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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,58 грн. 

1 € = 31,38 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Гривня на тлі
У падінні нашої валюти можна 
звинувачувати долар, курс якого у світі 
зростає. Але, на відміну від Польщі 
і Чехії, ми не можемо скористатися 
цим моментом у своїх інтересах
стор. 8 »

Відсуджена 
«Анна»
Московський 

патріархат програв 

суд за церкву
стор. 2 »

На Арабатській 

Стрілці аграрії 

вирощуватимуть 

молюсків для 

експорту 
стор. 2 »

Лізе равлик у Європу Судові зміни. 
Тепер — «у законі»

Попередні пленарні тижні у Верховній 

Раді були не надто насиченими, проте 

вже вчора парламентарії ухвалили 

одну з ключових реформ
стор. 4 »

Гривня знижується, ціни ростуть. У тому числі на бензин та дизпаливо. ❙
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«Із початком вiйни українцi почали вiдрiзняти, яка церква насправдi 
українська, у результатi сотнi тисяч прихожан Московського патрiархату 
перейшли i переходять у Київський патрiархат».

Фiларет
предстоятель УПЦ КП, Патрiарх Київський 

i всiєї Руси-України

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 У перерві між сесійними тижнями 
лідер Радикальної партiї відвідав низ-
ку підприємств у кількох містах, зокре-
ма — «Мотор Січ» у Запоріжжі. Політи-
ка, який приїхав разом iз колегами Вік-
тором Галасюком i Сергієм Скуратовсь-
ким, зустріли на підприємстві тепло. 
Розповіли, що новий гвинтокрил на-
звуть на честь Ляшка, а також подару-
вали першу срібну медаль, яку випусти-
ли до 110-річчя «Мотор Січі».
 У свою чергу Ляшко розповів, що 
домовився з Прем’єром про надання 
400 мільйонів гривень держзамовлен-
ня «Мотор Січі» на виготовлення вер-
тольотів для пожежників. «Звичайно, 
хотілося б не 400 мільйонів, а 4 мільяр-
ди, але й це супер. Це перше держзамов-
лення для «Мотор Січі» за 26 років Неза-
лежності. І це дуже важливо, адже коли 
купують техніку за кордоном, забира-
ють робочі місяця, зарплати та могут-
ність українців», — розповів Ляшко.
 «Мотор Січ» — це одне з провідних 
підприємств у світі з випуску авіацій-

них двигунів для літаків i вертольотів, 
а також промислових газотурбінних ус-
тановок. Його продукцію експлуатують 
більш ніж у 120 державах. Олег Ляш-
ко наголосив, що «Мотор Січ» — це при-
клад для всієї країни. «Нехай усі вчать-
ся на прикладі «Мотор Січі», як залуча-
ти інвесторів, які не вирізають підпри-
ємства і не продають їх на металобрухт, 
а вкладають у них гроші», — наголосив 
народний депутат.

 Ляшко із задоволенням погодився 
на пропозицію політати на симуляторі 
вертольота Мі-8 у навчальному центрі 
для пілотів, що на «Мотор Січі». Полі-
тик влучив у ціль — підбив авіаносець 
зі словами: «Ціль вражено. Російський 
авіаносець потоплено. За Грузію, за Ук-
раїну!»
 Після приземлення політик зазна-
чив, що під час імітації польоту в нього 
було «відчуття повної реальності». ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На Тернопільщині тривають «розлу-
чення» православних віруючих з Мос-
ковським патріархатом. У Кутах Шум-
ського району (нагадаємо читачам, що 
це північна територія області, де най-
сильніший вплив Свято-Успенської По-
чаївської лаври) ще два роки тому при-
близно половина парафіян також вирі-
шила попрощатися з УПЦ МП. Відтак 
вони створили та зареєстрували громаду 
під юрисдикцією УПЦ Київського пат-
ріархату. Вiдтодi й розпочалася боротьба 
за єдиний у селі храм святої Анни, який 
був збудований на початку 90-х за кош-
ти всього села. Громада УПЦ КП готова 

була до компромісу — почергового рівно-
правного користування церковним при-
міщенням, однак прихильники Мос-
ковського патріархату були категорично 
проти. Почалися конфлікти та скандали, 
про які не раз писали різні ЗМІ, дійшло 
до того, що храм узагалі надовго зачини-
ли для всіх. Тим часом відбувалася низка 
судів різних інстанцій аж до Вищого гос-
подарського, і нарешті нещодавно було 
поставлено юридичну крапку. Львівсь-
кий апеляційний суд у повному обсязі за-
довольнив скаргу церковної громади села 
Кути Шумського району Тернопільської 
єпархії УПЦ (КП) та визнав незаконною 
попередню передачу єдиного сільського 
храму у власність Московського патріар-
хату. Судовим рішенням розпорядником 

приміщення цієї культової споруди виз-
нано Тернопільську обласну державну 
адміністрацію, яка вправі надавати зга-
даний храм у почергове користування 
обом громадам. Чи заспокояться на ць-
ому представники УПЦ МП — невідо-
мо. За інформацією, яку «УМ» дізнала-
ся від працівників Васьковецької сіль-
ради (а саме до неї належить село Кути), 
вони готові, швидше, збудувати власний 
новий храм, аніж ділити його з «відступ-
никами». ■

Іван БОЙКО

  Жителі підконтрольного бойовикам 
ОРДЛО приазовського села Пікузи вима-
гають відвести озброєних людей та оз-
броєння від житлових районів села. Про 
відповідний лист від місцевих мешкан-
ців повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.
  Лист, переданий спостерігачам 
СММ ОБСЄ, жителі також адресували 
окупаційній адміністрації Новоазовсь-
кого району, ООН i Міжнародному комі-
тету Червоного Хреста.
 «У листі викладено ті труднощі, з 
якими стикаються жителі (нестача газо-
постачання), а також лист містить вимо-
гу негайно відвести озброєних чоловіків 
та озброєння від житлових районів 
села», — повідомляють у моніторин-
говій місії.
  Команда СММ додає, що бачила в 
селі двох озброєних чоловіків.
  Зазначимо, що Пікузи — це село, 
розташоване неподалік Маріуполя, яке 
до декомунізації мало назву Комінтер-

нове. До кінця 2015 року село перебува-
ло в так званій «сірій зоні», як це пере-
дбачено Мінськими угодами, але бойо-
вики зайняли його 22 грудня 2015 року.
  Щодо загальної ситуації на східному 
фронті, як повідомляє штаб АТО, позами-
нулої доби бойовики 17 разів відкривали 
вогонь, як правило, саме ввечері збіль-
шуючи кількість обстрілів позицій ЗСУ.
 «Враховуючи загрозу життю, бійці 
АТО 12 разів відкривали вогонь у від-
повідь. Унаслідок бойових дій втрат се-
ред наших захисників немає», — йдеть-
ся в повідомленні. ■

ЕКЗОТИКА

Лізе равлик 
у Європу 
На Арабатській Стрілці 
аграрії вирощуватимуть 
молюсків для експорту 
Ірина КИРПА
Херсонська область

 Нова ферма з вирощування равликів 
з’явиться вже у 2018 році на Херсонщині 
(село Щасливцеве). Будівництво розпо-
чалося у рамках роботи соціального про-
екту Acoціaціі «Равлик Укpaїни». 
 Кошти отримали за рахунок інозем-
них інвесторів, а робочі руки швидко 
знайдуть у найближчих населених пун-
ктах. З огляду на той факт, що на фер-
мі використовуватимуть тiльки ручну 
працю, стабільною роботою та заробіт-
ною платнею забезпечать більше сотні 
мешканців Херсонської області.
 — Ми зможемо об’єднати роботу 
підприємства із «зеленим туризмом» у 
Генічеському районі та мати додатко-
вий заробіток на мандрівниках, — упев-
нений голова Щасливцевської сільради 
Віктор Плохушко. — Соціальна складо-
ва нового проекту передбачає, що виму-
шені переселенці з тимчасово окупова-
них територій України зможуть отри-
мати у нас безкоштовне навчання з рав-
ликознавcтва. 
 Голова сільради розповів, що всі ба-
жаючі отримають «cтapтoве» мaтoч-
не cтaдо для створення особистої рав-
ликової фepми, opгaнізaціі родинного 
бізнecу та реалізації гoтoвoї пpoдукціі. 
Це особливо важливо, якщо врахувати, 
що Херсонщина ділить із Києвом друге 
місце за кількістю тимчасово переміще-
них осіб, що зазнали лиха через війсь-
кові дії та окупацію на сході України та 
в Криму.
 Статистика за минулий рік свід-
чить, що укpaїнські фepмepи екcпopту-
вали у сім paзів більше равликів, аніж 
більш звичного для нашого сільського 
господарства свинячого сала. За інфор-
мацією співробітників Асоціації «Рав-
лик України», обсяги експорту за ос-
танні чотири роки зросли більше ніж у 
сто разів. Якщо у 2013 році виробники 
України експортували лише три тoнни 
равликів, то вже на початок 2017 року 
ця цифра побила рекордний показник у 
400 тoнн.
 Для порівняння, країни Европи за 
минулий рік спожили більше як 150 
тисяч тонн за резервної потреби у 300 
тиcяч тонн молюсків.
 Найбільший інтерес до равликів, 
вирощених на теренах України, вия-
вили мешканці таких країн, як Ітaлія, 
Чехія, Польща, країни Балтії та Бал-
кан.
 Такий теплий регіон, як Херсонщи-
на, зможе дати фори багатьом іншим 
країнам, адже на півдні України ceзoн 
равликів, тобто час, необхідний для 
вирощування та збору поголів’я, ста-
новить майже вісім місяців (iз початку 
березня по кінець жовтня).
 Відзначимо, що поки що у нашій 
країні успішно працює 10 равликових 
ферм, де вирощують сім видів різних 
молюсків. Близько 90% продукції йде 
на експорт, хоча купити незвичайний 
товар можна і у супермаркетах Украї-
ни.
 Кілограм равликів із вітрини риб-
ного відділу магазина коштує від 150 
до 200 гривень. Делікатес охоче розку-
повують власники кафе та ресторанів, 
адже для них це не лише можливість 
побалувати гостей закладу екзотичною 
їжею, а й додаткова та дуже затребува-
на реклама. ■

■

ФЕМІДА

Відсуджена «Анна»
Московський патріархат програв суд за церкву

■

Той самий храм Святої Анни у селі Кути.
Фото з відкритих джерел.

❙
❙

ПІДТРИМКА

Ляшко потопив російський авіаносець

■

Олег Ляшко добився першого за 26 років держзамовлення для «Мотор Січі».❙

Лідер Радикальної партії 
політав на симуляторі 
вертольота Мі-8 
на «Мотор Січі»

НА ФРОНТІ

Пікузи проти окупантів 
Жителі окупованого приазовського села вимагають 
від загарбників забиратися геть

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бю-
ден разом із начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком відві-
дав зону АТО 2 жовтня. Генштаб ЗСУ не повідомляє, який саме 
район проведення АТО відвідували військові головнокомандувачі 
Швеції та України. 
 Відзначається лише, що під час візиту обговорювали питання 
«активізації військово-політичного діалогу, також уточнено перс-
пективні напрямки та ефективні форми військового співробітництва 
між збройними силами України та Швеції».
 Пан Муженко також поінформував пана Бюдена, що піки пору-
шень бойовиками режиму тиші збігаються з переговорами в Мінську.

■
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Збулося те, про що мрія-
ли лікарі Черкаської місь-
кої лікарні швидкої допомо-
ги з 2013 року: тут встанови-
ли унікальний комп’ютерний 
томограф, перший такий на 
Черкащині.
 Як повідомили «Україні 
молодій» у Черкаській місь-
кій раді, спіральний томограф 
Ananon-16 у цю лікарню прид-
бали коштом міського бюдже-
ту, спрямувавши на це 10 млн. 
754 тис. грн. 
 За словами головного ліка-
ря медичного закладу Олексан-
дра Федорука,  комп’ютерний 
16-зрізовий томограф за свої-
ми характеристиками нині 
— найпотужніший на Черка-
щині. Він робить знімки всьо-
го тіла людини, центральної 
нервової системи, легень та 
всіх внутрішніх органів. Се-
ред його особливостей — на-
явність ангіографічної програ-
ми, яка дозволяє побачити су-
дини, вени та артерії.
 «Завдяки його потуж-
ності ми зможемо обстежи-
ти в день від 50 до 90 лю-
дей без вимкнення апарата. 
Діагностуватимуть на ньому 
пацієнтів сім днів на тиждень 

за направленням від лікаря 
та у невідкладних станах. Ос-
танніх у нашу лікарню пот-

рапляє 70 відсотків від усіх 
хворих», — наголошує пан 
Федорук. І додає, що завдя-

ки цьому унікальному облад-
нанню лікарі зможуть швид-
ко, точно та якісно поставити 
людині діагноз і терміново на-
дати необхідну допомогу. Об-
стеження на цьому томогра-
фі для жителів Черкас, якщо 
є направлення лікаря, без-
платне.
 Як зазначає директор де-
партаменту охорони здоров’я 
та медичних послуг Черкась-
кої міськради Олег Стадник,  
цього року на оновлення ма-
теріально-технічної бази ме-
дичних закладів у бюджеті 
Черкас передбачили близько 
50 млн. грн. Окрім томогра-
фа, придбали нові наркозно-
дихальні апарати, операцій-
ні столи та ліжка. У рамках 
громадського бюджету біля 
приміщення лікарні швидкої 
допомоги облаштували пар-
кувальний майданчик із міс-
цями для спеціального транс-
порту й для людей з обмеже-
ними можливостями, що 
обійшлося майже в 980 тис. 
грн. А вже до кінця року в 
цій лікарні планують відкри-
ти кабінет для проведення ан-
гіографії. Також вирішено за-
купити до нового операційно-
го стола комплект ортопедич-
них накладок вартістю 200 
тисяч гривень. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 У Трускавці та Дрогобичі у ніч на су-
боту, 30 вересня, стався незначний зем-
летрус, силою 0,8 бала. Місцеві жителі 
першими зафіксували підземні поштов-
хи, про що відразу й повідомили в соц-
мережах. Унаслідок землетрусу в селі 
Модричі Дрогобицького району утво-
рилося провалля діаметром 300 метрів 
та глибиною до 50 метрів. Це територія 
ТзОВ «Стебницьке гірничо-хімічне під-
приємство «Полімінерал».
 Щоб запобігти надзвичайній ситуа-
ції техногенного характеру, впродовж 
двох днів на місці події проводили не-
обхідні заходи. За рішенням засідання 
Дрогобицької районної та обласної ко-
місій з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій на те-
риторії організували цілодобовий моні-
торинг та виставили охорону по пери-
метру провалля. Згідно зі свідченнями 
депутата Львівської міської ради Ігоря 
Зінкевича, обвал карстової породи став-
ся за 300 метрів від дороги та за кілометр 
до найближчої будівлі. Пошкоджено дві 
електроопори. Електропостачання насе-
лених пунктів не перервано. Потерпілих 
немає. 
 Про небезпеку підземних пустот, які 
виникли через видобуток калійних со-
лей у 70-80-х роках XX століття, гово-
рять уже доволі довго. Сейсмологи і на-
уковці б’ють на сполох через загрозу 
обвалу порожнин, що  можуть спрово-
кувати локальні землетруси. Аби попе-
редити катастрофу, потрібні значні кош-
ти, які практично не виділяли, щоправ-
да, посадовці запевняють, що просідан-
ня ґрунту в цьому місці контролювалося 
відповідними службами щотижнево та 
щоквартально. За попередніми підра-
хунками, на даний час для проведення 
найнагальніших робіт потрібно не мен-
ше 1,5 мільйона гривень, обласна влада 
звернеться до Кабміну з проханням про 
виділення грошей із резервного фонду.
 Очільник Трускавця Андрій Куль-
чинський повідомив на своїй сторін-
ці у «Фейсбуцi», що обвал був прогнозо-
ваний давно, і наголосив, що небезпеки 
Трускавцю і його мінеральним родови-
щам — жодної. На місці обвалу з часом 
може утворитися водойма з високою міне-
ралізацією води по типу Мертвого моря. 
За словами Кульчинського, фахівці вже 
встиг ли провести попереднє технологічне 
обстеження зони просідання ґрунтів над 
карстовими порожнинами і дорогою. По-
переду тривале комплексне дослідження 
всієї території над рудниками.
 «Попередні висновки: можливий 
крайовий обвал кратера до 50 метрів 

(тому категорично не можна підходити 
близько!).Дно кратера лежить над 100- 
метровою товщею води, воно теж про-
сяде. Утвориться глибока водойма з на-
сиченою сіллю водою. Що буде далі? — 
відповіді після повного обстеження. Що 
важливо! Жодної небезпеки для Трус-
кавця. По межі лісу йде зміна ґрунтів на 
піщані, які не піддаються розмиванню. 
Це підтверджено вже попередньо про-
веденим комплексним обстеженням де-
ржавної геологічної служби».
 Дещо більше про перебіг подій 
розповіли  Руслан Гречаник, дирек-
тор департаменту екології та природ-
них ресурсів Львівської ОДА, та Мико-
ла Маланич, начальник Державної еко-
логічної інспекції у Львівській області.
 За словами Миколи Маланича, 
ймовірність виникнення провалля про-
гнозували ще близько десяти років тому. 
Увесь цей час ТзОВ «СГХП «Полімі-
нерал» не виконувало жодних при-
писів, які передбачені в угоді. «Коли це 
підприєм ство перейшло в приватні руки, 

на ділянках виявили  карстові порожни-
ни. Було розроблено детальний проект 
консервації та рекультивації, згідно з 
яким ці порожнини мали заповнити роз-
солами певної концентрації. Але цього  
не зробили. Держекоінспекція протягом 
трьох років проводить моніторинг і вно-
сить відповідні приписи, оскільки згада-
не підприєм ство не виконує всіх вимог, 
які були передбачені договорами купів-
лі-продажу. Всі матеріали скеровані у 
прокуратуру, Службу безпеки та Фонд 
держмайна. Три місяці тому у зв’язку з 
цим було відкрито кримінальне провад-
ження». 
 На місце провалля прибули також 
фахівці з Івано-Франківського універ-
ситету нафти і газу. Наразі констатува-
ли лише той факт, що земля просідає й 
далі. Розвивається підземна тріщина, 
яка може вивести з ладу трасу Дрого-
бич—Трускавець (Пісочна—Східниця). 
Крім дороги, небезпека загрожує і во-
догону Дрогобич—Гірне, який проля-
гає поблизу. ■

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Із 
«Новоросії» з
«привітом»?
Правоохоронці 
Дніпропетровської та 
Запорізької областей 
запобігли поширенню 
зброї та наркотиків
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Днями лише за добу правоохо-
ронці вилучили з незаконного обі-
гу 17 одиниць вогнепальної зброї та 
4 кг вибухівки. Серед вилученого — 
один гранатомет, три карабіни, шість 
пістолетів та два обрізи, а крім того, 
«уловом» поліцейських стали 967 на-
боїв різного калібру та 17 гранат.
 До цих «трофеїв» МВС можна до-
лучити й арсенал такого собі 41-річ-
ного «Рембо» з Жовтих Вод, котрий 
у своїй квартирі зберігав зброю та 
прапори... терористичної організа-
ції «ДНР». «Адепта Новоросії» опе-
ративники поліції Дніпропетровщи-
ни затримали вчасно, адже чима-
лої біди могла накоїти його зброя: 13 
зразків короткоствольної вогнепаль-
ної (пістолети Макарова, Токарєва), 
дві гранати — Ф-1 та РГД-5, а також 
54 набої до автоматичної зброї, які 
були вилучені під час обшуку. Але й 
це ще не всі знахідки: поліцейські та-
кож натрапили в помешканні «ново-
роса» на запасні частини та прилад-
дя для ремонту і переробки коротко-
ствольної вогнепальної зброї. А що 
вже говорити про ідеологічну скла-
дову, адже на правоохоронців чека-
ла ще й ціла колекція прапорів, емб-
лем та посвідчень самопроголошеної 
«ДНР».
 Обшук провели співробітники 
кримінальної поліції Дніпропет-
ровської області та  СБУ із залучен-
ням спецпризначенців підрозділу 
КОРД. Усі вилучені предмети напра-
вили на експертизу. Власника арсе-
налу доставили до відділку поліції 
для допиту та вирішення питання 
про його затримання. Відповідно до 
ст. 208 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України. Затримано-
му загрожує відповідальність за ст. 
263 Кримінального кодексу України 
(«Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими 
речовинами»).
 Додамо, що не пасуть задніх і пра-
воохоронці Запорізької області, котрі 
викрили організовану злочинну гру-
пу, яка на території чотирьох (!) об-
ластей України розповсюджувала 
наркотичний засіб — метадон. 
 Поліцією проведено цілу низку 
санкціонованих обшуків та вилуче-
но: 3,2 кг метадону, прекурсори (для 
виготовлення метадону), лаборатор-
не обладнання в двох нарколабора-
торіях, чернетки з хімічними фор-
мулами, банківські картки, мобільні 
телефони та грошові кошти в сумі 15 
тисяч гривень.
 «Реалізація наркотичного засобу 
(метадон) здійснювалася безконтак-
тно, методом «закладок», за готів-
ковою передплатою, на території За-
порізької, Одеської, Херсонської об-
ластей та міста Київ. Приблизна вар-
тість вилученого становить майже 
5 мільйонів гривень», — повідомив 
очільник запорізької поліції Олег Зо-
лотоноша.
 Вилучене направлено на дослі-
дження до Запорізького науково-до-
слідного експертно-криміналістич-
ного центру, ведеться подальше до-
судове розслідування справи. ■

■

Головний лікар Черкаської міської лікарні швидкої допомоги 
Олександр Федорук розповідає міському голові Черкас 
Анатолію Бондаренку про новий томограф.
Фото надане прес-службою Черкаської міської ради. 

❙
❙
❙
❙

МЕДИЦИНА

Бачити все
У лікарні встановили сучаний томограф 
за 10 мільйонів гривень

■

Фото наслiдкiв землетрусу на Львiвщинi люди активно постять у соцiальних мережах.❙

ДОХАЗЯЙНУВАЛИСЯ

Над прірвою не у житі
Унаслідок землетрусу на Львівщині утворилося 
провалля, яке може стати українським Мертвим морем

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Пенсійна реформа
 Але з усіх реформ найбільше 
на погоджувальній раді 2 жовт-
ня голови фракцій говорили про 
пенсійне переформатування. 
Про абсолютну готовність під-
тримати реформу заявили ліде-
ри фракцій «Блоку Петра Поро-
шенка» і «Народного фронту». 
Зокрема, представник БПП Ар-
тур Герасимов звинуватив колег 
по парламенту в затягуванні ре-
форми: мовляв, через те, що де-
путати вносили безліч поправок 
до проекту судової реформи, на 
розгляд найболючіших для ук-
раїнських пенсіонерів питань 
просто не залишилося часу. 
 «Штучне затягування судо-
вої реформи не дозволило вчасно 
прийняти закони для підвищен-
ня пенсій, фактично через сабо-
таж однієї фракції парламенту 
9 мільйонів пенсіонерів можуть 
не отримати цього місяця збіль-
шені пенсії», — заявив він. Крім 
того, як зазначив Герасимов, су-
дова, пенсійна і медична рефор-
ми безпосередньо пов’язані зі 
змінами до Бюджетного кодек-
су і бюджетним фінансуванням, 
тому не менш важливо в рамках 
бюджетного процесу розгляну-
ти низку системно пов’язаних 
законопроектів.
 Тим часом менш оптимістич-
но налаштовані щодо пенсійної 
реформи в «Батьківщині» і Ра-
дикальній партії. І перша, і дру-
га політсили обіцяють не дава-
ти за неї голоси, якщо не будуть 
враховані їхні поправки, при-
чому в кожної з фракцій — свій 
блок зауважень. Так, представ-
ник «Батьківщини» Сергій Со-
болєв озвучив вимогу розгляну-
ти у профільному комітеті сотні 
поправок фракції. «Якби наша 
фракція не подала сотні попра-
вок до пенсійного законодавс-
тва, я не знаю, що б ми розгля-
дали цього тижня. У нас би і 
далі чоловіки за службу в ар-
мії не отримували б пенсійний 
страховий стаж, а жінки за на-
родження дітей так само не от-
римували би це. У нас би і далі 
десятки років втратили колго-
спники, тому що у них не було 
при радянській владі ані пас-
портів, ані трудових книжок. 
Слава Богу, що є ті поправки, 
які дозволяють на підготовчо-
му етапі виправити ті недореч-
ності, які вносяться в цей сесій-
ний зал», — зазначив депутат.
 А лідер радикалів Олег Ляш-
ко висловив такі претензії своєї 
фракції на адресу пенсійної ре-
форми: потрібно почати з того, 
щоб підняти мінімальну заробіт-
ну плату до 5 тис. грн., а відтак 
і пенсії стануть вищими. Міні-
мальна пенсія, за задумом Ляш-
ка, повинна становити 1508 грн. 

Також він вимагає суворого по-
карання для роботодавців, які 
виплачують своїм працівникам 
зарплати в конвертах, позбавля-
ючи тих можливості отримувати 
гідну пенсію.
  «Виконання урядом наших 
вимог про перерахунок пенсій 
для людей iз великим трудовим 
стажем дозволить ліквідувати 
«зрівнялівку», яка дуже неспра-
ведлива, і підвищити пенсії для 
мільйонів пенсіонерів, зокрема, 
для колишніх шахтарів, мета-
лургів, хіміків, залізничників, 
як мінімум, на 1-2 тисячі гри-
вень щомісяця», — сказав Ляш-
ко. 
 Крім того, він вимагає від 
уряду скасувати норму про 30% 
скорочення пенсій жінкам, які 
вийшли на пенсію по досягненнi 
55 років (норма діє до 60-річно-
го віку). Також Радикальна пар-
тія, за словами Ляшка, виступає 
категорично проти підвищення 
сплати ЄСВ шахтарям, мета-
лургам і хімікам, оскільки таке 
підвищення позначиться на ціні 
відповідної продукції.

Бюджет-2018 та інші питання
 Традиційно про непідтрим-
ку урядового варіанту пенсійної 
реформи заявили в «Опозицій-
ному блоці». При цьому в фрак-
ції, яку на погоджувальній раді 
представляв Юрій Бойко, ви-
магають перегляду бюджету на 
2018 рік. Бюджет, розроблений 
Кабміном, Опоблоку апріорі не 
подобається, тому «опозиціо-
нери» подали свій варіант, і в 
ньому пропонують: врахувати 
реальну інфляцію; вдвічі змен-
шити тарифи на комунальні 
послуги; зменшити фінансу-
вання силових і правоохорон-
них органів (за винятком армії) 
на 40% від нинішнього рівня.
 Зачепивши питання видат-
ків на державні структури, нар-
депи перейшли до обговорен-
ня держбюджету-2018. І тут 
з’ясувалося, що не підтримують 
запропонований урядом кошто-
рис на наступний рік й у депу-
татській групі «Відродження», 
про що в понеділок на зустрічі 
глав фракцій заявив її представ-
ник Віктор Бондар.
 Є претензії до держбюджету-
2018 і у фракції «Самопоміч». 
Фракція вимагає від уряду вип-
равити ситуацію, яка закладе-
на в бюджеті і бюджетному ко-
дексі. Мається на увазі: пере-
вести всі платежі, які не прита-
манні громадам, на державний 
бюджет. Сьогодні такі платежі 
переведені на бюджети громад, 
зокрема, останні мають утриму-
вати навчальні заклади I і II рів-
нів; крім цього, виплата пільг і 
субсидій за житлово-комуналь-

ні послуги також покладена на 
місцеві бюджети. За таких умов, 
підкреслюють у «Самопомочі», 
середні та малі міста просто не 
зможуть функціонувати. Відсо-
ток коштів місцевих бюджетів, 
які передаються до державно-
го бюджету у вигляді реверсної 
дотації, необхідно зменшити до 
30 відсотків. «Зараз це 50 відсо-
тків, а планується в бюджеті — 
80 відсотків», — зазначив голо-
ва фракції Олег Березюк.
 Ще одна дискусійна законо-
давча зміна, про яку говорять 
уже не один місяць, — це про-
ект медичної реформи. Не факт, 
що у парламенту вистачить сил 
до неї дійти (враховуючи, що 
на цьому тижні на світ повинен 
з’явитися закон про реінтегра-
цію Донбасу), але свою думку з 
цього приводу висловили низка 
лідерів фракцій, які були при-
сутні на понеділковій нараді.
 Так, зокрема, Юлія Тимо-
шенко заявила, що «Батьків-
щина» не голосуватиме за ме-
дичну реформу. Натомість пов-
ністю підтримати медрефор-
му планують в БПП. Проти неї 
виступають в «Опозиційному 
блоці» і групі «Відродження». 
Лідер «Відродження» Віктор 
Бондар звернув увагу на про-
блему фінансування госпіталь-
них округів. «Багато говорить-
ся про реформу, особливо про 
медичну, а яким чином це ві-
дображено в бюджеті на 2018 

рік? Там немає жодного рядка, 
який був би спрямований чітко 
на медичну реформу, на запуск 
медичного страхування, на ре-
монти районних лікарень, місь-
ких лікарень, на будівництво 
нових медзакладів. Ваші госпі-
тальні округи, про які багато го-
ворилося, як вони будуть фор-
муватися? Бюджет абсолютно 
не пов’язаний iз тими рефор-
мами, про які ми говоримо», — 
сказав Бондар. 
 Ще одна важка тема — су-
дова реформа. Внесення чис-
ленних поправок до пакета «су-
дових» документів минулого 
пленарного тижня не надто об-
надіювало, здавалось, і цього 
разу розгляд судової реформи в 
сесійній залі буде складним. У 
«Блоці Петра Порошенка» ви-
магали підтримки законопро-
ектів №6232, 6233, 5425, яки-
ми передбачається завершити 
черговий етап реформування 
судової системи в Україні. Солі-
дарні з колегами з пропрези-
дентської фракції і в «Народно-
му фронті». «Народний фронт» 
наполягає, що робота iз законо-
проектами, а особливо, коли до 
них подають 4 тисячі поправок, 
повинна відбуватися у профіль-
ному комітеті. «Тому план та-
кий: приймаємо судову рефор-
му і відразу переходимо до роз-
гляду пенсійної, щоб наша осінь 
реформи не перейшла в зиму на 
догоду популістам, які давно са-

ботують роботу Верховної Ради 
і щосили працюють на достро-
кові вибори, чого вони не при-
ховують і про що заявляють від-
крито», — зазначив глава фрак-
ції Максим Бурбак. 
 І нарешті — про законопро-
ект щодо реінтеграції Донбасу. 
Не дивлячись на те, що текст 
цього документа в парламен-
ті з’явівся тільки вчора, фрак-
ція «Самопоміч» ще раніше за-
явила, що не стане його підтри-
мувати. «Знову спроба протя-
гування через Верховну Раду 
України закону про так зва-
ну реінтеграцію. Реінтеграції 
чого? Визначено ворога? Виз-
начено окуповані території? Це 
чергова спроба одвічного воро-
га України легалізувати своє 
становище на тимчасово оку-
пованих територіях і зруйну-
вати суверенність країни зсе-
редини. Крім цього, цим зако-
ном про реінтеграцію вводить-
ся повна безвідповідальність 
головнокомандувача за Зброй-
ні сили України. Більш того, 
уникаючи відповідальності як 
головнокомандувач, він хоче 
вводити воєнний стан на одних 
територіях і припиняти дію ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня на інших. Це безвідповідаль-
на позиція, яку не вдалося про-
вести у змінах до Конституції, 
але зараз підступно хочеться 
провести в інших законах», — 
сказав представник «Самопо-
мочі» Олег Березюк. ■

 P. S. Незважаючи на те, 
що номінально Верховна Рада 
пропрацювала цілий вересень, 
за весь місяць трудової діяль-
ності похвалитися нардепам, 
по суті, нічим. Загрузнувши у 
внутріпартійних чварах та 
політичній боротьбі, депута-
ти зуміли затвердити тільки 
реформу освіти. Як буде працю-
вати Верховна Рада далі — ве-
лике питання. Парламентська 
криза тільки наростає, а зна-
чить, черговий пленарний тиж-
день замість відчутних резуль-
татів принесе лише нові випро-
бування.
 Визначаючи на погоджу-
вальній раді пріоритети в ро-
боті ВР, спікер Андрій Парубій 
відчайдушно закликав колег до 
роботи. За його словами, ідеаль-
но було б, якби у вівторок (тоб-
то вчора) Рада працювала би до 
«переможного кінця». Іншими 
словами, голова ВР запропону-
вав колегам не розходитися по 
домівках, доки ВР не розгляне 
всі правки, необхідні для прий-
няття законів щодо судової та 
пенсійної реформи.
 Коли ми готували цей но-
мер до друку, стало відомо, що 
Верховна Рада ухвалила в дру-
гому читанні та в цілому зако-
нопроект №6232 про внесен-
ня змін до низки кодексів, який 
запускає судову реформу. Голо-
сів «за» було 234, і далеко не всі 
вони належали коаліціантам. 
Щонайменше 20 своїх багнетів 
парламентській більшості «по-
зичив» Опоблок. «Таким чином 
ми завершили тритижневе об-
говорення цього законопроекту. 
Це найдовший законопроект в 
історії українського парламен-
ту», — прокоментував Андрій 
Парубій. Але у цій діжці меду 
знайшлася своя ложка дьогтю: 
низка народних депутатів за-
явили про кнопкодавство при 
голосуванні цього документа. 
Таким чином судову реформу 
вчора було запущено. Та це, без-
перечно, лише початок.  

ПАРЛАМЕНТ

Судові зміни. Тепер — «у законі»
Попередні пленарні тижні у Верховній Раді були не надто насиченими, 
проте вже вчора парламентарії ухвалили одну з ключових реформ

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Відучора народні депутати України знову працюють в пленарно-
му режимі. Очікується, що робочий тиждень Верховної Ради, який 
триває з 3 по 6 жовтня включно, буде досить насиченим: на ньо-
го перенесена частина питань, які депутати не встигли розглянути 
протягом минулих сесійних періодів. А саме: судова, пенсійна, а 
також, ймовірно, медична реформи. До того ж у найближчі дні, 
як пообіцяла представник Президента у Верховній Раді Ірина Лу-
ценко, глава держави нарешті подасть на розгляд депутатів проект 
закону про реінтеграцію Донбасу. 

Спікер Парубій закликає колег працювати та приймати закони, 
доки задоволеними не будуть усі — від суддів до пенсіонерів.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Іще одна проблема назріває в країні з призначенням суддів Верховно-
го Суду. Громадська рада доброчесності (ГРД) закликає Президента Пет-
ра Порошенка не затверджувати 111 кандидатів у члени нового ВСУ. Рада 
нагадує, що вважає 25 зі 111 кандидатів, яких Вища рада правосуддя вне-
сла на підпис Президентові для призначення суддями Верховного Суду, не-
відповідними критеріям доброчесності та професійної етики. «Громадсь-
ка рада доброчесності навела у своїх висновках переконливі факти недоб-
рочесної поведінки кандидатів..., однак Вища рада правосуддя проігнорува-
ла факти, викладені у висновках ГРД, без будь-яких пояснень», — йдеться 
у зверненні.
 ГРД заявляє, що під час конкурсу до Верховного Суду мали місце пору-
шення, спрямовані на протягування потрібних кандидатів. «Конкурсні про-
цедури були підлаштовані для призначення заздалегідь визначених канди-
датур, а Громадську раду доброчесності було використано для легітиміза-
ції цього процесу», — вважають члени ради. Як повідомлялося, Вища рада 
правосуддя оголосила 111 кандидатів на призначення суддів до Верховного 
Суду України, яких передадуть на підпис Президенту. Рух «Чесно» на своє-
му сайті оприлюднив перелік 25 кандидатів до нового ВС, яких ГРД вважає 
недоброчесними. Серед них навіть є судді, які колись посадили за ґрати те-
перішнього Генпрокурора Юрія Луценка.

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Наразі в Держтелерадіо пра-
цює кілька тисяч людей. Зокрема 
на радіо — близько трьох тисяч чо-
ловік, чимало з яких — люди «за-
пенсійного» віку й, на жаль, дале-
ко не завжди з патріотичними пог-
лядами й  ще радянськими, уяв-
леннями та методами роботи. Але 
вони успішно й «творчо» продов-
жують працювати. І дивно, що на-
томість молодий і креативний ко-
лектив, який не так давно сфор-
мувався, повен енергії й нових 
задумів, — фактично на межі роз-
паду. Йдеться про ситуацію, що 
складається навколо радіо «Голос 
Донбасу» та обласного телебачен-
ня «До ТеБе», які сьогодні є філією 
ПАТ «Національна суспільна теле-
радіокомпанія України» «Донець-
ка регіональна дирекція».
 А справа в тому, що правлін-
ня ПАТ «НСТУ» прийняло рішен-
ня про припинення діяльності до-
нецької філії шляхом її влиття 
у луганську філію з подальшим 
створенням єдиного для Донецької 
та Луганської областей телеканалу 
«UA:ДОНБАС» з центром у м. Сi-
верськодонецьк. Не викликає сум-
ніву, що така ініціатива правління 
є непродуманою та вкрай небезпеч-
ною з точки зору національної без-
пеки України.
 Адже на сьогодні радіостанція 
«Голос Донбасу» та телеканал «До 
ТеБе» є єдиними загальнообласни-
ми українськими за змістом та ду-
хом медіа, що мовлять практично 
на всю територію Донецької облас-

ті, в тому числі  їх дивляться та слу-
хають на значній частині окупова-
ної території. І наразі це надпотуж-
ний медіаресурс, який, без пере-
більшення, є голосом української 
громади в Донецькій області, котру 
без цього голосу зараз залишати 
вкрай небезпечно.
 Не менш важливим є й те, що 
«Голос Донбасу» та «До ТеБе» — 
це не лише ефірне мовлення, а ще й 
розвинений сайт із високою відвіду-
ваністю та цитованістю, це актив-
на робота у соціальних мережах, 
у яких щодня збільшується ауди-
торія, а також онлайн-трансляції 
з важливих подій регіону тощо. А 
майбутні гіпотетичні «господарі-
керівники» з луганської філії вже 
заявили, що після приєднання до 
них донецької філії вони скорегу-
ють її редакційну політику.
 І можна лише уявити, які то бу-
дуть «корисні» пропогандистські 
нововедення, адже варто лише по-
дивитися їхнiй телеканал «ЛОТ» 
(Луганське обласне телебачення) 
— вони орієнтовані здебільшо-
го на глядача з окупованої тери-
торії у спробі його перевиховати. 
На противагу такiй не найкращiй 
«інформаційнiй політицi» редак-
ційна політика «Голосу Донбасу» 
та «До ТеБе», навпаки, зорієнто-
вана на українського глядача ук-
раїнської Донеччини. Тобто, умов-
но кажучи, зараз важливіше гово-
рити не про те, як погано живуть 
«там», а про те, як добре жити в 
Україні, і таким чином формувати 
позитивний імідж нашої держави 
в очах людей, які з тих чи інших 

причин залишилися на окупованій 
території. 
 Варто додати, що в умовах, коли 
в окупованому Донецьку сьогодні 
мовлять п’ять (!) місцевих сепара-
тистських телеканалів («Перший 
республіканський», «Оплот», «Оп-
лот-2», «Юніон», «Новоросія»), 
ліквідація в Донецькій області 
єдиного загальнорегіонального те-
леканалу з українського боку при-
зведе до значного послаблення ін-
формаційних позицій України на 
Донбасі. Аналогічна ситуація і з 
радіомовленням. 
 І хоча, безумовно, реформа сус-
пільного мовлення необхідна, про-
те вона не має бути бездумною руй-
нацією. А зараз відбувається саме 
бездумна руйнація регіонально-
го мовлення. Через дії правління 
ПАТ «НСТУ» зовсім скоро біль-
шість регіонів України залишить-
ся без місцевого, обласного, мов-
лення, адже саме так написано у 
«Стратегії» правління. 
 Наразі ліквідовується Новго-
род-Сіверська філія, яка мовить у 
районах Чернігівської області, що 
межують iз Росією, й ось тепер — 
ліквідація Донецької філії. Незро-
зуміло, чи це просто непрофесійне 
керівництво, чи зухвала зачист-
ка інформаційного простору при-
кордонних територій від українсь-
ких мовників, що здійснюється під 
прикриттям благих намірів?..
 Не секрет, що діяльність ПАТ 
«НСТУ» регламентовано спеціаль-
ним законом, і влада не може втру-
чатися у його діяльність. Проте за-
кон, на жаль, не врахував наявні 
особливості Донецької та Лугансь-
кої областей. Сьогодні по багатьох 
позиціях нашого життя неможли-
во, а іноді і вкрай небезпечно засто-
совувати загальні підходи. Немає 
сумнівів, що радіо «Голос Донба-
су» та телеканал «До ТеБе» мають 
залишитися і розвиватися. 
 І поки не сталося непоправного, 
криком душі можна вважати від-
крите звернення працівників ре-
гіонального телерадіоколективу, 
над якими висить дамоклів меч, 
до Президента, Прем’єр-міністра, 
Голови ВР, секретаря Ради нац-
безпеки і оборони України, голо-
ви Донецької облдержадміністра-
ції з проханням запобігти бездум-
ним діям правління ПАТ «НСТУ» 
й втрутитися та не допустити здачі 
інформаційних рубежів нашої де-
ржави! ■

ВІДЛУННЯ

Піжмурки 
з Саакашвілі
Вiд чого вiдволiкає нас 
резонансний прорив через кордон?

■МЕДІА ДЛЯ МАС

Зачистка 
інформаційного 
простору?
Регіональне теле-радіомовлення Донеччини 
під загрозою ліквідації

■

Віктор МОРОЗ, 
політичний оглядач, для УП

 З початком нового політичного сезону 
й невблаганним наближенням виборів до 
української влади виникає логічне запи-
тання: кому надалі керувати нашим бла-
геньким державним суденцем?
 Країна масових політологів починає 
напружено перетасовувати карти з відо-
мої і вже повністю скомпрометованої ко-
лоди. Кому віддати голос?
 Аргументи на користь того чи іншого 
персонажа часом виглядають екзотично: 
«Та він(/вона) уже накрав(/ла), то більше 
не буде й може з нами поділиться!» У та-
кому дискурсі найпримітивнішої аргумен-
тації й політтехнологам не треба напружу-
ватися. Досить додати, що їхній кандидат 
— солідний бізнесмен, успішний управлі-
нець чи великий меценат.
 Вишенька на торті — він встиг уже не 
одну собачу будку побудувати. А якщо ще 
збудував місток, дорогу, школу, церкву й 
привіз та роздав бідним гречки — ото й 
справу зроблено! Бо в жодні абстрактні 
обіцянки ніхто вже не вірить.
 Тобто слід визнати сумний факт: ук-
раїнці за 25 років наче й вільних виборів 
так і не навчилися вибирати, здебільшо-
го спокушаючись на солодкі обіцянки. От 
і виходить, що до нашого берега, що не 
припливе, то або тріска, або…
 Але це не провина, а, скоріше, біда 
вітчизняного виборця. Він не має до-
стойної альтернативи. Тому робить виг-
ляд, що довіряє солодким обіцянкам, на-

перед знаючи, що вони брехливі. І обирає 
менше зло.
 А це «менше зло» в умовах незбалан-
сованості державного управління і безкон-
трольності з боку державних інститутів до-
сить швидко стає великим злом.
 Оновленню української влади надз-
вичайно нашкодив Президент Леонід Куч-
ма, який під час становлення держави від-
дав практично всю загальнонародну влас-
ність до рук кількох сімей. За кілька років 
ці сім’ї, накопичивши величезні статки, пе-
ретворили країну в олігархат. І тоді вже 
вони почали управляти її окремими час-
тинами й призначати владу. Як місцеву, 
так і вищу — законодавчу.
 Але невже у вільній країні не знай-
деться альтернативи? Невже в українсько-
му суспільстві немає розумних, порядних, 
високопрофесійних людей, котрі мислять 
категоріями державного розвитку, а не від-
жимання коштів із бюджету?
 Є такі. За моїм спостереженням, вони 
здебільшого переховуються в академічних 
установах — інститутах економіки, історії, 
філософії. В університетах. У громадських 
організаціях. І таких фахово підготовлених, 
освічених і чесних людей в країні — тисячі.

 Є з кого вибрати. Але ми вперто оби-
раємо «Тогощозвилами». Або тих, хто досі 
до парламенту ходить у фронтових гімнас-
терках. Або бізнесменів-«Будівниківсоба-
чихбудок».
 Звичайно, сподіватися на те, що на-
род прозріє вже на наступних виборах, не 
доводиться. Як і на те, що раптом депута-
ти змінять виборче законодавство, запро-
вадивши відкриті списки.
 Чи є вихід із цього замкненого кола 
української зачарованості?
 Так. Організований підрив найбільших 
військових складів свідчить, що нинішня 
влада — страшенно неефективна. І нездат-
на навести лад навіть на території, яка їй 
ще підконтрольна. Про інноваційні рішен-
ня та модернізацію країни можна не гово-
рити. Люди самі бачать по своїх статках.
 Цю владу лише під тиском вулиці 
можна примусити ухвалити нове виборче 
законодавство. А також виконати обіцян-
ки перед міжнародними партнерами й за-
провадити антикорупційний суд. І це ре-
ально. За умови, що об’єднається вся де-
мократична опозиція.
 Натомість ця демократична опозиція 
вже зараз починає ділити шкуру невбито-

го ведмедя — майбутнього Президента. 
На цій позиції, здається, вони розійшли-
ся в поглядах. Тимошенко, Гриценко, Са-
довий, Вакарчук — найреальніші претен-
денти на пост Президента — нині мають 
приблизно рівні стартові позиції. Але, ще 
не приступивши до боротьби з конкурента-
ми з партій влади, вони вже почали ділити 
портфелі й мірятися заслугами.
 Здавалося б, почніть серйозно діяти, 
висуньте свої ідеї, організуйте людей на 
власну підтримку, здобудьте попередні 
результати. А потім з’ясуєте у цивілізова-
ний спосіб — кому стати першим, а кому 
другим.
 Чому я сьогодні маю голосувати за 
Юлію Тимошенко? Тому, що вона гарно 
критикує Президента? Чи тому, що вона 
проти високих тарифів, що має сподоба-
тися широкому загалу? Чи тому, що нині 
вона добре виглядає і, здається, відно-
вила заряд своїх батарейок? Я особисто 
не бачу і не чую від неї стратегії розвитку 
країни.
 Як не бачу цієї стратегії і від дуже сим-
патичного мені Анатолія Гриценка. Він теж 
дуже добре і системно критикує владу. Ро-
зумно й справедливо. Але що він пропо-

нує натомість? Де його команда? З ким він 
може укласти союз проти старих порядків? 
Який його порядок денний після приходу 
до влади?
 Ще менше стратегічного бачення роз-
витку країни у мера Львова. Так, ми ро-
зуміємо, що проблему зі сміттям йому 
було нав’язано. І побувавши у Львові, 
можна побачити, наскільки він привів до 
ладу це старовинне місто. Але це всього 
лише місто з досить однорідним і ультра-
патріотичним населенням.
 І вже зовсім великою загадкою для ук-
раїнців може постати легендарна постать 
В’ячеслава Вакарчука у ролі Президента 
країни. З інсайдерської інформації відомо, 
що він не проти спробувати свої сили на по-
саді офіційного лідера країни. Але для цьо-
го він повинен переконати в тому, що має 
всі підстави стати лідером цієї країни.
 І не тільки тому, що він блискучий му-
зикант, а й тому, що кандидат фізико-мате-
матичних наук, має добрий вишкіл у гумані-
тарних і управлінських науках у престижно-
му американському університеті. Та найго-
ловніша чеснота Вакарчука — це добре й 
нічим не заплямоване ім’я й щире бажання 
допомогти країні.
 Однак нічого не буде, якщо всі ці люди 
нині не об’єднаються в єдину силу й уже за-
раз не змінять правила гри. А вони поки да-
лекі від об’єднання. Тож альтернативі чин-
ній владі не створюють.
 Невже знову доведеться чекати сакра-
ментальних п’яти хвилин до розстрілу, коли 
й об’єднуються демократи?
 І чи потрібні вони тоді будуть країні?.. ■

Дарина АНДРЕЄВА

 Пам’ятаєте, в часи 
нашого дитинства була 
така гра, коли ведучо-
му зав’язували очі, плес-
кали у долоні і кричали: 
«Дід Панас, дід Панас, 
облиш мухи, лови нас». І 
ведучий повинен був ло-
вити бешкетників. Пев-
не, в таку гру вирішив 
зіграти і Міхеїл Саака-
швiлi. 
 Спочатку екс-посадо-
вець повинен був перетну-
ти кордон на КПП «Кра-
ковець». І поки журналіс-
ти пакують валізи, бе-
руть зубні щітки та змінні 
шкарпетки, а на КПП у 
спішному порядку миють 
асфальт i фарбують шлаг-
бауми, Саакашвілі змінює 
плани і їде до Шегині. А 
за ним прямує клінінгова 
бригада та автобус із жур-
налістами. Яскраво уяв-
ляється картина, коли 
акул пера припрошують 
сідати до екскурсійного ав-
тобуса та поїхати дивитися 
на приїзд Саакашвілі. З та-
ким ажіотажем не прибу-
вав навіть вогонь з Єруса-
лима.
 Чому Саакашвілі по-
любив їздити Польщею? 
Можливо, хотів погра-
тися у пiжмурки з при-
кордонниками, а мож-
ливо, це кмітливий план 
українських очільників. 
До приїзду відомого гру-
зина пункти пропуску 
обов’язково рихтувати-
муть і чим більший спи-
сок КПП, куди планує 
з’їздити колишній голо-
ва Одещини, тим кращою 

буде загальна картина.
 А можливо, це рек-
ламний хід Укрзалізни-
ці. Спад попиту на квит-
ки «Інтерсіті» змусив 
щось вигадувати, і ком-
панія почала підпільну 
піар-акцію: «Поїхати в 
поїзді з персоною нон-ґра-
та, потрапити в ефір відо-
мих телеканалів». Та мені 
здається, що в потязі їха-
ли охоронці мандрівника 
та його родина. Яка, до 
речі, приїхала у Шегинi, 
займаючи цілий автобус. 
Циганський табір, чесне 
слово.
 І от, коли головна за-
лізнична компанія краї-
ни зрозуміла свій промах 
— поїзд iз Перемишля не 
виїхав. За офіційними 
даними: на «борту» була 
людина, якій в Україну 
в’їзду немає. Мені цікаво, 
чому не можна було прос-
то продати йому квитка. 
Адже в потязі, крім депу-
татів, могли бути і люди. 
Їх пообіцяли відправити 
додому автобусом.
 Жарти жартами, але 
все це сумно. Як показує 
жорстока практика, коли 
всі ЗМІ так активно обго-
ворюють безглузду но-
вину — варто очікувати 
серйозних неприємнос-
тей. І можна тільки мір-
кувати, від чого нас так 
старанно відволікають: 
від техніки, яку зосере-
джує на кордоні ворог, від 
пенсійної реформи чи ще 
чогось не менш важливо-
го, на що в медіа не виста-
чило місця та часу, поки 
вони гралися у піжмурки 
з Саакашвілі. ■

ВИБІР

Мало критикувати Президента
Чинна влада не має ні перспективи, ні альтернативи

■
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Боротьба за «відкриті» списки
Чому депутати, задекларувавши реформу виборчого законодавства, не бажають її проводити

■

 Право висувати кандидатів на вибо-
рах матимуть винятково партії. Пар-
тії висуватимуть загальнодержавний 
список, у якому кожен кандидат за-
кріплюватиметься за одним із 450 те-
риторіальних виборчих округів. У 
вибор чому бюлетені в алфавітному 
порядку зазначатимуться прізвища, 
імена та по батькові всіх включених 
до нього кандидатів. Виборець мати-
ме право проголосувати лише за одно-
го з кандидатів. Право на участь у роз-
поділі депутатських мандатів мати-
муть партії, які у загальнодержавно-
му окрузі отримали на свою підтримку 
не менше 3% голосів виборців. 
 Для розподілу мандатів ЦВК ран-
жує кандидатів у кожному зi списків 

партій, які подолали виборчий бар’єр, 
у порядку спадання поданих за них го-
лосів у відповідних ТВО. Після цього 
кількість голосів за кожного кандида-
та у депутати від кожної партії ділить-
ся на сумарну кількість голосів, пода-
них за всіх кандидатів від відповід-
ної партії, і визначається порівняль-
ний показник. Для кандидата, який 
за результатами ранжування канди-
датів у списку отримав перше місце, 
порівняльний показник становить су-
марну кількість голосів за всіх канди-
датів, тобто він отримує гарантоване 
право на отримання мандата. Після 
визначення порівняльних показни-
ків для всіх кандидатів від усіх пар-
тій, кандидатів ранжує ЦВК у поряд-

ку спадання порівняльних показни-
ків. Мандати отримують кандидати, 
які мають 450 найбільших порівняль-
них показників. 
 А тепер аналізуємо. 
 Законопроект передбачає відмову 
від змішаної системи? Так. 
 Чи передбачені багатомандатні ок-
руги? Ні. 
 Чи округів більше, ніж один? 
Так. 
 Виборці матимуть можливість го-
лосувати за конкретних кандидатів? 
Так. 
 Чи отримає партія пропорційну 
кількість мандатів? Ні. 
 Отже, законопроект відповідає 
трьом iз п’яти критеріїв. 

 Оскільки проект 1068-2 є фактич-
но витягом iз проекту Виборчого ко-
дексу, аналізуватимемо їх разом. 
 Парламентські вибори проводити-
муться у 27 виборчих регіонах, межі 
яких загалом враховуватимуть межі 
областей. Кожна партія висуватиме 
два типи списків — єдиний список 
кандидатів у загальнодержавному ви-
борчому окрузі та списки кандидатів у 
відповідних виборчих регіонах, з яких 
формуватиметься єдиний список кан-
дидатів. У виборчих регіонах вибор-
ці голосуватимуть за відповідні регіо-
нальні списки, а не за єдиний список 
кандидатів. Голосування здійснюва-
тиметься шляхом вписування поряд-
кового номера списку до виборчого бю-
летеня. Крім того, виборець факуль-
тативно може проголосувати також 
і за окремого кандидата, включеного 
до списку, за який він голосує (також 
шляхом вписування його порядкового 
номера до бюлетеня). Бюлетень, у яко-
му не буде зазначено жодного поряд-
кового номера списку, вважатиметь-
ся недійсним. 
 Право на участь у розподілі де-

путатських мандатів отримувати-
муть лише ті партії, на підтримку ре-
гіональних списків яких у загально-
державному виборчому окрузі пода-
но щонайменше 4% голосів виборців. 
Після визначення партій, які подола-
ли виборчий бар’єр, ЦВК визначати-
ме виборчу квоту — кількість голосів, 
необхідну для отримання одного ман-
дата. Ця квота визначатиметься ділен-
ням кількості всіх голосів у загально-
державному окрузі за всі регіональні 
списки партій, які подолали виборчий 
бар’єр, на конституційний склад Вер-
ховної Ради України (тобто 450 місць). 
Після цього ЦВК визначатиме кіль-
кість мандатів, які отримуватиме ко-
жен регіональний список партії. 
 Для цього кількість поданих за 
нього голосів у виборчому регіоні ді-
литиметься на виборчу квоту і отрима-
не число округлюватиметься до ціло-
го числа. Ці мандати отримуватимуть 
кандидати від партії у виборчому ре-
гіоні, які отримали на свою підтрим-
ку найбільшу кількість голосів виб-
орців. Нерозподілені в округах міс-
ця партії отримає список кандидатів 

від цієї ж партії у загальнодержавно-
му виборчому окрузі. Місця, відве-
дені списку кандидатів від партії у за-
гальнодержавному окрузі, заміщува-
тимуться у порядку черговості, визна-
ченої списком; при цьому кандидати, 
обрані у виборчих регіонах, не врахо-
вуватимуться. 
 Єдиною відмінністю від проекту 
кодексу 3112-1 є зменшення прохід-
ного бар’єра до 3%. В усьому іншому 
виборчі системи, запропоновані цими 
законопроектами, є тотожними. І зно-
ву аналізуємо:
 Законопроект передбачає відмову 
від змішаної системи? Так. 
 Чи передбачені багатомандатні ок-
руги? Так. 
 Чи округів більше, ніж один? 
Так. 
 Виборці матимуть можливість го-
лосувати за конкретних кандидатів? 
Так. 
 Чи отримає партія пропорційну 
кількість мандатів? Так. 
 Отже, всіх п’яти критеріїв дотри-
мано.

Євген РАДЧЕНКО, 
головний експерт групи з виборчої реформи РПР, 
директор iз розвитку ГО «Інтерньюз-Україна»

Відразу хочу перепросити шановних читачів. Цей 
текст не зовсім для вас. Він для народних депутатів. 
Та й то не для всіх. А лиш для тих, чий підпис є під 
Коаліційною угодою, яку ніхто не скасовував.

 Зараз на розгляді у Верховній Раді України перебувають 5 про-
ектів законів, які стосуються проведення виборів. Це:
 * Проект Виборчого кодексу України №3112 (внесений В. Писа-
ренком)
 * Проект Виборчого кодексу №3112 — 1 (внесений А. Парубієм, 
О. Черненком, Л. Ємцем)
 * Проект Закону України «Про вибори народних депутатів Украї-
ни», №1068 (внесений Ю. Мірошниченком)
 * Проект Закону України «Про вибори народних депутатів Ук-
раїни (за відкритими партійними списками)» №1068-1 (внесений Ю. 
Тимошенко та ін. )
 * Проект Закону України «Про вибори народних депутатів Ук-
раїни» №1068-2 (внесений В. Чумаком, Н. Агафоновою; Н. Новак; 
П. Різаненком; Л. Ємцем). 
 Усi ці проекти вже понад два роки практично без руху лежать у 
парламенті. Їх не ставлять на голосування, оскільки групи та фрак-
ції ніяк не можуть визначитися, за якою ж виборчою системою їм 
прориватись у наступне скликання Ради. Однак iз виборчим зако-
нодавством таки доведеться щось робити, бо чергові вибори (пла-
нові — восени 2019 р.) наближаються, а проводити їх за законом 
Януковича якось «не комільфо». 
 Профільний комітет Верховної Ради рекомендував голосувати всі 
п’ять законопроектів, а отже, найімовірніший сценарій наступний:
 — усі законопроекти вносяться в зал;
 — лише окремі депутати заявляють про свою підтримку тому 
чи іншому законопроекту;
 — більшість фракцій та груп не приймають рішення щодо під-
тримки того чи іншого законопроекту, а оголошують «вільне голо-
сування»;
 — у залі всі п’ять законопроектів провалюються;
 — навесні 2018 року звідкись «раптово» з’являється новий за-
конопроект і швиденько проходить, без обговорення, без участі ек-
спертів та громадськості. 
 Це найгірший для країни розвиток подій. Подібну ситуацію ми 
мали з законом про місцеві вибори. А потім депутати пояснювати-
муть, що реформа не вдалася, бо було дуже багато законопроектів 
з цікавими ідеями, ефективними системами,  іншими словами, де-
путати щиро брехатимуть. 
 От для того, щоб наші обранці не заплуталися, і написано цей 
текст. 
  Якщо жоден iз п’яти розроблених депутатами законопроек-
тів про вибори не збере більшості голосів, нардепам треба згада-
ти власні обіцянки і порівняти, чи відповідні вони цим законопро-
ектам. 
 Отже, Коаліційна угода обіцяє: «Відмова від змішаної (пропор-
ційно-мажоритарної) виборчої системи та запровадження пропорцій-
ної виборчої системи виборів до Верховної Ради України, за якої виб-
орці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів у ба-
гатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими 
списками)». 
 Це означає:
 1. «Відмова від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої 
системи» — вибори народних депутатів за чинним законом прово-
дити не можна. Треба приймати новий закон. 
 2. «У багатомандатних округах», тобто в кожному окрузі, 
розігрується більш ніж одне депутатське місце. 
 3. І самих округів більше, ніж один. 
 4. «Виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кан-
дидатів» — це значить, що виборець голосує не лише за партію, а й 
за кандидата від партії, і визначає, хто саме з кандидатів стане де-
путатом. 
 5. «Пропорційна система з відкритими списками» — партія от-
римує кількість мандатів, пропорційну до кількості виборців, які за 
неї проголосували, але хто з кандидатів від цієї партії стає депута-
том — визначає виборець. 
 От на відповідність цим п’яти критеріям і будуть проаналізовані 
всі законопроекти. І чи відповідають вони Коаліційній угоді насправ-
ді? Розберемось. ■

 Вибори відбуваються за пропор-
ційною виборчою системою в загаль-
нодержавному виборчому окрузі з за-
критими партійними списками. До за-
гальнодержавного виборчого списку 
від партії включається не менше ста і 
не більше 450 кандидатів у депутати. 
Особа, включена до загальнодержавно-
го виборчого списку, повинна бути за-
кріплена за одним iз 450 територіаль-
них виборчих округів. Перші десять 
осіб у загальнодержавному виборчому 
списку за територіальними виборчими 
округами не закріплюються. Право на 
участь у розподілі депутатських ман-
датів у загальнодержавному багато-
мандатному виборчому окрузі отриму-
ють кандидати у депутати від партій, 
на підтримку виборчих списків яких у 

межах загальнодержавного виборчого 
округу подано п’ять і більше відсотків 
дійсних голосів виборців. Депутатські 
мандати розподіляються між списка-
ми партій пропорційно до кількості от-
риманих голосів. 
 Цікаво: автори законопроекту 
пропонують надати партіям мож-
ливість змінювати порядок розташу-
вання кандидатів у списку після ви-
борів. Причому це не обов’язок пар-
тії, а її право.
 І знову аналізуємо.
 Законопроект передбачає відмо-
ву від змішаної системи? Так. 
 Чи передбачені багатомандатні 
округи? Ні. 
 Чи округів більше ніж один? Ні. 
 Виборці матимуть можливість го-

лосувати за конкретних кандидатів? 
Ні. 
 Чи отримає партія пропорційну 
кількість мандатів? Так. 
 І цей законопроект виконує два з 
п’яти критеріїв. 

* * *
 Отже, як бачимо, у народних об-
ранців, підписи яких досі стоять під 
Коаліційною угодою, не такий вели-
кий вибір. Або 1068-2, або 3112-1. 
 І не переплутайте, будь ласка. ■
 Статтю підготовлено в рамках 
проекту «Громадська підтримка ре-
формування законодавства для парла-
ментських виборів», що реалізується 
УНЦПД за сприяння Центру демок-
ратії та верховенства права й фінан-
сової підтримки Європейської Комісії. 

 Вибори відбуваються за пропор-
ційною виборчою системою в загаль-
нодержавному виборчому окрузі з 
закритими партійними списками. 
Кандидатів у депутати може висува-
ти партія, яка зареєстрована, або ви-
борчий блок партій за умови, що всі 
партії, які входять до його складу, 
зареєстровані. 
 Виборчий блок може бути утво-
рено двома і більше партіями, на 
підставі рішень з’їзду (зборів, кон-
ференції) кожної з цих партій. Кіль-
кість кандидатів у депутати, що ви-
суваються партією (блоком), не 
може бути меншою від вісімнадця-

ти осіб і більшою за 450. 
 Право на участь у розподілі депу-
татських мандатів набувають канди-
дати у депутати, включені до вибор-
чих списків партій (блоків), що отри-
мали один і більше відсотків голосів 
виборців, які взяли участь у голосу-
ванні у загальнодержавному вибор-
чому окрузі. Отже, в запропонова-
ному проекті застосовано найпро-
стіший спосіб розподілу мандатів за 
пропорційною системою з закрити-
ми списками. 
 Цікаво: в різних частинах проек-
ту закону згадується різний прохід-
ний бар’єр — 1% і 3%. І незрозуміло, 

який саме бар’єр пропонується вико-
ристовувати. 
 Законопроект передбачає відмо-
ву від змішаної системи? Так. 
 Чи передбачені багатомандатні 
округи? Ні. 
 Чи округів більше, ніж один? 
Ні. 
 Виборці матимуть можливість го-
лосувати за конкретних кандидатів? 
Ні. 
 Чи отримає партія пропорційну 
кількість мандатів? Так. 
 Лише два з п’яти критеріїв дотри-
мано законопроектом, який запропо-
нував Юрій Мірошниченко. 

Законопроект №1068-1

Законопроект №1068

Проекти №3112-1 та №1068-2

Законопроект №3112
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«На час святкування мого ювілею, коли у водія були законні вихідні, 

він у якості особистої послуги два дні надавав короткотривалі приватні 
водійські послуги моїй родині на особистому автомобілі мого тестя».

Валерій Гелетей
Начальник УДО України

УКРАЇНА МОЛОДА

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

Можновладці в Україні настільки звика-
ють до своїх високих крісел, що забувають 
про те, що не мають права використову-
вати службові переваги свого статусу під 
час приватних, сімейних заходів у вихідні 
дні. Тож підлеглі не лише опікуються їх-
ньою безпекою під час святкування їхніх 
ювілеїв чи весіль нащадків, а й носять по-
дарунки, віддають честь гостям і возять 
тих самих дітей до школи тощо. Усе це 
засвідчила низка журналістських розслі-
дувань програми «Схеми», яка є спільним 
проектом «Радіо «Свобода» і телеканалу 
«UA: Перший».

П’ятигодинне щастя
 Ідеться про святкування весілля сина 
Генпрокурора Юрія Луценка, яке відбу-
валося 15 вересня в заміському комплек-
сі під Києвом і на якому побували перші 
особи держави, а також низка міністрів i 
народних депутатів. А також про 50-річ-
ний «золотий» ювілей начальника Уп-
равління державної охорони Валерія Ге-
летея, який той відсвяткував із шиком 
у товаристві високих гостей наприкінці 
серпня.
 Після виходу спецрепортажів програ-
ми «Схеми» і Генпрокурор, і начальник 
УДО днями, із запізнілою реакцією або 
виправдовуються, або заперечують оче-
видні факти. 
 Спочатку Юрій Луценко, відповідаю-
чи на запитання одного з користувачів у 
коментарях у себе на сторінці Facebook, 
заявив, що має «право на особисте 5-го-
динне щастя».
 Судіть самі: закрита вечірка з наго-
ди весілля сина Генерального прокуро-
ра відбулася у ресторанному комплек-
сі під Києвом. Журналістам вдалося за-
фіксувати, як службові автомобілі вико-
ристовували для складання подарунків 
і перевезення осіб, які не входять до де-
ржструктур, зокрема візажистки нарече-
ної.
 На святі старшого сина Юрія Луцен-
ка були присутні перші особи держави, 
а також низка міністрів і народних де-
путатів. Зокрема, Президент Петро По-
рошенко і Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман iз дружинами, перший віце-
прем’єр-міністр Степан Кубів, колишній 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, мер 
Києва Віталій Кличко, віце-спікер пар-
ламенту Ірина Геращенко, міністр інфор-
маційної політики Юрій Стець, міністр 
юстиції Павло Петренко.
 Окрім того, журналісти «Схем» за-
фіксували на святі сина Генпрокурора за-
ступника голови фракції БПП Ігоря Ко-
ноненка, екс-голову адміністрації Пре-
зидента, а нині секретаря Національної 
інвестиційної ради Бориса Ложкіна і сек-
ретаря РНБО Олександра Турчинова.
 Тут також був колишній «регіонал», 
який голосував за так звані «дикта-
торські закони 16 січня», а нині позаф-
ракційний депутат Андрій Деркач.
 Щоб журналісти не побачили відвіду-
вачів, співробітники Управління держав-
ної охорони всіляко намагалися завадити 
їм зафіксувати ці події на відео, а під час 
виїзду зі святкування Президента Поро-
шенка здійснили фізичний напад на зні-
мальну групу, щоб перешкодити зйом-
ці цього моменту. В результаті оператор 
«Схем» Борис Троценко зазнав струсу 
мозку і пошкодження руки.

«Тож лише нишпорки в кущах»
 І все б нічого, але журналістську 
спільноту та активістів обурила реак-
ція начальника УДО Валерія Гелетея на 
закиди журналістів щодо застосування 
сили його підлеглими. 
 Спочатку Гелетей зателефонував до 
журналіста програми «Схеми» Михай-
ла Ткача і вибачився за інцидент. А вже 
під час зустрічі з журналістами началь-
ник УДО зазначив, що службова перевір-
ка щодо співробітників УДО, які скоїли 
напад на журналістів програми «Схеми», 
не виявила порушень у їхніх діях.
 «Там же який горб! Цей військово-
службовець упав, ви ж не будете говори-

ти, що він не впав? Там же отакий горб! 
У темряві, пісок, спіткнувся, упав і заче-
пився за оператора», — так Гелетей пояс-
нив дії своїх підлеглих. 
 Не дивно, що журналісти написали 
заяву в поліцію про перешкоджання їх-
ній професійній діяльності. А речник 
Президента України Святослав Цеголко 
заявив: «Виступ пана Гелетея не означає 
завершення розслідування. Винні в інци-
денті з журналістами обов’язково мають 
бути покарані».
 Крім того, Комітет Верховної Ради 
з питань свободи слова і інформаційної 
політики розглянув на своєму засіданні 
питання нападу співробітників УДО на 
журналістів. Голова комітету Вікторія 
Сюмар висловила сподівання, що служ-
бове розслідування нападу буде продов-
жене.
 Днями відреагував на скандал і Ген-
прокурор Луценко, який пояснив в теле-
ефірі, що співробітники УДО перебували 
біля закладу, де відбувалося святкуван-
ня весілля його сина, оскільки на заході 
було щонайменше четверо осіб, які під-
лягають цілодобовій державній охороні.
 «Управління державної охорони має 
право визначати периметр для безпеки 
осіб, котрих охороняють. Те, що вста-
новлює УДО, є обов’язковим для всіх, 
включно для журналістів. Проте я шко-
дую, що журналісти в нас часто перетво-
рюються на нишпорок, — зазначив Лу-
ценко. І додав: — Якби вони підійшли до 
мене і сказали: ми хочемо на весілля, я б 
їх запросив і навіть пригостив. Проте їм 
було цікаво познімати з кущів, хто захо-
дить і хто виходить. Вони стали прости-
ми папараці».
 Фактично обливши журналістів сло-
весними помиями, Луценко ще й пошко-
дував, що працівники УДО «не змогли 
знайти балансу і вступили у фізичний 
контакт із журналістами». 
 «Не моя справа слідкувати за тим, що 
відбувається за периметром мого сімей-
ного свята. Проте Управління державної 
охорони зараз проводить службову пере-
вірку, і в разі, якщо воно встановить по-
рушення чинного законодавства, безу-
мовно, винні будуть притягнуті до від-
повідальності», — зазначив керівник 
Генпрокуратури. 

Водій для Гелетея 
 Інше гучне свято за участі підлеглих: 
50-річчя пана Гелетея, яке він святку-
вав місяць тому. От тільки реагуючи на 
спецрозслідування програми «Схеми» 
щодо цього, начальник УДО був кате-
горичнішим за Генпрокурора: мовляв, 
журналісти викривили інформацію і 
розповсюдили домисли. Мовляв, підлег-
лі на його святі, які підносять подарун-
ки і квіти, підвозять на авто членів його 
родини, ніякі не «лакеї» і він їх не вико-
ристовує, а просто ледь не по-дружньо-
му вирішили допомогти шефу зі святко-
вими клопотами! 
 Відтак днями програма «Схеми» від-
кинула звинувачення Валерія Гелетея 
щодо спецрепортажу «VIP-ювіляр: висо-
кі гості та «лакеї» Гелетея». Журналісти 
наполягають, що інформація у матеріалі 
викладена виважено та об’єктивно.
 Так, пан Гелетей на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi» заявив, що матеріал ніби-
то «будується на суцільних домислах 
і викривленій інформації, зводячи на-
клеп на військовослужбовців Управлін-

ня державної охорони України» та осо-
бисто на нього.
 «Військовослужбовець, якого жур-
налісти називають моїм «приватним 
водієм», проходить військову службу в 
Управлінні державної охорони Украї-
ни як один iз водіїв службового автомо-
біля. На час святкування мого ювілею, 
коли у водія були законні вихідні, він у 
якості особистої послуги два дні надавав 
короткотривалі приватні водійські пос-
луги моїй родині на особистому автомо-
білі мого тестя», — стверджує началь-
ник УДО. 
 З його слів виходить, що Олександр 
Зубко зробив виняткову послугу, зважа-
ючи на визначну подію — 50-річчя свого 
начальника — і добровільно возив його 
невістку, дружину і сина впродовж двох 
днів, жертвуючи своїми вихідними.
 При цьому в розслідуванні «Схеми» 
навели факт, який спростовує пояснен-
ня Валерія Гелетея: навіть через міся-
ць після святкування ювілею до однієї 
зі столичних шкіл під’їхала та ж Audi 
Q7, за кермом якої був той самий спів-
робітник УДО Олександр Зубко, а на па-
сажирське мiсце сідав той самий син Ва-
лерія Гелетея Віктор.
 «Схеми» показали і те, як Віктора 
привозять до школи цією ж автівкою. 
Тобто йдеться не про «короткотривалі 
водійські послуги», пов’язані зі святку-
ванням дня народження Гелетея 28 серп-
ня, а про систематичне використання Зуб-
ка як водія для родини начальника УДО.
 Цікаво, що, згідно з декларацією, ав-

тівкою вартістю понад 70 тисяч доларів 
володіє тесть Валерія Гелетея, а користу-
ються діти начальника УДО.
 Ось що пише про це очільник УДО: 
«Претензії про відсутність вказаного в 
сюжеті авто і квартири у моїй деклара-
ції взагалі невмотивовані нічим, окрім 
гонитви авторів сюжету за сенсаційніс-
тю. Це майно належить моєму тестю, про 
що дуже легко можна дізнатися з відкри-
тих джерел. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції», до членів 
сім’ї декларанта, яких необхідно зазна-
чати в декларації, мій тесть не належить. 
Те, що цим майном періодично користу-
ються його онуки, — природне бажання, 
і нічого протизаконного особисто я в цьо-
му не бачу».
 Зазначимо, що пан Гелетей вкотре 
уникнув відповіді на важливе запитан-
ня: звідки його 70-річний тесть-пенсіо-
нер дістав у 2016 році більше 70 тисяч до-
ларів для купівлі Audi Q7 2016 року ви-
пуску та садибу на 170 «квадратів» у іс-
торичному центрі Києва? 
 Адже до виходу на пенсію він трива-
лий час працював у газконторі у Брова-
рах оператором газорозподільної мережі 
і ніколи не був зареєстрований як підпри-
ємець.
 Цікаво, що відповідний інформацій-
ний запит журналісти відправляли на 
ім’я Валерія Гелетея напередодні виходу 
програми в ефір, але досі відповіді не от-
римали. Начальник УДО воліє «спросто-
вувати» через соцмережі, ігноруючи за-
конодавство. ■

РЕЗОНАНС

Шеф святкує, підлеглі — 
прислуговують 
Як Генпрокурор Луценко і начальник УДО Гелетей виправдовуються з приводу 
використання підлеглих задля обслуговування власних приватних справ

■

Офіцер Зубко відкриває двері невістці Гелетея по приїзді на ювілей.❙

Високопосадовці заперечують використання своїх підлеглих у приватних справах. ❙
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Гривня пробиває дно   
 Національний банк України, який, 
як відомо, не несе жодної відповідаль-
ності за курс гривні, натомість абсолют-
но безуспішно таргетує інфляцію, вчора 
вчергове знизив курс нашої національної 
валюти. За один день гривня втратила 7 
копійок, і один «зелений» тепер кошту-
вав 26,65 копійки. 
 Сподівань, що тренд зміниться і грив-
ня, як це було влітку, несподівано почне 
дорожчати, практично немає. Підтвер-
дження цьому — новини з учорашньо-
го міжбанківського ринку. При відкрит-
ті торгів за один долар давали 26 гривень 
66 копійок, і упродовж торгів його вар-
тість поступово знижувалася.
 Таким чином українці отримали де-
вальвацію своїх грошей значно швид-
шими темпами, ніж навіть прогнозува-
ли експерти. Так, за минулий тиждень 
офіційний курс долара, що його вста-
новлює НБУ, зріс на 1,2% — із 26,26 до 
26,58 грн. Середньозважений курс на 
міжбанку піднявся на 1,3% — із 26,32 
до 26,67 грн. Приблизно на таку ж суму 
подорожчав і готівковий долар: продаж 
— на 1,3%, купівля — на 1,1%. При цьо-
му знову зріс спред — різниця між кур-
сом купівлі та продажу готівкової валю-
ти: із 0,9% до 1%. Різниця хоча й невели-
ка, але свідчить про зростання нестабіль-
ності на готівковому ринку і песимістичні 
очікування банкірів.
 На цьому тижні, як вважають аналі-
тики, гривня продовжуватиме падіння. 
На думку старшого аналітика «Альпарі» 
Вадима Іосуба, офіційний курс долара і 
його вартість на міжбанківському валют-
ному ринку можуть піднятися до 26,9–
27,0 гривнi за долар. Готівковий же до-
лар, імовірно, вже на цьому тижні прода-
ватимуть за 26,7 гривнi, а купуватимуть 
за 27 гривень. 

Каталонія: «підкоп» під курс євро 
 Утiм причини падіння гривні остан-
нім часом перестали вже цілком і повніс-
тю бути у самій Україні. Адже падає щодо 
американського долара не лише наша ва-
люта, а й, хоча і несильно, ця тенденція 
зачепила переважну більшість світових 
валют. І, цілком ймовірно, не встоїть пе-
ред баксом навіть друга світова валюта — 
євро. 
 Важливий тренд у світовій фінан-
совій системі, як вважають експерти, 
розпочався минулими вихідними, коли 
сорок відсотків каталонців iз піснями, 
танцями та арештами проголосували за 
незалежність від Іспанії. Національний 
страйк, який розпочався вчора, тільки 
посилив проблему. «З’явилися загрози 
зони євро, — вважає фінансовий аналі-
тик Анна Бодрова. — При визначенні ка-
талонської автономії обов’язково поста-
не питання про членство в єврозоні, а це 
вже — реальна загроза цілісності еконо-
міки старої Європи. 
 Світові фінансові біржі чекають завер-
шення нинішнього тижня і намагаються 
проаналізувати, як коментуватимуть не-
залежність Каталонії світові лідери і сві-
тове співтовариство. Від цього і залежить 
значною мірою курс євровалюти. «Якщо 
прихильники автономії будуть наполег-
ливими, а влада Іспанії — агресивною 

щодо них, євро знижуватиметься щодо до-
лара до позначки 1,1735», — продовжує 
Анна Бодрова. На її думку, серйозних на-
слідків для економіки єврозони та курсу 
євро найближчим часом каталонський ре-
ферендум не матиме. «Але, якщо ситуація 
вийде з-під контролю, а такий шанс ціл-
ком реальний, пара євро/долар відступа-
тиме дуже швидко», — додає експерт. 
 «Євро у третьому кварталі 2017 року 
стало однією з найбільш прибуткових ва-
лют світу, у тому числі — однією з най-
більш прибуткових світових резервних 
валют. Адже єдина європейська валюта 
укріпилася щодо долара на 4% за квар-
тал, — каже фінансовий експерт Наталія 
Мільчакова. — Але вже найближчим ча-
сом, принаймні до середини нинішнього 
місяця, пара євро/долар може взяти па-
узу в зростанні». 

Східна Європа випереджає Західну   
 Американський долар минулого тиж-
ня укріплювався не лише в Україні. Курс 
«зеленого» зростав і на світових ринках. 
«Минулого тижня індекс долара DXY 
зріс із 92,2 пункта до 93,1 пункта, або на 
1%, — продовжує Вадим Іосуб. — Євро за 
цей же час подешевшав із 1,195 до 1,181, 
або на 1,2%». Тож, як можна побачити, 
поведінка гривні мало чим відрізняла-
ся від стану інших світових валют. На-
далі ж, як свідчать дані аналізу, ситуа-
ція тільки загострюватиметься: євро про-
довжуватиме поступатися своїми пози-
ціями американському долару. І на це є 
ціла низка причин. 
 «Як ми побачили вже у перший день 
цього тижня, Мадрид не планує торгува-
тися із Барселоною. Так, як би їй цього 
хотілося. А це значить, що події можуть 
розвиватися непередбачувано», — про-
довжує Наталія Мільчакова. Загострення 
у цьому процесі гратиме проти курсу євро. 
Як, наприклад, страйки, блокування, мі-
тинги, відставка урядів Каталонії чи Іс-
панії тощо. Турбулентність в Іспанії під-
силюють події в Німеччині, де партія Ан-
гели Меркель, перемігши на виборах, ще 
не стала правлячою, плюс значний вплив 
євроскептиків «Альтернативи для Німеч-
чини». «Посилення євроскептицизму, а 
також сепаратистських тенденцій у Єв-
росоюзі можуть сприяти продажам євро і 
купівлі долара як більш передбачуваного і 
надійного активу», — зазначає Мільчако-
ва, роблячи при цьому застереження, що 
про обвал курсу євро наразі не йдеться. 
 Ще одне вузьке місце курсу єврова-
люти — інфляція та безробіття у єврозоні 
дещо розійшлися з попередніми прогно-
зами. У гірший бік. Так, інфляція спо-
живчих цін у вересні зросла на 1,6%, 
хоча ринок очікував 1,5%. Також на 
0,1% більше, ніж передбачалося, стано-
вив індекс безробіття: 9,1%, хоча ринок 
сподівався, що цей показник, аналогіч-
ний липневому, знизиться до 9%. «Ста-
тистика розчарувань є додатковим нега-
тивним драйвером для євро», — каже На-
талія Мільчакова.
 Відповідно, через кризу в Каталонії 
інфляція та безробіття у єврозоні за вере-
сень і жовтень можуть вже суттєво відріз-
нятися від попередніх прогнозів. «Тож 
цілком імовірно, що європейський Цен-
тробанк наприкінці жовтня залишить 

без змін монетарну політику, а відсотко-
ва ставка залишиться на нульовому рів-
ні, — прогнозує аналітик. — З точки зору 
керітрейдерів, валюти країн Східної Єв-
ропи — Польщі, Угорщини, Чехії — мо-
жуть виглядати привабливіше. Адже від-
соткові ставки у цих країнах є вищими, 
ніж у єврозоні. Відтак спекулятивний ка-
пітал може піти із зони євро у зону цих 
валют. Тим паче що у Східній Європі сьо-
годні досягнуто економічне зростання, а 
ризики нижчі, ніж у зоні євро». 

В Америці все стабільно      
 Натомість ситуація у Сполучених Шта-
тах Америки виглядає значно краще, ніж 
її сприймають «трампоскептики». Скажі-
мо, Федеральний резервний банк фактич-
но анонсує підвищення курсу долара. Го-
лова ФРБ у Філадельфії Патрік Харкер в 
останній робочий день минулого тижня 
заявив, що грудень 2017 року стане зруч-
ним моментом для підвищення відсотко-
вої ставки. Навіть більше: він припустив, 
що це може бути зроблено і раніше. Ця 
заява сприяла зростанню курсу долара. У 
цифрах це зростання наразі є невеликим, 
але, на думку експертів, воно має величез-
не психологічне значення для спекулян-
тів, які віддають перевагу долару. 
 Друга сприятлива новина для «бак-
са»: Федеральна резервна система розпоч-
не роботи з «розвантаження» балансу вже 
упродовж четвертого кварталу 2017 року. 
Хоча раніше планувалося почати ці робо-
ти у грудні. «Наразі невідомо, який вплив 
матиме це рішення на курс долара, але ко-
роткотерміновий вплив таких обіцянок 
може виявитися «бичачим»: просто через 
завищені очікування спекулянтів від цьо-
го заходу», — каже Мільчакова. 
 Ще один аргумент за сильний долар 
— оцінки податкової реформи Дональ-
да Трампа. Попри скептицизм і дебати 
навколо цієї ініціативи нового амери-
канського президента, його уряд не пе-
рестає переконувати населення, що зни-
ження податків відчують не лише най-
багатші американці та великі корпора-
ції, а й малий та середній бізнес. Про це в 
телеінтерв’ю нещодавно заявив міністр 
фінансів США Стівен Мнучін. Він також 
сказав, що з одночасним зниженням по-
датків на великі корпорації буде ліквідо-
вана діюча досі система пільг і знижок 
для них. Це також можна розглядати як 
стимулюючий фактор для долара. 
 «Саме тому ми вважаємо, що найбли-
жчим часом євро/долар може опуститися 
до 1,17 долара за євро, — резюмує Наталія 
Мільчакова. — У випадку ж, якщо ж не-
гативні новини виявляться врахованими 
у цінах, то рух євро нагору може спокій-
но продовжуватися, але, на нашу думку, 
у короткотерміновому прогнозі долар є 
безпечніший, а корекція євро на 1,17 ви-
дається доволі вірогідною». 

Біткоїн і не тільки     
 Тим часом у світі починається справж-
ній бум на криптовалюти. Найпопулярні-
ший із них — біткоїн — нині баражує на 
рівні трохи вище від 4 тисяч доларів, то 
опускаючись, то знову піднімаючись до 
раніше зовсім не прогнозованих висот. 
Але головний феномен криптовалют сьо-
годні криється навіть не у захмарних кур-

сах, а у визнанні нового фінансового інс-
трументу провідними фінансовими струк-
турами світу. 
 Днями банк «Голдман Сакс» заявив, 
що цілком допускає запуск нової торго-
вельної опції, скерованої на біткоїн та 
інші цифрові валюти. Відтак ця амери-
канська фінустанова може стати першою 
із колег на Волл Стріт, яка напряму увій-
де на ринок криптовалют. Деякі експер-
ти, втім, скептично оцінюють можливість 
того, що криптовалюти можуть зацікави-
ти фінансових китів Нового Світу. Але 
вже сам факт, що банк рівня «Голдман 
Сакс» цікавиться біткоїном, може суттє-
во сприяти зростанню його курсу. Раніше 
цей банк, як і представники інших фінан-
сових інститутів, почав активно цікавити-
ся технологією блокчейн, що лежить в ос-
нові біткоїна. І навіть додав на свій офіцій-
ний сайт розділ із коротким курсом техно-
логії розподіленого реєстру. 
 Тим часом інші криптовалюти також 
намагаються показати, що у цьому світі 
існує не лише біткоїн. Криптовалюта 
«Монако», засновники якої пообіцяли ін-
весторам забезпечити її прив’язку до карт 
платіжної системи Visa, різко зросла з мо-
менту появи на ринку. У якийсь момент 
підвищення її курсу сягало 695%! Піс-
ля своєї появи автори проекту випустили 
прес-реліз, в якому описувалися переваги 
криптовалютної карти Visa. Щоправда, 
за даними агенції «Блумберг», ні на той 
момент, ні зараз будь-якої угоди між «Мо-
нако» і Visa не існує. У даний час «Мона-
ко» зареєстрована як швейцарська ком-
панія, працює з ліцензованим емітен-
том карт Visa — Wirecard AG, яка вивчає 
благонадійність авторів нової крипто-
валюти. У своєму прес-релізі в останній 
день нинішнього літа «Монако» оголоси-
ла про запуск нового мобільного додатку, 
а також про плани випуску п’яти різних 
платіжних карт.
 Тим часом капіталізація глобально-
го ринку криптовалют, за даними експер-
тів, у понеділок перевищила 148 млрд. до-
ларів. Це більше сукупної ринкової вар-
тості таких компаній, як PayPal, Expedia, 
Zillow і Twitter. А капіталізація криптова-
люти «Етеріум» становить понад 28 млрд. 
доларів. Вона перевищує ринкову вар-
тість, наприклад, Expedia або Groupon. 
 Тож не дивно, що на криптовалютах 
намагаються заробити. Компанія The 
Future of Mining iз Маямі будує на пів-
ночі Швеції поблизу міста Ельвсбюн вели-
кий майнінговий дата-центр. Дата-центр 
буде розташований на занедбаній ділянці, 
на якій раніше було Національне управ-
ління телекомунікацій. TFOM орендує в 
муніципалітету приміщення під майнін-
гові потужності площею 1,5 тис. кв. м. Ді-
лянка підключена до двох iз трьох воло-
конних мереж, що проходять через тери-
торію, і розташована поруч iз підстанцією 
потужністю 80 МВт. TFOM планує запус-
тити перші 5 МВт майнінгових потуж-
ностей у листопаді цього року, а решту 35 
МВт — упродовж наступних 18 місяців.
 «Швеція розташована на правильно-
му шляху, забезпечуючи зростання нової 
індустрії, що розвивається. Ми дуже раді 
і пишаємося тим, що зробили цей крок 
разом iз The Future of Mining, — цитують 
ЗМІ мера Ельвсбюна Хелену Олунд. ■

НАШІ ГРОШІ

Гривня на тлі
У падінні нашої валюти можна звинувачувати долар, 
курс якого у світі зростає. Але, на відміну 
від Польщі і Чехії, ми не можемо скористатися 
цим моментом у своїх інтересах  
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

В Україні продовжує знецінюватися наша національна грошова одиниця — гривня. 
Експерти стверджують, що до позначки 27 грн. за долар до кінця нинішнього року 
і до 30 грн. за долар — до кінця наступного року. Втім, аби правильно планувати 
наші фінанси, не зайве буде озирнутися і проаналізувати світові тенденції. А голо-
вних серед них зараз дві: серйозна криза європейської валюти та шалене зростання 
популярності криптовалют. 

■

Оскільки українцям не вдається втримати курс своєї гривні, вони можуть спробувати щастя 
у створенні криптовалют.

❙
❙
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Спіймали 
гравітаційну 
хвилю
Нобелівську премію з фізики 
розділять троє вчених 
Ігор ВІТОВИЧ

 Учора Шведська королівська академія наук ого-
лосила прізвища цьогорічних лауреатів Нобелівсь-
кої премії з фізики. Ними стали троє американських 
вчених, один з яких німецького походження: 85-річ-
ний професор фізики Массачусетського технологіч-
ного інституту Райнер Вайсс (народився в Берліні), 
81-річний професор фізики Каліфорнійського тех-
нологічного інституту Біррі Баріш та 77-річний Кіп 
Торн, також професор теоретичної фізики Каліфор-
нійського технологічного інституту. Всі троє лауре-
атів належать до міжнародної дослідницької групи, 
яка розробила детектор гравітаційних хвиль LIGO. 
Вчених вирізнено серед інших претендентів за те, що 
вони піймали перші гравітаційні хвилі. 
 Гравітаційні хвилі — це зміни гравітаційного 
поля. Їх існування передбачали багато вчених, включ-
но з Альбертом Ейнштейном, але вперше виявлені й 
«спіймані» вони були 14 вересня 2015 року на уста-
новці LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave 
Observator) — лазерно-інтерферометричній гравіта-
ційно-хвильовій обсерваторії. Сигнал надходив від 
злиття двох чорних дірок масами 36 і 29 сонячних мас 
на відстані приблизно 1,3 млрд. світових років від Зем-
лі. «Сигнал був надзвичайно слабким, коли нарешті 
дістався Землі, але став провісником великої револю-
ції в астрофізиці. Гравітаційні хвилі є абсолютно новим 
способом стеження за подіями у космічному просторі», 
— йдеться в прес-релізі Нобелівського комітету. 
 Про своє відкриття вчені повідомили 11 лютого 
2016 року. LIGO є спільним проектом більше тисячі 
вчених із 20 країн світу. Вони разом втілили в життя 
ідею, яка виникла 50 років тому. Троє лауреатів до-
вели цей проект до остаточного завершення. 
 Гравітаційні хвилі не походять від якогось ма-
теріального об’єкта, як, наприклад, хвилі на воді. По 
суті, це часо-просторові хвилі, такі собі зморшки, які 
поширюються Всесвітом. До цього часу вчені спос-
терігали за Всесвітом за допомогою електромагніт-
них хвиль, а це не дозволяло встановити, як, напри-
клад, виглядав Всесвіт через тисячу років після Вели-
кого вибуху. Гравітаційні хвилі можуть дати нам цю 
інформацію. Завдяки їм вчені отримали можливість 
відстежити історію Всесвіту аж до моменту Велико-
го вибуху, тобто зародження Всесвіту. 
 Райнер Вайсс отримає половину з 9 млн. крон гро-
шового додатку до премії, а Баріш та Торн поділять 
між собою порівну решту в 4,5 млн. крон, постановив 
Нобелівський комітет. ■

■

СКАЗАЛИ — ЗРОБИЛИ 

Відвоювали 
сім років 
У Польщі знижено пенсійній вік
Олег БОРОВСЬКИЙ

 З 1 жовтня в Польщі набули чинності правила, згідно з якими по-
вернуто попередній пенсійний вік — 60 років для жінок та 65 років 
для чоловіків. Таким чином наші сусіди повернулися до часів, що пе-
редували реформі 2012 року, коли в Польщі почали поступово збіль-
шувати вік виходу на пенсію до 67 років незалежно від статі. Ниніш-
ній закон про зниження пенсійного віку подав президент Анджей 
Дуда, це було однією з головних виборчих обіцянок керівної в країні 
партії «Право і справедливість».
 Як прогнозує Заклад соціального страхування, з можливості 
ранішого виходу на пенсію завдяки новим правилам може скориста-
тися 331 тисяча осіб, що досягли необхідного віку. За повідомлен-
ням голови установи Ґертруди Усцінської, цього року право виходу 
на пенсію матимуть 415 тисяч осіб, а, за статистикою, приблизно 82-
83 відсотки вповноважених приймають рішення про вихід на пенсію, 
решта ж продовжують працювати — а це лише кожен п’ятий поляк 
пенсійного віку. Більшість все ж хоче на заслужений відпочинок, 
тому зниженню «вікової планки» старше покоління неабияк радіє. 
Тим більше що й уряд, і Заклад соціального страхування запевня-
ють, що фінансових проблем Фонд соціального страхування не має 
і грошей для майбутніх пенсіонерів вистачить. ■

■

«Кулі свистіли повсюди»
 Бійня розпочалася в понеділок 
о 22.30 за місцевим часом, коли 64-
річний американець Стівен Педдок 
відкрив iз балкона свого номера на 
32-му поверсі готелю Mandalay Bay 
на бульварі Лас-Вегас-Стріп, що є 
відомим центром ігрової та розва-
жальної індустрії поза формаль-
ною міською межею Лас-Вегаса. На 
сцені фестивалю виступав відомий 
кантрі-виконавець Джейсон Олдін, 
коли в натовп полетіли кулі. Стрі-
лянина по 22-тисячному натовпу 
глядачів музичного фестивалю три-
вала близько 10 хвилин.
 Місцеві ЗМІ з посиланням на 
очевидців стверджують, що стрі-
лянина була інтенсивною. «Обойма 
за обоймою — кулі свистіли повсю-
ди», — наводять вони слова одного 
зі свідків події. За словами деяких 
очевидців, усього нападник відстрі-
ляв 30 чи 40 магазинів, тобто при-
близно тисячу патронів. Охоплені 
панiкою люди кинулися тікати. 
Тим часом поліцейські з автомата-
ми намагалися знешкодити стріль-
ця: коли за допомогою вибухівки 
стали висаджувати двері номера, 
Педдок застрелився.
 У поліції заявили, що Педдок міг 
жити в готелі з 28 вересня. За дани-
ми слідства, за цей час він проніс до 
свого готельного номера щонаймен-
ше 10 валіз зі зброєю та набоями. 
У машині чоловіка, який влашту-
вав стрілянину в Лас-Вегасі, пра-
воохоронці знайшли нітрат амонію 
— хімічну речовину, яку можна ви-
користовувати в сільському госпо-
дарстві як добриво, але також для 
виготовлення вибухових речовин. За 
даними газети «Нью-Йорк Таймс», 
у його номері знайшли загалом 23 
одиниці вогнепальної зброї та ти-
сячі набоїв. До розправи Педдок го-

тувався: дві автоматичні гвинтівки 
були встановлені на триногах перед 
вікнами номера... Пізніше поліція 
знайшла ще 19 одиниць вогнепаль-
ної зброї, кілька тисяч патронів та 
вибухові речовини в будинку вбив-
ці в містечку Мескіт (штат Невада), 
що за 130 кілометрів від Лас-Вега-
са. Також там виявили певні елек-
тронні пристрої, які ще вивчають, 
додав шериф Джозеф Ломбардо. У 
розшук оголошено подругу вбивці 
на ім’я Мерілу Данлі. Зазначаєть-
ся, що її не вважають співучасни-
цею, але просять відповісти на де-
які запитання.

Батько стрільця був небезпечним 
злочинцем 
 За даними поліції, мотиви на-
паду в Лас-Вегасі поки невідомі. 
Стівен Педдок, на думку поліції, 
швидше за все, діяв один. Феде-
ральне бюро розслідувань США за-
явило, що наразі не виявило ніяких 
зв’язків нападника з міжнародним 
тероризмом, — у відповідь на заяву 
екстремістського угруповання «Іс-
ламська держава», яке раніше взя-
ло на себе відповідальність за стрі-
лянину. У заяві угруповання, оп-
рилюдненій через пов’язане з ним 
агентство «Амак», стверджується, 
що нападник навернувся до ісламу 
кілька місяців тому, став «воїном» 
угруповання і відповів на його за-
клик чинити напади у країнах, що 
воюють проти джихадистів. Але 
доказів екстремісти не навели, тож 
поліція не надто вірить цій заяві.
   Місцевий шериф Джозеф Лом-
бардо заявив: «На цей час ми вва-
жаємо, що він (Педдок) — єдиний 
виконавець, самотній вовк». «Я не 
можу ввійти у свідомість психопа-
та», — додав Ломбардо. А мер Лас-
Вегаса Керолайн Гудмен охаракте-

ризувала Педдока як «божевільно-
го, сповненого ненависті». 
 Брат Стівена Педдока — Ерік 
Педдок — розповів, що Стівен був 
мультимільйонером і витрачав ве-
ликі гроші в різних казино, де його 
вже знали і часто надавали безплат-
не житло та їжу. При цьому він 
не має жодних припущень, чому 
брат так вчинив. «Він не мав нічо-
го спільного з жодною політичною 
або релігійною організацією. Не 
був пов’язаний iз прибічниками бі-
лого расизму. Нічого подібного. А я 
знаю його понад 57 років», — ска-
зав брат убивці. 
  Стівен Педдок жодного разу не 
потрапляв у поле зору поліції. Він 
не був ветераном американської ар-
мії та не брав участі в бойових діях. 
Педдок до виходу на пенсію працю-
вав бухгалтером. Був розлученим, 
дітей не мав. У нього була ліцензія 
пілота легкомоторного літака, він 
володів двома літальними апарата-
ми. Агенція «Рейтер» iз посилан-
ням на представників американсь-
кої влади розповіла про психологіч-
ні проблеми у стрільця. Зокрема, 
Педдок здійснив в останні тижні 
кілька транзакцій на десятки ти-
сяч доларів, пов’язаних із граль-
ним бізнесом. Педдока описують 
як дуже азартного гравця казино, 
який вів спокійне життя на пенсії 
та грав у гольф. У поліції США до-
дають, що за ним не було якихось 
серйозних правопорушень у ми-
нулому і що він привертав до своєї 
персони небагато уваги.
   Брат стрільця Ерік також роз-
повів, що їхній батько колись гра-
бував банки і впродовж деяко-
го часу перебував у переліку най-
небезпечніших злочинців ФБР. У 
документі ФБР від 1969 року вка-
зується, що батько Педдока плану-
вав пограбування банку, мав пси-
хопатичні схильності, а також був 
схильний до суїциду. Він був засу-
джений до 20 років ув’язнення, але 
втік iз в’язниці й упродовж восьми 
років, до 1977-го, переховувався. 
   Ерік додав, що не вважав бра-
та великим прихильником зброї. А 
будь-якого бойового досвіду в ньо-
го не було. За словами іншого брата 
Педдока — Брюса, Стівен жив кош-
том здачі в оренду квартир, якими 
він володів разом iз матір’ю, що 
живе у Флориді. Брюс додав, що 
у 2012 році брат подав до суду по-
зов проти готельного комплек-
су Cosmopolitan в Лас-Вегасі. Він 
стверджував, що впав, спіткнув-
шись через перешкоду на підлозі. 
Справу закрили в 2014 році за зго-
дою сторін.
 Президент США Дональд Трамп 
у «Твіттері» висловив глибокі 
співчуття постраждалим і сім’ям 
загиблих у результаті трагедії в 
Лас-Вегасі та назвав стрілянину 
«актом чистого зла», що об’єднав 
країну в горі. Й додав, що приїде 
на місце трагедії 4 жовтня.
   У зв’язку з трагедією в Лас-Ве-
гасі у США знову загострилися дис-
кусії про вільний обіг зброї. Штат 
Невада, в якому розташований Лас-
Вегас, відомий досить м’яким зако-
нодавством щодо обігу зброї. Для 
купівлі та носіння зброї у цьому 
штаті не потрібна спеціальна ліцен-
зія. Крім того, закон дозволяє про-
давати автоматичну зброю та не об-
межує розмір магазина з набоями. 
Політики з Демократичної пар-
тії вимагають обмежень у продажу 
зброї, але республіканців не переко-
нала навіть остання трагедія. Речни-
ця Білого дому Сара Сандерс заяви-
ла, що ще зарано розпочинати деба-
ти про обмеження у продажу зброї. 
 Трагедія у Лас-Вегасі також має 
стати застереженням для України, 
бо й у нас лобісти олігархів та зло-
чинних груп у парламенті проштов-
хують ідею вільного продажу вог-
непальної зброї. І хто знає, скільки 
Лас-Вегасів з’явиться в Україні, 
якщо зброя вільно потраплятиме в 
руки садистів i божевільних. ■

БІЙНЯ

Психопат 
з автоматом 
Чоловік, який розстріляв у Лас-Вегасі учасників 
музичного фестивалю, був мультимільйонером 
та завсідником казино
Ігор ВІТОВИЧ

За останніми, оприлюдненними вчора даними, в результаті стрілянини, 
відкритої по учасниках кантрі-фестивалю Route 91 Harvest у Лас-Вегасі, 
загинули понад 59 осіб, а 527 отримали поранення, повідомив окружний 
шериф Джозеф Ломбардо, передає Сі-Ен-Ен. Правоохоронці попереджа-
ють, що кiлькiсть жертв і потерпілих може далі збiльшитися. Дехто з по-
ранених і досі перебуває в лікарнях у критичному стані.
Розстріл фестивалю в Лас-Вегасі — найбільший та найкривавіший за 
всю новітню історію США. За кількістю жертв він перевершив теракт у 
нічному клубі міста Орландо в червні 2016 року. Тоді Омар Матін убив 
49 людей, а ще 53 отримали поранення. За кілька днів померла 50-та 
жертва того нападу.

■

Америка ще не скоро оговтається від шоку.❙



Лідія ОРЕЛ, заслужений працівник культури 
України, Петро ВОВЧЕНКО, старший 
науковий співробітник музею, архітектор

 Вельмишановний Євгене Миколайо-
вичу! Незважаючи на Вашу велику зай-
нятість, ми вкотре просимо допомогти 
Національному музею народної архі-
тектури та побуту України.
 З відписок чиновників Міністерс-
тва культури на наші листи бачимо, 
що Ви не маєте помічників-фахівців, 
а в адміністрації Музею також відсут-
ні фахівці. Вкотре нагадуємо Вам, що 
Музей, скарбниця пам’яток дерев’яної 
народної архітектури (ХVІ — початок 
ХХ століть), на думку фахівців, най-
більший і найкращий скансен Європи, 
нині на 50% технічно знищений, а про 
його розбудову та просвітницько-куль-
турну діяльність годі й казати.
 Генеральний директор Музею Ю. А. 
Бойко доповідає Вам, що за його керів-
ництва відремонтовано й відреставро-
вано значну кількість пам’яток. Однак 
у цій «правді» одне окозамилювання й 
відмивання коштів.
 Варто навести одне з останніх «но-
вовведень» дирекції з реставрації дахів 
дерев’яних пам’яток. Ось як сьогодні «ря-

тують» хату кінця ХІХ ст. в експозиції 
«Шевченків край» (с. Таборів Сквирсько-
го району Київської області). Дах сільської 
хати в цьому регіоні традиційно вкрива-
ли кульовою соломою. Технологія пок-
риття така: виготовлені парки (невелич-
кі подвійні кулики соломи) прив’язують 
до лат солом’яними перевеслами й та-
кож з’єднують між собою перевеслами. 
І так по всій площині даху. З практич-
ної точки зору це робить покрівлю щіль-
ною, міцною й водонепроникною. За роз-
повідями сільських покрівельників, такі 
дахи слугують до 30 років.
 На сьогодні названа хата, і не тіль-
ки вона, вкрита з грубими порушення-
ми традиційної регіональної техноло-
гії покриття дахів: солому розстеляють 
тонким шаром по латах і прикріплю-
ють до лат залізною «арматурою» (тов-
щиною близько 10 мм). Унаслідок такої 

«технології» дах не зможе проіснувати 
й кількох років. Це — «звіт» для Міні-
стерства, а не збереження пам’яток.
 Вельмишановний Євгене Миколайо-
вичу, вісім музеїв просто неба в Україні 
— це «лебедина пісня», в якій подано 
образ народної культури українсько-
го села. Саме в таких музеях наступні 
покоління зможуть бачити, якою була 
полтавська козацька хата, подільська, 
гуцульська, лемківська, хата півдня 
України. Крім цього, будівлі напов-
нені творами мистецтва нашого наро-
ду, виробами різних майстрів, в експо-
зиціях — найрізноманітніші знаряддя 
праці, предмети рибальства, пасічниц-
тва, бондарства тощо.
 У таких музеях найкраща мож-
ливість демонструвати народні обряди 
та звичаї, календарні та родинні свя-
та. Коли ми створювали наш Музей, 

то сподівалися, що його вистачить на 
кілька поколінь, а зараз він гине на на-
ших очах.
 Просимо Вас як патріота допомогти 
продовжити життя Київському скансе-
ну. Завдяки цьому Ви зможете ввійти в 
історію України як світлої пам’яті Бо-
рис Возницький, Михайло Сікорський 
та інші діячі культури України.
 У 2019 році Музею виповниться 50 
років, тому хотілося б, щоб до цієї дати 
ми не чули від відвідувачів Музею: «Ой, 
як занедбано музей!», «Музей гине!», 
«Куди дивиться дирекція?».
 Рецепт тут єдиний: потрібна рефор-
ма закладів. Керівника не обов’язково 
призначати за конкурсом. У такій ве-
ликій державі, як Україна, є чимало 
людей, які вболівають за українську 
культуру і знають, як керувати такою 
установою. ■

ПОЛІТПАРНАС

Лист 
побратимові 
на фронт
Василь КАЛЧУГІН, 
психолог Глобинської гімназії
Глобине, Полтавська область

Мені не спиться. Думаю: як ти
в степах луганських, віхолах донець-
ких?
Як ти живеш, коли  у тебе так,
що не підняти й голови до неба.
Я думаю про те, як ти живеш
у бліндажі, в землянці, просто в ямі?
І ллють дощі, і непролазна грязь,
і ти під обстрілами диких окупантів.
Як дихаєш, коли ти у броні?
Виснажує тебе найтяжча праця.
Зарившись в землю, слухаєш її
і думаєш про Україну нашу.
Я думаю, як вижива душа?
Твоя душа, глибока, невмируща?
О, як вона страждає без кінця,
бо убивати — то смертельна мука.
Збагнути хочу, як твоя душа —
крилата і свята, безсмертна, дужа —
вживається із розумом, з буттям?
З тим, що вбивати ворога ти мусиш?
Як ти живеш? Любов в душі жива.
Там, на війні, свої закони й право…
Як ти живеш? Витримуєш той ад?
Ти пишеш: — З Україною у серці.
Як ти живеш? Проходить як душа
всі кола пекла? Де беруться сили
за Україну помирать щодня
і мріяти, і вчитись, і любити?
Як після бою моторошно знать, 
що ти один,
що побратимів вбито?
До неба і до Господа вола
твій голос, твої очі, твоя мука.
Як ти живеш, воюючи на сході?
Де кожен день — у бій без вороття?
Де стільки сили у мого народу
чуму століття путінську сконать?!
Як ти живеш, мій воїне, мій брате,
серед жахіття найманців-катів?
Своїм життям борониш Україну,
життя борониш, європейський світ!
Молюсь за тебе день і ніч, і знову
живу твоїм життям. Храни Господь,
дітей своїх, що обертають землю
до милосердя, миру і надій. ■

■

Алла КРИГАНОВА
Суми

 В Україні вже давно точиться міжконфесій-
на ворожнеча. Здебільш її загострюють попи цер-
ков Московського патріархату. Архієпископ Чер-
нігівський Євстратій (Зоря, УПЦ КП) розповідає 
про те, до яких дій вдається клір московських 
церков. Найбільше московські попи сподівають-
ся на пресу. У 2014 р. масовим тиражем вийшло 
дві брошури, спрямованих проти церков Київсь-
кого патріархату. Одна з них має назву «Правдиві 
факти про неправдиву церкву». Брошуру надру-
ковано без вихідних даних, але журналісти дові-
дались, що її ухвалили керівні структури церков 
Московського патріархату для того, щоб розпов-
сюдити цю «літературу» по парафіях.
 Друга брошура була про те, що не можна па-
рафіянам у церквах молитися українською мо-
вою, а тільки тією, якою заповідав Господь, — 
церковнослов’янською. Кому про це говорив 
Господь і коли, батюшки не з’ясовують. Ствер-
джують тільки, що служити українською — це 
порушення традицій і канонів православної церк-
ви. А хто встановлював ці канони і традиції?
 У храмах Московського патріархату є оголо-
шення про те, що клір церкви не приймає записок 
для проведення поминальних служб і молитов за 
здоров’я у сектантів, розкольників, єретиків, хре-
щених у церквах Київського патріархату, греко-ка-
толицьких та римо-католицьких храмах. Крім цьо-
го, серед парафіян поширюють листівки такого 
змісту: «В Україні з’явилось нове розкольницьке 
націоналістичне угруповання — Українська пра-
вославна церква Київського патріархату. Очолює 
її лжепатріарх Філарет». Листівку такого змісту 
оприлюднив архієпископ Чернігівський Євстратій 
(Зоря), повідомивши, що подібні прокламації по-
ширюють у кількох регіонах України. Автори 
листівки заявляють, що «лжепатріарх Філарет за 
гріхи відлучений від церкви Христової» (хто саме 
відлучав і коли — не повідомляють). Характер-
ною ознакою цих розкольників вони називають 
вживання в богослужіннях української мови. Ви-
ходить, попи церков Московського патріархату не 
визнають церков Київського патріархату за вжи-
вання української мови!
 Ці заяви та листівки означають найпершу оз-
наку страху — страху втратити парафіян, і це 
не випадково. Вони з’являються там, де поси-
люються і множаться громади УПЦ КП. Напри-
клад, раніше на Закарпатті домінували церкви 
Московського патріархату — сьогодні ж усе змі-
нилося: до людей приходить розуміння, що це 
не українська церква, а лише філія московської. 
Статистика свідчить, що кількість церков Мос-
ковського патріархату зменшується, тому клір 
залякує парафіян. 

 Тепер щодо мови. Парафіяни часто запи-
тують священиків, хто вказує, якою має бути 
мова богослужіння. У священному писанні за-
значається, що апостол Павло говорив: у церк-
вах краще сказати п’ять слів зрозумілою людям 
мовою, ніж десять тисяч — незрозумілою. Отже, 
церковнослов’янська — зрозуміла обмежено-
му колу людей, тому клір церков Київського пат-
ріархату багато попрацював для того, щоб повніс-
тю перекласти богослужбові книги, потрібні для 
звершення літургій щодня упродовж усього року, 
на українську мову, зрозумілу більшості прихо-
жан. Якщо якась парафія бажає робити це іншою 
мовою — ніхто цього не забороняє. На Житомир-
щині є грузинська парафія, і богослужіння там ве-
деться грузинською мовою. У США та Канаді пра-
вославні церкви українських громад проводять 
богослужіння українською мовою. Отже, претен-
зії московських попів не мають жодного сенсу і 
не можуть забороняти мову ведення богослужін-
ня, тим більше що перебувають вони не в себе, в 
Росії, а на території України.
 Верхівка Московської церкви тому так уперто 
тримається за Україну, що їхніх церков тут біль-
ше, ніж у Росії. А ще тому, що їхні попи в Росію 
надсилають 70% від своїх прибутків, адже в Ук-
раїні церкви звільнені від податків, оскільки вва-
жаються неприбутковими організаціями*. А голо-
вний батюшка країни-агресора — патріарх Кирил 
Гундяєв — цими прибутками підтримує війну на 
території України.
 Українським парафіям УПЦ МП слід знати 
про агресивні плани їхнього кліру, а керівниц-
тву УПЦ Київського патріархату належить добре 
попрацювати, щоб парафіяни українських церков 
були патріотами своєї держави і щоб церков, під-
леглих патріарху Кирилу Гундяєву, стало менше.
 Україна — незалежна держава, і на її теренах 
має бути єдина помісна православна церква. Греко-
католицька церква не втручається в політичне жит-
тя України, римо-католицька також. Цих конфесій в 
Україні небагато, а кількість церков, підпорядкова-
них країні-агресору, має зменшуватися, бо нерід-
ко її попи переодягаються у камуфляжну форму і 
йдуть воювати проти України.
 Протистояння конфесій має завершитися пе-
ревагою православних храмів Київського патріар-
хату. ■

*Відомий російський журналіст Олександр Нєвзо-
ров на одному ток-шоу заявив, що ні про яку не-
прибутковість церков не може йтися, адже рента-
бельність виробництва звичайних свічок складає 
150 (!) % (собівартість виготовлення свічки скла-
дає 1 руб., а продають — за 15 рублів). Аналогію 
можна провести і в Україні. Можна лише уявити, 
які кошти з українських церков УПЦ МП перетіка-
ють у кишені їхніх керівників (Ред.).

За бадьорими звітами «Київенерго», столиця 
України готова до зими. Ну, майже готова, 
тобто тільки 52% будинків... Овва, скажете 
ви,  через півтора тижнi батареї вже мають 
«просити вогню», а звідки ж він візьметься, 
якщо місто лежить у руїнах — ще з весни старі 
труби викопали, а от нові не встановили... 
Тобто місцями їх замінили, навіть земельку 
прикопали, а от зробити все, як було, не 
спромоглися. І стоять тепер дороги, тротуари, 
переходи будь-як засипані, розносить вітер 
містом порох і пісок, а почнуться дощі — ще 
й багнюку. Спасибі нашому монополісту за 
красиве, впорядковане європейське місто! 
Трохи більше місяця тому («УМ» за 30 серпня) 
ми друкували фото з викопаними старими 
трубами. Сьогодні подаємо фото того самого 
місця, але вже з закопаними трубами. Щось 
покращилося, на вашу думку? Принаймні 
зовні...
Фото Ореста КОСОНОЦЬКОГО.❙

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Скiльки солому арматурою не крiпи...
Відкритий лист міністру культури України Євгенові Нищуку

■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Клiр втрачає прибутки
Чи місце проповідникам агресії у наших храмах?

■
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Вчи німецьку і готуй документи
 Залученню студентства Украї-
ни до ягідних заробітків сприяє 
програма німецького бюро з пра-
цевлаштування ZAV. Вона дозво-
ляє іноземцям, котрі навчаються 
у вишах, офіційно працювати на 
території Німеччини під час кані-
кул. Для тих, хто добре володіє 
німецькою, існує можливість 
працевлаштування у сфері об-
слуговування. Всіх інших чекає 
сільське господарство, де без ро-
боти ніхто не залишиться. 
 Найчастіше студенти потрап-
ляють на ягідні ферми, котрі спе-
ціалізуються на вирощуванні та 
реалізації чорниці. Щоправда, 
шлях до літнього підробітку в 
серці Європи не такий простий, 
як може видатися на перший пог-
ляд. Аби розібратися з необхід-
ним пакетом документів, пере-
важна більшість студентів звер-
тається до платних послуг посе-
редників, котрі й допомагають 
крок за кроком долати бюрокра-
тичні перепони. Цьогоріч завдя-
ки безвізовому режиму вимушена 
потреба витрачати левову частку 
сил та коштів на отримання візи 
відпала. Загалом, як зізнаються 
молоді заробітчани, витрати на 
поїздку, що включають послуги 
агента, квитки, страховку, гро-
ші з собою тощо, сягають близь-
ко восьми тисяч гривень. «Але, 
якщо добре працюватимеш, ці 
гроші відробиш за тиждень-два, 
— зізнається студент Чернігівсь-
кого технологічного університету 
Дмитро Казанник із Крисок, Ко-
ропського району, котрий цього 
літа збирав чорницю неподалік 
Лахендорфа. — Ягоду треба обри-
вати якісно і швидко, щоб у ко-
шиках не було зеленої чи м’якої, 
виконувати годинну норму ви-
робітку, тоді й заробиш. А якщо 
будеш лінькуватим чи недостат-
ньо старанним, можуть оштра-
фувати або навіть звільнити. Нім 

ці не терплять халтури та недба-
лості, тим більше в роботі...»

Міжнародний табір праці
 Працювати на ягодах влітку 
їде не тільки українська молодь, а 
також чимало поляків. Найчасті-
ше саме їм місцеві фермери дору-
чають наглядати за власним гос-
подарством. Проте багато поль-
ської молоді збирає ягоду пліч-
о-пліч з українцями. У селищі 
Айклінген, на плантаціях ферме-
ра Арне Деке цього літа працюва-
ли більше трьох десятків польсь-
ких і  десятеро українських сту-
дентів. Серед останніх пощастило 
бути і сестрам Марині та Тетяні 
Сивоконь із села Кудлаївка  Нов-
город-Сіверського району.
 — Під час роботи і після неї 
ми постійно спілкувалися з по-
ляками, — розповідають дівча-
та. — Мови у нас подібні, тому ми 
добре один одного розуміли, вчи-
ли польських друзів українсь-
кої, а від них переймали польсь-
ку. Слова в них дуже цікаві. От 
наприклад, чорниця по-польсь-
ки «бурувка», а кущ «кшак»... А 
вислів «файна бурувка», котрий 
постійно повторювали наші нові 
друзі у жартах і розмовах, став чи 
не найвживанішим...
 Для поляків, як і для україн-
ців, зароблене в Німеччині вдома 
становить кругленьку суму. Чого 
не скажеш про німецьку молодь, 
яка, на подив українських сту-
дентів, зовсім не підпрацьовує 
на подібних роботах. Для моло-
дого німця працювати на ягоді не 
лише не вигідно, а й не престиж-
но, навіть соромно, бо ця робота 
тут давно є прерогативою інозем-
них заробітчан.

Побут і дозвілля
 Багато з тих, кому пощастило 
побувати на роботі в Німеччині за 
студентською програмою, схваль-
но відгукуються про власний по-

бут на чужині. Як правило, сту-
дентів селять у гуртожитки, що 
розташовані у дворі фермера або 
неподалік плантації. У подібних 
будовах є всі умови для нормаль-
ної життєдіяльності. За словами 
молодих заробітчан, такі «бара-
ки» кращі, ніж вітчизняні сту-
дентські гуртожитки. Оплату за 
проживання фермери вирахову-
ють із зароблених грошей. З хар-
чуванням теж не виникає про-
блем, бо в кожному німецькому 
селі є магазин або навіть  супер-
маркет. Продуктів на полицях 
вистачає на будь-який смак, од-
нак звичних для нас гречки, згу-
щеного молока чи пельменів там 
не знайдеш.
 Робочий день на ягодах три-
ває близько десяти годин. Вста-
вати треба рано, щоб о сьомій, 
восьмій вже виїхати з гуртожит-
ку. На поле молодих заробітчан, 
як правило, доставляє автобус, 
спеціально найнятий фермером. 
Не встигнеш на нього — доведеть-
ся змарнувати цілісінький день у 
гуртожитку, працювати тебе вже 
ніхто не пустить, навіть якщо й 
дійдеш пішки. Та, незважаючи 
на щільний робочий графік, сту-
денти традиційно не забували про 
відпочинок.
 — Ввечері після роботи мож-
на було подивитися телевізор або 
просто поспілкуватися, — зга-
дують молоді заробітчани з Чер-
нігівщини. — Та ми не були б ук-
раїнськими студентами, якби так 
гаяли свій вільний час. Для нас 
цікавими стали прогулянки по 
селу, де ми жили, поїздки в нав-
колишні населені пункти, від-
починок на місцевому озері, що 
чарувало чистотою та прозоріс-
тю води. Завдяки подібному доз-
віллю щастило не лише відкри-
вати для себе німецьку глибин-
ку, де ніколи не буває багна та 
калюж(!), а й знайомитися з доб-
рими та щирими людьми. Ніколи 
не забудемо дідуся, котрий дозво-
лив усім студентам, що приїхали 
на заробітки в Айклінген, прихо-
дити до свого двору «на вай-фай». 
Справа в тім, що в гуртожитку, 
де нас поселили, не було досту-
пу до інтернету, а іншого варіан-
та зв’язатися з рідними і повідо-
мити, що все гаразд,ми не мали, 
адже роумінг у Німеччині шале-
но дорогий, — близько 50 гри-
вень хвилина. На одній з прогу-
лянок селом вирішили спробува-
ти «зловити» інтернет-хвилі біля 
будинків, а може, й пощастить... 
На диво, один із літніх жителів 
одразу зрозумів, що нам потрібно 
і запросив до свого двору, де для 
студентів облаштував лавку та 
столик. Відтоді ніколи не відклю-
чав модем і завжди був радий нас 
бачити. А ми, у свою чергу, не за-
лишились у боргу і в кінці сезону 
пригостили добродія ягодами.
  Усе приємне, як відомо, 
швидко закінчується. А саме до 
приємного українські студенти 
зараховують і літню роботу в Ні-
меччині. Незважаючи на заліз-
ну дисципліну та вимогливість, 
яскравими спогадами лишилися 
в пам’яті півтора місяця, прове-
дені в серці Європи. Півтора мі-
сяці зі смаком чорниці... ■

ПЕРСПЕКТИВИ

Із зерном — 
до Індії
Розшукуємо експортерів української 
агропродукції до Азії

■

ГРОМАДА

Ставка на фермера
Прогрес фермерських господарств 
ототожнюють із розвитком сільських 
територій

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Фермерство через свою 
специфіку та високий рі-
вень застосування ручної 
праці може стати основою 
соціального, а почастий 
економічного устрою сіль-
ських територій, вважають 
експерти Мінагрополіти-
ки. «Якщо в нас у кожному 
селі буде 3-5 фермерів, які 
створять робочі місця, такі 
села будуть соціально ста-
більними і матимуть потен-
ціал до розвитку. Тому роз-
виток фермерства для уряду 
дорівнює розвитку сільсь-
кої місцевості», — зазначає 
перший заступник міністра 
аграрної політики та про-
довольства Максим Мар-
тинюк. Урядова концеп-
ція розвитку фермерських 
господарств та сільськогос-
подарської кооперації на 
2018—2020 роки планує 
стимулювати малий і серед-
ній бізнес у селах, збільшу-
вати кількість робочих міс-
ць, створених фермерами 

(до 0,5 мільйона з нинішніх 
0,1) і наростити питому вагу 
продукції, яку виробляють 
фермерські господарства, 
у ВВП аграрної галузі з по-
точних 6-8 до 12 відсотків. 
Передбачається, що з держ-
бюджету в 2018 році на роз-
виток фермерських госпо-
дарств буде спрямовано мі-
льярд гривень, зокрема — 
на підтримку кооперації.
 Оскільки уряд перейшов 
до трирічного бюджетно-
го планування, у найближчі 
три роки  підтримка розвит-
ку фермерства зберігатиметь-
ся на рівні, не нижчому, ніж 
у 2018 році. Для оцінки ефек-
тивності програм підтрим-
ки Мінагрополітики моніто-
ритиме динаміку технічно-
го переоснащення фермерів, 
підвищення їх продуктив-
ності, розширення площ під 
нішевими культурами й ор-
ганікою, збільшення кіль-
кості фермерських госпо-
дарств, у тому числі шляхом 
переходу господарств у цей 
статус. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Українська зернова асо-
ціація (УЗА) запрошує ук-
раїнські компанії аграрного 
сектору відвідати Республі-
ку Індія, щоб налагодити ді-
лові зв’язки та відкрити нові 
можливості, ринки збуту та 
шляхи розвитку для вітчиз-
няного експорту. Вже в лю-
тому наступного року УЗА 
проведе для українських аг-
рарних експортерів бізнес-
захід у Мумбаї, куди запро-
шені індійські імпортери, 
представники уряду, ор-
ганізації та компанії, заці-
кавлені в імпорті сільсько-
господарської продукції з 
України.
 Під час заходу будуть 
організовані прямі ділові зу-
стрічі українських експор-
терів та індійських імпор-
терів агропродукції, зок-
рема зернових, олійних та 
бобових культур, круп, про-
дуктів переробки зерна, 
фруктів та овочів тощо.
 Через надзвичайно висо-
кий темп зростання кількості 
споживачів та досить низь-
кий темп розвитку виробниц-
тва індійський ринок збуту є 
одним із найперспективні-
ших для українських вироб-
ників та експортерів. Від-
повідно до статистичних да-
них, в Індії невпинно зростає 
кількість населення: лише 
за 2017-18 роки прогнозова-
ний приріст населення ста-

новитиме 25-30 мільйонів 
чоловік, що, безсумнівно, 
збільшить попит на харчові 
продукти, в тому числі зер-
нові та олійні культури. Ком-
панії цієї країни зацікавлені 
у збільшенні обсягів імпорту 
української продукції, зва-
жаючи на постійне зростан-
ня внутрішнього споживання 
продукції агросектору. Нап-
риклад, у середньому внут-
рішнє споживання кукуруд-
зи в Індії зростає на 4 відсо-
тки, а імпорт бобових зріс на 
5 відсотків: до 6,1 мільйо-
на тонн у 2016/17 марке-
тинговому році. При цьому 
імпорт пшениці у наступні 
роки продовжить триматися 
на рівні близько 5 мільйонів 
тонн. Внутрішній попит на 
олію зростає приблизно на 
7 відсотків, а її імпорт, від-
повідно, на 1 мільйон тонн 
щороку.
 Якщо ви зацікавлені в 
експорті продукції до Індії, 
зареєструйтеся за посилан-
ням https://goo.gl/forms/
NhbnTPq2KiXJS2Vi1 та 
очікуйте детальнішу інфор-
мацію щодо поїздки в Мум-
бай. Також можна слід-
кувати за цією подією на 
Facebook https://goo.gl/
tGd9gy. Реєстрація відкри-
та до 31 жовтня 2017 року. 
Якщо виникнуть додаткові 
питання, можна звертатися 
до організаторів на inbox@
uga.kiev.ua або за тел.: +38 
(044) 492-39-68. ■

ЗАРОБІТКИ

Півтора місяця 
зі смаком чорниці
Програма німецького бюро з працевлаштування дозволяє іноземним 
студентам офіційно підзаробити на канікулах

■

Збирання чорниці в Німеччині — цікава і фінансово вигідна практика для студента.
Фото з сайта pravda.lutsk.ua.

❙
❙

Михайло ЛОМОНОСОВ

Коли в Україні починають копати картоплю, у Німеччині закінчується 
«чорничний сезон». 
Саме чорниця — одна з найпопулярніших тутешніх ягід. У німецьких 
містечках та селах можна зустріти цілі плантації цього корисного кис-
ло-солодкого кущового плоду. У сезон німці активно купують червоно-
фіолетову ягоду на десерт або для варення на зиму. А ось молодшому 
поколінню українців чорниця відома насамперед літніми заробітками, 
адже для збору «блаубірен» (чорниця з німецької. — Авт.) місцеві 
фермери вже не перший рік запрошують українських студентів.  
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Марічка АЛЕКСЕВИЧ

Одеська журналістка презен-
тувала книгу «Щось таке як 
любов». Тексти засновані на 
історіях реальних людей, які 
прагнуть налагодити стосунки 
зі своїми партнерами, батька-
ми, дітьми або колегами, але 
замість справжньої любові от-
римують та віддають патоло-
гічну. Згубна любов — одна з 
багатьох тем, на які в Україні 
вголос говорити не прийнято, 
— вважає Зоя Казанжи.

«Можливо, хтось з моїх друзів 
впізнає себе у текстах»
 ■ Зоє, ваша перша книга на-
зивається «Якби я була», друга 
— «Щось таке як любов». У на-
звах відчувається один почерк. 
А як щодо наповнення?
 — «Якби я була» — це при-
міряння на себе чужого жит-
тя. Це ілюзія того, що могло 
би бути. Можливо, хтось з моїх 
друзів впізнає себе у текстах. 
Але я завжди пишу так, як би 
вчинила я, якби була у такій си-
туації, або як би я хотіла, щоб 
було.
 А щодо «Щось таке як лю-
бов» — українська мова дуже 
точна у визначенні інтимно-
любовних речей. У російській 
мові є слово «любовь», і все. А 
в українській — і «кохання», 
і «любов». Любов — це ширше 
— Батьківщина, мама, книж-
ка. Мені здається, що моя дру-
га книга більш безнадійна. Нам 
усім хочеться любові. І цинікам, 
і мрійникам, і малим, і старим. 
Нам хочеться, щоб нас любили, 
хвалили, цінували, поважали. 
Тяжкі стосунки матері і доньки 
— це теж форма любові. Не нав-
чили по-іншому любити. Тому 
мати або діти висловлюють лю-
бов через такі, можливо, страш-
ні речі, як залежність, роздра-
тованість. І це все схоже на лю-
бов, але не можна сказати, що 
це любов. Це пошуки любові. 
Це ілюзія любові. Це щось схо-
же на любов. Я про це, власне, 
писала.
 ■ Хотіла сказати, що ці теми 
межують з особистим. Але вони, 
власне, і є оце особисте. Ви — 
смілива, якщо можете говори-
ти про це публічно.
 — Я пам’ятаю, як у жовтні 
2013 року, ще до Майдану, я на-
писала свій перший такий текст. 
Я добре пам’ятаю свою емоцію у 
той момент. Я виставила його у 
«Фейсбуці» і зіщулилась. Якби 
мені тоді написали, що це дур-
ниця, я би більше текстів не пи-
сала. Але раптом цинічні коле-
ги-журналісти, одесити, до речі, 
чоловіки, почали писати мені: 
«Зоє, класні тексти, пиши!». 
Я звикла, що ми мало говори-
мо одне одному приємні слова, 
мало хвалимо, а журналістика 
— жорстка професія, тому для 
мене така реакція була неочіку-
вано-приємною. Я свої погляди 
переоцінила з того часу. І поча-
ла писати тексти «з коліс».

Люди хочуть оптимізму і надії
 ■ Де ви знаходите свої іс-
торії?
 — Сюжети дуже прості, жит-
тєві, бо це те, що відбувається з 
моїми знайомими, подругами. 
Моя донька навіть сказала: «Я 

не хотіла б бути твоєю подругою. 
Бо боялася б, що ти про мене на-
пишеш».
 ■ До речі, не було негативних 
реакцій через те, що хтось рап-
том себе впізнав?
 — Люди себе впізнають. Але 
жодного разу не казали: «Нащо 
ти це написала?». По-перше, моє 
оточення — це розумні люди. Це 
стосунки, які тривають роками. 
Але напряму важко впізнати, 
про кого йдеться. Я ж змінюю і 
фрази, і описи. Дехто зі знайо-
мих казав, що впізнав себе, хтось 
просто промовчав. Бо ситуації не 
завжди приємні. На презентації 
зовсім незнайомі люди мені гово-
рили: «Ну це ж про мене». Одна 
жінка навіть сказала, що мій 
текст змінив її життя. Вона за-
кінчила дуже болючі для неї сто-
сунки. Звісно, не через мій текст, 
але він був останньою краплею.
 ■ Тексти, які ви публікува-
ли у соцмережах, і тексти, які 
увійшли у книгу — ідентичні?
 — Коли всі ці тексти з «Фей-
сбуку» переходили у книгу, я їх 
редагувала. Відчувала, що міг 
би бути й інший поворот, тому я 
дещо змінювала.
 ■ У вас понад 30 тисяч підпис-
ників у соцмережах. Якщо опи-
ратись на їхню загальну реакцію 
на ваші публікації, чого люди 
найбільше потребують зараз? 

 — Люди хочуть щастя. Люди 
хочуть оптимізму і надії. Мені 
часто пишуть: «Ну чому знову 
нещастя? Ну напиши, що в них 
усе добре». Тому у мене є багато 
текстів, які не мають закінчен-
ня, кожен може додумати собі 
закінчення. 
 Були смішні історії з текста-
ми, які увійшли у першу книж-
ку. У мене є текст, де тільки в 
кінці історії розумієш, що мова 
про ув’язненого хлопця. Тобто 
він такий хороший-хороший, 
але ув’язнений. І одна моя при-
ятелька, яка зараз живе у Мек-
сиці, пише: «Зоє, напиши, що 
йому не довго залишилось сиді-
ти. Він вийде і все буде нормаль-
но». Я зрозуміла, що щастя не за-
лежить від статі, від віку, освіти, 
професії — кожен хоче щастя.
 ■ Ви можете виділити тему, 
яка найбільше робить людей не-
щасними?
 — Найбільш болючі комен-
тарі з найбільш особистісними 
розповідями є під історіями про 
стосунки батьків і дітей. Це тема 
дуже болюча і досі табуйована у 
нас. Бо мама, це у нас щось свя-
те, і це — не обговорюється. Я пе-
ріодично намагаюсь писати на ці 
теми. І ці тексти найбільш болю-
чі. Згадую коментар одного чо-
ловіка, який вступив у дискусію 
і потім розповів, що вже 10 років 

не бачив маму, він закінчив ці 
стосунки, і не жаліє. Багато хто 
його зрозумів, сказав, що він вчи-
нив правильно, бо не несе більше 
цю травму. Є такі стосунки, на-
віть із найріднішими, які треба 
закінчити, щоб зберегти себе. 
 Люди в коментарях під моїми 
постами пишуть власні історії — 
це рівень довіри. І це дорого кош-
тує. Іноді пишуть, що вони роз-
повідають про це вперше. І це го-
ворить про те, що людям бракує 
нормального спілкування. На-
віть на презентаціях видно, що 
людям хочеться поговорити. Ми 
всі травмовані, ми не прогово-
рені, ми не виговорені. І це, ви-
ходить, така групова психотера-
пія за допомогою текстів.

Ми нічого не винні
 ■ «Ми» — це українці?
 — Так. І ми дуже травмовані. 
На побутовому рівні, на особис-
тому. Два Голодомори, моїх дідів 
зачепила війна, мій чоловік був 
в Афганістані, зараз є покоління 
моїх дітей, яке вимушене воюва-
ти. Це купа травм, купа знище-
них людей. Я іноді кажу: «Ви хо-
чете якогось толку з нас, а части-
на людей була репресована, час-
тина — емігрувала, виходить, що 
ми — продукт із гірших. Присто-
суванців, зрадників, людей, які 
виживали».
 Я була на відомому кінофес-
тивалі у Торонто. Там уперше в 
історії фестивалю були Дні ук-
раїнського кіно. Я подивилась 
два фільми — «Червоний» і 
«Гніздо горлиці». У нас була дис-
кусія після показів. І я кажу: «А 
чому у нас всі фільми про страж-
дання?». Коли дивишся ук-
раїнське кіно, то це страждання 
і церква — усі моляться, ходять 
ходою, святкують Великдень і 
страждають. Дві нації найбіль-
ше страждають у світі — євреї 
та українці. Але євреї зробили 
це більш оптимістично, а ми — 
більш безнадійно. Емігрантська 
публіка, яка була на фестивалі, 
навіть зааплодувала. 
 Україна — це не шароварщи-
на. Вишиванки у нас є, але ми су-
часна модернова країна. У нас є 
айтішники, добрі лікарі. Україн-
ці — це не тільки колядки, наше 
походження мають і голлівудсь-
кі актори. І не треба боятись еміг-

рації, яка відбувається, бо прийде 
влада, яка буде думати, що роби-
ти, щоб повертати ці мізки.
 ■ А окрім мистецтва, травмо-
ваність і невиговореність україн-
ців, про які ви говорите, проявля-
ються якось у щоденному житті?
 — А звідки у нас це — «Не ви-
совуйся!», «Мовчи! Тобі що, біль-
ше за всіх треба?», «Усі тихо кра-
дуть, і ти кради»! Оці страшні за-
паси, які ми робимо — навіщо 
вони нам? 
 А твердження, що бабуся 
знає, як виховувати дітей. Хоча 
бабусям треба взагалі суворо за-
бороняти втручатися у вихован-
ня внуків. Просто забороняти. 
Ми ростимо собі подібних.
 Оце сприйняття інакшості 
інакшого. Твоя донька може ви-
явитись лесбійкою, син — геєм. 
Твої внуки можуть бути тобі чу-
жими. Дитина може поїхати від 
тебе і більше ніколи не поверну-
тись, бо вона несе якусь травму.
 У нас не розповсюджена пси-
хотерапія. У нас що — чоловіки 
бухають, а жінки обговорюють із 
подругами, які вони козли. Хіба 
не так?
 У нас досі є дуже багато та-
буйованих тем. Наприклад, тема 
жіночого клімаксу — у нас це об-
раза. А це звичайний фізіологіч-
ний стан.
 Це все психотравми, які суп-
роводжують покоління. Я вва-
жаю, що я сучасна, освічена, але 
я все одно це у собі ловлю. І я з 
цим дуже активно борюсь.

Невиговореність має значення 
 ■ Ви бачите вихід із цієї си-
туації?
 — Я просто знаю, що ти, як 
Мюнхаузен із болота, сам себе 
маєш витягувати з якихось си-
туацій. Усамітнення — це дуже 
важлива річ, коли ти можеш до 
чогось прийти, дозріти, переос-
мислити щось.
 Із цими травмами треба пра-
цювати. І розуміння починаєть-
ся від усвідомлення, що з тобою 
не так. У мене дуже цікава і не-
ординарна мама, і з дуже тяж-
ким характером. У мене з нею 
стосунки-боротьба. Я дуже її 
люблю, але я часто пишу про 
наші з’ясування стосунків. А 
мені кажуть люди, що їм сором-
но про таке зізнатись. 
 Соромно зізнатись, що твоя 
мама тиран, соромно зізнатись 
про любов-ненависть, соромно 
зізнатись про любов, яка тебе 
виснажує. Ми нічого не винні 
своїм батькам — вони нас на-
роджують і випускають у світ, 
і наші діти нам нічого не винні. 
Якщо ми виховали їх нормаль-
но і заслуговуємо на повагу, то 
у нас буде комфортна старість. 
Тому про ці речі треба говорити. 
І такими текстами теж.
 Мені здається, ці травми 
притаманні переважно постра-
дянським країнам. Що відбу-
лось з Росією у 80-ті роки, піс-
ля перебудови? — Cплеск публі-
цистики, літератури, такі осо-
бистості! І за три роки всіх знову 
загнали під плінтус. За допомо-
гою технологій страху вони зно-
ву стали стадом. Про це також 
важливо говорити.
 Світ швидко змінюється. Тре-
ба жити сьогодні. Не носитись зі 
своєю травмою. Пам’ятати, але 
не плекати її. ■

ПРЯМА МОВА

Зоя Казанжи: Треба жити сьогодні
Авторка з Одеси — про те, чому бабусям треба суворо забороняти втручатися 
у виховання внуків; секрети своїх подруг і необхідність оптимізму для нації

■

Зоя Казанжи.
Фото з сайта starylev.com.ua.
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Дванадцять залів із шедеврами
 Якщо у вашій уяві сільський 
музей — кімната зі спогадами 
місцевих мешканців і їхніми осо-
бистими речами, це не про слобо-
жанську Пархомівку (назва не 
оригінальна для наших країв, є 
однойменне село, наприклад, на 
Київщині). Щоб зрозуміти, як у 
Краснокутському районі, за 130 
км від Харкова, постав музей, до 
якого дотягується в Україні не 
кожен обласний, — без екскурса 
в історію не обійтись.
 Нинішня Харківщина — при-
кордоння з Росією, яка у ХVІІ 
столітті почала активно залуча-
ти у свою орбіту ці землі. Пархо-
мівський хутір, перші збережені 
письмові спогади про який да-
туються 1688 роком, разом з ор-
ними землями та сінокосами на-
лежав охтирському полковни-
ку Перекрестову, який походив 
із слобідського козацького стар-
шинського роду. Але в 1704-му 
цар позбавив його посади і кон-
фіскував маєтки, зокрема і Пар-
хомівку. Через кілька десятків 
років це було вже велике село з 
населенням 1782 особи, нале-
жало воно до Котелевської со-
тні Охтирського полку. У 1765-
му імператриця Катерина ІІ за 
особливі заслуги перед російсь-
кою імперією подарувала Пархо-
мівку графу Івану Подгорічані, 
який належав до старовинного 
сербського роду, а у російському 
підданстві був бригадиром, гене-
рал-поручиком, першим коман-
диром Охтирського гусарсько-
го полку. Саме Подгорічані для 
себе побудували уже наприкінці 
XVIII століття в Пархомівці дво-
поверховий будинок-«палаццо». 
Згодом він перейшов у власність 
цукрозаводчика Харитоненка.
 Після більшовицької «на-
ціоналізації» у «палаццо» роз-
містилася контора цукрозаво-

ду. Це зберегло будівлю. Нині у 
ній 12 залів музею, де є графіч-
на робота Тараса Шевченка, три 
невеликі акварелі Айвазовсько-
го, по одному малюнку Малеви-
ча, який у дитинстві жив у Пар-
хомівці, і Кандинського; «Вес-
на» французького імпресіоніста 
Піссаро, чиї картини зберігають-
ся у паризькому музеї д’Орсе і 
Метрополін-музеї у Нью-Йорку; 
два рисунки Пікассо і глечик iз 
розписом за його ескізом. Зага-
лом у Пархомівському худож-
ньому музеї налічується близь-
ко 7 тисяч одиниць збереження 
основного та науково-допоміж-
ного фондів. Є роботи Брюлова, 
Шишкіна, Рєпіна, Маяковсько-
го. Через проблеми з наявністю 
виставкових площ одночасно ек-
спонуватися можуть лише близь-
ко 1000 творів мистецтва. 

«Райдуга» мистецтва 
найвищого гатунку
 А починався Пархомівський 
музей із захоплення шкільного 
учителя Панаса Федоровича Лу-
ньова. Народився він 1919 року 
в Курській губернії. Підлітком 
переїхав із батьками на Донбас; 
у Сталіно, нинішньому Донець-
ку, закінчив школу. Із 1937-го по 
1940-й навчався на історичному 
факультеті Київського держуні-
верситету імені Шевченка. У жов-
тні 1941 року був захоплений у по-
лон і перебував у німецьких табо-
рах до 11 серпня 1945 року. А вже 
з 15 вересня 1945-го працював у 
Пархомівці на Слобожанщині 
вчителем історії. У 1947-1949 за-
кінчив екстерном повний курс іс-
торичного факультету Харківсь-
кого університету імені Горького. 
Ця хронологія, звичайно, викли-
кає деякі питання стосовно того, 
як після полону органи дозволи-
ли молодому чоловіку працюва-
ти у школі. Але завжди у житті є 

винятки з правил.
 Офіційно Пархомівський істо-
рико-художній музей за ініціати-
вою Луньова було засновано 1955 
року. Уже до цього історик купу-
вав раритети, які багато хто вва-
жав за непотрібний мотлох, у міс-
цевих жителів та на «блошиному» 
ринку в Харкові, куди дiставати-
ся було не так і просто із глибин-
ки, що не мала прямого сполучен-
ня з обласним центром. Потяг до 
збирання цінних речей у Панаса 
Луньова, пишуть, закладався у 
сім’ї, яка мала навіть першодрук 
Івана Федорова. На Харківщині 
цінних раритетів було немало, 
оскільки тут на рубежі ХІХ-ХХ 
століть дуже заможні виробнич-
ники облаштували собі маєтки, 
зокрема, Харитоненки, Кенінг. 
Після більшовицького перево-
роту багато цінних речей із них 
просто викидали, не розуміючи 
цінності, а хтось підбирав за при-
нципом «хай буде». 
 Шкільний учитель організу-
вав спочатку історичний гурток, 
потім історико-мистецький клуб 
«Райдуга», які практично ство-
рювали одне ціле з музеєм. Упро-
довж 46 років Панас Луньов ке-
рував музеєм (більше 30 років на 
громадських засадах), поповню-
вав колекцію, виборював для неї 
приміщення. У контору, на пер-
ший поверх, їх пустили, коли те-
левізійники, зацікавлені зніма-
ти про надзвичайний сільський 
музей, сказали, що не будуть по-
казувати картини у комірчині. 
Коли медійники поїхали, а міс-
цеві начальники почали виселя-
ти зі своєї території, Луньов при-
грозив здійняти великий скан-
дал про окозамилювання і не-
поважливе ставлення до дітей і 
мистецтва. 
 У колекції Пархомівського 
музею багато подарованих кар-
тин: російськими Ермітажем, 

Музеєм образотворчого мистец-
тва імені Пушкіна, Всесоюзним 
виробничо-художнім комбіна-
том імені Вучетича, авторами. 
Роботи Пікассо, наприклад, пре-
зентував письменник Ілля Ерен-
бург. Копію скульптури Ніфер-
тіті прислали з Німеччини, піс-
ля того як школярі з Пархомівки 
побували у Дрезденській галереї. 
Панас Федорович умів наполег-
ливо стукати в усі двері. Йому 
відповідали, зокрема і тому, що 
у СРСР треба було мати прикла-
ди зразкового виховання підрос-
таючого покоління.

Соціальна відповідальність 
банку
 Нині Пархомівський музей є 
автономним відділом Харківсь-
кого художнього музею. Дев’ять 
років тому йому присвоїли ім’я 
засновника — Панаса Луньова. 
Втім із 2011-го несподівано виник-
ла проблема з давно обжитим при-
міщенням, яке встигло до того ста-
ти приватною власністю. «Палац-
цо» був на балансі одного з пархо-
мівських сільгосппідприємств, 
яке збанкрутувало і підлягало 
ліквідації. Історичне приміщен-
ня, в якому розташувався унікаль-
ний музей, переходило у власність 
банку ПУМБ, у якого фірма кіль-
ка років була позичальником. 

 «Ми відчуваємо свою со-
ціальну відповідальність, тому 
рішення віддати приміщен-
ня самому музею було прийня-
то майже одразу, — розповідає 
голова правління ПУМБ Сергій 
Черненко. — Банк зареєстру-
вався і став переможцем торгів 
з викупу будинку, за підтрим-
ки Харківської ОДА. Нас чека-
ла велика робота з його доку-
ментацією та реєстрацією, ос-
кільки юридично нічого не було 
оформлено. Переконаний, що 
сільські музеї варті уваги і під-
тримки з боку великого бізнесу 
та шанувальників української 
культури, а меценатство — це 
невід’ємна частина становлення 
українського народу та соціаль-
на проекція нашого теперішньо-
го і майбутнього».
 Тож 30 вересня у Пархомівці 
за участю великої громади міста, 
голови ХОДА Юлії Світличної, 
голови правління ПУМБ Сергія 
Черненка, директорів Харківсь-
кого художнього музею Валенти-
ни Мизгіної та Пархомівського 
— Олени Семенченко відбулася 
урочиста передача приміщення 
як благодійного внеску на баланс 
обласного комунального закладу 
«Харківський художній музей», 
відділом якого є Пархомівський 
музей. ■

АРТ-ПРОСТІР

Наш маленький Лувр
Після кількох років очікування виселення Пархомівський музей 
отримав у подарунок приміщення 
Валентина САМЧЕНКО

Комерційний банк подарував музейникам Харківщини будівлю Пархомівського художнього музею, де є 
роботи Пікассо, Малевича і Кандинського, — подія неординарна. Свого часу «палаццо», який став кон-
торою цукрового заводу за радянських часів і в якому спочатку випадково опинилася унікальна збірка 
картин  сільського учителя, банк викупив iз торгів під час процедури ліквідації колишнього власника. І 
в останній день вересня передав символічний ключ від приміщення пархомівчанам.

■

У Пархомівці є три оригінали робіт Пабло Пікассо.❙

Панас Федорович Луньов.❙

Картини Казимира Малевича і Василя Кандинського.
Фото Вікторії КОТЕНОК.

❙
❙
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Кокосова ніжність
 Даремно Андрій дивується, 
бо шлях до жіночого серця та-
кож лежить нехай не безпосе-
редньо через шлунок, але через 
піклування і зацікавлення упо-
добаннями своєї половинки точ-
но. Жінкам ще приємніше, коли 
чоловік приготує те, що любить 
саме вона. Як бачимо з при-
кладів, навіть побутові супере-
чки це повністю нівелює. 
 Тому, чоловіки, беріть на оз-
броєння поради Андрія Воли-
ка — і про те, що їжа — це  той 
же прояв любові і турботи, і що 
чоловікам під силу все і навіть 
кулінарія, і про те, що готувати 
— це просто приємно навіть для 
себе. 
 «За основу взяв головне бать-
кове правило: готувати треба з 
душею, тоді навіть банальний 
вінегрет буде смачний. До речі, 
згадалося, як він колись з варе-
ного буряка вирізав троянду і 
вмостив її серед тарілки з тим-
таки вінегретом. Мені здаєть-
ся, що я досі смачнішого за той 
простий салат не їв. Знаєте, це, 
здавалося б, така мала деталь, 
але вона так багато для мене ва-
жить», — написав Андрій Во-
лик наступний дитячий спогад. 
 Андрій веде кулінарний блог 
і ділиться власними рецептами в 
ЗМІ. Каже, що вони перевірені 
вже не раз, тому можна сміливо 
пробувати. Чоловікам радить 
ламати стереотипи про те, що 
кухня — жіноча територія, бо 
насправді це спільна територія. 
І якщо чоловік помиє посуд, ко-
рона з нього не спаде, а, навпа-
ки, укріпиться. 
 «Люблю готувати різно-
манітні страви. Обожнюю стра-
ви з риби та випічку», — далі 
пише про себе блогер, але я ро-
зумію, що страви з риби — на 
черзі. Бо мені просто не терпить-
ся поділитися враженнями про 
те, що випічка за його рецеп-
том вдається чудовою з першого 
разу. У мене є досвід, правда, ви-
пікання одного його торта, але 
це вже «лакмусовий папірець» 
того, як вдаються страви за Ан-
дрієвими пропорціями.
 А похвалитися я хочу коко-
совим тортом з курагою. Торт 
сам по собі — це те, що завжди 
з тобою (зі мною), але мене заці-
кавив коментар Андрія про ньо-
го, що він без борошна і тому 
не особливо калорійний, проте 
дуже смачний. Про калорії не 
скажу — не  рахувала, а от те, 
що смачний — із задоволенням 
підтверджую. 
 «Якщо ви любите кокосову 
стружку, то цей рецепт саме для 
вас. Її тут дуже багато. Так само, 
як і кураги. Ще один плюс — 
торт без борошна, тому підійде 
тим, хто слідкує за вагою. Зага-

лом рецепт не складний і підій-
де як початківцям-кондитерам, 
так і професіоналам. Адже поєд-
нання смаків просто неймовір-
не», — це дослівний коментар 
автора рецепта. 
 Знадобиться, для тіста: яйця 
— 6 шт. (білки відділити від 
жовтків), 100 г цукру, 125 г ко-
косової стружки, чайна ложка 
ванільного екстракту. 
 Для крему: 125 мл апельси-
нового соку, 75 г кураги, 125 г 
кокосової стружки, 125 г цукру, 
чайна ложка лимонного соку, 
280 мл жирних вершків, свіжа 
м’якоть кокоса (може бути цед-
ра лимона чи апельсина, яку 
нарізають смужками, а можна 
і курагу тоненько порізати) — 3 
столові ложки і 90 мл води. 
 Розігрійте духовку до 180 
градусів. В окремій посуді збий-
те жовтки з цукром. Аби вони 
побіліли. Також окремо збийте 
білки в густу піну. Спочатку до 
збитих жовтків додайте кокосо-
ву стружку. Робіть це обереж-
но. Потім підмішайте обереж-
но збиті білки. Легенько пере-
мішайте. І викладіть у глибоку 
форму діаметром 21 см. Випі-
кайте 45 хвилин.
 Доки корж випікатиметься, 
промийте курагу і подрібніть її. 
Нагрійте апельсиновий сік. Але 
щоб не закипів. Покладіть рів-
номірно в нього курагу. Накрий-
те кришкою. Курага за цей час 
розм’якне і набере в себе апель-
синовий сік. Скропіть холодною 
водою кокосову стружку. Змі-
шайте воду, цукор і лимонний 
сік у каструльці. Додайте ко-
косову стружку і варіть 5-7 хв. 
Раджу спостерігати за процесом 
і помішувати, аби не пригоріло. 
Стружка має розм’якнути і ста-
ти кремоподібною. Після цього 
викладіть курагу на паперовий 
рушник. Збийте вершки. 
 Торт збирається наступним 
чином. Розрізаєте корж на дві 
частини. На нижню кладете по-
ловину кокосового крему. Потім 
викладаєте курагу. Зверху реш-
ту крему. Накриваєте коржем. 
І зверху обмазуєте торт збити-
ми вершками. Зверху прикра-
шаєте або свіжою кокосовою 
м’якоттю, або цедрою. 

Імбирна коврижка
 Осінь усе наполегливіше за-
прошує до чаю, з чаєм хочеть-
ся запашної випічки. Трошки 
можна, головне — додати в неї 
корисних інгредієнтів. Про ко-
рисність імбиру ми вже читали 
не раз, на черзі — використати 
його, приміром, в імбирній ков-
рижці за рецептом Андрія Воли-
ка. «Дуже смачна і корисна ім-
бирна коврижка «народилася» в 
Шотландії. Може стати чудовою 
альтернативою перекусу з чаєм 
на роботі. Досить добре збері-
гається», — заохочує він.
 Потрібно: борошно — 175 г, 
вівсяна мука — 50 г, сода — 1,5 
ч. л, мелений імбир — 1 ст. л, цу-
кор (світло-коричневий) — 75 г, 
мед або патока 100 г, вершкове 
масло — 75 г, яйце (розмішайте) 
— 1 шт., молоко — 150 мл, род-
зинки — 125 г.
 У мисці змішайте обидва 
види борошна, соду та імбир.
 Розтопіть вершкове масло з 
цукром і медом у великому со-
тейнику. Зніміть з вогню і додай-
те яйце та молоко, добре вимі-
шайте. Додайте сухі інгредієн-
ти, розмішайте до однорідності, 
наприкінці додайте родзинки.
 Поставте на деко форму, ви-
лийте в неї тісто. Випікайте го-
дину при температурі 170 гра-
дусів. Коли допечеться, зали-
шайте коврижку у формі, доки 
не вистигне. Перед подачею 
наріжте шматками.
 Ще одна порада: випікайте 
коврижку в квадратній формі, 
тоді у вас вийдуть рівні квадра-
тики, коли будете розрізати.
 Можна також замінити род-
зинки консервованим імбиром, 
але це для палких шанувальни-
ків пікантного смаку.
 Подавати можна з вершко-
вим кремом та фруктами, гарно 
пасує до нектаринів.

Рости, хлібцю, на славу отцю!
 Так-так, чоловіки також 
уміють пекти хліб! Не знаю, як 
хто, а я чомусь вважаю випікан-
ня хліба вершиною кулінарної 
майстерності. Бо хліб відчуває 
руки, думки, так колись мене 
вчила бабуся. Напевне, так і є. 
 Але боятися того, що не вдас-

ться, не варто. Якщо навіть чо-
ловікам вдається, то жінкам — і 
поготів! Тим паче, що хліб, який 
він пропонує спекти, — цільно-
зерновий, корисний для жіночої 
фігури, шкіри, і не лише. А чо-
ловіки просто люблять свіжий 
хрумкий хліб, тому сто причин 
його спекти сходяться на одно-
му — на точному рецепті. 
 Андрій пропонує свій варіант, 
але на початку знову ж таки ко-
ментує рецепт і продукт: «Хліб 
за цим рецептом особливий, він 
дуже поживний та багатий на різ-
номанітні вітаміни. На мій пог-
ляд, у нього є лише один недолік 
— він досить довго готується (тіс-
то має підходити до 8 годин), але 
повірте — результат цього вар-
тий. Знаю, що закваску можна 
приготувати самому, але я пішов 
легшим шляхом і придбав у ма-
газині екопродуктів».
 Інгредієнти: Закваска — 
300 г, вода — 500 мл, сіль 
морська — 1-2 ч. л, мед — 50 — 
100 г, борошно цільнозернове — 
700 г, олія — 2 пригорщі, інші 
злаки за смаком — 2-3 ст. л.
 Перший етап приготування 
— змішуємо у великій мисці за-
кваску з теплою водою (бажа-
но дерев’яною ложкою) до того, 
аби утворилась більш-менш од-
норідна маса. Потім поступово 
додаємо борошно і продовжує-
мо перемішувати, доки не утво-
риться тісто. Миску з тістом на-
криваємо рушником і ставимо у 
тепле місце на 1-1,5 години. Піс-
ля чого відбираємо від загальної 
маси 300 г і кладемо у півлітрову 
банку, це буде закваска для на-
ступного разу.
 Тепер додаємо до тіста мед, 
сіль і олію, а також різноманіт-
ні злаки, які вам найбільше до 
вподоби. До цього тіста можна 
додати до 200 г іншої муки, на-
приклад вівсяної або жит ньої. 
Можна і не додавати. Добре 
вимішуємо тісто і ставимо під-
ходити у тепле місце ще годин 
на шість. Якщо дуже поспішає-
те то можна і на чотири, але не 
менше. Власне для цього хліба 
дуже важливим є те, аби тісто 
добре вистоялось.
 Перед випіканням формує-
мо тісто у буханку і перекла-
даємо у форму. Можна пома-
зати верх буханки збитим біл-
ком і посипати зверху зернята-
ми кунжуту. Духовка має бути 
розігріта до 200 градусів. В та-
кому режимі випікаємо хліб 10 
хв. Потім зменшуємо до 180 і 
печемо ще 50 хв. Після того, як 
хліб спечеться, витягніть його з 
духовки і накрийте рушником. 
Пам’ятайте, що гарячий хліб 
їсти не рекомендують, це нега-
тивно впливає на травлення і 

може викликати розлад шлун-
ка. Хліб за цим рецептом дуже 
смачний і довго не черствіє.

Хліб традиційний
 Є в Андрія і досвід випікання 
такого хліба. «Приготувати хліб 
власноруч досить легко, при цьо-
му ви завжди будете впевнені в 
його якості. В нагороду також 
отримаєте задоволення від са-
мого процесу замішування тіс-
та, ну і, звичайно, сам запаш-
ний хліб. Але пам’ятайте голо-
вну умову — у вас має бути хоро-
ший настрій і чисті думки, тоді 
й хліб буде смачним», — радить 
кулінарний майстер. 
 Потрібно: цукор — 1 ч. л, 
вода тепла або молоко — 225 мл, 
сухі дріжджі — 1,5 ч. л або пре-
совані 11 г, борошно — 375 г., 
сіль — 1 ч. л.
 Розчиніть цукор у 150 мл 
води. Покладіть туди дріжджі і 
розмішайте. Залиште на 20-30 
хвилин. У великій мисці змі-
шайте борошно з сіллю, зробіть 
у центрі отвір і влийте туди опа-
ру і решту води. Перемішайте 
все дерев’яною ложкою, потім 
вимішайте руками і сформуйте 
кулю.
 Перекладіть тісто на посипа-
ну мукою поверхню і вимішуй-
те 5 — 10 хв., доки тісто не стане 
еластичним. Притримуйте край 
тіста ребром долоні, другою ру-
кою тягніть його до себе.
 Складіть тісто пополам, по-
верніть на 90 градусів і пов-
торіть процес. Ви маєте відчути 
зміну в консистенції тіста після 
перших 5 хвилин замісу. Для 
цього етапу можна використо-
вувати міксер iз насадками-ві-
ничками, щоб удвічі зекономи-
ти час. Сформуйте з тіста кулю, 
обгорніть його намазаною мас-
лом харчовою плівкою і постав-
те в тепле місце підходити на 1-
2 години — тісто збільшиться в 
об’ємі вдвічі.
 Тісто має трохи липнути до 
рук. Перекладіть його з миски 
на посипану мукою поверхню, 
вибийте кулаком і вимішуйте 2 
хвилини. Надайте тісту форму бу-
ханки і перекладіть у форму. На-
крийте і залиште знову підходити 
на 30—40 хв., щоб тісто заповни-
ло форму повністю. Посипте тісто 
борошном і випікайте в розігрітій 
до 220 градусів духовці 25-30 хв. 
Готову хлібину можна визначи-
ти так: якщо постукати по дну — 
має лунати глухий звук.
 Осінь є сенс любити вже за 
це: за запашну випічку, за дух-
мяний чай в колі рідних і друзів 
і за піклування близьких і ство-
рення затишку. Створюйте, 
піклуйтеся і випікайте — при-
ємно все це ділити з рідними! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Любов і випічка
Іванофранківець Андрій Волик готує із задоволенням

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Поява чоловіка на кухні — таке ж звичне явище, як і поява снігу взимку чи дощу восени. Не стихійне 
лихо, звісно, але все одно напружує. Бо частенько він «матеріалізовується» на кухні саме тому, щоб 
щось «перекусити» між перекусами, і за кількістю переглядів холодильника чи каструль може конкуру-
вати з кількістю переглядів відомих роликів в інтернеті. 
Але часом буває не так. Іванофранківець Андрій Волик, журналіст і кулінарний блогер, любить кухню за 
те, що там можна, по-перше, творити а, по-друге, з допомогою кулінарних шедеврів висловлювати свої 
почуття. Цього він навчився у батьків і дуже добре переконався в дієздатності такого «прийому». 
«От образиться мама і не говорить із татом, а він навіть і не намагається починати діалог, бо знає, що ви-
нен, — написав Андрій. — І хоча винен він був не завжди, але спробуй доведи це жінці! І от так дметься 
вона, дметься аж до ранку, але рівно до моменту, коли з кухні починає долинати аромат свіжого борщу. 
Де й дівалася образа! І якщо хтось щасливий, коли їм чоловіки подають каву в ліжко, то моя мама, 
якби було зручно їсти, напевно, воліла б, аби в ліжко подавали борщ, бажано з пампушками, при-
правленими часничком. Досі не знаю достеменно, що тато клав у той борщ, але діяв він безвідмовно. 
Просто алхімія якась». 

Імбирна коврижка.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Андрій Волик.❙
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«Вітаю те, що один iз кращих футболістів української прем’єр-ліги 
прийняв українське громадянство».

Андрій Павелко
президент Федерації футболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Здається очевидним, що тренерські до-
сягнення Валерія Лобановського, Алекса 
Фергюсона, Жозе Моуріньйо та інших ве-
ликих метрів росли та примножувалися не 
в останню чергу завдяки їхнім максималь-
ним амбіціям. Без сумніву, й Андрій Шев-
ченко, ставши на шлях свого легендарного 
наставника, на новій для себе стезі також 
хоче досягти не менших успіхів, ніж під 
час своєї ігрової кар’єри.
Відбір на чемпіонат світу-2018 для на-
ціональної збірної України — нагадає-
мо, першого в кар’єрі Шевченка-тренера 
самостійного проекту — складається 
неоднозначно, адже може завершитися 
для «синьо-жовтих» як провалом (яким, 
вочевидь, вважатиметься четверте міс-
це), так і успіхом у вигляді здобуття пе-
репустки на «мундіаль».

Непростий ребус
 Попри те, що Шевченко лише робить 
перші самостійні кроки на тренерській 
ниві, розпочинати нову кар’єрну главу 
з невдачі амбітному та поважному фут-
болісту, думається, не надто хочеться. 
Аби кваліфікуватися на турнір, Анд-
рію Шевченку та його інтернаціональ-
ному тренерському штабу потрібно ви-
рішити непростий ребус — спарена зус-
тріч «синьо-жовтих» iз Косово та Хор-
ватією.
 Звісно, було б значно простіше, якби 
матч проти одного з головних фаворитів 
«пульки» стояв у розкладі окремо, про-
те після «підселення» до нашої групи 
косоварів (а право брати участь у між-
народних змаганнях їхня збірна отри-
мала від ФІФА та УЄФА вже після же-
ребкування кваліфікації ЧС-2018) мож-
ливостей для календарних варіацій у 
новоствореному секстеті не стало.
 Проблема ж спарених поєдинків для 
збірної України добре відома: зіграти 
на одному, високому, рівні два поспіль 
матчі з коротенькою перервою у наших 
хлопців виходить не так часто. Яскра-
вий тому приклад — нещодавня «спар-
ка» з Туреччиною та Ісландією, котра, 
принісши команді Шевченка лише по-
ловину від максимуму, знову віддали-
ла «синьо-жовтих» від прохідних пози-
цій. І хоча перед вирішальним спуртом 
українська збірна посідає в групі чет-
верте місце, подвійний успіх у матчах 
з Косово та Хорватією дозволить підня-
тися на одне з двох перших місць. 

Із серцем — iз Бразилії
 Словом, у заключних поєдинках від-
бору Шевченку потрібен, без права на 
помилку, максимальний результат. При 
цьому впевненості в успішному підсум-
ку обох двобоїв ніхто не має. У кожно-
му з поєдинків над нашими футболіста-
ми висітиме неймовірний тягар відпові-
дальності. Відтак максимальної віддачі 
потребуватиме не тільки доленосна гра з 
хорватами, а й зустріч iз командою Косо-
во, за якою в нашому секстеті закріпив-
ся статус аутсайдера.
 Не дивно, що саме напередодні цих 
дуелей у таборі національної збірної Ук-
раїни з’явився несподіваний «легіонер». 
Розмови про те, що трійка бразильців, 
котра виступає в чемпіонаті України: 
Тайсон, Марлос та Мораес, — може під-
силити команду Шевченка,  почалися 
тоді, коли у штаті ФФУ розпочав свою 
роботу Мирон Маркевич.
 Утім, коли після пожвавлення цієї 
теми виклик до збірної Бразилії отри-
мав Тайсон, а Мораес поїхав в оренду до 
Китаю, «натуралізаційний» процес на-
чебто затих.
 То ж новина про те, що 29-річний 
Марлос отримав український паспорт, 
перезаявляється «Шахтарем» в УПЛ як 
українець і може з’явитися в таборі «си-
ньо-жовтих» стала суцільною несподі-
ванкою. Утім це факт. І вже найближ-
чого уїк-енду уродженець Бразилії Мар-
лос, який з 2012 року грає в УПЛ, зможе 
дебютувати у складі української збірної, 
ставши слідом за своїми колишніми од-
ноклубниками «Металіста» — Деви-
чем та Едмаром — третім натуралізова-
ним для футбольної збірної іноземцем. 
Прибувши в розташування «синьо-жов-
тих», новачок пообіцяв вивчити слова 
українського Гімну та підтягнути знан-
ня російської, аби спілкуватися з коле-
гами без перекладача. При цьому очіль-
ник «синьо-жовтих» заявив, що особ-
ливих преференцій (окрім, певно, пе-

рекладача) Марлос не матиме, й місце в 
«основі» збірної має заслужити.
 Необхідність натуралізації Марло-
са для клубних потреб «Шахтаря» зро-
зуміла — подiбних історій свого часу то-
чилося дуже багато навколо «Металіс-
та», де за часів Мирона Маркевича було 
занадто багато іноземців. Чому ж знадо-
бився атакувальний півзахисник iз Пів-
денної Америки Андрію Шевченку, зро-
зуміти також не складно. У нинішньо-
му кваліфікаційному циклі, формуючи 
«кістяк» збірної, її тренерський штаб 
зробив ставку на футболістів «Шахта-
ря». Однак, маючи хороші здобутки у 
клубі, похвалитися аналогічного роду 

досягненнями на рівні збірної «гірни-
ки» чомусь не можуть. Але, слідкуючи 
за нещодавнім матчем «Шахтаря» проти 
«Наполі» в Лізі чемпіонів, Андрій Шев-
ченко вкотре побачив, що з бразильсь-
ким «двигуном» та без нього українські 
збірники донецького клубу грають абсо-
лютно по-різному.
 Наскільки правильним буде таке 
припущення, вже зовсім скоро пока-
жуть поєдинки збірної. Ну, а щоб в Ук-
раїні з’явилися свої креативні плеймей-
кери, котрі зможуть розганяти атаки 
вітчизняних флагманів та національ-
ної збірної, доведеться ще трохи поче-
кати. ■

ЗБІРНА

Без права на помилку
Перед вирішальними поєдинками відбору на ЧС-2018 в українській збірній 
з’явився «чарівник м’яча» з Бразилії

■

Після п’яти років виступів в українській прем’єр-лізі бразилець Марлос став громадянином 
України й слідом за цим отримав запрошення до національної збірної.
Фото УНІАН.

❙
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Григорій ХАТА

 Всесвітня антидопінгова 
агенція, покликана на бороть-
бу із застосуванням у спорті до-
пінгу, існує з 1999 року, й від-
тоді регулярно звітує про фак-
ти дискваліфікацій порушни-
ків «чистої гри». Утім, коли 
кількість випадків застосуван-
ня заборонених препаратів по-
чала зростати в геометричній 
прогресії, іншими словами — 
застосування допінгу набуло 
системного характеру, WADA 
також довелося перейти від 
персональних до групових за-
собів впливу.
 Так, заручившись у бороть-
бі з порушниками антидопінго-
вих правил підтримкою Між-
народного олімпійського ко-
мітету, у WADA вирішили, 
що відповідальність за чисто-
ту кожного виду спорту мають 
нести міжнародні профільні 
федерації.
 По суті першим господар-
ством, де заявили про факти 
масового характеру ігноруван-
ня антидопінгових норм, ста-
ла Міжнародна федерація лег-
кої атлетики, нове керівниц-
тво якої у повному складі від-
сторонило від Олімпіади-2016 
та інших міжнародних змагань 
російських легкоатлетів.

 На хвилі того скандалу не 
всі помітили, що, окрім лег-
коатлетів, не приїхали до Ріо-
де-Жанейро й представни-
ки російської важкої атлети-
ки, котрі разом із болгарською 
збірною отримали від профіль-
ної федерації олімпійський 
«бан». Утім на цьому боротьба 
Міжнародної федерації важкої 
атлетики за чистоту свого виду 
спорту не завершилася.
 Продовжуючи отримувати з 
WADA неприємні сигнали про 
позитивний характер перепро-
вірки допінг-тестів, які здава-
лися атлетами на Іграх у Пе-

кіні-2008 та Лондоні-2012, ви-
конавчий комітет Міжнародної 
федерації важкої атлетики ви-
рішив відсторонити від участі 
в чемпіонаті світу-2017 пред-
ставників одразу десяти на-
ціональних федерацій, моти-

вуючи свої рішення тим, що 
в окремих регіонах кількість 
допінг-випадків є абсолютно 
неприпустимою.
 Зрештою, було виріше-
но, що федерації, спортсме-
ни котрих тричі і більше разів 

мали позитивні допінг-тести на 
Іграх-2008 та 2012, отримають 
річну дискваліфікацію. До чис-
ла тих, хто пропустить найбли-
жчі старти, зокрема й ЧС-2017 
в Анахаймі, потрапили збірні 
Вірменії, Азербайджану, Біло-
русі, Китаю, Молдови, Казах-
стану, Росії, Туреччини та Ук-
раїни.
 Якщо у росіян нарахували 
одразу десять «проколів», то 
на рахунку нашої національ-
ної федерації подібних допін-
гових конфузів — три. Допін-
гові історії срібних призерок 
Пекіна Ольги Коробки та На-
талі Давидової, а також воло-
дарки лондонської «бронзи» 
Юлії Калини змушують тепер 
вітчизняну Федерацію важкої 
атлетики оголосити для націо-
нальної команди незаплано-
вані річні канікули. «Вважаю, 
що рішення занадто суворе, з 
огляду на те, що ні в чому не 
винні спортсмени повинні від-
повідати за промахи своїх по-
передників», — заявив віце-
президент федерації, олім-
пійський чемпіон-2012 Олек-
сій Торохтій. Утім, послання 
керівника IWF Тамаша Аяна 
цілком чітке: за чистотою 
своїх атлетів повинні стежи-
ти саме національні важкоат-
летичні федерації. ■

ВАЖКА АТЛЕТИКА

За чисте господарство
Українських 
важкоатлетів на один 
рік відсторонили 
від усіх змагань за 
допінгові «проколи» 
їхніх попередників

■

Минув час — і радість від олімпійського успіху Юлії Калини 
в Лондоні змінив розпач.
Фото з сайта fakty.ua.
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 — Ви щасливі у своєму сі-
мейному житті?
 — Ми так міцно кохаємо 
одне одного, що вже тричi від-
кладали розлучення!

* * *
 У книжковому магазині чо-
ловік крутить у руках книжку 
«Зроби сам», потім приречено 
кладе на місце і звертається до 
продавчинi:
 — Скажіть, а у вас часом не 
знайдеться книжка «Зроби, дру-
жина»?

* * *
 Материнське напуття перед 
весіллям:

 — Донечко, хочу дати тобі 
добру пораду: ніколи не спе-
речайся з чоловіком. Відразу 
плач.

* * *
 — Фімо, і де ти познайомив-
ся з такою дівчиною?
 — На Дерибасівській, під 
ліхтарем!
 — І що, ліхтар тоді не працю-
вав?

* * *
 — Коли йде якась гарненька 
жінка, ти на неї так дивишся, ніби 
забув, що одружений!
 — Навпаки. Тільки тоді я про 
це й згадую!

По горизонталі: 
 2. Ракетна установка, яка зби-
ла пасажирський літак біля Тореза в 
липні 2014 року. 4. Свято козацтва 
та захисників України. 7. Армія, яку 
започаткував у 1942 році на Поліс-
сі Тарас Бульба-Боровець. 8. Шекс-
пірівський король. 9. Користувач ме-
режі мобільного зв’язку. 11. Столиця 
Закарпаття. 12. Велика монархічна 
держава з приєднаними колонія-
ми. 15. Найдавніша збірка епічних 
творів ісландської літератури. 17. 
Список запитань особистого харак-
теру, на які треба дати відповідь. 20. 
Японська мафія. 24. Скандинавське 
бешкетне божество жартів та обма-
ну. 26. Короткочасний стрибок елек-
тричного струму, раптове нервове 
збудження чи внутрішній поштовх. 
27. Зневажлива назва простолюди-
на, грубого і неосвіченого. 28. Чесь-
кий композитор, автор опери «Ру-
салка». 30. Електрично зарядже-
на частинка. 31. Хліб, каша, борщ, 
котлети. 32. Український компози-
тор, автор пісні «Мамина світлиця» 
та «Пшеничне перевесло». 33. Екс-
курсовод.
По вертикалі:
 1. Африканський революціонер 
і перший прем’єр-міністр Демокра-
тичної Республіки Конго. 2. Столиця 
Таїланду. 3. Музичний інструмент, 
який Клара вкрала у Карла. 4. Бать-
ко діда чи дід батька. 5. Романтич-
не побачення. 6. Рухлива риба з ви-
довженим гнучким тілом. 10. Дріб-

на комаха-паразит, що обсідає лис-
тя квітів і плодових дерев. 13. Одне 
з семи чудес античного світу, розта-
шоване в Александрії. 14. Інженер-
но-технічні заходи. 16. Російський 
письменник, лексикограф, етног-
раф данського походження, що пуб-
лікувався під псевдонімом Козак 
Луганський. 18. Адміністративно-
територіальна одиниця у Стародав-
ньому Єгипті. 19. Ім’я хорватського 
легіонера бразильського походжен-
ня, що донедавна грав за «Шахтар». 
21. Британський письменник, літе-
ратурний «батько» Мауглі. 22. Тру-
тень, нероба. 23. Офіційна назва 
аміаку. 25. Чорна тополя. 26. Одна з 
найбільших річок Індії. 29. «Ходить 
гарбуз по городу, питається свого 
роду: «Ой, чи живі, чи здорові ... ро-
дичі гарбузові?» (Народна пісня). 
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 А що, єноти — теж люди і 
ніщо людське їм не чуже. Особ-
ливо, якщо їм доводиться мати 
справу з людьми. Лише так мож-
на пояснити інцидент, який тра-
пився на Буковині у містечку Сто-
рожинець, куди на гастролі приї-
хав цирк «Орбіта».
 Спочатку все було гаразд. А 
однієї ночі дресировані єноти виб-
ралися з клітки і вирішили вночі 
прогулятися містечком. На очі їм 
потрапила продуктова крамничка 
через дорогу від циркового шат-
ра. Невідомо, як тварини пробра-
лися до середини, однак на ранок 
власниця магазину, прийшовши 
на роботу, застала жахливу кар-
тину: на підлозі валялися погри-

зені шматки сиру і ковбаси, інші 
продукти теж були розкидані по 
підлозі. Але найцікавіше, що єно-
ти спромоглися скинути з верхніх 
поличок кілька пляшок дорогого 
алкоголю. А розбивши їх, вихлеб-
тали все, що було на підлозі. Зага-
лом, як підрахувала власниця ма-
газину, тварини завдали збитків 
на 46 тисяч гривень.

 Адміністратор цирку спочат-
ку заперечував причетність до 
розгрому хвостатих артистів, а 
тоді змушений був визнати вину. 
Тим більше що в єнотів після ви-
питого почалася aлкогольна ін-
токсикація, їм довелося викли-
кати ветеринара. «Я був нa місці, 
бaчив розбиті пляшки горілки, ко-
ньяку, пивa — все це видудлили. 

Єноти були нетверезі, з зaпaхом. 
Думaю, з ними все буде «о’кей», 
єнотів підлікують, прокaпaють», 
— цитує сайт «Молодий букови-
нець» слова aдміністрaтора цир-
ку Василя Колоса.
 Утім, як таке могло стати-
ся, що тварин потягло на спир-
тне, він і сам не розуміє. «Нaші 
єноти схильностей до aлкоголю 
рaніше не проявляли. Що поро-
биш — твaрини живуть пліч-о-
пліч iз нaми і переймaють погaні 
звички деяких людей», — при-
пустив aдміністрaтор.
 Із власницею магазину вда-
лося досягти порозуміння і до 
поліції вона звертатися не стала. 
З одного боку, що з тих єнотів узя-
ти? А з іншого — за таку рекламу 
можна і на збитки закрити очі. ■

Аліса КВАЧ

 Якщо ти зірка, то будь готовою до того, 
що про тебе знатимуть усе — і телефонний 
номер, і подробиці особистого життя, і номер 
таксі, на якому раз у житті їздила по справах. 
І не лише вдячні фани, а й аферисти, які шука-
ють різні можливості, щоб нажитися, а на зір-
ках — тим більше.
 Жертвою таких аферистів стала і відома 
українська співачка і волонтер Анастасія При-
ходько. Доки вона з чоловіком летіла із Сак-
раменто до Парижа, шахраї зателефонува-
ли Настиній свекрусі й повідомили, що пара 
потрапила в катастрофу і потребує допомоги. 
Налякана жінка віддала невідомим усі свої 
заощадження та кошти, позичені у кума При-
ходько. 
 Про це співачка повідомила у відеозвер-
ненні, яке розмістила на своїй сторінці у соц-
мережі. «Вони сказали, що у мене — перелом 
ключиці, а у чоловіка — проблеми з хребтом. 
Вони знали все: що мене немає в країні, що ми 
протягом десяти годин без зв’язку», — роз-
повіла співачка, зазначивши, що після інци-
денту у жінки стався нервовий зрив.
 До речі, це не перший випадок, коли шах-
раї наживаються на її рідних. Раніше невідомі 
о другій ночі зателефонували її бабусі, повідо-

мивши, що онука збила людину і пере-
буває під слідством. Шокована бабуся 
так само винесла серед ночі усе, 
що мала, і віддала невідомим.
 Розповідаючи про це, 
Анастасія Приходько застерег-
ла всіх від повторення цих поми-
лок і порадила мати в родині сло-
во-пароль, яке знатимуть лише 
вони і яке дозволить відрізни-
ти справжню біду від вига-
док аферистів. «У кож-
ній сім’ї повинно бути 
кодове слово, на-
певно. Спочат-
ку — шок, я 
розумію, але 
потім потрібно 
запитати якесь 
домашнє сло-
во, яке знаєте 
тільки ви», — 
порадила співачка.
 Думаю, першими 
цією порадою мають ско-
ристатися рідні Насті. Бо не 
хочеться через кількох негід-
ників втрачати віру в людей за-
галом. ■

ШАХРАЙСТВО

Тривожний дзвінок
Родина Анастасії Приходько 
стала жертвою телефонних аферистів

■

СМІХ І ГРІХ

Не пий, єноте!
На Буковині циркові тварини 
розгромили продуктову крамничку

■

Анастасія 
Приходько.

❙
❙

5 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температу-
ра вночi +8...+10, удень +13...+15.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +7...+9, 
удень +15...+17.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +8...+10, 
удень +14...+16.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, 
удень +18...+20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, не-
великий дощ. Трускавець: уночi +8...+10, 
удень +13...+15. Моршин: уночi +9...+11, 
удень +14...+16.

На 29-му Конкурсі молодих учених 
Європейського Союзу в Таллінні випускниця 
КПІ  Яна Жабура виборола друге місце
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