долар давали 26,37-26,39 гривнi. 
За одне євро давали 31,16-31,18 грив-
ні, а за російський рубль — 0,4582-
0,4589 гривні. 
 Днем раніше, 25 вересня, коти-
рування гривні до долара на міжбан-
ківському валютному ринку станом на 
момент його закриття встановилися на 
рівні 26,31-26,33 гривні за долар. Це 
було на 4 копійки більше, ніж на мо-
мент відкриття торгів. 
 Національний банк України, який 
за курс національної валюти вже не 
відповідає, а лише таргетує інфляцію 
— і то, лише за словами нібито очіль-
ника нашого регулятора Валерії Гон-
таревої, знизив курс національної ва-
люти на вчорашній день до 26,31 грив-
ні за долар. 
 На «чорному ринку» курс гривні та-
кож падає. Так, у понеділок його купу-
вали за 26,35 гривнi, а вчора — на 5-10 
копійок дорожче. Представники чин-
ної влади заявляють, що хвилюватися, 
втім, не варто. І курс залишатиметься 
стабільним. Про це заявив, зокрема, 

віце-прем’єр Павло Розенко. «Курс ва-
люти залишатиметься стабільним», — 
сказав чиновник. І додав, що на ситуа-
цію не вплине навіть той факт, що Ук-
раїна, можливо, не отримає черговий 
транш кредиту від Міжнародного ва-
лютного фонду. 
 «Жодної девальвації гривні, а та-
кож різкого стрибка курсу національ-
ної валюти на даний момент немає, — 
сказав Розенко. — Наша національ-
на валюта стійко стоїть на одному міс-
ці, і ми можемо у цьому переконатися 
впродовж останніх півтора року». 
 Незалежні експерти з владою на 
цей раз погоджуються. І навіть вба-
чають ознаки стабілізації курсу. «По-
перше, зростання курсу уповільнило-
ся до 0,1-0,5%. По-друге, на готівково-
му ринку скорочується спред (різниця 
між купівлею та продажем валюти. — 
Ред.)», — каже старший аналітик ком-
панії «Альпарі» Вадим Іосуб. І ілюст-
рує ці дані статистикою. Так, за тиж-
день офіційний курс долара, що його 
встановлює НБУ, зріс із 26,22 грн. до 
26,26 грн., або на 0,1%. Середньозва-
жений курс на міжбанку за цей же пе-
ріод виріс із 26,18 грн. до 26,31 грн., 
або на 0,5%. Середні курси купівлі/
продажу долара на готівковому рин-

ку в банках зросли із 26,06/26,32 до 
26,13/26,36 гривнi. 
 «Таким чином, купівля зросла на 
0,3%, а продаж — на 0,2%», — кон-
статує Іосуб. І додає, що маржа між 
купівлею і продажем долара знизила-
ся із 1,0% до 0,9%. Що завжди свід-
чить про початок стабілізації на рин-
ку. 
 «Упродовж нинішнього тижня ми 
очікуємо поміркованого зростання 
курсу долара. Офіційний курс і курс на 
міжбанківському ринку можуть підня-
тися до 26,3-26,4 гривнi, а готівковий 
долар коштуватиме 26,2/26,4 грн.», — 
спрогнозував Іосуб. ■

 

НАШІ ГРОШІ 

Донизу, але повільно
Здешевшання гривні, яке вже почалося, 
найближчим часом буде плавним — до 26,4 
до кінця нинішнього тижня

■ ЯК ВИЯВЛЯЄТЬСЯ

Свято продовжується! 
 Досі голова Національного банку України Ва-
лерія Гонтарева з 27 вересня 2017 року перебуває 
в неоплачуваній відпустці. У якій пробуде доти, аж 
поки Верховна Рада не проголосує постанову за її 
відставку і поки Президент України не запропонує 
Раді кандидатуру нового очільника НБУ. І, відповід-
но, поки парламент не схвалить цю кандидатуру... 
 Працювати далі на посаді голови Нацбанку, на 
якій шановна Валерія Гонтарева провела стільки 
незабутніх для пересічних українців днів, вона не 
хоче. Це вже друга спроба пані Валерії покинути 
тернисте, але при цьому таке магнетичне крісло го-
ловного банкіра держави. 
 Не працює Гонтарева на своїй посаді, як відо-
мо, вже з 11 травня нинішнього року. Щоправда, 
нинішня відпустка, треба розуміти, є для неї неоп-
лачуваною. Відповідну заяву на стіл Петра Поро-
шенка пані Валерія поклала ще 10 квітня. З того 
часу — вже понад 4,5 місяці (!) — в Україні не-
має повноцінного голови Національного банку! А 
обов’язки керівника виконує її перший заступник 
Яків Смолій. 
 Цікаво, що курс української гривні у той період 
стабілізувався і наша національна валюта навіть 
укріплювалася...

■

МАЙЖЕ ОФІЦІЙНО

Не бійтеся долара по 30! 
 У Міністерстві фінансів пояснили, що вони мають на увазі, закладаючи у проект Державного бюджету на 
2018 рік середньорічний курс долара на рівні 29,3 грн., а на кінець року — 30,1 гривнi. Як виявилося, йдеть-
ся про суто технічні моменти. А те, що ринковий курс насправді сягає цих же самих показників, можна вважати 
чистим збігом. 
 «Курс, який закладається в бюджет, не є індикативним, не є показником, до якого ми прагнемо чи хтось у 
країні має прагнути, — заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко. — Даний показник є для нас ли-
шень індикатором, який дає нам змогу правильно й ефективно розрахувати наші видатки, насамперед із де-
ржавного боргу». 
 За словами чиновника, для забезпечення стабільності національної валюти уряд робить усе можливе, зок-
рема й погоджує видаткову політику держбюджету з політикою Національного банку. 

■

СЕКТОР ГАЗУ

Хаб або пропав
Україна почала здавати в оренду свої підземні газосховища 
та має намір стати центром транзитування природного газу 
із Росії на захід та південь Європи

■

Українські підземні сховища газу, які десятиліттями стояли напівпорожні, нині почали здавати в оренду.❙
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Прощання з антагонізмом
 Найочікуванiшим гостем свя-
та став в.о. президента київсько-
го ДП «Антонов» Олександр Кри-
воконь. А все тому, що саме він у 
лютому цього року привів на Хар-
ківське авіапідприємство нову 
команду кризових мене джерів, 
які заявили про свою готовність 
відродити ХАЗ. Згодом його пе-
ревели до столиці, тому крісло 
директора зайняв 42-річний Сте-
пан Санагурський. Втім, як за-
певнили обидва директори, їхній 
командний дух нікуди не зник 
і вони намагатимуться підняти 
вітчизняну галузь разом, залуча-
ючи до співпраці інших учасни-
ків ринку. За словами Олександ-
ра Кривоконя, обидва підприємс-
тва розробили спільну стратегію 
розвитку вітчизняної авіагалузі. 
А на запитання журналістів, ким 
він себе бачить після переходу 
з ХДАВП на посаду керівника 
київського ДП «Антонов», від-
повів так: «Я бачу себе на позиції 
об’єднуючої особи всього авіабу-
дування України. Це означає, що 
харківський завод не буде поки-
нутим, як раніше. Ми покладе-
мо край колишньому антагоніз-
му — «Антонов» — ХАЗ. Про-
тистояння тривало роками, і ми 
всі бачимо, до чого це призвело. 
Я все згуртую, об’єднаю в єдиний 
кулак, який повинен вивести все 
авіабудування України на новий 
рівень. Надалі працюватимемо 
разом». 
 Одним iз перших спільних 
проектів харківського та київсь-
кого авіапідприємств стала добу-
дова літака Ан-74, який, згідно з 
контрактом, харків’яни повинні 
були відправити казахським за-
мовникам iще у 2015 році, але че-
рез рiзнi причини роботу призу-
пинили. «Сьогодні літак готовий 
на 80 відсотків, — прокоментував 
ситуацію пан Кривоконь. — Саме 
тому перемовини з казахськими 
партнерами були надзвичайно 
складними. Йдеться про дуже ве-
ликі державні ризики, оскільки 
замовник iще у 2014 році вніс пе-
редоплату в розмірі 15 мільйонів 
доларів. Це 50 відсотків загальної 
вартості машини. Якщо ми не до-
будуємо літак, сплачену суму до-
ведеться повертати державі разом 
зі штрафними санкціями. Більше 
того, працюючи два дні у Казах-
стані, я міг реально оцінити став-
лення місцевого ринку до нас. Ми 
фактично його втрачаємо. Саме 
тому ДП «Антонов» приєднав-
ся до вирішення цього питання, і 
ми разом думаємо над тим, як за-
вершити роботу».

Без контрактів не буде світла
 Коли кризові менеджери 
прийшли на завод, тут уже не 
було світла, тепла і води, але на-
томість рясно виросли численні 
фінансові недоїмки: борг перед 
державою складав 2 мільярди 
гривень, перед робітниками — 
150 мільйонів, по електроенергії 
— 19,5 мільйона. І це лише ве-
ликi суми. Були й менші при аб-
солютно порожньому портфелі 
замовлень. 
 За півроку роботи нової коман-
ди тут не з’явилися комунальні 
зручності (світло подає французь-

кий турбогенератор), але вдалося 
запустити ремонтний сектор, що 
дозволяє адміністрації виплачу-
вати заробітну плату нині пра-
цюючим робітникам. Першими 
клієнтами заводу стали казах-
ські та єгипетські власники хар-
ківських літаків, яких адмініст-
рація з величезними зусиллями 
вмовила переправити непрацю-
ючі машини на сервісне обслуго-
вування. Суть проблеми полягає 
в тому, що за кілька років про-
стою репутація ХДАВП на між-
народному ринку була повнiстю 
підірвана, тому відновити дові-
ру наразі вкрай непросто. Але пе-
реговори пройшли успішно, і два 
відремонтованi Ан-74 таки повер-
нулися своїм власникам у робочо-
му стані. Харків’яни й далі спів-
працюватимуть iз єгиптянами по 
двох інших машинах, а також ус-
пішно провели аналогічні перего-
вори з туркменськими власника-
ми «хазівських» «Анів». 
 Ставку саме на ремонт, а не 
випуск нових машин команда 
кризових менеджерів робить не-
випадково. «Ми провели аналіз 
ринку трьох наших фірмових 
лінійок: пасажирський Ан-140, 
вантажний та пасажирський Ан-
74 і легкомоторні літаки розроб-
ки ХАЗу, — прокоментував си-
туацію Степан Санагурський. — 
Розібралися, які машини корис-
туються попитом на ринку і хто є 
нашим прямим конкурентом. У 
процесі моніторингу з’ясувалося, 
що клієнти готові вкладати кош-
ти, але за умови, що виробник дає 
чітку відповідь на всі запитання, 
пов’язані з сервісом. Клієнту важ-
ливо знати, де він буде обслугову-
ватися, за які кошти, у якій час-
тині світу і чи є у підприємства 
лабораторія для тестування при-
ладів. Якщо виробник дає пози-
тивну відповідь, замовники при-
їздять і купують літаки. Так пра-
цюють усі світові компанії».

Легкокрила альтернатива
 Ще одна причина, яка не до-
зволяє одразу запустити серійне 
виробництво, пов’язана з відсут-
ністю достатньої кількості обіго-
вих коштів. Вочевидь, саме тому 
на підприємстві активізувала-
ся робота над створенням де-
шевших, але надзвичайно попу-
лярних на ринку авіаперевезень 
машин. Днями авіабудівники 

ХДАВП планують випробувати 
експериментальну вдосконалену 
модель двомісного легкокрилого 
літака, яку розробив свого часу 
колектив під керівництвом ви-
датного вітчизняного конструк-
тора Миколи Погорєлова. Ідеї, 
що були використані при ство-
ренні нового зразка, дозволять 
покращити технічні характерис-
тики машини на 10-15 відсотків. 
В авіації такі показники вважа-
ються дуже добрим результатом. 
Йдеться про літак, який легко 
долатиме 1400 км без заправки 
зі швидкістю 252 км за годину. 
 Проект цікавий і тим, що при 
його розробці була використана 
аеродинамічна схема, яка отри-
мала назву «качка» через незвич-
не розташування крила. Цей на-

прям в авіабудуванні не прийня-
ли основнi учасники ринку, але 
прихильники ідеї, до яких нале-
жать і харківські послідовники 
Миколи Погорєлова, продовжу-
ють розвивати потенційні мож-
ливості поки що не затребувано-
го спадку. 
 Як повідомив головний спе-
ціаліст iз композиційних ма-
теріалів ХДАВП Юрій Іванько, усі 
заплановані льотні випробування 
експериментальної моделі-без-
пілотника повинні завершитися 
до кінця року. Після цього на за-
вод запросять розробників. «Нове 
керівництво підприємства заці-
кавилося нашим проектом і допо-
могло нам, — каже Юрій Іванько. 
— На ХАЗі зберігся кістяк моти-
вованих інженерів, які мають до-
свід будівництва та експлуатації 
невеликих легких літаків. Я жод-
ної хвилини не сумніваюся, що 
вони доведуть розпочату роботу до 
кінця. Головне, аби випробування 
пройшли успішно». 

Теорія обмеження систем
 За два роки повного простою 
ХДАВП покинула переважна 
більшість харківських авіабудів-
ників. «На варті» лишилися в ос-
новному спеціалісти немолодого 
віку, які добре пам’ятають часи, 
коли завод славився серійним ви-
робництвом крилатих машин. 
Саме тому вони з певною перес-
торогою сприйняли ідеї нової ко-
манди і, за великим рахунком, не 
надто вірять в успіх озвучених 
планів. Мовляв, це вже точно 
прийшли ті, хто «попиляє» ХАЗ 
на металобрухт і поставить оста-
точну крапку в його славетній іс-
торії. 
 Утім як для класичних віт-
чизняних «розпилювачів» кри-
зові менеджери поводяться до-

сить нетрадиційно. Скажімо, 
відновили роботу заводської ба-
гатотиражки «Сокіл Харківщи-
ни (для інформаційного зв’язку з 
колективом) і вклали кошти у ре-
монт «хазівського» позашкільно-
го клубу дитячої технічної твор-
чості «Горизонт», аби той про-
довжував готувати зміну — юних 
авіамоделістів. Цей заклад теж у 
роки простою припинив свою ро-
боту. «Нова команда, як не дивно 
(бо починати треба багато з чого), 
одразу звернула увагу на «Гори-
зонт», — каже рекордсмен сві-
ту, заслужений тренер України 
з парашутного спорту Валентин 
Плохой. — Тут полагодили пок-
рівлю, встановили нові світиль-
ники, а також знайшли спосіб 
відновити хоча й старі, але все 
ще придатні для роботи токар-
ні, фрезерувальні та свердлиль-
ні верстати».   
 Для більшого порозуміння 
з колективом кризові менедже-
ри розробили спеціальну про-

граму, де показали, якими інс-
трументами та методиками ко-
ристуватимуться у своїй роботі. 
Потім розділили людей на гру-
пи і запропонували їм обговори-
ти свої напрацювання. «Основна 
методика базується на теорії об-
меження систем, — каже Степан 
Санагурський. — Суть і головна 
ідея полягає в тому, що обмежен-
ня може бути зовнішнім і внут-
рішнім, але воно завжди одне. 
Кінцевий результат залежатиме 
від того, наскільки система під-
приємства може правильно знай-
ти головну проблему, вибудувати 
ефективні кроки для її подолан-
ня, а потім ці кроки професій-
но пройти. Усього їх п’ять. Ос-
танній — це завжди повернен-
ня до висхідної точки, оскільки 
сам процес насправді нескін-
ченний: тільки-но ми прибирає-
мо одне обмеження, як на його 
місці з’являється наступне. Так 
ось, після дискусій у групах ми 
шляхом аналізу прийшли до 
висновку, що головною перепо-
ною у нашій роботі є зовнішній 
фактор. А саме — відсутність 
довіри до цього підприємства у 
клієнтів. І допоки не приберемо 
дане обмеження, все залишати-
меться по-старому, попри всi зу-
силля».. 
 Давно втрачену довіру (так 
само, як і підірвану репутацію) 
повернути непросто. Ще кіль-
ка місяців тому іноземні клієн-
ти взагалі не хотіли нічого чути 
про «ХАЗ». Сьогодні крига пот-
роху скресає, тому завод го-
тується приймати нових фахів-
ців. Під час згадуваного святку-
вання між ХДАВП та обласним 
центром зайнятості було підпи-
сано спільну угоду про співпра-
цю в підготовці нових кадрів. 
Набір кваліфікованих кадрів 
став можливим завдяки тому, 
що зайняті у реальному секторі 
працівники тут регулярно от-
римують заробітну плату. Од-
ночасно адміністрація підпри-
ємства наразі шукає різні шля-
хи погашення заборгованості iз 
зарплати, яка накопичилася за 
кілька років простою. ■

КРИЛА

Розбір польотів
Харківське авіапідприємство намагається повернути втрачені 
за роки простою позиції і шукає власну нішу на міжнародному 
ринку авіабудування

■

Відремонтовані «Ани» полетіли на Схід. 
Фото Олега ТЮХТІНА. 

❙
❙

Днями авіабудівники планують випробувати 
експериментальну вдосконалену модель двомісного 
легкокрилого літака. Цей літак легко долатиме 
1400 км без заправки зі швидкістю 252 км за годину.

«Кризовий менеджер» 
Степан Санагурський.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

У фойє адміністративної будівлі Харківського авіазаводу (ХДАВП) 
вже тиждень бовваніють дві золотисті повітряні кульки у формі числа 
91. Рівно стільки років виповнилося із дня заснування колись відо-
мого у світі бренду «ХАЗ», що поставляв крилаті машини до багатьох 
країн світу. Власне, на цей кулястий атрибут святковості можна було 
б не звернути увагу взагалі, якби не одна суттєва деталь — у те, що 
урочистий мітинг iз концертом буде проведено, тут мало хто вірив 
узагалі, і навіть після того, як стих на подвір’ї бадьорий марш духо-
вого оркестру, хтось і далі вважає, що святкувати й сьогодні нічого. 
Але привід для стриманого оптимізму все ж таки є, оскільки нова 
адміністрація підприємства вже почала реалізовувати свою програ-
му-мінімум з тим, аби у майбутньому перейти до глобальних планів. 
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Пили, закушували... 
 Хоч і часи змінюються, та 
методи «віджимання» бізнесу 
залишаються незмінними. Так 
сталося й у цій історії. Ранок по-
неділка 18 вересня не віщував 
нічого лихого. Ресторан «Дача» 
готувався приймати клієнтів. 
Аж раптом близько 10:30 сюди 
приїхало близько двох десятків 
озброєних молодиків спортив-
ної статури. Вони вломилися 
у приміщення, вигнали звідти 
персонал та забарикадувалися. 
На території ресторану непро-
хані гості поводилися зухвало. 
Вони ламали меблі, замки, сей-
фи, трощили обладнання камер 
відеоспостереження, порпали-
ся в особистих речах працівни-
ків ресторану, демонстратив-
но палили фото родини влас-
ників об’єкта. Патруль поліції, 
що прибув за викликом, не змiг 
припинити це зухвальство, та й 
сили були нерівними. 
 Орендар приміщення — під-
приємець Денис Макаренко, на-
магаючись врятувати ресторан, 
у відчаї виклав на «Ютубі» та в 
«Фейсбуці» відео силового за-
хоплення. Напад швидко набув 
розголосу в соціальних мере-
жах, багато хто пропонував до-
помогу і просто морально під-
тримував. На нахабний безмір 
відгукнулися i народні депута-
ти з Радикальної партії Олега 
Ляшка. Вони прибули до ресто-
рану й уже до вечора 19 вересня 
з допомогою поліції об’єкт вда-
лося звільнити. 
 Картину господарі побачи-
ли зовсім невтішну: розгром-
лений ресторан, де непрохані 
гості випили алкоголь, з’їли або 
ж просто перепсували всі запа-
си продуктів. Зараз там триває 
ревізія. І вже на першому її ета-
пі оцiнки свiдчать, що прямі 
збитки сягнули понад 80 тисяч 
гривень . 

Знайомі схеми і обличчя 
 Як припускають у ресторані, 
за силовим захопленням стоїть 
такий собі Максим Акуленко, 
заступник начальника фінан-
сового відділу компанії «Агро-
мат». Свого часу він нібито по-
зичив власникам об’єкта — ТОВ 
«ІПК» — 2,5 мільйона гривень. 
Одначе ніякого договору пози-
ки не існує і було б дуже дивно, 
якби таку суму позичальник 
дав під «чесне піонерське», не 

оформляючи жодних паперів. 
Та й виникає логічне питання: 
звідки в офісного працівника 
середньої ланки такі суми для 
позичок?
 Одначе ця «непогашена по-
зика» за неіснуючим догово-
ром стала підставою для відчу-
ження паном Акуленком май-
на ТОВ «ІПК». У листопаді 
2015 року, за попередньою змо-
вою з державним реєстратором 
прав на нерухоме майно реєст-
раційної служби Броварсько-
го міськрайонного управління 
юстиції Київської області та де-
ржавним реєстратором майно-

вих прав на нерухоме майно Де-
партаменту державної реєстра-
ції Мін’юсту, пан Акуленко не-
законно переоформив на себе 7 
об’єктів нерухомості, що нале-
жать ТОВ «ІПК». Загальна ек-
спертна вартість присвоєної не-
рухомості на той час склада-
ла понад 38 мільйонів гривень! 
Тобто новоспечений «власник» 
повернув собі «борг» із хороши-
ми відсотками.
 Але, оскільки оборудка 
випливла на світ божий і ТОВ 
«ІПК» подало заяву про зло-
чин у Національне антикоруп-
ційне бюро України, повноцін-

ним власником об’єктів «по-
зичальник» так і не став. І, су-
дячи з усього, вирішив набути 
«права власності» за допомо-
гою «тітушок». По суті, влас-
ники нерухомості стали жер-
твами класичної шахрайсь-
кої схеми, в результаті якої те-
пер постраждав ще й орендар 
— ФОП Макаренко Д.С., який 
орендує «Дачу» з 1 листопада 
2015 року. Як би там не було, 
але ця схема працює! Юристи 
кажуть, що на підставі неіс-
нуючих документів за участю 
державних реєстраторів мож-
на «віджати» будь-яку нерухо-

мість. На судову тяганину зна-
добляться роки, а поки закон-
ний господар схаменеться й 
зрозуміє, що ошуканий, неру-
хоме майно може змінити кіль-
кох власників. 
 За фактом нападу на рес-
торан подано заяву про кримі-
нальний злочин та розпочато 
кримінальне провадження. 
 До речі, «тітушок», які «по-
гуляли» на «Дачі», вдалося час-
тково ідентифікувати. Цікаво, 
що їхні обличчя фігурують і на 
іншому відео з «Ютубу» — на 
кордоні, де відбувся вiдомий 
прорив Саакашвілі. ■

Очолювала «тітушок» юрист адвокатської компанії «Міко». Її гендиректор
Юлія Балюк є фігурантом двох кримінальних справ («Шахрайство» 
та «Вимагання»), а три роки тому була позбавлена адвокатської ліцензії.

❙
❙
❙

ВІДСІЧ

Недовго на «Дачі» «тiтушки» гуляли...
У Безрадичах, що під Києвом, рейдери 
захопили та розгромили ресторан. Відновити 
законність вдалося завдяки народним 
депутатам вiд Радикальної партiї та поліції

■

Інна СТЕПАНЧУК  

«На Східному фронті обстріли, в Одесі сутички через виправдання 
судом сепаратистів, а за 20 кілометрiв від Києва, в селі Безрадичі, 
озброєні «тітушки» захоплюють ресторан «Дача». Куди котиться 
країна і до чого деградують деякі громадяни?» — написав про події 
в Безрадичах на своїй сторінці у «Фейсбуці» народний депутат від 
Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук, ілюструючи допис 
красномовним відео. «Зараз там полк спецпризначення. Сподіває-
мося, справедливість буде відновлено», — додав Мосійчук. 

Ресторан «Дача» намагалися «віджати» за класичною рейдерською схемою.❙

Понівечені фото власників ресторану.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Відтепер у разі потреби довід-
ки про несудимість не треба буде 
бігати по кабінетах по «папірець», 
адже Міністерство внутрішніх 
справ запровадило онлайн-сервіс 
цілодобового замовлення цих дові-
док. За словами керiвника МВС 

Арсена Авакова, тепер довідку 
про несудимість можна замовля-
ти в онлайн-режимі «в 2 кліка», 
а також отримувати сповіщення 
про готовність документа. 
 Дуже зручним є й те, що отри-
мати готову довідку можна буде 
в будь-якому сервісному центрі 
МВС, незалежно від місця реєст-

рації людини. Процедура нововве-
дення дуже проста: аби замовити 
довідку про несудимість онлайн, 
необхідно зайти на сайт mvs.gov.
ua або hsc.gov.ua, зареєструвати-
ся, скориставшись електронним 
цифровим підписом або IDBank. 
Наступний крок — потрібно за-
повнити електронну форму, вка-
завши, в якому із сервісних цент-
рів МВС (зі списку) зручно забра-
ти готову довідку та відправити 
форму.
 Швидкість і результативність 
послуги — гарантовані, адже заяв-
ки на отримання довідки обробля-
тимуть i формуватимуть в автома-
тичному режимі. Згодом на елек-
тронну пошту заявника надходи-
тиме повідомлення про готовність 
документа. ■

Пограбували і вбили
 У селі Білогородка Київської області 24 вересня, близько 
20:00, невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ «Киї-
вобленерго» Івана Поливяного і забили його до смерті, повідо-
мили у Нацполіції.
 «Встановлено, що група невідомих осіб проникла через пар-
кан на подвір’я будинку потерпілого. Зловмисники напали на гос-
подаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дру-
жину. Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаю-
чи їх зізнатися, де сховано сейф», — йдеться в повідомлен-
ні. Зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які були на 
видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря пе-
ретягнули до іншої кімнати. Там його тіло без ознак життя зго-
дом знайшли поліцейські. Жінка, як тільки змогла звільнитися, 
викликала поліцію та «швидку допомогу».
 «Усі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали 
наміру вбивати господаря, а вчинили злочин iз метою заволодіння 
майном», — зазначив начальник поліції Київщини Дмитро Ценов.
 За даним фактом відкрито кримінальне провадження п. 6 ч. 2 
ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. ■

КРИМІНАЛ■НОВАЦІЇ

Без зайвої мороки
Мiнiстерство внутрiшнiх справ 
запровадило онлайн-послугу отримання 
довідки про несудимість

■
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Зачумлені 
свині
В Україні знову зафіксовано 
спалахи АЧС
Оксана СИДОРЕНКО

 На Закарпатті у свалявському фермерсько-
му господарстві «Шнельцер і Ко»зареєстровано 
захворювання свиней. При дослідженні відібра-
них від вимушено забитих трьох голів свиней 
проб біоматеріалу в Державному науково-до-
слідному інституті з лабораторної діагностики 
та ветеринарно-санітарної експертизи встано-
вили діагноз: африканська чума свиней. Для 
ліквідації спалаху АЧС 23 вересня пройшло за-
сідання Державної надзвичайної протиепізоо-
тичної комісії при Свалявській районній де-
ржавній адміністрації. Затверджено коорди-
наційні плани, визначено межі епізоотичного 
осередку, зон захисту та нагляду. В осередку за-
хворювання вживають заходiв із локалізації та 
недопущення поширення збудника АЧС.
 Угорщина планує звести паркан на кордоні 
з Україною, аби захиститись від можливості 
потрапляння вірусу африканської чуми сви-
ней (АЧС) на територію своєї країни. Угорська 
митниця на Закарпатті через АЧС посилила пе-
ревірку продукції тваринництва. Адже поява 
хвороби загрожує агросектору країни, де виро-
щування та споживання м’яса свиней доволі 
поширене, значними збитками. Фахівці ствер-
джують, що через епідемію Угорщина може 
втратити значну частину м’ясного експорту. 
«Ми можемо очікувати на великі проблеми, 
якщо вірус АЧС таки потрапить до Угорщини. 
Експорт стане неможливим, а це, у свою чергу, 
призведе до перевиробництва на внутрішньо-
му ринку і до значного зниження цін. До 35 від-
сотків виробництва свинини (а це 1,2 мільйона 
голів) стане нерентабельним», — заявив Іштван 
Горват, президент угорської асоціації свинарс-
тва. Фахівці стверджують, що спалах епідемії 
може призвести до скорочення 60—70 відсотків 
експорту.
 «Для запобігання появі африканської чуми 
свиней в Угорщині потрібні додаткові запобіж-
ні заходи», — зазначив заступник державного 
секретаря міністерства сільського господарства 
Лайош Богнар. У планах — будівництво вели-
кого подвійного паркану по всій території кор-
дону між Угорщиною та Україною. Кордон між 
країнами, як відомо, проходить на території, 
що межує із Закарпаттям і має чимало незахи-
щених ділянок, якими користуються як дикі 
тварини, так і контрабандисти.
 Наразі в Угорщині власники свиноматок 
повинні повідомляти ветеринара протягом 24 
годин, якщо вони мають підозру щодо хворо-
би свійських тварин. Мисливці також повинні 
повідомляти про виявлення мертвих диких ка-
банів.
 Цього року Угорщина отримала від Європей-
ського Союзу 340 тисяч євро на заходи поперед-
ження появи АЧС, наступного року, на думку 
угорських чиновників, необхідно буде вже 400 
тисяч. У межах боротьби з АЧС Польща також 
виділить 30 мільйонів євро на будівництво пар-
кану на кордоні з Україною.
 «Проблема з розповсюдженням епідемії в 
Україні викликана свинями, яких утримують у 
присадибних господарствах. Їх понад 2 мільйо-
ни голів. Нездатність їх ефективно контролю-
вати і є причиною того, що все більше свиней 
заражаються вірусом», — зазначила українсь-
кий експерт Руслана Толстих. Нещодавно на 
Закарпатті прийняли рішення про відстріл ди-
ких кабанів через загрозу епідемії африкансь-
кої чуми. Але епідемія загрожує не лише захід-
ному регіону. За вісім місяців поточного року 
через спалахи африканської чуми свиней у різ-
них регіонах України в цілому було знищено 26 
520 голів.Так, у приватних домогосподарствах 
за вказаний проміжок часу утилізовано 3 142 
голови свиней: у Полтавській області — 568, 
Вінницькій — 393, Черкаській — 353. У спе-
ціалізованих господарствах з початку року зни-
щили 23 378 голів свиней:у Хмельницькій об-
ласті — 6 795, Полтавській — 5 706, Закарпат-
ській — 4 534.
 Загалом протягом 2017 року в Україні зафік-
совано 109 спалахів АЧС. Найбільше в Полтавсь-
кій області — 19 випадків. Збитки від АЧС в Ук-
раїні вже перевищили мільярд гривень. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 В Одесі відбулась міжнародна кон-
ференція щодо вдосконалення прозо-
рості ланцюгів постачання органіч-
ної сільськогосподарської та харчо-
вої продукції. Оскільки цей напрям 
як усередині країни, так і в цивілі-
зованому світі розглядають як один 
iз найперспективніших, захід зібрав 
понад 160 учасників з України, країн 
ЄС та США.
 Організаторами конференції ста-
ли дослідницький інститут органіч-
ного сільського господарства (FiBL), 
GfRS, Агро-Еко-Інститут Луї Бол-
кау співпраці з Міжнародною Фе-
дерацією органічних сільськогоспо-
дарських рухів (IFOAM). Обговорю-
вали нагальні питання, пов’язані з 
міжнародною торгівлею в галузі ор-
ганічного сільського господарства.
 «Конференція забезпечла пря-
мий діалог iз нашими партнерами, 
зважаючи на ключове місце Украї-
ни на «органічній» мапі світу та ви-
ходячи з глобальних викликів. Вони 
постали сьогодні перед усіма заці-
кавленими сторонами органічного 
ринку через недосконалість існую-
чих механізмів контролю та просте-
жуваності органічної продукції від 
виробника до кінцевого споживача. 
Тема над звичайно важлива для всіх 
великих гравців органічного рин-
ку, і ми отримали можливість плід-
но подискутувати і з представника-
ми Єврокомісії, і з представниками 
USDA», — ділиться враженнями від 
конференції Ольга Трофімцева, за-
ступник міністра агрополітики. 
 У рамках міжнародного форуму 
предметно обговорювали, як  підви-
щити прозорість усіх ланцюгів в ор-
ганічному секторі та конкретні кро-
ки, що мають бути здійснені на рів-
ні урядів країн для запобігання 
шахрайству в галузі. Україна, як 
запевнили її представники, цілком 
усвідомлює свої зобов’язання щодо 
впровадження повноцінної системи 
державного регулювання та конт-
ролю в галузі органічного сільсько-
го господарства. Адже партнери в 
США чи ЄС, де українська органіка 
найчастіше споживається, очікують 
від нас не лише формальної імпле-
ментації норм нового законопроек-
ту №5448 (він наразі чекає на голо-
сування у ВРУ), а й швидкого ство-
рення відкритої та прозорої бази 
виробників органічної продукції в 
Україні. Ці два важливі кроки до-
поможуть нам зробити український 
ринок органічних товарів прозорим і 
простежуваним та забезпечать аргу-
ментами при спілкуванні з імпорте-
рами української продукції у випад-
ку фальсифікацій чи недобросовіс-
ної конкуренції. За словами Ольги 
Трофімцевої, як представники Єв-
ропейської Комісії, так і представ-
ники USDA погодилися, що основни-
ми інструментами підвищення рівня 
прозорості торговельних ланцюгів в 
органічному секторі мають бути ак-
тивне використання новітніх інфор-
маційних технологій та швидкий об-
мін інформацією між уповноваже-
ними органами державного контро-
лю країн-експортерів та імпортерів. 
Сприятиме співпраці й створення 
універсальної бази даних щодо ви-
робництва та торгівлі органічною 
продукцією, уніфікація правил та 
вимог до виробників, органів сер-
тифікації та контролю. Всі озву-
чені кроки можуть бути реалізовані 
лише спільними зусиллями. Украї-
на ініціювала і підтримуватиме ро-

боту в цьому напрямi. Не в останню 
чергу — щоб виправити не надто по-
зитивний власний імідж  постачаль-
ника такої продукції. «Сподіваюся, 
ми дотримаємося принципу рівної 
відповідальності всіх гравців впро-
довж ланцюга збуту продукції.  У 
випадках фальсифікації органічної 
сільськогосподарської продукції чи 
іншому шахрайстві відповідальність 
ляже на конкретні підрозділи, винні 
в кожному виявленому факті, неза-
лежно від того, будуть це виробники, 
трейдери-посередники чи сертифіку-
ючі або контролюючі органи, в тому 
числі в країнах-імпортерах», — на-
голошує Ольга Трофімцева.
 За результатами конференції її 
учасники прийняли спільну декла-
рацію, в якій зафіксовані основні на-
працювання даного заходу та сфор-
мульовані наступні кроки, що допо-
можуть підвищити рівень прозорості 
ланцюгів збуту органічної сільсько-
господарської та харчової продукції 
в світі.   ■

 

СПІВПРАЦЯ

Щоб таки без хімії
Україна — одинадцята в Європі за площею сертифікованих площ 
під органічним землеробством

■

ДО РЕЧІ

 Як доводять українські підприємці, органічне сільське господарство  не конче потребує гло-
бальних державних програм і просторих земельних угідь. Ним цілком успішно можна займати-
ся й у межах домашньої теплиці. Вінницький агроном Олександр Джига поділився з сайтом vlasno.
info, як, використовуючи досвід іноземних колег, можна зібрати вдома щедрий врожай органічних 
овочів і захистити їх від шкідників. 
 — Останні кілька років займаюсь овочами. Побудував теплицю аркового типу, вкривши її спе-
ціальною французькою двошаровою плівкою, яку можна не знімати протягом десяти років. Така 
теплиця добре захищена від вітру й витримує до 150 кілограмів зовнішнього навантаження. На-
віть найсильніші завірюхи їй не страшні. Позаминулого року вирощував у ній перець, минулого — 
помідори, цього року вирішив висадити огірки. Переконався, що щедрий врожай можна зібрати, 
не вдаючись до генної модифікації чи витравки рослини хімічними препаратами. Лише необхід-
но трохи поцікавитись і почитати, — у природі все давно придумано. Також уже десятки років аг-
рономи вивчають рослини й знають безліч найпростіших секретів отримання гарного врожаю без 
хімічних добавок. Наприклад, можна мікоризувати огірки органічним препаратом на основі чорно-
го трюфеля. Він  стимулює рослину краще рости. Також дуже важливо знати про сусідство рослин, 
яке має позитивний вплив. Скажімо, у цій теплиці я посадив горіхи, наділені властивістю віднаджу-
вати кліщів на огірках. У кожної рослини є «друзі» та «антагоністи»… Існує міф: якщо вирощува-
ти органічні рослини, то в них необхідно вкласти в сім разів більше, ніж в оброблені «хімією». Але 
світові науковці розробили безліч винаходів, які допоможуть виростити корисну продукцію з міні-
мальними затратами. Багато їжджу на різні виставки й форуми. На одному з них побачив унікаль-
ний компресор, який може розмножувати мікроорганізми. Вивчив його будову, купив усе необхідне 
й зробив агрегат за американською ліцензією. Отримав суттєву економію, адже біооферментовані 
добрива (живі бактерії), які підживлюють рослини, допомагають їм швидше рости, що коштують у 
магазинах досить дорого, я розмножую тепер удома. Купую концентрати спеціальних біодобавок, 
у цьому апараті створюю для них потрібні умови й починаю розмножувати. За дві доби п’ять літрів 
розмножую до тисячі літрів, цим самим  економлю до 150 тисяч гривень на добавках. Такі добав-
ки дуже корисні для рослин, бо вони насичені безліччю корисних речовин. Після обробки росли-
ни таким препаратом ґрунт не зношується, й що б ви не посадили наступного року, врожай буде та-
кож дуже гарним. У теплиці я використовую натрієві лампи, які розроблені спеціально для рослин. 
Одна така лампа споживає 600 Вт електроенергії, тобто в 15 разів менше, ніж звичайна кімнатна 
лампочка. Ще є світлодіодні лампочки з фітоспектром iз кількох кольорів: червоного, рожевого, 
синього, фіолетового, голубого. Кольори підібрані спеціально, адже саме їх споживає листок. За-
вдяки такому освітленню рослина набуває природного кольору й не потребує сонячного освітлення, 
— говорить агроном.
 Органічна продукція вдвічі-втричі дорожча за неорганічну, й тому навіть дрібні фермери, які 
вирішили зайнятися вирощенням такої продукції, експортують її за кордон або працюють напряму 
з ресторанами чи базами курортного відпочинку.

■

ДОВІДКОВА

 За даними прес-служби Мінагрополі-
тики, Україна займає 11-те місце в Європі 
за площею сертифікованих земель для ор-
ганічного сільського господарства. Ключові 
країни, що імпортують українську органіку: 
Німеччина, Австрія, Польща, Італія, Фран-
ція, Нідерланди, Данія, Швейцарія, США, 
Канада. Статистика щодо органічного вироб-
ництва, за даними моніторингу, проведеного 
МінАПК та Офісом підтримки реформ, ста-
ном на 31.12.2016 року, наступна:
 площа сертифікованих органічних зе-
мель — 156 879 га; 
 загальна площа сільськогосподарських 
земель, які контролюються сертифікаційни-
ми органами — 306 366 гa;
 загальна кількість органічних операторів 
— 414 (у тому числі: 128 трейдерів, пере-
робників, операторів без даних щодо за-
гальної площі земель та сертифікованої 
площі);
 17 сертифікаційних органів (Регламент 
ЄС № 1235/2008) — основа для реєстру ор-
ганічних сертифікаційних органів в Україні.

■
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Ірина КИРПА

 Власник незвичайного «притулку» 
для чужих машин розбирав їх на за-
пчастини та продавав через iнтернет, а 
також на найближчому ринку, маючи з 
цього добрий прибуток. Пояснити полі-
цейським, де назбирав таку багату «ко-
лекцію» іномарок, чоловік відмовився. 
А ось у поле зору «силовиків» ділок по-
трапив після того, як невдало продав ав-
томобіль BMW X5 мешканцю Миколаїв-
щини. Чоловіка зупинив патруль на до-
розі, з’ясувалося, що «нова» іномарка 
давно числиться як викрадена. Авто-
власникові довелося розповісти, де й у 

кого він придбав крадену машину, що 
й дозволило правоохоронцям вийти на 
слід афериста.
 На автоцвинтарі знайшли чимало не-
легальних автомобілів, які раніше були 
викрадені у власників або вважалися та-
кими, що згоріли в пожежі чи ж потону-
ли у водоймищах. Були й такі машини, 
що свого часу не пройшли «розмитнення» 
на кордоні, а тому взагалі не значилися у 
базі даних. Правоохоронці забрали на ек-
спертизу всі 26 автомобілів та пообіцяли 
повернути ті машини, які вдасться іден-
тифікувати, справжнім власникам, а от 
все інше — утилізують.
 — Власнику автоцвинтаря загрожує 

до семи років тюремного ув’язнення, 
— розповідає представник прес-служ-
би Миколаївської обласної поліції Інна 
Парфьонова. — Крім збереження кра-
дених автомобілів, він займався підроб-
кою документів та підтримував зв’язки з 
кримінальним світом на Миколаївщині.
 Поліцейські також встановлюють 
шляхи, якими кожен з автомобілів пот-
рапив на територію Миколаївської об-
ласті. 
 Нагадаємо, мешканці різних міст Ук-
раїни ризикують придбати автомобілі, 
що раніше мали законних господарів та 
були нелегально вивезені із зони АТО на 
сході України. Співробітники поліції по-
яснили, що сепаратисти на Донбасі отри-
мали доступ до баз даних у тих містах, що 
потрапили під їхнiй контроль. Це дозво-
ляє бандитам легко підробляти номери та 
документи крадених машин під легально 
зареєстрований транспортний засіб такої 
ж моделі та ко льору, створюючи числен-
ні «автоклони».
 Так, мешканка Миколаєва прид-
бала дорогу іномарку, та буквально за 
пару тижнів її затримали поліцейськi. 
З’ясувалося, що її «нова» машина — кра-
дена та належить одному з мешканців До-
нецька.
 За словами експертів, купити «від-
жаті» іномарки можна на ринках Ук-
раїни та Росії. Елітні автомобілі за сміш-
ною ціною заполонили авторинки Киє-
ва, Одеси та Дніпра. Продавці представ-
ляються біженцями з Донбасу та швидко 
сторговуються з покупцем, продаючи 
машину в 2-3 рази дешевше, аніж її ре-
альна вартість. Так, «Лексуси» йдуть у 
середньому за ціною по 500 тис. гривень, 
а от «Мерседеси» віддають по 350-400 
тис. гривень (ринкова ціна понад півто-
ра мільйона). При цьому низька вартість 
пояснюється бажанням якомога скоріше 
влаштуватися на новому місці та купити 
житло для сім’ї.
 Фахівці радять уважніше придивля-
тися як до персони продавця, який час-
то ви глядає підозріло, так і до передбачу-
ваної покупки на чотирьох колесах. В ін-
шому випадку, найближча зустріч зі спів-
робітником поліції або дорожньої служби 
закінчиться конфіскацією автомобіля та 
великим штрафом. А ось знайти та пока-
рати нелегального перекупника виявить-
ся не так уже й просто, через той факт, що 
шахраї постійно переміщаються з одного 
міста України до іншого. ■

НІХТО, КРІМ НАС

Ініціативу 
— в мирне 
русло 
Навіть школяреві 
під силу змінити 
на краще життя свого 
селища та громади 
Тарас КОНОВАЛОВ, 
студент-першокурсник Житомирського 
педуніверситету ім. І. Франка

 Революція гідності надихнула 
громадськість на здійснення змін 
у всіх сферах життя українського 
суспільства. До цих змін долучи-
лися й школярі. Я ще у восьмому 
класі замислився над тим, а що мо-
жемо зробити ми, молоді. І дійшов 
висновку — потрібно об’єднувати 
молодь в організацію, де мож-
на було б планувати і виконува-
ти певний обсяг робіт для покра-
щення території нашого селища. 
Я розумів: щось велике нам iще не 
під силу. А от зайнятися упоряд-
куванням парку культури — саме 
для нас. 
 Своїми думками я поділився з 
ровесниками, і вони мене підтри-
мали. За моєю ініціативою було 
створено учнівське громадське 
об’єднання, у яке одразу влило-
ся 40 юнаків та дівчат. Вони й об-
рали мене керівником. Я звернув-
ся до директора школи Ліни Ми-
колаївни Сидоренко по допомогу 
щодо діяльності нашої організа-
ції. Вона порадила написати Ста-
тут і придумати назву громадсько-
го об’єднання. Ось так і з’явилася 
наша «Мирна ініціатива». Це було 
восени 2015 року.
 А далі були суботники... Бага-
то. Адже впорядкувати захараще-
ний велетенський парк, який засно-
ваний iще 100 років тому відомим 
цукрозаводчиком Миколою Тере-
щенком, нашим славним земля-
ком, — справа не з легких. До речі, 
меценат на свої кошти пів Києва по-
будував.
 У першу чергу ми прибрали старі 
та сухі дерева, покосили бур’яни, 
зібрали сміття. Далі — склалися й 
купили фарбу, аби пофарбувати ла-
вочки та столики на острові Кохан-
ня. Є тут і такий.
 Своїм прикладом ми хотіли по-
казати, що можна і в такий спосіб 
пропагувати культурний і здоро-
вий спосіб життя, любов до рідного 
краю, що нині так на часі.
 Звичайно, хотілося б більшого. 
І можливо, ми б досягли цього, але 
всі вже закінчили навчання у школі 
і розлетілися, як пташата з гнізд. 
Хочеться відзначити, що всі мої по-
чинання схвалювали тато і мама, 
дідусі та бабусі. Ми мали доброзич-
ливу підтримку від жителів сели-
ща Червоне, особливо старшого по-
коління. Часто приходила на наші 
суботники 80-річна Раїса Сидорів-
на Шевчук і говорила слова вдяч-
ності.
 Хочеться, аби наші починання 
підтримали і продовжили нинішні 
школярі. Щоб у них теплилась лю-
бов до свого селища, його людей, до 
нашої малої батьківщини, до її чу-
дової природи.
 І в тому, що наше селище Чер-
воне посіло перше місце у Всеук-
раїнському конкурсі «Неймовірні 
села України», є заслуга і нашої уч-
нівської організації «Мирна ініціа-
тива». Нас можна знайти і на «Фейс-
буці» — під назвою «смт Червоне 
«Мирна ініціатива». ■

■

Ірина КИРПА

 У морській економіч-
ній зоні України вже три 
роки поспіль повним хо-
дом триває злодійство: 
природні багатства на-
шої держави краде «стар-
ший брат». Відразу ж піс-
ля анексії Криму окупан-
ти почали нещадно ек-
сплуатувати всі чотири 
самопіднімальні плавучі 
бурові установки, що на-
лежать державному під-
приємству «Чорноморна-
фтогаз» (йдеться про бу-
рові установки «Петро 
Годованець», «Україна», 
«Сиваш» і «Таврида»). Всі 
вони були захоплені під 
час окупації Криму, а піз-
ніше — заочно заарешто-
вані Приморським район-
ним судом Одеси. 
 Окупанти також без-
совісно використовують 
ту спецтехніку, яка діс-
талася їм після анексії пі-
вострова Крим.
 Та тільки представ-
ники «Чорноморнафто-

газу» увійшли в морську 
акваторію з метою про-
інспектувати чотири дію-
чі родовища газу, їх стали 
супрово джувати кораблі 
російської військової охо-
рони. Українські прикор-
донники регулярно фіксу-
ють порушення усіх норм 
Закону та конвенцію ООН 
у галузі морського права.
 «Така значна кіль-
кість блакитного пали-
ва стала б у нагоді меш-
канцям України під час 
опалювального сезону, — 
впевнена глава правління 
ПАТ «Чорноморнафто-
газ» Світлана Нєжнова. 
— Однак окупанти заби-
рають усе собі та в такий 
спосіб вирішують пробле-
ми мешканців півострова 
Крим».
 Українська військо-
ва прокуратура зібра-
ла багато доказів того, 
що Росія веде видобуток 
газу в чужій економічній 
морській зоні.
 «Зібрані докази допов-
нять позовні заяви Украї-

ни проти Росії, які розгля-
дають у міжнародних су-
дах, — говорить началь-
ник відділу військової 
прокуратури Південно-
го регіону Едуард Плеш-
ко. — Газ iде на задово-
лення потреб анексовано-
го півострова Крим, але ні 
копійки грошей у вигляді 
компенсації Україна за це 
не отримала.
 Окупаційна влада пі-
вострова Крим та російсь-
кі військові вважають усі 
родовища газу в Чорному 
морі своєю власністю. Бе-
регова охорона Російсь-
кої Федерації вже неодно-
разово намагалася атаку-
вати представників «Чор-
номорнафтогазу» в ті дні, 
коли вони виїжджають 
інспектувати бурові ус-
тановки в Чорному морі. 
Так, при спробі українсь-
кого корабля підійти бли-
жче до Голiцинського та 
Одеського газових родо-
вищ збройні сили Росії за-
стосували бомбардуваль-
ник».  ■

ТРИМАЙТЕ ЗЛОДІЯ!

Окупант газує
Російські газодобувні компанії викачали в акваторії 
Чорного моря майже шість мільярдів кубометрів газу

■

ПИЛЬНУЙ!

Цвинтар 
нелегальних машин
У Миколаєві поліція знайшла склад крадених іномарок

■

Вкрадені машини найчастіше збувають «на органи».❙

НОВИНИ ПЛЮС
17 інкасаторів убив один 
злочинець
 Протягом останніх 11 років один і той же 
злочинець убив у Харкові 17 інкасаторів під 
час грабунків.
 Про це сказав новий начальник Харківсь-
кої обласної поліції генерал Олег Бех.
 «Сьогодні я вже вивчив матеріали цієї 
справи. Одинадцять років і 17 загиблих — 
усі ці злочини пов’язані між собою. За цей 
час злочинець заволодів чотирма автомата-
ми Калашникова і чотирма пістолетами Ма-
карова. Саме така зброя використовувала-
ся під час скоєння цих злочинів», — сказав 
Бех.
 На сьогодні є, «достовірні чи ні», при-
кмети вбивці: «його ДНК співпало по ряду 
злочинів, це одне і те ж обличчя. Слідство 
продовжує свою роботу. Я беру це під осо-
бистий контроль», — сказав новопризначе-
нець.
. Нагадаємо, від 2001 року в Харкові від-
булося сім нападів на інкасаторські авто-
мобілі, в тому числі з грошима чи цінними 
паперами «Правексбанку», «Ощадбанку» 
(кілька разів), банку «Аваль», ломбарду, а 
2015 року — «Укрпошти», де викрадено од-
разу 2 млн. грн. Ніхто не затриманий.

Горіли склади
 Ввечері 25 вересня у Білій Церкві Київсь-
кої області загорілися склади компанії «Біо-
фарма», про це повідомила ДСНС України.
 Загоряння сталося в одноповерховій 
будівлі, де зберігали та пакували ліки. Ста-
ном на 20:20 площа пожежі становила 5 ти-
сяч квадратних метрів.
 Мешканців міста просили зачинити вікна 
через викид шкідливих речовин.Спеціалісти 
запевняють, що він незначний.

■
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«Щоб насолоджуватися здоров’ям, потрібно працювати над собою».Поль Брегг
американський дієтолог, ініціатор руху за здорове харчування

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Додаткова робота? Не зараз!
 Осіння погода — нестабільна. 
То сонце, то дощ і рвучкий вітер. 
Важко адаптуватися до її змін, 
непросто «перемикнути» себе на 
режим постійних холодів. У між-
сезоння багатьох із нас починає 
турбувати апатія, ми втрачаємо 
енергію, наша працездатність 
зменшується. Якщо вчасно не 
допомогти собі побороти хандру, 
ситуація з часом тільки усклад-
нюватиметься. Який вихід? 
 Лікарі кажуть, що одна з 
причин сезонної хандри — змен-
шення кількості природного де-
нного світла. Адже на сонці ор-
ганізм продукує вітамін Д, який 
прискорює вироблення ендорфі-
ну. А ендорфін, як відомо, — гор-
мон радості. Природне сонячне 
світло виробляє спеціальні ре-
човини, які стимулюють люди-
ну до роботи, тримають у тонусі. 
Відповідно, зі зменшенням світ-
лового дня зменшується і праце-
здатність.
 Психологи зауважують: пані-
кувати не варто. А для початку 
спробувати прибрати «тло» для 
депресії — подовжити свій світ-
ловий день. Потужний заряд 
енергії ми отримуємо з променя-
ми сонця, яке сходить, каже пси-
холог Олена Хаустова. Тому ра-
дить спостерігати за сходом сон-
ця — це допоможе подолати ран-
кову сонливість. 
 Важливо знаходити час для 
прогулянок на свіжому повітрі. 
Робити це варто регулярно, хоча 
б півгодини щодня. Якщо є мож-
ливість — прогулюйтеся перед 
сном. Це сприятиме повноцінно-
му нічному відпочинку. У вихід-
ні, якщо дозволяє погода, виби-
райтеся в парк або за місто. Вико-
ристовуйте кожен погiдний день 
із користю для себе.
 Щоб забути про хандру і 
включитися в робочий процес, 
потрібно не просто взяти себе в 
руки, а набратися терпіння, на-

лаштуватися на позитив, переко-
нані психологи. 
 «Наш організм має великі 
адаптаційні можливості — по-
трібно лише допомогти йому, — 
вважає Олена Хаустова. — Візь-
міть за правило починати ранок 
iз контрастного душу, а незадов-
го до сну приймати теплу ванну з 
морською сіллю або травами. Ре-
тельно плануйте робочі дні. Так 
точно знатимете, що маєте «здо-
лати» впродовж дня: буде стимул 
дочекатися вечора й відпочити. 
Не напружуйте себе додатковою 
роботою. Важливо вчасно казати 
собі «стоп» і розслабитися».

«Гормон щастя» — 
чорний шоколад
 Звісно, сонячних днів восени 
не так багато, як улітку. Однак 
лікарі радять частіше виходити 
на вулицю, «ловити» сонце, адже 
воно — джерело тепла та енергії. 
Якщо випаде погiдний день — 
постійте під сонячним промін-
ням бодай кілька хвилин, під-
ставляючи обличчя, руки. І вдо-
ма не шкодуйте світла. Ширше 
відчиняйте вікна, приберіть тем-
ні штори — нехай світло прони-
кає в приміщення. Яскраві сві-
тильники, лампочки, які дають 
більше світла, також стануть у 
пригоді під час осінньо-зимового 
періоду.
 Психологи радять оточувати 
себе яскравими кольорами. Роз-
кладіть на робочому столі, на сто-
лику біля ліжка, на кухні свіжі 
фрукти яскравих кольорів: ман-
даринки, червоні яблука, апель-
сини. Матимете таким чином ще 
й додаткову ароматерапію, яка 
допоможе справитися із занепа-
дом сил. Аромат цитрусових ос-
віжає, бадьорить, додає радості, 
нагадують медики.
 Фахівці просять не забувати: 
нині, в період міжсезоння, коли 
наш фізичний стан більш враз-
ливий, ніж будь-коли, важли-
во відмовитися від алкоголю та 
стежити за своїм харчуванням. 
Краще надавати перевагу про-

стій легкій їжі — це може бути і 
вівсяна каша, і нежирні молочні 
продукти, обов’язково — білки 
(нежирне м’ясо), варені (не дуже 
круто) яйця, чай без солодощів і 
борошняних виробів, фрукти. З 
ласощів доцільно вибирати чор-
ний шоколад, який містить се-
ротонін (так званий «гормон 
щастя»). Не забувайте про ба-
нани, нежирну рибу — вони ба-
гаті на магній, який лікарі нази-
вають природним транквілізато-
ром (заспокійливим). Поліпши-
ти настрій допоможуть фундук, 
мигдаль, гречка, морська капус-
та, квасоля, вівсянка, що мають 
у своєму складі «антистресові» 
мікроелементи.
 — Організму нині не вистачає 
природних вітамінів, тому в ра-
ціон важливо включати достат-
ньо свіжих овочів, — зауважує 
лікар-дієтолог Інна Шапошнико-
ва. — Найкраще обирати сезон-
ну городину, а не парникові по-
мідори чи огірки, насичені нітра-
тами. Можна вживати й аптечні 
полівітамінні препарати, однак 
попередньо варто проконсульту-
ватися з лікарем.

Як розкласти все по поличках
 Запорука гарного настрою 
та енергія для нових справ — це 
повноцінний відпочинок уночі. 
Тому о цій порі дуже важливо 
мати здоровий сон, достатньо ви-
сипатися. Для відновлення сил, 
кажуть лікарі, людина потре-
бує 7-9 годин нічного відпочин-

ку. Адже під час сну організм 
поповнює резерви мелатоніну — 
гормону, який відповідає за по-
зитивні емоції.
 Важливо пам’ятати, що спа-
ти найкраще в добре провітрено-
му приміщенні. Перед сном не 
читайте новин, забудьте про ін-
тернет. Доцільніше послухати 
приємну музику, зробити само-
масаж, який допоможе розслаби-
тися.
 А ввечері добре прогулятися 
на свіжому повітрі. Візьміть собі 
за правило за кілька годин до сну 
вийти надвір, насолодитися при-
родою. Кисень робить шкіру сві-
жою, а рух покращує кровообіг. 
Після півгодинної вечірньої про-
гулянки здоровий міцний сон 
прийде швидше. За умови, що 
всі денні клопоти, недороблені 
справи ви відсунене в бік, дозво-
ливши думкам сконцентрувати-
ся на чомусь приємному.
 — Восени важливо упорядку-
вати свої думки і не ставити пе-
ред собою непосильних завдань. 
Варто усвідомити: сумно не тому, 
що «я поганий і все в мене пога-
но», а тому, що настала осінь, 
— переконана Олена Хаустова. 
— Займіться улюбленою спра-
вою або відкрийте в собі нові та-
ланти. Підіть на курси шиття, 
напишіть оповідання, почніть 
вивчати іноземну мову. Восени 
і взимку настає зручний час для 
відвідування театрів, концертів, 
музеїв. Приємне спілкування в 
колі сім’ї теж допоможе забути 

про сірі дні.
 Отримуйте нові емоції, які да-
ють наснагу до життя: спілкуйте-
ся з друзями, займіться спортом, 
просто зробіть ранкову зарядку, 
знайдіть заняття до душі. Коли 
людина зайнята цікавою спра-
вою, їй ніколи відволікатися на 
сумні думки.
 Загалом увесь живий світ реа-
гує на зміну пір року: дерева ски-
дають листя, тварини линяють і 
впадають у сплячку. Ми також 
біологічні істоти, тому зобов’язані 
відреагувати на зміну сезону пев-
ним зниженням життєвого тону-
су, уповільненням обмінних про-
цесів, наголошує фахівець. Усе це 
пристосувальна реакція до змен-
шення світлового дня, коливань 
магнітного поля землі, і назва-
ти це депресією не можна. Але 
є люди, значно чутливіші до се-
зонних змін, погоди, і їх адапта-
ція відбувається складніше. «У 
таких людей настає знесилен-
ня, погіршення настрою, і цей 
стан ми називаємо осінньою де-
пресією. Але люди змінюються 
не тільки восени. Існують вес-
няні сплески дратівливого на-
строю, які можуть бути депре-
сивними. Звісно, що все це ко-
ристі здоров’ю не додає.
 З іншого боку, осіння, як і 
будь-яка сезонна, депресія — це 
можливість зупинитися, поду-
мати, кажуть лікарі. «Є таке по-
няття, як «аналітична руміна-
ція», образно кажучи «жуйка 
думок». Коли людина подумки 
прокручує події останнього часу, 
аналізує, переосмислює, — пояс-
нює пані Олена. — Це корисний 
процес — він дає можливість роз-
класти «по поличках» події не-
давнього минулого, дати їм оцін-
ку. Для того, щоб рухатися далі. 
Сама по собі депресія стирає оп-
тимістичний глянець iз того, що 
було раніше. І людина стає ре-
алістичною». ■

Мирослава КРУК

 Відчуття постійної втоми турбує нині 
багатьох. Як його позбутися? Насамперед, 
з’ясувати, що стає причиною кепського 
настрою і втрати сили. І намагатися уни-
кати цих моментів. Призвідниками пос-
тійної втоми, на думку лікарів, можуть 
бути:
 * Брак сну. Аби людина могла відно-
вити сили, тривалість нічного відпочин-
ку має бути в межах 7-8 годин. Однак ба-
гато сучасних людей сплять значно мен-
ше.
 * Нестача фізичної активності. За ло-
гікою, фізичні вправи потребують витрат 
енергії. Проте насправді регулярні по-
мірні фізичні вправи піднімають тонус і 
підвищують енергетику, а коли їх недо-
статньо — виникає підвищена втома.
 * Мала кількість води в раціоні. Лі-
карі стверджують, що в день необхідно 
випивати 1,5-2 літра води. І навіть втра-
та двох відсотків рідини в організмі спри-
чиняє брак енергії та втомлюваність.
 * Недостатня кількість вітамінів і 

мікроелементів. Дієтологи радять вжи-
вати більше овочів і фруктів, які є джере-
лом необхідних вітамінів і клітковини. 
 *Прагнення досконалості. Воно зму-
шує людину працювати невпинно, над-
мірно, i організм за якийсь час просто бла-
гатиме про відпочинок. 
 * Тривожність через дрібниці. Якщо 
ви схильні брати все близько до серця, то 
рівень вашої енергетики ніколи не буде 
високим. 
 * Відмова від сніданку. Дієтологи нага-
дують: снідати необхідно, оскільки ранко-
вий прийом їжі заряджає нас енергією на 
весь день. Майте на увазі, що чашка чаю 

або кави — це не замінник сніданку.
 * Неправильне харчування. Вживан-
ня шкідливих продуктів суттєво знижує 
енергетичні запаси організму, підвищує 
відчуття втоми і небажання діяти. 
 * Відсутність відпустки. Відпочинок 
від роботи необхідний навіть людям із 
дуже високою працездатністю, і справа 
навіть не у фізичній, а в моральній втомі 
та відчутті спустошення.
 * Брак сонячного світла. Коли ор-
ганізму не вистачає природного ос-
вітлення, в організмі накопичується 
критичний брак сонця. Тому лікарі ра-
дять використовувати для прогулянок 

якомога більше сонячних днів. Сонячне 
проміння активізує діяльність гіпофізу, 
який виробляє «гормон щастя». Відтак 
по кращується робота нервової та серце-
во-судинної систем, а втома відходить на 
задній план. ■

Відпочинок від роботи необхідний навіть
людям із дуже високою працездатністю.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

... І спустошення вас омине
Прагнення досконалості і тривожність через дрібниці 
забирають нашу енергію

■

НА ЧАСІ

Вчасно кажіть собі: «Стоп!»
Як не впустити у своє життя осінню 
депресію і що робити, коли сезонна 
меланхолія вже зачепила вас

■

Перевтома — пряма дорога до депресії. Більше відпочивайте, особливо восени.
Фото з сайта ProTurizm Club.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Від осінньої депресії, за спостере-
женнями лікарів, може потерпати май-
же кожен другий. Загалом, за даними 
ВООЗ, нині у світі понад 450 мільйонів 
людей страждають на різнi психіч-
нi відхилення, а кожен сьомий житель 
Заходу має шизофренію чи параною, 
потерпає від депресії, фобій та інших 
нав’язливих станів. Зростанню захво-
рювань, на думку медиків, сприяють 
інформаційні перевантаження, полі-
тичні та економічні катаклізми, а про-
вісниками цих недуг є стреси, які стали 
складником життя сучасної людини. 

■
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«Спалюю себе 24 години»
 ■ Пане Євгене, таке відчуття, 
що у вас переважає артистичне 
єство, а не чиновницьке. Ви так 
щиро граєте Локампа в «Трьох 
товаришах». Яку з театральних 
ролей зіграти було найскладні-
ше? Про яку мрієте? 
 — Через мою зайнятiсть — 
державну чи громадську, навіть 
у часи, коли не був міністром, з 
одного боку, я був обмежений у 
часі, а з іншого боку — так трап-
лялося завжди, що приходили 
ті чи інші ролі начебто самі со-
бою. А вже потім, пізніше, я міг 
замислюватися і вважати, що я 
саме цю роль і хотів, але вона 
потрапляла мені ззовні, пропо-
нувалася чи-то режисером, чи-
то драматургом, чи-то в якийсь 
інший спосіб. 
 Не було такого, що оце-
от я хочу зіграти, я пішов, 
обов’язково сказав про це — і 
мені обов’язково це забезпечи-
ли. Такого нема. Я не дозволяю 
собі так робити і вважаю, що 
кожна роль — вона на певний 
момент невипадкова. У мене 
небагато робіт через зайнятiсть, 
але вони є для мене дуже цін-
ними, починаючи з Єсеніна, 
якого я грав у «Сузір’ї», робо-
та про Миколу Вінграновсько-
го. Деякі ролі вже не йдуть за-
раз у репертуарах, але вони за-
лишили для мене дуже важли-
вий слід — молодий Шевченко 
в Черкасах, Олекса Довбуш в 
Івано-Франківську, які, мож-
ливо, навіть не всі бачили, але 
це були ті речі, які дуже знакові 
для мене. 
 Так, остання робота, яка за-
раз є дуже успішною серед гля-
дачів, на яку не завжди можуть 
узяти квитки, — це «Три това-
риші» за Ремарком, але це Ре-
марк, це «Три товариші», це іс-
торія дружби і кохання після 
подій або ще в час війни; те, що 
ми, зрештою, зараз відчуваємо, 
і воно дуже співзвучне по атмос-
фері, по відчуттях, по відноси-
нах. Воно дуже цінне для мене 
по відчуттю втрати близької ко-
ханої людини. Так, на превели-
кий жаль, сталося, що в моєму 
особистому житті я це пережив 
свого часу. І говорити, випадко-
во це чи не випадково, не дово-
диться. 
 Я дійсно спалюю себе всі 24 
години на державній роботі, й 
тоді, коли театр ставить у вихід-
ні дні вистави, — це для мене 
віддушина, це для мене такий 
певний момент своєї відданості 
професії, бо ви знаєте, у нас 
дуже стрімке політичне життя, 
чиновницьке, посадове. Воно 
може десь сплинути, а актором 
я залишуся завжди. Тому я не 
те що не полишаю, я ніколи ні в 
якому разі не зловживаю ситу-
ацією і часом у творчому житті. 
Воно дійсно обмежене в мене за-
раз, але відмовитися зовсім, не 
виходити — я думаю, що це на-
віть не буде чесним у ставленні 
до професії і до колег, з якими я 
працюю.
 ■ Як міністр культури надає-
те особливі преференції рідно-
му театру імені Івана Франка 
чи «Сузір’ю», де граєте ?
 — Усе залежить, власне, від 
ролей. У мене навіть йде одна 

робота, яку я робив ще навіть 
для студентки, робота в Мо-
лодому театрі «Я знайду тебе, 
тому що кохаю» за твором Са-
рояна «Гей, хто-небудь». Вона 
іде там, буває, раз на два міся-
ці чи раз на три місяці, але вона 
ще йде, вона подобається лю-
дям, дуже гарна історія. 
 Зрідка в театрі «Сузір’я» 
буваю, бо це теж для мене дуже 
рідна домівка, бо коли ніде мені 
було взагалі пригрітися, то цей 
театр мене пригрів, я дуже йому 
відданий. 
 Звичайно, зараз театр Фран-
ка — це також колектив, який 
я дійсно шалено люблю, це рід-
ний колектив. Саме там вели-
ка робота «Три товариші», й 
іноді ставлять моновиставу, 
яку я теж дуже люблю, з якою 
я вигравав колись міжнародні 
та театральні конкурси — «Мо-
мент кохання» за Володимиром 
Винниченком. 
 От, власне, поки так. Іноді 
я міняюся — якщо щось трап-
ляється, не виходить у Оста-
па (Остапа Ступки. — Ред.), то 
я граю Фігаро у славетній ко-
медії.

«Не байдикую, я справді 
палаю цим»
 ■ Євгене Миколайовичу, не 
шкодуєте, що вдруге погодили-
ся стати міністром культури? 
Якось Василь Шкляр в інтерв’ю 
нашій газеті сказав: «Можли-
вості Міністерства культури 
вкрай обмежені. А в нашій сис-
темі вони взагалі мізерні». По-
годжуєтеся з такою думкою?
 — Знаєте, тут називається 
«якщо не ти, то хто». Тобто так 
склалася ситуація, що першу 
каденцію — коли я тільки по-
чав формувати команду, коли 
залучив людей, які не були в 
системі і мали хороші ідеї, були 
креативними в тому чи іншому 
напрямi — політично обрубали 
мені можливість системно далі 
продовжити роботу, а не через 
те, що щось там погано ми ро-
били. Це в нас так буває. Потім 
я повернувся до акторської ро-
боти, що не притаманно в та-
ких випадках. Далі я вже мав 
певний обов’язок перед людь-
ми, з якими йшов, і перед яко-
юсь певною культурною спіль-
нотою. Коли ми щось почали і 
хтось сказав «давай продовжи-
мо», то в мене практично вибо-
ру не було. 
 Я продовжую набивати собі 
синці, як-то кажуть; в мене іноді 
дуже болить голова від певної 
несправедливості або якихось 
закулісних ігор, але водночас я 
можу пишатися дуже багатьма 
речами. Я можу говорити про 
створення Інституту книги за 
свою каденцію, про створення 
Українського культурного фон-
ду, який iз нового року починає 
роботу, збільшення видатків на 
підтримку мистецьких проек-
тів, грантів у різних напрямах. 
Зі здобутків — це, звичайно, за-
кон про кіно і велике збільшен-
ня коштів на кіно, тобто прак-
тично відродження кіно. Навіть 
ці три речі, коли назвеш, то ро-
зумієш, що недаремно працю-
вав. 
 А ще варто сказати про 

мистецьку освіту і її реформу в 
частині уніфікації. Збереження 
і реформування саме мистець-
кої освіти дуже важливе. Я 
можу ще багато про що говори-
ти. Скажімо, про культуру від-
новлення і реставрацію куль-
турних пам’яток, наших над-
бань. Це також дуже важливо. 
 Всього не перелічиш. Але 
мені здається, що той час, який 
мені відведений, я не байдикую, 
я справді палаю цим, я працюю 
над цим. Ну а далі час усе пока-
же. 

Видатки на культуру можуть 
бути збільшені практично на 
мільярд 
 ■ Опираючись на події у га-
лузі культури за останні 9 мі-
сяців, зокрема реорганізацію 
наукових установ, проведен-
ня «Євробачення», — задово-
лені тим, які витрати у Держ-
бюджеті-2017 були закладені 
на культуру?
 — Він мав певну прогресію, 
але водночас його завжди бра-
кувало в частині видатків на 
розвиток. Тобто в частині са-
мого забезпечення функціона-
лу, зарплат, комунальних вит-
рат і таке інше — цього всього 

вистачало, але на розвиток гро-
шей бракувало. І тут треба ро-
зуміти час, є декілька постанов, 
які ще збереглися з 2014 року, 
які мали певні обмеження че-
рез, власне, війну в країні. На 
наступний рік у нас уже прак-
тично на мільярд збільшили 
бюджет, і деякі речі враховані 
саме в частині розвитку.
 ■ На що плануєте витрачати 
ці кошти у 2018 році?
 — Є важливі якраз видатки 
на обновлення й модернізацію 
баз початкової мистецької осві-
ти — це хореографічне учили-
ще, це художня школа, це му-
зична школа, це наші інтерна-
ти в Опішні, музичні академії, 
які потребують цього. Вже зга-
дана мною ситуація про видат-
ки на реставрацію і відновлен-
ня наших заповідників, замків, 
музеїв. Це також дуже важли-
во. Також, звичайно, ми повин-
ні зберегти пам’ять — меморіа-
ли Героїв Небесної сотні, воїнам 
АТО, вшанування жертв Голо-
домору. 
 Більше того, є системна річ, 
яка дуже мене тішить, — наре-
шті держава є не просто парт-
нером, а ініціатором, вона аку-
мулює гроші на розвиток сучас-

ного мистецтва. Це участь Ук-
раїни у Венеційському бієнале, 
повноцінний стенд, на який де-
ржава витрачає тепер кошти; 
це Франкфуртський ярмарок, 
де наша вся книжкова продук-
ція може бути гідно представле-
на на міжнародній арені; інші 
культурні дипломатичні події, 
на які ми передбачаємо кошти. 
Це дуже важливо для нас.
 ■ Якщо говорити про відро-
дження кіно, коли планується 
українсько-канадська співпра-
ця у кінематографі?
 — Так, ми зараз працюємо  
над угодою. Свого часу ми по-
чали цю роботу, зараз Держкі-
но, яке, власне, виконує реалі-
зацію програми розвитку кіно, 
продовжило цю роботу. І от 
буквально днями я зустрічав-
ся з послом Канади, який пере-
дав мені лист готовності мініст-
ра культурної спадщини (у Ка-
наді так воно називається) при-
швидшити роботу і підписання 
угоди про спільну продукцію у 
кінематографії.
 ■ Цього літа Україна багато 
фестивалила, зокрема і за фі-
нансової підтримки Мінкульту. 
Дехто каже, що забагато витра-
чає воююча країна на концерти 
й інші культурницькі заходи.
 — Не погоджуюся, тому що 
саме на цих фестивалях можна 
голосно говорити про свою краї-
ну, говорити по-доброму, гово-
рити про талановиту країну, 
говорити зрештою і про біль, 
звертати увагу на це як усере-
дині країни, так і поза нею. Ви 
знаєте, що завжди на кожно-
му кінофестивалі нагадують 
про ув’язненого Олега Сенцо-
ва, інших політв’язнів Крем-
ля, про наші болючі теми, про 
війну?! Тобто насправді фес-
тивалі й інші публічні проек-
ти — це можливість говорити 
про Україну. Я навіть не знаю, 
яка ще може бути більша мож-
ливість. 
 Культура — це є голос, три-
буна миротворця. Тому я вва-
жаю, що в часи війни має бути 
багато культурницьких подій. 
І це було доведено не мною, а 
видатними політиками. Чер-
чилль, коли не побачив у бюд-
жеті графи видатків на куль-
туру, резонно запитав: «А для 
чого ми тоді воюємо, якщо ми 
не боремося за власну культу-
ру?» Це, власне, і є відповідь.

«Щоб уже всіх розривало 
якимось скандалами — 
такого немає»
 ■ Як збираєтеся виріши-
ти ситуацію, пов’язану з пе-
реселенням Центрального де-
ржавного архіву-музею через 
аварійний стан будівлі? Адже 
угода про оренду приміщення 
діє до 29 вересня, а влітку цьо-
го року Мінкульт відмовився її 
продовжувати?
 — Передусім я хочу сказати, 
що сам цей архів-музей перебу-

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Євген Нищук: У часи 
війни має бути багато 
культурницьких подій
Міністр культури — про акторські ролі, які залишили слід у його 
житті, бюджетні витрати та музейні скандали

■

Євген Нищук у ролі Роберта у виставі «Три товаришi» Театру імені 
Івана Франка.
Фото Валерії ЛАНДАР.

❙
❙
❙

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА 

Із міністром культури, актором Євгеном Нищуком ми записували 
інтерв’ю для газети «Україна молода» у Художньому музеї після 
того, як він читав «Енеїду» Івана Котляревського у рамках одной-
менного проекту.
Часом дивуєшся, як можна встигати і чиновницькі функції вико-
нувати, і долучатися у ролі учасника до мистецьких акцій, і досить 
активно грати на сцені. Хоча шалений темп активності Євген Нищук 
набрав, iще коли трохи не цілодобово закликав до дії на Майдані. 
Побувши міністром культури у 2014-му (тоді тринадцятим за ліком, 
до речі), не відмовився від запропонованої посади через два роки. 
І про це не шкодує.
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ває насправді в компетенції Міністерс-
тва юстиції України, іноді люди плута-
ють. І хай би трошечки похвилювали-
ся там. Цей галас, який здійнявся, він 
якраз дасть можливість трошки поду-
мати, де ж вони далі мають бути. Ніх-
то, звичайно, на вулицю установу не 
буде виселяти. З іншого боку, в нас пра-
цюють моніторингові комісії ЮНЕСКО. 
Коли представники міжнародної органі-
зації дивляться приміщення Святої Со-
фії і всіх об’єктів, які є навколо, — вима-
гають їх реставрувати. Інакше позбав-
лять наш національний історичний за-
повідник статусу пам’ятки, внесеної до 
списку ЮНЕСКО. А ті приміщення тре-
ба реставрувати. Тому очевидно, що тре-
ба рано чи пізно якимось чином робити 
переселення. Тимчасове, з поверненням 
чи ні — це вже інше питання.
 ■ А чи не зруйнується при цьому ар-
хівний фонд, якщо переселяти по різних 
місцях?
 — Ні, у даному випадку — ні. Пи-
тання ж не в тому, щоб по різних міс-
цях. Стоїть недобудоване приміщен-
ня на Солом’янській площі. Звичайно, 
що було би прекрасно, якби нарешті цю 
будівлю довершили. Там достатньо міс-
ця, в якому й передбачалося перебуван-
ня архіву. Це одна історія. Друга, це те, 
що більшою мірою в архіві все літера-
тури стосується. Національний музей 
літератури готовий простягти руку до-
помоги, жодною мірою не зазіхаючи на 
той чи інший артефакт; надати мож-
ливість для належного зберігання в си-
туації, коли треба трошки звільнити ті 
чи інші приміщення для реставрацій-
них робіт. 
 По-перше, хочу припинити будь-які 
розмови про те, що щось там хочуть у Со-
фії зробити. Вже дійшло до маразму, да-
руйте за такий сленг, що, мовляв, там 
якесь кафе чи ресторан хочуть зробити. 
Та там не має права ніхто зробити цього, 
ні сама «Софія», ні будь-хто. Тому жод-
ною мірою не йдеться про те, щоб когось 
там іншого поселити. По-друге, про пе-
реміщення архіву говориться близько 
десяти років. Тому складається вражен-
ня, що просто є свідоме небажання: «Ми 
не хочемо нікуди, тому що нам тут подо-
бається, тому що тут Софія». Так теж не 
можна, в таку позицію ставати. 
 Даруйте, можливо, за різкість, я 
можу говорити про це відверто і з ди-
рекцією. Але часом люди, не розібрав-
шись, ведуться на прохання: «там хо-
чуть щось забрати, підпишіть листа...» 
І підписуються відомі чудові люди, яких 
я знаю, яких я люблю, яким я довіряю. 
Але вони не вникали, в чому справа, і не 
хочуть почути насправді достовірну ін-
формацію.
 ■ Минулого і цього року на конкурс-
ній основі змінено багатьох керівників 
музеїв. Не обійшлося без кількох гучних 
скандалів. Останній — стосовно Київсь-
кого музею літератури. Як реагує на це 
Мінкульт? 
 — Це боротьба конкурентів. От і 
вся історія. Рік пройшов у конкурсі, 
всі пройшли. Скандали були такі: од-
ній частині не сподобалося, що один 
не виграв, другій частині не сподоба-
лося, що той не виграв. Є в будь-якому 
варіанті — і там, і там — судові історії, 
але вони ніде не закінчилися на користь 
того, хто здіймав скандал. Я завжди на 
це реагую. Але не втручаюся в конкур-
си жодною мірою. 
 Інша справа, що є певні недоскона-
лості в частині формування комісії, в 
частині закону. Власне, зараз обговорю-
ються правки. Нині може директора му-
зею літератури обирати, при всій повазі, 
представник громадської організації ве-
теранів Афганістану або іншої, непро-
фільної. Інше — громадська організа-
ція повинна існувати понад три роки або 
мінімум три роки, а вони іноді реєстру-
ються за три дні перед конкурсом. І нема 
на це ради, як кажуть, і центральний ор-
ган нічого не може зробити, якщо не вне-
суть правки у закон. На нашу долю ви-
пало його впровадження; зараз на кон-
курсну основу переведено майже 97 від-
сотків узагалі всіх закладів. Щоб у всіх 
випадках розривало якимось скандала-
ми — такого немає. Мінкульт є завжди 
відкритим, запрошуємо ЗМІ на кожен 
конкурс. ■

Потоп і ковчег
 Зміни у програмі дуже за-
смутили засновника і прези-
дента фестивалю Влада Троїць-
кого, тому він заявив, що це, 
очевидно, останній Гогольfest. 
Проте схожа заява від режисе-
ра лунала не вперше, тому хо-
четься вірити, що історія ши-
рокомасштабного мистець-
кого форуму наступного року 
продовжиться. Тим більше що 
цього літа Гогольfest отримав 
міжнародний сертифікат зна-
ку європейської якості EFFE 
2017—2018 рр. — Europe for 
Festival, For Europe. Така по-
чесна відзнака підтверджує 
міжнародне визнання фести-
валю як однієї з найкращих 
подій у Європі і дає можливість 
встановлювати тіснішi зв’язки 
з іншими країнами й фестива-
лями, створювати міжнародні 
колабораційні проекти, шука-
ти партнерів за кордоном.
 Темою цьогорічного фо-
руму став «Ковчег», і кожен 
iз його учасників намагався 
розшифрувати його значення 
сьогодні, надати йому нових 
смислів і тлумачень. У будь-
якому мистецькому прояві 
(чи у виставах, балетах, опе-
рах, перформансах, чи на вис-
тавці інсталяцій, фотографій, 
скульптур) відчувався пошук 
порятунку — острова-спасіння 
в океані інформаційного сміт-
тя і безупинності подій. Або ж 
виникали алюзії зі спільною 
мандрівкою, в якій кожен на-
магається віднайти себе, са-
моідентифікуватися, а також 
знайти універсальну мову по-
розуміння з іншими. Деякі 
роботи мали менш глибокий 
смисл і створені були в нара-
тиві «кожній тварі по парі».
 Влад Троїцький не раз на-
голошував, що для нього су-
часним «потопом» є величезна 
кількість трешової фейкової ін-
формації, через яку люди роз-
гублено очікують нового дня. 
А порятунком — оливковою 
гілкою — він називає любов і 
творчість, яка допомагає від-
найти внутрішню свободу і от-
римати нове життя. «За допо-
могою мистецтва ми пропонує-
мо шукати шляхи вирішення 
особистих і спільних проблем, 
— переконаний Влад Троїць-
кий. — Можна ковчег бачити і 
в перегляді телевізора, гортан-
ні сторінок «Фейсбука». Але 
це все — симуляція. Гогольfest 
пропонує вийти із симулятив-
ного простору в реальний».

Палуби-локації
 «Ковчег» цьогорічного фес-
тивалю мав дві палуби-локації: 
Національний центр Олексан-
дра Довженка і Національний 

комплекс «Експоцентр Украї-
ни» (ВДНГ). На першій був по-
будований Театральний цент 
«Сцена6» (iз хорошим тех-
нічним оснащенням та інфра-
структурою на 300-350 місць), 
на якому були показані виста-
ви гостей з Німеччини, Бель-
гії, Нідерландів, Литви, Італії 
та Швейцарії. 
 Цей майданчик відкрився 
виставою «ДПЮ» Харківсь-
кого недержавного професій-
ного театру «Прекрасные цве-
ты» і громадської організа-
ції «Лінія Згоди» (Україна). 
По становка створена у межах 
проекту «Розповідаючи історії 
ветеранів» за участі чотирьох 
акторів і двох ветеранів АТО. 
Її драматургічною основою 
стали реальні історії з жит-
тя бійців АТО, а також самих 
акторів. Спільно з глядачем 
учасники вистави намагали-
ся поговорити на досить важ-
кі теми (осмислення ниніш-
ньої війни, проблеми шкіль-
ного виховання і військової 
підготовки), розібратися, хто 
ворог, а хто друг, визначити 
риси сучасного українського 
патріота.
 Також на «Сцені6» прохо-
дили покази проекту «Рези-
денція» (європейські режи-
сери ставили з українськими 
акторами й художниками за-
мальовки до майбутніх поста-
новок), започаткованого на ми-
нулому фестивалі за підтрим-
ки Європейської театральної 
конвенції (ЕТС). На інших по-
верхах Центру Довженка були 
зали з художніми і фотовистав-
ками, а також Кінолекторій, на 
якому відбувалися перегляди 
стрічок і розмови з провідними 
творцями кіномистецтва. 
 Своєрідним барвистим 
вітрилом ковчега Гогольfestу 
став ArkSquat. Він розмістив-
ся поруч iз Центром Довжен-
ка у покинутому чотириповер-
ховому приміщенні. За місяць 
до початку фестивалю до ньо-
го впустили багато українсь-
ких і зарубіжних митців (ху-
дожників, акторів, музикан-
тів та інших) для створення 
зовнішнього муралу. Окрім 
того, всередині вони намага-
лися оживити кожен куто-
чок настінним живописом, 
різноманітними інсталяція-
ми, перформансами, концер-
тами, читками творів. На дру-
гому поверсі був невеличкий 
кінотеатр, у якому показува-
ли фільми, виступали музичні 
гурти, відбувалися дискусії та 
обговорення. 
 У дворі ArkSquat побуду-
вали вуличну сцену, на якій 
запальним перформансом 
«ЦеШо?» Влада Троїцького 

за участі молодих акторів з 
«Театру-Пральні» відбулося 
перед відкриття форуму. 
 Офіційне ж відкриття Го-
гольfestу проходило на тери-
торії Виставкового центру. На 
сцені Концерт-холу була пре-
зентована прем’єра українсь-
ко-американського проекту 
A Celebration Service (Святко-
ва служба). Перформанс ство-
рений американською компо-
зиторкою, співачкою, хорео-
графом, театральним та кіно-
режисером — Мередіт Монк. 
На постановку української 
версії A Celebration Service на 
10 днів приїжджали режисер 
і вокаліст Том Богдан та хорео-
граф Елісон Істер. Ініціатором 
та учасником проекту став во-
кальний ансамбль сучасної 
музики Alter Ratio (керівник 
— Ольга Приходько). Також 
до створення постановки були 
запрошені танцівники колек-
тиву Totem Dance (керівник — 
Крістіна Шишкарьова), двоє 
музикантів (органістів) з ан-
самблю Sed Contra (керівник 
— Андрій Мерхель), джазова 
співачка Назгуль Шукаєву, 
актори Дмитро Ярошенко та 
Олександра Олійник, сцено-
граф Дмитро Костюмінський. 
Разом вони створили музич-
но-пластичну літургію-кон-
церт, спробували через спів, 
танець, гру кольорів, світла й 
тіней поєднати вищий (духов-
ний) і земний (фізичний) сві-
ти, традиції і вірування різних 
культур. 

Опера-балет Влада 
Троїцького і не тільки
 Яскравою подією Гоголь-
festу став виступ на вуличній 
(чотирирівневій) сцені ВДНГ 
гурту «Дахабраха» з шоу 
Dreams OFF (режисер — Влад 
Троїцький), з яким він об’їхав 
майже увесь світ. Публіка по-
ринала то в меланхолійно-ме-
дитативну, то в драйвово-за-
пальну атмосферу мрій під 
композиції улюбленого етно-
гурту. Неймовірна яскрава 
гра світла та відеоарту на про-
зорій завісі і заднику створю-
вали ефект візуального польо-
ту фантазії, спогадів, думок. 
 На цій сцені презентував 
свою нову програму uTopia 
музичний колектив Dakh 
Daughters. Окрім того, за під-
тримки Французького куль-
турного центру в Україні фрік-
кабаре показало театрально-
цирковий перформанс-кабаре 
Terabak de Kyiv, яке поставив 
французький режисер Стефан 
Рікодель (Stephane Ricordel). 
Музика Dakh Daughters стала 

оригінальним саундом до но-
мерів циркових артистів із па-
ризького театру Le Monfort, а 
актриса Марічка Штирбуло-
ва у ролі ведучої-конферансьє 
з українським колоритом і гу-
мором заповнювала паузи між 
номерами (ставши невід’ємною 
частиною перформансу). Пер-
форманс Terabak de Kyiv мину-
лого Різдва в Парижі з успіхом 
був показаний 21 раз поспіль, 
а наступного літа на Єлисейсь-
ких полях заплановано 25 його 
показів.
 У певному сенсі кульміна-
цією Гогольfestу-2017 стала 
опера-балет Влада Троїцько-
го Аrk (із латинської — «ков-
чег»). Це спільний українсь-
ко-швейцарський проект, хо-
реографію до якого створював 
Оскар Шакон (Швейцарія), а 
музику — команда Nova opera 
(Україна). Це третя частина 
біблійної оперної трилогії (піс-
ля опери-реквієму Iyov та опе-
ри-цирку Babylon), створеної 
композиторами Романом Гри-
горівим та Іллею Разумейком 
спільно з режисером Владом 
Троїцьким та музикантами 
формації Nova opera. 
 Це епічна вокально-плас-
тична постановка про кри-
зу (читай — роздоріжжя, змі-
ну, переоцінку), яка неодмін-
но з’являється у житті кожної 
людини. А також про нашу об-
меженість і залежність від ре-
чей, обставин, подій, людей, 
яка символічно зображена у 
вигляді картонних коробок. 
Вони стають і мушлями-бу-
динками для порятунку ге-
роїнь, і оборонною стіною, і 
бар’єром-перепоною, і вави-
лонською вежею, і використа-
ним непотребом-сміттям. Ок-
рім цікавого сюжету, оригі-
нальної хореографії у стилі 
модерн і контемп, особливої 
уваги заслуговує музичне рі-
шення. Воно поєднало в собі 
варіації-алюзії на класичні 
музичні композиції, а також 
безліч експериментів зі звука-
ми, шумами, вокальними тех-
ніками. 
 За 10 років існування Го-
гольfest перетворився на уні-
кальну територію творчості, 
запустив сотні нових арт-про-
ектів, провів тисячі культур-
них подій, залучив десятки 
тисяч майстрів у всіх мистець-
ких напрямах. Фестиваль став 
місцем зустрічі і спілкування 
для мільйонів людей різного 
віку. Тож варто сподіватися, 
що наступного року він зно-
ву причалить до берегів Києва 
і дивуватиме новими іменами 
й мистецькими полотнами. ■

ПІСЛЯМОВА

Парад планет, комет і чорних дір 
сучасного мистецтва
Підсумки десятого  Гогольfestу: 
багато креативу і нових форм

■

Влад Троїцький.❙

Вікторія КОТЕНОК 

Цьогорічний ювілейний і, можливо, останній Міжнародний 
мультидисциплінарний фестиваль iще до відкриття почався 
зі скандалу. Запланована організаторами зарубіжна програ-
ма (вистави, концерти, балети) на новій сцені Театру на По-
долі змушена була у стислі терміни переїхати на інші локації 
форуму. Через що деякі покази вистав українських постанов-
ників довелося просто відмінити. А причиною цих пертурба-
цій стала незгасаюча активність «Громади Андріївського уз-
возу», яка прагне своїми протестами знесення приміщення 
новоспорудженого театру. 
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Свіжі гриби все ще тішать нас своїми лісо-
вими ароматами і кличуть до лісу. Хто ба-
жав — уже насушив собі і наконсервував 
грибів, тепер можна і грибну «дієту» собі 
влаштувати. Дуже смачна «дієта» — гри-
би корисні, поживні і малокалорійні. Хоча, 
щиро кажучи, де-де, а з грибами слово 
«дієта» не сумісне: занадто смачні лісові 
делікатеси, щоб їх обмежувати рамками 
дієт. Уже краще говорити про грибну фієс-
ту — в значенні соковитих емоцій і непов-
торних вражень. Емоції і враження гарантує 
нам уже знайома і шанована нами кулінар-
на майстриня Люба Біріна — її грибні зупки 
також на всі смаки і вподобання. 
«Можна готувати з печериць, свіжих грибів 
або сушених. Буде різний час варіння (а у 
випадку сухих — промити, замочити на ніч 
у воді й на цій же воді готувати суп)» — за-
певняє пані Люба і пропонує чотири різні 
смачні зупки, яких об’єднують грибочки.

1. Грибова зупа на вершках 
 0,5 кг грибів помити, порізати. Залити 
водою (2 л), довести до кипіння, зменши-
ти вогонь, варити до готовності. На суміші 
вершкового масла і соняшникової олії 
посмажити цибулину і морквину (дріб-
но порізати), додати 2 столові ложки бо-
рошна (без верху), в сковороду із засмаж-
кою вливати потроху грибного бульйону, 
щоб розходилося борошно. Потім вміст 

сковорідки вилити в грибний бульйон, 
добре перемішати, 5 хвилин нехай поки-
пить, влити 250 мл молока і 250 мл вер-
шків 35%, дати прокипіти ще 5 хвилин, 
вимкнути вогонь, накрити кришкою і за-
лишити настоюватися. Зі спецій — сіль, 
чорний перець, лавровий лист, кріп.

2. Грибова зупа на сирках 
 0,5 кг грибів помити. Залити водою 
(2,5 л), довести до кипіння, зменшити 
вогонь, варити до готовності. Гриби ви-
тягнути з грибного бульйону, порізати, 
просмажити з великою цибулиною, мор-
квою (дрібні кубики), додати сіль, чор-
ний перець (вони стануть дуже запаш-
ні). Повернути назад у бульйон, додати 
2 плавлені сирки (жирність вище 55%), 
дати покипіти, щоб сирки розчинилися. 
Зі спецій — сіль, чорний перець, лавро-
вий лист, кріп.

3. Осіння грибова зупа з гарбузом 
 400 г гарбуза відварити в 600 мл води 
до м’якості, додавши лавровий лист, мус-

катний горіх, чорний перець, сіль. Окре-
мо протушкувати на суміші олії і верш-
кового масла гриби (200 г, якщо пече-
риці або білі гриби — то свіжі, а сушені 
— вже відварені) з цибулею і морквою 

(цибуля — 1 шт., дрібно порізати, морк-
ва 1 шт., потерти на середній терці). По-
ловину протушкованих грибів додати до 
відвареного гарбуза + 1 плавлений сирок, 
порізаний дрібними кубиками + роздав-
лений часник (2 зубки). Дати прокипіти 
кілька хвилин. Витягнути лавровий лис-
ток, а суп перемолоти в блендері, додавши 
2 столові ложки жирних вершків.
 Подавати суп-пюре разом iз рештою 
тушкованих грибів, прикрасивши зе-
ленню.

4. Грибова зупа з вушками
 Відварити міцний грибний бульйон 
(молоденькі гриби очистити, добре про-
мити, порізати, помістити в каструлю, 
залити водою, довести до кипіння, при-
брати накип, додати сіль, лавровий лист, 
цілу очищену цибулину і кубики морк-
ви. Варити на маленькому вогні до готов-
ності грибів).
 Кілька варених грибів вийняти з 
бульйону, дрібно посікти ножем, дода-
ти смажену на вершковому маслі цибу-
лю, сіль, чорний перець. Підготувати тіс-
то, як на вареники, розкачати, вирізати 
маленькою чаркою кружечки, заліпити 
«вушка» (за технологією пельменів). Ок-
ремо відварити.
 У тарілку помістити готові вушка, за-
лити бульйоном, додати чорний перець, 
кріп, за бажання — сметану.
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Апетитні 
синенькі 
Як позбутися гіркоти 
баклажанів і насолоджуватися 
цим овочем

■

Овоч довголіття.❙

М’ясо і баклажани — вишукано, самчно, корисно.❙

М’ясо чи баклажан — 
хто головніший?
 «О ні, — заявляють мої чо-
ловіки, коли бачать, що я 
викладаю із сумки овочі. — 
Знову овочі, а де м’ясо?».
 Ці м’ясоїди поки ще не зна-
ють, як шматочок м’яса може 
облагородити гігантська сине-
нька ягода. 
 Промиваю та нарізаю на не-
великі шматочки свинину (пів-
кілограма), злегка обсмажую 
на смальці. Знадобляться ще 
два середні баклажани (або три 
— для баклажанолюбів), по 2 
штуки помідорів і болгарсько-
го перцю, 2 ложки олії, по 2 сто-
лові ложки аджики і хмелі-су-
нелі, 5 картоплин, зелень, сіль 
перець за смаком. 
 Овочі чищу і нарізаю на не-
великі кубики, додаю подрібне-
ну зелень. На дно банячка вили-
ваю столову ложку олії і викла-
даю шарами м’ясо, баклажа-
ни, картоплю, перець, зелень, 
помідори (всього по два шари). 
Після першого шару помідорів 
солю і перчу, повторюю проце-
дуру після того, як викладаю 
другий шар помідорів. Звер-
ху поливаю ще столовою лож-
кою олії і ставлю тушкувати-
ся — приблизно на годину. Пе-
ремішувати не потрібно. Після 
того, як страва готова, її необ-

хідно посипати подрібненим 
часником і накрити кришкою, 
давши настоятися хвилин 20. 
 Курка з баклажанами — смачна, 
запашна, ніжна і соковита осін-
ня печеня. Це страва, яка також 
аж проситься на стіл, щоб його 
собою прикрасити. Потрібно 3 
курячi грудки, по 2 баклажани 
і солодкi болгарськi перці, мор-
квина, цибулина, 3 помідори, 2 
зубчики часнику, олія для сма-
ження і спеції за смаком.
 Овочі помити і почисти-
ти. Порізати на кружечки, а 
потім ще на 2-4 частинки. Ку-
рячі грудки помити і дрібно 
нарізати, як на гуляш. На па-
тельні злегка обсмажити куря-
тину, потім до неї додати нарі-
зану цибулю, потім — моркву, 
синенькі, болгарський перець. 
Тушкувати печеню під криш-
кою, періодично помішуючи, 
до готовності овочів та м’яса. 
Затим додати нарізані тонки-
ми скибочками помідори, по-
солити і поперчити за смаком. 
Хвилин через 5-7, за бажання, 
додати дуже дрібно нарізаний 
або пропущений через прес час-
ник, і можна вимикати — смач-
на курка готова. До картоплі, 
каші, свіжого овочевого сала-
ту чи не менш свіжого чорного 
хліба — прекрасний варіант.

Капоната і лазанья
 Це — сицилійське рагу з бакла-
жанів, правда, без м’яса, зате з ці-
лим букетом барвистих осінніх 
овочів. Треба буде на 1 кг бакла-
жанів, 150 г оливок, цибулина, 
100 г каперсів, 50 г цукру, 4 сто-
лові ложки томатної пасти, 80 мл 
винного білого оцту, оливкова 
олія для смаження, базилік, сіль 
і перець за смаком.
 Баклажани очищаємо від 
шкірки, ріжемо кубиками і об-
смажуємо на оливковій олії. В 
окремій посудині карамелізуємо 
цибулю з цукром — тримаємо на 
повільному вогні цибулю в цукрі, 
постійно помішуючи, поки роз-
чиниться цукор і зарум’яниться 
цибуля. Затим додаємо туди ка-
перси (або подрібнені солоні огір-
ки), оливки, винний оцет і трохи 
оливкової олії. Тушкуємо все це 
близько п’яти хвилин, після чого 
додаємо обсмажені баклажани і 
томатну пасту. Готуємо ще 7-10 
хвилин. За 5 хвилин до готовності 
додаємо дрібно нарізаний свіжий 
базилік, сіль і перець за смаком. 
 Лазанья — це варіація тради-
ційної італійської страви, де бак-
лажани замінюють тісто. Ошат-
на і приваблива страва, смак за-
ворожує! Є підозра, що такою 
стравою можна когось і приво-
рожити. Але жарти відкладає-
мо і готуємо, а з ворожінням 
буде видно по приготуванні. 
 Треба взяти кілограм сине-
ньких, 700 г яловичого фаршу, 
500 г томатної пасти, 100 г моца-
рели і 150 — пармезану, 4 столові 
ложки оливкової олії, 2 яйця, 3 
столові ложки води,100 г паніру-
вальних сухарів, сіль і перець — 
за смаком. 
 Баклажани почистити і нарі-
зати кружальцями завтовшки 

близько півтора сантиметра. Зби-
ти яйця з двома столовими лож-
ками води. В окремому посуді змі-
шуємо тертий пармезан, паніру-
вальні сухарі, сіль і перець. Вмо-
чуємо кожну часточку баклажана 
спочатку в збиті яйця, а потім у 
суміш сухарів і сиру. Викладаємо 
синенькі на деко, змащене олив-
ковою олією. Розігріваємо духов-
ку до 180 градусів і ставимо туди 
баклажани на 20-25 хвилин, поки 
овочі не зарум’яняться.
 Окремо на оливковій олії злег-
ка обсмажуємо фарш, солимо і пер-
чимо. Потім  додаємо до фаршу то-
матну пасту. Доводимо суміш до 
кипіння і знімаємо з вогню. 

 У форму для запікання викла-
даємо частину баклажанів, потім 
поливаємо їх томатно-м’ясним со-
усом, посипаємо 50 грамами мо-
царели і зверху знову викладаємо 
баклажани. Якщо форма невели-
ка, а начинки багато, можна зро-
бити кілька шарів. Зверху поси-
паємо рештою моцарели і запiкає-
мо в духовцi 10 хвилин, щоб роз-
плавився сир).
 Що не кажіть, а готувати во-
сени — це вже насолода: стільки 
всього вродило, і все таке свіже 
і соковите! Насолоди від проце-
су і смачних кулінарних резуль-
татів!
 Смачного!

РЕЦЕПТИ

Лісовий ресторан
Готуємо грибові зупки

■

Грибна зупка з вушками.
Фото Люби БІРІНОЇ.

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Синенькі — суцільні смаколики, і це — перша і найщиріша правда. Вони 
що тушковані, що запечені, що фаршировані, що консервовані — красиві, 
смачні й корисні. Друга правда, що вони — ягоди. Величезні сині ягоди! І 
нехай не такі, як кавун, але також вражають розмірами. 
У лікарів — своя правда, вони кажуть, що баклажани, завдяки вмісту в 
них калію, сприятливо впливають на роботу серця і нормалізують водно-
солевий обмін організму. У деяких країнах їх так і називають — овочі дов-
голіття — і рекомендують регулярно їсти людям похилого віку. Крім того, 
баклажани низькокалорійні: всього 24 ккал на 100 грамів продукту. При 
цьому вони сприяють очищенню кишечнику, отож вони — помічники №1 
при схудненні.
А от те, що вони гіркі, — неправда! Точніше, правда, але ми можемо це 
легко скоригувати, поклавши їх на півгодинки у підсолену воду. До речі, 
крім цього, незайве буде знати, що якщо готувати ікру з баклажанів, то 
небажано пропускати їх через м’ясорубку і різати металевим ножем. Від 
цього страва може придбати неприємний присмак. Подрібнюйте синенькі 
керамічним або дерев’яним різачком.
А щоб при смаженні баклажани не вбирали багато жиру, попередньо об-
дайте їх окропом. Якщо ж хочете, щоб шматочки баклажанів не втрачали 
форму при приготуванні, не знімайте з них шкірку.
Фіолетові плоди дуже «люблять» пряні трави, поєднання з чебрецем і ба-
зиліком виходить ідеальним, тому варто заздалегідь запастися спеціями.
Вибираючи баклажани, віддавайте перевагу молодим плодам, в них мен-
ше соланіну, отже, проблем iз гіркотою не буде. Молоді баклажани пружні 
і з зеленою ніжкою, однак надмірно світлі плоди не беріть, вони можуть 
бути незрілими. При запіканні баклажанів цілими їх бажано проколоти ви-
делкою в декількох місцях, так краще виходить волога.
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«Попереднього разу збірна України змагалася на чемпіонаті Європи в 2011 
році. Тож, з огляду на відсутність досвіду проведення матчів на найвищому 

рівні, я, звісно, задоволений тим, як команда проявила себе на ЧЄ».

Гарій Єгіазаров
головний тренер жіночої збірної 
України з волейболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Аж занадто вимогливим рег-
ламент жіночого чемпіонату Єв-
ропи з волейболу назвати важко 
— до раунду «плей-оф» вийшли 
по три команди з кожного квар-
тету, при цьому їхні перемож-
ці здобули пряму перепустку до 
чвертьфіналу. Утім збірна Ук-
раїни до числа щасливчиків не 
потрапила, хоча й продемонс-
трувала у своїй групі достойну 
гру, особливо в поєдинку з чин-
ними чемпіонками континенту 
— росіянками.
 До заключного туру групо-
вого етапу ЧЄ українські волей-
болістки посідали у своїй «пуль-
ці» третє місце, проте, аби його 
відстояти, в заключному матчі 
підопічні Гарія Єгіазарова му-
сили переграти збірну Туреч-
чини.
 Як і в перших двох матчах на 
турнірі, в протистоянні з турке-
нями наші дівчата мали шанси 
на позитивний підсумок двобою. 
«Для нас то був дуже складний 
поєдинок — усе йшло до того, 
щоб програти й нічого не вигра-
ти», — говорив після завершен-
ня двобою італійський настав-
ник збірної Туреччини Джован-
ні Гуїдетті. Однак, набравши в 
третій та четвертій партіях мат-
чу з туркенями хороший хід, усе 
ж вирівняти рахунок за сумою 
чотирьох сетів і перевести гру на 
«тай-брейк» (третій поспіль на 
турнірі) українські волейболіст-
ки не змогли. «Не вистачило до-
свіду проведення вирішальних 
матчів на найвищому рівні», — 
пояснив Гарій Єгіазаров.
 Попри виліт зі змагань та не-
виконання поставленого на тур-
нір завдання засмученим підсум-
ковим результатом очільник «си-
ньо-жовтих» не виглядав. «Нез-
важаючи на поразку, наш тренер 
був щасливим і сказав нам, що ми 
добре зіграли, билися до кінця, — 

в коментарі офіційному сайту Єв-
ропейської Конфедерації волей-
болу сказала зв’язуюча збірної 
України Олександра Перетятько. 
— Ми задоволені нашим висту-
пом на цьому чемпіонаті Європи, 
тому що добре зіграли, зробивши 
все від нас залежне».
 За великим рахунком, чем-
піонат Європи зразка 2017 року 
для української збірної став про-
гресом, якщо порівнювати її 
виступ на попередньому ЧЄ шес-
тирічної давнини. Тоді — під 
проводом Володимира Бузаєва — 
«синьо-жовті» програли «всуху» 
всі три поєдинки в групі. Цього 
ж разу, хоч і знову залишившись 
без перемог, завдяки двом зігра-
ним «тай-брейкам» українська 
команда розжилася на конти-
нентальному форумі-2017 дво-
ма заліковими балами, загалом 
вигравши в Баку п’ять сетів.
 На думку очільника вітчизня-
ної збірної, вирішальним момен-
том, який не дозволив нашим во-
лейболісткам вийти з групи, ста-

ла відсутність досвіду виступів на 
найвищому рівні. «Наші гравці 
не звикли грати подібні поєдин-
ки — попереднього разу збірна 
України змагалася на чемпіонаті 
Європи в 2011 році. Тож, з огляду 
на обставини, я, звісно, задоволе-
ний тим, як команда проявила 
себе на турнірі. У матчі з Туреч-

чиною ми сильно провели третю 
партію, як, власне, й четверту, в 
якій відіграли відставання в сім 
пунктів. Якби змогли виграти й 
її, то, можливо, мали б підстави 
говорити про інший підсумковий 
результат. Але це спорт», — на-
голосив Єгіазаров.
 Цікаво, що впродовж вирі-

шальних моментів поєдинку су-
перники неодноразово викорис-
товували своє право на «відео-
челлендж». Саме завдяки одно-
му з таких відеоповторів збірна 
Туреччини й здобула переможне 
очко в матчі, хоча спочатку спір-
ний бал арбітри віддали нашій 
команді. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Без суму та розчарування
Жіноча збірна України з волейболу залишила чемпіонат Європи, не вигравши в групі 
жодного матчу

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Жінки. Гру-
повий етап. Група С. 3-й тур. Ту-
реччина — Україна — 3:1 (25:20, 
25:19, 20:25, 25:23). Росія — Бол-
гарія — 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 
25:21, 15:13).
 Підсумкове становище: Росія 
— 7, Болгарія — 5, Туреччина — 4, 
Україна — 2.

■

Українські волейболістки не змогли подолати груповий раунд фінальної частини ЧЄ-2017, який одночасно 
приймають Азербайджан та Грузія.
Фото з сайта www.cev.lu.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 У дебютному розіграші баскетбольної 
Ліги чемпіонів, яка взяла свій старт у се-
зоні 2016/2017 років, Україну представ-
ляв южненський «Хімік». Свою участь в 
турнірі баскетболісти з Южного розпоча-
ли одразу зі стадії основного (групового) 
раунду, завершивши його, в підсумку, на 
останньому місці в своєму октеті.
 У другому сезоні ЛЧ від України зма-
гатиметься її новий чемпіон — київський 
«Будівельник». На відміну від «хіміків», 
турнірний шлях «гладіаторів» розпочав-
ся значно раніше — умовно кажучи, на під-
ступах до групового етапу, адже після «тес-
тового» розіграшу ФІБА дещо видозміни-
ло регламент, скоротивши на вісім позицій 
(до 32) кількість посадкових місць у групо-
вому турнірі. Вийшло так, що у новому ре-
гулярному сезоні ЛЧ, який триватиме з 
жовтня до лютого, буде на один октет мен-
ше, ніж у минулому розіграші.
 Розпочинати боротьбу за місце в еліті 
Ліги чемпіонів-2017/2018 «Будівельни-
ку» довелося з, умовно кажучи, середини 
кваліфікації. Його суперником по друго-
му кваліфайн-раунду змагань стала най-
сильніша команда Білорусі — «Цмокі-
Мінськ», у боротьбі з якою у вівторок, влас-
не, мав визначитися суперник французь-
кого «Нантерра» в наступній (і одночасно 
— заключній) фазі відбору нинішньої ЛЧ.
 Перший поєдинок з білоруським чем-
піоном, зіграний у Мінську, український 
чемпіон програв з різницею в п’ять очок, 
відтак нічого іншого, ніж грати на пере-
конливу перемогу в матчі-відповіді, у підо-
пічних Володимира Коваля не залишаєть-
ся. Повернення єврокубків до Києва сто-
личні шанувальники баскетболу чекали 
чотири роки, відтоді, як «Будка» вперше 
в своїй історії позмагалася у найсильнішо-

му баскетбольному турнірі Старого світу — 
Євролізі.
 Одразу варто відзначити, що новоство-
рена Ліга чемпіонів, по суті, жодної конку-
ренції Євролізі не створила, хоча в процесі 
народження нового турніру Міжнарод-
ній федерації баскетболу (ФІБА) й дове-
лося розмовляти з директоратом Євролі-
ги в ультимативній формі, вимагаючи від 
країн, які грають перші скрипки в головно-

му клубному турнірі Європи, не ігнорувати 
ЛЧ. Зрештою, вийшло так, що перемож-
цем нового турніру з гучною чемпіонською 
назвою в протистоянні з турецьким «Бан-
вітом» став скромний іспанський «Тенері-
фе», натомість його зіркові земляки з мад-
ридського «Реалу» змагалися у «фіналі 
чотирьох» Євроліги, котру, в підсумку, 
виграв представник Туреччини — «Фенер-
бахче».

 Повертаючись до протистояння ук-
раїнського та білоруського чемпіонів, то 
після їхнього першого побачення в Мінсь-
ку наставник «гладіаторів» Володимир 
Коваль нарікав на велику кількість втрат, 
які, за його словами, й призвели до пораз-
ки. Цікаво, що в порівнянні з попереднім 
сезоном, у якому «Будівельник» був зо-
середжений на поверненні чемпіонсько-
го титулу в Україні, в команді практично 
не відбулося змін. Як і раніше, на перших 
ролях тут центровий Михайло Анісімов, 
американський захисник Дугат та капі-
тан «гладіаторів» Артур Дроздов, який, 
до слова, став найрезультативнішим грав-
цем киян у Мінську.
 Відтак велику кількість браку, що доз-
волили собі київські баскетболісти на май-
данчику «Цмокі», можна пояснити хіба 
що відсутністю в них ігрової практики, 
адже офіційний сезон в Україні ще не стар-
тував. Утім наставник киян наголошує, що 
й без «допомоги» суперника, котрий про-
демонстрував напрочуд потужну гру в за-
хисті, не обійшлося. «Думаю, в Києві буде 
запеклий матч рівних суперників, у котро-
му переможе сильніший», — прогнозував 
Коваль. ■
 

Гандбол
 Чемпіонат України. Жіноча суперліга. 1-й тур. 
«Галичанка» — «Дніпрянка» — 20:14, 29:20. ■

ХРОНІКА■

БАСКЕТБОЛ

Дорогу сильнішому
Після чотирирічної перерви «Будівельник» знову 
повернувся на євроарену

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Другий кваліфікаційний 
раунд. «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) — «Буді-
вельник» (Україна) — 69:64 (14:20, 16:15, 
18:13, 21:16; Кравиш (17) — Дроздов (16)).

■

У матчі з білоруським «Цмокі» «Будівельник» дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів.
Фото з сайта budivelnyk.ua.

❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Слухай, сусіде, мені сказали, 
що ти до моєї дружини ходиш? Мені 
це не подобається!
 — Ви там iз дружиною роз-
беріться, їй подобається, тобі не по-
добається.

* * *
 Чоловiк приходить в аптеку i за-
питує:
 — У вас є йодистий калій?
 — Ні, тільки ціаністий
 — А яка різниця?
 — Всього 2 копійки.

* * *
 Чиновник, який збив на своєму 
авто двох людей на пішохідному
переході, запитує суддю:
 — Які наслідки тепер будуть?
 Суддя:

 — Тому, хто пробив головою 
лобове скло, дамо років п’ять за на-
пад. А ось тому, хто відлетів у кущі, 
мабуть, додамо ще років зо три за 
спробу втекти з місця події.

* * *
 Слухай, Ізю, як ти можеш тер-
піти свою дружину? Вона ж у тебе 
чіпляється до кожної дрібниці! У неї 
коли-небудь буває гарний настрій?
 — Та не дай Боже! Коли в неї 
гарний настрій, вона ще й співає!

* * *
 — Пощастило тобі, Розочко, з 
чоловіком! Солідний увесь такий, 
мовчазний.
 — Четвертий раз одружений. 
Все вже встиг сказати попереднім 
дружинам!

По горизонталі:
 2. Очільник, той, що веде за со-
бою і показує приклад. 7. Ім’я аме-
риканської акторки, зірки філь-
мів «Щоденник Бриджит Джонс» 
та «Холодна гора». 8. Головна час-
тина туалету, яку в музеї Соломо-
на Гуггенхейма зробили із золота. 
9. Частина суходолу, що врізаєть-
ся в море, озеро, річку. 10. Засіб 
для зав’язування черевиків чи під-
тримування корсету. 11. Озеро біля 
Петербурга. 12. Ім’я української по-
етки та громадського діяча, дружи-
ни Вячеслава Чорновола. 14. Кар-
ликове князівство між Францією та 
Іспанією. 18. Перший місяць зими. 
21. Столиця Сенегалу, куди з Пари-
жа щорічно пробиваються учасни-
ки трансконтинентального ралі. 24. 
Казахський народний музичний інс-
трумент. 25. Очевидець, який в суді 
розповідає, що він знає по справі. 
27. Бобова рослина, яку називають 
турецьким або баранячим горохом. 
28. Великий князь литовський із 
династії Гедиміновичів. 29. Райсь-
кий сад. 30. Одиниця вимірювання 
сили електричного струму.
По вертикалі:
 1. Столиця Швейцарії. 2. Фран-
цузький композитор, автор музики 
до фільму «Шербурзькі парасоль-

ки». 3. Шашка, яка пройшла усе 
гральне поле. 4. Переможниця «Єв-
робачення» 2004 року. 5. Одне з го-
ловних християнських свят. 6. Ран-
ній запис у трудовій книжці Віктора 
Януковича. 10. Гнучка труба для по-
ливання городу. 13. Австралійський 
страус. 15. Дванадцять місяців. 16. 
На Кавказі — одинак, воїн-месник. 
17. Титул принцеси в Іспанії і Пор-
тугалії за часів монархії. 19. Чорний 
камінь, який використовують для ви-
готовлення надгробків. 20. Іспансь-
ка золота монета вартістю в 2 еску-
до. 22. Ім’я знаменитого узбецького 
поета. 23. Один із синів Тараса Буль-
би. 26. Знак зодіаку.
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Аліса КВАЧ

 Чужі діти швидко ростуть. Амери-
канські таблоїди жваво обговорюють 
звістку про  вагітність наймолодшої сест-
ри Кім Кардаш’ян, 20-річної моделі Кай-
лі Дженнер. Здається, в цьому нема нічо-
го дивного — природа є природа. Але ба-
гато завсідників реаліті-шоу «Сімейка 
Кардаш’ян» шоковані: здається, зов сім 
недавно вони стежили, як Кайлі прогулює 
школу і мріє про перше кохання, а тут на 
тобі — дитина.
 Батьком малюка стане репер Тревіс 
Скотт, з яким Кайлі почала зустрічатися 
у квітні після розриву зі своїм попереднім 
бойфрендом, теж репером зі сценічним іме-
нем Тайга. Сама модель поки що не комен-
тує свого становища, однак папараці вже 
встигли розвідати, що дівчина на 4-5-му мі-
сяці вагітності і чекає дівчинку. Швидше 
за все, маля з’явиться на світ десь у люто-
му наступного року.
 Єдиним із сімейства Кардаш’ян, хто 
напівофіційно підтвердив ці чутки, став 

батько дівчини Брюс 
Дженнер. Утім у малень-
кої донечки Кайлі не буде 
дідуся, зате буде дві ба-
бусі — у 2015-му році 
Брюс раптом вирішив 
стати жінкою, зробивши 
трансгендерну операцію, 
і тепер офіційно називає 
себе Кейтлін Дженнер. 
 Сама ж малеча стане 
восьмим за рахунком ону-
ком глави сім’ї — Кріс 
Кардаш’ян. І, можливо, не 
останнім — у травні таблої-
ди повідомили, що 61-річ-
на Кріс хоче стати сурогат-
ною мамою і народити тре-
тю дитину Кім та Кайні Вес-
ту. Правда це чи рекламний 
трюк, дізнаємося вже зовсім 
скоро — у жовтні стартує новий 
сезон «Сімейки Кардаш’ян», де 
родина зазвичай робить приго-
ломшливі зізнання. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Важко перерахувати, скіль-
ки анекдотів існує на тему «По-
вертається чоловік із відряджен-
ня...» чи «Приходить жінка додо-
му, а чоловік — з коханкою...». І 
в кожному — свiй рецепт, як дія-
ти в такій банальній і водночас — 
екстраординарній ситуації.
 Свій варіант запропонувала 
«гаряча бразильська жінка» з міс-
та Сан-Паулу. Заставши свого бла-

говірного на квартирі друга з 20-
річною пасією, зраджена дружи-
на схопила суперницю за волосся, 
змусила її роздягтися догола, піс-
ля чого виштовхнула на вулицю, а 
потім провела її в такому вигляді 
між житловими будинками міс-
та. Недолугий коханець зважив-
ся з’явитися з одягом тільки після 
того, як дружина пішла, залишив-
ши свою жертву посеред вулиці. 
 Постраждала дівчина звер-
нулася в поліцію. Ревнивій жін-

ці висунули звинувачен-
ня в загрозі вбивством, 
завданні тілесних уш-
коджень, наклепі, а 
також тортурах і на-
сильстві по відношен-
ню до жінок, і тепер їй 
загрожує до 10 років 
ув’язнення. Утім багато 
хто з наших жінок став би н а 
її захист. Хоча в цій ситуації ка-
рати таки треба не жінку і не кохан-
ку, а когось іншого. ■

ОТАКОЇ!

Помста по-бразильськи
Жінка роздягла коханку чоловіка і провела 
її вулицею міста

■

БЕБІ-БУМ

Поповнення клану 
Кардаш’ян
Кайлі Дженнер чекає на первістка

■

Кайлі 
Дженнер.

❙
❙

28 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Тем-
пература вночi +3...+5, на поверхнi ґрунту та мiсцями в повiтрi 
заморозки 0-2, удень +12...+14.

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, на поверхнi ґрунту та 
мiсцями в повiтрi заморозки 0-2, удень +12...+14.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +2...+4, на поверхнi ґрунту та мiс-
цями в повiтрi заморозки 0-2, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, на поверхнi ґрунту та мiс-
цями в повiтрi заморозки 0-2, удень +14...+16.

26 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 17-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 16.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +5...+7, удень +14...+16. Моршин: уночi +5...+7, удень 
+13...+15.

Молода вокалістка розповідає, чому обрала оперету, 
а не оперу, і привідкриває секрети нової постановки 
«Театр у кишені, або Всі ролі зайняті»
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