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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,131 грн 

1 € = 31,318 грн

1 рос. руб. = 0,427 грн

МЕДВЕДЧУКнуті 

Оголошено 

сезонну 

заборону на 

вилов раків

Партія «За життя» 

прийняла до своїх лав 

кума Путіна. 

Про що може свідчити 

подібна гра?

стор. 4» стор. 8»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на вересень                                                             стор. 8

Вітчизняні майстри спортивної 

ходьби зробили медальний 

дубль у перший змагальний 

день ЧЄ 

з легкої атлетики

Не «сріблом» єдиним

Укрпошта збагатилася «крутими» машинами, дорогими менеджерами і ...«повернулася спиною» до людей.
Фото з сайта dniprograd.org.

❙
❙

Ні клешні, ні хвоста
 

стор. 15»

стор. 5»

Ставка на черепаху
Укрпошта доставляє листи з Києва до Києва за 14 (!) днів, а газети передплатникам 
на сході України — один раз на місяць, залишаючи 
Донеччину та Луганщину без української періодики
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«Наразі ніхто точно не знає, скільки саме біженців із Донбасу чи ж просто 
тих, хто виїхав із цього конфліктного регіону, перебувають у Росії».

Володимир Фесенко
полiтолог

УКРАЇНА МОЛОДА

ДОБРА СПРАВА

Приймальня 
на КПВВ
Народний депутат Сергій 
Шахов відкрив пункт допомоги 
мешканцям Луганщини — 
попри протидію місцевої влади, 
яка вперто не бажає бачити 
проблем простих людей 

Інф. «УМ»

 На контрольно-пропускному пункті в’їзду-
виїзду «Станиця Луганська» нещодавно відкри-
то громадську приймальню народного депутата 
України Сергія Шахова. «Раніше до людей ні-
кому не було діла. Їх змушували по кілька го-
дин стояти у нелюдських умовах, а перевізники 
не соромилися брати з пенсіонерів по 200 грн. за 
проїзд на мирну територію», — розповів Шахов 
журналістам.
 Дивно, але місцева влада вирішила чомусь 
протидіяти цій ініціативі. Представники Лу-
ганської обласної військово-цивільної та Ста-
нично-Луганської районної адміністрацій мають 
намір ліквідувати громадську приймальню на-
родного обранця під приводом того, що вони зби-
ралися встановити «модулі відпочинку». Пред-
ставники місцевих адміністрацій при цьому не 
бажають згадувати, що питання про створення 
прийнятних умов для громадян України, які 
змушені перетинати лінію розмежування, пору-
шив саме нардеп Сергій Шахов. Тим часом, як 
з’ясувалося, у місцевої влади немає навіть про-
ектів обладнання пунктів пропуску.
 «До приймальні може звернутися кожен, 
— наголосив Шахов. — Там постійно чергують 
медсестри та юристи, готові надати допомогу». 
Сам депутат також регулярно веде особистий 
прийом громадян.
 Сергій Шахов раніше вимагав притягнути до 
відповідальності керівника Луганської обласної 
державної адміністрації Юрія Гарбуза. «Пенсіо-
нери, які живуть на тимчасово окупованих тери-
торіях, змушені витрачати до 3,5-4 тисячі гри-
вень і вистоювати 8-годинні черги, щоб потра-
пити на територію, підконтрольну українськiй 
владi», — заявив Шахов.
 Депутат надалі вимагає притягти до відпові-
дальності обласну і районну владу, особисто гла-
ву Луганської ВЦА Юрія Гарбуза, що ніяк не до-
помагають людям, що щодня страждають від 
війни. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 6 серпня ситу-
ація в районі проведення операції 
Об’єднаних сил залишалася хоч і 
цілком контрольованою, але напру-
женою: противник 30 разів відкри-
вав вогонь по позиціях наших вій-
ськ, у тому числі чотири рази — з 
важкого озброєння. 
 Російські окупанти вели при-
цільний вогонь із гранатометів, 
великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї, а на окремих на-
прямках — з озброєння БМП. Об-
стріли здійснювали по захисниках 
Кримського, Луганського, Новолу-
ганського, Південного, Новгородсь-
кого, Мар’їнки, Авдіївки, Красно-
горівки, Чермалика, Гнутового, Ле-
бединського, Павлополя, Водяного 
та Широкиного. Також противник 
обстріляв наші позиції біля Новолу-
ганського та Лебединського з 82-мм 
мінометів, а захисники Авдіївки за-
знали вогневого впливу зi 120-мм i 
82-мм мінометів. А ще ворог засто-
совував міномет калібром 120 мм по 
позиціях наших військ біля Гнуто-
вого.

 Унаслідок ворожих дій у по-
неділок троє українських військо-
вослужбовців отримали поранен-
ня. За даними української розвід-
ки, одного окупанта знищено, чо-
тири дістали поранення.
 У вівторок станом на сьому годи-
ну ранку бойовики російських оку-
паційних військ сім разів відкрива-
ли вогонь по позиціях українських 
захисників біля Кримського, Ма-
линового, Новозванівки, Троїць-
кого, Лебединського та Широки-
ного. Важке озброєння не застосо-
вували.
 Наголосимо, що українська сто-
рона СЦКК відзначає зростання на-
пруженості у зв’язку з постійним 
i демонстративним порушенням 
Мінських домовленостей iз боку 
збройних формувань РФ.
 Порівняно з червнем 2018 року,
в липні СММ ОБСЄ зареєстру
вала безпрецедентне (у понад
200 одиниць, або у 8,5 раза) 
зростання кількості важкого оз-
броєння та військової техніки на 
тимчасово окупованій території 
Донецької області, розміщення 
яких у цих районах є грубим пору-

шенням Мінських домовленостей.
 Зокрема, зареєстровано до двох 
танкових батальйонів, два дивізіо-
ни самохідної артилерії, дивізіон 
буксируваних гаубиць, до ста оди-
ниць ББМ, засоби протиповітря-
ної оборони тощо. Така активність 
збройних формувань РФ призвела 
до різкого зростання кількості по-
рушень режиму припинення вогню 
уздовж лінії розмежування. ■

НА ФРОНТІ

Недитяча гра у танчики
Окупанти «нафарширували» передову 
важким озброєнням

■ ДО РЕЧІ

 Командувач ООС генерал-лейтенант 
Сергій Наєв закликав добровольців всту-
пати до лав ЗСУ. «У районах біля лінії 
розмежування діє особливий порядок: 
тут не може бути людей, які не включені 
до складу ОС. Зараз на сході відбуваєть-
ся військова операція, що здійснюється у 
відповідності з єдиним задумом і скоор-
динованим планом», — зазначив керівник 
операції. 
 Окрім входження до війська ОС, до-
дав Наєв, ці люди також можуть влитися в 
лави територіальної оборони або бути за-
лученими до військової підготовки, «яку 
зараз хочуть пройти багато громадян Ук-
раїни». «Можна приступати до служби в 
резерві й проходити відповідну підготов-
ку на зборах у бойових частинах. Уся така 
діяльність, безумовно, відбуватиметься 
під контролем державних органів. Іншого 
шляху просто не існує», — підкреслив він. 
Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Наєв 
обговорив з очільником УДА, колишнім лі-
дером «Правого сектору» Дмитром Яро-
шем можливість відправляти доброволь-
ців на передову.

■

Сергій Шахов.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нещодавно міністерс-
твом внутрішніх справ РФ 
було оприлюднено (шоку-
ючу, як для нас, зважа-
ючи на війну з цією краї-
ною) статистику щодо ук-
раїнської міграційної си-
туації: упродовж шести 
місяців (із січня до чер-
вня 2018 року) — 39 ти-
сяч 582 українцi набули 
російського громадянс-
тва, а 30 тисячам 462 ук-
раїнцям було надано пос-
відки на проживання в 
Росії (наразі в РФ прожи-
ває за такими посвідка-
ми 160 тисяч 938 україн-
ців). Крім того, як ствер-
джують правоохоронці з 
РФ, упродовж цього ж пе-
ріоду ще 38 тисячам 709 
українцям надали дозво-
ли на тимчасове прожи-
вання в РФ (проживає за-
раз за такими дозволами у 
РФ 182 тисячі 197 україн-
ців). 
 Отже, як таке може 
бути, коли вже п’ятий рік 
триває війна з Росією — 
країною-агресом?! «УМ» 
звернулася до відомого 
українського політоло-
га Володимира Фесенка 
із проханням поділитися 
своїми роздумами й при-
пущеннями з приводу: 
«Перш за все виникає за-
питання: наскільки прав-
дивою є ця інформація? 
Друге важливе питан-
ня: хто ці люди? — роз-
мірковує пан Володимир. 
— А відповідь дуже про-
ста: із високою вірогідніс-
тю можна стверджувати, 
що абсолютна більшість 
цих людей — це мешкан-
ці конфліктних регіонів 
Донбасу. І якщо в Криму 
свого часу окупанти пого-
ловно всіх «переводили» 

в «підданство» РФ (а хто 
не хотів, тому насильно 
давали російське грома-
дянство), то по Донбасу 
ситуація дещо інша. 
 Наразі ніхто точно не 
знає, скільки саме біжен-
ців із Донбасу чи ж прос-
то тих, хто виїхав із цьо-
го конфліктного регіону, 
перебувають у Росії. По 
нашій країні є статисти-
ка щодо тих, хто полишив 
домівки й переїхав на під-
контрольну Україні тери-
торію, тікаючи від війни 
(станом на 6 серпня 2018 
року, за даними Мініс-
терства соціальної полі-
тики України, на обліку 
перебувають 1 мільйон 
516 тисяч 237 внутріш-
ньо переміщених осіб 

(ВПО). — Ред.), та й то 
великі сумніви, що всі ці 
люди осіли поза межами 
Донбасу.  Адже є дослід-
ження (й навіть офіцій-
ні оцінки), які свідчать, 
що майже половина лю-
дей, котрі вважаються 
тимчасово вимушено пе-
реміщеними особами, от-
римавши цей статус, про-
живають у...  Донецькій 
та Луганській областях і 
навіть на окупованих те-
риторіях».
 Політолог iще раз на-
голосив, що скільки меш-
канців України виїхало 
в Росію — ніхто точно не 
знає, і, найвірогідніше, 
абсолютна більшість тих, 
хто фігурує у вище наве-
деній статистиці — це 

мешканці Донбасу. Крім 
того, таких людей неба-
гато (буквально декілька 
сотень) — це ті, хто виї-
хав із території України 
внаслідок неправомірних 
дій 2014 року. Це особи, 
причетні до «групи Яну-
ковича» та до його ото-
чення (охорона та інші) 
плюс  люди, які чомусь 
вважали, що вони у ве-
ликій небезпеці (деякі 
журналісти, експерти та 
ін.).
 «Наприклад, знаю, що 
колись відомий українсь-
кий соціолог, керівник 
дослідницької компанії 
Research & Branding 
Group Євген Копатько, 
— додає Володимир Фе-
сенко, — отримав росій-
ське громадянство за осо-
бистим указом президен-
та РФ Володимира Путі-
на. (Копатько виїхав до 
Росії у квітні 2015 року, 
пояснивши це «побоюван-
ням можливих пересліду-
вань». Останнім часом со-
ціолог часто брав участь у 
політичних ток-шоу на 
російських телеканалах 
як експерт у питаннях 
України. — Авт.).
    Утім, на жаль, незапе-
речним фактом є те, що, се-
ред багатомільйонного на-
селення України ще чима-
ло прихованої «вати» або 
ж «космополітів», байду-
жих до долі своєї держа-
ви. ■

АГІТПРОП

За пряником і самоваром
Чимало українців отримали російське громадянство, 
посвідки чи дозволи на проживання в країні-агресорі

■
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Фури носяться, 
мов фурії
Після перекриття траси 
селяни погодилися 
почекати її ремонту 
ще кілька днів 

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в селі Мошни, люди на три години 
перекрили дорогу «Канів — Кременчук». І розповіли, 
що за той час, поки ремонтували черкаський міст через 
Дніпро, весь потік автотранспорту рухався саме через 
їхнє село. Тож тепер тут асфальтна дорога стала поль-
овою. Крiм того, ремонтники зняли верхній шар пок-
риття і вода після дощів летить селянам у двори, зали-
ваючи фундаменти та льохи. Тож людям урвався тер-
пець і вони вийшли на акцію протесту.
 Чиновники, які приїхали до протестувальників, 
пояснили, що, мовляв, на ремонт цієї дороги виді-
лено 57 мільйонів, їх можна буде використати після 
опублікування коригувань, які внесені до постано-
ви Кабміну. Тоді підрядник і зможе приступити до 
робіт. 
 Селяни заявили, що почекають десять днів. 
 Як повідомляє заступник голови Черкаської ОДА 
Костянтин Омаргалієв, наразі вирішено обмежити в 
Мошнах рух фур, вага яких перевищує 30 тонн. А до 
16 серпня в цьому селі встановлять відповідні зна-
ки.
 За його словами, ремонт на інших дорогах Черка-
щини триває. Вже завершено роботи з поточного се-
реднього та дрібного ремонтів на 59 об’єктах. На замо-
влення служби автодоріг заасфальтовано ям 23,4 тис. 
квадратних метрів та відновлено дорожнього покрит-
тя на понад 90 тис. квадратних метрів. Загалом цих 
робіт виконано на 61 млн. грн. Також за участі ор-
ганів місцевого самоврядування ямковість ліквідо-
вано на 201 км доріг.
 А ще в місті Сміла завершується ремонт вулиць 
Трипільської та Уманської, якими рухається чима-
лий потік автотранспорту з боку Черкас. Там уже 
відремонтовано практично весь відрізок дороги від 
Юрової гори і до автовокзалу. Порівняно з тим, якою 
була ця дорога і що є наразі, — небо і земля. Щоправ-
да, тепер у жителів цієї вулиці з’явилися інші пробле-
ми. На цій ділянці шляху немає світлофорів, відсутні 
відбійники. А водії, відчувши під колесами не ями, а 
справжній асфальт, дають газу. Тож місцеві жителі 
зізнаються, що їм страшно ходити по тротуарах. Ка-
жуть, що з проханням встановити відбійники зверта-
лися до міської ради неодноразово, але поки — жод-
ної реакції.
 «Я тут проживаю і знаю, скільки разів машини 
влітали у наші двори, а з таким ремонтом особливо 
страшно за дітей, які ходитимуть до школи. Я вас бла-
гаю, виділіть кошти на відбійники», — наголошує 
жителька вулиці Трипільської Галина Волотковсь-
ка.
 Як пояснив «Україні молодій» начальник ЖКГ 
Смілянської міської ради Сергій Чередніченко, за-
мовником робіт на Трипільській та Уманській є не 
міська рада, а Служба автомобільних доріг у Черкась-
кій області, а виконавцем — ПП «Дорбуд». 
 «Смілянська міська рада тільки виділила кошти на 
проектно-кошторисну документацію — загалом біль-
ше 132 тис. гривень», — наголошує Сергій Анатолій-
ович. За його словами, проектом колодязі-дощоприй-
мачі та відбійники не передбачені, — тільки поточний 
і середній ремонт дороги, не капітальний. ■

■

Завершується ремонт вулиці Трипільської у Смілі.
Фото автора.

❙
❙

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Сім’ю Людмили та Миколи Трачуків 
iз невеликого села Града Кременецького 
району Тернопільщини не внесено ні до 
яких книг рекордів, однак її феномен на-
віть дуже вартий уваги. Людмила у свої 
25 років уже була мамою аж п’ятьох ді-
ток, причому четверо з них — це дві двій-
ні, які народилися через рік... одного й 
того ж дня — 12 жовтня! Найстаршій до-
нечці Юлі зараз 10 років, старшим двій-
нятам, Денису і Дарині, скоро виповнить-
ся по 8, а молодшим — Оленці та Кості — 
відповідно по 7. 
 Коли молода жінка через три міся-
ці після народження своїх перших двій-
нят знову виявилася вагітна двійнею, ди-
вувалися і лікарі, і всі навколо. Та наба-
гато більше були всі вражені, коли Люд-
мила народила свою другу «пару» акурат 
у день народження першої, та ще й зно-
ву дівчинку і хлопчика, та ще й із точно 
такими самими зростом і вагою! Як таке 
може бути — незрозуміло нікому. Рідні 
й друзі піджартовують, що то Микола з 
Людмилою, напевне, спеціально проводи-
ли якісь попередні розрахунки, але под-
ружжя з того тільки сміється, бо ж зна-
ють, що нічого такого і близько не було. 
Більше того — вони навіть не планували 
знову ставати батьками так швидко. Єди-
не, що сама Людмила Трачук — теж із 
двійні, тож гени, очевидно, спрацювали 
якимось незвичайним чином. ■

Сім’я Трачуків.
Фото з сайта visnyk.lutsk.ua

❙
❙

ОВВА!

«Скопійовані» двійнята
Феномен багатодітної сім’ї вартий 
Книги рекордів Гіннесса

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Станом на 6 серпня ук-
раїнські аграрії намоло-
тили 28,6 млн. тонн зер-
на нового врожаю, пові-
домляє Мінагрополіти-
ки. Олег Ляшко особисто 
ознайомився з ходом зби-
рання озимини у науко-
во-дослідному господарс-
тві «ЧернігівЕлітКартоп-
ля» на Чернігівщині, яке 
обробляє 3 тис. гектарів 
ріллі.
 Тривала посуха у чер-
вні змусила неабияк пох-
вилюватися українських 
хліборобів за майбутню 
озимину. І от тепер нова 
напасть — затяжні дощі 
наприкінці липня погір-
шили якість зерна та ус-
кладнили жнива — че-
рез вологість почав цвіс-
ти грибком та чорніти ко-
лос. Про це днями заявив 
Гідрометцентр. Олег 
Ляшко поцікавився у ди-
ректора «ЧернігівЕліт-
Картоплі» Ігоря Шкур-
ка, чи впорається його 
господарство з витівка-
ми природи.
 — Спочатку, коли 
були дощі, ми почали 
збирати зерно сирува-
тим, самі його сушили і 
потім уже везли на елева-
тор, — каже Ігор Шкур-
ко і скаржиться, що три-
валі опади вимили із зер-
на цінну клейковину, а 
значить — знизили його 
вартість у закупівельни-
ків.
 — То за таких умов 
чи рентабельно вам зараз 
узагалі вирощувати пше-
ницю?— цікавиться Олег 
Ляшко.
 — Зараз Держав-
на продовольчо-зернова 
корпорація закуповує в 

нас третій клас пшени-
ці по 5 700 грн. за тонну. 
Але дощі вимили з зерна 
клейковину, і тому зараз 
його приймають по 5 300 
грн., включаючи ПДВ. 
Щоб окупити всі витрати 
в цьому році, нам потріб-
но зібрати 28 центнерів 
iз гектара. По озимині 
ми виходимо на урожай-
ність 49 центнерів iз гек-
тара. Тобто так, рента-
бельно, — розповідає ди-
ректор чернігівського аг-
ропідприємства.
 — А якщо будете тор-
гувати не зерном, а про-
дукцією переробки, то 
ще вища рентабельність 
буде. І щоб державна до-
тація на 3000 гектарів 
землі та 200 корів була 
не 20 тис. грн. на рік — 
бо це один вечір у ресто-
рані для олігархів! Що 
це за дотації?! Це непра-
вильна політика. Потріб-
но підтримувати власне 

виробництво та перероб-
ку, а не завозити сюди 
імпортні булочки з на-
шого зерна. Минулого 
року з України вивезли 
44 млн. тонн зернових 
— заробили 6 млрд. до-
ларiв. А експортували б 
не зернові, а хоча б про-
дукти переробки, борош-
но, крупи і макарони — 
вже б заробили 13 млрд.! 
І кредитів не треба, по-
биратися не треба, бом-
жувати не треба — ось де 
можливість для заробіт-
ку! — обурився недолу-
гими діями влади лідер 
Радикальної партії.
  Олег Ляшко також 
розповів чернігівським 
аграріям про свій План 
порятунку села. Він пе-
редбачає, що кожна сіль-
ська сім’я, яка тримає 
корову, отримає 5 тис. 
грн. держпідтримки. Ко-
жен сільгоспвиробник, 
який побудує корівник, 

отримає компенсацію 
50% вартості будівниц-
тва. Кожен, хто купить 
український трактор, сі-
валку чи інший сільгос-
преманент, отримає 40% 
компенсації від держави. 
Сільгоспкооперативи бу-
дуть на 5 років звільнені 
від сплати податків і от-
римають доїльні апара-
ти і холодильні установ-
ки. Держава компен-
суватиме 30% вартості 
будівництва об’єктів соц-
культпобуту на селі — 
клубів, дитсадків, доріг, 
водогонів та спортмай-
данчиків.
 — І головне — ми за-
кріпимо в Конституції 
фермерство як основу аг-
рарного устрою Украї-
ни і заборонимо продава-
ти землю іноземцям. Ми 
повернемо життя, робо-
ту і корову в українське 
село! — підсумував Олег 
Ляшко. ■

ВИХІД Є

Повернути роботу в село
Україна може сама заробляти на зернi та хлiбi, а не побиратися 
перед МВФ

■

Олег Ляшко на комбайні допомагає збирати урожай.❙
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«Не думаю, що партія Рабіновича — це кінцева мета Медведчука... 
Можна передбачати, що Рабінович почне грати на Тимошенко. 
Він — лише прокладка для легалізації стосунків між нею та Медведчуком і, 
відповідно, Путіним».

Борис Кушнірук
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

«Золотий ключ до миру» 
 Вихід iз «тіні» Медведчу-
ка готувався давно. Ще у бе-
резні в інтерв’ю BBC News він 
зізнався, що вважає політично 
близькими програми партії «За 
життя» та «Опозиційного бло-
ку». Тоді ж було заявлено й про 
його намір брати участь у виб-
орах-2019. Інтригою лишалася 
тільки назва політсили, з якою 
Медведчук піде на вибори. Те, 
що колишній «сірий кардинал 
Банкової» йтиме на перегони 
разом із партією «За життя», 
пояснили волею «народу». 
 Ідеться про опитування гля-
дачів на каналі NewsOne. 25 
лип ня на цьому каналі, що на-
лежить ще одному керівнику 
партії «За життя» Євгену Му-
раєву, Вадим Рабінович пред-
ставив «Програму виходу Ук-
раїни з кризи». Тоді ж він за-
пропонував глядачам обрати 
політиків, які б вирішували 
проблеми країни по кожному з 
напрямів.
 У категорії «Мир та сто-
сунки з СНД», за даними теле-
фонного голосування, переміг 
учасник мінських переговорів 
Віктор Медведчук (іншими 
«кандидатами» тут були Єв-
ген Марчук та Леонід Кучма, 
які також беруть участь у пе-
реговорах по Донбасу). Вадим 
Рабінович назвав Віктора Мед-
ведчука «золотим ключем до 
миру» та запросив його до своєї 
партії. За два дні той відповів, 
що погодився.
 Власне, дрейф «медвед-
чукістів» у напрямку Рабінови-
ча почався з приєднання до «За 
життя» соратника Медведчука 
з часів СДПУ (о) Нестора Шуф-
рича. Це був, очевидно, свого 
роду пробний камінь, репети-
ція перед виходом головного 
актора. Адже Медведчук, нага-
даємо, не з’являвся у публічній 
політиці з 2006 року — з прова-
лу його балотування у парла-
ментарії за списком блоку «Не 
так!» (котрий набрав лише 1% 
голосів і припинив існування). 
 Після «Не так!» Віктор 
Медведчук очолив громадське 
об’єднання «Український ви-
бір», яке перебувало у напів-
дрімотному стані та гучно про 
себе не заявляло. Статус-кво 
зазнав деяких змін, коли Мед-
ведчук став позиціонуватися як 
переговорник у складі «Мінсь-
кої групи». Невдовзі сплили і 
його зв’язки з Надією Савчен-
ко, котрі нібито були налагод-
жені зі шляхетною метою — 
вести перемовини та звільняти 
українських полонених. 
 Очевидно, що іпостась борця 
за звільнення заручників стане 
тією точкою опори, котру Вік-
тор Медведчук використає для 
презентації себе на політичній 
арені. Суголосна з цією роллю 
«боротьба за мир» також буде 
активно експлуатуватися його 
піарниками. 

Оцінюємо шанси
 Якби Віктор Медведчук 
йшов на президентські вибори, 
він не просто зазнав би поразки, 
а й ганебного провалу. Зовсім 
інша річ — вибори парламентсь-
кі. Використовуючи партію «За 
життя», Медведчук майже га-
рантовано потрапляє до Верхов-
ної Ради. Нині, згідно із соціо-
логічними опитуваннями, пар-
тія «За життя» долає прохідний 
бар’єр і набирає від 5% до 8%. 
Її електорат є здебільшого про-
російським, тож такий високий 
рівень популярності партії Рабі-
новича є доволі тривожним чин-
ником. 
 Після приєднання до «За 
життя» Віктора Медведчука 
партія «обіграла» найближчих 
конкурентів на виборчому полі 
— «Опозиційний блок». При-
наймні такою ситуацію бачить 
сам Вадим Рабінович. При цьо-
му, на думку соціолога Ірини 
Бекешкіної, Медведчук та Рабі-
нович не зможуть забрати голо-
си в Юлії Тимошенко — її елек-
торат грає на іншому полі. «За 
життя», радше, «підбере» голо-
си симпатиків колишньої Ком-
партії, вважає політолог Воло-
димир Фесенко. «Приєднан-
ня Медведчука показує, що «За 
життя» буде» головним промос-
ковським проектом на виборах», 
— говорить він.
 Окрім встановлення миру та 
звільнення полонених, Медвед-
чук будуватиме кампанію дов-
кола нормалізації відносин iз 
Росією. На цю риторику в Ук-
раїні, на превеликий жаль, іс-
нує попит, а відтак не дивно, що 
партія «За життя» здатна подо-
лати виборчий бар’єр. 
 «Медведчук несе ідею, що 

саме він особисто є ключем до 
встановлення миру і перехід-
ного правосуддя. Що саме він 
здатний розрубати «гордіїв ву-
зол», запропонувавши мир-
ний варіант вирішення конф-
лікту на сході... І в силу ряду 
причин це має ґрунт і підста-
ви», — пише на своїй сторінці у 
Facebook політичний експерт та 
екс-помічник омбудсмана Ми-
хайло Чаплига.
 Інший політолог, Борис 
Кушнірук, припускає, що в та-
кий спосіб Віктор Медведчук 
може спробувати налагодити 
співпрацю з Юлією Тимошен-
ко — нинішнім лідером прези-
дентських рейтингів. «Не ду-
маю, що партія Рабіновича — 
це кінцева мета Медведчука на 
українській політичний шахів-
ниці... Враховуючи існуючі роз-
клади, можна передбачати, що 
Рабінович почне грати на Тимо-
шенко. Він — лише прокладка 
для легалізації стосунків між 
Тимошенко та Медведчуком і, 
відповідно, Путіним», — зазна-
чає Кушнірук. 
 Прикметно, що, як повідо-
мила учасниця мінського про-
цесу від України Ірина Геращен-
ко, представники невизнаних 
«ДНР» і «ЛНР» заявили нещо-
давно про готовність вести пере-
говори щодо обміну полоненими 
«лише з однією людиною», на-
тякаючи на Медведчука. Отже, 
куму Путіна всіляко торують 
шлях в український публічний 
простір. А каменем спотикан-
ня для нього може стати його 
нинішній партнер, котрий поки 
що (ключове слово!) співає Мед-
ведчуку дифірамби. Йдеться про 
Вадима Рабіновича.

Прем’єр або спікер?
 Якщо союз Медведчука та 
Рабіновича принесе плоди, то 
очевидно, що першому буде від-
ведена роль негласного керівни-
ка партії, тоді як на долю Рабі-
новича дістануться тільки де-
корації. «Інше питання — на-
скільки вони знайдуть спільну 
мову і чи надовго? У Рабіновича 
вже був подібний експеримент 

із Льовочкіним, і це закінчило-
ся гострим конфліктом. Рабіно-
вич — це дуже специфічна пос-
тать. Його бізнес і політичні про-
екти дуже часто закінчувалися 
конфліктами з партнерами», — 
зазначає Володимир Фесенко в 
коментарі «Радіо «Свобода».
 А політолог Віктор Таран, як 
і чимало інших аналітиків, пере-
конаний, що Вікторові Медвед-
чуку допомогли ухвалити це рі-
шення його друзі в Кремлі. Про 
це він написав у блозі на Gazeta.
ua. «Цей крок продемонстру-
вав, що Росія продовжує довіря-
ти в Україні винятково одному 
політику — Віктору Медведчу-
ку. Саме тому Москва дала йому 
команду після 14-річної паузи 
повернутися в публічну політи-
ку, де він буде виступати гаран-
том інтересів Росії», — переко-
наний Таран.
 Для отримання політичних 
бонусів Медведчуком Кремль 
дійсно може підіграти й розбло-
кувати процес обміну в’язнями, 
що виявиться непоганою вибор-
чою кампанією, зазначає політ-
технолог Олексій Голобуцький. 
Проте якою є мета самого Мед-
ведчука? Окрім, звісно, бажан-
ня догодити кремлівському 
куму. Частина оглядачів одно-
стайні в тому, що метою Мед-
ведчука може бути крісло спі-
кера або навіть Прем’єра. Сам 
по собі депутатський мандат не 
є самоціллю цього політика. 
 І тут знову Медведчуку ста-
не у нагоді латентний або яв-
ний альянс з Юлією Тимошен-
ко. Остання є для нього бажа-
ною претенденткою на поса-
ду Президента України. Адже 
якщо ЮВТ стане на чолі держа-
ви, пропонування кандидатури 
прем’єра належатиме до її ком-
петенції. Тимошенко може та-
кож розіграти карту миру та за-
ручників — натякнути, що за 
прем’єрства Медведчука пере-
мовини з Москвою вийдуть на 
інший рівень. 
 Привабливим для Медвед-
чука є і крісло Голови Верхов-
ної Ради. «Не варто забувати, 
що саме спікер стає в.о. Прези-

дента у випадку, якщо перша 
особа країни піде з посади до-
строково. Таким чином, може 
справдитися давня мрія «неви-
борного Медведчука» — стати 
Президентом України», — пише 
політолог Віктор Таран. Але Во-
лодимир Фесенко з цим незго-
ден: надто вже токсичною фігу-
рою є Віктор Медведчук, зазна-
чає він. 

Як постскриптум
 Хай там як, але легітимі-
зація Віктора Медведчука по-
чалася. Це стало можливим 
через низку причин, зокрема 
ментальну незрілiсть соціуму, 
котрий готовий приводити до 
влади персонажів на кшталт 
Рабіновича, Мураєва, а також 
Тимошенко. Другим негатив-
ним чинником є прогнилість 
українських еліт, котрі розгля-
дають співпрацю з проросійсь-
кими емісарами замість обу-
рюватися нею і відкидати саму 
думку про продаж національ-
них інтересів Кремлю. 
 Третім моментом, котрий 
дав можливість Медведчуку 
«відродитися» до життя, була 
байдужість до нього з боку пра-
воохоронних органів. Куму 
Путіна прокуратура чи СБУ 
не мали  що закинути, а відтак 
носій суто ворожих, сепаратист-
ських по глядів не лише перебу-
ває на волі та користується всі-
ма благами спокійного і ситого 
життя, а й мітить на перші по-
сади у державі. 
 Уся надія залишається на ви-
борця. Звичайно, відкидати чин-
ник голосування поки що зара-
но. Теоретично партія «За жит-
тя» може втратити нинішній рік 
довіри, адже до виборів-2019 ли-
шається ще рік. Але дуже мало-
йвірно, аби трійку лідерів зали-
шила Юлія Тимошенко, а саме 
вона (не так навіть Медведчук!) 
є тим політиком, котрий змо-
же круто розвернути «вектор» 
поступу України та скерувати її 
просто в обійми Путіна. Над цим 
варто замислитися усім, хто по-
чуває себе українцем, — благо, 
час до ви борів ще є. ■

КОПАЙТЕ ТУТ!

МЕДВЕДЧУКнуті
Партія «За життя» прийняла до своїх лав кума Путіна. 
Про що може свідчити подібна гра?

■

Першим до Рабіновича та Мураєва прийшов Нестор Шуфрич, давній соратник Медведчука.❙

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Тяжко повірити, що від подій Революції гідності та виборів, які 
мали місце після неї, минуло майже п’ять років. Проте все так і є. 
Вже у березні 2019-го ми обиратимемо нового Президента, а во-
сени — новий парламент. Напередодні виборів до Верховної Ради 
політики групуються та укладають спілки. Про політичний союз 
нещодавно оголосили лідер «Українського вибору» Віктор Мед-
ведчук та один з очільників партії «За життя» Вадим Рабінович. 
Несподівана поява досі непублічного Медведчука, кума російсь-
кого президента Путіна, привернула загальну увагу та наштовх-
нула на невтішні висновки: проросійські сили в Україні зміцніли 
настільки, що не бояться заявляти про себе відкрито. Щоправда, 
їхнє майбутнє все одно перебуває в руках українського виборця, 
котрий, хотілось би вірити, надасть належну оцінку всім фігурам 
на політичній шахівниці.



Олег ГАНСЬКИЙ

Донбас і Луганщина, навіть не «ДНР» та 
«ЛНР», а контрольовані Україною тери-
торії, здебільшого перебувають у росій-
ському інформаційному полі. Звідси й 
основна складність: формування мен-
тального провалля у громадян України, 
що мешкають на різних територіях. Про 
це твердять уже з початку воєнних дій 
на сході, про слушність зауважень по-
годжуються всі без винятку державні та 
громадські експерти, деякі волонтери 
навіть намагаються діяти, але без чіткої 
спланованої роботи на рівні держави ус-
піхів ми не бачимо. 
Зрештою, на разі не видно не те що 
спланованої роботи, а відомства, які 
мають займатися проблемою, банально 
нехтують своїми обов’язками. Упродовж 
років. Адже переконані: ніхто не зможе 
змусити їх виконувати те, що вони мали 
би робити. 

Щоденну газету — раз у 30 днів
 Знайти українську періодику на те-
риторії Донбасу та Луганщини — спра-
ва непроста. Причому як вроздріб, так і 
серед переплатників. Пояснювати такий 
стан справ заведено із традиційними ар-
гументаціями: мовляв, регіон — тради-
ційно російськомовний і російськоорієн-
тований. А тому, кажуть нам, українська 
преса тут не особливо популярна. Навіть 
якщо вона російськомовна, але дотри-
мується проукраїнських позицій. 
 У тому, що це зовсім не так, свідчить 
досвід друкованих видань, які мають сво-
го читача у східних регіонах України, але 
не можуть до нього дійти. З однієї про-
стої причини: доставка періодики в на-
шій державі вимирає як клас. І якщо на 
заході чи у центрі вона ще якось жевріє, 
то подібна послуга у прифронтових тери-
торіях уже перетворилася на фікцію. 
 Українську пресу частині передплат-
ників у східних областях приносять один 
раз у місяць!!! Так, ви все почули вірно: 
щоденну газету пропонують читати у виг-
ляді архівної підшивки: сісти на дивані, 
розкласти кілька десятків примірників і 
прочитати, скажімо, в серпні про все, що 
відбулося у країні у липні.
 Подібний сюрреалізм заслуговував би 
на сюжет анекдоту, але, як кажуть, було 
би смішно, якби не було так сумно. Адже 
наше видання, які і всі інші, котрі мають 
своїх шанувальників на всій території Ук-
раїни, просто не можуть до них потрапи-

ти. Доставкою газет, як ми знаємо, зай-
мається Укрпошта, яка, окрім комерцій-
них, має виконувати і стратегічне держав-
не завдання: забезпечувати населення 
нашої держави зв’язком та інформацією. 
Тобто носити листи і періодичну пресу. 
 Яка станом на сьогоднішній день все 
ж існує: попри широкий розвиток елект-
ронних ЗМІ, паперова преса, на думку ек-
спертів, має свою нішу. І читають газети і 
журнали не лише мешканці сіл, до яких 
не провели інтернет. Це підтверджують, 
зокрема, листи читачів «України моло-
дої» з неокупованих територій, які ми 
регулярно друкуємо на сторінці «Я вам 
пишу...»

Туалетний папір замість преси
 Свою дивну поведінку  Укрпошта 
пояснює просто. У Сіверськодонецьку, 
який сьогодні став адміністративним 
центром Донеччини, немає сортувально-
го центру. Старий залишився в окупова-
ному Донецьку, а нового — не збудува-
ли! А тому періодику для цього регіону 
доставляють із станції Рубіжне. А це — 
плюс один день до часу доставки. 
 Закриті й інші сортувальні цент-
ри, які розташовувалися вже на неоку-
пованій території. Причина: економіч-
на недоцільність. Відомство поштового 

зв’язку вже котрий рік спрощує та «пок-
ращує» систему внутрішньої логістики. 
І з кожним етапом такого вдосконалення 
газети надходять до читача все пізніше 
й пізніше. В ідеалі для Укрпошти, треба 
думати, кількість передплатників набли-
жатиметься до нуля. 
 І свій посильний внесок головне пош-
тове відомство країни у цьому напрям-
ку робило і продовжує робити. Адже де-
факто паралізувавши доставку періоди-
ки, вони суттєво зменшили кількість чи-
тачів українських редакцій. Ну кому ж 
буде цікаво заплатити гроші за місячну 
передплату, аби отримати стос газет в 
один день?
 Таким чином Укрпошта втрачає своїх 
клієнтів, а отже, і можливе надходження 
за доставку преси, редакції — своїх чита-
чів, а держава — інформаційну безпеку. 
Причина банальна: пошті значно прості-
ше заробляти на продажу товарів повсяк-
денного вжитку, особливо у віддалених 
містах і селах. А порошок для прання і 
туалетний папір приносять значно кра-
щий прибуток, ніж газети і журнали. 
 І якщо з точки зору касових показни-
ків така ситуація, може, і має під собою 
ґрунт, то з державної — це міна уповіль-
неної дії. Адже держава Україна рука-
ми працівників поштового зв’язку прос-

то руйнує свою інформаційну безпеку. І 
наше відставання у цій сфері від росіян 
— ще одне підтвердження, що держава, 
делегувавши важливі соціальні функції   
Укрпошті, не отримує результатів, які 
сьогодні потрібні нашому суспільству. 

Як керівник із зарплатою 300 тис. грн. 
шукає працівників на 3 тис. грн....
 Утім самоусунулася Укрпошта не 
лише від періодики, а й від свого головно-
го завдання — доставки поштових корес-
понденцій. Лист із Києва до Києва може 
йти ... упродовж двох тижнів! Не вірите? 
Ось, прошу: можна звірити дати на пош-
тових штемпелях. 
 «Я надіслала службового листа пра-
цівникам самої ж Укрпошти. Через де-
сять днів мені зателефонували і сказали, 
що лист ще не надійшов! Довелося робити 
копію і везти листа самій, громадським 
транспортом. Це зайняло в мене близько 
години робочого часу. А наш лист прий-
шов до адресата через чотирнадцять днів. 
За цей час пішки можна було обійти Київ 
багато десятків разів», — розповідає Лю-
бов Н., головний бухгалтер столичного 
приватного підприємства. 
 Ще один цікавий випадок трапився, 
коли компанія ледь не програла суд. Своє 
клопотання із Києва до Харкова адвокат 
надіслала поштою. Яким же було її зди-
вування, коли з  суду через 9 (!) днів зате-
лефонували і сказали, що рішення ухва-
лили без урахування абсолютно обґрун-
тованого клопотання адвоката, оскільки 
отримали його на другий день після засі-
дання. Лист долав 400-кілометрову від-
стань майже 10 днів... 
 «Пояснення, — каже Любов Н., — 
одне і те саме. Мовляв, у нас скорочення 
штатів, працювати нікому, адже зарпла-
та дуже низька. І що насамперед обробля-
ють рекомендовані листи, цінні відправ-
лення. А до інших просто не доходять 
руки. Страждають від цього в першу чер-
гу клієнти». І не лише! Адже в більшості 
країн пошта є надзвичайно відповідаль-
ним надавачем послуг. Для того, щоби 
бути впевненим, що отримувач побачить 
твоє повідомлення, треба всього лише 
надіслати листа. Саме так кажуть бри-
танці. Українці ж возять свої листи гро-
мадським транспортом, так виходить у 
сотні разів швидше... 
 Що ж стосується низьких зарплат, то 
в поштовій галузі ми бачимо ту саму кари-
катурну ситуацію, що й в інших: керівник 
отримує понад 300 тис. гривень, а рядові 
листоноші — 3-5 тис. І цілком логічно, що 
працювати за ці кошти вони не хочуть. 
 Щоправда, топ-менеджмент Укрпош-
ти забув про одне просте правило: серед їх-
ніх першочергових посадових обов’язків 
— пошук працівників та їх мотивація 
працювати добре. Як саме вони цього до-
сягнуть, це вже питання до їхньої менед-
жерської майстерності. Якщо ж керівник 
із зарплатою понад 12 тис. доларів щомі-
сяця просто розводить руками і каже, що 
йому важко, ситуація несприятлива, ві-
домство розвалюється, а він нічого не 
може зробити, тоді виникає запитання: а 
може, ми платимо йому надто багато?.. ■
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Інф. «УМ»

 Національний банк декла-
рує: до кінця 2019 року інфля-
ція в Україні опуститься до 5%. 
Для досягнення таких майже 
європейських показників рада 
НБУ затвердила стратегію мо-
нетарної політики, яка має за-
безпечити продовження режи-
му інфляційного таргетуван-
ня. Тим часом експерти зазна-
чають: починаючи з вересня, в 
Україні очікується значне зрос-
тання цін. 
 «Долар повзе, штовхаючи 
ціни догори, — написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» директор 
Української асоціації поста-
чальників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко. — Ціни 
не впираються, але їх зростан-
ня відстає від валютного кур-
су. Рано чи пізно валютна ста-
більність, яка встановилась із 
січня, повинна була поруши-
тись. Низький долар — втрати 

державного бюджету, тому за 
умови зниження сплати подат-
ків одним із небагатьох джерел 
наповнення «засіків батьківщи-
ни» є девальвація гривні».
 За його словами, на 1 січ-
ня 2018 року долар мав курс 
продажу в банках 28,2 грн., а 
на 1 червня — вже 26,1 грн., 
тобто на 8% менше. «Падіння 
курсу потягнуло за собою зни-
ження інфляції, яка була жа-
хом споживчого ринку декіль-
ка років. Тобто уряд пробує ба-
лансувати між наповненням 
бюджету та підвищенням ре-

альної купівельної спромож-
ності. Але на 1 серпня амери-
канська валюта зросла прак-
тично до 27 грн. за один амери-
канський долар, тобто на 3%. 
Якщо до кінця року ми побачи-
мо курс 30,5 грн., який закла-
дено як середній річний, то во-
сени слід скористуватись реме-
нями безпеки, тому що ралі інф-
ляції може бути дуже швидким. 
А однозначно інфляція переви-
щить відмітку в 10%. А поки 
офіційна статистика твердить 
про зростання цін із початку 
року лише на 4,4%. Причому в 

липні та серпні можна очікува-
ти дефляцію за рахунок здешев-
лення овочів та фруктів навіть 
порівняно з минулим роком», 
— зазначає Дорошенко.
 Падіння гривні, зрозумі-
ло, потягне за собою підвищен-
ня цін на продукти та товари. 
«Поступове підвищення курсу є 
кращим для виробників та пос-
тачальників, оскільки дає мож-
ливість спрогнозувати курс на-
перед. І тому вони в паніці не 
будуть закладати курс 30 грн. 
за долар на вересень, що роз-
крутить черговий виток інфля-

ції», — пояснює експерт. 
 Україна практично завж-
ди має двозначну інфляцію. «З 
2000 по 2017 рік середня річна 
інфляція становила 12%. Таке 
велике значення пояснюється 
декількома речами, в тому чис-
лі структурою споживання. Усі 
країни з низькою інфляцією ма-
ють велике споживання про-
мислових товарів, серед яких 
високотехнологічні, оскільки 
саме вони здатні сильно зни-
жуватись у ціні за умов масо-
вої доступності для споживачів. 
Україна за структурою витрат 
близько 50% на харчі, які мають 
цінову стабільність порівняно з 
промисловими товарами, при-
речена мати більшу інфляцію, 
ніж у сусідів. Якщо додати мож-
ливість наповнювати держав-
ний бюджет за рахунок деваль-
вації гривні, то стає зрозуміло, 
що в найближчі роки про інфля-
цію в 5-7% не варто мріяти», — 
резюмує Олексій Дорошенко. ■

Спочатку Укрпошта відмовилася розносити періодику, а тепер — і листи...
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

СЕКТОР ЗВ’ЯЗКУ 

Ставка на черепаху
Укрпошта доставляє листи з Києва до Києва за 14 (!) днів, а газети передплатникам 
на сході України — один раз на місяць, залишаючи Донеччину 
та Луганщину без української періодики

■

ЦІНИ ВГОРУ

Час «топити» гривню
З початком осені експерти прогнозують прискорення інфляції 
та здешевлення національної валюти

■
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«Блакитні шоломи» на Донбасі: 
варіанти місії
 Час біжить швидко. От уже скоро ви-
повниться 100 днів від початку операції 
Об’єднаних сил. Зрозуміло, що, крім 
очевидного комплексного операційного 
завдання під керівництвом військових 
зі стримування та відсічі російської аг-
ресії, вона має й іншу мету — утримати 
ситуацію під контролем, поки не знай-
деться реального вирішення цієї гло-
бальної кризової загрози. І тому розмови 
про реальні перспективи введення ми-
ротворців під егідою ООН до зони зброй-
ного конфлікту триватимуть на різних 
переговорних майданчиках високого 
і найвищого рівнів. Очевидно, що най-
прийнятнішим є політико-дипломатич-
ний шлях деокупації захопленої Росією 
частини Донбасу.
 Росія не припиняє планування та здійс-
нення агресивних дій щодо України як у 
військовому сенсі, так і в політико-дип-
ломатичному, економічному та інформа-
ційному аспектах. Раніше вже багато і 
детально було розказано про те, яким чи-
ном кремлівський режим це все здійснює. 
І найжахливіше те, що норми міжнарод-
ного права й міждержавні договори щодо 
кордону та поваги територіальної ціліс-
ності України порушує постійний член 
Ради Безпеки ООН — структури, від якої 
залежить сам факт, формат формуван-
ня та повноваження миротворчої місії, 
що працюватиме у нас на Донбасі. Тому 
колізію-нонсенс, коли країна-агресор до-
пускається до ухвалення принципового 
формату врегулювання збройного конф-
лікту, фактичною стороною якого вона є, 
потрібно вирішувати на найвищому рів-
ні. Київ не погоджуватиметься на умо-
ви, які йому і світу намагається диктува-
ти й нав’язати Москва, зацікавлена в за-
морожуванні ситуації. Росія із її ниніш-
нім правлячим політичним класом не 
може виступати як миротворець, оскіль-
ки щодо України вона є агресором. І це у 
світі стає дедалі зрозумілішою аксіомою. 
Тому принциповими вимогами Києва до 
розгортання такої міжнародної операції 
з підтримання миру і безпеки є отриман-
ня мандата діяльності місії на всю тимча-
сово окуповану територію, забезпечення 
міжнародного контролю над частиною ук-
раїнсько-російського державного кордо-
ну в районі конфлікту та виведення звідти 
незаконних збройних формувань і підроз-
ділів РФ, як і встановлення контролю за 
станом зберігання важкого озброєння.
 Тому ця миротворча місія буде ефек-
тивною, якщо отримає реальні повнова-
ження і складатиметься із військового та 
поліцейського компонентів, що забезпе-
чить фактичний процес роззброєння неза-
конних збройних формувань, підтриман-
ня правопорядку та гарантованого конт-
ролю кордону. Тобто цей контингент має 
захищати цивільне населення й життєво 
важливі об’єкти інфраструктури, підтри-
мувати закон і порядок, утилізувати не-
розірвані боєприпаси та сприяти обміну 
полоненими. І саме від ухваленого резолю-
цією Радбезу ООН мандата місії залежати-
ме визначена концепція операції, терміни 
її проведення, основні функції й завдання 
контингенту, його склад і чисельність, по-
рядок застосування сили, тип, кількість 
озброєння та військової техніки.
 Наразі вже можна говорити про попе-
редні розрахункові варіанти такої миро-
творчої операції. Поки є два ймовірні сце-
нарні плани операції, до яких схиляються 
фахівці, введення яких безпосередньо за-
лежить від розвитку ситуації в районі кон-
флікту.
 Варіант перший — це підтримання 
миру. У разі припинення вогню і дотри-
мання сторонами досягнутих домовленос-
тей, можливе розгортання місії відповід-
но до ст. 6 Статуту ООН із завданням щодо 
спостереження й імплементації Мінсь-
ких угод.

 Варіант другий — примушення до 
миру. Якщо триватиме подальша еска-
лація конфлікту, а Мінські домовленос-
ті не виконуватимуться, тоді місія може 
розгорнутися відповідно до ст. 7 Статуту 
ООН із завданням у силовий спосіб зму-
сити сторони припинити активні бойові 
дії, створити демілітаризовані зони та 
вжити заходів подальшої стабілізації.
 Звісно, з огляду на поточну оператив-
ну обстановку, просторові показники 
зони конфлікту, умови місцевості, кіль-
кість населення і досвід проведення ми-
ротворчих операцій, можна говорити про 
певні очікувані параметри такої місії на 
сході України.
 Якщо розглядати модель операції з 
підтримання миру, то орієнтовна її чи-
сельність може становити від 10 до 25 
тисяч осіб з особистою зброєю й індивіду-
альними засобами захисту. Кількість оз-
броєння й військової техніки можна про-
гнозувати на рівні до 3 тисяч оди ниць — 
залежно від обсягу функцій та завдань, 
визначених мандатом і концепцією опе-

рації. Імовірно, йтиметься про сили на 
рівні до 10 механізованих підрозділів ба-
тальйонного рівня чисельністю до 800 
осіб кожен iз легким озброєнням і сму-
гою відповідальності близько 40-50 км. 
Також тут передбачуване залучення 
підрозділів військової поліції, транспор-
тних вертольотів, цивільно-військового 
співробітництва, логістики і бойового за-
безпечення, мобільних шпиталів. Варто 
очікувати і на розгортання кількох десят-
ків блокпостів та мобільних патрулів на 
основних автошляхах.
 У варіанті операції примушення до 
миру чисельність контингенту може 
становити 30-50 тисяч осіб з особистою 
зброєю й індивідуальними засобами за-
хисту. Кількість озброєння і військової 
техніки, ймовірно, становитиме до 6 ти-
сяч одиниць. Скоріше за все, такі сили 
сформують приблизно 20 механізованих 
підрозділів батальйонного рівня, проте 
вже із важким озброєнням (БМП, БТР, 
бронеавтомобілі, стрілецька зброя), а 
смуга їх відповідальності становитиме 

приблизно 20-25 км. У такій конфігурації 
місія додатково до згаданих раніше мати-
ме підрозділи розвідки, зокрема БПЛА, 
артилерію, оснащену системами каліб-
ром понад 100 мм iз можливістю засто-
сування високоточних боєприпасів. Ок-
рім більшої кількості блокпостів та мар-
шрутів патрулювання, слід очікувати у 
такому варіанті і створення опорних пун-
ктів на основних комунікаціях сполучен-
ня. Розгортання сил та засобів місії перед-
бачатиме створення окремих секторів із 
логістичними базами і батальйонними 
таборами й основної логістичної бази.

Відкликати своїх миротворців не вийде 
 Але, знову-таки, Росія ще не проде-
монструвала жодної адекватної мирної 
ініціативи стосовно України. Жодного 
натяку на зменшення її військової при-
сутності в окремих районах Донецької та 
Луганської областей чи припинення на-
сичення розміщених там сил кадрови-
ми офіцерами, озброєнням і технікою. 
«Русскій мір» не хоче здаватися і повер-

татися до гри за загальними правила-
ми. Жодних ілюзій щодо відмови Росії 
від окупації української землі та виве-
дення своїх вояків у найближчій перс-
пективі не повинно бути. Навпаки, очі-
куваною є зміна форматів продовження 
розпочатої путінським режимом агресії.
 Дехто наразі дивується: мовляв, наші 
військові беруть участь у кількох миро-
творчих місіях, а світ тим часом думає 
над тим, кого залучити до такої ж опе-
рації, але вже в Україні. Це питання не-
одноразово порушувало вище керівниц-
тво держави від початку збройної аг-
ресії Росії. Цю тему ретельно аналізу-
вали в Міноборони, вивчали наслідки 
повернення наших миротворців. Пере-
дусім очевидно: міжнародні безпекові 
організації — ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ 
вкрай негативно поставляться до рішен-
ня України відкликати миротворців із 
районів виконання завдань. Та й одно-
стороннє припинення участі в операціях 
може призвести до застосування фінан-
сових санкцій з боку ООН. І для такого 

кроку потрібен значний фінансовий ре-
сурс, не передбачений держбюджетом. 
За попередніми розрахунками, йдеться 
про приблизно 25-35 млн. доларів з ура-
хуванням штрафних санкцій ООН. Тому 
керівництво держави вирішило продов-
жити участь національних континген-
тів та персоналу в міжнародних опера-
ціях iз підтримання миру і безпеки в іс-
нуючому форматі.

Так готуються тільки до війни...
 Нинішня Росія вміє тільки гратися 
у миротворця. Причому часто це робить у 
цинічно-провокативний спосіб. Так було 
рівно десять років тому в ситуації з напа-
дом на Грузію, і от знову до сліз розсміши-
ла пропозиція Путіна до України забрати 
захоплені російською вояччиною у Криму 
наші кораблі...
 Це частина одного і того ж плану, який 
має як суто військові, так і інформаційні 
пункти. Публічний вкид про наші кораб-
лі є, швидше за все, гібридним задумом, 
покликаним знову нібито показати «доб-
ру волю царя» і водночас сформувати у 
цільової аудиторії уявлення про нездат-
ність Києва домовлятися. І вкотре «вко-
лоти» нас перед камерами російських те-
леканалів. У Москві добре знали, яка буде 
відповідь Києва — на цьому наголошував і 
Президент України: наша країна прийме 
кораблі лише разом із Кримом!
 Нарощення Путіним бойових спро-
можностей угруповань військ Західного 
і Південного військових округів, а також 
Північного флоту, становить реальну за-
грозу для всієї європейської безпеки, а не 
лише є фактором ризику для України. На-
гадаю, що угруповання противника лише 
вздовж кордону з Україною нараховує 
приблизно 77 тисяч осіб, 900 танків, 2360 
бойових броньованих машин, понад 1,1 
тисячі артилерійських систем та 380 ре-
активних систем залпового вогню. Росія 
ухвалила чергову державну програму оз-
броєнь на період до 2027 року, яка перед-
бачає розробку новітніх засобів зброй ної 
боротьби. У цілому впродовж останніх 5-
7 років Москва значно активізувала цю 
роботу. До 2020-го на проведення від-
повідних науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт передбачено вит-
ратити близько 3 трлн. рублів. До миру 
так не готуються. Так готуються тільки 
до війни…■

Продовження теми — 10 стор.

ГІБРИДНА ВІЙНА 

Гра у мир 
Нинішня Росія вміє тільки вдавати миротворця

■Геннадій КАРПЮК

Низка провідних країн світу не лише висловилася щодо ймовірної участі у миротворчій 
місії ООН в Україні, а й підтвердила готовність до фінансування такої операції. Ситуація 
навколо надзвичайно швидкої та нахабної кремлівської агресії наразі повільно еволю-
ціонує не на користь загарбника. Зрозуміло: світ не хоче глобального кровопролиття, та 
й ми цього не прагнемо. Тому, хоч і до цілковитого схиляння нинішнього московського 
режиму до замирення й повернення стану статус-кво зразка 2013-го ще далеченько, 
проте Київ, дякуючи міжнародним партнерам, натепер має значно міцніші позиції як у 
суто військовому вимірі, так і у сенсі української стратегічної перспективи.

«Блакитні шоломи»: місія можлива? 
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙

Нарощення Путіним бойових спроможностей армії та флоту 
становить реальну загрозу для всієї європейської безпеки, а не лише 
є фактором ризику для України.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Виповнюється 10 років iз часу 
початку так званої П’ятиденної 
війни (хоча насправді вона три-
вала дев’ять днів). 08.08.08 
російські війська здійснили ін-
тервенцію на територію Грузії, 
анексували сепаратистські регіо-
ни Абхазію та Південну Осетію і 
ще окремі території сусідньої не-
залежної країни. 
 Захід упродовж 10 років 
в’яло засуджує Росію за те, що 
своїми діями вона довела до ві-
докремлення від Грузії Абхазії 
та Південної Осетії. Але на мо-
мент агресії рішучої протидії 
та осуду Заходом грубого пору-
шення Москвою всіх можливих 
правил міжнародного права не 
спостерігалося. Тодішній прези-
дент Франції Ніколя Саркозі, як 
один із друзів Путіна, виступив 
у ролі посередника між воюючи-
ми сторонами, щоб законсерву-
вати конфлікт з уже на той час 
загарбаними Росією чужими те-
риторіями. 
 Єдиним європейським полі-
тиком, який тоді намагався про-
тидіяти російській агресії, був 
президент Польщі Лех Качинсь-
кий, котрий на знак солідарості 
з грузинами не лише відвідав 
столицю Тбілісі, а й побував на 
лінії фронту. 
 У зв’язку з 10-ю річницею 
трагічних подій серпня 2008 
року до Грузії прибула з дводен-
ним візитом делегація представ-
ників тих країн, лідери яких 
2008 року продемонстрували 
свою солідарність iз грузинами. 
До Тбілісі 6 серпня прибули гла-
ви МЗС Польщі — Яцек Чапуто-
вич, Литви — Лінас Лінкявічюс 
і Латвії — Едґарс Рінкевичс i 
віце-прем’єр-міністр України 
Павло Розенко. У планах полі-
тиків було відвідання кордону з 
Південною Осетією — республі-
кою, яка 10 років тому відокре-
милася від Грузії. 
 Під час дводенного візиту від-
булися зустрічі з президентом 
Грузії Георгієм Марґвелашвілі, 
прем’єр-міністром Грузії Маму-
кою Бахтадзе, а також главою 
грузинської дипломатії Давітом 
Залкаліані та іншими політика-
ми і міжнародними спостеріга-
чами, які стежать за ситуацією 
на спірних територіях. Було 
покладено квіти до пам’ятника 
полеглим за єдність Грузії та до 
пам’ятника Леху Качинському 
в Тбілісі.
 Перед вильотом до Грузії 
міністр закордонних справ 
Польщі Яцек Чапутович на-
гадав про подорож до Тбілісі в 
серпні 2008 року екс-президен-
та Лєха Качинського. «Мужнє 
рішення президента Лєха Ка-

чинського про спільну поїздку 
до Тбілісі з президентами солі-
дарних iз Грузією держав було 
прийнято тоді, коли до столи-
ці Грузії наближалися російсь-
кі танки. Грузія пам’ятає той 
дуже сміливий жест. Постать 
Лєха Качинського стала для гру-
зинів символом польської друж-
би», — сказав очільник польсь-
кої дипломатії.
 Наслідки російсько-гру-
зинської війни відчутні досі. У 
боротьбі загинуло 175 грузинсь-
ких солдатів і цивільних гро-
мадян та цивільні жителі з те-
риторії Південної Осетії, чис-
ло яких важко встановити. 
П’ятиденна війна позбавила 
даху тисячі людей, донині оби-
дві території перебувають у стані 
замороженого конфлікту.
 «Ми висловлюємо нашу під-
тримку територіальній ціліс-
ності Грузії, її єдності і транс-
атлантичним та європейським 
прагненням грузинів», — за-
явив у Тбілісі міністр закордон-
них справ Польщі Яцек Чапуто-
вич. Глава польського МЗС до-
дав, що країни Заходу чекають 
на Грузію й оцінюють її зусилля 
з метою зміни державного ладу, 
які наближають цю країну до 
участі в євроатлантичних струк-
турах. 
 Високі гості постійно прово-
дили паралелі між тодішніми 
діями Росії у Грузії і теперіш-
німи — в Україні. Яцек Чапу-
тович висловив задоволення рі-
шенням брюссельського саміту 
НАТО, на якому збережено «від-
криті двері» для Грузії та Украї-
ни. Польський міністр також на-
гадав про оголошену наприкін-
ці липня Кримську декларацію 
США, в якій запевнено про при-
нцип відмови від визнання дома-
гань Кремля стосовно сувереніте-
ту захопленої силою і з порушен-
ням міжнародного права тери-
торії українського півострова.
 «10 років тому в Грузії були 
порушені міжнародне право і по-
рядок, важливо, аби ми про це 
нагадали світу», — наголосив 
під час прес-конференції у по-
неділок, 6 серпня, перед відбут-
тям iз Варшави до Тбілісі міністр 
закордонних справ Латвії Едгарс 
Рінкевичс. Він наголосив, що 
нині Грузія та Україна борють-
ся не тільки за свою територіаль-
ну цілісність та незалежність, а 
також «за нашу» незалежність 
та безпеку. «Те, що сталося в 
Грузії у 2008 році та потім в Ук-
раїні, переконує нас у тому, що 
ми мусимо робити все, аби це 
не повторилося», — сказав гла-
ва МЗС Латвії. За його словами, 
у зв’язку з російською агресією 
проти Грузії 10 років тому Євро-
пейський Союз зробив «велику 

помилку». «Дуже важливо, аби 
ми нагадали світу, що сталося 10 
років тому, що міжнародне пра-
во і порядок були порушені», — 
сказав Рінкевичс. Міністр наго-
лосив, що Латвія, Литва і Поль-
ща хочуть, аби Грузія та Украї-
на стали членами НАТО.
 Міністр закордонних справ 
Литви Лінас Лінкявічюс заявив: 
«Ми не будемо там (у Тбілісі. — 
Ред.) святкувати війну, будемо 
святкувати солідарність, будемо 
підтримувати і пам’ятати». Він 
зазначив, що солідарність пот-
рібна «у зв’язку з уроками, які 
не були вивчені». Лінкявічюс до-
дав, що, на жаль, війна в Грузії у 
2008 році «не сколихнула світ». 
«Тому ми хочемо нагадати про 
те, що сталося. Ми повинні під-
тримувати фундаментальну по-
зицію, щоб агресор виконував 
міжнародні зобов’язання», — 
сказав він.
 Очільник литовської дипло-
матії також нагадав, що Росія 
нині захопила Крим. «Потріб-
на солідарність. Ми повинні по-
казати нашу підтримку в Схід-
ному партнерстві», — зазначив 
голова МЗС Литви. «Ми хоче-
мо теж нагадати, що те, що ста-
лося в Грузії, де 20% території 
було окуповано, не повинно пов-
торитися, тому що іноді ми над-
то слабкі з нашою реакцією», — 
додав він.
 І через 10 років після вій-
ни питання біженців з окупова-
них Росією регіонів надалі ос-

таточно не вирішено. Прези-
дент Грузії Георгiй Маргвела-
швілі заявляє, що неодноразово 
звертався з проханням до захід-
них партнерів здійснити тиск на 
Кремль, щоб втрачені внаслідок 
війни грузинські території були 
повернутi до складу Грузинсь-
кої держави. Але надія на це над-
звичайно мала, зазначають спос-
терігачі. Більше того, не виклю-
чено подальших агресивних дій 
Росії, оскільки вчора прем’єр-
міністр Росії Дмитро Медведєв 
однозначно заявив в інтерв’ю 
радіостанції «Коммерсант ФМ», 
що вступ Грузії до НАТО спро-
вокує новий «страшний конф-
лікт». І при цьому облудно зви-
нуватив Грузію, що саме вона 
розпочала воєнний конфлікт 10 
років тому. 
 Агресія Росії у Грузії стала 
репетицією для окупації Кри-
му і війни на Донбасі. Моск-
ва тоді відчула, що міжнародна 
спільнота ніяк не відреагувала, 
тому набула переконання, що їй 
зійдуть iз рук і чергові міліта-
ристські авантюри. Глава МЗС 
Польщі Яцек Чапутович учора 
в Тбілісі нагадав слова, що під 
час візиту до Грузії 10 років тому 
сказав президент Лєх Качинсь-
кий: «Ми чудово знаємо — нині 
Грузія, завтра Україна, після-
завтра країни Балтії, а потім, 
можливо, прийде час на мою 
країну — Польщу». На жаль, 
його слова про Україну вже ви-
явилися пророчими. ■

БАР’ЄРИ

Притулок 
для... 
шахраїв
У ЄС з’являться нові 
правила надання 
громадянства 
іноземцям
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Єврокомісія закликає краї-
ни ЄС до більшої стриманості 
при наданні громадянства 
вихідцям із третіх країн. «Єв-
рокомісія стежить за розвит-
ком ситуації із так званими «зо-
лотими паспортами» з великим 
занепокоєнням», — цитує «Ні-
мецька хвиля» єврокомісара 
з питань правосуддя, захисту 
прав споживачів та гендерної 
рівності Веру Юрову.
 За словами єврокомісара, 
ЄС підготує вже восени нові 
норми щодо надання грома-
дянства країнами-членами. 
Юрова наголосила, що за ос-
танні роки зросла кількість 
паспортів країн ЄС, отрима-
них винятково на підставі 
здійснених інвестицій в еко-
номіку країни або внаслідок 
придбання дорогої нерухо-
мості. Згадуються передусім 
такі країни, як Кіпр, Мальта 
і Греція, які у великій кіль-
кості видають довгострокові 
дозволи на проживання (так 
звані «золоті візи») або пов-
ноцінне громадянство особам 
із Китаю або колишніх рес-
публік СРСР. «Ми не хоче-
мо ніяких троянських коней 
у Євросоюзі, — заявила Юро-
ва. — Деякі країни-члени по-
винні докладати більших зу-
силь, щоб їхнє громадянство 
не отримували злочинці, які 
можуть нашкодити безпеці 
Європи або відмивати гроші в 
ЄС».
 У 2017 році низка європей-
ських журналістів провела роз-
слідування, в якому дійшла 
висновку, що росіяни посідають 
перше місце за кількістю куп-
лених паспортів ЄС у 2016 році. 
На другому місці — українці. 
Ще раніше в одній зі статей, 
опублікованій британським ви-
данням «Гардіан», журналісти 
називали імена українських 
бізнесменів Ігоря Коломойсько-
го та Геннадія Боголюбова, які 
також придбали громадянство 
ЄС, інвестувавши в Кіпр. Та й 
українські журналісти майже 
постійно звинувачують у на-
явності закордонних паспортів 
окремих депутатів Верховної 
Ради, мерів міст та інших пред-
ставників владно-криміналь-
них кіл.
 Починаючи з 2013 року 
кіпрське громадянство на-
дається особам, які вклали що-
найменше два мільйони євро в 
нерухомість або 2,5 млн. євро в 
державні цінні папери чи кіпр-
ські компанії. При цьому но-
воявлений власник кіпрсько-
го паспорта не повинен здавати 
жодних мовних тестів або пос-
тійно проживати на острові. 
ЄС має намір покласти кінець 
такій «паспортній вольниці». 
Відтак українським «інтерна-
ціоналістам» залишаться до ви-
бору хіба що паспорти Панами 
чи Ізраїлю. ■

■

США поновили дію санкцій 
проти Ірану
 Пакет санкцій США проти Ірану поно-
вив свою дію на початку доби у вівторок, 
7 серпня. Перед поновленням дії санк-
цій президент США Дональд Трамп за-
явив, що вони є «чітким і сталим рішен-
ням» у відповідь на «згубні» дії Теге-
рана. Поновлені обмеження стосуються 
більшостi секторів економіки, однак сан-
кції щодо енергетичного сектору віднов-
лять у листопаді. Відновлення санкцій — 
наслідок виходу США зі Спільного всео-
сяжного плану дій, відомого як «іранська 
ядерна угода», на початку цього року. Ця 

угода, переговори щодо якої тривали 13 
років, була укладена під час президент-
ства Барака Обами в 2015 році, перед-
бачала обмеження дій Ірану щодо збага-
чення урану в обмін на полегшення санк-
цій. У ЄС критикують цей крок, оскільки 
він спричинить зростання цін на нафту та 
може сповільнити глобальний економіч-
ний розвиток чи навіть викликати черго-
ву світову економічну кризу, і закликають 
бізнес зміцнювати зв’язки з Іраном. Єв-
ропейські компанії зможуть продовжити 
співпрацювати з Іраном попри відновлен-
ня американських санкцій щодо Тегера-
на. Євросоюз захищатиме підприємства 

та громадян від наслідків американських 
санкцій щодо Ірану.

Гроші Януковича зберігалися 
у 15 зарубіжних банках
 Колишній діловий партнер амери-
канського лобіста і політтехнолога Рес-
публіканської партії Пола Манафорта Рік 
Гейтс під час судового процесу в США 
зізнався в скоєнні низки злочинів спіль-
но з Манафортом і за його вказівкою. На 
засіданні федерального суду Александ-
рії (штат Вірджинія) в понеділок, 6 сер-
пня, Гейтс зізнався, що вони не повідо-
мили владі США про власні рахунки в 15 

зарубіжних банках, куди гроші «надхо-
дили з доходів за політичні консульта-
ції в Україні» для екс-президента Вік-
тора Януковича і його команди. При 
цьому Гейтс визнав, що вони з Мана-
фортом знали про незаконність своїх 
дій. Він також розкрив метод ухиляння 
від сплати податків. 4 серпня бухгал-
тер Пола Манафорта також зізналася в 
суді, що на його прохання брала участь 
у підробці документів, а натомість їй 
допомагали зменшити податковий тя-
гар. Судові слухання у справі Мана-
форта почалися 31 липня і тривати-
муть приблизно три тижні. 

РІЧНИЦЯ

Ні війни, ні миру
Грузія — як проекція майбутнього України?

■

Чоловік плаче над тілом свого брата, вбитого під час нальоту 
російської авіації в місті Горі. Грузія. 2008 р. 
Фото: Wojciech Grzedzinski.

❙
❙
❙

Українські та грузинські активісти під час акції протесту проти агресії 
Росії в Україні. Нью-Йорк, 13 квітня 2014 року.

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Олена ЯРОШЕНКО

 Для збереження 
та охорони популя-
ції раків в Україні діє 
літньо-осіння заборо-
на на вилов цих річ-
кових мешканців. Пе-
ріод початку та закін-
чення заборони в де-
яких областях може 
відрізнятись, що за-
лежить від різних по-
годних умов. З точни-
ми датами можна оз-
найомитись на сай-
ті Держрибагентства. 
Так, якщо київські та 
житомирські раки по-
чуваються у відносній 
безпеці з 15 липня, а 
мешканці Дністровсь-
ких лиманів Одещини 
— ще з 1 березня, то, 
наприклад, в Івано-
Франківській облас-
ті заборона на вилов 
раків набуде чинностi 
з 17 вересня.
 Після закінчення 
заборони одній особі за 
добу можна впіймати 
30 екземплярів раків 
на водоймах загально-
го користування та 50 
екземплярів — на во-
доймах, де впровадже-
не платне рибальство. 
Забороняється вилов 
цих річкових мешкан-
ців у темну пору доби 
із застосуванням під-
свічування. За переви-
щення добової норми 
вилову раків передба-
чено адміністративну 
відповідальність — 
штраф від 340 до 680 
гривень. Крім того, 
порушнику доведеть-
ся сплатити збитки у 
розмірі 25,5 гривні за 
кожний екземпляр не-
законно виловленого 
рака.
 Також у Прави-
лах любительського і 
спортивного рибаль-
ства прописано міні-
мальний розмір рака, 

який дозволено до 
лову рибалкам. Зок-
рема, забороняєть-
ся вилов цих водних 
мешканців, менших 
10 сантиметрів.
 Як відомо, в Ук-
раїні зустрічаються 
раки трьох видів. Рак 
широкопалий поши-
рений у деяких неве-
личких річках і озе-
рах правобережної за-
плави Дністра, Пруту 
й Тетерева. Рак товс-
топалий — у Дніп-
ровсько-Бузькому ли-
мані. Рак вузькопа-
лий — у всіх прісних 
та солонуватих водой-
мах. Найбільше про-
мислове значення в 
Україні має рак вузь-
копалий. Підприємс-
тва з промислово-
го розведення раків, 
доволі поширеного 
в більшості регіонів 
України, цього року 
продавали їх від 120 
до 280 гривень за кі-

лограм, — залежно 
від розмірів. 
 Період затишшя 
у виловлюванні цих 
молюсків добре під-
ходить для старту їх 
розведення. Приваб-
ливість такого бізне-
су для фермерів — у 
відносно невеликих 
витратах на започат-
кування, які значно 
зменшуються з часом. 
При цьому товарообіг 
щороку зростає в кіль-
ка разів, якщо дотри-
муватися норм куль-
тивування раків. Адже 
після стартової проце-
дури відкриття рако-
ва ферма функціонує 
практично без додат-
кових фінансових обо-
ротних ресурсів. Виро-
щування раків відно-
ситься до нетрадицій-
ного напрямку бізнесу 
і може служити пре-
красним «якорем» 
для організації агро-
туризму. Бізнес на ра-

ках чудово вписується 
у концепцію екологіч-
но чистих продуктів. 
З мінусів розведен-
ня раків фа хівці на-
зивають тривалий пе-
ріод старту: від запус-
ку ракової ферми до 
виходу на повну по-
тужність і планово-
го прибутку потрібно 
три роки. Але при до-
машньому розведенні 
раків цей період може 
бути меншим. Ще од-
ним варіантом скоро-
чення часу від вкла-
дення грошей до отри-
мання виручки є до-
рощування. Реальний 
же термін окупності 
ракової ферми стано-
вить не менше чотирь-
ох років. Більшість 
ферм займаються ви-
рощуванням відкри-
тим способом і воліють 
розводити довгопалих 
раків, які менш виба-
гливі та швидше рос-
туть. ■

Жнива тривають
 Станом на 6 серпня збирання ранніх 
зернових та зернобобових культур прове-
дено на площі більш як 8,5 мільйона гек-
тарів. При середній врожайності 33,8 цен-
тнера з гектара намолочено майже 29 
мільйонів тонн зерна нового врожаю. За 
даними прес-служби Мінагрополітики, на 
цю дату зібрано: озимої пшениці — 21,5 
млн. тонн з 5,8 млн. га при врожайності 
36,8 ц/га; ярої пшениці — 184,9 тис. тонн 
з 59,4 тис. га при врожайності 31,1 ц/га; 
озимого ячменю — 3 млн. тонн із 857 тис. 
га при врожайності 35,0 ц/га; ярого ячме-
ню — 2,9 млн. тонн із 1,2 млн. га при вро-
жайності 24,3 ц/га; гороху — 705 тис. тонн 
з 92 тис. га при врожайності 18,0 ц/га; жита 
— 218 тис. тонн із 82 тис. га при врожай-
ності 26,7 ц/га; вівса — 93 тис. тонн із 44 
тис. га при врожайності 21,2 ц/га. Намоло-
чено 2,5 млн. тонн озимого ріпаку з 959,6 
тис. га при врожайності 26,1 ц/га та 41 тис. 
тонн ярого ріпаку з 20 тис. га при врожай-
ності 20,9 ц/га. 

Продайте буряковий жом
 Корейська компанія SPUD GRAINS Co. 
LTD, імпортер харчової продукції та товарів 
для виробництва кормів, запрошує ук-
раїнських виробників бурякового жому до 
співробітництва. Український постачаль-
ник повинен мати досвід експорту та мож-
ливість вести переговори англійською мо-
вою. Для експорту органічної продукції на 
корейський ринок необхідний органічний 
сертифікат. У разі відсутності сертифіка-
та в українського виробника (наприклад 
Control-Unions) SPUD GRAINS Co. LTD гото-
ва забезпечити візит корейських аудиторів 
для проходження сертифікації. Детальнішу 
інформацію можна дізнатися, звернувшись 
за адресою roman.lysenko@minagro.gov.ua, 
або за телефоном 044 278-85-61. Пропози-
ції приймаються до 16 серпня 2018 року. 
Після зазначеної дати всю зібрану інфор-
мацію буде передано на розгляд іноземній 
компанії, яка самостійно проведе відбір ук-
раїнських компаній для партнерства та вес-
тиме подальшу комунікацію.

Геопростір та інвестиції
 Делегація Держгеокадастру взяла 
участь у засіданні Комітету експертів ООН 
із глобального управління геопросторовою 
інформацією, що проходить у штаб-кварти-
рі ООН у Нью-Йорку. Розглядали питання 
адміністративного регулювання та управ-
ління земельними ресурсами, геодезич-
ної діяльності, законодавчих та політичних 
рамкових умов для запровадження інфра-
структур геопросторових даних, морської 
геопросторової інформації. На цьому за-
сіданні затвердили документ «Інтегровані 
рамки щодо геопросторової інформації», 
який розробили експерти UN-GGIM та Сві-
тового банку. Він містить чіткі рекоменда-
ції щодо створення інфраструктур геопрос-
торових даних на національному рівні. Уп-

равління геопросторовою інформацією на 
національному, регіональному та глобаль-
ному рівнях набуває сьогодні все більшого 
значення: ефективне використання геоп-
росторових даних дозволить задоволь-
нити потреби суспільства в актуальній та 
офіційній інформації, ефективно прийма-
ти управлінські рішення, уникнути дублю-
вання робіт, а також збільшити інвестицій-
ну привабливість. Комітет експертів ООН із 
глобального управління геопросторовою 
інформацією (UN-GGIM) — це консульта-
ційно-дорадчий орган ООН, який об’єднує 
національних експертів із різних країн сві-
ту та забезпечує платформу для обгово-
рення актуальних питань геопросторової 
інформації. Держгеокадастр бере актив-
ну участь у діяльності робочих груп UN-
GGIM: Europe та використовує рекоменда-
ції UN-GGIM для створення Національної 
інфраструктури геопросторових даних в 
Україні.

Ліс саджають
 Лісгоспи, підпорядковані Державному 
агентству лісових ресурсів, продовжують 
лісовідтворення: на всіх зрубах після під-
готовки ґрунту відбувається висаджування 
молодих саджанців та висівання насіння де-
рев. На сьогодні саме Держлісагентству на-
лежить 73 відсотки всіх лісів України. І на 
територіях, де планово заготовляють дере-
вину, лісівники забезпечують відновлення 
лісу. За офіційними даними відомства, про-
тягом січня-червня нинішнього року віднов-
лено площу 25,5 тисячі гектарів лісу. У тому 
числі створено 1,2 тисячі гектарів нових на-
саджень. Для подальшого відтворення лісів 
у лісових розсадниках посіяно насіння де-
рев на площі понад 226 гектарів, що дасть 
змогу забезпечити потреби підприємств у 
якісному посадковому матеріалі восени та 
навесні наступного року. За останні 5 років 
відтворено лісів на площі понад 260 тисяч 
гектарів.

Штучне молоко
 За даними Innova Market Insights, сві-
товий ринок рослинного молока цьогоріч 
перевищить $16 мільярдів. А в минулому 
році Британський офіс статистики додав 
рослинне молоко підрозділом основних 
товарів в своєму індексі споживчих цін 
— вірна ознака того, що тенденція збе-
режеться. Продажі вівсяного молока у Ве-
ликобританії виросли в минулому році на 
76 відсотків, кокосового — на 24, мигда-
левого — на 14, а соєвого — на 5 від-
сотків. Половина опитаних американців 
купувала рослинне молоко протягом ос-
танніх трьох місяців. Споживачі відмо-
вляються від традиційного молока з еко-
логічних причин і на користь здорового 
способу життя. У виробництві рослинно-
го молока використовують пшеницю, сою, 
льон та інші культури. Найбільш продава-
ним  у США на сьогодні є мигдальне мо-
локо. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Схоже, незабаром занедбані 
клаптики українських сільгоспугідь 
вкриються тепличними фермами на 
кшталт долинних ландшафтів Ту-
реччини. За прогнозами експер-
тів Pro-Consulting, обсяги спожи-
вання тепличних культур у нашій 
країні в наступні п’ять років зрос-
те втричі. За даними Мінагрополі-
тики, українська теплична продук-
ція забезпечує на сьогодні всього 
п’яту частину внутрішнього ринку, 
а в пік сезону — до 50 відсотків. Тоб-
то, більшість овочів, що продаються 
в нашій країні, ми закуповуємо за 
кордоном. У теплицях на території 
України традиційно найбільше ви-

рощується огірків і помідорів, які 
складають, відповідно, 50 і 44 від-
сотків ринку. І поки що зовсім мі-
зерна увага приділяється салатам, 
зелені та іншим культурам, попу-
лярним серед покупців.
 Нагадаємо, що перевага невели-
ких тепличних комплексів — від-
сутність необхідності оформлення 
дозвільних документів. Тим, хто 
захоче займатися тепличним госпо-
дарством, досить мати довідку про 
право власності на земельну ділян-
ку. І тільки для найму працівників 
необхідно зареєструвати приватне 
підприємство або іншу форму влас-
ності (наприклад, агропідприємс-
тво). ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 319 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 86 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп., на півроку — 
6 грн. 87 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 серпня включно, i ви от-
римуватимете газету з вересня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2018■ПЕРСПЕКТИВИ

Теплиці в тренді
Вирощуванню овочів у закритому ґрунті прогнозують 
значне розширення

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Доки раків не дозволяють ловити, можна взятися за їх розведення.
Фото з сайта rybprom.com.ua.

❙
❙

ОБМЕЖЕННЯ

Ні клешні, ні хвоста
Оголошено сезонну заборону на вилов раків

■
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* * *
 Активісти починають збира-
тися об 11-й вечора на Олімпій-
ській у Києві. Більше десяти ав-
тівок паркуються біля старих 
кас. У кожній машині по декіль-
ка людей — і дівчата, і хлопці. 
Переважно молодь, усім близь-
ко тридцяти. Рейд починають не 
одразу. Спішити нікуди — у та-
кий час в нічні клуби лише при-
ходять. Тож активісти збира-
ються поволі, кучкуються, хтось 
курить, хтось п’є каву, півгоди-
ни обговорюють щось своє. Про 
рейд говорити немає сенсу, всі 
й так усе знають. Вирішують 
лише, хто куди їде.
 Обирають залежно від того, 
хто який район знає краще, а ще 
— у кого яка машина. Інколи це 
має значення.
 — Слухай, нам немає сенсу 
туди їхати, ти бачив нашу тач-
ку? Там одні мажори збирають-
ся, їх же не доженеш, — каже 
один iз хлопців.
 Антон і Аня, його дівчина, 
їдуть до одного з найбільших за-
кладів на Осокорках.

* * *
 Антон, який сьогодні коор-
динує рейд, був одним iз тих, хто 
почав цей рух. Щоправда, три 
роки тому ніхто не планував ан-
тиалкогольних рейдів, тим паче 
не думали організовувати всеук-
раїнську кампанію. Просто в Ан-
тона та Олексія, нинішнього за-
сновника проекту, загинув друг.
 — Він їхав і зупинився на 
узбіччі, щоб поговорити по теле-
фону. А компанія п’яних хлоп-
ців, які саме поверталися з ніч-
ного клубу, врізалась у його ма-
шину на великій швидкості, — 
розповідає Олексій.
 Друг загинув на місці, а всі, 
хто були напідпитку, вціліли.
 Олексій розповідає, що піс-
ля цього їхня маленька ком-
панія спонтанно зібралася і пої-
хала до нічного клубу, аби по-
бачити, в якому стані звідти 
повертаються відвідувачі й чи 
дійсно більшість із них напід-
питку сідають у власні авто та 
роз’їжджаються.
 За деким приїжджають так-
сі, ще когось чекає власний 
водій, але частина людей самі 
п’яні сідають за кермо. Їх важ-
ко переконати цього не робити.
 Переконують рідко. Активіс-
ти руху переважно лише спос-
терігають. Працюють за систе-
мою: побачили — повідомили 
поліцію.
 — Правда, були випадки, 
коли ми розуміли, що людину 
не можна пускати за кермо, бо 
вона ледь ішла. Тоді хтось із нас 
підходив і просив не їхати. На 
жаль, такі методи були неефек-
тивні, бо люди в такому стані пе-
реважно нічого не хочуть чути, 
— каже Олексій.
 — Коли вони починають 
пити, їм уже все байдуже, — до-
дає Антон.
 Не байдуже стає тоді, коли 
забирають права. За законом, 
якщо тебе спіймали за 130-ю 
статтею (водіння в нетверезо-
му стані), покарання жорстке: 
штраф і заборона кермувати на 
два роки.
 Патрульні забирають пра-
ва на місці, видають тимчасове 
посвідчення, а за кілька днів суд 

вирішує остаточно, чи забороня-
ти людині кермувати автівкою. 
Якщо на етапі патрульних, як 
правило, все працює, то до суду 
доходять не всі.
 — У нас були випадки, що ми 
одну й ту саму людину тричі ло-
вили. Тричі ми бачили, як вона 
сідає п’яна за кермо, викликали 
поліцію, поліція фіксувала стан 
алкогольного сп’яніння, скла-
дала протокол. І тричі ця люди-
на потім із насмішкою показува-
ла нам посвідчення водія. Тобто 
права мали забрати — а людина 
їх повертає за кілька днів, бо має 
зв’язки, — розказує Антон.
 О першій ночі вони з Анею і 
ще з двома машинами активістів 
стоять неподалік нічного клубу 
та видивляються п’яних відвіду-
вачів. У таку годину їх ще мало, 
дехто лише зараз приїжджає. 
Найвеселіше, кажуть, почнеть-
ся години за дві.
 — Майже половина людей, 
які долучаються до «Пітбуля», 
можуть розказати якусь тра-
гічну історію про своїх близь-
ких, що пов’язана з п’яними за 
кермом, — каже Аня. — У мене 
був друг сім’ї, який багато років 
професійно їздив на мотоциклі. 
Вертався якось по трасі додому, 
і якась жінка, вочевидь п’яна, 
різко розвернулася через дві су-
цільні. Звісно, загальмувати він 
не встиг і розбився на місці. Ще 
одні знайомі Ані нещодавно пе-
ревернулися разом із машиною 
в кювет. Випили, їхали зі свята, 
машина — вщент, знайомі ди-
вом уціліли.

 — Раз ти поїхав п’яний, усе 
нормально, два, три, неясно, 
як буде наступного разу. Ба-
гато хто говорить: та нема різ-
ниці, п’яний я чи тверезий, я 
прекрасний водій. А насправ-
ді люди, які впевнені у собі аж 
так, якраз і потрапляють у такі 
ситуації, бо в них притупляють-
ся реакції, — додає Аня. Основ-
на ідея «Пітбуля», пояснює ор-
ганізатор, не в тому, аби позаби-
рати права і всіх оштрафувати. 
Штрафи для багатьох узагалі не 
є чимось серйозним, та й права 
не в усіх вдається забрати. Аби 
переконатися, що справу не 
зам’яли на якомусь з етапів, ак-
тивісти періодично приходять у 
суди. До судів не завжди дохо-
дить. Дехто повертає права в об-
хід закону раніше.
 Суть в іншому, пояснює 
Олексій:
 — Наша основна мета — до-
нести до суспільства, що коли 
ми бачимо якесь порушення, 
ми можемо подзвонити в «102». 
Тобто що потрібно взаємодіяти з 
поліцією та не боятися цього.

* * *
 «Оцей мужик у синьому під-
жаку зараз по ходу впаде», — 
каже Олексій.
 Іде третя година чергування 
під нічним клубом, починається 
алкогольна година-пік.
 Олексій сьогодні працює 
в парі з Тарасом. Вони сидять 
на передніх сидіннях великого 
джипа салатового кольору. Це 
одна з найяскравіших машин 
на парковці.

 — Здається, він іде сюди, от 
чорт, — відповідає Тарас. Ходін-
ням це назвати важко. У бік ма-
шини з активістами, похитую-
чись, прямує чоловік. За метр 
зупиняється і падає в кущі. Під-
водиться та намагається розстеб-
нути штани. Врешті, це вдаєть-
ся, він справляє нужду під ялі-
вець і знову не втримується на 
ногах.
 — Льош, ти бачиш його ма-
шину? Якщо він на машині, то 
не можна його пустити за кер-
мо, — чути по рації голос Анто-
на з сусідньої автівки. Кілька 
активістів мають при собі рації, 
бо так зручніше та оперативніше 
зв’язуватися один з одним.
 — Та яка машина, він уже 
«всьо», — відповідає Льоша. І 
дійсно, «всьо» — чоловік у си-
ньому піджаку влігся на траву 
та перевернувся на інший бік.

* * *
 За кілька хвилин із клубу 
виходить компанія: дві дівчи-
ни та хлопець. Здалеку здаєть-
ся, що вони злегка п’яні, при-
наймні чоловік. Сідають у ма-
шину.
 — Їдемо за ними, набирай, 
— каже Льоша, виїжджаючи з 
парковки.
 — Добрий вечір, «Пітбуль» 
вас турбує, ми переслідуємо ма-
шину по вулиці Лесі Українки, 
зараз звертаємо на міст, номер-
ний знак ***, — пояснює пат-
рульним Тарас, паралельно див-
лячись на карту. Третя ночі, до-
рога порожня, автівка попере-
ду зупиняється на світлофорі та 
вмикає аварійку.
 — Блін, вони нас засікли, 
точно, проїжджай і звертай на 
найближчу вулицю, — нервово 
каже Тарас.
 З-за рогу машину на аварій-
ці все ж видно. Вона стоїть на 
перехресті ще кілька хвилин і 
рушає далі. Метрів за сто її на-
здоганяють два екіпажі пат-
рульних. За кермом — дівчи-
на.
 — Вони по ходу місцями по-
мінялися, поки на аварійці сто-
яли, — припускає Льоша. Ал-
коголю в організмі дівчини при-
стрій не знаходить.

* * *
 О четвертій ранку біля клу-
бу жваво. Частина людей допи-
вають останні коктейлі, чека-
ючи таксі. Ще хтось сідає у ве-
ликі чорні машини до власно-

го водія. Активісти «Пітбуля» 
вже мають список із десятків 
ознак, за якими можна вгада-
ти, хто сяде п’яним за кермо і в 
яку машину.
 Наприклад, у великому 
«Ренж Ровері» всередині, швид-
ше за все, чекає водій. А якщо 
на парковці, скажімо, «Лек-
сус», то в нього сяде один чи два 
молодики чи дівчини, яким хо-
четься «понтів». З особистими 
водіями на таких машинах пе-
реважно не їздять.
 Так і виходить: у чорний 
«Лексус» сідають два хлопці та 
за секунди виїжджають за межі 
парковки. Набирають швид-
кість більше ста вже на пово-
роті.
 — Ало, це Пітбуль знову 
вас турбує. Ми їдемо за чорним 
«Лексусом», по *** трасі, звер-
таємо на міст. За хвилину «Лек-
сус» майже зникає з поля зору. 
Льоша набирає швидкість і май-
же наздоганяє. На мосту, части-
на якого перекрита поліцейсь-
кими шашками, «Лексус» рап-
тово зупиняється, здає назад та 
прошмигує між шашками в за-
боронений проїзд. Його швид-
кість перевищує 150 кіломет-
рів на годину. 
 Тарас висить на телефоні 
з поліцією, і кожні 10 секунд 
повідомляє їй нову геолока-
цію: проїжджаємо міст Пато-
на, поворот у центр, шосе, вули-
ця, узвіз, ще один міст. Врешті 
після 15 хвилин переслідуван-
ня обидві машини потрапля-
ють у затор біля ще одного ніч-
ного клубу, у центрі. Поліція 
під’їжджає за кілька хвилин. 
Водій «Лексуса» дмухає в ал-
котестер. Перевищення норми 
у вісім разів.
 Поліція просить Льошу і 
Тараса бути понятими. Поки ті 
підписують документи, водій 
«Лексуса» безперервно комусь 
телефонує. Вже за кілька хви-
лин приїжджає його товариш, 
вони стоять неподалік та щось 
обговорюють. Ще за хвилину 
прибігає дівчина — теж нетве-
реза, погано тримається на но-
гах і розмахує сумкою:
 — Я все взяла, як і просив. 
Що ви тут так довго, ну рібята? 
Я щас все порішаю, у мене є вєсо-
мі аргументи в валюті, — смієть-
ся вона і біжить до друзів.
 — Все порішаю за дві хвили-
ни і поїдемо далі тусить, — го-
лосно заявляє дівчина. Вся ком-
панія сміється і чекає, коли вже 
нарешті дооформлять прото-
кол.

* * *
 Коли Льоша і Тарас підпи-
сують останні документи, вони 
їдуть. «Лексус» iз компанією 
залишається з патрульними.
 — Навряд чи їм тут вийде 
щось «порішать» iз патрульни-
ми, — каже Льоша. — Але на на-
ступних етапах можуть. Вони 
ж нічого не бояться, бо їх нема 
кому покарати. Будь-кого іншо-
го покарають, а вони на наступ-
ні вихідні вже будуть знову з 
правами ганяти. Але є шанс, що 
вони задумаються і наступного 
разу візьмуть iз собою водія. На 
зворотному шляху Льоша нама-
гається згадати, чи не записував 
водій «Лексуса» номери його ма-
шини. Так часто буває — люди 
різні, і дехто хоче помститися за 
те, що їх здали поліції. За час іс-
нування руху активістам спали-
ли три автівки. ■

Центр інформації про права 
людини спільно з Міжнародним 
фондом  «Відродження» збирає 
практики ефективної співпра-
ці громади та поліції для поши-
рення досвіду серед інших гро-
мад.
(Деякі імена героїв змінені).

РАЗОМ

Алкорейд
Як активісти у різних містах борються 
з пияцтвом на дорогах

■

П’яні за кермом — потенційні вбивці.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙

Альона ВИШНИЦЬКА
(«Українська правда. Життя»)

В Україні розвивають спільний проект активістів i патрульної 
поліції з виявлення п’яних водіїв на дорогах. У семи українсь-
ких містах (Кропивницький, Львів, Рівне, Київ та інші) працює 
ініціатива «Пітбуль». Щовихідних сотні активістів чергують під 
нічними клубами і повідомляють поліцію про тих, хто сів за кер-
мо напідпитку. Спільно з «Пітбулем» патрульні склали вже 2500 
протоколів про водіння в нетверезому стані. На нічному рейді до 
одного зі столичних закладів побувала журналістка Центру ін-
формації про права людини.



Аркадій МУЗИЧУК
Київ 

Ми сівачі на популістських нивах,
Це ремесло освоїли давно. 
Відсіятись у строк для нас важливо,
Зійде чи ні — нам просто все одно.
Приспів:
У кожного популіста
Із села і міста
Давня звичка одна:
Робить із мухи слона.
Від суботи до суботи
Основна наша робота —
Чесать власні язики,
Пудрить виборцям мізки.

Наше слово — зброя точна і безкровна.
Її ми вдосконалюєм весь час.

Як правило, вона бува двомовна,
І цим ми спекулюємо щораз.
Приспів

Ми знаємо, що слово розум точить
І може душу отруїть брехня.
Тож ми невтомно зранку і до ночі
По краплі крапаєм у голови щодня.
Приспів

Одні і ті ж обіцянки товчемо
В своїх партійних ступах залюбки.
Ми, може, й не туди народ зовемо,
Але й стоять на місці не з руки.
Приспів

Електорат ми вивчили до цурки,
Його місця болючі та слабкі,
Тому з одними граємось у жмурки,

 А  в інших глузд викручуєм з мізків.
Приспів

Що виборців ми до нестями любим,
На практиці показуємо ми:
То змащуєм єлеєм їхні губи, 
А то пускаємо у вічі дим.
Приспів

Що «слово — діло», це не наше гасло,
Рідніше й ближче «слово — горобець».
Нам головне — зреагувати вчасно,
Коли в людей вривається терпець.
Приспів

Ми власний ніс тримаємо за вітром,
Зате всіх інших водим за носи
І діємо цинічно, швидко, хитро,
Інакше словоблуд не продаси. 

В. МИРОНЕНКО, правознавець
Миколаїв

 Вельмишановна «Україно моло-
да»! Стовідсотковому відродженню ук-
раїнського народу як нації, як відкри-
тої сили, протидіяла низка факторів, 
що асимілювали інтелігенцію в Ук-
раїні, позбавивши її рідної мови, рідно-
го слова, що пустили глибоке коріння в 
ґрунт української дійсності, що затри-
мало і затримує ріст пагонів українсь-
ких культурних починів. Потреби ук-
раїнського життя завжди зустрічали 
ворожнечу і ненависть угро-фінських 
завойовників, які після 1721 р. стали 
«носіями» російського коріння. 
 Ось уже п’ятий рік українське вій-
сько на сході нашої держави боронить 
нашу землю від хижого московського 
наступу, від намагання накинути хо-
мут українському народові і підкори-
ти його, зробивши рабами в московсь-
кій орді. Українське військо мужньо 
протистоїть цій навалі, яка тривала і 
все минуле століття, адже Росія про-
довжує традиції Радянського Союзу, а 

перед тим і Російської імперії, понево-
люючи сусідні землі разом із їхнiм на-
селенням.
 Ще сто років тому для більшого 
пограбування і знищення України ЦК 
РКП(б) утворив «український» уряд у 
Харкові. Комуністи Москви проводили 
ідеологічну «науково обґрунтовану» 
обробку мас із наміром компрометації 
українського руху за незалежність від 
московського рабства. Наміри ЦК КП 
(московського) та підпорядкованого 
йому «Совнаркому» зводилися до змен-
шення території України і послаблен-
ня однорідності складу її населення. 
Проводилася планомірна колонізація 
більшовицькими елементами півдня 
України, включаючи Крим. Сьогодні 
Путін заявляє, що Крим «повернувся 
у рідну гавань», забуваючи чи свідомо 
перекручуючи елементарні історичні 
факти.
 Всесоюзний ЦВК (Центральний 
виконавчий комітет. — Ред.) у 1924 
р. вирішив обрізати кордони Украї-
ни. Урядом, який утворила Москва в 
Харкові, постановою ЦВК до РСФСР 

від України відійшли такі території: 
райони Хведоровський, Миколаївсь-
кий iз містом Таганрог, Матвіївсь-
ко-Курганівський, Совітинський, 
Голодаївський і східна частина Ка-
теринівського району Таганрозько-
го округу, райони Голубокинський, 
Левинський, Кам’янський, Усть-Бі-
локалитвенський, Володимирський, 
Сулинський, Шахтинський з містом 
Шахти та частина Сорокинського та 
Олексіївського районів Шахтинсь-
кого округу (нині — Ростовська об-
ласть. — Ред.). Уряд України, сфор-
мований Москвою, мав право робити 
тільки те, що узгодила Білокам’яна. 
Вищезгадана постанова ЦВК не 
викликала жодних протестів ні з 
боку «офіційного» представництва 
УСРР (до 1937 р. — Українська Со-
ціалістична Радянська Республі-
ка. — Ред.) у Москві, ні з боку так 
званого українського маріонетко-
вого уряду в Харкові. Більшовиць-
ка преса своїм мовчанням підтрима-
ла цей грабунок. Залишається факт 
зменшення адміністративних оди-
ниць УСРР і, як наслідок, ослаблен-
ня національної одноманітності на-
селення на територіях, що відійшли 
до Російської Федерації.
 Маю надію, що наші історики роз-
тлумачать нам факт передачі вищез-
гаданих питомо українських земель, 
а також частково чи повністю відібра-
них у нас: Ставропілля, Кубань, Дон-
щина, Мармарощина, Крим, Берес-
тейщина... ■

РЕФЛЕКСІЇ

Хто кому 
тамбовський 
брат,
або Ахіллесова п’ята 
малоросійства
Іван ШІМАНЧУК
Рівне

 Перший президент незалежної 
Росії Борис Єльцин говорив: «Про-
кинувшись зранку, спитай себе: що я 
зробив для України...» Другий, довіч-
ний, президент і самопризначений са-
модержавний цар Путін питає росіян: 
скільки ти вбив українців, їхніх дітей і 
жінок, скількох ув’язнив у російських 
тюрмах, скільки зруйнував будинків, 
скількох оббрехав? І це все — під ло-
зунгом братерства і дружби. Тамбовсь-
кий вовк йому брат, а не українці.
 Незважаючи на агресивну ім-
персько-шовіністичну політику Росії, 
проявлену в Чечні, Придністров’ї, Аб-
хазії, Грузії, Україні, Сирії, де було 
знищено десятки, а то й сотні тисяч 
людей, знехтувано всі міжнародні до-
говори і зобов’язання, ООН виявилася 
безсилою, щоб закликати Росію до від-
повідальності, і навіть не позбавила аг-
ресора права провести світовий чемпіо-
нат із футболу. 
 Усе чіткіше проглядається анало-
гія Росії з гітлерівською Німеччиною. 
Керівники ж західних країн упритул 
не бачать розквіту нацизму в РФ, під-
писують із нею торгові договори, буду-
ють спільний газопровід і не думають 
про велику для себе небезпеку, пок-
ладаючи сподівання на США. Трамп 
же, у свою чергу, не буде ризикува-
ти розв’язанням термоядерної війни з 
Росією (адже остання — це вам не зу-
божіла КНДР) для захисту країн Єв-
ропи. Натомість Чехія та Угорщина 
(принаймні їхні керівники) вже готові 
зустрічати російські танки (!). Прези-
дент США ніколи не наважиться пе-
ретворити свою батьківщину на ядер-
ний попіл, а Путін цього не боїться і 
відкрито про це заявляє, намагаючись 
повернути Росію в кордони колишньо-
го соцтабору, знаючи, що країни Схід-
ної Європи (включаючи й Німеччину) 
до оборони не готові і російські війська 
чекає легка здобич, вдаривши з При-
балтики в центр Європи.
 Єдиний реальний опір російським 
військам поки що дає тільки українсь-
ка армія, яка вже отримала бойовий 
досвід, тому агресор не може сподіва-
тися на капітуляцію з нашого боку. 
На п’ятому році війни мінський та 
нормандський формати показали своє 
безсилля. До того ж Росія всіляко пере-
шкоджає введенню миротворчого кон-
тингенту ООН на Донбас.
 Єдиною можливістю до змін має 
стати звернення Верховної Ради Ук-
раїни до підписантів Будапештського 
меморандуму, а також жорсткіші сан-
кції країн Заходу до Росії, включно із 
запровадженням економічної ізоляції. 
Путін поважає тільки силу, якщо ж її 
не буде — він піде далі.
 Україна живе в соту річницю про-
голошення своєї незалежності, відзна-
чення якої пройшло якось непомітно, 
на відміну від того, як цю ж дату свят-
кували в себе країни Балтії. Тож пар-
ламент нашої країни має ухвалити за-
кон про спадкоємність від УНР, як це 
заповідав Україні наш уряд в екзилі 
(за кордоном). Чому політики прибал-
тійських країн випереджають наших 
за всіма життєвими питаннями? Тому 
що вони не малороси. Малоросійство, 
на превеликий жаль, — наша ахілле-
сова п’ята. ■

■ ТАКІ СУСІДИ

За наше жито нас і бито
Відібравши споконвічно українські землі, російський 
окупант зазіхнув на нові території

■

ПОЛІТПАРНАС

Сівачі на популістських нивах
Пісня політиків-популістів

■

Західний регіон України багатий на 
замки та фортеці. І хоча більшість 
із них у досить занедбаному стані, 
проте це не привід не говорити про 
них, щоб звернути увагу держави, 
меценатів та й просто туристів до 
нашої історії.
До числа таких історико-
архітектурних пам’яток належить 
і Невицький замок біля села 
Кам’яниця Ужгородського району 
Закарпатської області. Вперше він 
згадується на початку XIV ст. як 
опорна база місцевого феодального 
бунту проти королівської влади 
Карла Роберта Анжу. У цьому ж 
столітті замок перейшов до володінь 
роду графів Другетів, які збудували 
на місці дерев’яного замку кам’яний. 
У 1644 році під час релігійних воєн 
трансильванський князь Юрій І 
Ракоці зруйнував його.
За володіння цим замком постійно 
відбувалися баталії між королями 
Угорщини, Трансильванії та 
Монгольською імперією. Постійні 
військові сутички, поширення 
вогнепальної зброї змушують князів 
частково перебудувати і значно 
укріпити Невицький замок, зробивши 
з нього фортецю.
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Друга половина серпня багата 
на свята, які особливо шану-
ються в народі, а відтак і ма-
ють народні назви: Маковія, 
Спаса, Успіння, бо ж Спаси 
— різні смачні свята, названі 
так народом із любові до них. 
Підходить до завершення се-
зон збору врожаю, як, власне, 
і літо. Українці несуть зібране 
збіжжя до церкви (Три Спаси 
— три кошики з різноманітни-
ми дарами літа) — на подяку 
Господу за врожай, на нові 
врожаї, щоб засвідчити свою 
шану предкам, а головне — на 
надію на Спас і спасіння. 
Із цього ж — уже нового 
— врожаю і готуються смачні 
наїдки та напої, щоб відзначи-
ти і свята, і обжинки, і зустріч 
осені. Борошно з нового вро-
жаю, мед, яблука, мак, горіхи 
— головні «дійові особи» цих 
святкових Спасів. 
Маковія — народна назва пра-
вославного свята Винесення 
чесних древ Животворчого 
Хреста Господнього, яке від-
значають у перший день Ус-
пінського посту — 14 серпня. 
У цей день починається Ус-
пінський піст, — «спасівка», 
який триває два тижні. Обря-
довою їжею цього дня є шули-
ки. Татуся Бо — письменниця і 
відомий блогер — розповідає, 
як і навіщо готуються ці цікаві 
і смачні ламанці. 

Шулики — машина часу
 «Шулики — це таке радіс-
не, сонячне, смачнюче до ве-
реску смачнючиво, — каже Та-
туся Бо. — В дитинстві ми пів-
року мріяли, щоб кожен день 
була паска, а наступні півроку 
мріяли, щоб кожен день — Ма-
ковія, бо на Маковія бабуся або 
мама з самого ранку і до вечора 
робила шулики. Яке ж то воно 
було незугарне, і яке смачне!
 Ми смакували вже круаса-
ни, булочки «крем де ля парізь-
єн», я навіть навчилася пекти 
мафіни й еклери. Але щоро-
ку 14 серпня я виробляю шу-
лики. Бо то як машина часу. 
Встав зранку, тобі ще трид-
цять із хвостом, а потім нала-
мав, наробив шуликів — і вже 
років на 20 менше.
 Шулики треба робити за-
вчасно і свято. Треба взяти з ве-
чора, наприклад сьогодні зро-
бити сироп, солодкий і смач-
ний — це просто закип’ятити 
воду, ввести цукор, можна 
дещо охолодити окріп до кім-
натної температури і розмі-
шати з медом. Сироп повинен 
бути солодким, а не дещо під-
солодженим. Це все ставте в 
холодильник. Звечора помий-
те й намочіть мак, або по-леда-
чому купіть у магазині готовий 
перетертий до білого молока і 
не морочте собі голову.
 Робіть коржі. Для коржів 
треба молоко, борошно сіль і 
сода. Отак усе й просто, але змі-
нити нічого не можна, бо смак 
буде не той і не такий. Десь пів-
кіла борошна просійте, тоді 
всипте півчайної ложки соди, 
не скупіться, половинка хай 
буде з вершечком, суху суміш 
розмішайте, а потім влийте 
туди склянку молока і всип-
те десь півчайної ложки солі. І 
замісіть тугеньке тісто. Нічого 
масного туди не можна, тільки 
молоко! 
 Готове тісто розділить і роз-
качайте на діаметр сковорід-
ки, розкачуйте товстенько, 
так десь у півтора сантимет-
ри завтовшки, або, як велика 
сковорідка, то розтовчіть його 
на всю сковороду. Понаколюй-
те тісто виделкою. Сковороду 

розігрійте, злегка змастіть щі-
точкою з олією. Кладіть корж, 
закривайте кришкою і робіть 
середній вогонь. Через кіль-
ка хвилин, коли запечеться 
низ, переверніть, прикрутіть 
газ до мінімуму і знову вкрий-
те кришкою. Печіть до готов-
ності, поки зарум’яниться і зу-
бочистка виходитиме сухою.
 Далі коржі загорніть у чис-
тий рушничок і відкладіть.
 Берете замочений мак, доб-
ре зціджуєте і трете в макітрі 
макогоном, у ступці або пе-
ремелюєте на м’ясорубці 
два рази, можна ще переби-
ти блендером. Показник нор-
мально перетовченого маку — 
він виділяє біле молоко.
 І от все підготовлено. Беріть 
чималу миску, ламайте туди 
руками вичахлі коржі, кладіть 
кілька ложок тертого маку і за-
ливайте сиропом, розмішуйте, 
і їжте, згадуючи оте дитинс-
тво, коли можна було все і де-
рева були величезними.
 «З Маковієм вас!» — ба-
жає смачного і приєднується 
до привітань письменниця. 

А вас не видно за пирогами!
 У найкращі свята та-
кий вислів за столом чуєть-
ся найчастіше, бо пироги — 
обов’язкові смаколики ук-
раїнців на всіх великих свя-
тах. На Спаса вони взагалі 
— топ-страва: з яблуками, ме-
дом, маком, пухкі, високі, за-
пашні, вони промовистіше за 
будь-які слова розповідають 
про велич свята. 
 За традицією, скільки себе 
пам’ятаю, у моїй родині завше 
пекли паляницю, щедро здоб-
рювали її солодким маком та 
медом, — розповідає Окса-
на Голяк з Івано-Франківсь-
ка. — Смак цей люблю ще з 
дитинства, адже ми, діти, че-
кали з нетерпінням того дня, 
коли мама чи бабця в глиняній 
макітрі подавала її на середи-
ну столу, як королеву з-поміж 
інших святкових страв.
 Проте сьогодні мені захоті-
лося приготувати щось таке 
схоже і водночас трішки інше, 
тому до вашої уваги цей мако-
во-яблучний пиріг.
 Отже, тісто: 250 г масла 
або маргарину і 300 г борош-
на посікти на крихту, 5 жовт-
ків розтерти із 150 г цукру, до-
дати до крихти, покласти туди 

4 столові ложки сметани, сто-
лову ложку порошку до печи-
ва, замісити легке тісто. Роз-
ділити на дві рівні частини, до 
однієї додати 2 столових лож-
ки какао. Обидва тіста поста-
вити в морозилку на 45 хви-
лин. Я ж коричневе тісто мо-
розила трохи довше, можна 
його розділити на 2-3 кульки, 
аби швидше підмерзли, тому 
що ним будемо терти на терт-
ці верхівку пирога.
 Макова начинка: 200 г 
маку запарити окропом, зли-
ти його, затим залити трошки 
водою і кип’ятити доти, доки 
не випарується вода. Слідкуй-
те, щоб не пригоріло. Коли ос-
тигне, перетріть або в блен-
дері (я так робила), або старим 
дідівським способом: макого-
ном у макітрі. За рецептом 
сюди додається 300 г цукру 
та 300 грамiв масла. Я ж да-
вала 150 г цукру та 200 мас-
ла. 1 яйце розтерти з 50 г цук-
ру та дати до маку, масло роз-
топити з 100 грамами цукру (я 
це робила в мікрохвильовці) 
та також додати до маку. До-
даємо сюди ще чайну ложку з 
верхом крохмалю. Гарненько 
розмішуємо. Середні яблука 
(8 штук) обібрати від шкірки 
та розрізати навпіл, з кожної 
половинки вибрати серединку. 
Можете просто порізати товс-
тенькими скибками. Збриз-
нути яблучка соком половини 
лимона та здобрити корицею 
на ваш смак. У мене кислень-
кі яблучка, цукром не посипа-
ла. Якщо любите солодке, мо-
жете ще й цукром притрусити 
або взяти солодші яблука. Яб-
лук можна дати і більше. 
 Кокосова начинка: 200 гра-
мiв кокосової стружки залити 
кип’яченим гарячим молоком, 
додати цукор до смаку, поста-
вити на вогонь і помішувати. 
Кокосова стружка має ввібра-
ти молоко. Остудити. Трохи 
кокосової стружки (десь 2 лож-
ки) я додала до маку.
 Форму змастити маргари-
ном (я стелила пергамент), 
викласти біленьке тісто (воно 
має трохи затверднути за 45 
хвилин, але так, щоб мож-
на було його розкачати скал-
кою).  Викладаємо тістом 
низ та борти форми. На низ 
викладаємо макову начин-
ку, по ній — половинки яб-
лук розрізом униз або скибоч-

ки яблук у рядок. Зверху кла-
демо кокосову начинку. 
 Верх: 5 білків і 150 г цукру 
збити до піків, додати польсь-
кий кисіль (у мене лимонний, 
він практично без кольору), 
гарно — з рожевим (вишня, 
полуниця), може бути з яб-
лучним смаком — на ваш ви-
бір. Покрити цією меренгою 
по кокосовій начинці і потер-
ти зверху коричневим тістом. 
Випікайте 1 годину при 180 
градусах. Врахуйте, що фор-
ма повинна мати височень-
кі борти. Дайте пирогу тро-
хи вихолонути у формі, він 
дуже крихкий, тоді акуратно 
з допомогою пергаменту, що 
виступає по боках, витягніть 
на піднос (дощечку) тарілку 
і дайте вистигнути повністю. 
Можна пекти і без кокосу, це 
— як любите. 
 Посипте цукровою пуд-
рою, зготуйте чай чи налийте 
компоту та, заплющивши очі, 
скуштуйте чудовий винний 
смак цього яблучного раю.

Бабусин медівник
 А коли, як не тепер, коли 
пасічники накачали такого 
розмаїття свіжих медів, ніби 
всі квіти вмістилися в ло-
жечці, пекти медівники? 
 «Ура! Я його знайшла — 
медівник, який багато років 
колись пекла моя бабця, — 
щиро тішиться киянка Рус-
лана Климчук. — Десь півро-
ку я вже просила допомоги на-
ших любих газдиньок в пошу-
ку рецепта такого медівника 
— варіантів було багато, але 
то все було не те — не той смак 
дитинства. А недавно доня по-
дарувала мені книжку «Ав-
тентичні страви Коломийщи-
ни», а там він, рідненький, я 
навіть читаючи рецепт відчу-
ла його запах, смак і бурчан-
ня бабці — не чіпай, він ще га-
рячий! Можливо, комусь буде 
теж цікавий такий медівник 
— ділюсь рецептом: 3 склян-
ки борошна, 2 склянки цукру, 
3 яйця, 2 склянки квасного 
молока (я замінила кефіром), 
2 столові ложки розтоплено-
го меду, столова ложка соди 
погашеної оцтом, 150 грамiв 
олії, склянка різаних горіхів 
(я від себе додала ще 100 гра-
мiв родзинок та 100 грамiв 
різаної кураги), на кінчику 
ножа — кориця.
 У банячок iз товстим дном 
всипати склянку цукру і на 
невеличкому вогні довести 
до коричневого кольору, тоді 
влити 100 грамiв кип’яченої 
води постійно помішуючи. 
Окремо розтерти 3 яйця з од-
ною склянкою цукру і з роз-
топленим медом, додати квас-
ного молока і соду погашену 
оцтом, олії, муку.
 Усе вимішати, влити в тіс-
то спалений цукор і швидко 
розмішати.
 Отриману масу вилити на 
деко, змащене олією та приси-
пане мукою.
 Випікати при 180 градусах 
годину. Виймати з форми хо-
лодним.
 «Давайте згадаєм наших 
бабусь і смаколики, якими 
вони нас годували», — закли-
кає Руслана Климчук. ■

ТРАДИЦІЇ 

Перший Спас — на воді стоять, 
другий Спас — яблука їдять...
Страви серпневих свят українських господинь

■

Щедрі урожаї яблук визначають меню.
Фото з сайта tvoemisto.tv.

❙
❙

РЕЦЕПТИ

 Яблучка по-сучасному
 От що мені, власне, дуже подобається, що 
господині печуть, експериментують, віднаходять 
бабусині рецепти і щось привносять своє, ділять-
ся враженнями і радять уже по «гарячих» слідах 
свіжої випічки. Захоплює така своєрідна кулінар-
на аналітика, якою з нашими читачами ділиться 
полтавка Катерина Скрябіна. Її рецепти — квінт-
есенція улюбленого відомого рецепта у власній 
інтерпретації. Результат дуже смачний і гарний, із 
задоволенням підтверджую. 
 До свят тим, хто особливо поспішає, але 
прагне потішити рідних яблучною випічкою, Катя 
радить шарлотку з яблуками. «Ідеальне поєднан-
ня солодкого бісквіту та кислих яблук. Особливо 
смакує з трав’яним чаєм» — підказує вона.
 Інгредієнти: 4 яйця, 250 г цукру, 3 столові 
ложки сметани, столова ложка розпушувача, сто-
лова ложка рослинної олії, 350 г борошна, ванілін 
на кінчику ножа, 3 шт. кислих яблук. 
 Яйця збити з цукром та ваніліном. Додати сме-
тану та рослинну олію. Перемішати. Поступово 
всипати просіяне борошно з розпушувачем. Пере-
мішати до зникнення грудочок. Тісто вилити у фор-
му, змащену вершковим маслом. Яблука обчисти-
ти від шкірки, видалити серцевину та нарізати ку-
биками. Викласти зверху на тісто. Випікати в ду-
ховці при температурі 180°С 30-35 хвилин. 
 А ще Катерина Скрябіна радить пухкі макові 
булочки, додаючи, що спекти їх можна просто і 
з задоволенням: «Поєднання макової начинки 
та шоколадної помадки не залишить байдужим 
жодного ласунчика. Спробуйте, адже така смачна 
випічка під силу кожній господині» 
 Інгредієнти. Тісто: 3 яйця, 15 г сухих дріжджів, 
75 г цукру, 50 мл води, дрібка солі, 125 г маргари-
ну, 50 мл рослинної олії, 3 склянки борошна. На-
чинка: 100 г маку, 100 г родзинок, 2 столові лож-
ки меду. Шоколадна помадка: 2 столові ложки цук-
ру, 2 столові ложки какао, 2 столові ложки смета-
ни, столова ложка рослинної олії.
 Сухі дріжджі змішати з 25 г цукру та сто-
ловою ложкою борошна. Влити 50 мл теплої 
кип’яченої води. Перемішати. Залишити на 10 
хвилин у теплому місці. Яйця збити міксером з 
50 г цукру та дрібкою солі. Маргарин розтопи-
ти на водяній бані. В опару додати збиті яйця, 
маргарин та рослинну олію. Добре перемішати. 
Поступово всипати просіяне борошно. Заміси-
ти м’яке, еластичне тісто, що не липне до рук. За-
лишити на 15 хвилин у теплому місці. Мак залити 
окропом, а родзинки — теплою водою на 10 хви-
лин. Зцідити воду. Мак потовкти в ступці або зби-
ти погружним блендером. Змішати з родзинка-
ми та додати мед. Тісто розкачати в прямокутник 
товщиною приблизно 1 см. Розподілити по ньому 
макову начинку. Згорнути в рулет, добре защип-
нути край. Рулет нарізати на булочки (4-5 см). Бу-
лочки викласти на деко, застелене пергаментом. 
Залишити на 10 хвилин у теплому місці. Випіка-
ти в розігрітій духовці до 200°С 20-25 хвилин. За 
5 хвилин до готовності булочки змастити жовт-
ком, збитим зі столовою ложкою води. В невели-
кій каструлі змішати какао, сметану, цукор та рос-
линну олію. Поставити на повільний вогонь і пос-
тійно помішуючи, довести до кипіння. При появі 
перших бульбашок, вимкнути вогонь. За допомо-
гою силіконового пензлика нанести шоколадну 
помадку на булочки. 
 А ще було би просто чудово спекти на свято 
рулет із маком і корицею. Лише згадка про ньо-
го у мене викликає дуже приємні враження, і так 
буде в кожного, хто його пектиме чи споживати-
ме. Полтавка Катя радить не сумніватися, а пекти, 
бо він вдасться! Особливо за цим її, добре пере-
віреним, рецептом. 
 Інгредієнти для тіста: 100 мл води, 100 г цук-
ру, 100 мл молока, 10 г сухих дріжджів, 2 яйця, 
50 г вершкового масла, 3-4 склянки борошна, 
ванілін на кінчику ножа. Начинка: 100 г маку, чай-
на ложка меленої кориці, 50 г вершкового масла, 
50 г цукру.
 Сухі дріжджі змішати з цукром та залити теп-
лою кип’яченою водою. Залишити в теплому міс-
ці на 10 хвилин. Додати збиті яйця, розм’якшене 
вершкове масло та молоко. Перемішати. Поступо-
во всипати просіяне борошно. Вимісити еластич-
не тісто, яке не буде липнути до рук. Залишити в 
теплому місці на годину. Мак на 10 хвилин зали-
ти окропом. Відцідити та збити погружним блен-
дером. Додати до маку розтоплене вершкове мас-
ло, цукор та корицю. Перемішати. Тісто розкачати 
в прямокутник товщиною приблизно 1 см. Розподі-
лити по ньому макову начинку. Згорнути в рулет, 
добре защипнути край. Розрізати на два одина-
кові по довжині рулети. Далі кожен рулет розріза-
ти вздовж та перекрутити між собою на 3-4 оборо-
ти (зробити косу). Залишити на 10 хвилин. Випіка-
ти при температурі 180 градусів 25-35 хвилин. 
 Смачних свят!

■
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Тіна МІЛАШЕВСЬКА

 «Мама мія!» Екранізація 
однойменного мюзиклу, за-
снованого на піснях відомо-
го шведського гурту ABBA, 
глядачі побачили 10 років 
тому. Для такого кіно навіть 
термін спеціальний вигада-
ли «чік-флік» — фільм для 
жіночої публіки двадцяти-
тридцятирічного віку. Гля-
дачі 2008-го шаленіли від 
кінопродукту спільного ви-
робництва США і Великої 
Британії, знятого режисе-
ром Філлідою Ллойд. У го-
ловних ролях зіграли Меріл 
Стріп, Пірс Броснан, Колін 
Ферт, Стеллан Скарсгард та 
Аманда Сейфрід. 
 Події розгорталися на 
грецькому острові Кало-
каїрі. В житті Софі (Аманда 
Сейфрід) настав момент, про 
який мріє кожна дівчина, — 
вона одружується з красе-
нем Скаєм (Домінік Купер). 
Лише одне затьмарювало 
свято — Софі не знала, хто 
її батько, дівчину виховува-
ла лише мати, Донна (Меріл 
Стріп). Батьком може бути 
один із трьох чоловіків — 
колишніх коханих її матері: 
Гаррі (Колін Ферт), Сем (Пірс 
Броснан) або Білл (Стеллан 
Скарсгард). Для того, щоби 
задовольнити природну ці-
кавість, Софі запросила всіх 
на весілля, на якому серед 
гостей опинилися і подруги 
Донни: Таня (Крістін Баран-
скі) і Розі (Джулі Волтерс). 
Насамкінець кожен із коха-
них Донни погодився бути 
батьком Софі на третину. 
Дівчина вирішує відкласти 
весілля. Натомість раптово 
Сем запропонував руку і сер-
це Донні — щоб не марними 
були приготування.
 Цього тижня в українсь-
ких кінотеатрах стартує по-

каз мюзиклу «Мама мія!-2» 
Знову Калокаїр. Софі (Аман-
да Сейфрід) вирішила обла-
штувати готель, про який 
мріяла мама, і презентува-
ти його для великої ком-
панії гостей. Утім, здається, 
у багатьох приїхати не скла-
дається; назріло остаточне 
розлучення з коханим, а до-
вершує крах мрій ураган.
 Сценарист і режисер Ол 
Паркет трохи потримає ін-
тригу, але в результаті поті-
шить глядачів хепі-ендом, 
рясно показуючи перед тим 
юність Донни: від випускно-
го у виші, зустрічей з усіма 
трьома кавалерами до наро-
дження Софі. Усе, як годить-
ся у комедійному мюзиклі, 
яскраво і з піснями.
 Найбільше розчаруван-
ня «Мама мія!-2» принесе 
тим, хто хоче на екрані бачи-
ти багато Меріл Стріп — як 
10 років тому. Але носталь-
гуюча частина глядачок вті-
шатиметься сповна присут-
ністю трійці красенів Пір-
са Броснана, Коліна Ферта, 
Стеллана Скарсгарда. Для 
молодшої аудиторії чік-флі-
ку не меншої сили магнітами 
є Джеремі Ірвін, Г’ю Скін-
нер, Джош Ділан.
 Викликає фурор сим-
патій поява у фільмі амери-
канської поп-співачки вір-
менського походження 72-
річної Шер. За сценарієм, 
вона скоро стане прабабцею, 
але «про це краще мовчати». 
І згадати захоплення юності 
піснею «Фердінандо».
 Загалом «Мама мія!-2» 
налічує 18 музичних компо-
зицій. Від When I Kissed the 
Teacher (в українському пере-
кладі «Коли я поцілувала вчи-
тельку») до Mamma Mia та The 
Day Before You Came («Напе-
редодні твого приїзду», яку 
виконує Меріл Стріп). ■

Володимир КОСКІН

 Уже вдруге у Будинку твор-
чості письменників у пристолич-
ному Ірпені натхненно спалахнув 
поетично-бардівський фестиваль 
«Ірпінський Парнас». Учасників 
—  співучих поетів і просто поетів 
з усієї України набралося щасли-
ве число — 77. 
 Протягом трьох днів вони мали 
можливість пожити в будиноч-
ках, де відпочивали від столично-
го гамору і писали свої безсмерт-
ні твори найвидатніші українські 
письменники ХХ століття: Павло 
Тичина, Максим Рильський, Ос-
тап Вишня, Володимир Сосюра, 
Андрій Малишко, Павло Загре-
бельний, Юрій Яновський, Євген 
Гуцало, Дмитро Павличко, Ліна 
Костенко... Було затишно й зруч-
но і тим, хто любить фестиваль-
ну класику: намети, похідний 
куліш, співання пісень біля ба-
гаття до самого ранку... 
 На квадратний сантиметр те-
риторії припадало багато творчо-
го кипіння, цікавих думок, висо-
ких емоцій, неординарних мета-
фор. Журі визначило переможців 
у шести поетичних номінаціях 
конкурсної програми та трьох 
бардівських. Змагалися в кіль-
кох номінаціях: інтимна лірика, 
філософська лірика, громадянсь-
ка поезія і, власне, бардівська 
пісня. Тож виникло велике пере-
тікання з однієї локації в іншу, 
бо у всіх за душею були інтим, 
філософія, громадянська пози-
ція і пісня. У результаті журі ви-
значило переможців у шести по-
етичних номінаціях конкурсної 
програми та трьох бардівських; 
було названо 27 лауреатів. Пер-
ші місця зайняли: кияни Сашко 
Кучеренко (громадянська ліри-
ка), Назар Розлуцький (урбаніс-
тична лірика), Тетяна Лавинюко-
ва (поезія для дітей) і Тетяна До-
міловська (композитор), ірпінець 
Кот Єльпітіфор (інтимна лірика), 
харків’яни Ярослав Тітенок (ду-
ховна лірика) і Деніза Глезіна (фі-
лософська лірика), бориспільчан-
ка Тетяна Підгурська (авторська 
пісня), хмільничанка Віра Шур-
ман (виконавці).
 Керували творчим «хаосом» 
поважні члени журі. Знайомте-
ся з кількома. Поет Анатолій Ки-
чинський з Херсона, лауреат Шев-
ченківської премії. Сергій Льовін, 
полковник ВСУ, автор і викона-
вець власних пісень, лауреат між-
народних і всеукраїнських фести-

валів і конкурсів поезії, авторської 
та естрадної пісні. Записав вісім 
музичних альбомів. Є автором 
двох книжок віршів і пісень. Ще 
Василь Кузан із Трускавця — ав-
тор 22 книжок, понад сотні текс-
тів пісень, які виконують різні хо-
роші артисти. Засновник літера-
турної премії Ордену Карпатських 
Лицарів та літературного фестива-
лю «Карпатський Пегас».
 Також серед журі був Олек-
сандр Галицький — лауреат фес-
тивалю «Перлини сезону», дип-
ломант фестивалю «Таврійські 
ігри» та багатьох інших. Володи-
мир Кавєрін — музикант, лауре-
ат, зокрема, Берлінського фести-

валю авторської пісні у 2005-му, 
у 2008-му — з донькою Валерією. 
Віталій Борецький — поет, лау-
реат Всеукраїнської літератур-
ної премії імені Михайла Коцю-
бинського, кандидат філологіч-
них наук, доцент Донецького на-
ціонального університету імені 
Василя Стуса (який нині перебу-
ває у Вінниці). Анна Багряна — 
поет, прозаїк, драматург, пере-
кладач, автор романів «Етимоло-
гія крові», «Дивна така любов», 
«Дошкуляка», семи поетичних 
збірок, збірки оповідань, п’яти 
книжок прози для дітей і близь-
ко десятка драматичних творів. 
 Найголовніше — спілкуван-
ня й взаємообмін, самооцінка, ро-
зуміння власного «я», подальший 
індивідуальний розвиток... «Ір-
пінський Парнас — 2018» завер-
шився. Організаторами виступи-
ли Національна спілка письмен-
ників України, газета «Ірпінсь-
кий вісник», міська рада Ірпеня 
та клуб авторської пісні «Ключ». 
Підвищився градус сподівань, 
що славетний Будинок творчості 
письменників відродиться. Він 
конче потребує дбайливої уваж-
ної реконструкції. 
 Фестиваль розвивається, стає 
популярним. Варто його виводити 
на тверду загальноукраїнську ор-
біту і на міжнародний рівень. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 Нещодавно в Києві презентували «Благо абетку» — книжку, 
яка вмістило фотографії 39 відомих мам із їхніми дітьми та цитата-
ми, які, на їхній погляд, важливо передати молодому поколінню. Ви-
дання стало головною частиною соціального проекту #Благо_абет-
ка, який спрямований на збір коштів для онковиліковних дітей. 
 «Не обов’язково, називаючи букву «б», наприклад, мамам 
ілюструвати її словом «булочка». Може бути й інакше: «б — бла-
го», — каже «УМ» мама трьох хлопчиків і засновниця проекту Ка-
терина Сакевич. — Спочатку просто хотіла, щоб батьки говорили з 
дітьми про солідарність, егоїзм, принципи, довіру. Коли дізналась 
про фестиваль «Радість» для онковиліковних дітей, вирішила: час 
для книжки настав. Усі кошти від проданих екземплярів направляємо 
на організацію заходу. Книжку встигли зробити за один місяць».
 Абетка вийшла накладом у 500 примірників. Найважче у під-
готовці виявилося... знімати дітей: потрібно миттєво вхопити емо-
цію, бо вдруге малюк її не відтворить. «Утім  ми впоралися. Май-

же 40 мам із дітьми відзняли лише за чотири дні», — додає Кате-
рина Сакевич.
 Фотозйомка малечі була незвичайною. Скажімо, дворічній Єві 
як реквізит на початку зйомки дали валізку. З нею вона — на всіх 
фото, бо нізащо не погодилась її віддавати. А хлопчина-підліток 
виборов у знімальної групи право на фотографії бути в тій футбол-
ці, у якій приїхав: принт обраної дизайнером виявився йому не до 
смаку.
 Придбати видання можна на сайті фонду Blago.art та громад-
ської організації «Біла Птаха». Аби більша аудиторія дізналася про 
видання, організатори зробили пересувну фотовиставку зі збіль-
шеними сторінками, яка мандрує кінотеатрами Multiplex. 
 У проекті взяли участь Олена Кравець, Джамала, Олександра 
Дергоусова, Марія Яслинська, Ірина Горова, Анна Санден, Марина 
Лірник, Тутяна Рубан та інші відомі мами. На презентації проекту 
обговорювали намір видати наступну книжку — абетку з фотогра-
фіями і думками відомих татусів. ■

Софі (Аманда Сейфрід) із мамою Донною (Меріл Стріп).
Фото з сайта bhfilms.com.ua.

❙
❙

Троє татусів головної героїні мюзиклу «Мама мія!-2» у виконанні 
Коліна Ферта, Стеллана Скарсгарда та Пірса Броснана.

❙
❙

ПРОКАТ■

Щастя на острові
Комедійний мюзикл про трьох татусів 
однієї Софі продовжується

ДОБРА СПРАВА

Благо-абетка 
у поміч
Матусі з малюками 
сфотографувалися, 
щоб допомогти іншим

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Піснею і віршем 
ударили по запустінню
Поблизу Києва пройшов «Ірпінський Парнас»

■

У Парку письменників — 
персонажі з книжок.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙

В Ірпіні три дні автори читали вірші.❙

Пересувна фотовиставка зі збільшеними сторінками,
яка мандрує кінотеатрами.

❙
❙
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 «Світлим постатям євро-
пейської фізичної куль-
тури шведові Лінгові, 
німцеві Яну, чеху Тир-
шові, великому творцеві 
новітньої олімпійської 
ідеї, французові П’єру де 
Кубертену можемо ми, 
українці, з повною гордіс-
тю протиставити не менш 
світлу, європейської ве-
личини постать, Івана 
Боберського», — казав 
відомий діяч спортивного 
і пластового руху Едвард 
Жарський. 

«Кріпи свої сили...»
 Іван Боберський по-
ходив зі славетного роду, 
коріння якого сягало кня-
жих часів. Народився 14 
серпня 1873 року в селі 
Доброгостів, що на Дрого-
биччині. Закінчивши гім-
назію та студії у Львівсь-
кому університеті, Іван 
продовжив своє навчання 
у Граці (Австрія). Саме тут 
він запалюється ідеєю фі-
зичної культури, розумію-
чи, що «руханка» — то не 
лише вправа для тіла, а й 
гартування духу. 
 Хіба не мав рацiї Іван 
Боберський, коли писав: 
«Кріпи свої сили, бо як 
ти слабий, то світ скру-
тить тобі карк»? Здога-
датися нескладно. «Взя-
ти за карк» означає поста-
вити у скрутне, безвихід-
не становище, утискувати 
когось. Отож, зрозумівши 
роль фізичної культури у 
справі гартування націо-
нального характеру, Іван 
Боберський підійшов до 
своєї освіти відповідаль-
но. Спочатку сам склав 
іспит на вчителя «рухан-
ки» (фізичного вихован-
ня), а далі вирушив у подо-
рож європейськими краї-
нами, аби перейняти там-
тешній досвід. У таких 
країнах, як Німеччина, 
Швеція, Чехія, Франція, 
Боберський уважно при-
дивлявся до напрямів та 
методів фізичної культу-
ри. Звісно, можливість за-
лишитися і працювати в 
Європі у нього була, про-
те своє покликання Іван 
Боберський вбачав у ін-
шому. Його переповню-
вали блискучі ідеї, а енер-
гії було стільки, що вис-
тачило би на кількох лю-
дей. До Львова невтомний 
«піонер українського тіло-
виховання», як називали 
Боберського, повернувся у 
1901 році. 
 Для того, щоб уявити, 
в яких умовах доводило-
ся йому працювати, вар-
то процитувати Едварда 
Жарського: «Щоб виразно 
уявити роль Боберського 
в довоєнному етапі нашої 
фізичної культури, муси-
мо хоч побіжно подати її 
стан у Західній Україні. 
Назагал це був час повної 
інертності та дуже мало-
го зацікавлення фізичною 
культурою, яка робила 
тоді перші несміливі кро-
ки. Це був час, коли в Ук-
раїні одна частина грома-
дянства не мала ніякого 
погляду на фізичну куль-
туру, а друга була думки, 
що ставати в лави й три-
матися просто — це ниж-
че нашої гідності... 
 Палкі дискусії у Захід-
ній Європі щодо віднов-
лення олімпійських ігор, 

велике значення фізичної 
культури у вихованні та 
для народного здоров’я, 
відкриття нових методів 
та поширення фізичної 
культури на велику га-
лузь спортивних ігор, роз-
вій сокільства в Чехії — 
все це не знаходило жод-
ного відгомону в нашій 
Батьківщині». 
 Саме в аморфному се-
редовищі доводилося роз-
починати працю невтом-
ному Боберському. Здава-
лося, він кинув виклик не 
лише світові, а й самому 
собі. Усім своїм виглядом 
прагнув довести, що змі-
нюватися варто й потріб-
но, а загартування влас-
ного тіла приносить неа-
биякі результати. Хтось 
відгукувався про нього з 
повагою, хтось називав 
диваком. Ще б пак! Узим-
ку цей гімназійний про-
фесор ходив без верхнього 
одягу й капелюха, а вліт-
ку бігав разом iз молоддю, 
тим самим демонструючи 
фізичну форму. Не дивно, 
що пан професор невдов-
зі завоював собі авторитет 
серед молодого поколін-
ня. Вихований на євро-
пейських традиціях, Бо-
берський не міг не бачити, 
наскільки різниться ста-
новище українського від 
народів вільного світу. 

«Де сила, там воля 
витає»
 Професор Боберський 
мав  амбітну мету: вико-
ристати фізкультуру як 
один із засобів до пробу-
дження національної сві-
домості свого народу. Зре-
штою, вирвати свій народ 
iз того аморфно-сонного 
стану та покликати до но-
вого життя. «Де сила, там 
воля витає», — наголошу-
вав Іван Боберський. Цей 
афоризм він сміливо вті-
лював у життя. Едвард 
Жарський, аналізуючи 
діяльність професора, за-
значав, що він активно 
взявся до «організації ру-
ханкових товариств, пле-
кання патріотизму». Як 
ініціативна та вольова лю-
дина вмів запалити своєю 
вірою товариство. 
 «Він ніколи не боявся 
перешкод, його не жахали 
найтяжчі завдання, — за-
значав Едвард Жарський. 
— Коли львівська польсь-
ка спільнота не хотіла да-
вати йому виступити на 
сокольській площі, Бо-
берський влаштував його в 
іншому місці. Властивість 
Боберського — це відвага 
в самостійній ініціативі та 

послідовності у виконанні, 
сполучені з вірою у власні 
сили та глибоким патріо-
тизмом. За тодішніх часів, 
австрійського своєрідного 
феодалізму, важко було 
ясно показати збайдужі-
лим українським масам 
найпростіший шлях, коли 
пропаганду змагань за со-
борну й незалежну Украї-
ну вважали за державну 
зраду». 
 Здобутки Івана Бо-
берського були справді 
вагомими. У серпні 1908 
року він очолив львівсь-
кий «Сокіл-Батько» — го-
ловну структуру цієї ма-
сової спортивно-гімнас-
тичної організації. Саме 
під його керівництвом 
(1908—1914 рр. ) сокіль-
ство сягнуло свого розкві-
ту. Якщо в 1908 році в Га-
личині було 400 сокільсь-
ких «гнізд», то в 1914 році 
нараховувалося 974 філії 
«Сокола-Батька», в яких 
перебувало близько 70 тис. 
членів. Український «Со-
кіл» згуртував українську 
громаду — селян, міщан, 
ремісників, інтелігенцію. 
Серед членів львівсько-
го «Сокола» в різні роки 
були такі відомі постаті, як 
тодішній редактор видання 
«Діло» І. Белей, відомий 
композитор Д. Січинсь-
кий, видатний історик 
І. Крип’якевич, майбутній 
літератор Б. Лепкий, май-
бутній композитор  Яро-
слав Вінцковський (Яро-
славенко). 
 Останній, до речі, на-
писав слова і мелодію «Со-
кільського гімну»: «Со-
коли, соколи, ставаймо в 
ряди! Нас поклик «борі-
мось» взиває. У здорово-
му тілі здорова душа, Де 
сила, там воля витає. Як 
славно бувало, козацькі 
сини боролись до смерті-
загину, боротись будемо, 
соколи, всі ми за нашу свя-
ту Україну!» Професор Бо-
берський велике значення 
приділяв творчій праці, а 
також активно працював 
над створенням українсь-
кої спортивної терміноло-
гії. Вперше українською 
мовою з’явилися книжки 
з описами дитячих рухли-
вих забав, посібники для 
занять футболом, хокеєм, 
тенісом, а також підручни-
ки для підготовки фахівців 
із фізичного виховання. У 
1904 році виходять його 
підручники «Забави і гри 
рухові», «Вісімнадцять 
м’ячевих ігор», «Копа-
ний м’яч» (футбол), «Сит-
ківка» (теніс), «Гаківка» 
(хокей), «Виряд» (строй-

ові команди), «Вільно-
ручні вправи», «Прорух», 
«Нові шляхи фізичного 
виховання». За сприяння 
професора Боберського 6-8 
квітня 1913 року у Львові 
відбувся Перший з’їзд 
пластових організацій Га-
личини. З його ініціати-
ви та його ж таки коштом 
виходить друком підруч-
ник «Пласт» Олександра 
Тисовського. Пластовий 
вишкіл пройшли тисячі 
галичан, а чимало з них, 
зокрема Степан Бандера 
та Роман Шухевич, стали 
визначними провідника-
ми у визвольній боротьбі 
українського народу. Коли 
тодішня польська влада 
відмовила у наданні «соко-
лам» площі для постійних 
занять, то саме професор 
Боберський розпочав масо-
ву акцію збору коштів для 
купівлі власного стадіону 
(його називали «Українсь-
ким Городом»). Пожерт-
ви надходили з усієї Гали-
чини, з-за Збруча і навіть 
з-за океану, що дало змогу 
придбати на вулиці Стрий-
ській площу (6 га), де від-
бувалися масові заходи ук-
раїнських спортсменів. 
 «Завершенням нев-
сипущої праці Івана Бо-
берського був величез-
ний ювілейний шевчен-
ківський здвиг 1914 року 
у Львові. 12 тисяч рухо-
виків, гості з-над Дніп-
ра, безліч глядачів — ось 
подія, що про неї заго-
ворив західний рухан-
ковий світ. Для нас зна-
чення цього здвигу поля-
гало в тому, що це була 
перша  великих розмірів 
маніфестація єдності, ор-
ганізованості, — згаду-
вав Едвард Жарський. — 
На цьому здвигу висту-
пили й духовні діти Івана 
Боберського — Українсь-
кі Січові Стрільці — пер-
ші зав’язки новітньої ук-
раїнської збройної сили. 
В їхньому формуванні та 
вишколюванні відіграв 
Боберський одну з перших 
ролей. Він ставив справу 
ясно: сьогоднішній спорт-
смен-руховик завтра має 
стати бойовиком. Ставля-
чи перед своїми вихован-
цями-руховиками найви-
щий обов’язок змагатися 
за добро Батьківшини, Бо-

берський і сам не звільняє 
себе від цього: з вибухом 
світової війни він сам опи-
няється в управі стрілец-
тва і стає його невтомним 
опікуном», — писав Ед-
вард Жарський. Коли роз-
почалася Перша світова 
війна, тисяча «соколів», 
«січовиків», «пластунів» 
масово влилися в легіон 
Українських Січових 
Стрільців. 

Не плачем, а мечем
 Іван Боберський оби-
рається членом Боєвої Уп-
рави УСС і виконує фун-
кцію скарбника легіону 
УСС та шефа відділу вій-
ськової преси. З почат-
ком військово-політич-
них подій листопада 1918 
року Іван Боберський пра-
цює в секретаріаті війсь-
кових справ уряду Захід-
но-Української Народ-
ної Республіки (ЗУНР) під 
керівництвом Євгена Пет-
рушевича. У 1919 році пе-
ребуває в Кам’янці-Поділь-
ському, звідки виїжджає в 
США для організації допо-
моги стрілецькому війсь-
ку. Цьому періоду життя 
Боберського якнайкраще 
пасують його ж таки сло-
ва, яким також судилося 
стати афоризмом: «Не пла-
чем, а мечем». 
  У травні 1924-го, коли 
представництво ЗУНР пе-
рестало діяти, Іван Бо-
берський активно допо-
магає новій хвилі емігра-
ції, залучаючи новопри-
булих до громадського та 
суспільного життя. «Пе-
ребуваючи в Америці, Бо-
берський брав активну 
участь у житті українсь-
кої діаспори. Його діяль-
ність була різноманіт-
ною — від популяризації 
у пресі діяльності керів-
ника школи українського 
танцю Василя Авраменка 
у Нью-Йорку до збору ма-
теріалів про українські ча-
сописи, книги, друкарні, 
українські школи, церкви 
на американській землі та 
проведення статистики ук-
раїнської еміграції», — за-
значає у статті «Піонер ук-
раїнського тіловиховання 
Іван Боберський» дослід-
ниця Оксана Вацеба. До 
речі, її стаття увійшла до 
унікальної збірки «Сокіл-

Батько»: спортивно-рухан-
кове товариство у Львові» 
(1996 р.) Це справді уні-
кальне видання, в якому 
зібрані спогади, фотома-
теріали колишніх «сокіль-
ців», однодумців i послі-
довників Івана Боберсько-
го. У передмові до видання 
упорядниця Анна Благітка 
відзначає заслуги спортив-
но-руханкового товариства 
«Сокіл», заснованого 1894 
року. Зрештою, понад 50 
років було заборонено на-
віть згадувати про нього! 
Під заборону потрапили 
імена багатьох видатних 
людей, громадських ак-
тивістів, які своїми спра-
вами в умовах бездержав-
ності плекали український 
дух. 
 Ця доля не оминула 
також Івана Боберсько-
го, проте навіть на емігра-
ції він не припиняв своєї 
громадської та видавничої 
діяльності. У квітні 1932 
року Боберський переїхав 
ближче до рідного краю і 
поселився у словенському 
місті Тржич, звідки похо-
дила його дружина. Праг-
нув, аби Україна не лиша-
лася осторонь міжнарод-
ного олімпійського руху, 
вірив, що настане час, 
коли український прапор 
майорітиме на найвищих 
олімпійських щаблях. 
Професора Боберського не 
стало у жовтні 1947 року, 
останній спочинок знай-
шов у місті Тржичі. 
 «Чи досягнув Іван Бо-
берський своєї мети? 
— розмірковує Едвард 
Жарський. — У складних 
умовах, серед майже воро-
жого оточення виховав Бо-
берський нове покоління 
руховиків і спортовців; по-
коління, для якого фізична 
культура стала щоденною 
потребою, свідомого щодо 
свого народу і Батьківщи-
ни. Сталевий вояк, кри-
цево-кришталевий харак-
тер, велике, повне любові 
до рідного краю серце, здо-
рова душа — все це в здо-
ровому тілі. Ось що ставив 
він за ідеал української мо-
лоді. Цей девіз стояв перед 
Боберським у його невтом-
ній праці під час творен-
ня будівлі української фі-
зичної культури. Він ясно 
сформулював і на всю ве-
лич підніс перед нами гас-
ло: «Фізична культура на 
службі нації». Він пока-
зав нам шлях, яким має-
мо йти, «все вперед, всі 
враз». 
 Ідеї Боберського впа-
ли на благодатний ґрунт. 
Ідеал українського вояка 
зі сталевим характером та 
гарячим серцем — через 
роки — втілився у сучас-
них сокільцях. 
 Зрештою, крізь роки 
стає зрозумілим, що «Со-
кіл» завжди гартував пат-
ріотичну молодь, поставив-
ши за мету її мілітарне ви-
ховання. Мета лишалася 
незмінна — здобуття Ук-
раїнської держави. В умо-
вах бездержавності, у во-
рожому оточенні «Сокіл» 
виховував майбутніх воя-
ків українського війська. 
Серед членів Легіону УСС, 
УГА, а згодом і УПА були 
спортсмени-руховики, які 
втілили в життя заповіт 
Івана Боберського: «Лише 
організована фізична сила 
запевнює народові свободу 
та незалежність». ■

ПОСТАТЬ

Іван Боберський: Лише 
зорганізована фізична сила 
гарантує народові свободу 
і незалежність
Чому очільника спортивно-
гімнастичної організації «Сокіл-
Батько» називали «піонером 
українського тіловиховання»

■

Іван Боберський. 
Архівне фото. 

❙
❙
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Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК
Київ — Стамбул 

«Аеропорт Ататюрка невдовзі закриють. 
Ви це, напевне, знаєте, — каже Місут, наш 
провідник у Стамбулі. — А новий, який 
будують і який прийме перших пасажирів 
уже цього року, — за 75 кілометрів від 
міста. Стамбул розростається, туристів із 
кожним роком більшає...»
Для подорожуючих аеропорт Ататюрка 
— дуже зручний: 25 кілометрів від цен-
тру, фактично — в межах міста. Багато 
туристів, мандруючи через Стамбул (а тут 
перетинаються повітряні шляхи з різних 
континентів), мали змогу використати 
«тайм-аут» між рейсами для знайомства 
з містом. Тепер така можливість усклад-
ниться: далеко добиратися. А ще врахуйте 
нереальні стамбульські дорожні затори...
Новий аеропорт, як очікують, стане одним 
із найбільших у світі повітряних хабів. І, 
за прогнозами, обслуговуватиме до 200 
мільйонів пасажирів на рік, сполучаючи 
350 міст у різних куточках світу. Однак 
думаємо, що роботи в Місута і його колег 
не зменшиться. Бо Стамбул — місто, куди 
стікаються всі туристичні шляхи.  «Стам-
бул — як стара намолена церква, тобі там 
на кожному кроці затишно», — каже наш 
добрий знайомий. З ним легко погодити-
ся. Стамбул — місто, яке можна залишити. 
Але воно вже ніколи тебе не відпустить...

Ранковий голос муедзина
 Голос муедзина сповіщає ранок. Кли-
че до молитви і нового дня. Стамбул про-
кидається. Хоча важко сказати, чи воно 
взагалі лягає спати, це дивовижне місто 
над Босфором. Мегаполіс, як вулик: су-
цільний потік машин, постійні дорож-
ні корки, нескінченні потоки людей. 15 
мільйонів — твердить офіційна статис-
тика, однак реально, каже Місут, у місті 
живе до 20 мільйонів жителів. Напев-
не, вночі цей карколомний «марафон» 
утомлено падає з ніг, затихаючи на хви-
лю. І над ранок тут можна зловити мить 
тиші. Разом із голосом муедзина.
 Над Мармуровим морем сходить сон-
це. Вузенькими вуличками прогулюють-
ся не зворушні і самовпевнені стамбульсь-
кі коти. Кажуть, котів у Стамбулі більше, 
ніж людей. Так і є. Продавці стамбульсь-
ких бубликів викочують на хідники свої 
скляні рундуки, чоловіки читають свіжі 
газети, відчиняються фруктові крамнич-
ки. Пахне турецькою кавою, медовою 
пахлавою, морем і зів‘ялим листям. На 
стамбульських вулицях багато коричне-
вого листя. Літня спека, осінні кольори.
 У парку над морем розминаються ран-
кові спортсмени. Тут — сучасні бігові 
доріжки, стежки для велосипедистів, 
тренажери. «Ви звідки приїхали? З Ук-
раїни? А я з Казахстану, але вже багато 
років мешкаю тут», — каже незнайомий 
чоловік. І додає за мить: «Немає кращо-
го міста на землі, ніж Стамбул».
 ...Хлопчаки плавають у морі, стриба-
ючи з великого каменя. Безпритульні на 
набережній додивляються свої тривожні 
сни. А вдалині, скільки оком кинь, — ко-
раблі, кораблі... Вони вже готові покину-
ти цей берег. А на нас чекає Босфор...

Між Азією і Європою
 Чайки «перепливають» Босфор по 
небу. Вони переганяють вітер, наш ко-
раблик, курсують між Азією й Європою і 
знову повертаються до нас. Із нами їм ве-
селіше: у нас є смачні стамбульські ваф-
лі, якими ми можемо поділитися. Крім 
того, ми — дуже вдячні глядачі. Дріб-
ка щирої уваги — це все, що потребують 
морські птахи. Як і люди, зрештою. 
 Чайки, здається, — найбільш неза-
лежні істоти у світі. Їм не потрібні рекор-
ди, щоб бути щасливими. Вони нікому ні-
чого не доводять. Босфор і небо — їхня 
стихія. А ще — хмари. Над Босфором час-
то — багато красивих хмар. 
 Історія — надто умовна річ. Колись 
цією протокою снували середньовічні гале-
ри, везли стратегічно важливий крам, у Зо-
лотий Ріг завертали козаки... Час — най-
більш відносна річ з усіх, відомих людям.
 ...Кораблик гойдає між двома конти-
нентами. Ми п’ємо пікантний жасмино-
вий чай зі стильних турецьких чашечок. 
І загадуємо бажання. Одне з них — пере-
пливти Босфор — вже збулося. А ми йде-
мо далі. Попереду — багато пригод.

Східна казка, наповнена гомоном...
 На Капали Чарши на нас чекав... сул-
тан! «Вітаю вас, мої любі, ходіть до мене! 
Звідки ви до нас завітали?» Аби розвіяти 
наші сумніви, що це не сон, султан вирі-
шив зробити з нами фото. На згадку пода-
рував свою мудру східну посмішку. І за-
просив у нетрі, де вирує екзотика. 
 Капали Чарши — знаменитий Гранд 
Базар у Стамбулі. Східна казка, напов-
нена гомоном, незбагненними аромата-
ми, кольорами, посмішками і звуками. 
Один із найбільших у світі критих рин-
ків: 61 вулиця, понад 4500 (!) крамничок, 
фонтани, кав’ярні, мечеті, школи і на-
віть лазня. Тут можна знайти все, чого за-
бажаєш: прянощі, солодощі, чаї, золото, 
вбрання, сувеніри... Без уміння торгува-
тися вас тут просто не зрозуміють. Якщо 
не вмієте цього робити — навчать! Щод-
ня цими колоритними лабіринтами пере-
тікає півмільйона відвідувачів. Ми купи-
ли турецьку каву і смачний лукум на по-
дарунки. І незабутні емоції, які можливі 
лише у Стамбулі і які не знівелює ані літ-
ня спека, ані засилля туристів.
 «В якій порі року тут менше людей?» 
— запитали ми продавця смажених каш-
танів неподалік собору Айя-Софія. Чо-
ловік подумав: ми жартуємо. І, витерши 
спітніле чоло, прорік: «Тут завжди так. 
Це Стамбул...»

Остання пристань Роксолани
 ...Ми легко знайшли сюди дорогу: її 
обриси добре видно з набережної Босфо-
ру, від Галатського моста. Мечеть Сулей-
маніє — найвеличніша культова святиня 
Стамбула. Вона поступається (за розкіш-
шю) лише знаменитій Блакитній мечеті, 
а розмірами — тільки собору Айя-Софія. 

Мечеть Сулейманіє може вмістити 5 ти-
сяч вірян одночасно — тільки уявіть собі 
цей розмах! А скільки історій та драма-
тичних подій вона пам’ятає... 
 У 1550-1557 роках султан Сулейман 
Пишний спорудив цю мечеть на честь 
своєї дружини Гюррем (Роксолани). Іс-
торія українки Насті Лісовської, першої 
в історії Османської імперії невільниці, 
яка підкорила серце султана, стала його 
дружиною і отримала владу та безпри-
кладний вплив, — збережена в докумен-
тальних джерелах й описана в худож-
ніх творах, відтворена в фільмах і серіа-
лах. Й однак залишається нерозгаданою 
до кінця. Кожен може дописувати цю іс-
торію для себе. Бо головну свою таємни-
цю Роксолана і Сулейман забрали із со-
бою... 
 Тут, на території мечеті, — місце їх-

нього останнього спочинку. Роксолана 
і Сулейман поховані в сусідніх мавзоле-
ях. Поруч, на цвинтарі, покояться візирі 
та інша османська знать. Цвинтар і мав-
золеї останнім часом були зачинені на ре-
конструкцію, але нині — вже доступні для 
відвідувачів. 
 Ми прийшли сюди опівдні. Літнє стам-
бульське сонце немилосердне, але в мав-
золеї Роксолани — тиша і прохолода. На 
алеях навколо — квіти, тут добре посиді-
ти в затінку й подумати про вічне. А по-
руч відкривається красива панорама міс-
та: видно міст через Босфор, і обриси міна-
ретів, і місце, де починається Золотий Ріг. 
А десь там, аж там — далека Україна.
 Спочивай з миром, Анастасіє, Роксо-
лано, неймовірна Гюррем. 
 Любов — велика загадка. Як і твоє 
життя. ■

ДОВІДКА

Мандрівнику на замітку
Кілька речей, які важливо зробити в Стамбулі:
 * Відвідати Айя-Софію — символ «золотої доби» Візантійської імперії, візитну картку Стамбула. Це 
одна з найдавніших культових пам’яток, восьме диво світу. Вартість вхідного квитка — 8 доларів.
 * Прогулятися на Фанар — район Стамбула, де розташована резиденція Вселенського патріарха. Ко-
лись тут проживала більшість грецького населення міста. До наших часів збереглися православна церк-
ва Марії Монгольської і кілька дзвіниць.
 * Зазирнути до палацу султанів Топкапи, легендарної спадщини Османської імперії.
 * Сісти в кораблик і попливти на Адалар (Принцеві острови), розташовані неподалік Стамбула в Мар-
муровому морі біля азіатського узбережжя. Дуже колоритні і мальовничі, зі збереженою автентикою.
 * Спробувати «балікекмек» — знаменитий стамбульський бутерброд із рибою на набережній Босфору.
 * Побувати в Султанахметі (Блакитній мечеті), яка є символом Стамбула. Туристам не можна зайти 
сюди в шортах, коротких спідницях, з відкритими плечами. Жінки повинні мати хустку на голові.
 * На вулиці Істікляль проїхатися на історичному трамваї, який курсує від 1871 року і є єдиним дозво-
леним тут транспортом.

■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Стамбульські ворота
Прогулянка вічним містом над Босфором: грандіозні мечеті, священні коти, 
прудкі чайки і справжній султан!

■

Айя-Софія — одна з найвеличніших пам’яток архітектури Візантійської доби, символ Стамбула.❙ Зустріч зі справжнім султаном!❙

Місце останнього спочинку Роксолани...
Фото Юлії КОСИНСЬКОЇ.

❙
❙ Босфор чудовий за будь-якої погоди.❙
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«Біатлоністки [з Росії] такого рівня нам не завадять».Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 За останні роки чимало вітчизняних 
атлетів у пошуках кращого життя змі-
нили громадянство й тепер намагають-
ся досягти спортивного щастя під пра-
порами інших країн. При цьому чимала 
кількість спортсменів переїхала до сусід-
ньої Росії, а кожен новий випадок пере-
ходу наших колишніх співвітчизників на 
російську сторону викликав в українсь-
кому суспільстві чималу хвилю невдово-
лення.
 Так само неоднозначно було сприйня-
те й повідомлення про призначення на по-
саду старшого тренера жіночої збірної Ук-
раїни російського спеціаліста Андрія Про-
куніна, котрий після проваленої нашими 
біатлоністками Олімпіади в Пхенчхані-
2018 замінив на тренерському містку «си-
ньо-жовтих» словенця Уроша Велепця.
 Минуло кілька місяців від часу прихо-
ду Прокуніна в українську збірну, як віт-
чизняний біатлонний світ сколихнула ще 
одна новина, змусивши його вийти з «літ-
ньої сплячки».
 Під час літнього юніорського чемпіо-
нату України, котрий днями завершився 
в місті Сколе на Львівщині, пильні скау-
ти помітили трьох російських біатлоніс-
ток — Катерину Бех, Анастасію Расска-
зову та Оксану Москаленко. Зрештою, за-
лишитися непоміченою така подія й не 
могла, оскільки одна з росіянок — Бех 
— виграла спринтерську гонку. При цьо-
му ця подія наробила галасу не тільки в 
Україні. Після того, як президент Феде-
рації біатлону України Володимир Брин-
зак заявив про намір його організації на-

туралізувати трьох вищезгаданих спорт-
сменок, у Росії розпочалася справжня іс-
терика. Приміром, колишня російська 
біатлоністка, дворазова олімпійська чем-
піонка Світлана Ішмуратова назвала цей 
перехід «жахом», а одіозний спортивний 
коментатор Дмитро Губернієв уже зажа-
дав від України матеріальної компенса-
ції за спортсменок.
 Утім, як свідчать у Союзі біатлоністів 
Росії, процес зміни юними російськими 
біатлоністками громадянства ще не роз-
починався. «Вони лише переїхали до ін-
шої країни. Коли з’являться офіційні 
документи з Міжнародного союзу біат-
лоністів, тоді СБР буде приймати рішен-
ня, зокрема й щодо можливого каранти-
ну», — заявив керівник медіа-служби 
СБР Костянтин Бойцов.
 За словами старшого тренера біат-
лонної збірної Росії з резерву Миколи 
Большакова, рішення Бех, Рассказової 
та Москаленко переїхати в Україну ста-
ло для нього несподіванкою. Легенда 
радянського біатлону Олександр Тихо-
нов пояснює: «Спортсмени просто тіка-
ють від нинішнього президента СБР пана 
Драчова та його команди».
 Відзначимо, що свого часу з російсь-
кою біатлонною системою, не знайшов-
ши з нею спільної мови, попрощалися 
Дар’я Домрачева, котра в складі збір-
ної Білорусі виграла чотири олімпій-
ські «золота», та Анастасія Кузьміна, 
котрій під прапором Словаччини три-
чі підкорювалася найвища олімпійська 
вершина.
 Старший тренер жіночої біатлонної 
збірної Росії Віталій Норіцин переконує: 

«Перехід Бех, Рассказової та Москаленко 
в українську збірну — для збірної Росії не 
втрата. У нас є хороші юніорки. А якщо 
спортсмени не потрапляють в основні ко-
манди, тоді вони шукають місця, де вони 
матимуть більше перспектив».
 Водночас очільник українського 
біатлонного господарства Володимир 
Бринзак уже робить прикидки щодо 
можливого дебюту росіянок у складі 
української команди на міжнародних 
стартах: «Одна зі спортсменок (Расска-
зова) буде змушена пропустити майбут-
ній сезон, дві інші обійдуться без каран-
тину». До речі, разом iз трьома юними 
біатлоністками до України перебрався 
й один російський наставник — Ілля Ло-
пухов. Додамо, що практика натуралі-
зації росіян в українському біатлоні да-
леко не нова. В останні роки під «синьо-

жовтим» прапором змагався не один 
колишній біатлоніст збірної Росії — На-
таля Бурдига, Надія Бєлкіна, Ольга Аб-
рамова, Володимир Семаков, Дмитро 
Русинов, Олександр Жирний. ■

БІАТЛОН

Перспективне тріо
У вітчизняному біатлонному господарстві планують 
натуралізувати трьох юних російських «стріляючих 
лижниць»

■

Провівши кілька гонок за російську збірну в кубку IBU, Анастасія Рассказова після зміни 
громадянства не зможе одразу розпочати свої виступи за українську команду
через потребу відбути дворічний карантин.
Фото з сайта sport.ua.
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Григорій ХАТА

 «Шотландія та Німеччина. Глазго, 
Единбург та Берлін. Між цими двома 
країнами та трьома містами доводиться 
концентрувати свою увагу спортивно-
му товариству, аби перебувати в епіцен-
трі головних новин на першому в історії 
чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. 
У перші змагальні дні об’єднаного тур-
ніру всі події розгорталися на шотланд-
ських спортивних аренах, де українсь-
кі атлети спромоглися здобути 14 наго-
род. При цьому ключовим донором до-
рогоцінного металу для синьо-жовтої 
скарбнички стали вітчизняні водні гра-
ції, в активі котрих уже є шість відзнак 
— одна золота та п’ять срібних медалей. 
Серед нагород, які останніми поклали 
підопічні Світлани Саїдової до скарб-
нички, два «срібла», отримані за довіль-
ний виступ нашого дуету в складі Єлиза-
вети Яхно та Анастасії Савчук та техніч-
ну програму «синьо-жовтих» у команді. 
І хоча наші «русалки» знову залишили-

ся позаду російських грацій, але їхній 
упевнений наступ на монолітні позиції 
іменитих суперниць, не виключено, не-
забаром зможе увінчатися успіхом.
 Водночас, змістивши фокус уваги з 
Шотландії до Німеччини, з’ясувалося, 
що в іншому виді спорту, де раніше домі-

нували російські атлети, сьогодні свят-
кують успіх саме українці. 
 На чемпіонаті Європи з легкої атлети-
ки, котрий (як складова Об’єднаного ЧЄ 
з літніх видів спорту) днями розпочав-
ся в Берліні, перший комплект нагород 
розігрували майстри спортивної ходьби. 

І, що цікаво, в обох заходах — й у жінок, 
і в чоловіків — на перших ролях перебу-
вали наші співвітчизники. Так, 23-річ-
ний майстер спортивної ходьби з Калуша 
Мар’ян Закальницький виграв чоловічу 
50-кілометрову дистанцію. А його коле-
га по збірній Аліна Цвілій iз новим ре-
кордом України фінішувала другою на 
аналогічній дистанції у жінок, пропус-
тивши поперед себе лише представницю 
Португалії Інеш Енрікеш.
 Не так давно українські ходаки яскра-
во виступили на командному чемпіонаті 
світу в Китаї, де чоловічий колектив на 
чолі з Закальницьким став другим, а жі-
ночий, у якому не обійшлося без участі 
Цвілій, виборов бронзову медаль.
 Тепер же лідери синьо-жовтої коман-
ди святкують свій особистий успіх на 
чемпіонаті Європи в Берліні. Для обох 
новоспечених призерів ЧЄ з України — 
це перші в кар’єрі медалі континенталь-
ного форуму. 
 Завдяки високому подвійному сход-
женню на берлінський п’єдестал у спор-
тивній ходьбі українська збірна зроби-
ла один крок угору в медальному заліку 
Об’єднаного чемпіонату Європи з літніх 
видів спорту. «Золото» Закальницько-
го допомогло «синьо-жовтим» наздогна-
ти за кількістю медалей найвищої про-
би (по п’ять) німців. Водночас значна ма-
теріальна перевага українських спорт-
сменів у срібній колекції (десять проти 
шести) дозволила нашій збірній потісни-
ти німецьку команду з шостої позиції.
 Відзначимо, що за кількістю вигра-
ного «срібла» на Об’єднаному чемпіонаті 
Європи збірна України — лідер, відтак має 
вагомий додатковий аргумент у суперечці 
з сусідами в боротьбі за краще місце в ме-
дальному заліку. Головне, аби перемож-
ний потенціал не закінчувався. ■

Футбол
 Перша ліга. 3-й тур. «Прикарпаття» — «Аван-
гард» — 0:1, «Колос» — «Інгулець» — 0:0, «Гір-
ник-Спорт» — «Оболонь-Бровар» — 2:1, «Зірка» 
— «Дніпро-1» — 0:2, «Агро бізнес» — «Волинь» — 
0:2, «Рух» — Кобра» — 2:1, «Миколаїв» — «Балка-
ни» — 2:1, «Металіст-1925» — «Суми» — 4:1.
 Лідери: «Дніпро-1», «Волинь» — 9, «Аван-
гард», «Миколаїв» — 7, «Металіст-1925», «Суми» 
— 6.

ХРОНІКА■

ЛІТНІ ВИДИ

Не «сріблом» єдиним
Вітчизняні майстри 
спортивної ходьби зробили 
медальний дубль у перший 
змагальний день чемпіонату 
Європи з легкої атлетики

■

Мар’ян Закальницький приніс перше «золото» для української збірної 
на легкоатлетичному чемпіонаті Європи в Берліні.
Фото з сайта sport.ua.
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«Чорний козак» повертається 
Близько півтисячі небайдужих долучилися до створення кіноісторії, смачно приправленої козацькою 
міфологією, романтикою давньої України і її вічними цінностями: любов’ю, вибором та жертовністю
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Вгамуйте свого собаку! Вчо-
ра вiн так вив, що моя дочка була 
змушена припинити урок співу!
 — Вибачте, але ваша дочка по-
чала першою!

* * *
 У ресторані. Господар шеф-кухаря:
 — Так, а де ваші вчорашні кот-
лети? Відвідувачі на них сильно 
скаржилися.
 — Я з них уже зробив сьогод-
нішні.

* * *
 Хлопчик не хоче їхати в гості до 
дядька. Батько йому пояснює, що 
таке чеснота:
 — Розумієш, синку, дядько вже 
старий, він не завжди з нами буде, а 

ось його будиночок на озері комусь 
залишиться.

* * *
 — Тату, а що таке фінансовий 
геній?
 — Це, синку, та людина, яка за-
робляє більше, ніж може витратити 
його дружина.

* * *
 Змагання з плавання. До тре-
нера підходить стара бабця, про-
сить допустити, той здивувався, але 
виділяє їй доріжку. Бабця б’є світо-
вий рекорд.
 Тренер:
 — Як?
 — Так я в молодостi працювала 
у Венеції дівчинкою за викликом.

По горизонталі:
 1. Місто, яке в 1988 році прий-
мало літні Олімпійські ігри. 4. Дав-
ньогрецька статуя бога Геліоса, одне 
з семи чудес світу. 7. Парамілітарна 
українська організація, яка неофіцій-
но брала участь у збройних конфлік-
тах на Кавказі проти Росії. 8. Пристав-
ні сходи чи дощечка для потрапляння 
на борт літака чи судна. 10. Найбіль-
ший вугільний басейн Німеччини. 11. 
Перший прем’єр-міністр Демократич-
ної Республіки Конго, якого підносили 
в СРСР. 14. Нижчий дипломатичний 
ранг співробітників посольств, місій та 
апарату відомств закордонних справ. 
16. Воскоподібна суміш, яку викорис-

товують для виготовлення свічок. 18. 
Місто, в якому Ісус Христос прожив 

більшу частину життя. 19. Керамічний 
матеріал, схожий на порцеляну, пок-
ритий тонкою склоподібною плівкою 
— поливою. 21. Народна назва горіл-
ки. 24. Брат Герди. 26. Річка в Сибіру. 
27. Голлівудський актор, зірка фільмів 
«9 з половиною тижнів» та «Рестлер». 
28. Один із видів ЗМІ. 29. «... був па-
рубок моторний, і хлопець, хоч куди ко-
зак». (Іван Котляревський). 
По вертикалі:
 1. Персонаж поеми «Рамаяна», 
дружина Рами, вважається втілен-
ням богині краси Лакшмі. 2. Гірський 
хребет, що розділяє Європу та Азію. 
3. Гормон підшлункової залози, який 

вживають при лікуванні цукрового 
діабету. 4. Скляна посудина з вузьким 
горлечком, яка застосовується в хімії. 
5. Шекспірівський король. 6. «Скрип-
ка грає, ... крає – наше літо догорає» 
(пісня). 9. Руків’я батога. 12. Столиця 
американського штату Джорджія. 13. 
Скандинавський епос. 15. Зеленопи-
ке чудовисько із діснеївського муль-
тика. 17. Поетична назва обгород-
женого місця біля хати. 19. Індійсь-
кий маг і заклинач змій. 20.  «... прий-
де весна. У вітрах і снігах я дихання її 
відчуваю». (Володимир Сосюра). 22. 
Головний радник при дворі персько-
го царя Ахашверона, з іменем якого 
пов’язане єврейське свято Пурим. 23. 
У слов’янській міфології – син бога 
вогню і неба Сварги і Матері-Землі, 
бог війни й одночасно бог миру. 25. 
Антисептичний засіб. ■

Кросворд №84
від 7 серпня
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хмарність
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дощ

сніг
Південь +16…+21

 +26…+31

Дара ГАВАРРА

 Чого не зробиш, щоб підігріти інтерес публі-
ки до свого продукту. Зрештою, мега-популяр-
ний політичний серіал «Картковий будиночок» 
надлишкової реклами і не потребував. Та авто-
ри сьомого, останнього, сезону «Карткового бу-
диночка» вирішили підлити оливи у вогонь і опуб-
лікували в «Інстаграмі» анонс, який викличе чи-
мало питань у російських глядачів, але водночас 
і підігріє інтерес у решти поціновувачів серіа-
лу. А вся «фішка» в тому, що на фото в соцме-
режі зображено Кремль, залитий кров’ю. Ну, нас із 
вами це не здивує, а от як це сприймуть у самому 
Кремлі, пророкувати — простіше простого.
 На офіційній сторінці серіалу викладено три 
фото, з яких складається панорама фортеці з боку 
Москви-ріки. Під кожним знімком — підпис, із 
якого складається текст «Президенту Петро-
ву» (так звати президента Росії у серіалі). 
«У його складному становищі ми брехали 
надто довго. Ми вбивці», — йдеться в ко-
ментарі до фото.
 Через скандал із харасментом голо-
вну зірку серіалу і виконавця ролі прези-
дента США Кевіна Спейсі керівництву студії 
Netflix довелося прибрати з картини. Тізер нового сезо-
ну серіалу додав перцю, тобто перчинку, в обговоренні но-
винки сезону, адже в кріслі президента сидить Робін Райт 
(виконавиця ролі дружини Френка Андервуда, серіально-
го президента таки оф Америки) — Клер Андервуд, а 

підпис під фото дуже красномовний: 
«З Днем незалежності мене». Зйом-
ки у «Картковому будиночку» — це 
нове тріумфальне пришестя пані 
Райт на екрани, адже з часу її шале-
ної популярності у «Санта Барбарі» 
пройшло чимало часу, глядачі поча-

ли її помалу забувати. Хоча невели-
ка, але дуже яскрава роль у «Фо-

ресті Гампі» освіжила пам’ять 
кіноманів, та й роки шлюбу 

з Шоном Пеном — це вам 
ще той квест, проте сло-
ган «Повідомлення від 
президента Сполуче-
них Штатів» — кра-
щий за будь-яку рек-
ламу. Що ж, із нетер-

пінням чекатимемо 
виходу «Картко-

вого будиночка», 
адже це — ос-

танній його се-
зон. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Мабуть, зарплата турецьких учителів та-
кож не особливо тішить її отримувачів, тож 
доводиться, як кажуть у народі, «вдаватися 
на способи». Ось один такий спосіб і вигадав 
житель півдня Туреччини, за професією учи-
тель: продавав один і той самий автомобіль, 
але майже... 80 покупцям. Причому брав пов-
ну передоплату! За таку аферу він отримав не 
мало не багато — аж 50 мільйонів турецьких 
лір, що в перерахунку дорівнює, на хвилиноч-
ку, майже 10 млн. доларів США. Преса не уточ-
нює, який саме предмет викладав турецький 
Остап Бендер, але є підозра, що математику. 
 Хоча турецька економіка розвивається ус-
пішно, але все ж на тамтешніх вулицях автомо-
біль залишається розкішшю, бо коштує в са-
лоні дорогувато для місцевих споживачів, та й 

ціна на бензин стримує автомобілістів від по-
купки новенького авто. Інша справа — «поно-
шена» машина. Саме на доступну ціну (трохи 
більше 12 тис. доларів, а це — на 5 тис. мен-
ше, ніж така машина коштує зазвичай) і спо-
кусилися покупці біленького «Фольксваге-
на», який пропонував усім бажаючим Емре 
(так звуть «героя» оборудки). Щоб назбирати 
таку кількість «лохів», власнику єдиного авто-
мобіля довелося півроку водити їх за ніс, тим 

часом продаючи своє авто черговому довірли-
вому покупцю.
 Зібравши у довірливих клієнтів чималу 
суму, так званий учитель зник із горизонту, 
прихопивши всі речі зі свого житла і, звісно ж, 
отримані від обдурених автолюбителів мільйо-
ни. Та від турецьких правоохоронців не втечеш! 
Тепер підприємливому ділку доведеться не 
вчити дітей, а самому проходити університе-
ти — цього разу тюремні... ■

ПРОСВІТА

Навчання — світло
Яке привело турецького вчителя до тюрми

■

РОКІРОВОЧКА

Пані президент
На зміну Кевіну Спейсі прийшла 
його кіношна дружина

■

Робін Райт.❙

Кевін Спейсі.❙

9 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +25...+27. 

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +28...+30.

7 серпня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 23-28 градусiв, у Днiпрi бiля 
Києва — 25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +14...+16, удень +27...+29. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +27...+29.


	UM085-01.indd
	UM085-02.indd
	UM085-03.indd
	UM085-04.indd
	UM085-05.indd
	UM085-06.indd
	UM085-07.indd
	UM085-08.indd
	UM085-09.indd
	UM085-10.indd
	UM085-11.indd
	UM085-12.indd
	UM085-13.indd
	UM085-14.indd
	UM085-15.indd
	UM085-16.indd

