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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,78 грн 

1 € = 27,22 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Нафта: 
час дешевшати
Проти дорогої нафти нині грають активність країн-видобувачів, 
успіхи американських сланцевих компаній — 
і зниження споживання бензину
стор. 8 »

Падаючи, нафта здатна розставити геополітичні акценти. ❙

Андрій Кокотюха: Є глядач, з яким 
погано працюють

Як Шевченкову «Катерину» адаптують 

на сучасний лад, переосмислюють 

поняття «москаль» й про інші тонкощі 

телевиробництва, розповідає 

сценарист і письменник 
стор. 12 »

У Польщі 

розпочалися 

Світові дні 

молоді
стор. 5 »

Як на титановій 
бочці

Через видобуток корисних 

копалин Житомирщина 

може втратити кілька сіл 

і майже 400 га землі
стор. 3 »

Ісус, Франциск і комерція



СЕРЕДА, 27 ЛИПНЯ 20162 ІнФорУМ
«У порядку запобігання можливих терористичних загроз і провокацій 
навколо хресної ходи Православної церкви (МП) мною було дано вказівки 
втрутитися в порядок анонсованої організаторами ходи по місту Києву». 

Арсен Аваков
міністр внутрішніх справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

Хресна хода
 Учора МВС  — силами Нацполіціі і Нацгвардії — за-
блокувало прохід хресної ходи, організованої УПЦ МП ву-
лицями Києва. «Безпека громадян — вище за релігійні ри-
туали», вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.  Він 
уточнив: «...отримавши відповідну інформацію, в порядку за-
побігання можливих терористичних загроз і провокацій нав-
коло хресної ходи Православної церкви (МП) мною було дано 
вказівки втрутитися в порядок анонсованої організаторами 
ходи по місту Києву». «Виявлені зранку муляжі мін і реаль-
ні бойові закладки з гранатами не залишили у нас сумнівів у 
реальності загроз і провокацій», — додав він. Учасників ходи 
планують перевозити по місту автобусами.

Лещенко: Луценко зустрічався 
з Коломойським?
 Нардеп від фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що Ген-
прокурор Юрій Луценко провів таємну зустріч з олігархом, 
власником групи «Приват» Ігорем Коломойським. Про це Ле-
щенко повідомив в ефірі каналу «112». За його словами, зус-
тріч відбулася приблизно один-два тижні тому в Івано-Фран-
ківській області, куди Луценко їздив для того, щоб представи-
ти нового прокурора. Лещенко висловив думку, що вони об-
говорювали «проблеми, які виникли у Коломойського».
 Пізніше Юрій Луценко спростував твердження Лещен-
ка. «Заснув о першій. Прокинувся о 7-й. За кавою дізнався, 
що сайт «УП» працює більше. Виявляється, о 2.35 ночі вони 
вирішили повідомити країні фантазію С. Лещенка про те, що 
Луценко під час поїздки в Івано- Франківськ таємно зустрі-
чався з Коломойським. Колеги журналісти! Щоб перевірити 
цю висмоктану з пальця фантазію, достатньо встати о 6-й, 
представити нового прокурора в Луцьку о 8-й, потім провес-
ти брифінг, зустрітися з бійцями АТО. Потім повторити це в 
Франківську, а потім — в Тернополі. Запевняю, що будь-який 
хронометраж покаже, що я не тільки не міг зустрітися з Коло-
мойським, а й просто пообідати. Ну і окремо — для детекти-
ва-початківця: Сергію, я цього року не тільки не бачився, а на-
віть по телефону не розмовляв iз Коломойським. Заспокойся. 
Я не становлю тобі конкуренцію з таємних зустрічей із олігар-
хами», — написав Луценко у відповідь Лещенку.

Українцям дозволять мати зброю?
 Заступник Генерального прокурора, головний військовий 
прокурор Анатолій Матіос виступає за легалізацію вогнепаль-
ної зброї серед населення. «Якби суспільство мало узаконену 
легальну зброю для самозахисту — середній клас без відхи-
лень у психіці та здоров’ї — тоді рівень самосвідомості і під-
тримки держави в разі партизанської війни і для самозахис-
ту від злочинців піднявся б на більш високий рівень», — ска-
зав Матіос.

У Києві — шкідлива димка 
 Кілька днів кияни спостерігають дивний білий дим у місті 
без запаху гарі. У прес-службі ДСНС України в місті Київ від-
звітували, що ні у самому місті, ні в області нічого не горить. 
А метеорологи зазначили, що причиною появи дивної димки 
над Києвом є температурна інверсія (підвищення температури 
з висотою в приземному шарі), слабкий вітер, відсутність вер-
тикального перемішування повітря, висока вологість повітря 
і накопичення в приземному шарі повітря забруднювальних 
домішок.   
 За останніми даними Держспоживслужби, концентрація 
небезпечних речовин у столичному повітрі вже перевищила 
норму за кількома показниками. Подекуди у понад три рази 
збільшений вміст діоксиду азоту і майже в півтора — фор-
мальдегіду. Рівень забруднення атмосфери при високій тем-
пературі повітря та відсутності опадів і далі зростатиме. Поліп-
шити ситуацію можна за допомогою щоденного поливу доріг 
і зелених зон біля будинків зранку та ввечері, зазначили в Де-
ржспоживслужбі. Водночас під час підвищеної сонячної актив-
ності (12:00—15:00) краще зовсім утриматися від прогулянок. 
Перебувати в цей час на пляжі взагалі не рекомендується.

Фастфуд із сальмонелами
 В Ізмаїлі знову масове отруєння. 77 людей — 62 дорос-
лих і 15 дітей (серед отруєних — одна вагітна жінка та дити-
на 1,5 року) потрапили до лікарень з отруєнням. За словами 
мера міста Андрія Абрамченка, причиною отруєння стала ша-
урма з кишковими бактеріями — сальмонелами. Було одра-
зу виявлено, що всього в одній точці під назвою First Food за 
цей період було реалізовано 100 порцій шаурми. Наразі точ-
ку закрили і створили робочу групу, яка буде перевіряти всі 
фастфуди в Ізмаїлі.

Забрали  майже 300 тисяч гривень
 Четверо зловмисників у масках і зі зброєю скоїли 24 
липня розбійний напад на чотирьох приватних підприєм-
ців, які очікували відправлення в автобусі «Дніпро-Одеса», 
повідомили в ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській об-
ласті. Нападники на автомобілі Volkswagen Touareg чорно-
го кольору під’їхали до автобуса. Погрожуючи  автоматом, 
ножем та викруткою, розбійники заволоділи майном потер-
пілих: забрали  понад 276 тисяч гривень та мобільний те-
лефон. Після цього сіли у машину і  зникли. За даним фак-
том було відкрито кримінальне провадження,  триває роз-
шук зловмисників. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Катерина ЛАЗАНЮК

 По-особливому напру-
жено нині у східному ре-
гіоні. У понеділок удень 
та в ніч на вівторок росій-
ські окупаційні війська 61 
раз відкривали вогонь по 
підрозділах сил АТО, — 
передає штаб. Найбільш 
напруженим залишається 
Маріупольський напря-
мок. 
 «У Мар’їнці ДРГ про-
тивника двічі намагали-
ся захопити наші опор-
ні пункти. О 19:07 близь-
ко 30 окупантів під при-
криттям прицільного 
вогню підійшли на корот-
ку відстань до позицій на-
ших військ. У відповідь 
українські захисники за-
стосували гранатомети і 
стрілецьку зброю. Зазнав-
ши втрат, ворог відступив. 
Згодом, о 19.20, ще одна 
спроба російських окупа-
ційних військ підступно 
атакувати укріплення сил 
АТО під Мар’їнкою також 
закінчилася для них пораз-
кою», — зазначає речник 
АТО Олег Сушинський. 
 Крім цього, на При-
азов’ї противник вів во-

гонь iз 82-мм мінометів, 
БМП, гранатометів, вели-
кокаліберних кулеметів. 
Важку артилерію ворог 
застосував під Талаків-
кою поблизу Водяного і 
Красногорівки. На Донеч-
чині бойовики стрiляли по 
Авдіївці, там також була 
спроба ворожої ДРГ кіль-
кістю до 8 чоловік штур-
мувати наш спостереж-
ний пост, яка закінчилась 
невдачею. Під Троїцьким, 
в Опитному та Невельсько-
му працювали міномети, а 
в Новгородському та Лу-
ганському — гранатомети. 
На Луганщині противник 
вів вогонь iз різних видів 
зброї по наших укріплен-
нях у Новотошківському, 
Золотому, Новозванівці, 
Новоолександрівці та Ло-
паскиному.
 Стало відомо, що, крім 
звичного озброєння, в зоні 
АТО російські найманці ви-
користовували і нові його 
види. Про це заявив секре-
тар РНБО Олександр Турчи-
нов: «У липні зафіксовано 
застосування проти наших 
військових нових російсь-
ких мінометних комплек-
сів КМ-8 «Грань» із керова-

ними 120-мм мінами та пе-
реносними засобами авто-
матизованого управління 
вогнем «Малахіт». Комп-
лекс використовує 120-мм 
керовану міну довжиною 
1200 мм, вагою — 27 кг, що 
обладнана лазерною голо-
вкою самонаведення. 
 Окрім того, застосову-
ють новий БПЛА «Інспек-
тор-601», (призначений для 
виконання ударних, розві-
дувальних та спеціальних 
завдань), комплекс РЕБ 

«Шиповник-Аэро» та бага-
тофункціональний комп-
лекс РЕБ «Ртуть-БМ», а та-
кож прилади лазерної ло-
кації і лазерні прилади оп-
тико-електронної протидії 
останнього покоління. Усім 
цим, за словами Турчинова, 
керують кадрові військові 
РФ.
 «У той же час фінансу-
вання Державного оборон-
ного замовлення продовжує 
залишатись заблокованим 
у зв’язку з тим, що ВРУ 
так і не прийняла рішення 
щодо наповнення спецфон-
ду, з якого фінансується 
ДОЗ, та пішла на канікули, 
залишивши заарештовані 
в українських банках мі-
льярди оточення Янукови-
ча поза бюджетом», — наго-
лосив він. ■

НА ФРОНТІ

Експериментальний полігон
У зоні АТО російські військові випробовують нову зброю

■

НАГОРОДИ

 Президент підписав Указ про нагородження 163 воїнів, серед яких 
тринадцять героїв відзначено нагородами посмертно. Серед нагородже-
них орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня лейтенант Ігор Бабаян 
— командир розвідувального взводу 90-го окремого аеромобільного ба-
тальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї ок-
ремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ ЗСУ. Під 
його керівництвом розвідувальна група у квітні цього року знешкодила 
важливу вогневу точку противника.
 Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили сержанта Олексія 
Верлієнка — командира машини стрілецького взводу стрілецької роти 
40-го батальйону територіальної оборони 17-ї окремої гвардійської тан-
кової бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ 
ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу Олексій, брав участь у блоку-
ванні району проведення антитерористичної операції в районі міста Іло-
вайськ Донецької області. У липні 2014-го сержант тілом одного із вби-
тих сепаратистів накрив гранату, чим урятував життя своїх побратимів, 
але сам отримав важкі поранення.

■

Ірина КИРПА

 Після вибуху у понеділок міноме-
та на полігоні Широкий Лан — коли 
один військовослужбовець загинув 
та ще десятеро отримали поранення 
різного ступеня важкості — набуває 
розголосу тема якості зброї.
 Відомо, що 120-міліметровий мі-
номет марки «Молот» розлетівся 
вщент у руках у 45-річного кияни-
на саме в момент пострілу. Від от-
риманих поранень командир одно-
го з мінометних розрахунків 57-го 
батальйону Сергій Пономаренко за-
гинув на місці. Військовою проку-
ратурою Миколаївського гарнізону 
розпочато досудове розслідування за 
частиною другою статті 414 КК Ук-
раїни за фактом... порушення пра-
вил поводження зі зброєю, що за-
подіяло тілесні ушкодження кіль-
ком особам або смерть потерпілого. 
«Загиблий був досвідченим бійцем 
та мав добрі характеристики, — за-
значив прес-офіцер Одеського регіо-
нального медіа-центру МОУ Ярослав 
Чепурний. — Я думаю, слідство має 
розглянути всі можливі версії тра-
гедії».
 На даний час правоохоронці вже 
встигли з’ясувати: міномет, що ви-
бухнув, був iз нової партії зброї. А 
ось самі міни, які використовува-
ли для стрільби, були випущені аж 
у 1975 році. Ще старішим виявив-
ся детонатор, який до моменту ви-
буху вже встиг відзначити свій 55-
річний ювілей (1960 рік випуску). 
Слідчим ще належить встановити 

причину детонації міномета під час 
стрілянини, хоча вже зараз очевид-
но, що вина загиблого у цій трагедії, 
м’яко кажучи, сильно перебільше-
на. Тим більше, за словами оче-
видців трагедії, Сергій Пономарен-
ко  встиг вистрілити з міномета сім 
разів і тільки на восьмий — техні-
ка фатально його підвела. Військо-
вий прокурор Миколаївського гарні-
зону Олександр Кот заявив, що вис-
новки про те, чому стався вибух, бу-
дуть зроблені після проведення всіх 
експертиз.
 Техніка, яка використову-
валася бійцями під час військо-
вих навчань, виготовлена на ВАТ 
«Завод «Маяк», що входить до 
ДП«Укроборонпром». Оціночна 
вартість одного міномета становить 
483 тисячі 512 гривень. Першу пар-
тію мінометів цієї марки ВАТ «За-
вод «Маяк» відвантажив українсь-
ким військовим у березні поточного 
року.
 Ще за тиждень до трагедії ко-
мандир мінометної батареї писав 
пояснювальну записку про несправ-
ності техніки та зокрема вказував, 
що недоліки збірки міномета мо-
жуть призвести до раптового розри-
ву під час пострілу. Також військо-
вослужбовець намагався звернути 
увагу керівництва на той факт, що 
сам метал, з якого зроблений міно-
мет, неякісний та швидко іржавіє. 
А лакофарбове покриття просто сти-
рається під впливом сонячних про-
менів. Відомо, що подібних критич-
них матеріалів про техніку, яку ви-

готовляє завод, котрий належить 
держконцерну «Укроборонпром», 
було немало. Однак жодного де-
тального аналізу дефектів техніки 
фахівцi, які займалися розробкою 
зброї, не проводили. Керiвництво 
заводу також не вважало за необхід-
не надіслати своїх представників у 
військові частини для усунення не-
доліків виготовленої техніки.
 «Нам уже відомо про шість мі-
нометiв із заводським браком, виго-
товлених на підприємствах «Укро-
боронпрому», — прокоментував си-
туацію один із координаторів «Ук-
раїнського мілітарного порталу» 
Тарас Чмут. — Слідство має розібра-
тися у тому, що відбулося на Мико-
лаївщині, адже йдеться про життя 
наших солдатів. Тим більше що вар-
тість кожного міномета майже пів-
мільйона гривень». ■

СКАНДАЛ

Домоклів «Молот»?
Новий міномет вітчизняного 
виробництва розлетівся вщент

■

Мінометна установка 
вітчизняного виробництва.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Генпрокурор Юрій Луценко на 
брифінгу в Чернігові анонсував затри-
мання найближчим часом групи пра-
цівників СБУ із «серйозними зірками 
на погонах», які причетні до катувань 
та здирництва. За його словами, ці по-
садові особи пiд час дiзнання стріляли 
в людей у ноги, в руки, ламали чере-
пи.
 Генпрокурор також похвалився: 
«На Рівненщині тепер я маю моральне 
право спокійно приїжджати та спокій-
но ходити по своєму місту після того, 
що правоохоронцям удалося зробити 

з «бурштиновою мафією». Ця мафія 
вважалася недоторканною, бо бурш-
тин минулого року давав 1 млн, до-
ларів на день «кешем», цього року ек-
сперти кажуть «лише» про 700 тис. на 
день. А ціла група працівників СБУ 
найближчийм часом буде також зааре-
штована».
 Щоправда,   манера пана Луценка 
анонсувати затримання нагадала вес-
ну 2005 року, коли він, будучу керів-
ником МВС, «запросив» на «каву» 
Юрія Кравченка (підозрюваного у 
«справі Гонгадзе»). Але, зовсім скоро 
після публічного «запрошення», Крав-
ченка знайшли застреленим у його бу-

динку під Києвом двома пострілами в 
голову (за офіційною версією —це «са-
могубство»).  
 Політолог Володимир Фесенко 
спеціально для «УМ» прокоментував 
нинішні гучні анонси Юрія Луценка 
так: «У цій  заяві більше запитань, ніж 
відповідей. Те, що є певні протиріччя й 
напруга в стосунках між різними пра-
воохоронними органами (СБУ-МВС-
НАБУ-Військова прокуратура) — це 
факт! Це і є головною суттю заяв. Але 
такі протиріччя між силовими струк-
турами є в багатьох країнах. Вважаю, 
що все ж не варто з’ясовувати стосун-
ки між силовими відомствами в пуб-
лічній сфері, це варто робити в інший 
спосіб».
 «Щодо «анонсів» Генпрокурора, 
то треба робити поправки на його осо-
бисті риси характеру. Не варто забу-
вати, що Луценко — колишній жур-
наліст й діє на «автоматі»: що думає, 
те й говорить. Іноді, можливо, йому 
треба було б і промовчати, або діяти в 
інший спосiб», — резюмував  Володи-
мир Фесенко. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Днями у ЗМІ екс-депутат 
мультимільйонер Василь 
Хмельницький розповів, що 
може продати свою власність 
— київський аеропорт «Жу-
ляни». 49-річний екс-БЮТі-
вець, а згодом і екс-регіонал 
є власником другого за мас-
штабами аеропорту України. 
В інтерв’ю він заявив, що го-
товий продати аеропорт, але 
лише у тому випадку, якщо 
за нього запропонують хоро-
ші гроші. Адже, за словами 
самого ж Хмельницього, за-
раз цей бізнес не прибутко-
вий, а продавати «у мінус», 
зрозуміло, ніхто не хоче. На 
запитання, чи надходили 
пропозиції щодо продажу ае-
ропорту, бізнесмен відповів, 
що поки ні. 
 «Ми витратили на 
аеро порт «Жуляни» 70 
мільйонів доларів, терміна-

ли побудували і взяли кре-
дит 50 мільйонів доларів, 
— констатував Василь 
Хмельницький. — Сьогод-
ні EBITDA «Жулян» кош-
тує 11 мільйонів доларів, а 
для оцінки бізнесу її потріб-
но помножити на шість. А як 
звучить! Хмельницький во-
лодіє аеропортом! Так, ми 
працюємо над кожним рей-
сом, збільшуємо пасажиро-
потік, мінімізуємо витрати. 
Звичайно, ми не збираємося 
його зі збитком продавати і 
боремося за те, щоб він пра-
цював більш ефективно».
 Відповідаючи на запитан-
ня про перспективу розвит-
ку аеропорту, Хмельниць-
кий заявив, що планується 
надавати більше послуг і за-
лучати нові рейси. 
 Упродовж останніх 
років пасажиропотік аеро-
порту «Бориспіль» змен-
шився і суттєво. Тоді як із 

2009-го до 2014-го він що-
року зростав. У 2015 році 
він суттєво впав. Порівню-
ючи з 2014-м, на більш ніж 
145 тисяч пасажирів. Зага-
лом минулого року Міжна-
родний аеропорт «Київ» (так 
офіційно називають «Жуля-
ни») обслужив 944 305 па-
сажирів. Кількість пасажи-
рів, які скористалися міжна-
родними рейсами, становила 
903 757, на внутрішніх рей-
сах — 40 548. 
 Найпопулярнішими між-
народними напрямками у 
2015 році були — Москва 
(Росія), Дубай (ОАЕ), Бу-

дапешт (Угорщина), Дорт-
мунд (Німеччина), Катові-
це (Польща). Три останні — 
це найзатребуваніші марш-
рути бюджетного «Візейру», 
який курсує з «Жулян». Се-
ред внутрішніх рейсів топові 
— Запоріжжя, Дніпро, Уж-
город. Цього року 9 перевіз-
ників — AndaAir, Belavia, 
BravoAirways, DartAirlines, 
Flydubai, MotorSichAirlines, 
Vueling, WizzAir, Yanair — 
використовують аеропорт. 
За день він може обслугову-
вати 17 авіарейсів, з яких 
лише два внутрішні — Оде-
са та Запоріжжя. ■

Валерія НАЛИВАЙКО 

 Кілька сіл у Коростенському районі 
на Житомирщині можуть зникнути че-
рез те, що у надрах землі під ними за-
лягає родовище титаново-ільменітових 
руд. Сотні людей ризикують втратити 
малу батьківщину, тому мешканці сіл, 
що потрапили під приціл рудовидобу-
вачів, вийшли під стіни Житомирської 
ОДА з плакатами «Кому війна, а кому — 
надприбутки», «Не дамо олігархам зни-
щити Полісся», аби відстояти своє пра-
во на спокійне життя. Найбільше селян 
турбує те, що майбутній кар’єр — це по-
тенційне джерело радіації, що загрожує 
порушенням екосистеми. Та й залиша-
ти свої обжиті домівки і рідні краї ніх-
то не згоден, хоча інвестор — товариство 
«Валки-Ільменіт» — готовий виплати-
ти грошову компенсацію кожному меш-
канцю у розмірі 12 185 грн. за квадрат-
ний метр житла. «За житло площею 100 

кв. м. житель отримає більше мільйона 
двохсот тисяч гривень, плюс до цього 
передбачається відшкодування вартості 
землі і садових дерев», — зазначив ди-
ректор iз капітального будівництва ТОВ 
«Валки-Ільменіт» Олександр Яковчук.
 Тим не менш, під стінами Жито-
мирської ОДА жителі сіл Стремигород, 
Діброви і Болярки звертались до депу-
татів із проханням не давати дозвіл на 
видобуток руд, а тверезо зважити всі 
«за» і «проти» такого рішення, котре 
може потягнути за собою невиправні ре-
зультати. Територія, котра сьогодні об-
жита людьми і господарством, може пе-
ретворитися в урвище глибиною більш 
ніж 100 м і зайняти, (на хвилиночку!), 
385 га землі. Свій погляд «проти» вис-
ловили екологи і народний депутат Ва-
лентин Дідик: «У нас, на Дніпропетров-
щині, ще в 1958 році був побудований 
найбільший кар’єр iз видобутку іль-
менітової і титанової руди. Наслідки 

«вичерпуємо» до сих пір. На місці ро-
довища все завалено відходами, вода от-
руєна. До цього дня деякі райони не ма-
ють питної води. Тільки з проголошен-
ням незалежності України почали бу-
дувати водопроводи в селах». Нардеп 
переконаний, що новий кар’єр не дасть 
Україні прибутку, натомість негативно 
вплине на природу і здоров’я народу.
 За словами ж представників това-
риства «Валки-Ільменіт», ситуація нав-
коло кар’єру гіперболізована і насправ-
ді не потягне за собою жодних жахли-
вих результатів, які надумали селяни, 
а дасть Україні неабиякий підйом. «Де-
ржава від реалізації Стремигородсько-
го проекту отримає прибуток близько 15 
мільйонів гривень щорічно плюс 1200 
робочих місць із середньою заробіт-
ною платою більше шести тисяч гри-
вень за мі сяць, — запевнив Олександр 
Яковчук. — Крім того, за проектом пла-
нується обов’язкова рекультивація зе-
мель. На місці виробок будуть створені 
зарибнені озера і місця для відпочинку. 
Всі навколишні землі планується заса-
дити лісом».
 Тим часом на сесії Житомирської обл-
ради депутати, все ж прислухавшись до 
селян щодо дозволу на видобуток іль-
меніту, відтермінували рішення, вирі-
шивши створити робочу групу, аби до-
стеменно перевірити всі ризики. Тож 
далі буде. ■

КОНФЛІКТ

Як на титановій бочці
Через видобуток корисних копалин Житомирщина 
може втратити кілька сіл і майже 400 га землі

■

ЗАЯВИ

Чи впадуть зірки з погонів?
Високопоставлених СБУшників-«рекетирів» 
Луценко обіцяє  заарештувати

■

НАМІРИ

Політаємо?
Мультимільйонер Василь Хмельницький 
може продати «Жуляни»

■

Аеропорт «Київ» (офіційна назва).❙

КНИЖКОВА ШАФА

Знаходити 
компроміс
У Львові 
презентували книгу 
про українську 
дивізію «Галичина»,  
Катерина БАЧИНСЬКА

 У львівському кінотеатрі «Ко-
перник» відбулася презентація уні-
кальної книги наукових дослід-
жень про військову дивізію «Гали-
чина». Книга під назвою «Українсь-
ка дивізія «Галичина» (Львівщина): 
історія, спогади, світлини» скла-
дається з 800 сторінок спогадів вій-
ськових, наукових досліджень істо-
риків та аналізу подій Другої світо-
вої війни. Українська дивізія «Гали-
чина» — це українські солдати, які 
воювали у складі німецької армії 
окремим підрозділом. У книзі роз-
повідається не лише про воєнний, а 
й післявоєнний період життя бійців 
і організаційну діяльнiсть дивізій-
них комбатських об’єднань. 
 Робота над книгою тривала кіль-
ка років. Досить оперативно вдало-
ся вкласти книгу завдяки колекти-
ву, який постійно працював над ви-
данням. «Робота над цією книгою 
— це була велика дискусія. Часом 
укладання певних матеріалів ледь 
не доходило до значних суперечок. 
Але ми уміли знаходити компро-
міс, — констатує В’ячеслав Стебни-
цький, упорядник альбому дивізія 
«Галичина», художній оформлю-
вач книги. — Я зрозумів, що коли є 
бажання створити книгу, то всі спе-
речання, перешкоди відійдуть убiк. 
Неймовірний внесок у нашу роботу 
зробили військові, ветерани, які, 
незважаючи на репресії, заборони 
таки зберегли фото, що ми й вико-
ристали в книзі. Це той багаж, який 
ми маємо зберегти і цінувати».
 Особливу складову видання ста-
новить близько двох тисяч біогра-
фічних довідок уродженців Львів-
щини, які впродовж 1943—1945 
років воювали у складі дивізії «Га-
личина», загинули або пройшли 
весь шлях бойових дій. Під час пре-
зентації творці збірника розповіли 
про історію його створення. Непрос-
то було дістати інформацію з інозем-
них, німецьких, джерел. Упродовж 
12 років історикам не вдавалося 
співпрацювати з німецькими архі-
вами щодо інформації про українсь-
кий підрозділ, проте цього року ні-
мецька сторона погодилась допо-
могти і надала певну інформацію зi 
своїх джерел.
 «Видання такого рівня — це дуже 
значна подія, — прокоментував кан-
дидат історичних наук, автор стат-
ті про перепоховання дивізійни-
ків Ярослав Онищук. — У цій книзі 
описаний важкий шлях дивізії. 
Дуже важливо не забувати про цих 
військових і продовжувати пошуки 
імен тих, хто віддав своє життя на 
фронті. Ми протягом бага тьох років 
неодноразово зверталися до німець-
кої сторони, зокрема в архів «Васт» 
(державна німецька структура, яка 
зберігає мільйони документів сто-
совно німецької армії. — Ред.), оче-
видно, що вони зберігають і доку-
менти по вояках дивізії «Галичи-
на». І лише цього року нам вдалося 
налагодити певні контакти з керів-
ництвом архіву для ідентифікації 
імен людей, документи яких ми зна-
ходимо. На жаль, на сьогодні лише 
одиниці цих медальйонів нам вдало-
ся розшифрувати. Проте ми не здає-
мося і плануємо й надалі співпрацю-
вати з архівами. ■

■
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«Відбувається реванш колишньої влади. У цьому є дуже очевидна 
«заслуга» нинішніх очільників України».

Тетяна Лупова
політичний експерт

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ 

У грудні минулого року на 
партійному небосхилі Украї-
ни засяяла ще одна «зірка». 
Хоча зіркою це явище назвати 
тяжко, хіба що з іронією. Олек-
сандр Клименко, колишній чи-
новник Януковича, екс-голова 
Міністерства доходів і зборів, 
дистанційно очолив новоство-
рену партію під назвою «Успіш-
на країна». Чому дистанційно? 
З цілком очевидних причин. 
Свіжезліплений партійний лі-
дер зараз «у бігах», й в Україну 
йому шлях закрито. Принаймні 
поки що. Утiм Клименко надії 
не втрачає. Ба, навіть більше: 
посилено просуває своє дітище 
у велику путь. А раптом щось 
та й вигорить?...

Партійна пошесть. 
Тепер із Клименком
 Партія Олександра Кли-
менка «Успішна країна» є од-
ночасно і типовою, і нетипо-
вою для  політичного поля.
 А нетиповість у тому, що 
ця людина-партія перебу-
ває за межами України, під 
міжнародними санкціями і 
в розшуку. І при цьому цей 
одноосібний лідер примуд-
ряється не тільки організову-
вати, направляти і фінансу-
вати діяльність партії — 
йому вистачає ресурсів ще й 
на підтримку медіа-холдин-
гу «Вєстi», який довгий час 
був мало чи не безпосереднім 
рупором російського Газпро-
му. Дуже незвичайна для пе-
реслідуваного по всьому сві-
ту вигнанця активність та 
медійність.
 Утiм саме ця сторона бут-
тя для Клименка є вимуше-
ною, і він щосили намагаєть-
ся її подолати. Його цивіль-
на дружина і за сумісниц-
твом голова ради директорів 
медіа-холдингу «Вєстi Украї-
на» Ольга Семченко навіть 
вела переговори з представ-
никами адміністрації Прези-
дента про можливість повер-
нення Олександра Клименка 
не тільки в українську полі-
тику, а й в Україну як таку 
— без загрози арешту та ін-
ших неприємних наслідків. 
Але, як ми бачимо, фізичне 
тіло поки залишається за ме-
жами країни — отже, перего-
вори успіхом не увінчалися.
 Та й то — нехай подякує, 
що «Вєстям» не скрутили 
шию. Могли, але не скрути-
ли — всі пам’ятають, як ук-
раїнські силовики вдиралися 
до редакції «Вєстєй» у пошу-
ках податкових порушень.
 Питання недоторканності 
медіа-холдингу в резуль-
таті вдалося «вирішити» — 
«Вєсті» стримали енту зіазм 
у критиці влади, а влада пок-
лала папочку з криміналь-
ними справами проти медіа-
холдингу на дальню поли-
цю. Але так поклала, щоб у 
разі чого можна було дотяг-
нутися.
 Крім «Вєстєй», у Климен-
ка в Україні працює й інший 
бізнес — компанія Unison 
group з однойменним бан-
ком і логістичною фірмою, 
а також юридична контора 
Prove group. Чим не підмо-
га для партійної активності? 
Укупі з обмеженою лояль-
ністю Банкової, яка самого 
Клименка в Україну так і не 
впустила, але інших турбот 
йому також не завдає...

Уся королівська рать 
 Однак попри те, що пар-
тією керує та презентує її 
Олександр Клименко, в пар-
тійних лавах колишнього 
«фіскала» перебувають й інші 
персони. Наприклад, Олек-
сандр Качур — перший за-
ступник глави МОЗ часів Яну-
ковича, який запам’ятався 
заявами про відкриту фор-
му туберкульозу в учасників 
Майдану і, відповідно, про не-
безпеку цього заходу. 
 А рулить партією за від-
сутності почесного голови 
така собі Марина Дедуше-
ва — вона працювала в цент-
ральному апараті Міністерс-
тва доходів і зборів, цього фіс-
кального монстра, створено-
го в рамках «адмінреформи» 
Януковича, а нині вона є чле-
ном наглядової ради банку 
Unison, тобто залишається 
вірною та підпорядкованою 
Клименку.
 Тим часом партія «Успіш-
на країна» зуміла зайняти в 
українському інформаційно-
му просторі місце, непропор-
ційно велике в порівнянні з її 
реальним впливом та попу-
лярністю.
 На те є свої причини. Зок-
рема, взаємодія. Значну част-
ку агітаційно-пропагандист-
ської роботи політтехнологи 
Клименка винесли в iнтернет. 
Це як мінімум три інформ-
майданчики — персональний 
сайт Олександра Клименка, 
сайт його партії і сайт проек-
ту «Платять всі або не платить 
ніхто» — на вибір, кому що 
ближче. Це і вірусні відеоро-
лики, які розліталися по ме-
режі швидше, ніж гарячі пи-
ріжки з лівером на ранкових 
привокзальних площах. Це і 
платні публікації, які за хоро-
шу винагороду розміщуються 
на аж ніяк не на проросійсь-
ких та прорегіональних, а на 
цілком собі проєвропейських і 
демократичних iнтернет-май-
данчиках.

 Зміст і роликів, і іншого 
агітаційного контенту «Ус-
пішної країни» зводиться до 
простої формули: непрофесіо-
нали ведуть країну до катас-
трофи, а ось ми, професіона-
ли, наведемо порядок. Під 
професіоналами мається на 
увазі, в першу чергу, сам 
Клименко. Проти цього важ-
ко заперечити, адже Климен-
ко завжди вмів діяти з розма-
хом — саме адміністративне 
чудовисько Міністерства до-
ходів і зборів є красномовним 
тому доказом.
 Величезна і практично ні-
ким, крім Президента Яну-
ковича, не контрольована 
структура iз вилучення ма-
теріальних цінностей в еко-
номічно активного населен-
ня зі своїм завданням впора-
лася на відмінно. Фактично, 
такі масштабні проекти були 
елементом надструктури са-
мовладдя Сім’ї, яка в той час 
створювалася в Україні.
 Саме цей шабаш клеп-
тократичної гігантоманії і 
призвів Україну до соціаль-
ного вибуху. За підсумками 
якого при владі опинилися 
такі ж клептократи, але вже 
без амбіцій і гігантоманії, 
зате з чітким розумінням 
крихкості свого політичного 
буття і, відповідно, з нічим 
не обмеженим прагненням 
урвати якнайбільше в най-
коротший термін, не обтяжу-
ючи себе формуванням будь-
яких стійких структур.

Невтішний прогноз
 Будучи податківцем, 
Клименко досить завбачли-
во не чіпає теми комуналь-
них тарифів і соціальних 
виплат, які так люблять ук-
раїнські популісти. Він на-
правляє вістря своєї крити-
ки на податкову політику ук-
раїнської влади, виступаючи 
за справедливе оподаткуван-
ня, проти офшорів і взагалі 
проти олігархів. Це було б 

банально, якби не було так 
смішно, враховуючи бекгра-
унд «гаманця Сім’ї».
 Минулого року, коли 
Клименко тріумфально, хоч 
і віртуально, повертався в 
українську політику, однією 
з фішок його агітації була 
тема ставлення українців до 
вибо рів — навіть проводили-
ся якісь демонстративні опи-
тування — на кшталт вив-
чення думки виборців про 
процес виборів і про політич-
ні сили, які в цих виборах бе-
руть участь. 
 Клименко й сам збирався 
зануритися у перегони. Од-
нак ні в торішніх місцевих 
виборах, ні в щойно завер-
шених довиборах до Верхов-
ної Ради «Успішна країна» 
участі не брала. Чи то рапто-
во не вистачило грошей, чи то 
Клименко готується до вели-
ких виборів і не хоче розміню-
ватися на дрібниці.
 Але навряд чи його партію 
буде супроводжувати успіх. У 
своїй довколаподатковій агі-
тації Клименко апелює до ма-
лого і середнього бізнесу, зай-
маючись фіскальним популіз-
мом. Однак бізнес сьогодні 
дезорганізований, пригаль-
мований кризою і роздрібне-
ний, а тому не може виступа-
ти в ролі гегемона виборчих 
кампаній. А для успіху в ши-
роких масах люмпенізовано-
го населення потрібен зовсім 
інший популізм, на якому со-
баку з’їла Юлія Тимошенко, 
і не пещеним «емігрантам» 
змагатися з подібними польо-
вими командирами українсь-
кого популізму.
 Можливо, Банкова вклю-
чить для Клименка режим спри-
яння — але лише в тому випад-
ку, якщо він зможе продемонс-
трувати здатність відірвати 
шматок електорату в Опози-
ційного блоку. А ось цього Кли-
менко поки що й не демонструє. 
А тому майбутнє його політпро-
екту вельми туманне. ■

ПАРТАКТИВ

Провальний блиск 
«Успішної країни»
Як і чому на політичному небосхилі України з’явилася партія 
колишнього міністра доходів та зборів, а також до чого це призведе

■

Поки що лідер «Успішної країни» дивиться на однопартійців з екрана. Він настільки «успішний», 
що був вимушений тікати з країни, на владу в якій тепер претендує. 

❙
❙

ВИХІД Є

Як зупинити 
геноцид 
українців 
Потрiбна радикальна змiна 
державної полiтики

Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної партії 

 Майже ніхто не звернув уваги на 
скандальне повідомлення Держкомста-
ту: за останні п’ять років чисельність на-
селення України скоротилася майже на 
три мільйони людей. І це без врахування 
окупованих росіянами Криму і частини 
Донбасу!
 Зараз нас — 42 мільйони 760 тисяч 
жителів України. А до 2050 року ООН 
прогнозує чисельність жителів України 
лише 25 мільйонів. Так і буде, на жаль. 
Хто розумніший — поїде без візи за кор-
дон горшки за європейцями виносити за 
300 євро в місяць, хто слабший — прос-
то помре.
 Що треба робити, щоб ці прогнози 
не справдилися? Новітній геноцид про-
ти українців можна зупинити, лише ра-
дикально змінивши державну політи-
ку. Досить бути потерпілими, жебрака-
ми, прохачами субсидій і кредитів! 
Наша програма:
 1. Радикальна зміна грошово-кредит-
ної політики, процентні ставки по бан-
ківських кредитах максимум 2-3% річ-
них для масшатбного вливання деше-
вих кредитних ресурсів у реальний сек-
тор економіки України;
 2. Скасування будь-яких державних 
пільг, дотацій і субсидій, всі бюджетні 
кошти — на фінансування програм ство-
рення робочих місць, на підвищення купі-
вельної спроможності громадян через 
підвищення мінімальних зарплат i пенсій. 
Досить через подачки плодити націю же-
браків, люди мають самі заробляти;
 3. Максимальне збільшення дер-
жавних видатків на освіту та охорону 
здоров’я, фізкультуру і спорт — без цьо-
го наша нація не має майбутнього;
 4. Заборона на продаж сільськогоспо-
дарських земель. Наша земля має навіч-
но належати тільки українцям!
 4. Максимально протекціоністська 
політика щодо національного виробника 
(у світі для цього використовуються без-
ліч відомих інструментів, не треба нічо-
го вигадувати, візьмемо — і зробимо!);
 5. Масштабні інфраструктурні проек-
ти — будівництво доріг, житла тощо, які 
розігріють вітчизняну економіку;
 6. Досить принизливо просити євро-
пейців про безвізовий режим. Задля за-
хисту українців від терактів і від мас-
штабної міграційної хвилі, яка накри-
ла Європу і насувається на нашу країну, 
запровадити візовий режим для всіх без 
виключення, у тому числі з країнами Єв-
ропи;
 Досить принижуватися перед усім 
світом в очікуванні поблажливого по-
плескування по плечу і кредитної подач-
ки з барського столу! Інакше все це закін-
читься поразкою України. ■

■
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Видобувають усі!
 Нагадаємо, що минулої 
п’ятниці нафтові ціни сягнули 
тримісячного мінімуму. А це 
вже, за твердженням експер-
тів, дуже відчутний дзвінок. 
Із найпіковішого цьогорічно-
го значення, що було зафіксо-
вано у червні, нафта здешев-
шала вже на 15%. 
 Як заявили російські па-
ливні аналітики, вони з пе-
симізмом дивляться на ймовір-
ність зростання нафтових цін. 
Насамперед через надмір про-
позиції. Сьогодні ринок очікує 
на статистичні дані зi США. 
Але навіть до надходження 
повної звітності зрозуміло, 
що кiлькiсть американських 
бурових вишок останнім ча-
сом збiльшилася. Попередньо 
стверджують, що на 14, — і та-
ким чином, їх тепер 371. При-
чому зростання цього показни-
ка продовжується вже четвер-
тий тиждень поспіль. Посилює 
тенденцію той факт, що резер-
вні запаси бензину у Сполуче-
них Штатах за останні п’ять 
тижнів зросли вже учетверте. 
Навіть попри те, що споживан-
ня пального у цій країні нині, 
у сезон відпусток, перебуває 
на історичному максимумі. 
 Окрім США, проти нафто-
вих надприбутків де-факто 
грає й Ірак, який у липні сут-
тєво збільшив поставки на ек-
спорт. Іраку, як і цілій низці 
країн, що розвиваються, пот-
рібні гроші — і вони макси-
мально насичують ринок, на-
віть попри загрозу подальшо-
го падіння цін. 
 І не лише в Іраку. Так, ви-
добуток у країнах ОПЕК у 
квітні зріс на 330 тисяч ба-
релів на добу, сягнувши щодо-

бового показника у 32,76 млн. 
барелів. Це найвища цифра з 
2008 року. Росія, яка нама-
галася домовитися з країна-
ми-видобувачами з ОПЕК ще 
у червні, як і прогнозувалося, 
не змогла вплинути на їхнє рі-
шення. Як у неї не вийшло зро-
бити це у квітні. Тоді, нагадає-
мо, висувалася пропозиція за-
морозити рівень видобутку на-
фти до кінця нинішнього року 
на рівні січня 2016. 
 Домовитися не вдалося з 
однієї дуже простої причини: 
країни-учасники ОПЕК побою-
ються втратити свою части-
ну ринку. Адже, зменшивши 
видобуток, вони можуть пус-
тити на своє місце конкурен-
та. Тож, Саудівська Аравія не 
відмовляється від своїх планів 
суттєво збільшити видобуток у 
нинішньому році — і таким чи-
ном суттєво посилити свою при-
сутність на світовому ринку. 
 Аналогічної позиції дотри-
мується і Кувейт, який сво-
го часу оголосив про рішен-
ня збільшити видобуток на-
фти практично удвічі — до 4 
млн. барелів за добу. Цікаво, 
що у планах Кувейта — три-
мати цей рівень до кінця 2030 
року! 

Сланці, «ведмеді», 
електромобілі
 Аналітики ING-банку про-
гнозують, що до кінця ниніш-
нього року вартість «бочки» 
нафти коливатиметься у ме-
жах 40 доларів. Наступно-
го, 2017 року ціни ще трохи 
впадуть — до 35 доларів. Але 
потім, у другому півріччі на-
ступного року, зростуть до-
ларів на десять — до 45 «зеле-
них» за барель. Фактично до 

рівня, який існує сьогодні. До 
50 доларів за барель нафта змо-
же підійти лише у 2018 році. 
 Свою позицію ING-банк 
пояснив останньою тенден-
цією: пропозиція нафти зали-
шатиметься високою, при ць-
ому попит із боку автомобіль-
ного ринку має тенденцію до 
зниження — через підвищен-
ня ефективності використан-
ня пального і переходу на 
інші джерела енергії. Йдеть-
ся насамперед про економніші 
двигуни, які стали трендом 
останнього часу, перехід ав-
товласників, передусім євро-
пейських — із джипів на ма-
лолітражки. Високі ціни на 
бензин, які трималися у Єв-
ропі останніми роками, у де-
яких державах навіть до двох 
євро за літр, потужно розігна-
ли цей тренд серед спожива-
чів. Також не варто скидати з 
рахунку і електромобілі. Поп-
ри їхню нинішню дороговиз-
ну, такі авто позиціонують-
ся як екологічні, є елементом 
іміджу — і тому матимуть по-
пит у найближчий час. А над-
то, якщо ціна на них падати-
ме.
 Ще один аргумент за зде-
шевлення — ефективність до-
бування сланцевої нафти стрім-
ко зростає. Більшість амери-
канських родовищ нині є рен-
табельнi при ціні 40-50 доларів 
за барель. А найближчим часом 
експерти ING-банку прогнозу-
ють зменшення і цієї цифри. 
«Все це змушує нас песиміс-
тично дивитися на перспекти-
ви нафтового ринку, і тому ми 

знижуємо цінові прогнози для 
нього», — кажуть вони. 
 Аналітики «Форекс-клубу» 
звертають увагу на три причи-
ни, які вже найближчим ча-
сом змушуватимуть «Брент» 
— найпопулярніший сорт си-
рої нафти — здавати свої по-
зиції. Перша причина — під-
ходить до кінця сезон актив-
ного водіння, що змушує на-
фтотрейдерів готуватися до 
падіння попиту. Друга причи-
на — це певний прогрес слан-
цевих компаній, які, на дум-
ку аналитків «Форексу», як і 
їхнiх колег, зуміли прилашту-
ватися до нових цін на ринку. 
Деякі з цих компаній, пере-
живши шок від падіння вар-
тості бареля, вже навчилися 
отримувати прибутки — і на-
віть готуються збільшити ви-
добуток. 
 І, нарешті, третя причина 
— поведінка гравців на біржах. 
Попит на нафтові ф’ючерси в 
останні дні знизився утричі. 
Натомість пропозиція зростає 
лавиноподібно. І поєднання 
цих факторів вже найближ-
чими днями може викликати 
суттєве падіння ринку. 
 Ну і останній фактор, який 
нині грає проти нафти — силь-
ні позиції американського до-
лара. 
 «Кількість стримуючих 
факторів у другій половині 
2016 року зростає, і з цим 
пов’язані наші «ведмежі» на-
строї», — пояснили у банку 
«Морган Стенлі», маючи на 
увазі гру на пониження нафто-
вих котирувань. 

«А ми хочемо по 150!»
 Вищі державні чиновни-
ки Росії — країни, яка чи не 
найбільше у світі страждає від 
падіння нафтових цін, — тим 
часом створюють власну кар-
тину реальності. За їхніми про-
гнозами, нафта дорожчатиме. 
Ще нескоро, але дуже стрім-
ко. Такий прогноз оприлюднив 
керівник міністерства енергети-
ки Російської Федерації Олек-
сандр Новак.  
 «Наступний цикл висо-
ких цін на нафту буде нескоро, 
років через 10-15, — повідомив 
російський чиновник. — Тоді, 
можливо, ми й побачимо нафту 
за 150 доларів за барель або й 
вище». Через 3-4 роки, за його 
словами, нафта коштуватиме 
близько 65 доларів. 
 «Традиційна нафта — вона 
вже у балансі, а весь приріст тре-
ба буде покривати за рахунок до-
даткового видобування. Це зви-
чайно, значно дорожча нафта: 
глибоководна і в бітумінозних 
пісках», — пояснив Новак. 
 Як відомо, бюджет Російсь-
кої Федерації на нинішній рік 
був зверстаний із розрахунку 
50 доларів за барель. Наразі ще 
важко прогнозувати, якою буде 
середньорічна ціна, але врахо-
вуючи, що у більшості місяців 
першого півріччя вартість на-
фти була нижчою від цього по-
казника, бюджет країни-агресо-
ра втратив значні кошти. За де-
якими оцінками, йдеться про 11 
мільярдів доларів. Але, судячи 
із більшості прогнозів, до кінця 
нинішнього року ця цифра сут-
тєво зросте. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Наша держава, попри всі відчай-
душні спроби фінансового порятунку, 
і надалі залишається у переддефолтно-
му стані. Принаймні так вважає міжна-
родна рейтингова агенція «Фітч». Саме 
вона вчора підтвердила довгостроковий 
рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Украї-
ни в національній валюті на рівні «CCC» 
(«переддефолтний»).
 У такому ж стані підтверджено дов-
гостроковий рейтинг пріоритетних не-
забезпечених облігацій країни в націо-
нальній валюті, що свідчить про пев-
ну, м’яко кажучи, недовіру зарубіжних 
аналітиків до вітчизняної грошової оди-
ниці. Короткостроковий рейтинг в іно-

земній валюті підтверджений на рівні 
«C» — тобто на два порядки краще. 
 Раніше «Фітч» підтверджувала цей 
стан справ у нашій державі наприкінці 
травня. Нині ж вирішила не відмовля-
тися від власних слів. На думку уклада-
чів рейтингу, глобальні проблеми в ук-
раїнській економіці залишаються. Тобто 
в нашій державі відсутні ключові факто-
ри, необхідні для підвищення рейтингу 
в національній валюті, включаючи фак-
тор сильних фундаментальних показни-
ків щодо державних фінансів, щодо зов-
нішніх фінансів і фактор пріоритетності 
кредиторів у національній валюті щодо 
кредиторів в іноземній валюті. Простіше 
кажучи, це «дірка» у бюджеті, великий 
обсяг зовнішніх боргів, а також сумний 

стан банківської системи — головним чи-
ном кредити, видані в іноземній валюті. 
 Перераховані тут проблеми назагал 
віддзеркалюють стан справ у вітчиз-
няній економіці. Кілька днів тому сис-
темні проблеми в економіці України 
визнав сам Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, заявивши, що вона, себто еко-
номіка, не використовує величезний по-
тенціал, яким володіє. 
 «На жаль, наша економіка над-
то слабка», — самокритично зізнався 
керівник Кабміну. Найбільший фактор 
ризику, за його словами, — недостатня 
енергоефективність. «Ми не конкурент-
ні, тому що споживаємо енергії у два-три 
рази більше, ніж наші сусіди», — заявив 
Прем’єр. 
 Яскраве свідчення цього — показ-
ник промислового виробництва, яке, не-
сподівано для багатьох, упало за підсум-
ками червня 2016 року. Промвиробниц-
тво України за цей місяць стало на 3,4% 
меншим, ніж торік у цей самий період, 
— і на 2,1% менше у порівнянні з попе-
реднім місяцем, травнем. Утім за під-
сумками першого півріччя зафіксовано 
зростання промислового виробництва на 
2%. У порівнянні з величезними цифра-

ми попереднього падіння говорити про 
вихід на нуль наразі не доводиться. 
 Тим часом, за словами директора Ін-
ституту економічних і суспільних дослі-
джень Володимира Панченка, наша еко-
номіка у нинішньому році зростатиме. 
Але не настільки, аби населення відчу-
ло це у своїх гаманцях. «Зростання цін 
на зовнішніх ринках дає ріст ВВП Ук-
раїни. Цей показники залежать напря-
му вже упродовж 15 років, — сказав він. 
— Прогнозується, що у 2016 році ці рин-
ки зростуть». ■

А ТИМ ЧАСОМ...

Європа робить. Але мало... 
 На думку прем’єр-міністра Угорщини Вікто-
ра Орбана, Європа робить недостатньо для від-
новлення української економіки. «Немає ознак 
стабільності в Україні, ця країна втратила части-
ну своєї території і населення. Попередня еконо-
мічна структура потерпіла крах, й існування краї-
ни залежить від зовнішнього фінансування. Вар-
тість коштів, необхідних для виживання, зросла, 
— підсумував він. І додав: З європейської точки 
зору, ситуація в Україні є питанням совісті. І сьо-
годні Європа вчиняє не дуже добре».

■

ГРА У ЦИФРИ

Буде жити! Або ні...
Україна залишається перед загрозою дефолту. 
Але з хорошими перспективами розвитку економіки

■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Нафта: час дешевшати
Проти дорогої нафти нині грають активність 
країн-видобувачів, успіхи американських 
сланцевих компаній — і зниження 
споживання бензину
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Світові ціни на нафту знову розпочали падіння. Після позавчораш-
нього стрибка донизу, до 46 доларів за барель, учора вони навіть 
трохи піднялися вгору, але назагал, як прогнозують експерти, 
«чорне золото» найближчим часом знову коштуватиме дешевше. 
Цьому є кілька причин. 

■

Паніка на біржах: «чорне золото» стрімко втрачає пробу.❙
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«В одного з них я запитав, 
чого він приїхав сюди? «Я 
пришел Родину защищать»
 Те, що син і внук Івана Семе-
нюка, члена ОУН ще довоєнної 
пори, у важкий для Українсь-
кої держави час не відсиджува-
лися, не ховалися за чужі спи-
ни, є цілком закономірним. Бо 
дух повстанський у Семеню-
ків живе ще на генному рів-
ні. Про Івана Семенюка, яко-
го у 16 років у далекому 1940-
му радянська влада запрото-
рила до тюрми тільки за те, що 
він був свідомим українцем, бо 
навчався у Луцькій українсь-
кій гімназії, «УМ» розповіда-
ла у матеріалі «Вітер в кайдан-
ках» у 2012 році. І ось тепер 
настала черга його сина і вну-
ка боронити рідну державу. Ще 
тільки Путін захопив Крим і в 
повітрі запахло війною, Ігор 
Іванович разом із сином та гру-
пою небайдужих чоловіків пої-
хали в березні на українсько-
білоруський кордон в село До-
манове допомагати нашим при-
кордонникам. Бо пішла чутка, 
що російські військові у фор-
мі білоруських прикордонни-
ків уже стоять iз того боку за-
хідного кордону і можуть уда-
рити в спину саме тут. Наївно 
ніби, по-дитячому, бо що мог-
ла б вдіяти ця група відважних 
чоловіків, озброєних мисливсь-
кою чи травматичною зброєю, 
проти російської навали, якби 
вона була? Головне в іншому: 
совість і честь не дозволили їм 
сидіти вдома на дивані й спос-
терігати, як велика біда насу-
вається на Україну...
 Ігор Іванович уже три місяці 
як демобілізувався і потихень-
ку звикає до мирного життя. 
Він повернувся звідти інакшим. 
І не тому, що війна всіх змінює. 
Просто на багато речей він став 
дивитися зовсім по-іншому. А 
ще з війни повернувся із коза-
цьким чубом, на який зверта-
ють увагу на вулиці. Бо такий 
«оселедець» мають здебільшого 
хлопці, а тут чоловік уже в по-
важних літах. 
 — Такий чуб треба ще заслу-
жити, — посміхається мій спів-
розмовник. — Із офіцерів тіль-
ки я такий мав. 
 ■ Хлопці як до вас звертали-
ся? Батьку, діду?
 — По всякому. Для них я 
був і залишаюся Івановичем. 
Телефонують щодня, не дають 
скучати. І не тільки з моєї ба-
тареї, навіть з інших батарей. 
Не знають, куди себе подіти в 
цьому мирному житті. Найви-
щою нагородою для мене як для 
командира та офіцера є те, що 
всіх хлопців своїх дотягнув до 
«дембеля» без поранень. Не те 
що «200», навіть «300» у нас не 
було. 
 ■ Ця війна оголила стільки 
наших проблем, і не лише в ар-
мії, а й у суспільстві. Що врази-
ло вас, як людину вже не моло-
ду, офіцера, у нашому війську? 

 — Ставлення кадрових офі-
церів до тих, хто прийшов слу-
жити як мобілізований. Воно 
було далеко неоднозначним і не 
найкращим. Служити пішли 
не 18-річні пацани, а чоловіки 
старші, батьки сімейств, на-
віть дідусі. Звичайно, інколи 
були причини для такого став-
лення, зокрема така річ як пи-
яцтво, інші нюанси. Але все це 
проблеми проведення мобілі-
зації, коли про морально-пси-
хологічні якості мобілізова-
них не йшлося. Офіцери ста-
вилися до нас, ніби перед ними 
лояльні солдатики, якими тре-
ба командувати на плацах, які 
мали фарбувати паркани, від-
гортати сніг тощо. Таке став-
лення, на мою думку, в армії 
має бути змінено. Бо багато ре-
чей, запрограмованих статута-
ми військовими, скопійованих 
ще з радянських часів, давно 
застаріли й відстали від жит-
тя. Вже наприкінці свого пере-
бування в армії ми дізналися, 
до прикладу, що в нашому арт-
дивізіоні у двох хлопців був ге-
патит С. А це ж війна, поранен-
ня, тобто вірогідність інфікува-
тися зростає у кільканадцять 
разів. Це вам ще одне свідчен-
ня якості мобілізаційних про-
цесів. Розповідали хлопці ви-
падок, коли приїхав начальник 
до них iз високого   керівниц-
тва, а солдати в тих побутових 
умовах, у болоті, в бруді, хто з 
наряду, з ночі невиспаний, уяв-
ляєте, в яких побутових умо-
вах вони жили. А той доколу-
пується: «Почему не побрит?» 
І отримав відповідь —  прикла-
дом у морду. Він не спитав того 
хлопця, чи він спав, що він їв, 
а ось марафет подавай. 
 ■ Військові розповідають, 
як болісно реагують солдати 
на передовій ось на таких вій-
ськових «туристів», які приїз-
дять зі штабів iз Києва, з Хар-
кова, і вимагають, щоб їм їсти 
окремо готували, простирадла 
чисті давали. Їх водять під охо-
роною до розбитого танка селфі 
зробити, щоб похвалитися, що 
він був на передовій. І доколу-
пуються ці «туристи» до всьо-
го: чому трава не скошена, чому 
бордюри не побілені, чому схо-
довий майданчик маскуваль-
ною сіткою закритий. А для 
чого бордюри білити чи маску-
вальну сітку знімати? Щоб кра-
ще видно було ворожим безпі-
лотникам і снайперам?!
 — Коли ми навчалися в 
академії, там були хлопці, які 
пройшли Ірак. Вони розповіда-
ли, як поводився американсь-
кий генерал у розташуванні 
своїх військових. Він приїздив 
без усякої охорони, їв разом iз 
солдатами в їдальні. А нашому 
генералу окрему віллу подавай 
і роту солдат для охорони. На 
жаль, це нікуди не поділося в 
нашій армії. І коли говориш про 
це, багатьом не подобається. А 
ви знаєте, що значна частина 

офіцерів-контрактників на по-
чатках війни відмовилася їха-
ти в зону АТО? Відсотків сорок 
таких було. Тобто кадрові офі-
цери, які навчалися у військо-
вих вишах, де їх вчили й готува-
ли до війни, відмовилися вико-
нувати свій обов’язок. Ці люди 
закінчували військові ВНЗ ніби 
як звичайні вузи, хотіли мати 
якусь спеціальність військову, 
хотіли красуватися у військо-
вих мундирах, отримувати за-
рплату, ловити на собі захоп-
ливі погляди дівчат. І не біль-
ше. Коли ж настала реально га-
ряча пора, вони виявилися не 
готовими захищати Україну. Та 
коли потім сталося послаблен-
ня бойових дій, стало безпечні-
ше, вони поїхали в зону АТО. 
Але не для того, щоб захищати 
країну, а за статусом учасника 
бойових дій, за пільгами. Я та-
ких бачив. 
 ■ Як же військова людина, 
та ще й офіцер, може відмови-
тися виконувати наказ? Хочу 
їду на війну, хочу ні.
 — Вони мали, очевидно, для 
цього підстави. У нас же немає 
війни як такої, і воєнного стану 
теж. Розповідали хлопці, коли 
ще в академії навчалися, на Га-
личині цілими селами чоловіки 
масово виїжджали за кордон на 
заробітки, щоб не потрапити 
під мобілізацію. І це патріотич-
ні українські регіони! У той час 
як на сході люди не відкупляли-
ся, йшли служити і чесно вико-
нували свій обов’язок. І хлоп-
ці були в основному російсько-
мовні. В одного з них я питав, 
чого він приїхав сюди? «Я при-
шел Родину защищать». І та-
ких було багато. Вони були різ-
ні за національністю, були уз-
бек, білорус, етнічні росіяни, 
були хлопці з Донецької і Лу-
ганської областей, були різні за 
релігійними переконаннями. 
Не можна не захоплюватися 

такими людьми. Бойові умови 
відкривають у людях те, чого не 
побачиш у звичайному житті. 
Люди, які були відірвані, умов-
но кажучи, від плуга, які не 
були військовими, оту хвалену 
російську армію «валили» як 
треба. А скільки поклали наші 
«кіборги» в Донецькому аеро-
порту спецпризначенців горез-
вiсного російського «Витязя»! 
Путін прорахувався й наступив 
на великі граблі. Бо ті, кого він 
ніби прийшов захищати на ук-
раїнському сході, тобто «русс-
коязичное население», стали 
українськими патріотами. І це 
прекрасно. Хоч ми ще не має-
мо такої держави, як хотілося 
б, але ці люди вже відчули себе 
громадянами тієї держави, яку 
ми хочемо мати. Дасть Бог, ми 
її збудуємо. Українці завжди 
жили в таких історичних умо-
вах і епохах, не маючи своєї де-
ржави, але мали відвагу та ен-
тузіазм у боротьбі за цю держа-
ву. І ці хлопці для мене — ге-
рої, вони легенда. Навіть перед 
лицем смерті, коли знаєш, що 
тебе накриє зараз, хтось нама-
гається втекти, а він спокійно 
каже: «Женя, ну куди ти бі-
жиш, воно тебе й там знайде. 
Іди краще снаряд неси». Вони 
працювали в умовах бою як го-
динник. Ти знаєш, що мусиш 
зробити свою справу якомо-
га швидше і краще, бо від того 
залежить твоє життя і побра-
тимів. Тим більше що співвід-
ношення сил було далеко не 
на нашу користь. Усе це напів-
знищене радянське озброєн-
ня залишилося нам у спадок 
від СРСР. Ті самі гармати «Гіа-
цинти», які ми обслуговували, 
їх же у прямому значенні по-
виколупували із землі, бо вони 
на складах повгрузали по саму 
вісь. Там мінялося все: і гума, 
і гідравліка, відпрацьовувало-
ся все тривалий час на поліго-

нах, гармати часто виходили з 
ладу, бо свій ресурс вони май-
же вичерпали. Але зброя ця до-
сить серйозна, хоч і дісталася в 
спадок від тієї імперії.
 ■ Дякувати, хоч така була, 
а то могли опинитися перед ре-
альною воєнною загрозою геть 
беззбройними...
 — Не встигли просто все 
розікрасти. І сьогодні вже 
пора трохи підтягнутися. У 
нашій самохідній артилерій-
ській бригаді з бойових дій 
першого періоду повернуло-
ся може з десять самоходок, і 
то у багатьох зношені самохід-
на частина і стволи. А що таке, 
коли ствол розрахований на 2 
тисячі пострілів, а з нього лу-
пили до 2500 разів, це ж впли-
ває на точність. А там цивіль-
не населення і мусимо стріляти 
тільки точно, пристрілювати-
ся нема як. Зараз ніби все по-
ремонтовано і повертається у 
військо. Те, чим ми воювали, 
— це вже музейні експонати, 
але ще дуже ефективні . Що-
що, а зброю Радянський Союз 
умів робити. 
 ■ Росія сьогодні на українсь-
кому сході поскидала трохи 
свої музейні експонати й пов-
ним ходом модернізує свою ар-
мію. Донбас став для неї таким 
собі військовим полігоном? 
 — Ті самі снаряди, що про-
лежали десятки років, їх кра-
ще утилізувати, ніж десь зни-
щувати. От вони везуть iз Росії 
до нас й утилізовують. Не можу 
сказати, наскільки достовірна 
ця інформація, але кажуть, що 
росіяни привозять на Донбас 
цілі курси військових училищ, 
щоб відпрацьовувати військову 
майстерність.От я згадував про 
контрактників, які відмовили-
ся у перші місяці війни їхати в 
зону АТО, а потім поїхали. До-
водилося бачити й прокурорів, 
які приїздили на кілька тиж-

Ігор Семенюк: 
для мене — 

ВЛАСНИЙ ДОСВІД■

Чому американський генерал їсть iз солдатами, 
а нашому — окрему вiллу подавай i роту бiйцiв для охорони

Ніна РОМАНЮК
Волинь

Коли Ігор Семенюк, один з активістів та організаторів РУХу в 
Нововолинську й добре відома на Волині людина, поїхав на 
війну — я зовсім не здивувалася. Хоча один рік відділяв його 
від того віку, коли в армію вже не беруть. Спочатку доброволь-
цем просився, а поки вирішувалося питання з батальйоном 
«Київська Русь», військкомат зважив на прохання і мобілізу-
вав колишнього зенітника у грудні 2014 року. Повчився кілька 
місяців у військовій академії, освоїв нову військову спеціаль-
ність на полігоні й — на передову освоювати на практиці свої 
«Гіацинти»» (гармати 152-міліметрового калібру). Трохи рані-
ше, в серпні, на війну пішов його син Тарас. Спочатку волонте-
рив, але теж не витримав і пішов служити старшим водієм роти 
у 12-й батальйон «Київ». Можна лише уявити, що пережила 
за той рік дружина пана Ігоря Леся, поки син і чоловік були в 
зоні АТО.

Ігор Семенюк.❙
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нів у відрядження, попили-по-
гуляли в барах, відрядження 
відзначили й поїхали. Все це 
питання моралі. 
 ■ Про мораль нині не модно 
говорити...
 — Ми живемо в таку епо-
ху, коли говоримо про люстра-
цію, очищення влади, але всі 
речі, і корупція теж, є мораль-
ними питаннями, хоч це пара-
доксально звучить. Що таке ко-
рупція в принципі? Це гнилість 
моральна. Треба давати визна-
чення чітко й конкретно. Якщо 
людина всі свої професійні здіб-
ності, всі таланти спрямовує на 
те, щоб побільше урвати, не за-
мислюючись, скільки ж їй тре-
ба врешті-решт, щоб задоволь-
нити свої фізичні, фізіологіч-
ні потреби, вона є просто хво-
рою людиною. Вона моральний 
деградант. Коли ми чуємо про 
наших олігархів, мільярдерів, 
то в мене виникає запитання: 
вони здорові чи хворі? Скільки 
ж нормальним, пересічним лю-
дям у житті треба? Вибачте за 
такий термін, бо всі ми непов-

торні, а не пересічні, і кожна 
людина є особистістю. 
 ■ Але нас так люблять назива-
ти «пересічними українцями»...
 — Нас так називають, але в 
нас еліта пересічна, а не народ. 
Якщо її можна назвати елітою, 
бо це збоченці моральні. До при-
кладу візьму банальну ніби си-
туацію, ще геть свіжу: 12 чер-
вня, шахта Бутівка, гине шес-
теро наших хлопців, дев’ятеро 
поранених, це за офіційни-
ми даними. І в цей самий час у 
Києві — гей-парад, тобто парад 
людей, які мають відхилення у 
психічному здоров’ї. Якщо лю-
дина хвора і має відхилення, то 
це не значить, що вона має ходи-
ти вулицями з прапорами й афі-
шувати свої відхилення. Якщо 
ти хвора людина, і живеш тіль-
ки тим, як побільше вкрасти у 
тих, хто тобі довірив управля-
ти державою, то хоча б сиди й 
не висовуйся. А дехто цим ще й 
нахваляється! Сьогодні ніби йде 
люстрація, народ бачить ці особ-
няки й палаци прокурорів, суд-
дів, що ніяк не співставляються 
з їхніми офіційними заробітка-
ми. Настала епоха, коли кожен 
має відзвітувати перед своїм на-
родом, як перед Богом, і сказа-
ти : «Досить. Я маю піти». Тоб-
то має відбутися ще й самолюс-
трація.

«Ви Псковську, Тамбовську 
області підніміть на високий 
рівень і покажіть світові» 
 ■ Хоч як дивно, у них навіть 
інстинкт самозбереження не 
спрацьовує. Чому? Думають, 
що вони вічні? Янукович теж 
так думав...
 — Важко сказати. Напевне, 
планують, що втечуть за кор-
дон і перетягнуть усе, що вда-
лося вкрасти. Для мене і та-
ких як я, Семенюків, вони є фе-
дерастами. І таке ставлення до 
них поділяють всі, щоправда, 
не всі можуть сказати про це 
вголос. Хай радіють, що вони 
федерасти. Очевидно, у них ін-
стинкт самозбереження слаб-

ший, ніж інстинкт «хап-хап». 
Багато чого дивує у нашій дійс-
ності сьогоднішній. Дехто цьо-
го не помічає, а хлопці, які по-
вертаються з війни, на все реа-
гують дуже болісно. Загинули 
три працівники на Львівському 
сміттєзвалищі, виконуючи свої 
обов’язки, там траур. Включаю 
телеящик — розважальні про-
грами, російські пісні звучать. 
Загинули на шахті Бутівка шес-
теро військових — теж весели-
мося, гуляємо. Що таке шість 
солдатських життів? Буденний 
факт, статистика, до якої вже 
всі звикли. І це болить найбіль-
ше. До війни не можемо, не має-
мо права звикати.
 Не так давно геть випад-
ково побачили з дружиною 
фільм наш, український, про 
події на Західній Україні, про 
УПА, НКВС. Думав, що це но-
вий фільм, а він знятий у 1995 
році. Чому раніше я його не ба-
чив? Чому такі фільми не транс-
лювали на Донбасі ще в 90-х ро-
ках? Мені кажуть: «Ти думаєш, 
вони їх би дивилися?» Дивили-

ся б. Ми ж дивилися «Сімнад-
цять миттєвостей весни». Яку 
б інформацію людині не пода-
вали, вона мусить її аналізува-
ти, співставляти. І це змусило б 
людей по-іншому ставитися до 
багатьох речей. Де наш кінема-
тограф український, що є осно-
вою, на якій мала б виховувати-
ся наша молодь? На Донбасі їм 
довбуть мізки путінською про-
пагандою, а якби подивилися 
хоча б один такий фільм, може, 

хтось і почав би думати інакше.
 Чому цих людей, які мали 
владу, повноваження і нічого не 
зробили, сьогодні не пролюст-
рували? Незалежно від того, чи 
нажив він маєтки чи ні, пови-
нен відбутися процес моральної 
люстрації. При тих ресурсах, 
які мала Україна, при нашому 
географічному й геополітично-
му становищі транзитному, ми 
не маємо проситися до Європи. 
Українські олігархи, які через 
Кіпр і через інші офшори пови-
водили й виводять гроші з Ук-
раїни, інвестують їх у ту ж Єв-
ропу. Вони там усе купують, у 
Європі тримають свої капіта-
ли. Не розумію я філософії мос-
ковитів. Нам часом дорікають, 
що ми, мовляв, за олігархів на 
Донбасі воюємо. А за кого вони 
воюють? Та більших олігархів 
як Путін, ніж оці лаврови, не-
має! Величезна країна, бага-
тюща ресурсами, має ліс, на-
фту, газ, вуглеводні, які ми ку-
пуємо і вся Європа. Та ви має-
те жити ліпше, ніж Арабські 
Емірати. Там тільки два еміра-
ти із шести мають нафту. Люди 
добрі, схаменіться, навіщо вам 
Крим, Придністров’я, навіщо 
вам Донбас?! Ви Псковську, 

Тамбовську областi підніміть 
на високий рівень і покажіть 
світові. І світ скаже: «Оце люди 
вміють жити!» Але коли все це 
крадеться і вивозиться таки-
ми ж самими дегенератами, як 
наші, туди, на Захід, то звісно, 
що Захід буде в цьому зацікав-
лений. Навіщо Європі санкції 
проти Росії, коли звідти мож-
на викачувати? Навіщо завойо-
вувати країну, коли вона вже за-
войована федерастами, які кре-
дитують та інвестують Європу 
по повній програмі? І там живе 
якийсь придурок з українським 
прізвищем, батьків і дідів яко-
го за співпрацю з ОУН і УПА ви-
везли до Сибіру, дзвонить сюди 
і розказує, що ми тут бандерів-
ці. Як можна таким тупим бути? 
Чи та сама георгіївська стрічка, 
яку недавно Папа римський по-
чепив. Це теж ставлення Європи 
до нас, яке нас травмує.
 ■ А Генсек ООН взагалі дя-
кував нещодавно Путіну за зу-
силля у врегулюванні конфлік-
ту на Донбасі й отримав iз його 
рук ще й нагороду! 

 — Це все гроші. Світ живе з 
роздвоєною психологією.
 ■ Може, ми самі винні в цьо-
му? Війну не називаємо вій-
ною...
 — Ми винні в тому, що це ро-
бить та влада, яку ми вибирає-
мо. Якби ми назвали війну вій-
ною, не було б куди дітися тій 
самій Європі й не можна було б 
ховати голову в пісок, як стра-
ус. Тому що це є війна, це за-
хоплення, інтервенція, і в пер-

шу чергу в Криму. Якби було 
офіційно визнано інтервенцію, 
можна ставити питання спла-
ти контрибуції стороною, яка 
вчинила її. Була б компенсація 
всім, хто втратив, була б компен-
сація державі, яка понесла вели-
кі економічні втрати. На тери-
торії Криму залишилися міль-
ярди гривень, залишилася тех-
ніка, яка зараз воює проти нас 
на Донбасі. Це теж питання і до 
тих, хто здав, і до тих, хто не ого-
лошує це війною. У нас служи-
ли хлопці з Криму, які залиши-
ли там квартири, майно, і коли 
вони розповідали, як це відбу-
валося, просто плакали. У них 
був чіткий наказ закрити зброю 
у зброярні і, не дай Боже, пору-
шити цей наказ, бо прийде дядя 
прокурор і тобі зробить. Хто слу-
жив, той знає, що таке статут ка-
раульної служби. Якщо на твій 
пост хтось проникає і ти не вико-
наєш того, що передбачено ста-
тутом — ти злочинець. А там ма-
сово це відбувалося. Крим здали 
чітко і конкретно. І за це треба 
відповідати. Якби це був від-
ступ, то техніку, кораблі тре-
ба було вивести, а не покинути. 
А так прилетіли на десантному 
літаку якихось 30 крутеликів, 

яких можна було спокійно зава-
лити, і ми здалися. 
 ■ Події розгорталися за та-
ким сценарієм за мовчазної 
згоди Європи. Днями керівник 
НАТО Столтенберг заявив, що 
Європа не готова була по-іншо-
му діяти в Криму...
 — Правильно, не було шансів 
у Європи не здати Гітлеру Суде-
ти, бо навіщо накликати війну? 
Що таке маленька Чехословач-
чина? Війна потім сама прийш-
ла. Так само, що таке Крим для 
Європи? Після всіх тих гаран-
тій Будапештського договору 
Україні не треба, щоб у нашій 
війні брали участь британські 
чи американські війська. Пос-
тавте їх десь позаду. А ми самі 
доженемо ворога до російського 
кордону. Нам потрібна лише га-
рантія, що якщо росіяни влуп-
лять авіацією, яка у них сильні-
ша, ніж наша, чи ракетами, то 
вони будуть знати: вдаривши по 
нашій території, Росія розпоча-
ла третю світову війну, а не ми. 
Путін дуже прорахувався. Ду-
маєте, чому до цих пір немає 
ще цієї війни та ескалації? 140 
мільйонів населення російської 
імперії і 40 мільйонів україн-
ців.Скільки це треба відволікти 
сил, щоб, умовно кажучи, про-
утюжититанками Київ, Львів? 
А що буде завтра, коли підуть 
їх лупашити? І не тільки в лі-
сах партизани, бо часи тепер не 
ті. Куди завтра з усім цим поді-
нетеся? Це не маленька Абхазія, 
не Чечня і не Грузія, це Украї-
на. І притому, що Путіна дуже 
продезінформували. Оті росій-
ські начебто культурні товарис-
тва, які стільки років викачу-
вали з Росії гроші, інформува-
ли його, що тут усі за Росію, ви 
тільки прийдіть. Те, що відбуло-
ся в Криму і на Донбасі, сталося 
ще й завдяки їхній дезінформа-
ції. Росія опинилася в дурній си-
туації, з якої не може вибратися. 
Вона просто вляпалася. 
 ■ Путінський план блиска-
вичного захоплення не вдався 
великою мірою завдяки тому, 
що воювати пішли мотивовані 
українські патріоти, які доро-
гою ціною, але зупинили перші 
потужні удари ворога...
 — І добровольчий рух, і во-
лонтерство — це унікальні яви-
ща, які не могли народитися в 
якійсь іншій країні. Ось такі 
парадокси: з одного боку, лаємо 
наш народ, а з іншого — він такі 
зразки високого духу демонс-
трує. Коли сина у серпні 2014-го 
відправляли на війну, практич-
но все спорядження йому дали 
волонтери. І залишили йому 
номер телефону, щоб він зате-
лефонував бабусі, яка віддала 
на закупівлю його бронежиле-
та дві свої місячні пенсії. Це до-
рогого вартує. Згадую ще таку 
картину з часів ще Помаранче-
вого майдану. Ми з сином стої-
мо у натовпі біля Кабміну. На-
пруження неймовірне,ситуація 
непевна і може змінитися будь-
якої хвилину. І раптом приїз-
дить бізнесмен, привозить два 
ящики шоколаду. Нам приво-
зили чай, бутерброди, а цей ви-
рішив шоколад. Він іде з тими 
ящиками вздовж шеренг, при-
прошує взяти шоколадку, а ніх-
то не бере. Він уже ледь не в іс-
териці: «Берите, я же для вас 
привез!» Одна рука висовуєть-
ся, бере шоколадку, ламає її 
на шматочки і передає по ряду. 
Щоб не образити його. Люди 
не за цим сюди приїхали, щось 
цінніше їх сюди привело. І ось 
ці якості людські, коли люди-
на все власне відсуває на задній 
план, властиві українцям. Ми 
унікальна нація, нація свобо-
долюбивих людей, хоч є серед 
нас і федерасти. Однак пара-

лельно з цим є такі красиві, ве-
ликі речі, що дають нам надію 
на перспективу. І ми віримо в 
це, віримо настільки, що може 
хтось буде сміятися з таких, як 
я. Сміятися з того, що разом із 
сином добровольцями пішли 
на війну. Навіть тоді, у берез-
ні 2014-го, коли стояли на кор-
доні українсько-білоруському в 
Домановому, ми усвідомлюва-
ли, що Росія може почати війну 
і звідси. Все може бути так, як у 
Чехословаччині, вдарять з усіх 
сторін. Ми стояли тоді з двома 
прикордонниками, які були оз-
броєні автоматами по два ріж-
ки у кожного, а в нас — мис-
ливські рушниці, у мене пнев-
матичний пістолет. Це фактич-
но нічого, але сам факт, що ми 
стояли, щось важив. Нам каза-
ли місцеві, що на білоруському 
боці є російські десантники, пе-
реодягнені в білоруську форму. 
Якщо вони були там, то знали, 
що на українському боці їх зус-
трінуть. 
 ■ Знайомий прикордонник 
розповідав, що раніше на ук-
раїнських заставах зброї було 
всякої, як на цілий батальйон. 
А вже у 2014 році все кудись 
зникло, охороняти кордон хо-
дили з гумовими палицями й 
газовими балончиками, і на 
всю заставу було два автомати. 
Тобто може бути, що планомір-
но готувалося все до здачі?
 — Це правда. Ми на тій за-
ставі бачили один-єдиний 
УАЗик службовий, а у білорусів 
— БТРи, вертольоти, безпілот-
ники. 
 ■ І наостанок: що скажете з 
приводу двомовної української 
нації, яка народжується завдя-
ки цій війні?
 — Все наше суспільство 
було опущене до совкового рів-
ня, ніхто над цими питаннями 
не задумувався. І до сьогодні не-
має такої політики, яка впли-
вала б на цей процес. У мене в 
підрозділі були хлопці, які вза-
галі не розмовляли українсь-
кою. І це не заважало нам. Я 
намагався зрозуміти їхню моти-
вацію: чому вони з нами? Їм же 
Путін пропонує «русскiй мiр», 
а він їх не приваблює. І мені це 
було трохи дивним спочатку. А 
потім зрозумів: вони ідентифі-
кують себе з Україною, вони ук-
раїнці.Навіть попри те, що за 
етносом вони інші, але вони ось 
тут, iз нами. І ця трагедія, що 
сталася на сході України, для 
них ще болючіша, ніж для нас. 
Бо все це твориться поруч з їх-
німи домівками, на їхній зем-
лі. Для мене вони — патріоти. 
І деяким нашим доморощеним 
«патріотам», які ходять у ви-
шиванках і шароварах, ще тре-
ба повчитися у них. Я так ска-
жу: для всього є свій час. Дво-
мовність теоретично допус-
каю на перехідному етапі, але 
державна мова має бути одна. 
Опонентам, які думають інак-
ше, моделюю ситуацію: уяв-
ляєте собі Хабаровський край, 
який заселяється активно ки-
тайцями? Через деякий час ки-
тайці порушують питання про 
подвійне громадянство і дру-
гу державну мову — китайсь-
ку. Можна спитати: хто буде 
президентом Росії і хто сидіти-
ме в Думі при такому підході? 
Ні, у Росії такого бути не може. 
От в Україні таке можна роби-
ти, бо українці для них не на-
ція. А це вже чисто нацистсь-
кий підхід. Українці ніколи не 
були нацистами, а націоналізм 
— це питання патріотизму. А 
ось нацизм передбачає неспри-
йняття когось як окремої іден-
тичності. Нас ненавидять тіль-
ки за те, що ми українці. І вби-
вають за це вже століттями. ■

Нашi хлопці
герої

На території Криму залишилися мільярди гривень, 
залишилася техніка, яка зараз воює проти нас на 
Донбасі. Це теж питання і до тих, хто здав, і до тих, 
хто не оголошує це війною. 
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А чому не харакiрi 
собi?
Нападник убив ножем щонайменше 19 людей 
у будинку для інвалідів поблизу Токіо

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Літак на сонячних батареях «Сонячний імпульс-
2» (Solar Impulse 2) успішно завершив навколосвіт-
ню подорож. Він приземлився в Абу Дабі у ніч на вів-
торок через 16 місяців після старту в березні мину-
лого року. За цей час аероплан зробив 16 зупинок на 
своєму шляху, зокрема в Індії, Китаї, Японії, США, 
Іспанії та Єгипті. Двоє швейцарських пілотів та до-
слідників Бертран Піккар і Андре Боршберґ прове-
ли у повітрі майже 510 годин.  «Разом з Андре, по 
черзі, ми пролетіли 40 тисяч кілометрів без пально-
го, ми довели, що це можливо. Нині світ має руха-
тися далі. Потрібно використовувати ці технології», 
— заявив після приземлення в Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратах пілот Бертран Піккар.
 Спочатку пілоти розраховували на те, що нав-
колосвітній переліт триватиме близько п’яти міся-
ців, враховуючи всі проміжні посадки. Однак че-
рез вихід iз ладу сонячної батареї літак майже на 
дев’ять місяців зупинився на Гаваях для вимуше-
ного ремонту.
 Компанії Dassault Systems знадобилося 13 років 
на розробку та виготовлення літака з розмахом 
крил 72 метри (більше, ніж у «Боїнга-747») та ва-
гою як сімейне авто. На літаку містяться понад 17 
тисяч фотоелементів, які подають струм до елект-
родвигунів. Завдяки цьому літак здатен розвивати 
швидкість до 140 кілометрів за годину. Він подоро-
жував на висоті дев’ять тисяч метрів iз середньою 
швидкістю від 45 до 90 км/год. Подорож була тяж-
кою і виснажливою, зокрема п’ять діб безперервно-
го перебування пілота Андре Боршберґа за кермом 
сонячної машини під час перельоту Тихого океану. 
Але мала і величні моменти. Наприклад, коли лі-
так кружляв навколо статуї Свободи у Нью-Йорку 
чи пролітав над пірамідами у Єгипті. 
 Історична перша навколосвітня подорож на ае-
роплані, який живиться лише сонячною енергією, 

— це не лише перемога для авіації. Ще ніколи ма-
шина на сонячній енергії не долала такої відстані. 
Тепер має бути виграна битва за використання від-
новлювальної енергії на глобальному рівні. Бер-
тран Піккар заявив в Абу-Дабі: «Ми розробимо 
авіацію без пального. Б’юсь об заклад, що через 
10 років ми будемо мати електричні літаки, які 
будуть долати короткі і середні відстані з приблиз-
но 50 пасажирами на борту. Такі літаки не будуть 
джерелами шкідливих викидів та шуму». Пікка-
ра та його напарника  Боршберга з вдалим завер-
шенням проекту привітав Генеральний секретар 
ООН Пан Гі Мун. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Учора в Польщі 
офіційно стартували 
Світові дні молоді. Та-
кий захід світового мас-
штабу проводиться Ка-
толицькою церквою 
вже вчотирнадцяте. 
Очікували, що на нього 
до Польщі прибудуть 
приблизно 2,5 мільйо-
на молодих (і не дуже 
молодих) людей з усьо-
го світу. Після останніх 
терористичних замахів 
у Франції та Німеччині 
був менш оптимістич-
ний прогноз про при-
близно 1,5 мільйона 
учасників. Лише з Аф-
рики та Близького Схо-
ду надійшло приблизно 
600 тисяч заявок від ба-
жаючих прибути на фо-
рум до Польщі. Очіку-
ють, що з України на 
Світові дні молоді при-
будуть від 20 до 40 ти-
сяч прочан. 
 Попередні 13 фо-
румів проходили у різ-
них містах та конти-
нентах, зокрема у Римі, 
Буенос-Айресі, Сантья-
го де Компостела, Де-
нвері, Парижі, Торон-
то, Сіднеї та Мадриді. 
Польща вже вдруге 
буде господарем зуст-
річі — вперше молоді 
паломники приїжджа-
ли до Ченстохови в сер-
пні 1991 року. Цього 
разу головним містом 
форуму буде Краків. 
Гаслом нинішніх Світо-
вих днів молоді є одне 
з євангельських бла-
гословень: «Блаженні 
милостиві, бо вони по-
милувані будуть». Тра-
диційно Світові дні мо-

лоді відбуваються за 
участі Папи Римсько-
го. Папа Франциск не 
порушуватиме традиці. 
і перебуватиме в Поль-
щі 27-31 липня.
  Фестиваль молоді, 
в рамках якого відбу-
деться близько 350 за-
ходів, зокрема і зустріч 
із понтифіком, трива-
тиме від 26 до 31 липня. 
За оцінками організа-
торів заходу, в інавгу-
раційній святій літургії 
на Краківських Луках 
(Блоня) візьмуть участь 
кілька сотень тисяч лю-
дей. Перед цим із санк-
туарію Божого Мило-
сердя (Краків) прибу-
де Вогонь милосердя, 
який палатиме під час 
головних заходів Світо-
вих днів молоді. Папа 
Римський Франциск у 
неділю, 31 липня, пе-

редасть його представ-
никам усіх континен-
тів. За традицією, на 
Краківські Луки уро-
чиста процесія внесе 
символи Світових днів 
молоді — хрест та іко-
ну Божої Матері «По-
рятунок римського на-
роду», які з 2014 року 
побували в усіх польсь-
ких єпархіях. Симво-
ли будуть нести пред-
ставники тих міст, які 
до цього часу були гос-
подарями попередніх 
13 міжнародних зуст-
річей.
 У рамках форуму до 
20 листопада, коли за-
кінчується Рік Божого 
Милосердя, проходить 

інтернет-акція «Нама-
люй образ», упродовж 
якої учасники надси-
лають свої селфі. І у 
зв’язку з цим уже вста-
новлено перший рекорд. 
У Кракові біля входу до 
монастиря сестр Божо-
го Милосердя виставле-
но плакат iз водостій-
кої тканини під назвою 

«Ісусе, довіряю 
тобі» iз зобра-
женням Ісу-
са Милосерд-
ного розміром 
6 на 2,5 мет-
ра. Він створе-
ний із допомо-
гою спеціальної 
комп’ютерної 
програми з 15 

тисяч (!) надісланих на 
конкурс фотографій. У 
проекті взяли участь, 
зокрема, президентсь-
ке подружжя та відо-
мі польські артисти. З 
решти надісланих на 
конкурс селфі також 
буде створено подібні 
образи. 
 Поки одні відзнача-
ють релігійну подію, 
інші роблять бізнес. 
Місцеві видавництва, 
ресторани й готелі очі-
кують на великі при-
бутки від заходу. Го-
телі не приховують — 
піднімають ціни на час 
його проведення. Їх ак-
ція милосердя не сто-
сується. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Телекомунікаційний гі-
гант Verizon Communications 
купив операційну систему 
Yahoo! за 4,83 млрд. доларів. 
Ймовірніше за все, Yahoo 
буде об’єднаний з іншою ко-
лишньою «зіркою інтернету» 
AOL, слава якої вже минула 
і яку також придбав Verizon. 
У випадку з Yahoo! гігант 
Verizon Communications пе-
ребрав у свою власність інтер-
нет-сервіс із великими тради-
ціями. 
 Об’єднуючи Yahoo! і при-
дбаний раніше цього року 
AOL, Verizon може створити 
нову фірму, яка стане потуж-
ним конкурентом на ринку 
мобільних медій. В резуль-
таті об’єднання двох збанк-
рутілих «зірок» може виник-
нути гігант, який буде здатен 
скласти серйозну конкурен-

цію найпопулярнішому на 
цей час пошуковику Google 
та соціальній мережі «Фейс-
бук».
 Фірма Yahoo! дебютувала 
на біржі 12 квітня 1996 року. 
І розпочала стрімко розвива-
тися. Згадаймо, на той час її 
пошукова система діяла на 
більшості комп’ютерів світу. 
Першого лютого 2008 року 
корпорація «Майкрософт» 
висунула пропозицію прид-
бати Yahoo! за 44,6 млрд. до-
ларів. Правління Yahoo! про-
позицію відхилило, а 3 трав-
ня 2008 року її відкликав і 
сам «Майкрософт». 13 червня 
2008 року фірма Yahoo! укла-
ла угоду про співпрацю з фір-
мою  Google. Вона стосувалася 
продажу реклами на сайтах 
Yahoo!. Але і це не спинило 
процес поступового занепаду 
колись лідируючої фірми ін-
тернету. ■

ІНТЕРНЕТ

Юху! З молотка 
пiшов Yahoo
Популярний колись пошуковик продано 
за п’ять мільярдів доларів

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 В Японії у ніч на вівторок, 
26 липня, озброєний ножем 
чоловік вчинив напад на за-
клад для людей з особливими 
потребами. Місцеві ЗМІ пові-
домляють, що нападник роз-
бив вікно, вдерся всередину й 
почав убивати. В результаті 
нападу загинули 19 осіб — 
дев’ятеро чоловіків та 10 жі-
нок віком від 18 до 70 років. 
Ще 25 людей отримали різно-
манітні поранення. На місце 
інциденту прибуло близько 
30 бригад швидкої допомоги, 
постраждалих доправили у 
шість найближчих лікарень. 
За даними інформагенції 
«Рейтер», 20 постраждалих 
— у важкому стані. Заклад 
розташовується в місті Сага-
міхара у префектурі Канага-
ва, що приблизно за 40 кіло-
метрів на захід від Токіо. За-
галом у будинку для інвалідів 
разом iз персоналом могло пе-
ребувати до 160 осіб.
 Невдовзі після скоєння 
злочину нападник під’їхав 
на своєму автомобілі до най-
ближчого відділку поліції 
й здався правоохоронцям зі 
словами: «Я зробив це». При 
собі він мав сумку із закри-
вавленими кухонними ножа-
ми. За словами представника 
поліції, мотив вчиненого 26-
річним японцем Сатоші Уе-
матсу злочину поки невідо-
мий, однак, як стверджує ви-
дання «Асахі Сімбун», уже на 
першому ж допиті нападник 
зізнався, що хотів би позбави-
ти світ від інвалідів. Сам він 
працював донедавна у цьому 

ж закладі. А тому деякі ЗМІ 
припускають, що можливим 
мотивом була злість через 
втрату роботи.
 Місцева поліція повідо-
мила, що підозрюваний ще 
в лютому надіслав власно-
руч написаного листа полі-
тикам, в якому погрожував 
вбити сотні людей з обмеже-
ними психічними можли-
востями. Відповідного листа 
він намагався передати спі-
керу нижньої палати парла-
менту. Тоді поліція затрима-
ла його майже на два тижні 
для примусового психіатрич-
ного лікування. Однак у бе-
резні його виписали, оскіль-
ки лікар дiйшов висновку, 
що стан хворого покращив-
ся. Тим часом секретар кабі-
нету міністрів Японії Йошіхі-
де Суга зазначив, що уряд не 
має інформації про зв’язки 
нападника з радикальними 
ісламістами.
 Японія вважається краї-
ною з відносно низьким рів-
нем злочинності. В країні 
діють досить жорсткі обме-
ження на володіння вогне-
пальною зброєю. Останній ви-
падок масового вбивства з ви-
користанням ножа як зброї 
був зафіксований у 2008 році 
— в Токіо злочинець в’їхав на 
вантажівці в натовп людей в 
одному з торговельних квар-
талів міста, а потім кинувся 
на них iз ножем. У результаті 
нападу загинули семеро лю-
дей та 10 отримали поранен-
ня. Раніше, 2001 року жерт-
вами нападника з ножем ста-
ли восьмеро школярів у місті 
Ікеда. ■

ФОРУМ

Ісус, Франциск і комерція
У Польщі розпочалися Світові дні молоді

■

Люди відшукують себе 
на портреті Ісуса з селфі.

❙
❙

Ісус Милосердний з 15 тисяч фото.❙

РЕКОРДИ

Навколо свiту — без дозаправки
«Сонячний імпульс» подолав 40 тисяч кілометрів

■

Старт у березнi 2015 року.❙

Фiнiш учора.❙
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Проти 
іміджевої 
цяцьки
Містяни не хочуть стели 
«Я люблю Черкаси» 
за бюджетні 300 тисяч 
гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах оголошено про збір підписів під 
петицією до міської влади проти встановлення 
в обласному центрі стели «Я люблю Черкаси». 
У соціальних мережах люди пишуть, що інфра-
структурна новина про колективний вияв любові 
до Черкас ошелешила багатьох iз них не лише 
тому, що про таке мало хто чув, а ще й тому, що 
той знак уже в роботі, а з народом ніхто не ра-
дився. Людей дивує, чому не було громадського 
обговорення, чому не озвучена експертна оцінка, 
чому народ просто поставили перед фактом.
 Активні містяни почали обурюватися ще й 
тим, що 300 тисяч бюджетних гривень для сте-
ли вони б воліли спрямувати не на цю іміджеву 
цяцьку, бо, мовляв, без неї можна обійтися. Та й 
місце встановлення — неподалік Пагорба Слави 
і пам’ятного знака Небесній сотні, — переконані, 
вибране невдале.
 «Стела «Я люблю Черкаси» має символізу-
вати любов до міста якомога більшої кількості 
містян. Саме тому при розробці дизайну, виборі 
матеріалів та місця встановлення стели варто 
опитувати і враховувати їхню думку. Передувати 
цьому має дослідження про те, чи є такий об’єкт 
дійсно потрібний і актуальний саме зараз, адже 
на нього витрачають гроші громади. Якщо гро-
мада висловить бажання бачити подібний об’єкт 
у Черкасах, то його розробку варто проводити 
на умовах відкритого конкурсу, переможця яко-
го обиратиме журі незалежних професійних ек-
спертів та сама громада шляхом голосування», 
— iдеться в оприлюдненому зверненні, під яким 
збирають підписи.
 На озвучену у «Фейсбуці» думку черкащанки 
Вікторії Феофілової, котра представляє громад-
ське об’єднання «Молода Черкащина», «чергове 
розчарування: момент, який міг би стати показ-
ником того, що міській владі дійсно цікава дум-
ка тих, хто любить Черкаси, перетворюється на 
демонстрацію «втулимо містянам що захочемо 
за їхні ж гроші». Питання доцільності витрачан-
ня на це бюджетних коштів — окреме. Питання 
«чому не було відкритого конкурсу проектів» — 
окреме. А все разом — ганьба і прояв неповаги 
до черкащан». 
 У свою чергу, секретар Черкаської міської 
ради Олександр Радуцький заявляє в коментарі 
«Україні молодій», що 80% містян, котрі не такі 
активні у соціальних мережах, а зайняті буден-
ними справами, коли вони на власні очі побачать 
стелу, схвально про неї відгукнуться. І вона ста-
не, переконаний пан Олександр, ще однією ві-
зитівкою міста, біля якої будуть із задоволенням 
фотографуватися самі черкащани та гості міста. 
 «Не розумію, чому така агресія. Адже такі 
стели є у багатьох містах України. До того ж у 
Черкасах, і це всі бачать, активно ремонтують до-
роги, тротуари, влада не сидить склавши руки», 
— дивується пан Олександр і називає підняту 
хвилю з петицією про встановлення знака «Я 
люблю Черкаси» політичною грою, комусь дуже 
вигідною.
 Обурення містян про місце встановлення 
стели неподалік Пагорба Слави секретар місь-
кої ради називає звичайною провокацією, вки-
нутою кимось до соціальних мереж, аби нав-
мисне розбурхати людей. Про Пагорб Слави, 
уточнює він, не йшлося взагалі. І пояснює, сте-
ла стоятиме або у Долині Троянд, або у сквері 
Богдана Хмельницького, де так полюбляють від-
почивати черкащани.
 «Ціна ж стели складається із кошторису, на 
який впливає вартість матеріалу, з якого вона 
буде виготовлена. Стела буде високою, тож по-
винна бути ще й безпечною для людей при будь-
яких погодних навантаженнях, зокрема і вітро-
вих. А це теж кошти», — підсумовує Олександр 
Радуцький. До того ж, підкреслює, розрахунків 
про кінцеву суму ще немає і якою вона буде, ста-
не відомо по завершеннi всіх робіт. ■

■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

«Вишиваю з 4 років»
 Коли ми з Вірою Крупсь-
кою стали домовлятися про 
зустріч, вона відразу засте-
регла від того, щоб я їхав до 
неї додому: «Не хочу, щоб 
ви побачили, у яких умовах 
ми живемо». Отож прибу-
ла на громадському транс-
порті у визначене мною міс-
це. Від чого мені стало просто 
незручно. Адже попередньо 
попрохав Віру Пантелей-
монівну взяти для ілюстра-
ції кілька своїх робіт. А вона 
чого тільки не привезла — 
вишиті хустинки, краватки, 
рушники, спідниці, блузки, 
сорочки, газетні публікації, 
які завжди дбайливо збира-
ла. Навіть у голові не вклада-
лося, як стільки всього мог-
ла донести маленька зростом 
73-річна жінка.
 «Не переживайте, я до 
нашої зустрічі поставилася 
дуже відповідально, як ста-
вилася до всього у своєму 
житті», — заспокоїла мене 
Віра Пантелеймонівна.
 Як розповіла майстриня, 
вишивати вона почала бук-
вально з 4-річного віку. Ба-
буся привчила, з якою тоді 
жили разом у селі Троянка 
тодішнього Новопразького 
району на Кіровоградщині.
 А в шкільні роки вже ви-
шивала цілі картини. 
 При цьому техніку про-
тягом усього життя викорис-
товувала одну — «хрестик», 
який, щоправда, може бути і 
«утопленим», і об’ємним.
 Коли була молодшою, 
виставляла свої роботи в ін-
ших регіонах. Причому пе-
реважно в донецьких Верні-
сажі, Центральній міській 
бібліотеці. «Якби поїхала зі 
своїми роботами на Захід-
ну Україну чи хоча б у Цент-
ральну, то особливо ними ко-
гось не здивувала б, бо там і 
своїх майстринь вистачає, а 
от у Донецьку я сприймала-
ся зовсім інакше».
 І хоч Віра Пантелеймонів-
на що тільки не розшиває, на-
самперед називає себе пред-
ставницею рушникарства. 
Цим доволі рідкісним жан-
ром народного мистецтва за-
хопилася настільки серйоз-
но, що стала збирати колек-
цію рушників iз різних об-
ластей України. Втиральні, 
божничні, які вішають біля 
ікон, весільні, поховальні, 
які тільки можна.
 Але тепер і з цим не роз-
женешся. Адже метр руш-
никового полотна при ши-
рині 50 сантиметрів коштує 
87 гривень. Для майстрині з 
пенсією 1280 гривень та не 
набагато більшою у чоловіка, 
який усе життя пропрацював 
у сфері комунального госпо-
дарства, це гроші непідйом-
ні. Притому, що народне 
мистецтво для Крупської ні-
коли бізнесом не було. Най-
більша сума, яку виручила 
за один рушник, становила 
50 доларів, коли австралієць 
українського походження 
придбав у неї два вироби.

 Але справді всім незгодам 
на зло Віра Крупська дотепер 
не втомлюється привертати 
увагу до своєї творчості. Не 
так давно влаштувала персо-
нальну виставку у Дніпровсь-
кій бібліотеці мистецтв.
 А минулого року роботи 
Крупської отримали висо-
ку оцінку в Болгарії. У там-
тешньому державному етно-
графічному музеї експону-
валася виставка «Рушники 
Подніпров’я». Вона скла-
далася з рідкісних та автен-
тичних робіт. Це 52 рушни-
ки, вишиті руками 52 май-
стринь.
 Особливий інтерес до та-
кої виставки викликало те, 
що в державному етногра-
фічному музеї Болгарії пред-
ставлено більш як 4000 зраз-
ків вишивки, але рушників 
серед них практично немає 
— такі традиції у цій країні 
не розвинені, там більше ви-
шивають скатертини, хусти-
ни, предмети одягу. Тому за-
головки на сайтах на кшталт 
«Дніпропетровські майс-
трині підкорюють Європу» 
зовсім не здавалися перебіль-
шенням.
 Проте за такими урочис-
тими подіями ніскільки не 
видно, якими є життєві буд-
ні тріумфаторок. У Віри 
Крупської вони виявилися, 
справді, ворогу не побажаєш. 
Хоча, здавалося б, у такому 
випадку слід говорити про 
життя, яке вдалося. Разом iз 
чоловіком виростили трьох 
синів. Найстарший iз дружи-
ною цього року очікує п’яту 
дитину, у двох інших — про-
довжувачів роду, відповідно, 
двоє і троє. Разом, виходить, 
10 внученят.
 Однак двоє синів мусили 
повернутися жити до бать-
ківської квартири. Але прак-
тично все зовсім не вражаюче 
зароблене (один працює ван-
тажником, другий — різноро-
бочим на будівництві) мусять 
віддавати своїм немаленьким 
колишнім родинам.

Вода з ... повітря
 Хоча до пори до часу 
Крупські кінці з кінцями 
зводили. Аж доки місцевий 
монополіст — водоканал, 
який є структурним підроз-
ділом державного підпри-
ємства «Придніпровська за-
лізниця», не підняв нечува-
но тарифи на свої послуги. У 
підсумку родина, яка скла-
дається iз чотирьох чоловік, 
мусить викладати щомісяця 
понад 700 гривень лише за 
воду!
 Крупські, як не рахува-
ли, дотепер збагнути не мо-
жуть, звідки така колосаль-
на для них сума могла взя-
тися. Адже на родину з 4 чо-
ловік нараховують 36 кубів 
води. Але ж один куб — це 
цілих 1000 літрів! Навіть 
якщо стару радянську ванну 
по вінця заповнювати, тіль-
ки 200 літрів буде. А якщо 
у цій ванні хоча б один член 
родини ніжитиметься хоча 
б раз на день, то всього-на-
всього шість кубів набереть-
ся. Але, по-перше, навіть у 

такому випадку ванна запов-
нюється щонайбільше напо-
ловину, а, по-друге, Крупські 
віддають перевагу економно-
му душу. Отож стільки води 
справді може взятися хіба що 
з ... повітря.
 Проте водопостачаль-
ники такими підрахунка-
ми себе не переобтяжують. І 
справді, немов грім серед яс-
ного неба виконавча служба 
поставила чоловіка народної 
майстрині, який є головним 
квартиронаймачем, перед 
убивчим фактом — 7200 гри-
вень боргу тільки за спожи-
ту воду. При цьому все зроб-
лено, як кажуть, без суду і 
слідства. Та і який суд може 
бути, коли цей постачаль-
ник води жодних договорів 
iз Крупськими, якими б усе 
було обумовлено, не підпису-
вав? Плати і все, інакше май-
но опишемо.
 А з усього майна для 
Крупської виявилися най-
ціннішим закінчені рушни-
ки і вишиванки, які ще не-
давно були експонатами ук-
раїнських та міжнародних 
виставок. Коли держвико-
навцям про них сказала, по-
думала, що сприймуть це за 

жарт. Вийшло навпаки — 
оцінювач, який має ліцензію 
на таку діяльність з транс-
портом та нерухомістю, вия-
вився на всі руки майстром і 
склав відповідний акт. Круп-
ська від цього і взагалі за го-
лову схопилася, адже ціну 
своїх робіт, які дістали на-
віть міжнародне визнання, 
вважає значно вищою.
 «Вони мало не матюка-
ються, а я співаю. Усім ко-
мунальникам на зло. Як ще 
можна зреагувати на таке?» 
— розповідає народна майс-
триня.
 За великим же рахунком, 
ця історія відомої у Дніпрі 
людини є доволі показовою і 
повчальною, адже постачаль-
ники житлово-комунальних 
послуг за нашого життя-бут-
тя часто-густо є монополіс-
тами, що таким поняттям, 
як здоровий глузд, себе не 
переобтяжують. От і заганя-
ють пересічних українців у 
справжню кабалу, з якої ви-
борсатися все тяжче. А наші 
уряди, чи один, чи інший, 
цього вперто не помічають, 
сприймаючи своїми умами 
тільки одне словосполучен-
ня «підвищення тарифів». ■

ТАРИФИ ПРОТИ ТАЛАНТУ

Усім комунальникам на зло
У відомого майстра народної творчості Віри Крупської 
за борги за воду описали її роботи

■

Віра Крупська вишиває не тільки рушники, дитячий одяг 
чи краватки, а й портрети своїх улюблених героїв, зокрема  
Міхая Волонтіра і Валерія Меладзе.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
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Розкол Київської церкви і митрополії 
на Київську і Московську 
 Небезпека Візантії з боку Туреччини 
примусила її зробити спробу примирення 
між східним і західним релігійними цен-
трами (Константинополем і Римом). Ось 
чому Флорентійська примиренська унія 
(1439 р.) була схвалена візантійським ім-
ператором, Царгородським патріархом і 
всіма делегаціями, крім двох, що пред-
ставляли православні церкви сходу. Та-
ким чином, Єдина вселенська христи-
янська апостольська церква (ЄВХАЦ) 
повернулась на короткий термін до ста-
ну, що існував до роздору 1054 року. Мит-
рополит Київський і «всея Руси» від усієї 
Руси ( України, Білорусії та Московщи-
ни — (колиш ньої колонії (Росії ще не 
було)) Ізидор підписав заяву у Флорен-
ції про ухвалення Флорентійської унії 
(1439 р.). Таким чином Київська митро-
полія, хоч і розділена кордонами різних 
держав (Україна і Білорусія перебували 
під окупацією об’єднаної Польсько-Ли-
товської держави), але як єдине (духов-
но) ціле повертається, а не приєднується 
до ЄВХАЦ, яка була за часів князювання 
Володимира Великого, Ярослава Мудро-
го та його сина Ізяслава в Київській Русі. 
Після повернення Ізидора до Києва всі 
його вітали. В березні 1441 року він їде 
до Москви, де звертається з посланням до 
княжої і церковної влад про повернення 
до ЄВХАЦ Московського царства (назви 
«Росія» ще не було). 
 За це звернення наказом московського 
князя Василія ІІ митрополита ув’язнили. 
З часом він втікає з тюрми до Риму, де ви-
бирають його кардиналом, а згодом стає 
Вселенським патріархом у вигнанні.
 Після Флорентійської унії кафед-
ра Київської митрополії переносить-
ся з Москви до Києва, де вона була до 
монгольської навали. Москва не визнає 
Флорентійської унії (1439 р.) і започат-
ковує розкол Київської церкви і її мит-
рополії. За наказом московського князя 
Василія ІІ (Темного), але всупереч волі 
Константинопольського патріарха, ук-
раїнського та білоруського єпископату 
та духовенства скликано собор у Мос-
кві (1448), на якому місцеве духовенс-
тво проголошує московського єпископа 
Йону митрополитом Київським і Всієї 
Руси, хоча митрополита Ізидора цьо-
го титулу ніхто не позбавив. Українсь-
кі, білоруські єпископи і духовенство в 
Соборі участі не брали, що зробило його 
неканонічним. Не визнає ухвали Собо-
ру про обрання Йони митрополитом і 
патріарх Константинопольський. 
 Таким чином Московська єпархія 
самочинно відокремилась від Київсь-
кої митрополії. Юридично територіаль-
но обрала власного митрополита і пок-
лала роздор (розкол) у Київській церкві 
і митрополії, яка до цього часу була єди-
ним тілом, хоч її терени належали різ-
ним державам. Москва укладає договір 
iз Польщею, щоб вона не дозволила в’їзду 
митрополита кардинала Ізидора в Київ. 
Вселенський Константинопольський 
патріарх не визнає самовільно проголо-
шеної Московської митрополії та її мит-
рополитів, тому вони неканонічні.

Схилилися до Москви
 У1453 році Туреччина (турки) оку-
пувала Візантію з Царгородським пат-
ріархатом і змусила його не визнава-
ти ухвали Флорентійського Собору, що 
патріарх і зробив. Папа Римський піс-
ля повернення кардинала і митропо-
лита Ізидора з окупованого Царгорода 
(Константинополя) до Риму призначив 
його патріархом у вигнанні. В 1458 році 
Папа Євген ІV переводить осідок (рези-
денцію) Київського митрополита з Мос-

кви до Києва, де він був до монгольської 
навали, і призначає митрополитом Гри-
горія (не українця, болгарина?), оскіль-
ки Ізидор став патріархом у вигнанні, 
та визначає нову територію Київської 
митрополії (11 єпархій) на теренах Ли-
товсько-Польської держави (Київська, 
Брянська, Чернігівська, Смоленська, 
Тувинська, Луцька, Володимир-Волин-
ська, Берестейська, Перемишльська, 
Галицька і Холмська). Київська митро-
полія залишилася вірною Флорентійсь-
кій унії, тодi як інші патріархати (Алек-
сандрійський, Антіохійський, Єрусам-
ський і Царгородський) зреклися її під 
тиском турків. Після здобуття Москвою 
патріархату 1589 року всі вони (патріар-
хати) схилилися до Москви. 
 У 1461 році помирає митрополит 
Йона і на його місце обирають Теодозія, 
якого цар затвердив особисто, не прося-
чи благословення Царгорода (що є не-
канонічним, незаконним), але з титу-
лом уже московського і «всея Руси» (без 
Київської). Це можна вважати офіційно 
початком Московської церкви ( оскіль-
ки назви «Росія» ще не було). Царгород-
ські патріархи , які відступили від Фло-
рентійської унії (1439 р.) під тиском тур-
ків і далі вважають Київську церкву як 
одну з митрополій Царгородського пат-
ріархату, незважаючи на те, що вона за-
лишалася в єдності з Римом. 
 Після завоювання Візантії турка-
ми в 1453 р. Царгородський патріархат 
втратив захист православних прави-
телів. Православну церкву пересліду-
вали внутрішні незгоди, часто підбурю-
вані і керовані турецькою владою. Ста-
новище патріарха було нестабільним. У 
другій половині ХV ст. патріархи зміню-
вались 16 разів. У ХVI — 22 рази, у ХVІІ  
— 54 рази. Брак послідовності в поведін-
ці грецьких кіл та практикованій ними 
компанії підкупів  деморалізували ду-
ховенство і віруючих. Поступовий зане-
пад Царгородського патріархату та по-
гіршення життя Київської митрополії 
(КМ) під окупацією Польщі в ХV століт-
ті звели зв’язки між КМ і Царгородом 
до формального мінімуму. Відсутністю 
чіткого підпорядкування і захисту КМ 
Царгородським патріархатом скориста-
лась Польща, яка не хоче виконувати і 
визнавати умов Флорентійської унії, бо 
в окупанта — свої цілі. Ось чому поль-
ські магнати, шляхта, державна влада, 
єзуїти одержали повну свободу дій. По-
чався наступ: економічний, соціальний, 
політичний, національний, культурний 
і, зрозуміло, релігійний. 

Полонізація українців
 Вони (окупанти) зайняли величезні 
простори із сотнями сіл, десятками 
міст, посіли найвищі посади в адмініст-
рації (воєводи, старости тощо). В Украї-
ну посунула дрібна шляхта, щоб збага-
титися. Польща почала активну полоні-
зацію українців, передусім шляхти та 
духовенства. Багато княжих родів, 
якими славилася Польща, були україн-
цями. Вони протягом ХVІ століття пе-
рейшли на латинський (римський) об-
ряд та стали поляками. 
 Тодішній архімандрит Дермансь-
кого монастиря Іван Дубович писав: 
«Багато визначних руських (українсь-
ких) шляхтичів лише тому пересели-
лися до римської Церкви, бо в цілій ук-
раїнській церкві не було кому повіри-
ти безпечно своєї совісти та не можна 
було ніде дістати духовного корму для 
душі». 
 Українська шляхта змушена була 
посилати своїх дітей до польських шкіл, 
зокрема єзуїтських, бо українських не 
було. На жаль, вихованці цих шкіл пе-

реходили в польський табір. Занепад 
національної освіти і відповідно Ук-
раїнської православної церкви (УПЦ) , 
моральний стан її духовенства поєднані 
з браком освіти та неуцтва, не мали мож-
ливості протистояти антиукраїнському 
наступу Польщі. Що робиться далі з без-
державнiстю України і безправ’ям його 
народу? Князь Острозький заснував Ос-
трозьку академію — вищий навчаль-
ний заклад, щоб мати освічених людей, 
зокрема священиків. Духовенство зро-
зуміло, що виходом iз цього положення 
може бути повернення в лоно материнсь-
кої Церкви, яка була за князювання Во-
лодимира Великого і Ярослава Мудрого 
— ЄВХАЦ. Подальші події пришвидши-
ли реалізацію цієї ідеї. 
 У червні 1588 року Константинополь-
ський патріарх Єремія ІІ повертається з 
чотирирічного заслання на острові Ра-
жоському і вирушає до Смоленська, а 
далі до Москви. На Московському цер-
ковному синоді 26 січня 1589 року під 
тиском князя Федора вимушено підпи-
сується визнання Московського патріар-
хату. В липні цього ж року їде до Поль-
сько-Литовського королівства, щоб під-
порядкувати собі Київську метрополію 
і наводити свої порядки. Без церковно-
го Собору усуває митрополита Онисифо-
ра Дівочку, що є порушенням канонів 
(церковних законів), та ставить на його 
місце Михайла Рогозу, як «Митрополи-
та Києво-Галицького і всієї Руси», а та-
кож призначає Луцьким єпископом Ки-
рила Терлецького і робить його своїм ек-
зархом. Раніше ця функція належала 
митрополиту. Підтримує Ставропігій-
ські братства в суперечці і в противагу 
єпископам (чого немає ні в греків, ні в 
московітів (москалів): наділяє їх права-
ми контролю над єпископами і митро-
политом. Нависла велика небезпека для 
Української церкви внаслідок орієнта-
ції східних патріархів на Москву, царі 
якої їх тепло вітали, допомагали, щед-
ро винагороджували і використовува-
ли. Ці візити відбувалися в Польське 
королівство, що давало змогу контакту-
вати з Українською церквою і при цьо-
му виконувати «доручення», шпигунс-
тво як російського (московського) царя, 
так і турецького султана. А найголовні-
ша загроза Московського патріархату — 
позбавити Київську метрополію автоно-
мії і приєднати її до Москви.
 Руйнація внутрішньої організації 
метрополії, недовіра до її єпископату та 
загроза з Півночі були вагомими чинни-
ками, що прискорили повернення Киє-
ва до ЄВХАЦ iз центром у Римі. Апос-
тольська церква зрозуміла, що після 
завоювання Царгорода турками та не-
вдачі Флорентійської унії, відновлен-
ня загальної «Унії» всіх східних церков 
одночасно стало неможливим. Ось чому 
Рим прагнув поступового об’єднання з 
окремими церквами Сходу, зокрема 
Київською, яка не зреклася Флорен-
тійської унії. ■

СТАНОВЛЕННЯ

Гра престолів-2 
Як Українська церква виживала  всупереч історичним 
обставинам

■

У червні 1590 року Київський 
православний митрополит Рогоза 
скликав Синод, на якому єпископи 
висловилися, що далі неможливо терпіти
господарювання царгородських 
патріархів, тому що вони розглядають 
Україну, як джерело великих доходів своєї
патріархії і втручаються в організаційні 
питання митрополії на її шкоду.
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❙

БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ

 Утворення Київської унійної
 православної помісної церкви

 Ідея Берестейської унії є продовженням Флорентій-
ської (1439 р.), яка виникла на Східній Україні (а не За-
хідній) та вкотре відновила дружні стосунки між ук-
раїнською Київською православною церквою і Римом. 
У червні 1590 року Київський православний митрополит 
Рогоза скликав Синод, на якому єпископи висловили-
ся, що далі неможливо терпіти господарювання царго-
родських патріархів, тому що вони розглядають Україну, 
як джерело великих доходів своєї патріархії і втручають-
ся в організаційні питання митрополії на її шкоду. Синод 
заявив, що він визнає головою ЄВХАЦ Папу Римського, 
як і визнавала православна церква за князювання Воло-
димира Великого і Ярослава Мудрого до розколу 1054 
року, але без посередництва Царгородського патріар-
хату і зупиняє з останнім свої зв’язки. Про це було пові-
домлено Папі Римському. 
 Умови, на яких повертається Київська церква (КЦ) під 
безпосередню юрисдикцію Риму, доручили опрацювати 
єпископам Іпатію Потію і Кирилу Терлецькому, продискусо-
вано на черговому Берестейському Синоді 3 червня 1595 
року і підписано митрополитом та єпископами. 23 червня 
1595 року Іпатій Потій і Кирил Терлецький, що раніше при-
були до Риму, вручили Папі Клименту VІІІ заяву про виз-
нання його Головою ЄВХАЦ і листа з умовами — вимога-
ми, на яких вони повертаються під юрисдикцію Риму.
 Серед них, зокрема:
Зберігається східний обряд і звичаї Української церкви;
Зрівняння у правах православних єпископів iз польськи-
ми (крім єпископа він є ще сенатором);
Утворення Київського архієпископства незалежного від 
усіх патріархатів і з’єднаного з Римом;
Достоїнства митрополита, єпископа чи інших духовних 
санів не давати людям іншої нації чи релігії окрім русь-
кої (української) і грецької;
Жонаті священики ( щоб не обмежувати доступу обдаро-
ваної молоді в духовні заклади та позбавляти природно-
го інстинкту продовження роду і втрати генофонду). 
Розрив iз Царгородським патріархатом;
Будуть повернені церковні маєтки, загарбані латинниками;
Буде заборонено перетягувати українських вірних на ла-
тинський обряд.
 Усього вимог (артикулів) було 33. Після прийнят-
тя присяги на Євангелії, вони поставили свої підписи 
на з’єднання церков від імені єпископів, які їх делегу-
вали до Риму: архієпископа — митрополита Київського 
— Галицького та «всієї Руси» Михайла Рогози, Григорія 
архієпископа Полоцького і Вітебського, Йона Гоголя, 
єпископа Турівського, Михайла Копистянського єписко-
па Перемишльського і Самбірського, Геодона, єпископа 
Львівського та Діонісія Збіруйського, єпископа Холмсь-
кого. Папа завершив акт з’єднання церков Булою. 
 Була є основним канонічним документом Берестей-
ської унії, що визнала устрій Київської церкви як Поміс-
ної автокефальної (автономної) української православної 
церкви у злуці з Римом. Римський унійний акт вимагав 
синодального схвалення (ратифікації). Митрополит Ро-
гоза скликав Синод 6 жовтня 1596 року в Бересті, разом 
з усіма єпископами України вони ратифікують (схвалю-
ють) унію. Перемишльський і Львівський єпископи з на-
мови князя Острозького не підписали Унії і тим самим у 
майбутньому зберегли умови для виникнення конфесій-
ности в Українській православній церкві. Наступники їх 
— Перемишльський і Львівський єпископи — через сто 
років приєдналися до унії. Але за цей час наші сусіди 
нашими ж руками (недалекоглядність і особисті інтереси 
двох єпископів ) встигли (зуміли) поділити нашу церкву 
як єдине духовне ціле нашого народу, що продовжуєть-
ся донині. Ці два єпископи зробили великий гріх перед 
українським народом і Богом, про що треба голосно го-
ворити, щоб віряни знали правду. 
 Сподівання певних польських кіл на те , що після Бе-
рестейської унії легше буде латинізувати та ополячува-
ти українців не справдилися. Унійна православна церква 
пішла шляхом самостійного розвитку з усіма ознаками 
національної помісної церкви. Вони частіше розгляда-
ли унію як початок кінця панування польської держави в 
Україні. Литовський канцлер Лев Сапіга писав, що «Унія 
не принесла ніякої користі Польщі, а навпаки, спрово-
кувала багато нещасть і заколотів». Унія врятувала ук-
раїнський народ від суцільної полонізації і пізніше від ру-
сифікації, а його церкву від приєднання до польсько-
го римо-католицького костьолу і Московської православ-
ної церкви (МПЦ). Папа Климент VІІІ після унії вимагав від 
польського короля , щоб українські унійні єпископи мали 
рівні права у світській владі і в державі та Соймі. Унія 
зробила КЦ незалежною від світської влади, яка панувала 
в державі і раніше безпосередньо впливала на митропо-
лита і єпископів. Духовенство, позбавлене залежності від 
світської польської влади мало можливість боронити рід-
ний народ від кривд чужинців, зокрема влади. Після унії 
КЦ залишилась православною (унійною православною) 
без змін у Богослужіннях, обрядах, традиціях і одночас-
но була захищена від впливів Царгородського і претензій 
на неї Московського патріархатів. Сьогоднішня Українська 
греко-католицька церква є Унійною православною поміс-
ною церквою і про це теж треба говорити. 

■

Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ

Продовження теми у наступних номерах.
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Інеса АТАМАНЧУК
Запоріжжя

Навіщо нищити, 
не встигнувши зрозуміти?
 Україна важко й повільно 
позбавляється пам’яток тоталі-
тарної доби, залишаються по-
рожні постаменти. Знайти аль-
тернативу знесеному (демонто-
ваному) — дорога і відповідаль-
на справа. Адже місто —  живий 
організм, його архітектурні фор-
ми співзвучні моменту створення 
і опираються змінам — принай-
мні порушенням пропорцій, гар-
монії і логіки.
 Найшвидша і найпомітніша 
антикомуністична акція — прос-
то зішкребти декор радянських 
часів. Так іде «боротьба з симво-
лами, а не з ідеологією», — як 
зауважив нещодавно художник 
Олександр Ройтбурд.
 У Запоріжжі зірками, сер-
пами та молотами прикрашено 
квартали 1950-х років — цю час-
тину міста будували під керів-
ництвом учня Весніних Георгія 
Вегмана. 
 У Києві, у провулку Геор-
гіївському, вийшовши з архіву 
СБУ, я натрапила на будинок, су-
цільно вкритий радянською сим-
волікою. Зірки, як амулети, при-
крашають віконні лиштви — бу-
динок за проектом архітектора 
Йосипа Каракіса будувався для 
співробітників НКВС. Чим не 
об’єкт для декомунізації?
 Але чи можна дорікнути архі-
тектору на те, що він був змуше-
ний робити всупереч собі і під за-
грозою всемогутнього НКВС — у 
п’яти хвилинах ходи звідси їхнє 
місце роботи?
 На місці нинішнього будин-
ку по Георгіївському провулку, 
2, неподалік Софійського собо-
ру, стояла зруйнована в 1934-му 
Георгіївська церква. І Йосип Ка-
ракіс, проектуючи житловий бу-
динок, зберіг фундамент церкви 
у спокої — над його залишками 
облаштовано сквер. 
 Минуле можна скільки за-
вгодно долати, скасовувати, ни-
щити, але воно відгукнеться в 
сьогоднішньому корінням, своєю 
неминучою присутністю. Про-
щаючись з ідеологією комуніз-
му, варто зберегти артефакти іс-
торії. В ортодоксально написаних 
картинах побачити об’єктивний 
зміст, який переважує ортодок-
сальність, виходить за її межі. В 
історії виявити факти, що пояс-
нюють сенс. Чому ми так боїмося 
свого минулого? Навіщо нищити, 
не встигнувши зрозуміти?

Не прибрати б те, що пам’ятає 
сутність свого часу, що може 
пояснити — чому ми такі...
 Майже сто років тому більшо-
вики були ще більш поспішні: де-
крет РНК «О снятии памятников, 
воздвигнутых в честь царей и их 
слуг, и выработке проектов па-
мятников Российской Социалис-
тической Революции» був опублі-
кований через п’ять місяців після 
жовтня 1917 року. Не заглядаю-
чи через нинішні кордони, поди-
вимось на Київ літа 1919 року: 
«...Постановили снести памят-

ники Александру II, Николаю I, 
Кочубею и Искре, графу Бобринс-
кому, генералу Дрентельну, бюст 
Столыпина в Лавре. Попала в спи-
сок и фигура архангела Михаила 
на здании городской думы — как 
эмблема религиозного характе-
ра». (З книги С. Машкевича «Два 
дня з історії Києва»).
 Не прибрати б і зараз те, що 
пам’ятає сутність свого часу, що 
може наочно пояснити — чому 
наше минуле таке. Чому ми — 
такі? Вже не перший раз історію 

підлаштовують для зручних по-
яснень. Як писав філософ Авгус-
тин Блаженний, замість минуло-
го, сучасного та майбутнього, точ-
ніше було б говорити «сучасне ми-
нулого, сучасне майбутнього».
 Минуле мого рідного міста не-
довге, але вже є. Рік народження 
— 1952-й. У дитинстві моєму все 
в Новій Каховці здавалося ідеаль-
ним. Парк уздовж усього міста, 
червоні канни, зелені квадрати 
скверів, фруктові дерева на ву-
лицях... Піщані пляжі, в які не-
мов перетікає парк. Двоповер-
хові будинки центральної части-
ни міста викликали заздрість — 
там просторі двори, палісадники 
під вікнами, до школи йти п’ять 
хвилин. 
 Проживши в Новій Каховці 
молоді роки, ми досі зберігаємо в 
собі цей еталон гармонії, затишку, 
зручності. Розуміння архітектур-
ного ансамблю, цілісності Нової 
Каховки прийшло пізніше. І цим 
еталоном ми, що виросли в Новій 
Каховці, міряємо інші міста. Тре-
тя школа — виявляється побудо-
вана за проектом того ж Йосипа 
Каракіса! І таких всього кілька в 
Україні. Палац культури зводили 
під пильною увагою письменника 
Олександра Довженка. Капіталь-
на забудова міста — всупереч еко-
номній лінії партії — відбувалася 
під контролем Сергія Андріанова, 
який після відновлення запорізь-
кого Дніпрогесу був начальником 
будівництва нового «Дніпробуду» 
та міста Нової Каховки. Парк но-
вокаховський названий на честь 

Степана Фалдзинського, який 
його і створив на піщаних берегах 
Дніпра. Перший архітектор Нової 
Каховки Юрій Насєдкін знався і 
розумівся в мистецтві, був близь-
ко знайомий iз художниками Де-
регусом, Бурачеком, скульптора-
ми Макогоном і Лисенком, малю-
вав і писав аквареллю. Юрій Кос-
тянтинович проектував розкішну 
новокаховську набережну. Будів-
ництво Нової Каховки відбувалось 
під наглядом Інституту монумен-
тального живопису і скульптури 

при Академії наук УРСР. Тут пра-
цювали художники, митці, мону-
менталісти, які зробили вигляд 
нашого міста унікальним.

Хтось із художників знітився, 
хтось розкаявся. Хтось замовк 
на час
 У списку художників, чия 
творчість пов’язана з Новою Ка-
ховкою, — Альбін Гавдзинський, 
що подарував місту близько трь-
охсот своїх картин, учень Олек-
сія Шовкуненка Леонід Чичкан, 
учень Федора Кричевського Бо-
рис Піаніда, колишній запоро-
жець, художник і поет Юрій 
Сагайдак... Київські, одеські, 
херсонські художники Тетяна 
Хвостенко, Віктор Севец, Олек-
сій Попов, Іван Ботько, Дани-
ло Дзевановский, Василь Миро-
ненко, Юрій Скоріков, Григорій 
Довженко. Іменами запорожців 
Олексія Бурлая, Григорія Соко-
ленка я доповнила цей список за 
спогадами, їхніми власними або 
сучасників. І пошук триває.
 Борис Миколайович Піаніда 
розписував плафон актового залу 
втраченого в первинному своєму 
вигляді новокаховського Палацу 
культури. Григорій Авксентійо-
вич Довженко розробляв орна-
менти і технологію декору буді-
вель.
 У виданні «Зодчество Укра-
ини» 1954 року Новій Кахов-
ці присвячено кілька абзаців. 
У ній Г. А. Дов женка помилко-
во або навмисно названо О. Дов-
женком. Але поетично описана 

спільна робота художника і ар-
хітектора Зеньковича на Літнь-
ому театрі: «Умелое применение 
монументально-декоративных 
средств майолики, украинского 
народного орнамента, малых ар-
хитектурных форм, удачная цве-
товая гамма помогли архитекто-
ру Зеньковичу и художнику Дов-
женко полнее раскрыть их худо-
жественный замысел и придать 
сооружению тот своеобразный 
жизнерадостный колорит, кото-
рый так замечательно гармони-
рует с богатой зеленью, голубым 
южным небом и водными про-
странствами Днепра».
 У цій монографії я побачила 
ще одне призабуте прізвище — 
Мизін, Олександр Мизін. І дале-
кий відгомін бойчукізму допов-
нив образ Нової Каховки як міс-
ця творчого притулку людей, що 
пережили репресії, але їх не забу-
ли. І Григорій Довженко, і Олек-
сандр Мизін оформляли разом iз 
Михайлом Бойчуком Селянсь-
кий санаторій ВУЦВК у Хаджи-
беївському лимані під Одесою.
 Михайло Бойчук працював 
у техніці «вічного живопису», 
взявши за основу українські на-
ціональні мотиви та переосмис-
ливши настінну візантійську 
фреску. Творили бойчукісти не 
на полотнах, а на великих про-
сторах, на стінах, чим несподі-
вано прийшлися до вподоби ра-
дянському ладу. Потрібно було 
все масштабне, монументальне, 
доступне за змістом, здатне впли-
вати на свідомість народних мас. 
Згодом виявилося, що бойчукіс-
ти пишуть не тiєю мовою, якої 
від них очікували. За формалізм, 
націоналізм, за безглуздим зви-
нуваченням у шпигунстві були 
розстріляні Михайло Бойчук, 
його дружина Софія Налепінсь-
ка-Бойчук та троє найближчих, 
найталановитіших соратників 
— Іван Падалка, Василь Сед-
ляр, Микола Касперович. Було 
знищено безліч картин, обідра-
ли фрески в Луцьких казармах 
і ще на кількох об’єктах у Києві 
— їх зараз можна побачити хіба 
що на кількох чорно-білих фото. 
Знищено розписи Селянсько-
го санаторію ВУЦВК, Харківсь-
кого Червонопрапорного теат-
ру... Хтось з уцілілих художни-
ків знітився, втратив свій голос 
у мистецтві. Хтось розкаявся. 
Хтось замовк на час.

Нехай ця музика звучить...
 Повернення до монументаль-
ного мистецтва Григорія Довжен-
ка й Олександра Мизіна в Новій 
Каховці — продовження тради-
ції Михайла Бойчука, вільне або 
мимовільне, таємниче та мовчаз-
не у той час.
 Згодом Григорій Довженко 
показав молодому художнику 
Григорію Соколенку фотографії 
втрачених розписів і картин Ми-
хайла Бойчука, Миколи Роки-
цького, Сергія Колоса... Знайо-
мі імена я зустріла на виставці 
«Спецфонд» у Національному 
художньому музеї — там у 2015-
му показали роботи репресова-
них художників, що зберігали-
ся у спеціальному фонді з 1937-
38 років, переживши декілька 
спроб знищення.
 Михайло Бойчук (отримав 
європейську академічну освіту 
в Кракові, визнаний за індиві-
дуальний стиль у Парижі) го-
ворив своїм учням: «Починаю-
чи нову епоху в мистецтві, в по-
шуках шляхів ми не повинні зу-
пинятися на одному, ми повинні 
в художній спадщині всіх віків 
і народів відшукати довершені 
твори, прочитати їх, проаналі-
зувати їх — подібно до музикан-
та, який програє музичні твори 
минулих часів».
 Музика минулих часів збе-
реглася в Новій Каховці у вигляді 
орнаментального оздоблення бу-
динків, у розписах і мозаїках Літ-
нього театру і у вигляді затьмаре-
ного ідеологічною символікою, 
але від цього не менш яскравого 
вітражу. Він зроблений за ескі-
зом Олександра Мизіна ризьки-
ми майстрами у 1952 році. Віт-
раж поки цілий. І його можна від-
новити. Він, разом зі збереженим 
декором, виконаним Григорієм 
Довженком, — єдиний артефакт 
часів колишнього вигляду ново-
каховського Палацу культури. 
Нової Каховки, яку бачив Олек-
сандр Довженко, коли ходив її но-
вими вулицями, збираючи вра-
ження для «Поеми про море».
 Невже ми не збережемо цю 
музику? Хай звучить. Нехай міс-
то існує. Знищувати мистецтво 
безглуздо. Невже ми не знайдемо 
потрібних слів, щоб пояснити, 
звідки ці образи, як і чому вони 
з’явилися? Розповісти, хто жив і 
творив поруч iз нами у двадцято-
му столітті? ■

ПОГЛЯД ■

Роздуми біля вітража, 
або Сучасне минулого
Чому, прощаючись з ідеологією комунізму, варто зберегти артефакти історії

Новокаховський Палацу культури. ❙
Фото надані автором. ❙

Нова Каховка будується. 1953 рік. ❙

Знищувати мистецтво безглуздо. Невже ми не знайдемо 
потрібних слів, щоб пояснити, звідки ці образи, як і чому 
вони з’явилися? 

Дитячий садок, оздоблений  ❙
різьбленням по сирому тиньку  ❙
за малюнками Григорія Довженка. ❙
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Валентина САМЧЕНКО

Андрія Кокотюху знають, швид-
ше, як письменника, аніж як 
сценариста. Бо літературний 
доробок автора справді вагомий 
— 57 книжок, серед яких остан-
ні, що тішать назвами любителів 
Львова: «Привид із Валової» 
та «Адвокат із Личаківської». 
Портфоліо сценариста дещо 
скромніше. Але 45-річний Анд-
рій активно працює на цій ниві. 
Історичну драму «Століття Яко-
ва» за мотивами однойменного 
роману живого класика Воло-
димира Лиса та мелодраму «Ка-
терина» за мотивами поеми Та-
раса Шевченка — сценарії яких 
на замовлення каналу написав 
Кокотюха — скоро покажуть в 
ефірі «1+1». 

Сценарії з шухляди
 ■ Андрію, ви вже десь каза-
ли, що була б можливість, зай-
малися б лише написанням сце-
наріїв. Чим сценаристом краще 
бути, ніж письменником? 
 — Сценарій — живий ор-
ганізм, він увесь складається 
з дії. Тут заборонена законами 
драматургії домінація форми 
над змістом. Я люблю вигадува-
ти історії. Сценарій — історія в 
чистому вигляді, де нема «літе-
ратурних» прокладок між епі-
зодами, кожен новий рухає на-
ступний. Від письменників в 
Україні чомусь таких історій не 
вимагають. Хочу, аби мої кни-
ги читали так, ніби дивляться 
фільм. Тож як сценарист я на-
справді більше затребуваний. 
 ■ Спочатку ви писали сце-
нарії телепроектів. Цей старто-
вий майданчик чим прислужив-
ся, коли пишете кіносценарії? 
 — Спочатку я писав сценарії 
фільмів та серіалів, які не були 
втілені. Я працюю у цій галузі 
вже 18 років, і зараз переглянув 
архіви. Створеного, але не зня-
того — набагато більше. 
 ■ Поштовхом активнішого 
розвитку українського кіно, як 
не прикро, стала видима агресія 
Росії проти України. Втім кіно-
телеіндустрія РФ завуальовано 
продовжує відстоювати свої ін-
тереси в наших ефірах. Що ще 
треба зробити, щоб українська 
продукція з’явилася у достатній 
кількості у вітчизняних ефірах? 
 — Визначити, що таке «ук-
раїнська продукція». Визначи-
тися, що нема поганих сегмен-
тів, є глядач, з яким погано пра-
цюють. Ризикувати, помиляти-
ся, виправляти помилки. Ну і 
ринок має бути.
 ■ Основними замовниками 
виробництва українських філь-
мів і серіалів, можна вважати, 
стали телеканали. Як сприй-
маєте закиди, що знімають у нас 
переважно все ще для глядача з 
проросійським мисленням у го-
лові? 
 — Закиди до кого? Я сам за-
кидаю це окремим виробникам, 
регулярно про це пишу. Проте 
чи має це результат? Якщо де-
сять років російське подавало-
ся в Україні, як «наше кіно», ві-
дучити деяких менеджерів від 
проросійської орієнтації склад-
но. Найцікавіше, що глядачам, 
на якого вони кивають, мовляв, 
це люди хочуть таке дивити-
ся — все одно. Якщо маркер — 
мова, то аудиторії, яка звикла 
до російських серіалів, справ-
ді зручніше, коли персонажі го-
ворять російською. Та на цьому 
«проросійськість» саме глядача 
здебільшого завершується. Бо 
наші люди охоче будуть дивити-
ся кіно про Київ, Харків, Львів, 
Одесу, загалом — про Україну в 
кадрі, про наші реалії. І мова не 
означає орієнтації — таки справ-
ді сила звички.

 

Натомість частина менеджерів, 
котрі приймають рішення, бо-
яться саме персоніфікації. Адже 
треба схвалити історію про Ук-
раїну, з питомо українським 
контекстом — взяти на себе від-
повідальність за зміст. Чим під-
куповує російське? Безвідпові-
дальністю. Ось почне Україна 
купувати історії з українським 
контекстом — і все буде добре 
для кожного з нас. 
 Позитивно варто оцінювати 
роботу тих українських каналів, 
котрі націлені виробляти про-
дукт мінімум для внутрішнього 
використання, максимум — з 
прицілом на європейського гля-
дача. Думаю, «Століття Якова», 
«Катерина», «Чорний ворон», 
заплановані каналом «1+1», бу-
дуть цікаві українцям. Це точ-
но не для Росії. Чи для Європи? 
Покаже час. Причому  дуже ско-
ро. Судити можна буде вже за ре-
зультатами нового телевізійного 
сезону. Однозначний позитив: 
канали входять у смак власного 
виробництва.
 ■ Ви написали сценарій до 
чотирисерійної мелодрами «Ка-
терина» за мотивами поеми Та-
раса Шевченка. Наскільки від-
повідально працювати з класи-
кою?
 — У «Катерини» дуже ціка-
ва історія. 2008 року сценарій 
отримав третю премію «Коро-
нації слова» як повнометраж-
ний фільм. Коли минулого року 
канал «1+1» почав шукати ук-
раїноцентричні історії, я на уда-
чу запропонував «Катерину». 
Сценарій адаптували для теле-
серіалу, додалися нові сюжетні 
лінії. Ми працювали на резуль-
тат: зберегти загальну ідею — 
адаптувати Шевченка на сучас-
ний лад. Класику можна і тре-
ба адаптувати до нашого часу. 
Бо проблеми лишаються: зрад-
жене кохання, соціальна нерів-
ність, розбіжності між містом і 
селом, можливості для реаліза-
ції не рівні, а різні. 
 Для мене важливо, що в «Ка-
терині» зберігся конфлікт між 
консервативним та вільним сві-
тами. І вільний світ показано не 
ідеальним. У Катерини, за сю-
жетом, є вибір: ідеальний світ, 
де все розплановано на роки впе-
ред, де все передбачувано, чи ре-

альний, в якому набиваєш гулі. 
Цікаво, що у сучасній «Кате-
рині» буде переосмислено по-
няття «москаль». У часи Тараса 
Шевченка «москалями» назива-
ли військовослужбовців росій-
ської армії, а «віддати у мос-
калі» — значило «забрати у сол-
дати». У більш широкому зна-
ченні «москаль» — це була свого 
роду чужа людина, що виходи-
ла за рамки певного соціально-
го середовища. І фраза «кохай-
тесь чорнобриві, та не з москаля-
ми» означає — жити розмірено, 
у своєму соціальному середови-
щі, і закохуватись у ту людину, 
до якої полинуло серце.

Логіка подій має бути 
залізною
 ■ Писати сценарій до свого 
«Червоного» — це якось зако-
номірно. Сценарій на твір іншо-
го письменника писати склад-
ніше чи простіше? Питаю про 
«Століття Якова». 
 — Писати сценарій взагалі 
справа не з легких. Тут недопус-
тимий потік свідомості, логіка 
подій мусить бути залізна, слів 
— мінімум, дії — максимум, 
якщо в епізоді нема конфлікту 
— епізод бракований. Це так, 
між іншим. 
 Коли йдеться про «Століт-
тя Якова», відчуваю в рази біль-
шу відповідальність. Адже пра-
цюю з твором шанованого коле-
ги. Так скажу про всі твори, вже 
кимось написані. Я знайомий із 
Володимиром Лисом, але є не-
знайомі автори, романи яких 
адаптую для кіно. Відповідаль-
ність, повторюся, величезна. Ко-
леги ви страждали кожне слово, 
воно для них сакральне, щось 
означає, часто — дуже особис-
те. Тут приходить майстровий і 
все міняє на догоду законам кі-
новиробництва та за правилами 
підручників із сценарної майс-
терності. Авторам, думаю, на-
перед не подобається результат. 
Вони щиро впевнені: сценарист 
рулить процесом, на який ко-
пил напише — так і буде. З цим 
треба змиритися, прийняти цю 
даність і жити далі. 
 Між іншим, якщо комусь 
довірять адаптувати щось моє, 
я не проти вільного поводження 
з твором. Важливі не речення, а 
закладена в твір ідея. 
 ■ Чим сценарій до драми 

«Століття Якова» відрізняєть-
ся від першоджерела? 
 — Роман стрімкий, корот-
кий, телеграфний, при цьому — 
майже без діалогів. Тож події, 
описані Володимиром Лисом, 
треба було зупиняти, ділити на 
епізоди й населяти персонажа-
ми. Переважна більшість діало-
гів написана з нуля, хоча також 
максимально використано те, 
що є в першоджерелі. Найсклад-
ніше для мене традиційно пра-
цювати над любовними лініями 
й пов’язаними з цим епізодами. 
Окремо з’явилася лінія єврейсь-
кої родини, яка тримала в селі 
шинок. Автор показує шинкаря 
Гершеля на початку, потім він 
зникає. Я вирішив: для серіа-
лу такий наскрізний персонаж 
важливий. 
 ■ Чи допускаєте вплив ав-
тора на екранізацію? Чи все ж 
таки екранізація «Століття Яко-
ва» — це самостійний продукт? 
 — Автор може вплинути на 
екранізацію в трьох випадках. 
Перший: він сам її оплачує, а 
отже, диктує умови. Другий: 
такий пункт прописаний у до-
говорі, коли автор продає права 
на екранізацію. Третій: якщо ав-
тор знайомий із процесом кіно-
виробництва та має на нього ре-
альний вплив. Книга та фільм — 
два окремi художні, не побоюся 
цього слова — мистецькi твори. 
Відомо, що Кену Кізі не сподоба-
лася екранізація Мілошем Фор-

маном його роману «Над гніз-
дом зозулі». Маємо класику сві-
тової літератури та оскароносну 
кінокласику. 
 ■ Яких відгуків очікуєте на 
екранізацію? Найімовірніше, 
після показу картини виникне 
дискусія про історичну й худож-
ню цінність… 
 — Художній фільм — не до-
кументальна розвідка. Дискусія 
може бути хіба смакова, коли 
екранізація не виправдає чиї-
хось окремо взятих очікувань. 
Тоді буде дискусія з незадово-
леним. А це — не дискусія, лиш 
вислуховування монологу. Звіс-
но, дискусії хочеться, але лише 
в координатах саме художньо-
го кіно, серіалу, режисерських 
рішень, оцінок, де ми вгадали з 
лінією, а де «просіли». 

«Нарешті написано людською 
мовою»
 ■ Особливістю роману Во-
лодимира Лиса є використання 
поліського діалекту. Чи збере-
жеться він в екранізації? 
 — Діалект там не в діалогах, 
яких, повторюся, мало. Те, що є, 
в сценарії лишилося. Загалом ак-
тори найперше дякували за мову 
діалогів: «Нарешті, пане Анд-
рію, написано людською про-
стою мовою, так, як насправді 
говорять». 
 ■ Які ваші враження від робо-
ти з акторами Станіславом Бок-
ланом, Романом Луцьким, які 
грають роль Якова Платонови-
ча різного віку? 
 — Станіслав Боклан уже грав 
в екранізації мого твору «Леген-
ди про Безголового». Роман Лу-
цький, без перебільшення, ста-
не однією з перших реальних 
зірок нового українського кіно. 
Він багато знімається, готуєть-
ся до виходу декілька фільмів із 
ним. Професіонали обоє, високо-
го класу.
 ■ Як охарактеризуєте роботу 
акторів на знімальному майдан-
чику «Червоного»? Що найбіль-
ше запам’яталося? 
 — Дике, шалене, неперебор-
не бажання нарешті знятися в 
українському фільмі, та ще й 
розрахованому на масового гля-
дача. 
 ■ Чи працюєте зараз над но-
вими сценаріями? Яка темати-
ка?
 — Працюю. Переважно — го-
стросюжетні драми на історично-
му фоні. Набив трошки руку на 
мелодрамах. Десь поруч — де-
тективи. 
 ■ Чи вважаєте гідною опла-
тою роботу сценаристів в Ук-
раїні? Ваш основний прибуток 
— від письменницької діяльності 
чи за написання сценаріїв?
 — Моя робота — писати. Це 
тяжка фізична праця руками. 
Гідна оплата — поняття, яке 
входить до десятки найбільш 
нез’ясованих, причому займає 
верхні позиції. Чим міряти рі-
вень оплати? Жалуванням ук-
раїнського бюджетника чи су-
мою, яку вписують у контракти 
голлівудським сценаристам? Об-
межуся відповіддю: всі свої гро-
ші я заробляю, а не краду.  ■

ТАКЕ КІНО

Андрій Кокотюха: Є глядач, 
з яким погано працюють
Як Шевченкову «Катерину» адаптують на сучасний лад, переосмислюють поняття «москаль» 
й про інші тонкощі телевиробництва, розповідає сценарист і письменник Андрій Кокотюха

■

Андрій Кокотюха.❙

Зйомки «Катерини».❙

Катерина (Валерія Ходос) та 
її мати (Наталія Сумська).
Фото каналу «1+1».

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Для суспільства, що страждає на затрим-
ку росту, чи не кожна перекладена книж-
ка — як необхідний для виходу з кризи 
вітамін. Лише потрібно, аби «фармацев-
ти» — літературні аналітики — правиль-
но позиціонували його у схемі одужання. 
Ось до прикладу простенька, на перший 
позір, книжечка: Карло Марія Мартіні, 
Умберто Еко, «У що вірить той, що не ві-
рить» (Жовква: Місіонер).

 Це діалог між кардиналом та чільним 
публічним інтелектуалом із теми, що вине-
сена в заголовок. Цікавлять їх не тлумачен-
ня церковних канонів й навіть не популяри-
зація віри. І вже поготів то не контраверсійна 
сутичка церковного ієрарха та начитаного 
мирянина — бо Умберто Еко, рейтинґовий 
професор семіотики (науки про символи) й 
водночас автор світових інтелектуальних 
бестселерів, виховувався у ревному като-
лицькому середовищі; ще в дорослому віці 
дотримувався загальних ритуалів, а тоді не 
те що став атеїстом, а схилився до віри у не-
уособленого (тобто, нерелігійного) Бога.
 Віра тримає людину в цьому світі, вва-
жає Еко, — недаремно більшість його ро-
манних персонажів гинуть саме через 
зневірення. Але у що саме вірує «нецерков-
на людина, яка не визнає особового Бога» 
(К.Мартіні)? Забігаючи наперед: наприкін-
ці книжки видавці дали змогу висловитися 
з приводу дискусії іще кільком відомим ін-
телектуалам. Так-от культовий італійський 
актор Вітторіо Фоа зазначив: «Порівняння 
існує не між віруючими і невіруючими, але 
у способі вірити і не вірити».
 Але наша книжка — це й не схоластич-
ні розважання про ті способи. Більш за те, 
архієпископ Карло Мартіні заявляє: «Я не 
філософ і не богослов», — тобто, презентує 
себе лише церковним високопосадовцем. 
Тож їхню дискусію можна означити як роз-
мову держслужбовця з експертом. І коли 
подібне спілкування не спричинює прихо-
вана політична PR-пружина, співрозмов-
ники говоритимуть про конкретні пробле-
ми реальних людей. В нашому випадку про 

політзамовлення не йдеться через вищий 
за будь-які підозри склад акторів: за дов-
ге наукове й літературне життя Умберто 
Еко ніхто не кинув йому й півнатяку щодо 
«джинси», а невідомого нашому читачеві 
візаві метр рекомендує так: «Є люди, інте-
лектуальний капітал яких міститься в 
їхньому ж імені, яким вони підписують свої 
ідеї». Тож, для нього Мартіні тут не карди-
нал, а глибоко поважаний співбесідник.
 Отже, обговорення проблем «простих 
людей». Ясна річ, то не побутові проблеми 
— ідеться про те, що утримує невірянина 
від сповзання у тваринний стан внаслідок 
«сумної покірності обставинам сьогоден-
ня» (К.Мартіні). На чому ґрунтується дові-
ра, а на чому — ненависть, і чи можливо між 
цими крайнощами знайти порозуміння? 
Коли «кожну людину розглядати як само-
цінну і недоторканну реальність», — вва-
жає кардинал, — можна і треба: «Принципи 
різних релігій можна поєднати і відрікати-
ся від своєї релігії для цього не обов’язково».
 Аби читач зрозумів рівень креативності 
авторів діалогу, згадаю обговорення статус-
них проблем жінки. Ієрарх каже щось май-

же «єретичне»: «Всупереч законам свого 
часу, Христос чітко дав зрозуміти, що жі-
ночий рід нічим не гірший від чоловічого. Це 
факт, з якого Церкві ще належить взяти 
корисні уроки, не думаю, що ми вже усвідо-
мили це послання Христа в усій його гли-
бині». А вчений подає таке бачення пробле-
ми абортів: «Як і коли з можливості людини 
виходить людина?.. Існує процес, який за-
вершується чудом — появою на світ дити-
ни. Ми не можемо визначити, до якого мо-
менту можемо вмішуватися в цей процес, 
а коли це право втрачаємо, не можемо про 
це й сперечатися. Отож, оскільки винести 
рішення неможливо, мати мусить сама ви-
рішувати, чи ризикувати їй перед Богом чи 
перед судом власної совісті й людяності».
 В одному місті кардинал бідкається, чи 
не заскладною виходить балачка, на що про-
фесор відповідає: «Не страшно, якщо ко-
мусь наша розмова буде видаватися замуд-
рою: ці люди, правдоподібно, звикли думати 
простими термінами «одкровень» мас-
медіа, які передбачувані за визначенням. Що 
ж, нехай вчаться думати по-справжньому: 
жодна загадка легко не відкривається». І в 
цьому — окрім усіх посутніх міркувань-ці-
кавинок — великий урок українському чи-
тачеві, котрий позбавлений спостерігати 
подібні інтелектуальні ток-шоу вдома.
 Книжка «У що вірить той, хто не вірить» 
випущена одним із найбільших італійсь-
ких видавництв, міланським «Бомпіані». 
А до того діалог упродовж кількох місяців 
публікувався у популярному серед мисля-
чої публіки часописі «Ліберал». В Україні 
відсутні обидва варіанти: як пресові, так і 
книжкові векторні діалоги. А вони ж украй 
потрібні для деміфологізації масової свідо-
мості, оскільки єдиною передумовою віль-
ного суспільства є критична маса громадян 
із незасміченим інтелектом. А «справжнє 
звільнення — це звільнення від символів», 
— значить автор іще однієї дотичної теми 
книжки Вахтанґ Кебуладзе (Чарунки долі. 
— Л.: Видавництво Старого Лева).
 Професійний філософ ризикнув ви-
пустити збірку популярних есеїв — за 
прикладом свого колеги Володимира 
Єрмоленка, чия книжка «Далекі близь-
кі», видана там само, торік стала лавреатом 
Всеукраїнського рейтинґу у царині гумані-
таристики. «Чарунки долі» — путівник іде-
ями, котрі впливають на наше сьогодення. 
Автор намагається максимально дистан-
ціюватися від емоційних оцінок та дидак-
тичних репрезентацій, бо розуміє: «Процес 
писання є спробою уникнути влади панів-
них наративів, здобувши при цьому визнан-
ня. Але в самій цій спробі криється пастка: 
той, хто отримав визнання, сам стає од-
ним із творців панівного наративу... Ми 
звикли до того, що наратив цікавий лише 
у двох випадках: він або домінує, або запе-

речує домінантний наратив, приховано чи 
відверто зазіхаючи на домінацію. Отже, ці-
каві лише радикальний консерватизм і ра-
дикальний нігілізм. Виявляється, що ціка-
ве лише насильство: або придушення згори, 
або бунт знизу».
 В.Кебуладзе виходить з цієї пастки за 
допомоги численних знаків запитання: 
арґументацію він виклав, а вірити чи ні — 
справа читачева. Виходять такі собі філо-
софські кросворди, гімнастика розуму на 
межі класичного есею і газетної «колон-
ки». Утім, фахова дисципліна автора доз-
воляє йому уникнути звичної профана-
ції цих «колонок», жанр яких М.Рябчук 
влучно означив як «будьчогознавство» 
(Каміння й Сізіф. — Х.: Акта, 2016). Рятує 
небуденна ерудованість та афористичність. 
Наприклад, таке: «Творити — це спосіб лю-
бити й бути щасливим»; або таке: «У світі 
індивідуальних золотих унітазів і смердю-
чих громадських убиралень моральність 
неможлива». Окремий гонорар авторові 
варто би платити за назви своїх етюдів — 
будь-який газетний редактор позаздрить.
 У книжці — багато чого. Тут і філософсь-
кі рецензії-епікризи та таких «пацієнтів», 
як Мішель Уельбек, Патрік Зюскінд, Мілан 
Кундера, Альбер Камю, Хорхе Луїс Борхес; 
на знакові твори сучасного кіно та класично-
го живопису — не кажучи вже про присут-
ність у текстах власне філософів. Упізнавана 
прикмета кожного есею — парадоксальна 
гойдалка смислів, як-от: «Забуття — це 
дисципліна пам’яті, адже пам’ятати все 
неможливо, а щось пам’ятати і не варто... 
Чи не може усвідомлення травматичного 
досвіду призвести до нової форми психічної 
та соціальної патології? Чи не варто все ж 
таки щось забути назавжди?».
 Чимало заторкнутих тем-проблем 
дістають несподіване потрактування: 
«Порнографічність — це маніакальна зо-
середженість на деталях. Порнографія — 
це втрата загальної картини. Ця втра-
та навмисна. Весь світ стискається до 
окремої локації... Порнографія — це зачаро-
ваність деталями… Порно — це не реаль-
на сексуальність, а сексуальне фентезі, в 
якому можна вигадати все, що заманеть-
ся. Порно — це казка для дорослих. Люди 
люблять казки, але живуть у реальному 
світі. Секс не кращий і не шляхетніший, а 
складніший за порно».
 Було би дивно, якби етнічний грузин 
обійшов увагою путінську імперію: «В 
аґресії Росії проти Грузії кінця ХХ — по-
чатку ХХІ сторіччя, хай би як це було див-
но, переклад також відіграє особливу роль. 
Імперським націям узагалі притаманно 
не відтворювати географічні назви, а на-
зивати їх наново... Частина Грузії, яку сьо-
годні захопили російські війська і яку Росія 
визнала за незалежну державу «Південна 
Осетія», має стародавню грузинську назву 
«Самачабло». В перекладі з грузинської це 
означає «Земля Мачабелі», тобто земля, 
що належить грузинському роду князів 
Мачабелі. Назва «Південна Осетія» на-
томість виводить цю територію з історії 
Грузії і леґітимує її захоплення російськи-
ми військами». 
 Російський феномен досліджується у 
багатьох різних текстах. Починаючи від 
аналізу витоків («істеричний, самогубний 
мазохізм Достоєвського… Мазохіст посі-
дає позаморальну позицію, на підставі якої 
взагалі ніяк не чинять, а дають змогу чи-
нити іншому на шкоду собі. Це позиція 
жертви, яка дає право на відплату. Той, 
хто здатний згубити себе самого, гідний 
стати катом світу») — до концептуль-
них висновків («Росія — це не антицивілі-
зація, а тінь цивілізації. Як така вона від-
творює форму цивілізації, наповнюючи її 
жахливим тіньовим змістом»).
 Й нарешті, до стильових принад цієї фі-
лософської книжки для масового спожи-
вання належить авторський гумор — хоча 
б таке: «Найвищим винаходом людства до-
тепер є каналізація, яка дає змогу перетво-
рити тваринний акт випорожнення на 
людський акт, під час якого можна чита-
ти книжку». ■
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Мафини чи кекси?
 Кожна господиня знає, як 
дати раду кабачкам, у кожної є 
свої коронні рецепти з них. Хтось 
готує ту ж усіма улюблену кабач-
кову ікру, хтось — чудове лечо з 
кабачками чи овочеве рагу, хтось 
— млинчики або запікає їх з ово-
чами в духовці, хтось уміє вари-
ти з нього ароматне медове варен-
ня. Але, якщо перефразувати ві-
домий вислів, нові часи вимага-
ють нових страв. І оскільки зараз 
за малi грошi кабачків можна на-
купити цілу торбу —  поекспери-
ментуйте, спробуйте щось карди-
нально нове, словом, пограйтеся 
з кабачком. 
 Приміром, хто ще не готував, 
приготуйте кабачкові кекси нашвид-
куруч — вони легкі і ошатні, дуже 
смачні й оригінальні. До них тре-
ба буде зовсім трохи м’яса (я взя-
ла курятину, тому запевняю з до-
свіду, що ваші мафини будуть ди-
вовижними, але можна і свинину, 
шинку чи будь-яке інше м’ясо або 
ковбасу, яку ви полюбляєте). 
 На півкілограма кабачків 
потрібно 150 г відвареного м’яса, 
шинки чи ковбаси, склянка бо-
рошна, 3 яйця, чайна ложка соди 
і стільки ж цукру, сіль і перець за 

смаком та трошки олії для зма-
щування форм. 
 Кабачок почистити і натер-
ти на крупній тертці. Відтисну-
ти (не сильно) сік, посолити. До-
дати решту інгредієнтів, перемі-
шати і розкласти у змащені олією 
формочки (або спробуйте силі-
конові: зручно і просто) і випіка-
ти при температурі 200 градусів 
до зарум’янення (приблизно 15 
хвилин). А далі вийняти з форм, 
викласти на таріль, прикрасити 
подрібненим кропом і насолод-
жуватися літнім смаком. Якщо 
ж це саме тісто спечете на вели-
кому деку, з нього можна згорну-
ти рулет чи нарізати ромбиками-
зірочками, словом, грайтеся, це 
приємно і корисно!

Об такий пень не спіткнешся
 Але і не розслабляйтеся, бо 
ще треба буде приготувати гриб-
ні «пеньки» з тих же кабачків і грибів. 
Такий собі жульєн у кабачках — 
так само оригінально і за вуха не 
відтягнеш охочих покуштувати. 
Та що там про охочих говорити, 
коли і самому від них відірватися 
дуже складно, я знаю, що кажу, 
тому налаштуйтеся приготувати 
рідним і собі смачний сюрприз.

 Потрібно буде 3-4 молоді, не 
надто тоненькі кабачки, 300 г 
грибів (печериць або будь-яких 
лісових, але лісові перед цим пот-
рібно почистити і відварити до 
напівготовності), велика цибу-
лина, 2 зубки часнику, 2 столові 
ложки борошна, 200 мл сметани, 
100 г твердого сиру, олія та вер-
шкове масло для обсмажування, 
сіль, перець, зелень.
 Підготувати кабачкові «пе-
ньоч ки». Для цього кабачки 
порізати поперек на скибочки 
завтовшки 3 см і маленькою ло-
жечкою із загостреними края-
ми (найкраще кавовою) вибра-
ти серединку, залишаючи дно і 
тоненькі стінки. Викласти «пе-
ньочки» на змащене деко, посо-
лити, поперчити і поставити у 
розігріту духовку на 20-25 хви-
лин.Тим часом приготувати на-
чинку. Цибулю порізати дріб-
но і підсмажити на пательні у 
невеликій кількості олії. Коли 
трішки пом’якшає, додати дріб-
но посічені гриби, посолити, по-
перчити, смажити доти, доки 
не випарується рідина з патель-
ні. Потім покласти трішки (при-
близно столову ложку) вершко-
вого масла та всипати борошно. 

Перемішати, щоб розподілилося 
рівномірно. В цю масу тоненькою 
цівкою влити сметану і, постій-
но помішуючи, довести начинку 
до загустіння. Покласти посіче-
ну зелень та подрібнений часник 
і вимкнути вогонь. Підготовле-
ною та трішки охолодженою на-
чинкою наповнити припечені ка-
бачкові «пеньочки». Зверху ко-
жен посипати твердим сиром, 
потертим на грубій тертці. Поста-
вити грибний жульєн у кабачках 
назад у духовку і запікати доти, 
доки не розплавиться сир. Готові 
«пеньочки» присипати подрібне-
ною зеленню і зробити свій стіл 
гарною стравою святковим. 

Торт, дуже смачний
 Думаєте, з кабачків не вдасть-
ся торт? Хто так думає, дуже по-
миляється. Він неначе сам тане в 
роті, такий не соромно буде пре-
зентувати найвибагливішим гур-
манам. 
 Знадобляться три кабачки, 
склянка борошна, 4 столові лож-
ки сметани , 4 яйця, 2 плавлені 
сирки, 3 зубчики часнику, 3 по-
мідора і улюблені прянощі. 
 Спочатку готуємо «коржі», а 
в даному випадку це будуть ка-
бачкові млинці. Натираємо на 
крупній тертці кабачки, солимо 
їх. Потім вбиваємо туди яйця і 
додаємо спеції, все перемішує-
мо і додаємо борошно. Тісто за 
консистенцією має бути як гус-
та сметана, загалом таким, щоб 
млинець не розвалювався при 
перевертанні.  Смажимо на ско-
ворідці три великих круглих 
млинці. 
 Натираємо на тертці плав-
лені сирки, додаємо до них сме-
тану (або майонез) і перемішує-
мо. Видавлюємо сюди ж часни-
чок. Ріжемо тонкими кружаль-
цями свіжі помідори. Після чого 
формуємо свій торт. Кабачко-
вий млинець намащуємо суміш-

шю з плавлених сирків і смета-
ни, викладаємо зверху порізані 
кружальцями помідори, поси-
паємо меленою сумішшю пер-
ців, кропом, петрушкою, ци-
булею-пореєм або тими спеція-
ми, які вам найбільше до вподо-
би, бо кабачок — такий овоч, що 
дружить iз будь-якими припра-
вами, і викладаємо зверху дру-
гий кабачковий млинець. Його 
«прикрашаємо» так само. Ос-
танній млинець можна прикра-
сити горошинами рожевого пер-
цю, кільцями свіжого червоного 
перцю, свіжим зеленим горош-
ком. Зібраний  тортик із кабач-
ків ставимо хвилин на 10 в гаря-
чу духовку, щоб сирки розплави-
лися і все разом запеклось. Якщо 
дочекаєтеся, щоб торт охолонув, 
то нагулюйте апетит, а якщо хо-
четься скуштувати відразу — 
куштуйте: що холодний, що га-
рячий — це справжня насолода. 
 Ось так — граючись овочами, 
спеціями, приправами, експе-
риментуючи, насолоджуючись 
процесом приготування і дум-
кою про тих, кому ви присвячує-
те свій черговий кулінарний ше-
девр, можна навчитися новому і 
відкрити нові смаки.
 Смачного!

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Фільм «Мої чорничні ночі» режисе-
ра Вонга Кар-Вая не залишає байдужим 
нікого, хто його переглядає. Проста, зда-
валося б, історія, типова: дівчина, зали-
шившись самотньою, щовечора, шукаю-
чи розради, поради, а, власне, саму себе, 
приходить до привітної кав’ярні, де госпо-
дар — Джеремі — щоразу пригощає її нез-
мінним чорничним пирогом. Саме з цього 
пирога почалася справжня історія Еліза-
бет — жінки, яка попри всі обставини, до-
сягла гармонії, а, головне — показала всь-
ому, здавалося, жіноцтву, що неможливо-
го просто не буває. І той чорничний пиріг 
став культовим — я особисто від багать-
ох чула, що це добра прикмета — їсти та-
кий пиріг. Не будемо вдаватися в пояснен-
ня, чому саме і яким чином — у кожного, 
як відомо, своя правда. Особливо якщо це 
стосується смаколиків. Тож не покушту-
вати в пік сезону чорниць чорничний пиріг, 
який уже став легендою, і не пригостити 
ним рідних і друзів — як мінімум, нело-
гічно. Отож за роботу.
 Потрібно 300 г борошна, 150 г вершко-
вого масла, 7 столових ложок води, 3 сто-
лові ложки цукру і дрібка солі. Для начин-

ки: 450 г чорниць, 3 столові ложки крохма-
лю, 4 столові ложки цукру. А ще — моро-
зиво, яке уподобали.
 Спочатку змішайте борошно з цукром 
і сіллю, додайте сюди потерте на крупній 
тертці масло і перетріть масу на крихту. 
Додайте крижану воду і швидко замішуй-
те тісто. Обгорніть у плівку і відправте на 
півгодини до холодильника. А далі роз-
діліть тісто на три частини, третину знову 
відправте до холодильника, а решту розка-
чайте тонким пластом і викладіть у деко. 
 Чорницю окремо змішайте з цук-
ром і крохмалем і викладіть на тісто. Тіс-
то, яке залишилося, дістаємо з холодиль-
ника, розкачуємо, ріжемо на смужечки і 
викладаємо поверх ягід. Краї пирога защі-
пуємо пальцями і відправляємо в духовку 
(при температурі 200°) на 25 хвилин. Гото-
вий пиріг дістаємо з духовки і накриваємо 

рушничком, щоб він прохолов (бо ж іще 
треба, за сценарієм, викласти на нього мо-
розиво!). Пиріг чудовий, пропоную пере-
свідчитися. 
 А що ви скажете про вареники з чорниця-
ми і зі сметаною? Отож бо треба зварити. 
 Спочатку з 500 г борошна, неповної 
склянки води і дрібки солі замішуємо 
тісто. Можна додати одне яйце — тісто 
буде еластичніше. (Якщо вам подобають-
ся пухкі вареники, замість води візьміть 
сироватки чи нежирного кефіру і погасіть 
у ньому третину чайної ложки соди). Тісто 
розділіть на три частини, з кожної скачай-
те ковбаску і поріжте на шматочки товщи-
ною приблизно 3 см. Розкачайте з них тон-
кі кружальця.
 Окремо приготуйте начинку: помийте 
чорниці, залиште їх на кілька хвилин на 
друшляку, нехай стече вода. А потім розмі-

шайте ягоди з цукром, викладайте на кру-
жальця з тіста і зліплюйте краї. І — шви-
денько в окріп, щоб вареники не пустили 
сік! Варіть після закипання води хвилин 5, 
слідкуючи, щоб вареники не прилипли до 
дна. А коли всі опиняться на поверхні води 
— витягуйте їх шумівкою і викладайте на 
широку тарілку в один ряд. Полийте роз-
топленим вершковим маслом, сметаною чи 
медом або присипте цукром чи цукровою 
пудрою. Так вони стануть не лише смачни-
ми, а й не позлипаються. ■
 Смачного!

ДО СЕЗОНУ

Пограємося в ... кабачки!
Готуємо надлегкі страви

■

Щедрий урожай.❙ «Пеньки», які хочеться з’їсти.❙

ПРОЗАПАС

 А - ля ананас
 Навіть при довгому зберіганні ка-
бачки не втрачають своїх корисних влас-
тивостей. Тому треба подбати і про за-
готовку кабачків прозапас. Приготуйте, 
скажімо, компот з аличі й кабачків «а-
ля ананас». Почистіть кабачки, відділіть 
від них насіння і поріжте кубиками чи 
пів-кружальцями товщиною приблизно 
2 см (не дрібніше, бо можуть розварити-
ся). Аличу помийте. Окремо зваріть си-
роп iз розрахунку 2 кг цукру на 4 л води. 
Підготовлені банки до половини напов-
ніть кабачками, а решту — аличею (кра-
ще жовтою, бо від червоної псується 
колір кабачків). Залийте суміш підготов-
леним сиропом. Накрийте кришками і 
стерилізуйте літрові банки 10-15 хвилин, 
трилітрові банки — 20-25 хвилин, після 
чого закручуйте. Переверніть і утепліть 
банки, залишаючи їх так до охолоджен-
ня. До речі, цей компот можна готува-
ти без стерилізації, а методом зливання 
сиропу (зливати сироп і кип’ятити його 
тричі, після чого закрутити і утеплити до 
охолодження).

■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Мої чорничні дні
Печемо пиріг для здійснення бажань

■

Чорничний пиріг — як iз кіно.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Кабачки — універсальна рослина з надзвичайними плодами. Як тільки літо презентує себе першими овочами-
фруктами, у передніх «рядах» щедрих літніх заявок виступають кабачки. На їх солодкі квіти злітаються бджоли 
по перший мед, а з їхніх плодів можна готувати все, що завгодно: і салати, і запіканки, і рулети, і солодощі. 
Страви з кабачків — легкі й приємні, малокалорійні і дуже смачні. Смачно приготовлена кабачкова ікра стала 
класикою родинного столу. Те, що кабачок майже весь (на 95 відсотків) складається з води, а решта — корисні 
мікроелементи і вітаміни (красуням на замітку: кабачок навіть бере участь у виробленні колагену, тому шкіра 
тих, хто вживає кабачки, буде підтягнута і пружна), автоматично зараховує кабачок у розряд дієтичних і улюбле-
них. Виводить зайву рідину (тобто позбавляє набряків), активізує процеси травлення, нормалізує тиск, сприяє 
схудненню — це те, що знають усі про цей простий диво-овоч. Є й інші його приємні плюси: кабачок порівняно 
недорогий, наша земля його родить рясно і щедро, тому треба використати кабачковий сезон на повну!

Кекси з кабачків.❙
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«Рішення, яке прийняв Міжнародний олімпійський комітет щодо 

російських олімпійців, є безпрецедентним. Воно є найжорсткішим з усіх 
існуючих, яке юридично можливе на цей момент».

Сергій Бубка
президент Національного олімпійського 
комітету України

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

Реформи, ініційовані ФФУ з 
метою повернення інтересу до 
гри мільйонів, «зачепили» не 
лише елітну першість, а й нижчі 
дивізіони українського футболу. 
Аби відродити цікавість фанатів 
до всіх трьох професіональних 
ліг, матчі яких минулого сезону 
відвідала рекордно низька гля-
дацька аудиторія, члени Конфе-
ренції ПФЛ вирішили докорінно 
змінити регламенти змагань.
Однак якщо у елітному чемпіонаті 
«урізали» кількість команд-учас-
ниць, то у першій та другій лігах, 
навпаки, збільшили. Але такі змі-
ни сподобались далеко не всім.

Новий формат — старі 
проблеми
 Приміром, президенти 
10 клубів другого за рангом 
дивізіону України висловились 
проти розширення ліги з 16-ти 
до 18-ти учасників. Ця ініціа-
тива, за словами «бунтарів», у  
непрості часи лише збільшить 
фінансові витрати учасників 
турніру на проведення ще чо-
тирьох матчів.
 Хоч як би протестували не-
задоволені команди, у 26-му 
сезоні Першої ліги все ж зігра-
ють 18 клубів. При цьому ша-
нувальники футболу зможуть 
побачити аж шість новачків, 
котрі «піднялися» з другої 
ліги. А ось з елітного дивізіону 
знову ніхто не «опустився».
 Хай там як, але чемпіонат 
обіцяє бути цікавим, зважа-
ючи на збільшення кількості 
претендентів на дві заповітні 
путівки до еліти. Проте можуть 
виникнути і проблеми — ос-
танніми роками у Першій лізі 
простежується негативна тен-
денція, коли не всі клуби «до-
живають» до останнього туру. 
Минулого року, приміром, тер-
нопільська «Нива» через брак 
коштів знялася з розіграшу 

після першого кола, а «Дина-
мо-2» та «Гірник» заявили про 
те, що покидають дивізіон вже 
по завершенні сезону.

Стрімкий прогрес дебютантів
 Фаворитами ж цього 
розіграшу є минулорічні при-
зери — «Черкаський Дніп-
ро» і столична «Оболонь-Бро-
вар», котрі так і не дочекали-
ся від УПЛ запрошення в еліту. 
Поступившись у попередньому 
чемпіонаті місцем у Прем’єр-
Лізі «Зірці», «козаки» цього 
разу налаштовані на серйоз-
ну боротьбу за підвищення у 
класі. Щоправда, у першому 
турі черкащани не змогли здо-
бути перемогу, зігравши вні-
чию з амбітним «Колосом».

 

Натомість «Оболонь-Бровар» 
свій стартовий поєдинок вигра-
ла: у напруженій боротьбі «пиво-
вари» здолали «Гірник-Спорт». 
Варто відзначити й прогрес сто-
личної команди, яка продовжує 
традиції ФК «Оболонь». Відно-
вивши свою діяльність у 2013-
му, клуб того ж року отримав 
статус професіонального, за-
раз же «біло-зелені» активно 
«рвуться» до еліти.
 Швидко крокують сходинка-
ми українського футболу ще два 
клуби —  ковалівський «Колос» 
та рівненський «Верес». Коман-
да із Київської області була за-
снована у 2012-му, а вже через 
три сезони дебютувала у другій 
лізі, яку одразу ж виграла.
 Рівненчани ж свій професіо-

нальний статус відновили лише 
минулого року, проте вже встиг-
ли вибороти «срібло» у другій 
лізі. Тренує «червоно-чорних» 
Володимир Мазяр, котрий свого 
часу вивів до еліти кам’янську 
«Сталь». Певно, таких же ус-
піхів він прагне досягнути і з но-
вою командою: у першому мат-
чі нового сезону «Верес» обіграв 
«Буковину».

Новачки — серед фаворитів
 У другій лізі теж вистачає 
амбіційних дебютантів, які в 
першому ж сезоні на професіо-
нальному рівні прагнутимуть 
виграти медалі. Зазначимо, що 
цього року в змаганнях візьмуть 
участь 17 клубів, 10 із яких — 
новачки турніру. Серед вчораш-
ніх аматорів насамперед варто 
виділити «Рух» iз кількома ві-
домими гравцями та запорізь-
кий «Металург», створений на 
базі минулорічного учасника 
Прем`єр-ліги.
 Команда із Винників феєрич-
но дебютувала у професіональ-
ному футболі, забивши 6 «су-
хих» м`ячів другій команді «Іл-
лічівця». Стартовий матч сезо-
ну зібрав на стадіоні й відомих 
спортивних діячів країни. Зок-
рема, перед фанатами виступив 
Мирон Маркевич: «Ми це зро-
били тільки для вас — стадіон, 
команду другої ліги, і, повір-
те, зупинятися не будемо. Ру-
хаємося тільки вперед».
 А от поєдинок першого туру 
за участі «Металурга» не обій-
шовся без суддівського сканда-

лу. Ілля Близнюк, який недав-
но очолив команду, не прихо-
вував свого розпачу після по-
разки в Херсоні: «Вважаю, що 
суддя зламав нам гру. На пер-
ших хвилинах у ворота госпо-
дарів не поставили пенальті, 
потім незрозуміле вилучення. 
А про свою команду можу ска-
зати, що вони молодці, бились 
за результат». ■

ФУТБОЛ

На шляху до еліти
Стартові матчі першої і другої ліг показали медальні амбіції дебютантів

■

Свої виступи в першій лізі «Верес» розпочав iз перемоги над «Буковиною».
Фото з сайта fcbukovyna.com.
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ТАБЛО

 Перша ліга. 1-й тур. «Арсе-
нал-Київ» — «Суми» — 1:1 (Ессе-
ола, 77 —   Койдан,58); «Букови-
на» — «Верес» — 0:1 (Степанюк, 
78); ФК «Полтава» — «Інгулець» 
— 2:1 (Кушніренко, 42, 52 — Алекса-
нов, 18); «Іллічівець» — «Скала» — 
2:1 (Вакуленко, 12 (пен.), Лебеденко, 
77 — Білала, 70 (пен.)); ФК «Мико-
лаїв» — «Десна» — 0:2 (Філіппов, 5; 
Волков, 40); «Нафтовик-Укрнафта» 
— «Авангард» — 1:1 (Войцеховсь-
кий, 69 — Ульянов, 78); «Черкаський 
Дніпро» — «Колос» — 0:0; «Обо-
лонь-Бровар» — «Гірник-Спорт» — 
2:1 (Шевчук, 40; Галенко, 81 — Баш-
лай, 85); «Геліос» — ФК «Тернопіль» 
— 4:1 (Соколовський, 26 (а.г.); Луцен-
ко, 81, 90; Єлоєв, 84).
 Друга ліга. 1-й тур. «Інгулець-
2» — «Реал Фарма» — 3:1 (Колес-
ніков, 16, 50; Мішуренко, 55 (пен.) 
— Злепко, 45); «Арсенал-Київщи-
на» — «Тепловик» —0:6 (Борішке-
вич, 3; Худоб`як, 51, 66; Оринчак, 53; 
Приймак, 70, 84);  «Мир» — «Бал-
кани» — 0:0; «Жемчужина» — «Ні-
кополь НДПУ» — 3:0 (Паламар, 73; 
Горбовський, 80; Малиш, 87); «Нива» 
В — «Енергія» — 2:2 (Бобович, 18; 
Поліщук, 81 — Бочак, 38; Андрєєв, 
80); «Рух Винники» — «Іллічівець-
2» — 0:6 (Омельченко, 17, 49; Кікоть, 
19; Козловський, 25; Шептицький, 65; 
Борис Баранець, 73); «Поділля» — 
«Суднобудівник» — 2:0 (Якубов, 52; 
Липовуз, 90); «Кристал» — «Мета-
лург» — 2:1 (Адаменко, 70; Дяченко, 
85 — Курдас, 79).

■

Григорій ХАТА

 Великий спорт і політика вже давно 
крокують поруч. Взаємозалежність одно-
го від іншої можна було побачити не раз. І 
хоча після бойкоту літніх Олімпіад 1980-
го та 1984 років сильні світу цього на-
чебто погодилися більше не політизува-
ти спорт, повністю дистанціювати мож-
новладцям від масштабних спортивних 
проектів аж ніяк не вдалося. Нині по-
бачити першу особу держави на змаган-
нях за участі своїх спортсменів — звична 
справа. Пригадується, як канцлер Німеч-
чини Ангела Меркель активно підтриму-
вала «бундестім» у фіналі чемпіонату сві-
ту-2014 з футболу в Бразилії, а президент 
Франції Франсуа Олланд був чи не голов-
ним уболівальником футбольної збірної 
на домашньому ЧЄ-2016.
 У 2014 році на зимовій Олімпіаді 
в Сочі роль доброзичливого господаря 
виконував президент РФ Володимир 
Путін. Без сумніву, тоді в Росії все роби-
лося для того, аби XXII зимові Ігри ста-
ли бенефісом не тільки їхньої олімпійсь-
кої збірної, а й президента країни-госпо-
дарки.
 Утім минув час, і світ дізнався, яким 

чином російським спортсменам удалося 
досягти тріумфу на домашній Олімпіаді. 
Про деталі й подробиці великого шах-
райства, котре допомогло російським 
«зимовикам» виграти медальний залік, 
нещодавно розповів голова незалежної 
комісії Всесвітньої антидопінгової аген-
ції Ричард Макларен.
 Викрита інформація виявилася на-
стільки вражаючою, що у ВАДА поре-
комендували Міжнародному олімпійсь-
кому комітету заборонити всій олімпій-
ській збірній Росії змагатися на Іграх в 
Ріо.
 Проте МОК на такий радикальний 
крок не наважився, вирішивши не на-
кладати повну дискваліфікацію на 
російських спортсменів. Дехто на емо-
ціях, не вникаючи в деталі, поспішив 
назвати президента організації, німця 
Томаса Баха м’якотілим та «догідником 
Кремля». Однак подібні судження виг-
лядають доволі поверхневими, адже ре-
золюція МОК щодо майбутнього росій-
ських олімпійців на Іграх у Ріо носить 
вельми жорсткий характер.
 «Міжнародний олімпійський комітет 
не задовольняє заявку російських спорт-
сменів на участь в Олімпійських іграх, 

якщо вони не доведуть свою «чистоту». 
Участь «чистих» спортсменів може бути 
винятково і лише за умови виконання 
чітких та детальних вимог», — наголо-
сив член виконкому МОК Сергій Бубка.
 У разі, якби виконком МОК одним 
махом відрізав від участі в Олімпіаді-
2016 усіх без винятку російських спорт-
сменів, поза святом спорту залишилися 
б не тільки порушники антидопінгово-
го кодексу, але й «чисті» спортсмени. А 
так кожному олімпійцеві, котрих у Росії 
387, доведеться отримувати від своєї фе-

дерації персональний допуск до Бразилії. 
У разі ж його неотримання ім’я кожного 
спортсмена, котрий не впишеться в жорс-
ткі правила «допінгового відбору», става-
тиме відомим спортивній спільноті. Як-
то кажуть, світ дізнається імена своїх ге-
роїв. Як повідомляють британські ЗМІ, 
не виключено, що подолати сито тако-
го відбору в російській збірній зможуть 
лише близько 40 спортсменів.
 «Керуючись Всесвітнім антидопінго-
вим кодексом ВАДА і рішеннями Олім-
пійського саміту 21 червня 2016 року, 
кожна Міжнародна федерація має ство-
рити пул російських спортсменів та про-
вести індивідуальний аналіз антидо-
пінгової історії кожного з них. До ува-
ги можуть братись тільки достовірні і 
адекватні міжнародні допінг-тести. Ре-
зультати допінг-тестів, що проводились 
на території Росії, не враховуються. При 
цьому жоден російський спортсмен, яко-
го хоча б один раз викривали у вживан-
ні допінгу, навіть якщо цей спортсмен 
вже відбув покарання, не може бути до-
пущений на Ігри 2016 року», — наголо-
сив Бубка.
 Так, Міжнародна федерація веслу-
вання на байдарках та каное вже пові-
домила про відсторонення від участі в 
Олімпіаді-2016 п’яти росіян, прізви-
ща котрих фігурують у так званій до-
повіді Макларена. Також не пройшли 
«допінговий скринінг», влаштований 
Міжнародною федерацією плавання, й 
семеро російських плавців. Словом, за 
тиждень до старту Ігор-2016 олімпій-
ську збірну Росії очікує велика чист-
ка. Нагадаємо, що допуск на участь в 
Олімпіаді в Ріо від Міжнародної феде-
рації легкої атлетики отримала лише 
одна спортсменка. ■

ОЛІМПІЗМ

Велика антидопінгова чистка
Аби потрапити на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро, 
кожному російському спортсмену доведеться пройти 
жорстку перевірку на вживання стимуляторів

■

Дар’я Клішина — єдина російська 
легкоатлетка, котра пройшла антидопінговий 
контроль, влаштований профільною 
федерацією напередодні Ігор-2016.
Фото з сайта www.rusathletics.com
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Чому я досi незамiжня? Бо коли на-
стає момент ловити букет на весіллі, то я 
не те що ловити — стояти не в змозі.

* * *
 Два приятелi йдуть по вулиці. 
Раптом один хапає за руку іншого:
 — Швидше йдемо!
 — Що трапилося?
 — На тому боці стоїть моя дру-
жина і розмовляє з моєю коханкою.
 Приятель подивився і каже:
 — Заспокойся, це моя дружина 
розмовляє з моєю коханкою.

* * *
 У магазині чоловiк запитує у 
продавця:
 — У вас є шапочка для плавання?
 — Ні.
 — А ключка для хокею?
 — Ні.
 — Ну, а лижі є?
 — Ні! І взагалі це вино-горілча-
ний магазин.
 — Дайте тоді пляшку горілки, 
— і тихо про себе, — бачить Бог, що 
я хотів спортом зайнятися.

По горизонталі:
 1. Опукла дощечка, з яких скла-
дається бочка. 4. Відома приватна 
клініка швидкої допомоги. 7. Ім’я 
колишнього Генерального секрета-
ря Комуністичної партії Чилі. 8. Біб-
лійний цар, який винищив усіх не-
мовлят у Віфлеємі. 10. Естрадний 
і оперний співак, виконавець пар-
тії Містера Ікса в першій екраніза-
ції оперети Імре Кальмана «Принце-
са цирку». 12. Підвищення, на якому 
відбуваються покази мод. 13. Дав-
ня назва ярма, як форма поневолен-
ня. 15. Італійський та французький 
варіант імені Геракла. 16. Знамени-
тий іспанський співак, який починав 
кар’єру як голкіпер мадридського 
«Реала». 20. Пристрій, який дозво-
ляє людині довго перебувати під во-
дою. 23. Парафіяльний священик у 
традиційних християнських церквах. 
25. Управління державної охорони. 
26. Курортне місто на Південному 
узбережжі Криму. 28. Гідротехніч-
на споруда для захисту акваторії від 
морських хвиль. 30. Відомий птах із 
чубчиком і довгим носом. 31. При-
стрій для підняття людей і вантажів 
нагору. 32. «Пливе ..., води повен, 
а весельце хлюп-хлюп, а весельце 
хлюп-хлюп». (Народна пісня) 33. 
«Наш ... Гамалія — ... завзятий. 
Зібрав хлопців та й поїхав по морю 
гуляти» (Тарас Шевченко).
По вертикалі:
 1. Британська письменниця, ко-
ролева детективу. 2. Знаменитий 
давньогрецький байкар, що був ра-
бом Ксанфа. 3. Роман Паоло Коельо. 

4. Маса живих організмів, що при-
падає на одиницю поверхні суші. 5. 
Східний напрямок. 6. Найвищий ко-
легіальний орган Руської православ-
ної церкви. 9. «..., де ти, ..., де ти? 
Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, 
то дай злої, злої» (Тарас Шевченко). 
11. Смачна й корисна рідина, яку 
містять овочі і фрукти. 14. Урочис-
та пісня, один із головних атрибутів 
держави. 17. Сучасна артилерійна 
установка. 18. Острів біля східного 
узбережжя Азії, найбільший острів, 
що входить до складу Росії. 19. Ім’я 
лідера військової хунти і екс-прези-
дента Чилі. 21. Пора відпусток і кані-
кул. 22. Український редактор і жур-
наліст, автор першого українського 
таблоїду. 23. Генерал МВС, якого об-
винувачують у вбивстві Георгія Гон-
гадзе. 24. Алкогольний напій, який 
особливо шанували пірати. 27. Пер-
ший чоловік. 29. Герой казки Ганса-
Християна Андерсена, який літав на 
парасолі і розносив сни. ■
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28 липня 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +18...+20; удень близько 30.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17; удень +29...+31.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23; удень +28...+30.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
короткочасний дощ. Трускавець: уночi +15...+17; удень 
+28...+30. Моршин: уночi +16...+18; удень +29...+31.

26 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.

Аліса КВАЧ

 У часи мого дитинства чи не над 
кожним дівочим ліжком тодішньо-
го Радянського Союзу висів порт-
рет зірки індійського фільму «Тан-
цівник диско» Мітхуна Чакробор-
ті. Про нього вигадували сни, ство-
рювали фан-клуби і писали листи, 
мріяли якщо не зустріти, то знай-
ти хлопця, хоч трохи на нього схо-
жого.
 Для сучасних підлітків (і не 
тільки) таким кумиром цілком 
може стати інший індійський ак-
тор і модель, 27-річний Рохіт Кхан-
делвал, який днями став перемож-
цем конкурсу «Містер світу», що 
відбувся у британському місті Са-
утпорт. Рохіту вдалося обійти 46 
претендентів, показавши себе з 
найкращого боку в спортивних 
змаганнях, шоу талантів, показах 
мод та в спілкуванні з журналіста-
ми, і стати першим серед азіатів, 
хто отримав почесний титул «най-
бажанішого чоловіка».
 Цікаво, що, як зізнався друг 
Кханделвала, фотограф Саян 

Сун Рой, в юності Рохіт ні-
чим особливим не вирізняв-
ся, але наполегливі трену-
вання і робота над собою 
дали результат. Минуло-
го року він отримав ти-
тул «Містер Індія», а 
цього року став усесвіт-
нім секс-символом — 
на його фотоблог в Інс-
таграмі вже підписало-
ся більше як 100 тисяч 
користувачів. Сам пере-
можець заявив, що після 
тріумфу планує повер-
нутися на батьківщину і 
продовжити зйомки в кіно 
та рекламі. 
 Що ж, із новим титулом 
його ставки можуть різко 
піти вгору і, можливо, що 
в черговому індійсько-
му блок-бастері ми змо-
жемо побачити цього 
красунчика. Судячи з 
усього, танцювати він 
уміє, а перемагати во-
рогів у Болівуді його 
навчать. ■

РЕЙТИНГИ

Індійський мачо
Найпривабливішим чоловіком у світі став 27-річний 
актор і модель із Індії Рохіт Кханделвал

■
Рохіт 
Кханделвал.

❙
❙

Ната НЕТУДИХАТА

 Не секрет, що багато телепрограм є 
постановними, із залученням сценаристів 
і непрофесійних акторів. Та й на різно-
манітних шоу потрібна публіка, яка за ко-
мандою підігрує ведучим аплодисмента-
ми. Однак більшість продюсерів пильно 

стежать за тим, щоб актори кожного разу 
були різні.
 А от 61-річний британець Пол Вайлдер 
зробив участь у шоу своїм хобі. За 28 років 
він примудрився з’явитися в ефірі понад 250 
разів. Пол брав участь у 25 ігрових телешоу, 
знявся в епізодах 20 серіалів і взагалі робив 
усе, щоб потрапити в камеру. Він навіть двічі 

в одній програмі зіграв жертву, причому од-
ного разу його зарізали, а іншого — застре-
лили. Підмітивши настирного «актора», про-
дюсери категорично зборонили йому набли-
жатися до знімального майданчика.
 Утiм це не перша така заборона. Після 
попередніх відмов Пол просто змінив окуля-
ри, зачіску і стиль одягу і знову прийшов на 
програму. «Спочатку я хотів стати професій-
ним гравцем у телешоу. Першим у— Бри-
танії. Але виграв за цей час лише один раз 
— поїздку в Діснейленд 15 років тому. За-
раз ходжу, бо це весело. Сусіди приходять 
дивитися. Всім смішно», — каже він. Споді-
вається пересидіти «немилість продюсерів» 
і цього разу. «Все одно охочих втрачати на 
це свій час небагато. А гості програм не мо-
жуть виступати перед порожнім залом», — 
переконаний затятий британець. ■

ОТАКОЇ!

Геть з екрана!
Британські телеканали заборонили чоловікові 
зніматися у програмах чи фільмах

■
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