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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,696 грн 

1 € = 31,629 грн

1 рос. руб. = 0,412 грн

Децентралізація на паузі
В Україні відновлюється 

банківське кредитування: 

значною мірою завдяки 

суттєвому зростанню 

депозитних вкладів

Чому ЦВК замислилася 

про правомірність 

виборів в об’єднаних 

територіальних громадах?

стор. 4» стор. 6»

Справа Геннадія Кернеса 

може бути поновлена 

після розгляду апеляційної 

скарги

Незалежність — наше все.
Фото з сайта dw.com.
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Банки на своєму місці

стор. 3»

стор. 2, 5, 12»

Суд поставив крапку, 
прокуратура — три

Великий 
перехід

27 рокiв 
подолання 
iлюзiй



СЕРЕДА, 22 СЕРПНЯ 20182 ІнФорУМ
«У всьому світі знають, що Олег Сенцов — невинна людина, якій загрожує 
смерть. Необхідно діяти швидко, бо від точки неповернення політичного 
в’язня відокремлюють лічені дні». 

Володимир Шпинь, представник української діаспори у Франції

УКРАЇНА МОЛОДА

 Що таке Незалежність для 
кожного з нас? Це можливість 
жити, працювати на своїй, 
батьківській землі. А для цьо-
го мають бути високі зарпла-
ти, доступні кредити для мо-
лоді, щоб люди не їхали за кор-
дон у пошуках кращої долі, а 
мали достойну роботу в рід-
ній країні. Ми створимо умо-
ви, щоб мільйони заробітчан 
повернулися додому, до своїх 
родин, які на них чекають де-
сятки років.
  Це повага до старості. 
Пенсіонери, особливо в сільсь-
кій місцевості, все життя важ-
ко пропрацювали за мішок де-
рті, а сьогодні не можуть звес-
ти кінці з кінцями на мізерні 
виплати. Пенсії мають бути 
високими, а ціни на ліки — до-
ступними. Щоб люди не вижи-
вали, а щасливо доживали свій 
вік — вони на це заслужили.
  Це гідне майбутнє для на-
ших дітей та онуків. А найкра-
ща інвестиція в майбутнє — це 
знання і здоров’я, про яке тре-
ба дбати змолоду. Тому ми до-
биваємося збільшення фінансу-
вання освіти і спорту, побудови 
шкіл, дитсадків, спортивної ін-
фраструктури в містах і сели-
щах.
  Це безпечні вулиці та мир на 
наших кордонах, що неможливо 
без сильної армії. Військові ма-
ють бути нагодовані, озброєні, 
а їхні родини — соціально захи-
щені.
  Це безкрайні ліси та родю-
чі землі, які годують українців 
і які ми нікому не дамо в нас за-
брати. Моя команда добилася 

заборони на вивіз лісу, на про-
даж землі.  Ми конституційно 
закріпимо землю навічно за ук-
раїнськими фермерами і не доз-
волимо торгувати національ-
ними багатствами.
  Це потужна промисловість 
і виробництво, відновлення 
стабільної роботи заводів та 
фабрик. Держава повинна жорс-
тко відстоювати національні 
інтереси на зовнішніх ринках, 
створювати умови для реаліза-
ції продукції на внутріш ньому 
ринку, захищати власного 
виробника, на що націлений 
наш законопроект «Купуй ук-
раїнське, плати українцям». 
Щоб бути багатими, потрібно 
торгувати не сировиною, а про-
дукцією. Вивозити не метал, а 
трактори і комбайни, які в нас 
не гірші за імпортні!

  Це багате село. А село не-
можливо уявити без корови. 
Саме вона є символом багатс-
тва кожної родини. Корова 
має стати нашою національ-
ною ідеєю. Коли ми повернемо її 
в кожну хату, коли наші діти 
будуть пити справжнє домаш-
нє молоко, а не пальмову олію 
— ми відродимо село. Для цього 
потрібні державні дотації на 
тваринництво, агропереробка 
в селі, пільговий режим оподат-
кування, дешеві кредити фер-
мерам.
  Це наведення порядку, при-
пинення хаосу та анархії.
  Такою я бачу по-справжньо-
му незалежну Україну, і ми ра-
зом її збудуємо.
  Із Днем Незалежності, ук-
раїнці!
  Ваш Олег ЛЯШКО

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Окупанти знову почали 
гатити по українських по-
зиціях із важкого озброєн-
ня (не використовували за-
боронену Мінськими домов-
леностями великокаліберну 
зброю лише один день — у 
неділю). Загалом 20 серпня 
вони 23 рази відкривали во-
гонь.
 Російські окупаційні 
війська стріляли з гранато-
метів, великокаліберних ку-
леметів i стрілецької зброї, а 
на окремих напрямках — із 
мінометів калібру 82 мм. 
 Ворог вів прицільний во-
гонь по захисниках Кримсь-
кого, Світлодарська, Попас-
ної, Мар’їнки, Гнутового, 
Павлополя, Лебединсько-
го, Водяного, Широкиного. 
Поблизу Лебединського про-
тивник застосував проти на-
ших захисників 82-мiлiмет-
ровi міномети. Також оку-
панти здійснили обстріл із 
120-мiлiметрових мінометів 
околиць населеного пункту 
Новолуганське. Унаслідок 
обстрілів двоє наших вій-
ськовослужбовців отрима-
ли поранення. За даними 
української розвідки, троє 
окупантів загинуло, ще двоє 
— отримали поранення.
 Станом на сьому годи-
ну ранку 21 серпня воро-

ги двічі обстріляли пози-
ції українських захисників 
у районі населених пунктів 
Лебединське та Водяне з оз-
броєння БМП i великокалі-
берних кулеметів.
 Як заявив голова Лу-
ганської обласної військо-
во-цивільної адміністрації 
Юрій Гарбуз, найманці РФ 
обстріляли в обід 20 серпня 
житловий сектор у Станиці 
Луганській (район водолаз-
но-рятувальної станції). «По 
житловому сектору було ви-
пущено близько 12 боєпри-
пасів. Імовірно, застосову-
вали міномети калібру 82 
мм із використанням оскол-
ково-фугасних снарядів, 
які розривалися в повітрі, 
що збільшувало площу ура-
ження. В результаті обстрі-
лу було пошкоджено лінію 
електропередач, осколками 
посікли городи», — зазна-
чив голова адміністрації. 
 Місцеві жителі підтвер-
дили масований обстріл, iз 
ними поспілкувалися пред-
ставники СЦКК і Спеціаль-
ної моніторингової місії 
ОБСЄ, які прибули на місце 
події для фіксації обстрілу. 
 «На жаль, подібні прово-
кації російських окупацій-
них військ на нашій тери-
торії не припиняються», — 
резюмував керівник Луган-
щини. ■

Ірина КИРПА

 Політичний в’язень росій-
ської колонії «Білий вед-
мідь» перебуває у критично-
му стані, але не здається. Йо-
го вимога — випустити всіх 
невинно засуджених в’язнів 
совісті — знайшла підтрим-
ку в серцях мільйонів людей 
усього світу. Однак, як за-
значають політичні експер-
ти, у лідера Росії Володимира 
Путіна існує особлива непри-
язнь до Олега Сенцова за те, 
що одного разу український 
режисер назвав його «крива-
вим карликом».
 Посіпаки Кремля вико-
ристовують ув’язнених, не-
мов козирну карту в боротьбі 
за зміну влади в Україні. Ад-
же саме той кандидат, який 
зуміє домовитися про обмін 
полоненими, отримає біль-
ше шансів перемогти у пре-
зидентських перегонах 2019 
року.
 — Навіть Надія Савчен-

ко перебувала в більш ком-
фортних умовах та зуміла 
вийти на волю завдяки під-
тримці Путіна, — констатує 
керівник Центру приклад-
них політичних досліджень 
«Пента» Володимир Фесен-
ко. — Раціональні інтере-
си Путіна повинні змусити 
його звільнити Олега Сенцо-

ва, адже розраховувати на 
його співчуття у даній ситу-
ації не доводиться. Одним із 
найважливіших індикаторів 
того, що справа зрушила з 
мертвої точки, буде скасу-
вання виборів на окупованій 
Росією території ОРДЛО во-
сени нинішнього року.
 Питання обміну полоне-
ними між Росією та Украї-
ною обговорювалося й під 
час зустрічі Володимира 
Путіна з Ангелою Меркель у 
Берліні. Йшлося про тоталь-
не порушення з боку Росії 
Мінських угод, а також про 
бажання європейських полі-
тиків створити на сході Ук-
раїни тимчасову міжнародну 
адміністрацію та ввести ми-
ротворчі сили ООН.
 Водночас активісти ук-
раїнської діаспори у Франції 
записали відеозвернення до 
президента цієї країни Емма-
нуеля Макрона. Вони попро-
сили главу європейської дер-

жави посприяти звільненню 
українського режисера Оле-
га Сенцова, засудженого в 
Росії до 20 років позбавлення 
волі.
 — У всьому світі зна-
ють, що Олег Сенцов — не-
винна людина, якій загро-
жує смерть, — говорить у 
відео зверненні до Емманю-
еля Макрона, розміщено-
му на каналі Youtube, один 
з учасників акції Володимир 
Шпинь. — Необхідно діяти 
швидко, бо від точки непо-
вернення політичного в’язня 
відокремлюють лічені дні. Я 
поділяю принципи та девіз 
Франції: «Свобода, рівність і 
братерство!». Тому приєдну-
юся до прохання моїх друзів 
звільнити всіх українських 
арештантів, які винні лише 
в тому, що не прийняли оку-
пацію своєї Батьківщини, не 
прийняли окупацію Криму 
Росією...
 До закликів звільни-

ти Олега Сенцова приєдна-
лися й представники по-
сольств України в США та 
Великобританії. В офіційно-
му повідомленні посольства 
у Лондоні йдеться про те, що 
шляхетний вчинок Сенцо-
ва, який заступився за всіх 
в’язнів совісті, заслуговує на 
повагу. 
 У дипвідомстві висловили 
подяку міжнародній організа-
ції PEN International, яка ого-
лосила марафон збору листів 
підтримки для Олега Сенцова, 
а також закликали всіх парт-
нерів випустити реліз із вимо-

гою до президента Російської 
Федерації негайно звільнити 
Олега Сенцова.
 На даний час в’язень 
совісті переживає вже тре-
тю кризу поспіль, після чого 
в організмі Сенцова почнуть-
ся незворотні та фатальні для 
життя реакції. Незважаючи 
на потужну підтримку з боку 
світової громадськості, Путін 
категорично відмов ляється 
випустити на свободу люди-
ну, яка наважується казати 
правду та відверто вислов-
лювати свою любов до Ук-
раїни. ■

У ПОЛОНІ

Фатальна цифра 
Учора минуло рівно 100 днів голодування 
Олега Сенцова

■

НА ФРОНТІ

Провокації як 
особливість 
гібридної війни
Окупанти продовжують накривати 
снарядами мирне населення

■ПЕРЕДСВЯТКОВЕ

Незалежність — це робота і 
достойна зарплата для українців!
Двадцять сім років тому ми відновили Незалежність нашої України

■

Колишній фотокор «УМ» Іван Любиш-Кірдей із маленькою 
донечкою Сашею на акції підтримки Олега Сенцова.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙
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Крива 
смерті 
Нові деталі жахливої 
ДТП з українцями 
у Польщі
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Як відомо, в п’ятницю, 17 сер-
пня, екскурсійний автобус, що віз 
українців зі Львова до Відня, потра-
пив в жахливу ДТП. За 50 кіломет-
рів від села Лещава-Долішня маши-
на на серпантині не вписалася в по-
ворот, знесла всі загорожі й полеті-
ла з тридцятиметрового схилу. Троє 
людей загинули. Ще півсотні опини-
лися в лікарні. Серед постраждалих 
було 10 дітей. Загалом в автобусі по-
дорожували 54 людини.
 Місце ДТП усе ще вивчають слід-
чі, в результаті ґрунтовного моніто-
рингу з’явилося чимало важливих 
подробиць. Виявляється, аварія 
сталася саме в найнебезпечнішій 
частині дороги. Тут стояв символіч-
ний хрест. Цю частину траси поля-
ки називають не інакше, як кривою 
смерті. Вона різко повертає май-
же на 90 градусів. Усюди поперед-
жувальні знаки. Та водій їх про-
ігнорував. За попередніми дани-
ми слідства, винуватцем трагедії 
є саме він, адже перевищив швид-
кість: при дозволених 30 кіломет-
рах на годину розігнався до 80. 
42-річ ного керманича ареш тува-
ли на три місяці.
 Підозрюваному інкримі-
нують спричинення катастро-
фи з групою людей. Йому загро-
жує позбавлення волі від одно-
го року до десяти. Чоловік не виз-
нав своєї ви ни і заявив, що не помітив 
дорожній знак, який інформував про 
обмеження швидкості, бо не був оз-
найомлений із цим маршрутом.
 «Я збоку сиділа, я бачила ту всю 
дорогу. Я бачила той поворот, його 
було чітко видно, такий дуже закру-
чений. Він поїхав просто рівно і кри-
чав, що він не справляється. Казали, 
що то гальма відмовили. Я не вірю. 
Бо до цього ми гальмували і все було 
добре. Він просто перевищив швид-
кість і не знав дороги», — розповіла 
подробиці журналістам львів’янка 
Тетяна Ярумків.
 Автобус мав їхати до Відня вза-
галі іншою дорогою. Почесний кон-
сул України у Перемишлі Александр 
Бачик зазначив, що автобус із турис-
тами зі Львова декілька разів на-
магався перетнути кордон із Поль-
щею в різних пунктах пропуску, але 
всюди були черги, тому водій вирі-
шив обрати саме цей маршрут.
 Поїздку організовував львівсь-
кий туроператор «Аккорд-тур». 
Представники фірми спромоглися 
прокоментувати ситуацію лише че-
рез дві доби з моменту ДТП. «Ми пе-
ребуваємо на постійному зв’язку з 
консулом України в Любліні, з пра-
воохоронними органами Польщі, 
лікувальними закладами, де роз-
міщені туристи, службами МЗС, а 
також з відповідними страховими 
компаніями, — повідомили в тур-
фірмі. — На даний час туристам на-
дається вся необхідна медична та 
правова допомога силами та коштом 
відповідних служб, у тому числі й за 
наш кошт».
 Там також розповіли, що в Поль-
щі перебуває їхній представник, а в 
офісі турфірми створено робочу гру-
пу з допомоги постраждалим турис-
там та для зв’язку з родичами.
 Наразі реабілітованих постраж-
далих уже виписують iз лікарень i 
повертають додому. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Генеральна прокуратура подала апе-
ляційну скаргу до Київського районно-
го суду міста Полтави, де недавно була за-
крита справа Геннадія Кернеса та його охо-
ронців Віталія Бліннікова та Євгена Сми-
цького. Як «УМ» уже повідомляла, всіх 
трьох підозрюють у викраденні та побитті 
двох євромайданівців. Суддя Андрій Ан-
тонов поставив у гучній справі крапку, мо-
тивуючи своє рішення систематичною не-
явкою прокурорів на судові дебати. Проте 
трирічний марафон навряд чи після цього 
буде завершено. «Дані про винесення суд-
дею завідомо неправосудного рішення вне-
сені до ЄРДР, це зробила прокуратура Пол-
тавської області. ГПУ також буде вносити 
такі дані до ЄРДР, — повідомила на брифін-
гу заступник Генпрокурора Анжела Стри-
жевська. — Організацію, проведення досу-
дового розслідування доручено відповідно-
му органу досудових розслідувань». 
 Реакція Андрія Антонова на дії опо-
нентів виявилася не менш радикальною. 
Він подав до Вищої ради правосуддя дві за-

яви — про відставку та втручання в його 
суддівську діяльність. На його думку, дії 
прокурорів, які не прийшли на засідання, 
«позбавили суд можливості винести ви-
рок по суті», а відкрите проти нього про-
вадження є тиском і дискредитацією. Той 
факт, що Національне агентство з питань 
запобігання корупції вирішило перевірити 
його електронну декларацію за 2015-2017 
роки, він також вважає «розправою за ви-
несене рішення». У своїй заяві суддя поп-
росив «вжити заходи iз забезпечення неза-
лежності суддів і авторитету правосуддя».
  Утім не виключено, що для певної стур-
бованості в пана Антонова можуть бути й 
інші причини. Як повідомив сайт «24tv.
ua», суддя до своїх декларацій iз нерухо-
мості вніс лише скромну земельну ділян-
ку, в той час, коли батьки його дружини 
володіють трьома квартирами, останню з 
яких придбали в червні цього року. Вони 
також мають два недешеві автомобілі — 
Mercedes-Benz i BMW, хоча не займають-
ся крупним бізнесом. 
 У Вищій Раді правосуддя заяви Андрія 
Антонова прийняли і мають намір провес-
ти перевірку, аби встановити, чи насправ-

ді було втручання у його діяльність. «Оста-
точне рішення прийматиметься більшістю 
складу ВРП, — повідомила прес-секретар 
Вищого адміністративного суду України 
Оксана Лисенко. — Рада може як прийня-
ти факти реагування, так і відмовити вжи-
ти такі заходи». ■

Олена ГОРІШНЯНСЬКА 

 «Золотий хрест бойової 
заслуги» начальника штабу 
УПА-Південь Василя Процю-
ка («Кропиви») та «Золотий 
хрест заслуги» командувача 
УПА-Південь Василя Кука пе-
редали днями до фондів Націо-
нального музею історії Украї-
ни. Родинні реліквії музейним 
хранителям вручили нащад-
ки командирів УПА — Мико-
ла Процюк iз донькою Іриною 
Жіраде та Юрій Кук. 
 Спочатку нагороди нада-
ли для виставки «Борці за Ук-
раїнську Державу», присвя-
ченої історії УПА. А згодом 
родини Процюків і Куків ви-
рішили, що відзнаки мають 
стати постійними експоната-
ми НМІУ. До речі, золоті хрес-

ти виготовлені за ескізами сла-
ветного повстанського митця 
Ніла Хасевича. 
 Василь Процюк був від-
значений нагородами двічі — 
у 1945-му та 1952-му роках. 
Причому два рази посмертно, 
адже ще 1944 року загинув у 
бою з підрозділом НКДБ. 
 Під час урочистої цере-
монії передачі нагород син Ва-
силя Процюка, пан Микола, 
зізнався, що правду про бать-
ка в його родині приховували, 
а всі фотокартки і документи 
були знищені. «Про нагороди 
батька я дізнався не так дав-
но. Один iз бойових хрестів я 
передаю до музею. А інший — 
наймолодшому онукові Пав-
лу, який хоч і мешкає у Фран-
ції, проте знає про прадіда і ще 
принесе багато добра для Ук-

раїни», — сказав Микола Про-
цюк. 
 Приємною несподіванкою 
для всієї його родини став пор-
трет Василя Процюка «Кропи-
ви», подарований директор-
кою НМІУ Тетяною Сосновсь-
кою. Його намалювали за єди-
ною збереженою фотографією 
повстанського командира. 
 Ірина Жіраде, онука Васи-

ля Процюка, висловила надію, 
що нагороди в експозиції про-
відної музейної установи бачи-
тимуть наступні покоління. А 
це тільки зміцнить зв’язки на-
щадків родини Процюків з Ук-
раїною. 
 Колекція НМІУ попов-
нилася також нагородою ос-
таннього головнокомандува-
ча УПА Василя Кука. Його 
син Юрій Кук передав до му-
зею Золотий хрест бойової за-
слуги, яким був нагородже-
ний батько. До речі, це вже не 
перший факт співпраці музею 
з родиною командира. Міся-
ць тому племінниця Василя 
Кука, Ольга Филимонівна, 
передала до фондів НМІУ ще 
одну автентичну річ, яка на-
лежала «Лемішу», — виши-
тий матір’ю рушник, який ко-
мандир завжди носив при собі 
як оберіг. Перед виходом з 
ув’язнення 1960 року Василь 
Кук попросив, щоб йому по-
вернули лише цей рушник. 
 Нагороди командирів 
УПА, рідкісні фотокартки 
бійців, листи, щоденники, бі-
дон iз повстанським архівом 
— все це можна оглянути на 
виставці в Національному му-
зеї історії України. Триватиме 
вона до середини жовтня. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Російський ракетно-космічний центр 
«Прогрес» приступив до виробництва 
останньої ракети «Союз-ФГ», де вико-
ристовуються комплектуючі українсь-
кого виробництва. Йдеться у першу чер-
гу про системи управління (свого роду 
«мозок» літаючого апарата), що випус-
каються харківськими ПАТ «Хартрон» 
та ДНВП «Об’єднання «Комунар». Про 
це повідомив сайт Державного косміч-
ного агентства України (ДКАУ) з поси-
ланням на російські інформаційні дже-
рела. 
 Перейти на власні комплектуючі 
в РФ вирішили ще на початку 2000-х 
років. Утiм обійтися власними силами 
самарські ракетобудівники зможуть 
лише у 2020-му. Нинішній і наступний 
роки вони оголосили перехідним періо-
дом, у ході якого використовуватимуть 
українські аналоги. «На завершальній 
стадії виробництва перебуває одна ра-

кета «Союз-ФГ», а ще одна — на стадії 
підготовки, — повідомляють джерела 
у російській космічній галузі. — Зараз 
для неї йде замовлення комплектуючих 
і збірка окремих вузлів». 
 У свою чергу, підприємства вітчиз-
няної космічної галузі поступово пере-
ходять на співпрацю із західними пар-
тнерами. Днями Колегія ДКАУ підбила 
підсумки роботи за перше півріччя цьо-
го року, озвучивши досить перспективні 
дані: обсяг експорту до країн ЄС, США та 

інших держав склав понад 877 мільйонів 
гривень, що становить 90,1 відсотка від 
загальної суми експорту продукції. Цей 
же період із прибутком завершили п’ять 
провідних підприємств галузі — ПАТ 
«Хартрон», ДП «ВО «ПМЗ імені О. М. Ма-
карова», ДП НДТІП, ВО «Київприлад», 
ДП «Укркосмос». За підсумками пер-
шого півріччя, до бюджетів усіх рівнів 
та державних цільових фондів сплачено 
630,231 мільйона гривень, в тому чис-
лі до бюджету — 434,686 мільйона гри-
вень.
 Високий рівень українських підпри-
ємств космічної галузі підтверджує їхня 
співпраця з NASA. Скажімо, кілька днів 
тому «Південмаш» із Миколаївського 
порту відправив на адресу Національ-
ного космічного агентства США дві ос-
новні конструкції першої ступені раке-
ти-носія «Антарес». У кооперації за цим 
проектом беруть участь КБ «Південне», 
«ПМЗ імені О. М. Макарова», «Хартрон-
ЮКОМ», «Хартрон-АРКОС», «Чезара» 
та «Рапід». ■

НАМ СВОЄ РОБИТЬ

Нехай летять
Російські ракетобудівники 
вирішили обійтися без 
українських комплектуючих

■

ТАКА ФЕМІДА

Суд поставив крапку, прокуратура — три
Справа Геннадія Кернеса може бути поновлена 
після розгляду апеляційної скарги

■

ІСТОРІЯ

Золоті хрести
Музейна колекція поповнилася 
нагородою останнього 
головнокомандувача УПА Василя Кука

■

Золоті хрести виготовлено 
за ескізами славетного 
повстанського митця 
Ніла Хасевича.
Фото надане НМІУ.

❙
❙
❙
❙
❙

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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«ЦВК не затягує з виборами, вона фактично заблокувала питання 
формування ОТГ і питання децентралізації як такої, оскільки фінальним 
етапом є формування органів через вибори, які призначає ЦВК».

Іван Лукеря
експерт «Реанімаційного пакета реформ»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Якщо ключові для країни вибори — пре-
зидентські та парламентські — за-
плановано на наступний рік, то цього 
року мали відбутися чергові вибори в 
об’єднаних територіальних громадах 
(ОТГ). Їх повинні були призначити на 
28 жовтня. Йшлося приблизно про со-
тню ОТГ, де проживає близько мільйо-
на вибор ців. Однак несподівано для всіх 
Центр виборчком заблокував цей про-
цес, чим занурив Прем’єра Гройсмана у 
непідробний розпач. Адже глава уряду 
вважає децентралізацію своїм персо-
нальним досягненням та однією з найус-
пішніших реформ. Проте що ж сталося? 

Як сумніви здолали ЦВК
 «9 серпня Центральна виборча ко-
місія звернулася до комітету Верхов-
ної Ради з питань правової політики та 
правосуддя щодо надання роз’яснень 
у зв’язку з неузгодженостями законо-
давства про референдуми, можливості 
призначення в установленому законом 
порядку Центрвиборчкомом перших і 
додаткових місцевих виборів без про-
ведення місцевого референдуму щодо 
підтримки добровільного об’єднання 
територіальних громад, добровільного 
приєднання до об’єднаної територіаль-
ної громади».
 Це офіціоз й одночасно — роз’яснен-
ня від ЦВК логіки її дій. Член ЦВК Жан-
на Усенко-Чорна додає до сказаного, що 
в частині громад мешканці воліють про-
ведення референдуму, і саме це, мовляв, 
є перешкодою для призначення виборів. 
Проте незрозуміло, яким чином ці речі є 
взаємопов’язаними.
 Рiч у тiм, що в Україні від 1991 року 
діяв Закон «Про всеукраїнський та міс-
цеві референдуми», який частиною 2 
статті 6 встановлював необхідність про-
ведення місцевого референдуму для 
об’єднання кількох територіальних оди-
ниць. У 2012 році в Україні було ухвале-
но новий Закон «Про всеукраїнський ре-
ферендум». Один пункт у його Перехід-
них положеннях скасував дію поперед-
нього закону, а відтак чинність втрачав 
і пункт останнього про проведення міс-
цевого референдуму для створення ОТГ. 
Однак 26 квітня 2018 року Конституцій-
ний суд визнав новий закон неконститу-
ційним, через що він втратив чинність.
 Та вся ця казуїстика не означає, що 
наразі відновлено чинність старого за-
кону 1991 року. Отже, з юридичної точ-
ки зору, в українському законодавстві є 
прогалина щодо регулювання референ-
думів, проте зовсім не йдеться про необ-
хідність проведення місцевого референ-
думу для формування ОТГ. 
 Крім того, створення ОТГ регламен-
тується спеціальним Законом «Про доб-
ровільне об’єднання територіальних 
громад», який має вищу силу. Цей закон 
передбачає два альтернативнi варіанти 
утворення громад: ОТГ можна утворити 
або шляхом ухвалення місцевими рада-
ми відповідного рішення, або шляхом 
винесення цього питання на місцевий 
референдум.
 Таким чином, руки у ЦВК у будь-
якому разі розв’язано. До того ж незро-
зуміло ще одне: чому сумніви подібно-
го штибу здолали цевекістів саме зараз, 
на третьому році проведення виборів до 
ОТГ? Нагадаємо, що з моменту набран-
ня чинності Законом «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» у 
березні 2015 року та до сьогодні було ут-
ворено вже 668 об’єднаних територіаль-
них громад.
 Експерт Іван Лукеря у коментарях 
ТСН наголошує, що ЦВК не тільки від-
мовилася виконувати закон про ОТГ, а 
й порушила конституційні права грома-
дян, які пройшли обговорення й ухвали-
ли рішення про створення ОТГ. Згідно з 
Конституцією, люди мають право обира-
ти й бути обраними. Тим часом жовтневі 
вибори можна вже вважати зірваними. 
Рішення щодо їх проведення мало бути 
ухвалене до 17 серпня, але цього так і не 
відбулося. 

Тягнемо час і реформи
 Для того, щоб зі спокійною душею 
призначати вибори, ЦВК надумала 
звернутися по роз’яснення до профіль-
ного комітету Верховної Ради. Дарма, 
що зараз — канікули, парламент, умов-
но кажучи, замкнено, тож раніше вере-
сня «крик душі» Центрвиборчкому ніх-
то розглядати не стане. 
 До того ж, досі здавалося, що в країні 
є тільки один рефері, котрий видає тлу-
мачення правомочності законів — Конс-
титуційний Суд. Ситуація ж, у якій Цен-
трвиборчком запитує комітет Верховної 
Ради, чи слід йому виконувати чинний 
закон, — ухвалений тією ж таки Верхов-
ною Радою! — є цілковито абсурдною.
 Ясна річ, що закони в Україні не ви-
конують. І функціонування вже неле-
гітимної ЦВК, котра давно мала прой-
ти ротацію (але, схоже, лишатиметься 
в теперішньому складі до наступних ви-
борів) — зайве цьому підтвердження. І, 
до речі, якщо вже говорити про неузго-
дженості, то їх не бракує в лавах само-
го Центрвиборчкому, представники яко-
го демонструють протилежні підходи до 
проблеми. Так, заступник голови ЦВК 
Андрій Магера на останньому засідан-
ні Центрвиборчкому намагався поста-

вити на голосування скасування рішен-
ня ЦВК від 9 серпня, а також порушити 
питання про призначення виборів, але 
співчуття в колег не знайшов. Магеру 
підтримали лише п’ятеро з одинадцяти 
присутніх на засіданні членів ЦВК. 
 Але повернемося до виборів. Уявімо, 
що восени, коли збереться парламент, 
комітет ВР задовольнить сумніви ЦВК і 
дасть такі правові коментарі, котрі зму-
сять Центрвиборчком узятися до спра-
ви, але час буде втрачено. «Через пізні 
вибори в ОТГ залишиться всього декіль-
ка днів, щоб провести інвентаризацію та 
спланувати бюджет на 2019 рік. Зробити 
це буде дуже складно. У нашій практи-
ці були громади, які проходили вибори 
у грудні. Через те, що все робилося по-
хапцем, десь у середині наступного року 
бюджетні процеси вилазили боком, тому 
що щось недорахували, комусь зарпла-
ти не врахували тощо», — говорить в 
інтерв’ю ЗМІ юрист Волинського цент-
ру розвитку місцевого самоврядування 
Андрій Погорілий.
 Не розуміє, навіщо було затівати 
подібну бучу, і нардеп Олександр Чер-

ненко, який є головою підкомітету з пи-
тань виборів і референдумів Комітету 
Верховної Ради з питань правової полі-
тики і правосуддя, куди ЦВК і направи-
ла свій запит. Черненко заявив, що ло-
гіки у діях ЦВК просто немає, і закли-
кав комісію призначити вибори на жов-
тень.
 «Очевидно, що є законодавча прога-
лина щодо проведення всеукраїнсько-
го і місцевих референдумів, фактично, 
закон, який був чинний, визнаний не-
конституційним, а іншого немає, про-
те не розумію, як це пов’язано з неба-
жанням ЦВК призначати перші й інші 
повторні місцеві вибори, у тому числі в 
об’єднаних громадах. Це абсолютно не-
залежні один від одного речі», — сказав 
він.
 Але найбільше обурення, як уже 
було сказано на початку, ситуація з від-
термінованими виборами викликала у 
Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана. «Це рішення створює ризик 
гальмування децентралізації, яка сьо-
годні є однією з найбільш успішних і за-
требуваних реформ. Саме заради прове-
дення децентралізації я прийшов 2014 
року працювати в уряд, тому що був і за-
лишаюсь переконаним: децентралізація 

— це шлях до створення якісних умов 
життя в кожному місті і селі України». 
 «...Я закликаю Центральну вибор-
чу комісію переглянути своє рішення і 
знайти можливість сприяти проведен-
ню виборів в тих громадах, де вони були 
заплановані. Децентралізацію не мож-
на зупиняти», — емоційно заявив Грой-
сман.

Шукай, кому вигідно
 Але яка справжня причина того, що 
відбувається довкола виборів в ОТГ? 
Виглядає на те, що тут є два ймовірні 
пояснення. Перше: все, що відбувається 
зараз довкола ОТГ, є продовженням вій-
ни між Прем’єром Гройсманом та Пре-
зидентом Порошенком. Відомою є версія 
про те, що восени відбудеться звільнен-
ня Прем’єра для того, аби було на кого 
навісити підвищені тарифи за побуто-
вий газ. Та й загалом — аби було кого 
зробити цапом-відбувайлом та вивести 
з-під удару Порошенка напередодні пре-
зидентських виборів.
 Цей сценарій імовірний, хоча й пере-
дбачає напругу в стосунках між БПП та 

«Народним фронтом». З іншого ж боку, 
коаліції і так давно не існує, під потрібні 
голосування збирають ситуативну біль-
шість абощо. Якщо виходити з «підстав-
ляння» Гройсмана, то немає нічого див-
ного в тому, що очільнику Кабміну на-
самкінець вирішили ще й «підгадити» з 
його «найуспішнішою реформою». Зро-
бити, так би мовити, контрольний пост-
ріл у голову, щоб Прем’єр, який прова-
лив ще й децентралізацію, остаточно пе-
рейшов до категорії політичного маргі-
несу. 
 Друге, альтернативне, пояснення та-
кож пов’язане з президентськими виб-
орами. Під які важливо акумулювати 
якомога більше чистого й нескаламу-
ченого, «не розведеного» демократією 
адмінресурсу. А відтак — жодних 
об’єднаних громад, лише диктат глав де-
ржадміністрацій та перекуплених очіль-
ників ви борних органів. Тим паче що й 
президентська «Солідарність» демонс-
трує на ви борах в ОТГ доволі скромні ус-
піхи: на останніх ця політсила перемог-
ла лише у трьох областях. Ще однієї по-
разки восени, за півроку до часу «Х», 
Порошенкові аж ніяк не треба.
 Наразі Президент планує спертися на 
мерів великих міст (в цей «кейс» добре 
лягає нещодавнє закриття кримінально-
го провадження щодо Кернеса), і це — в 
першу чергу. Друга зацікавленість Бан-
кової — природно, голови ОДА. Що ж 
стосується ОТГ, то якщо там не можуть 
забезпечити перемогу потрібних канди-
датів, то вибори краще не проводити вза-
галі. Очевидно, над реалізацією цієї за-
дачі й працює Центрвиборчком чи, при-
наймні, певна його частина. 
 Що ж стосується громад як таких 
(уже безвідносно до Гройсмана чи По-
рошенка), то тут i справді є привід для 
звернення до Конституційного Суду. Річ 
у тім, що законотворці, не довго думаю-
чи, «відв’язали» так звану децентраліза-
цію від змін до Конституції. Тобто в іде-
алі ці два процеси мали б іти паралельно, 
але на практиці створення об’єднаних 
територіальних громад обігнало пере-
кроювання Основного закону. 
 Запропонована можливість об’єд-
нання у територіальні громади не тіль-
ки сіл, а й селищ та міст не узгоджуєть-
ся з частиною першою статті 140 Кон-
ституції України, згідно з якою тери-
торіальною громадою може бути лише 
«добровільне об’єднання у сільську гро-
маду жителів кількох сіл», котре по-
винно мати статус адміністративно-те-
риторіальної одиниці. 
 Потрібно, аби структура тери-
торіальних громад відповідала системі 
адміністративно-територіального уст-
рою, а не навпаки. Виправленням ситу-
ації могло б бути ухвалення закону про 
адміністративно-територіальний уст-
рій, що так і не зроблено від 1996 року 
і дотепер. Окрема новела — це існуван-
ня поряд із новими виборними органа-
ми «старих» районних адміністрацій, 
які можуть входити в клінч із громада-
ми. От чим насправді є улюблена рефор-
ма Гройсмана. 
 Та хай там як, а потуги ЦВК підігра-
ти інтересам влади ще більш жалюгідні, 
аніж спроби цієї самої влади «реформу-
вати» країну. Прикметно, що Президент 
Петро Порошенко, до якого звернулися 
представники громадських організацій 
з приводу останньої колізії довкола ви-
борів, поки що мовчить. Що зайвий раз 
засвідчує: новостворені ОТГ і мільйон 
громадян України вкотре стали пішака-
ми у великій передвиборчій грі, котру 
політикум веде відкрито, нікого не со-
ромлячись. ■

КОЛІЗІЇ

Децентралізація на паузі
Чому ЦВК замислилася про правомірність виборів в об’єднаних 
територіальних громадах?

■

ЦВК взяла паузу в призначенні виборів до ОТГ. Тепер слово за парламентом...❙

Новостворені ОТГ і мільйон громадян України вкотре стали 
пішаками у великій передвиборчій грі, котру політикум веде 
відкрито, нікого не соромлячись.
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Василь МИКОЛЕНКО

Про українську незалежність, про де-
мократію і про реформування, а ще 
про досягнення і проблеми сьогодення 
— в інтерв’ю політичного і громадсь-
кого діяча, голови Черкаської облад-
міністрації (2005—2010 роки), а нині 
— ректора Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельниць-
кого Олександра Черевка. 

 ■ Олександре Володимировичу, як ви 
оцінюєте шлях, пройдений нашою де-
ржавою за 27 років незалежності? Що 
вдалося, а що ні?
 — Процес становлення незалежної 
держави непростий. Оцінюючи пройде-
ний шлях, ми бачимо здобутки і прора-
хунки. Переконаний, що найважливі-
шим досягненням цього періоду є ут-
вердження громадянського суспільства 
та української політичної нації. Саме 
громадянське суспільство активно про-
тистояло проявам свавілля у 2004 році 
під час Помаранчевої революції та в 
2013-му під час Революції гідності, саме 
воно першим стало на захист сувереніте-
ту і територіальної цілісності держави у 
2014-му. 
 Відзначу, що з перемогою Помаран-
чевої революції такі поняття, як демок-
ратія, свобода слова, стали нормою нашо-
го життя. Я добре пам’ятаю, як у 2002—
2004, будучи державним службовцем, 
єдиний з обласних керівників став проти 
системи. Тоді не можна було нічого писа-
ти, говорити. Натомість зараз будь-хто 
може прийти будь-куди зі своїми вимога-
ми, плакатами, протестами. Вважаю, це 
й наше досягнення — всіх, хто впродовж 
років по цеглині будував демократію. 
 Погоджуюся, що нам не все вдало-
ся зробити. Чимало питань має виріши-
ти і нинішня державна влада. Зокрема, 
в умовах сучасних викликів і гібридної 
війни особливої актуальності набула про-
блема української ідентичності. Коли ми 
обирали Президента, то з 60 заявлених ре-
форм найголовнішою була названа попу-
ляризація України у світі. Але чомусь на 
її реалізацію — здійснення мовної політи-
ки, розвиток інформаційного простору, 
формування позитивного образу України 
— ніколи не вистачає грошей. Тут можна 
повчитися навіть у нашого одвічного воро-
га — Росії. Ми постійно бачимо, як вона 
себе популяризує у світі, як розширює свій 
інформаційний простір, як просуває ідею 
«руского міра». 
 Тож, на мій погляд, сучасне націо-
нально-патріотичне виховання має бути 
більш системним і продуманим, з мак-
симальним використанням виховного 
потенціалу нашої історико-культурної 
спадщини. У цій роботі слід опиратися 
не тільки на заклади освіти, культури і 
мистецтва, а й на громадськість, пере-
дусім осередки творчих спілок — пись-
менників, художників, краєзнавців, 
майстрів народного мистецтва. Ці люди 
суттєво впливають на формування націо-
нальної свідомості та патріотизму грома-
дян. Їм необхідно приділяти більше ува-
ги і надавати підтримку.
 У цілому ж державі потрібно прова-
дити наступальну політику, спрямовану 
на утвердження незалежності. І почати 
треба з цілком прагматичних речей. Ска-
жімо, встановити соціальний статус вої-
на АТО, щоб ці люди почувалися достой-
но і не мали потреби обслуговувати чиїсь 
інтереси, як це ми бачимо нині.
 Водночас наш народ має поступо-
во, крок за кроком, засвоювати уро-
ки демократії, розуміти, що свобода не 
з’явилася одразу. А то нині напрошуєть-
ся така алегорія: наші сучасники, особ-
ливо молодь, сидять на даху конструк-
ції під назвою «незалежність» і не усві-
домлюють того, що хтось уже впродовж 
років, десятиліть і століть закладав її 

підвалини, споруджував стіни. І не пот-
рібно себе обманювати, що сьогодні по-
чинається нова ера. Сотнями, тисячами 
життів ми вже заплатили і ще платимо за 
свою незалежність. Українцям треба по-
дивитися на себе, тверезо себе оцінити. 
Насправді ми дуже погано сприймаємо 
зміни. І це наша біда.
 ■ Можливо, саме тому реформи в Ук-
раїні запроваджуються так повільно?
 — Так, бо не можна лікувати хво-
рого за його правилами. Як приклад 
наведу впровадження адміністратив-
но-територіальної реформи. Реформа 
працює лише для тих громад, які вже 
об’єдналися. А там, де цього не відбуло-
ся, то скоро й не відбудеться. Бо людям не 
розповідають про необхідність змін, про 
переваги, які вони отримають у резуль-
таті, а тому виграють дрібні місцеві інте-
реси. Якщо так триватиме й далі, то на-
віть ця, здавалося б, зрозуміла реформа 
не буде успішною. Іншими словами, де-
ржавну справу слід робити по-державно-
му. У цьому випадку принцип добровіль-
ності не може бути єдиним вирішальним. 
Це самообман.
 ■ Зараз багатьох хвилює питання за-
вершення неоголошеної війни з Росією. 
 — Ми можемо досягнути миру лише 
за умов — наша перемога, звільнення на-
ших територій, повернення Криму. Тре-
ба бути реалістами — це завдання сьо-
годні непросте. Треба застосувати всі ва-
желі: і вплив громадськості, і підняття 
національно-патріотичного духу, і поси-
лення обороноздатності, і військові дії, і, 
звісно, дипломатія. Назрів час, коли тре-
ба змінювати формат переговорів. Як ба-
чимо, Мінські перемовини ні в першо-
му, ні в другому своєму варіанті не були 
ефективними. На мою думку, треба по-
вертатися до наших гарантів, які підпи-
сали Будапештський меморандум у 1994 
році, а це — США, Росія і Велика Бри-
танія, а також Франція та Китай, які 
пізніше доєдналися до першопідписан-
тів. Цим меморандумом, взамін за роз-
зброєння, ці держави зобов’язалися по-
важати нашу незалежність, суверені-
тет та існуючі кордони, утримуватися 
від економічного тиску, від загрози си-
лою, від її використання проти тери-
торіальної цілісності та політичної не-
залежності України. Тож треба сідати за 
стіл перемовин iз країнами-гарантами. 
Лише в такому випадку питання може 
зрушитися з мертвої точки. А зараз воно 
законсервоване і ризикує перерости в та-
кий локальний конфлікт, як у Нагірно-
му Карабаху чи в Грузії.
 ■ У 2005—2010-х роках ви очолюва-
ли Черкаську область. Як із позицій сьо-
годення бачите той час?
 — Ці роки були дуже важливими не 
лише в моєму житті, а й у житті Украї-
ни. Якщо говорити в цілому, то в період 
2005—2009 років у нас були найвищі 
темпи економічного зростання в Європі. 
За 15 років до цього Україна мобілізува-
ла 5,3 млрд. доларів іноземних інвести-

цій. А в цей період за чотири роки було 
мобілізовано 32 мільярди. 
 Працюючи на посаді голови Чер-
каської облдержадміністрації, відчу-
вав постійну підтримку черкащан. Ра-
зом із депутатським корпусом, керів-
никами районів і міст чимало зроби-
ли. За рівнем економічного зростання 
Черкащина тоді вийшла на перші по-
зиції в державі. На третину збільши-
лося виробництво зерна, область упер-
ше зібрала понад 3 млн. тонн зернових, 
удвічі зросло виробництво м’яса, моло-
ка. Створювалися умови для розвитку 
малого і середнього бізнесу. За раху-
нок збільшення інвестиційної приваб-
ливості краю було збудовано низку за-
водів та підприємств. 
 Влада повернулася обличчям до со-
ціальних проблем. Надавалася допомога 
сім’ям при народженні дітей, сиротам, 
людям з інвалідністю, іншим малозахи-
щеним верствам населення. Пріоритетом 
у роботі Черкаської облдержадміністра-
ції було забезпечення прав, свобод та без-
пеки життя людей.
 ■ З якими думками зустрічаєте 
нинішній День Незалежності? 
 — Знаєте, для черкащан поняття 
«незалежність» наповнюється особли-
вим змістом, адже Черкащина є не тіль-
ки географічним центром України, а й 
значною мірою уособлює найбільш ха-
рактерні риси нашого народу. Саме тут 
історично складалося етнічне ядро ук-
раїнства, на основі національного само-
усвідомлення визрівали ідеї української 
державності. 
 А тому ми повинні як зіницю ока бе-
регти державотворчі традиції свого на-
роду, пам’ятати і шанувати не тільки су-
часних героїв, а й минулі покоління бор-
ців за волю і незалежність нашої держа-
ви. На жаль, ми все частіше стикаємося 
з вандалізмом у своєму краї. Їздив дня-
ми на Звенигородщину, а там уже немає 
пам’ятників ні Шевченку, ні Чорноволу 
— все вкрали. Тому взяв на себе ініціа-
тиву з їх відновлення. Відрадно, що в 
цьому знайшов підтримку наших ху-
дожників, скульпторів, Всеукраїнсько-
го об’єднання «Черкащани».
 ■ З якими здобутками очолюваний 
вами Черкаський національний універ-
ситет імені Богдана Хмельницького зус-
трічає 27-му річницю Української дер-
жави?
 — Здобутки справді є. Ми провели ус-
пішну вступну кампанію, набрали гарних 
студентів. Ми стали 36-ми серед вищих 
навчальних закладів України за подани-
ми абітурієнтами заявами. Покращили й 
інші рейтингові показники. Приміром, у 
рейтингу університетів України за показ-
никами Scopus 2018 року вийшли на 15-
те місце. Показовим є ще один рейтинг — 
за версією роботодавців. Ми там хоч і 40-
ві, але єдині з Черкащини. 
 Постійно покращуємо матеріально-
технічну базу: відновили спортзал, ре-
конструювали актову залу, встановили 
нове насосне обладнання в гуртожитках, 
провели ремонт купола в обсерваторії, 
оновили меблі в аудиторіях. На тери-
торії студмістечка облаштовуємо спор-
тивний майданчик.
 Важливо й те, що цьогоріч ми в уряді 
захистили свій інвестиційний проект 
про реконструкцію навчального корпу-
су №4, який є пам’яткою архітектури 
місцевого значення. Сподіваємося, що 
пошкоджене пожежею в 1990 році при-
міщення в центрі міста буде відбудова-
не. Тож продовжуємо розвиватися, даю-
чи студентам якісну освіту та гідно пред-
ставляючи Черкащину на ринку освіт-
ніх послуг.
 ■ Що хотіли б побажати з нагоди свя-
та?
 — Усвідомлення того, що творення 
держави і її майбутнє залежить від гро-
мадянської позиції кожного з нас. ■

ДО ДАТИ

По цеглині будуючи демократію
Творення держави і її майбутнє залежить від громадянської позиції 
кожного з нас, — Олександр Черевко

■

Олександр Черевко.❙

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Великий 
перехід
27 рокiв подолання iлюзiй
Оксана СОВА

 У 1991 році валовий внутрішній про-
дукт України становив $77,4 мільярда в по-
точних цінах. За даними Світового банку. 
на той час це було більше, ніж мали Ізраїль 
($59,1 млрд.) чи Сінгапур ($45,5 млрд.). Уп-
родовж періоду незалежності наша економі-
ка пережила кілька криз: у першій половині 
1990-х, 2008—2009 та 2014—2015 роках, 
— але все одно збільшилася до 93,27 млрд. 
у 2016 році. Втім ВВП тих самих Ізраїлю та 
Сінгапуру тим часом перевалив за 300 міль-
ярдів... То чого ж ми досягли за ці роки на-
справді?
 Національний банк України оцінив зрос-
тання реального валового внутрішнього про-
дукту (ВВП) України в 2017 році в 2,1 від-
сотка. Попри реальну, хоч і гібридизовану, 
війну. Негативний вплив від припинення 
торгівлі з неконтрольованими територія-
ми на реальний ВВП у 2017 році виявився 
нижчим, ніж очікувалося на початку року 
— 0,9-процентного пункту порівняно з 1,3-
процентного пункту відповідно, — наголо-
шено в інфляційному звіті центробанку. 
НБУ пояснює це більш швидкою переорієн-
тацією металургійних підприємств на нові 
джерела поставок сировини на тлі поліп-
шення зовнішньої кон’юнктури і зростання 
внутрішнього попиту. Попри все, зафіксо-
вано збільшення обсягів виробництва в пе-
реробній промисловості, машинобудуванні, 
хімічному і металургійному виробництві, 
що майже повністю компенсувало падіння 
випуску в добувній промисловості і вироб-
ництві електроенергії через розрив виробни-
чо-логістичних зв’язків.
 Світовий банк залишив без змін прогноз 
зростання економіки України в 2018—2019 
роках на рівні 3,5-4 відсотки. Водночас по-
передивши, що прогноз на 2018 рік перед-
бачає реалізацію Україною відкладених ре-
форм.
 ... А на Хрещатику покроково відпра-
цьовують елементи військового параду до 
Дня Незалежності. Молоді і старші, чо-
ловіки й жінки у формі, бронетранспорте-
ри, гармати, літаки розвідувальні безпілот-
ники... Так виглядатиме цього року свято. 
Про нього багато сперечалися, та й досі з по-
дачі сусідських «вентиляторів» продовжу-
ють ламати списи в соцмережах і на ринках, 
в офісах і за кавою. Потрібен чи не потрі-
бен військовий парад, коли там, на східно-
му фронті продовжують убивати й катува-
ти українців, на півдні затримують торгові 
судна, які везуть до нас чи вивозять з Украї-
ни товари, в міністерських кріслах сидять 
продажні чинуші, а силові структури пере-
повнені ворожою агентурою? Так склалося, 
що саме останні п’ять років поняття «неза-
лежність» прямо пов’язане з поняттям «від-
воювати». Виявилося, що незалежність — 
це не стільки про пафосні спічі з трибуни 
(ох, як же дістали за ці роки «полум’яні» 
спікери-пустобрехи), не про дорогі флагш-
токи в центрі столиці (згадали підсмалене-
потоптане російськими солдатами жовто-
блакитне знамено з Іловайська?..), не про 
видовищну піротехнічну ілюмінацію на 
Майдані (ох, як здригаються досі від кож-
ного пострілу втікачі з окупованого Донба-
су і демобілізовані з передової...), і навіть не 
про традиційне (і, звісно, потрібне) віталь-
не слово Президента держави Україна. Це 
— таки про підняті з гідністю голови захис-
ників цієї держави в центрі її столиці. Про 
сльози надії при погляді на них, які скочу-
ються щоками вимушених переселенців. 
Про впевненість у завтрашньому дні під-
приємців, які досі тримають на своїх пле-
чах економіку цієї держави — попри кла-
довища ілюзій-обіцянок кочової команди 
політиків iз минулого. Про розумних, енер-
гійних і люблячих дітей тієї, з 90-х, наївної 
незалежності, які, попри все, таки підросли 
до своїх повноцінних 27 і вже розуміють, що 
тільки тверезе і критичне мислення вкупі 
зі знаннями і діями може стати гарантією 
справжньої, а не ілюзорної незалежності. ■

■
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Від 0,58% до 12,74%
 Бум, який зафіксували аналі-
тики, трапився упродовж остан-
ніх тижнів: середні відсоткові 
ставки по депозитах зросли для 
всіх валют. Деякі фінустанови 
«другого ешелону», наприклад, 
відкривають депозитні рахунки 
у гривні на 12,47% річних. Ска-
зане стосується довготермінових 
вкладів — понад рік. 
 Утiм синхронно підняла-
ся прибутковість і коротших 
вкладів: терміном від 3 до 6 мі-
сяців, а також найпопулярні-
ших: від 6 до 12 місяців. Тепер 
їх можна відкрити у середньому 
від 12,13% і 12,94% річних від-
повідно. У коротких грошах ук-
раїнські банки, навпаки, зацікав-
лені мало. Тому депозити на пе-
ріод від 1 до 3 місяців подешевша-
ли, і їх можна відкрити у 10,11% 
річних.
 Вклади періоду до місяця не 
змінилися: вони і надалі зали-
шаються дуже малопривабливи-
ми — становлять близько 6,2% 
річних. Безстрокові заощаджен-
ня також залишилися без змін — 
7,6%.
 Заробити на стабільнішому, 
ніж наша грошова одиниця, аме-
риканському доларi в Україні й 
далі непросто. Невеличке зрос-
тання зафіксоване лише у сегмен-
ті так званих середніх вкладів: 
терміном від 3 до 6 місяців — до 
2,03% річних. Не відчутно, але 
таки подорожчали депозити стро-
ком понад рік — їх тепер мож-
на відкрити під 2,84% річних. 
Вклади на період від півроку — 
до 2,55% річних. Безстрокові за-
ощадження пропонують усього 
лише під 0,96% річних, а вкла-
ди на термін до місяця — 1,1% 
річних. Депозити на період від 1 
до 3 місяців можна відкрити під 
1,12% річних.
 Маючи рахунок у європейсь-
кій валюті, у нашій країні мож-
на заробити ще менше. Вклади 
в євро терміном від 3 до 6 міся-
ців дають прибутковість на рів-
ні дуже скромних 1,44% річних. 
Якщо ж покласти євро до бан-
ку на понад рік, можете зароби-
ти вже 2,08% річних. Вклади від 
півроку до року дозволяють от-
римати у середньому 1,82% річ-
них. Якщо ж ви маєте вільні єв-
ропейські купюри лише терміном 
на один місяць, то заробити мож-
на буде всього лише до 0,63% річ-
них, від 1 до 3 місяців — 0,92% 
річних. Безстрокові заощаджен-
ня також залишилися на рівні 
0,58%.

«Беремо кредити. Долари не 
пропонувати!»
 Утiм попри далеко не ради-
кальне, а доволі-таки косметич-
не підвищення депозитних ста-
вок — що свідчить про загалом 
здорову фінансову систему в де-
ржаві — українці готові йти до 
банків і відкривати там свої ра-
хунки. І це також доволі пози-

тивний фактор, адже він свід-
чить, що хвиля недовіри до ук-
раїнських фінансових установ 
уже завершується. Банкопад, 
слава богу, вже практично при-
пинився, і наші співвітчизники, 
які мають вільні кошти, почали 
знову, як і до війни, нести їх до 
банків. 
 «Сьогодні банківська система 
України є прибутковою. Обсяги 
кредитування, у тому числі спо-
живчого, ростуть. Щоб забезпе-
чити більший обсяг кредитів, не-
обхідно мати ресурс. Це можуть 
бути депозити. Щоб конкурувати 
за залучення грошей, банки під-
німають ставки. Крім того, міся-
ць тому Нацбанк до 17,5% підви-
щив облікову ставку. Це також 
вплинуло на зростання вартості 
депозитів», — цитують ЗМІ Ана-
толія Амеліна, директора про-
грами «Економіка» Українсько-
го інституту майбутнього.
 За його словами, минулого 
року обсяг капітальних інвес-
тицій в Україну становив близь-
ко 16 млрд. доларів. Це свідчить 
про розвиток економіки країни. 
«Водночас валютне кредитуван-
ня в Україні обмежене. Сьогод-
ні у валюті можна кредитувати 
лише бізнес, який працює на екс-
порт. Якщо не змінити нормати-
ви, то стрімкого збільшення ва-
лютних депозитів чекати не вар-
то. Щоправда, не бачу підстав 
для падіння ставок по банківсь-
ких депозитах. У кінці року нас 
чекає зростання курсу долара по 
відношенню до гривні. Водно-
час економіка показуватиме по-
зитивну динаміку. Буде попит 
на кредитні ресурси», — каже 
Амелін.
 За його словами, сьогодні 
банківські депозити є найнадій-
нішим способом збереження гро-
шей. «Водночас до цього часу в 
Україні слабка фінансова гра-
мотність. Адже класична альтер-
натива депозитам — це інвести-
ції в інструменти фондового рин-
ку. Однак останній в Україні не 
розвинений», — підсумував Ана-
толій Амелін.
 Окрім відкритих депозитів, 
наші співвітчизники знову почи-
нають брати кредити... А банки, 
відповідно, потроху починають 
їм давати гроші для тимчасових 
потреб. За підрахунками аналі-
тиків, за останній рік кредитний 
портфель українських фінансо-
вих установ зріс на третину. Вод-
ночас — і це є ще однією напро-
чуд вигідною і здоровою тенден-
цією у фінансовій сфері держави 
— доларових кредитів стало мен-
ше. Українці, навчені обвальним 
падінням гривні у 2014 році, те-
пер уже не так сліпо ризикують 
і далеко не всі зважуються пози-
чати у вільно конвертованій ва-
люті. І нарешті, останній пози-
тивний сигнал фінансового рин-
ку, зафіксований експертами, — 
за останній квартал кредити не 
подорожчали. ■

АЛЬТЕРНАТИВНІ ГРОШІ

«Биток», який худне 
 Швидкі заробітки на біткоїні та інших криптовалютах, схоже, завершили-
ся. Світові фінансові експерти дійшли висновку: бум криптовалют залишив-
ся позаду, їх вартість продовжує знижуватися, остаточно роблячи майнінг 
альтернативних грошей на графічних процесорах нерентабельним.
 Найвідоміша криптовалюта — бiткоїн — зараз коштує менше 6000 до-
ларів за токен, тоді як наприкінці 2017 року її курс ненадовго долав поз-
начку 20 000 доларів. Вартість ефiрiум упала до 256 доларів за токен, у 
порівнянні з історичним максимумом 1250 доларів, зафіксованим у січні 
цього року.
 Водночас капіталізація перерозподіляється між криптовалютами. Як ві-
домо, у «кращі дні» ефiрiум на неї припадало 32% вартості всіх крипто-
валют. На першому місці був найпопулярніший бiткоїн, на сленгу фінан-
систів — «биток» із часткою 39%. Зараз ситуація суттєво змінилася: «би-
ток» суттєво піднявся у популярності серед шанувальників криптовалют і 
завоював 54% ринку, а частка ефiрiум скоротилася до 14% 

А ТИМ ЧАСОМ...

«Приват»: продамо недорого... 
 Держава, схоже, таки дійсно планує позбутися «Приватбанку»: фінан-
сової установи, яка за назвою є приватною, але при цьому належить дер-
жаві Україна. 
 За прогнозами, у 2022 році він коштуватиме від 40 до 65 млрд. грн. 
Щоправда, у грудні 2016 року Кабмін вже докапіталізував банк держоб-
лігаціями на суму 155,4 млрд. грн. За висновком експертів, мультипліка-
тор продажу (ціна/вартість капіталу) може скласти від 1,4 (у разі розвит-
ку «ПриватБанку» як універсального банку) до 1,8 (при концентрації банку 
тільки на платежах, роботі з ліквідністю і відмову від усіх ризикових опе-
рацій).
 При цьому «Приват» має забезпечити чистий прибуток банку в 2022 
році на рівні 8 млрд. грн. і прибутковість акціонерного капіталу в 25%, а 
також передбачається «висока» можливість виходу держави з капіталу. 
Згідно зі стратегією власного розвитку, найбільша фінансова установа де-
ржави у нинішньому році отримає чистий прибуток в 1,2 млрд. грн.  
Але банк уже відзвітував про чистий прибуток за I півріччя в розмірі ... 
7 млрд. грн. Це означає, що або стратегію «Привату» затверджено без 
урахування оцінки реальної фінансової ситуації в банку і вона є набагато 
кращою за очікування, або в банку мають бути планові збитки в II півріччі, 
які скоротять поточний високий прибуток банку.

■

■

Інф. «УМ»

 Наприкінці минулого тижня таки відбув-
ся давно очікуваний старт малої приватизації 
в Україні: на платформі ProZorro. Першим ло-
том, який був проданий, став зерноток у Чер-
нівецькій області, виставлений місцевою гро-
мадою. Комплекс нежитлових будівель було 
продано на аукціоні за 209,643 тис. гривень.
 «До складу комплексу нежитлових буді-
вель, який розташований у селі Черленів-
ка Новоселицького району, входить прохід-
на, зерносклад, фуганочний та циркулярний 
цехи, колодязь тощо. Загальна площа об’єкта 
— 947,8 кв. м», — повідомляє Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі. «Минуло 
менше місяця з початку заведення перших 
об’єктів малої приватизації в систему, а ого-
лошено вже понад 200 аукціонів. Лише на сер-
пень призначено близько десятка, авторизо-
вано 30 майданчиків», — уточнив перший за-
ступник міністра Максим Нефьодов.
 За його словами, перший успішний аук-
ціон доводить, що цікавість до прозорих про-

дажів лотів малої приватизації дуже велика. 
«Знаковим також є і те, що першим проданим 
лотом став саме регіональний об’єкт, який на-
лежить територіальній громаді, отже, мала 
приватизація відкриває великі можливості 
регіонам», — додав чиновник. 
 Надалі ж у Мінекономіки готуються пере-
дати «у добрі руки» ще низку об’єктів. Серед 
них — нежитлове приміщення площею понад 
600 кв. м у центрі Києва. Всього близько 800 
об’єктів підпадають під класифікацію «ма-
лої приватизації» у 2018 році. Загалом таких 
об’єктів тисячі. Головний критерій для визна-
чення «малого підприємства» — його вартість 
не повинна перевищувати 250 млн. грн.
 Як пояснили у Мінекономіки, найбільша 
частка малої приватизації — це будівлі, як 
добудовані так і недобудовані, невеликі про-
мислові зони, бази відпочинку і багато гара-
жів, лазень і магазинів. Загалом від реаліза-
ції 700 об’єктів до державного бюджету може 
надійти близько 2 млрд. грн. Утiм експерти 
сумніваються, що план малої приватизації на 
нинішній рік удасться виконати. ■

Цілковита гармонія: українці активно понесли гроші до банків — 
фінустанови із вдячності почали радісно видавати кредити?
Фото з сайта biznesua.com.ua.

❙
❙
❙

У ПРИВАТНІ РУКИ

Зерноток, офіс, промзона...
В Україні стартувала мала приватизація: продано перший 
об’єкт, на черзі ще понад 700

■

НАШІ ГРОШІ

Банки на своєму місці
В Україні відновлюється банківське 
кредитування: значною мірою 
завдяки суттєвому зростанню 
депозитних вкладів

■ ПРОГНОЗИ

Криза в Туреччині: дешеві 
метали, одяг, апельсини... 
 Ситуація в економіці Туреччини, 
коли тамтешня грошова одиниця — 
ліра — за кілька місяців знецінилася 
на понад 40%, не матиме негативно-
го впливу на стан справ в Україні. Пе-
редусім тому, що Україна слабко інтег-
рована у світовий фінансовий ринок.
 «З огляду на те, що у власності не-
резидентів перебуває незначна частина 
українських державних облігацій, від-
тік капіталу з Туреччини і викликаний 
ним спад апетиту інвесторів до активів 
країн, що розвиваються, не матиме 
суттєвого впливу на Україну, зокрема 
на валютний ринок, в короткостроковій 
перспективі», — сказав заступник го-
лови Нацбанку Олег Чурій.
 Як прогнозують у регуляторі, з ча-
сом українська економіка може побічно 
відчути наслідки ситуації в Туреччині 
через зовнішню торгівлю, оскільки Ту-
реччина є одним iз найбільших ринків 
збуту української продукції: на цю краї-
ну торік припадало 6,4% вітчизняного 
товарного експорту.
 «Стрімка девальвація ліри і вза-
галі проблеми на фінансовому ринку 
Туреччини можуть викликати знижен-
ня платоспроможного попиту в країні 
і, відповідно, призвести до скорочен-
ня обсягу експорту з України. Крім 
того, знецінення ліри до долара може 
викликати погіршення конкуренто-
спроможності вітчизняного експорту в 
порівнянні з турецькими товарами на 
третіх ринках», — пояснив Чурій, на-
гадавши при цьому, що США нещо-
давно підвищили мита на сталь і алю-
міній iз Туреччини. А тому на ринку 
з’явиться додаткова продукція турець-
ких виробників, яка раніше продава-
лася у Сполучених Штатах. Як наслі-
док — iмовірне зниження цін на чор-
ні метали в регіоні. Україна ж, як ві-
домо, значну частину своїх валютних 
надходжень отримує саме від прода-
жу продукції металургії. 
 Водночас, за словами представни-
ка Нацбанку, девальвація ліри може 
мати позитивний вплив на економі-
ку України. «Зміцнення гривні віднос-
но ліри може призвести до здешев-
лення турецької продукції в доларово-
му еквіваленті. Це не тільки зменшить 
обсяг імпорту в грошовому виражен-
ні, а й стане хорошою новиною для ук-
раїнських споживачів у цілому. Зок-
рема, це стосується турецьких овочів і 
фруктів, одягу і взуття, які мають ва-
гоме значення в споживчому кошику в 
Україні», — прокоментував Чурій.

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Українці, як свідчать дані статистики, знову активно понесли гро-
ші до банківських відділень. Більшість фінустанов, зіткнувшись 
із дефіцитом коштів, почала суттєво піднімати умови по вкладах: 
роблячи інвестування у банківські депозити знову вигідним — як 
і було колись. 
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Чверть мільйона порушень
 Держрибагентство підбило підсумки рибоохо-
ронної діяльності за січень-липень. Рибоохоронні 
патрулі та органи рибоохорони провели понад 15 
тисяч рибоохоронних рейдів. У підсумку виявлено 
25 тисяч 318 порушень. Третина з них є грубими. 
У рамках рибоохоронних рейдів вилучено більше 
77 тонн біоресурсів та 31 тисячу 64 одиницi забо-
ронених знарядь лову. Затримали 550 транспорт-
них засобів. За цей період складено та направлено 
в суди 9 тисяч 987 справ для притягнення поруш-
ників до адміністративної відповідальності. Ще 237 
справ направили для відкриття кримінальних про-
ваджень. Найбільшу кількість порушень виявлено 
в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, За-
порізькій, Одеській, Миколаївській та Черкаській 
областях, а також в Азовському басейновому уп-
равлінні. У квітні-червні найбільшої шкоди рибній 
галузі завдали порушники під час нерестової забо-
рони. В цей період викрито 11 тисяч правопорушень 
та вилучено 33 тонни водних біоресурсів. Збитки 
від браконьєрства перевищили 6,2 мільйона гри-
вень.

Кому на виставку?
 Наприкінці жовтня відбудеться низка міжна-
родних сільськогосподарських виставок у В’єтнамі, 
Ірані, Казахстані та Індії, взяти участь у яких мо-
жуть і українські агровиробники. У місті Хошимін 
пройдуть виставка VIETSTOCK 2018 Expo & Forum 
(17-19 жовтня) та конференція AQUACULTURE 2018 
Conference (18-19 жовтня). Заходи відбудуться у 
виставковому центрі Saigon Exhibition & Convention 
Centre. Загальна інформація щодо виставки ан-
глійською мовою за посиланням http://bit.do/
vietstock2018. Детальна інформація щодо участі за 
тел.: +84 28 36222588, e-mail: thao.nguyen@ubm.
com, веб-сайт: www.vietstock.org (контактна особа 
— Ms. Sophie). 20-23 жовтня 2018 року у міжна-
родному виставковому центрі Шахр-е Афтаб у Теге-
рані відбудеться Третя виставка експортних можли-
востей Ісламської Республіки Іран Iran Expo 2018 за 
напрямами харчова промисловість i сільське госпо-
дарство. Детальна інформація, реєстраційна форма 
та інформація стосовно умов участі у виставці роз-
міщені на веб-сайті: www.irantsn.com. 24-26 жовтня 
2018 року у Республіці Казахстан пройде ІХ Міжна-
родні аграрні вистави KazAgro та KazFarm. Заходи 
відбудуться у виставковому центрі «Корме» у місті 
Астана. Виставки об’єднують більше 300 потужних 
та всесвітньо відомих агроконцернів із 32 країн, 
які представляють тваринницьку, м’ясо-молочну, 
машинобудівну та харчову промисловості, а також 
сільське господарство в цілому. Детальна інфор-
мація за тел.: + 7 7273911142, + 7 7019582972, e-
mail: office@expogroup.kz (контактна особа — Аби-
шева Динара). 25-27 жовтня 2018 року в Республіці 
Індія відбудеться Міжнародний торгово-технологіч-
ний ярмарок AgroWorld 2018. Захід пройде у місті 
Нью-Делі. Детальні інформація на веб-сайті http://
icfa.org.in/agro-world та e-mail: dg@icfa.org.in (кон-
тактна особа — Mr. Alok Sinha).

Без сертифіката — не «біо»
 Із прийняттям Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції» запро-
ваджується чіткий механізм державного контро-
лю (нагляду) за діяльністю операторів органічного 
ринку та органів сертифікації. Також за порушен-
ня законодавства у сфері органічного виробництва 
встановлюється відповідальність. Так, контроль 
за дотриманням законодавства у сфері органічно-
го виробництва здійснюватиметься шляхом прове-
дення планових та позапланових заходів: моніто-
рингу органічної продукції на ринку з метою запобі-
гання потраплянню на ринок неорганічної продук-
ції, маркованої як органічна; перевірки діяльності 
органів сертифікації; вибіркової перевірки діяль-
ності операторів. Виробництво та обіг органічної 
продукції контролюватиме не лише держава, а й 
органи сертифікації. Зокрема, за введення в обіг 
або реалізацію органічної продукції без відповід-
ного сертифіката, на юридичних осіб передбачено 
накладення штрафу в розмірі восьми мінімальних 
заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців 
— п’ять мінімальних заробітних плат. Якщо орієн-
туватися на мінімальну заробітну плату, встанов-
лену на 2018 рік, то йдеться про 29 тисяч 784 та 
18 тисяч 615 гривень відповідно. За порушення за-
кону для органів сертифікації передбачено накла-
дення штрафу в розмірі від п’яти до двадцяти чоти-
рьох мінімальних заробітних плат. Власники торго-
вих марок, які містять напис «органічний», «біо-», 
«еко-» тощо, мають право використовувати такі на-
писи протягом 18 місяців з дня введення в дію зако-
ну про органічне виробництво. Після 2 лютого 2020 
року використання таких написів можливе лише за 
наявності чинного сертифіката, виданого суб’єктом, 
внесеним до Реєстру органів сертифікації.

■Олена ЯРОШЕНКО

 Станом на 20 серпня збирати ранні 
зернові та зернобобові культури завер-
шили на площі 9,8 мільйона гектарів. 
При середній врожайності 34,7 центне-
ра з гектара намолочено близько 34,1 
мільйона тонн зерна нового врожаю.
 За даними Мінагрополітики на по-
чаток нинішнього тижня зібрано:
 — озимої пшениці — 24,3 мільйона 
тонн (99,8%) при врожайності 38,0 ц/га;
 — ярої пшениці — 637 тисяч тонн 
(92%) при врожайності 35,2 ц/га;
 — озимого ячменю — 3,1 мільйона 
тонн (100%) при врожайності 35,3 ц/га;
 — ярого ячменю — 4,4 мільйона 
тонн (99%) при врожайності 27,5 ц/га;
 — жита — 386 тисяч тонн (98%) при 
врожайності 26,6 ц/га;
 — вівса — 423 тисячі тонн (92%) 
при врожайності 23,2 ц/га;
 — гороху — 795 тисяч тонн (98%) 
при врожайності 18,6 ц/га.
 Крім того, намолочено 2,5 мільйо-
на тонн озимого ріпаку (99,8%) при 
врожайності 26,3 ц/га та 86 тисяч тонн 
ярого ріпаку (65%) при врожайності 
20,3 ц/га. Одночасно зі збиранням вро-
жаю проводиться посів озимого ріпаку 
під урожай 2019 року. На 20 серпня з 
прогнозованих 888 тисяч гектарів його 
вже посіяли на 401 тисячі, або 45 відсо-
тків із прогнозованих площ. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Через фальсифікаторів масла оригі-
нальних виробників із Полтавщини по-
терпають не лише споживачі та держав-
ний бюджет. 
 Нагадаємо, розслідування щодо 
неякісної молокопродукції у супермар-
кетах неочікувано вийшло на цілу ме-
режу підробників масла, яка не могла 
б існувати без потурання правоохорон-
ців. Тим часом Держпродспоживслуж-
ба, реагуючи на виявлені факти, про-
сить розрізняти імітаторів і справжні 
виробництва, які стали жертвою махі-
наторів. 
 Для перевірки звернень із підозра-
ми, що торговельні мережі реалізову-
ють фальсифіковане солодковершко-
ве масло, територіальні органи Держ-
споживслужби отримали відповідні 
доручення. Підкреслюється, що за-
ходи з недопущення до реалізації та-
кого масла, а у разі виявлення в за-
кладах торгівлі — й вилучення його з 
обігу, стосуються винятково фальси-

фікованого продукту, на маркуванні 
якого зазначено виробництво потуж-
ностей ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Га-
дячсир», ТОВ «Лозівський молочний 
завод», ТОВ «Полтавамолпрод», розта-
шованих за адресою вулиця Заводська, 
1, смт Шишаки Полтавської області. 
Адже зазначені підприємства, за дани-
ми Держ продспоживслужби, у період 
з 01.03.2018 по 17.07.2018 (дати, вка-
зані на фальшивому маслі. — Ред.) ви-
робництво цього продукту за вказани-
ми адресами не здійснювали. 
 Як відомо, всі оператори ринку 
зобов’язані забезпечувати простежу-
ваність та надавати інформацію, пе-
редбачену законом, а також вилуча-
ти та/або відкликати у встановле-
них законом випадках харчові про-
дукти, які перебувають в обігу, якщо 
встановлено, що ці продукти можуть 
мати шкідливий вплив для здоров’я 
людини. Відповідно до статті 20 За-
кону України «Про основні принци-
пи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» оператор рин-

ку, що здійснює роздрібну торгівлю 
або розповсю дження харчових про-
дуктів і не здійснює при цьому па-
кування або маркування чи іншим 
чином не впливає на безпечність та 
цілісність харчових продуктів, у ме-
жах своєї діяльності ініціює проце-
дури вилучення з обігу продуктів, 
що не відповідають параметрам без-
печності. Такий оператор ринку по-
винен сприяти забезпеченню безпеч-
ності харчових продуктів, передава-
ти інформацію, необхідну для забез-
печення простежуваності харчових 
продуктів та будь-яких речовин, що 
використовуються для виробництва 
харчових продуктів, на вимогу від-
повідних осіб, а також співпрацюва-
ти з операторами ринку та/або компе-
тентним органом. 
 Аби не допустити безпідставної 
дискредитації добросовісних опе-
раторів ринку харчової продукції, 
Держпродспоживслужба наголошує: 
підстави вживати будь-які обмежуючі 
заходи до молочної продукції вироб-
ництва ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Га-
дячсир», ТОВ «Лозівський молочний 
завод», окрім масла у пачках фасу-
вання вагою по 250 грамів, яке за ре-
зультатами проведеного розслідуван-
ня є фальсифікованим і реалізується 
під зазначеними торговими марками, 
відсутні. Державний контроль щодо 
інших товарних позицій цих підпри-
ємств здійснюватиметься відповідно 
до законів України. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 За результатами січня-
червня 2018 року аграрний 
експорт з України склав 8,6 
мільярда доларів США. За-
гальний зовнішньоторго-
вельний обіг продукції АПК 
досяг 11,3 мільярда доларів, 
приплюсувавши 3,5 відсотка 
порівняно з аналогічним пе-
ріодом минулого року. 
 За інформацією прес-
служби Мінагрополітики 
на початок липня частка аг-
ропродукції склала 23 від-
сотки від загального зов-

нішньоторговельного обігу 
України. «Минулого року 
український аграрний ек-
спорт досяг рекордних ре-
зультатів та становив майже 
18 мільярдів доларів. У цьо-
му році також розраховує-
мо на хороший результат, 
зважаючи на кон’юнктуру 
світових ринків, зокрема — 
зростання попиту на зерно-
ві»,— повідомила заступник 
міністра аграрної політики 
та продовольства України з 
питань європейської інтег-
рації Ольга Трофімцева. З 
її слів, товарами-лідерами 

українського аграрного ек-
спорту традиційно залиша-
ються зернові культури з 
часткою 36,8 відсотка, рос-
линні олії (26,2) та насіння 
олійних культур (7,5). При 
цьому за перше півріччя по-
точного року найбільші тем-
пи зростання експорту по-
казали й інші товарні гру-
пи. Так, експорт яєць виріс 
у 2,1 раза (на $27,7 млн.), 
яблук, груш та айви — в 5,3 
раза (на $6,7 млн.), бобових 
— у 58,3 раза (на $11 млн.), 
масла вершкового та інших 
жирів, вироблених із моло-

ка, — на 65,2 відсотка (на 
$29,2 млн.).
 Згідно з офіційними да-
ними, регіональна структу-
ра українського аграрного 
експорту не змінилася. Пер-
ше місце серед покупців досі 
посідають країни Азії з час-
ткою — 43,2 відсотка, друге 
місце — країни Європейсь-
кого Союзу (30,4 відсотка), а 
третє зайняли країни Афри-
ки — 14,6 відсотка експорто-
ваних товарів.
 Як повідомила заступник 
міністра з питань євроінтег-
рації, ТОП-п’ятірку наших 
найбільших покупців у 2018 
році на сьогодні очолює Ін-
дія, куди було експортова-
но аграрних та харчових то-
варів на суму понад мільярд 
доларів США. Далі йдуть 
Єгипет — 575,9 мільйона, 
Китай — 526,6 мільйона, Ні-
дерланди — 525,3 мільйона 
та Іспанія — 470,3 мільйона 
доларів США. ■

ЖНИВА-2018

Ранні зернові фінішують
Змолотили 99 відсотків раннього збіжжя

■

Жнива майже завершили і почали засівати зібрані поля під майбутній урожай.
Фото з сайта superagronom.com.

❙
❙

ОФІЦІЙНО

Півріччя експорту з плюсом
Індія лідирує серед найбільших покупців української 
агропродукції

■

ФАЛЬСИФІКАТ

Шукаємо імітаторів
Виробники оригінального масла за підробки 
не відповідають

■
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Самостійне 
плавання
Вперше за понад вісім років 
Греція житиме без міжнародної 
фінансової допомоги
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кредитна програма ESM (Європейський 
стабілізаційний механізм) щодо Греції завер-
шилася 20 серпня. Відтак Греція повернула 
собі можливість жити без зовнішнього дикта-
ту в економічній сфері. Вперше за понад вісім 
років Греція житиме і без міжнародної фінан-
сової допомоги. 
 Греція — це остання, третя, країна після 
Іспанії та Кіпру, яка отримувала допомогу зі 
створеного 2012 року ESM. Програма для Іс-
панії завершилася 2014 року, для Кіпру — в 
2016 році.
 Глава Єврогрупи Маріо Сентено раніше ви-
соко оцінив зусилля Греції, сказавши, що краї-
на заклала основу для економічного зростання 
і «знову стоїть на власних ногах». Саме інші 
країни Єврогрупи були основними кредитора-
ми Афін. Завершення програми при цьому не 
означає скасування нагляду з боку європар-
тнерів. Навпаки, нагляд буде посилено. Від 
Греції досі очікують, що вона досягне 3,5 від-
сотка профіциту бюджету до 2022 року.
 Загалом iз 2010 року Греція отримала від 
європейських партнерів та Міжнародного ва-
лютного фонду 289 мільярдів євро кредитів iз 
низькими відсотками. В обмін на це Афіни по-
винні були провести низку жорстких реформ, 
запровадити заходи економії, скорочення со-
ціальних виплат і підвищення податків. Допо-
мога мала на меті, зокрема, запобігти виклю-
ченню Греції з Єврозони.
 Останній транш обсягом 15 мільярдів євро 
для Греції було погоджено наприкінці червня. 
Таким чином, нині країна має «подушку» ка-
піталу обсягом 24 мільярди євро і в крайньо-
му разі зможе сама себе фінансувати впродовж 
двох років, зазначає «Німецька хвиля».
 Хоча економіка країни зростає, багато 
греків не відчуває ефекту стабілізації. Знач-
на частина населення втратила близько чвер-
ті своїх доходів. Досі без роботи залишаєть-
ся кожна п’ята працездатна особа. Розмір де-
ржавного боргу країни становить 180 відсотків 
від ВВП, що є найбільшим показником у Єв-
ропі. 
 Євросоюз врятував греків від банкрутства. 
Упродовж восьми років ЄС демонстрував надз-
вичайну солідарність та довів, що разом можна 
добитися вражаючих досягнень. Санація збан-
крутілої Греції — за всіх зроблених помилок та 
при всіх труднощах, яких зазнало грецьке на-
селення — є успіхом для Європейського Союзу 
в цілому та країн Єврозони зокрема. Програма 
порятунку була важкою і не завжди справед-
ливою. Однак альтернативи їй не було. Голо-
вний здобуток — Греція лишилася в Єврозоні 
та в Євросоюзі
 Відновлення Грецією фінансової незалеж-
ності, на думку багатьох експертів, це крок 
вперед, але не остаточний вихід зі скрутної си-
туації. Хоча країна офіційно завершила най-
більшу в історії програму фінансової допомо-
ги, але ні високе безробіття, ні гострі еконо-
мічні проблеми нікуди не зникли. Багато зви-
чайних громадян Греції налаштовані зовсім 
не оптимістично і з побоюваннями дивляться 
в майбутнє. 
 Щоб розрахуватися з велетенськими бор-
гами, грецькому уряду потрібно тепер уже са-
мостійно тримати жорсткий контроль над де-
ржавними витратами, а також знайти спосіб 
забезпечити роботою і гідною зарплатою лю-
дей, щоб вони могли погасити свої позики. Час-
тка прострочених кредитів у банківській сис-
темі країни у понад 10 разів перевищує серед-
ню по Європі. 
 Інколи здається, що жити незалежним важ-
че, ніж керованим ззовні. План самопорятунку 
є довгостроковим і сягає далекого майбутньо-
го: фінансові та фіскальні цілі встановлені до 
2032 року і навіть довше. Термін виплати ос-
танніх кредитів — аж 2060 рік. Міжнародний 
валютний фонд сумнівається, що Греція про-
тримається так довго. Єврокомісія натомість 
висловлює доволі оптимістичні прогнози. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Влада Індії повідомила 21 серпня, 
що кількість жертв повені на півден-
ному заході країни, передусім у штаті 
Керала, перевищила 410 осіб. Близько 
мільйона людей були змушені залиши-
ти свої будинки. Рятувальники проби-
раються крізь зливи і продовжують по-
шукові роботи у затоплених селах, на-
магаючись знайти тих, хто вижив. 
 Уряд штату Керала заявив, що ба-
гато людей загинуло, бо їх завалило 

уламками. За прогнозами, дощі найб-
лижчими днями не вщухнуть, тож ос-
новний аеропорт закрили до 26 серп-
ня. Сотні військових відправили на по-
рятунок тих, кого заскочила повінь. 
Понад 300 човнів бере участь у ряту-
вальній операції, повідомляє агенція 
«Франс Пресс». Уряд закликав людей 
не ігнорувати приписи до евакуації.
 Негода зруйнувала 50 тисяч будин-
ків. Багато доріг залишаються і досі за-
блокованими. Місцева влада назвала 
повінь найгіршою в штаті за останні 

сто років. У Кералі 41 річка, що впадає 
в Аравійське море, 80 дамб на цих річ-
ках зараз відкрили. Рівень деяких рік 
піднявся на 4,5 метра. Всього у штаті 
понад 1 тис. 500 таборів, у яких тимча-
сово проживає 223 тис. людей. Части-
ну міста Кочі, бізнес-столиці штату, 
затопило, також залило дороги і заліз-
ничні шляхи.
 Прем’єр-міністр Індії Нарендра 
Моді повідомив про виділення потер-
пілим допомоги на 75 млн. доларів. 
Уряд також подякував рибалкам, які 
на своїх човнах брали участь у ряту-
вальних операціях. Важливу роль та-
кож відіграли волонтерські організа-
ції. За даними індійської влади, збит-
ки від повені оцінюють у три мільярди 
доларів. 
 Громадянам України, які мають 
намір відвідати Індію, в МЗС Украї-
ни радять уважно стежити за новина-
ми щодо розвитку ситуації й утрима-
тися від поїздок до зазначених індій-
ських штатів допоки там не стабілі-
зується ситуація. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Новий глава британсь-
кого МЗС Джеремі Хант 
21 серпня прибув до США 
з першим офіційним візи-
том. Учора він виступив 
у Вашингтоні в Інституті 
миру, який спонсорує Кон-
грес, із програмною промо-
вою, текст якої МЗС Вели-
кої Британії оприлюднило 
напередодні, повідомляє Бі-
Бі-Сі. 
 У ній Британія закли-
кає Захід зміцнити альян-
си, аби не втратити здобут-
ки перемоги над фашизмом 
та комунізмом. Світовий де-
мократичний порядок опи-
нився під загрозою, і Захід 
має об’єднати зусилля для 
боротьби з внутрішніми та 
зовнішніми ворогами, го-
ловний серед яких — Росія 
під керівництвом Володи-
мира Путіна. 
 Хант закликає союзни-
ків не руйнувати, а зміцню-
вати спільні інститути. Як 
випливає з розповсюдже-
ного тексту промови, очіль-
ник британської дипломатії 
пропонує Євросоюзу, з якого 
Велика Британія виходить у 
березні наступного року, під-
тримати нові американські 
санкції проти Росії. «Сьогод-
ні Велика Британія просить 
своїх союзників піти далі. 
Ми закликаємо Європейсь-
кий Союз зробити так, аби 
санкції проти Росії мали все-
осяжний характер, і проде-

монструвати, що ми дійсно 
стоїмо пліч-о-пліч iз США. 
Це означає спільне реагуван-
ня на порушення, коли  і де 
б вони не відбувалися — від 
вулиць Солсбері до долі Кри-
му», — йдеться у промові.
 Європа запровадила сан-
кції проти Росії за анексію 
українського Криму і під-
тримку озброєних сепара-
тистів на Донбасі, але США 
вже випередили ЄС щодо 
масштабів санкцій. У серп-
ні Держдепартамент США 
оголосив про нові обмежен-
ня — у зв’язку з отруєнням 
Сергія та Юлії Скрипалiв у 
Солсбері. Вони набувають 
чинності від сьогодні, 22 
серпня. 
 США при запроваджен-
ні цих нових обмежень сто-
совно Росії посилаються на 
закон 1991 року, який ви-
магає запровадження «від-
повідних та ефективних 
санкцій проти будь-якої 
країни, яка використовува-
ла хімічну зброю». В Європі 
такого закону немає, як не-
має єдності в питанні санк-
цій проти Росії за застосу-
вання на території Британії 
бойової отруйної речовини 
типу «Новачок». Москва за-
перечує причетність до цієї 
атаки.
 У своєму зверненні до 
союзників британський 
міністр згадує, як в мину-
лому столітті на руїнах фа-
шизму та комунізму виник 
світовий порядок, заснова-

ний на верховенстві зако-
ну, а не сили. «І результат? 
Вибухове зростання торгів-
лі, яке сприяло неймовірно-
му поширенню економічно-
го та соціального добробуту 
на всій планеті. Але чи впев-
нені ми, що цей демократич-
ний порядок політичного та 
економічного устрою, яким 
ми так пишаємося, витри-
має випробування часом?» 
— запитує він.
 Джеремі Хант у своїй 
промові називає чотири за-
грози для Заходу. На першо-
му місці — політика Кремля. 
«По-перше, провідні держа-
ви на кшталт Росії постійно 
зневажають усталені прави-
ла взаємодії на міжнародній 
арені. Подібна агресивна 
та ворожа поведінка загро-
жує світовому порядку і на-
шій безпеці. Звичайно, вар-
то наводити мости з Росією, 
але потрібно сказати прямо: 
в результаті російської зов-
нішньої політики, що про-
водиться під керівництвом 
президента Путіна, світ став 
набагато небезпечнішим».
 Другою проблемою він 
визначив зсув економічно-
го балансу на схід за відсут-
ності яскраво виражено-
го бажання Китаю адапту-
ватися до західної системи 
цінностей. Третя загроза, 
на дум ку Ханта, полягає в 
по ст  кризовому відступі від 
демократії на Заході під тис-

ком популізму. Четверта за-
гроза, на думку міністра, — 
ісламський екстремізм.
 Для протистояння цим 
загрозам демократичним 
країнам необхідно для по-
чатку «навести лад у влас-
ному домі», усунути причи-
ни невдоволення населення 
падінням доходів та мігра-
цією. А потім відкинути роз-
біжності та об’єднати зусил-
ля. «Перш за все, ми маємо 
відновити всю міць альянсів 
між країнами, які поділяють 
спільні цінності», — йдеть-
ся у підготовленому текс-
ті виступу Ханта. У зв’язку 
з цим він особливо відзна-
чає роль НАТО, який, нато-
мість, став об’єктом крити-
ки з боку президента США 
Дональда Трампа.
 Водночас американський 
президент   заявив, що може 
розглянути можливість 
зняття санкцій, запровадже-
них щодо Росії, якщо росій-
ська влада вживе заходів за-
для співпраці зі США у пи-
таннях ситуації в Сирії та 
Українi. Свою думку Трамп 
висловив в ексклюзивно-
му інтерв’ю інформаційній 
агенції «Рейтер» у понеді-
лок, 20 серпня. При цьому 
він повідомив, що питання 
санкцій не порушувалося 
президентом Росії Володи-
миром Путіним під час їхнь-
ої спільної зустрічі в Гель-
сінкі у липнi. ■

СТИХІЯ

Губить людей вода
Повінь в Індії — з сотнями жертв

■

Черга за їжею в індійському таборі для постраждалих від негоди.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Раптовий паводок 20 серпня в національ-
ному парку Раганелло в Калабрії на півдні 
Італії коштував життя щонайменше 11 турис-
там. За попередніми даними, п’ятеро людей 
вважаються зниклими безвісти. Через силь-
нi дощі гірська річка Раганелло швидко вийш-
ла з берегів, інформує агенція dpa. Туристів, 
котрі оглядали місцевість, раптово підхопи-
ло бурхливим потоком води. За попередніми 
повідомленнями, всі загиблі були громадяна-
ми Італії. Ще близько 10 осіб отримали пора-
нення, серед них одна дитина та турист iз Ні-
дерландів, який отримав перелом кісток тазу.

■

ГЕОПОЛІТИКА

Чотири загрози 
для Заходу
Британія закликає зміцнити альянси 
і посилити санкції проти Росії

■

Фото Reuters.❙
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Той, хто погано будує 
для своєї армії, допомагає 
ворожій
 Це фактично дебютний до-
свід масштабного будівництва, 
яке розпочало Міноборони, 
хоча мережа військової інфра-
структури на кшталт полігонів 
та навчальних центрів у Ши-
рокому Лані, Старичах тощо 
також отримала реальний ім-
пульс розвитку навіть раніше. 
Проте взаємини оборонного ві-
домства з підрядниками мають 
складну еволюцію. Воно доне-
давна ставало жертвою недоб-
росовісних будівельників, су-
дова тяганина з якими нерідко 
ставила тимчасовий «хрест» 
на завершенні важливих для 
війська об’єктів. Така прак-
тика примусила Міноборони 
діяти прагматичніше. І в рам-
ках проекту з будівництва 184 
гуртожитків застосовано до-
говори з підрядниками з унор-
муванням жорстких термінів 
робочого процесу, штрафних 
санкцій у разі недотримання 
останніх та можливість одно-
стороннього розірвання таких 
угод.
 На жаль, означені пересто-
роги у процесі публічних за-
купівель таки згодилися в ре-
альному житті. Міністерство 
оборони нині уклало з підряд-
никами 166 договорів (понад 
90 % із запланованих) на спо-
рудження казарм поліпшено-
го планування. На 58 об’єктах 
виконано стартовий етап робіт 
— облаштовано фундаменти й 
монолітні пояси, а у 8 — вже 
завершено роботи другого ета-
пу — зведення стін першого 
поверху та перекриття.
 Тобто на переважній біль-
шості локацій будівельні ро-
боти можна назвати успішни-
ми. Але реальна картина така, 
що за всіма розрахунками до 
пуття цьогоріч доведуть 122 
казарми поліпшеного плану-
вання, а решту 62 — вже уп-
родовж I півріччя 2019-го.
 Днями в Міноборони заяви-
ли: щодо підрядників, які гру-
бо порушили обумовлені стро-
ки виконання етапів будів-
ництва, надіслано претензії з 
нарахування штрафних сан-
кцій та пені на суму понад 
1 мільйон гривень. Такі буд-
компанії, як «Перша будівель-
но-монтажна група», «ФПК-
Портал-Буд», «Сучасні буді-
вельні технології-12», «Фа-
ворИт ОПТ», «ВізіН РІЧ» та 
«БМС БУД» не виконують 
узяті на себе зобов’язання, 
зриваючи терміни будівниц-

тва. У МОУ такі дії підряд-
ників буквально назвали «не-
сприятливими і злочинними в 
умовах існуючої російської аг-
ресії».
 Наразі один iз контрактів 
уже розірвано (в Очакові), під 
загрозою такої ж санкції пе-
ребувають іще кілька угод. 
Більше того, оборонне відомс-
тво розглядає можливість вне-
сення недобросовісних буді-
вельних компаній до списків 
суб’єктів господарювання, що 
порушують умови договорів 
і які не зможуть надалі брати 
участь у закупівлях для армії.
 Але коли за справу беруть-
ся справжні професіонали, в 
них усе виходить. Так, кор-
порація «Карпатбуд» виграла 
тендер на спорудження восьми 
об’єктів у селищі Старичі на 
Львівщині, де розміщено 184-й
 навчальний центр підготовки. 
Тут роботи виконуються з ви-
передженням на місяць!
 — Міністерство оборони 
України докладатиме макси-
мальних зусиль для боротьби 
з забудовниками, які не ви-
конують свої зобов’язання, з 
відповідним відшкодуванням 
за зриви строків будівельних 
робіт та передачею матеріалів 
до правоохоронних органів 
для прийняття правового рі-
шення, — повідомив заступ-
ник начальника Головно-
го квартирно-експлуатацій-
ного управління ЗС України 
полковник Олександр Чергі-
нець.

Удар штрафною гривнею — 
по завищених амбіціях 
та апетитах
 Приміром, днями Мінобо-
рони ініціювало розірвання в 
односторонньому порядку ук-
ладені договори з ТОВ «РІСТ», 
яке значно порушило умови 

виконання договорів по п’яти 
об’єктах на загальну суму кон-
трактів близько 300 мільйонів 
гривень. Зокрема, це участь у 
будівництві сучасного Широ-
коланівського польового та-
бору, яке для фірми стало не 
надто успішним. Схожа іс-
торія виникла і з реконструк-
цією приміщень по провулку 
Газовому в Одесі для військо-

вих моряків, яка мала завер-
шитися цьогоріч у червні, та 
капремонтом казарми у війсь-
ковому містечку в Миколаєві. 
Тепер цьому товариству нара-
ховані штрафні санкції і пеня 
близько 2,6 млн. гривень. Як 

повідомив Олександр Чергі-
нець, уже підготовлено доку-
менти на розірвання угод та 
подача матеріалів до суду.
 Проект зі спорудження ка-
зарм поліпшеного плануван-
ня розділено на шість етапів. 
По завершеннi кожного з них 
на будмайданчик навідаєть-
ся комісія. Якщо вона задоку-
ментує, що підрядник відстає 

від графіка (залежно від того, 
на скільки діб), йому нарахо-
вують пеню і штрафні санк-
ції, яких уже «набігло» 1,1 
мільйона гривень.
 І тут важливо розвінчати 
домисли про те, що фірми пев-

ним чином «пиляють» бюджет-
ний ресурс, а чиновники з та-
бору замовника якось на тому 
наживаються. Варто розуміти, 
що підрядна організація, яка 
виграла конкурсні торги, ук-
ладає контракт із представни-
ком МОУ (ТерКЕУ) і отримує 
кошти винятково за фактично 
виконані роботи. Тобто якщо 
такий забудовник «сачкує» 

або й зовсім не будує, йому 
не заплатять і копійки. Нага-
даю, що, відповідно до умов 
договору, якщо підрядник 
відстає від графіка робіт на 20 
днів, замовник надсилає йому 
офіційне попередження. Далі 
через 10 календарних днів до-
говір вважають розірваним. 
Це є підставою зняти юридич-
ні зобов’язання з казначейства 
та оголосити повторну проце-
дуру торгів щодо цього об’єкта 
будівництва.
 Раніше повідомлялося, що 
ТОВ «Вінницька будівельна 
компанія», пройшовши цикл 
процедури закупівлі робіт iз 
будівництва, мало збудувати 
для Збройних сил 5 казарм, 
фізкультурно-оздоровчий ком-
плекс, штаб-казарму і капі-
тально відремонтувати їдаль-
ню. Проте будівництво з лока-
цією у військовому містечку 
№2 у селі Черкаське на Дніп-
ропетровщині тривало зі знач-
ним відставанням від графіків. 
А до низки об’єктів це ТОВ не 
приступило взагалі. Компанію 
буквально засипали справед-
ливими претензіями. Але тем-
пи просування відповідно до 
проекту не пришвидшували-
ся. Більше того, будівельники 
дещо нахабно, як на мене, за-
пропонували Східному тери-
торіальному квартирно-екс-
плуатаційному управлінню... 
збільшити ціни в договорах 
підряду! Буцімто через зрос-
тання поточної вартості ре-
сурсів, використаних у будів-
ництві. Звісно, що будь-який 
юрист розуміє абсурдність та-
кої пропозиції. Зрештою, Схід-
не ТерКЕУ надіслало тим пар-
тнерам обґрунтовані вимоги до 
розірвання договорів і накла-
дення штрафних санкцій, роз-
мір яких орієнтовно становить 
понад 4,3 мільйона гривень.
 Примітно, що Міноборони 
таким чином публічно і на за-
садах права боротиметься не 
лише із недоброчесними за-
будовниками, а й із будь-яки-
ми суб’єктами господарюван-
ня, які взялися виконувати за-
мовлення в інтересах оборони 
країни. Приміром, нещодавно 
суд зобов’язав львівське дер-
жавне підприємство «Лорта» 
сплатити Міністерству оборо-
ни 5 мільйонів гривень за по-
рушення термінів виконан-
ня контракту від 2014 року, 
що стосувався дослідно-конс-
трукторської роботи. Підпри-
ємство вже повернуло на ра-
хунки МОУ понад 2,5 мільйо-
на гривень передоплати. ■

ПРОЗОРО

Хто будує, 
а хто сачкує? 
Недобросовісних підрядників «відлучать» 
від оборонних замовлень

■

Підрядна організація, яка виграла конкурсні торги, отримує кошти винятково за 
фактично виконані роботи. Тобто якщо такий забудовник «сачкує» або й зовсім не 
будує, йому не заплатять і копійки.

Добросовісні компанії будують навіть із випередженням строків. ❙

Геннадій КАРПЮК

Проект iз будівництва 184 гуртожитків для Міністерства оборони, 
фінішний етап якого спершу проголошували на кінець поточного 
року, виявився непростим екзаменом для вітчизняної будівель-
ної індустрії. Переможцями торгів iз подальшим укладанням угод 
на проведення будівництва у 21 області України стали майже 50 
компаній та організацій. 2,6 мільярда гривень передбачив на цю 
мету держбюджет. Проте перші місяці 210-денного будівельного 
«марафону» (тривалість робіт у проекті) показали, що не всі його 
учасники підійшли до справи з відповідальністю і мали необхідний 
досвід для якісної роботи у визначені терміни. А дехто, як стало 
зрозумілим, вочевидь і не збирався будувати. Незабаром тут буде комфортний гуртожиток для військових. ❙
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«Наталя змінила нас із чоловіком, як і багатьох інших людей. Можливо, 
заради цього вона й приходила у світ...». 

Тетяна  Ященко,  волонтер

УКРАЇНА МОЛОДА

«Медицина в Україні 
перестала бути покликанням 
і перетворилася на банальне 
заробляння грошей»
 Відтоді подружжя робило 
все, що в їхніх силах, відчай-
душно борючись за життя донь-
ки. Почали лікування в онко-
гематологічному відділенні 
Полтавської дитячої клінічної 
лікарні. Після чергового вве-
дення «хімії» в дівчинки став-
ся інсульт, але лікарі не змогли 
його одразу визначити. 
 — До речі, в Полтавській 
дитячій клінічній лікарні вза-
галі немає магнітно-резонан-
сного томографа — і це вели-
ка проблема, — констатує Те-
тяна Ященко. — Нам, скажі-
мо, доводилося робити доньці 
магнітно-резонансну томогра-
фію тричі — два роки тому в лі-
кувально-діагностичному цен-
трі «Медіон», що в Полтаві, 
це коштувало від 800 до по-
над 2 тисяч гривень. Та найоб-
разливіше те, що там Наталі 
діагностували практично всі 
ускладнення, які можуть бути 
за такої хвороби, окрім інсуль-
ту на тлі хіміотерапії, а про-
фесійно розшифрували ре-
зультати МРТ тільки в Націо-
нальній дитячій спеціалізо-
ваній лікарні «Охматдит» у 
Києві. Як сказав один хірург 
із Німеччини, українські меди-
ки намагаються із «Запорож-
ця» пересісти на «Ферарі», тоб-
то мав на увазі те, що в наших 
приватних клініках з’явилася 
крута апаратура, а от хоро-
ших спеціалістів, які б умі-
ли з нею працювати, досі бра-
кує. На жаль, медицина в нас 
перестала бути покликанням і 
перетворилася на банальне за-
робляння грошей. Уявіть собі, 
тільки за аналізи, які робили 
в Києві, ми мали заплатити 12 
тисяч гривень (дякуємо благо-
дійному фонду «Подвиг жит-
тя», який узяв на себе ці витра-
ти). Звісно, ми й самі несемо лі-
карям кругленькі суми, нама-
гаючись «купити» їхнє добре 
ставлення. У цьому наша біда 
— платимо за те, щоб із нами, 
як мінімум, доброзичливо роз-
мовляли. І більшість лікарів до 
цього звикла. При цьому мушу 
згадати добрим словом лікарів 
від Бога Світлану Шевченко з 
Полтави, Валерію Мартинову 
з Києва, Надію Боровик із Кре-
менчука, котрі весь час були з 
нами на зв’язку, допомагали 
й, думаю, допомагатимуть ін-
шим, бо, навіть працюючи в 
медицині, не втратили людя-
ності, не зачерствіли душею.
 — От ви запитували, чи не 
лишилося в моїй душі неприєм-
ного осаду, образи на медиків, 
— продовжує Тетяна. — Ні, об-
рази ні на кого не тримаю. Хоч 
неприємний осад лишився. Піс-
ля того, як у доньки стався ін-
сульт і почала збільшуватись у  
крові кількість бластів (клітин, 
здатних до мітозу), ми намага-
лися потрапити до Центру дитя-
чої онкогематології і ТКМ «Ох-
матдиту» — я була переконана, 
що в столиці лікарі беруться за 
складні, неординарні випадки, 
а саме такий був у Наталі. Про-
те головний лікар центру відмо-
вив нам у госпіталізації, і тіль-
ки коли волонтери, які допо-
магали нашій сім’ї в пам’ять 
про мого загиблого в 2014-му 
під Іловайськом брата Олексія 
Древаля, пригрозили, що на 
знак протесту на територію лі-
кувального закладу з’їдуться 
АТОвці, він здався. У підсумку 

нам із великим скрипом усьо-
го лише надали консультацію. 
Перед цим ми з чоловіком їзди-
ли туди на консультацію самі — 
нас прийняв тодішній завідувач 
відділення трансплантації кіс-
ткового мозку Олег Рижак (він 
не любить, коли я про це роз-
повідаю). У його кабінеті висі-
ли ікони, а поряд — друковані 
вислови про те, що хороший лі-
кар повинен їздити на дорого-
му авто, носити дорогий годин-
ник, споживати якісну їжу і все 
в такому ж дусі. Інша сентенція 
— лікар, мовляв, нікому нічого 
не винен, він не повинен ліку-
вати вас за «спасибі» і особливо 
за велику дяку ваших рідних. 
Ми, прочитавши такий аж за-
надто прозорий натяк, на знак 
подяки дали завідувачу відді-
лення тисячу гривень — він 
узяв їх запросто, із широкою 
посмішкою. Бо вважає, що всі 
йому винні. І зовсім не береть-
ся до уваги те, що ми зверну-
лися не в його приватну, а в де-
ржавну лікувальну установу, 
що з нас вираховують податки, 
які йдуть, зокрема, й на зарпла-
ту медикам, що, врешті-решт, 
ми не вибираємо хвороб, які ви-

падають нашим дітям. Так, лі-
карі не винні в тому, що ми бід-
ні, що збираємо кошти на ліку-
вання своїх дітей з усього світу. 
Але їхня вина в тому, що беруть 
гроші з бідних.
 Після курсу високодозної 
хіміотерапії в Києві Тетяна 
та Юрій Ященки, за порадою 
друзів, звернулися до клініки-
філії Вільнюської університет-
ської лікарні. Там узялися за 
реабілітацію маленької пацієн-
тки й досягли помітного про-
гресу в боротьбі з інсультом. 
Спочатку, щоправда, Ященки 
збиралися в Польщу, та поль-
ські медики виставили за ліку-
вання велику суму — 96 тисяч 
доларів. Батькам хворої дівчин-
ки вдалося зібрати лише тро-
хи більше 300 тисяч гривень 
пожертв... Удруге подружжя 
Ященків із маленькою Ната-
лею вирушили до вже згада-
ної литовської клініки, маючи 
надію побороти страшну хворо-
бу завдяки трансплантації кіс-
ткового мозку. 

«У Литві лікарі робили все 
можливе, аби лікування 
обійшлося нам якомога 
дешевше»
 — У Вільнюській універси-
тетській лікарні до нас було 
зовсім інше ставлення, ніж 
у Києві, — порівнює Тетяна 
Ященко. — Коли ми приїхали 
туди першого разу, то платили 
лише за медикаменти (для ли-
товців лікування взагалі без-
платне — все це бере на себе 
держава). А медики робили 
все можливе, щоб перебування 
в клініці обійшлося нам яко-
мога дешевше. Чого варте вже 
хоча б те, що вони допомог-
ли з безкоштовним житлом. 
При клініці є будинок, який 
звела за власний кошт сім’я, 
в якій помер від раку хлопчи-
на. Із п’яти кімнат три — зай-
мали полтавці, дві сім’ї були 
з Кременчука. Інший малень-
кий кременчужанин Богдан-
чик мав уроджений лейкоз. 
Так, і він, і наша донька по-
мерли... Але ж потрібно вра-
ховувати те, що обоє вони при-
були до Вільнюса у вкрай тяж-
кому стані... Для нас зробили 
виняток: замість двох тиж-

нів, як передбачено правила-
ми, ми прожили у згаданому 
мною будинку цілих дев’ять 
місяців, не заплативши за це 
й копійки. А онковідділення 
в литовській клініці, до речі, 
якби не голомозі пацієнти, аб-
солютно не схоже на наші: нія-
ких тобі медичних масок, ха-
латів чи захисних бахіл. Відві-
дати хворого може будь-хто з 
родичів чи друзів (пригадую, в 
«Охматдиті» до Наталі не пус-
кали навіть рідного батька), 
більше того (ми були від цьо-
го просто в захваті) — дозволя-
ють приводити собак, із яки-
ми діти граються. Там велику 
ставку роблять на емоції. І я 
це прекрасно розумію, бо сама 
тоді ладна була зробити що за-
вгодно заради однієї посмішки 
своєї дитини.
 У Литві маленькій кремен-
чужанці ідеально підійшов 
донор, проте вже через міся-
ць знову виник рецидив. Коли 
він такий ранній, шансів побо-
роти онкологічну хворобу ли-

шається, на жаль, дуже мало. 
 — Ми попросили в лікарів: 
коли вони розумітимуть, що 
це вже кінець, щоб дали нам 
знати, аби ми встигли повер-
нутися додому. Так і вийшло: 
повернулися в Україну 16 бе-
резня (велика дяка благодій-
ному фонду «Таблеточки» й 
Міжнародним авіалініям Ук-
раїни, які організували наш 
переліт, а також АТОвцям, 
котрі воювали разом із моїм 
братом, — ті заплатили за ре-
анімобіль). А невдовзі доньки 
не стало, — пригадує Тетяна, 
не в змозі стримати сльо зи. — 
На чому іще хочеться наголо-
сити? У литовській клініці з 
нами весь час працював пси-
холог (чого катастрофічно не 
вистачає в онкогематологіч-
ному відділенні Полтавської 
міської дитячої клінічної лі-
карні!). Рік тому в мене був 
такий душевний стан, коли я 
розуміла, що жити, як раніше, 
не можу, а як жити далі, прос-
то не знала. І саме психолог усі 
дев’ять місяців була поряд, ми 
розмовляли про все, навіть про 
те, що мій брат загинув під Іло-
вайськом, а його вдова не хоче, 
щоб я спілкувалася з рідними 
племінниками, через якісь 
дрібні образи. Олексій заги-
нув 29 серпня, і ми шукали 
його чотири дні. У військовій 
частині, куди я телефонува-
ла, відповідали, що він живий 
і наразі виходить з оточення. 
Євген Коханов, який був по-
ранений, запевняв: він бачив, 
що Олексія теж поранено, той 
лежав, мовляв, поряд. Проте 
хлопці, котрі також воювали 
разом із братом і повернули-
ся до Кременчука 3 вересня, 
стверджували, що Олексій ли-
шився у Волновасі, де й усі за-
гиблі. Завдяки «Фейсбуку» в 
моєму житті з’явилося бага-
то нових знайомих. Зокрема, 
один молодий хлопець, кадро-
вий військовий на ім’я Мико-
ла порадив шукати тіло бра-
та в Запоріжжі, куди відпра-
вили, мов ляв, 100 загиблих. 
Коли ми з дядьком туди їхали 
(дякувати Віталію Малецько-
му, котрий на ту пору іще не 
був мером, за те, що дав автів-
ку), я молилася про одне: аби 
лишень недовго шукати Олек-
сія поміж інших... У війсь-
ковій прокуратурі нам відкри-

ли в комп’ютері базу даних, і 
ми почали розглядати тіла за-
гиблих. Олексій був, здається, 
десятим за рахунком... Облич-
чя неможливо було впізнати, 
бо було вже 4 вересня, а брат 
загинув, як уже зазначала, 29 
серпня. Я впізнала його за та-
туюваннями... Після цього нам 
винесли особисті речі Олексія, 
складені в пакет, серед яких 
лежали паспорт і військовий 
квиток. Уся кімната, до речі, 
була просто завалена такими 
пакетами... Я акцентувала на 
тому, що в онкогематологіч-
ному відділенні Полтавської 
міської дитячої клінічної лі-
карні відсутній психолог, бо 
це просто нонсенс, що в тако-
му відділенні його немає. Хоч 
мушу сказати, що мені його за-
мінила завідувачка цього від-
ділення Світлана Шевченко. 
Вона великою мірою допомог-
ла мені через усе це пройти, 
до того ж іншими очима пог-
лянути на свого чоловіка, по-
бачити, який він надійний, — 
мені з ним і справді дуже по-
щастило. На перший погляд, 
Світлана Михайлівна дуже су-
вора, іноді може й голос підви-
щити, але насправді це люди-
на великої душі. 

Не замкнулася на своїй 
біді, а, навпаки, стала 
небайдужою до біди чужої
 Пройшовши через такі 
складні випробування, похо-
вавши спершу брата, а згодом 
і 5-річну доньку (2 вересня дів-
чинці виповнилося б 6 років, 
вона б уже пішла до школи), 
Тетяна Ященко не замкнула-
ся на своїй біді. Навпаки, ста-
ла небайдужою до біди чужої. 
 — Наталя змінила нас із 
чоловіком, як і багатьох ін-
ших людей. Можливо, заради 
цього вона й приходила у світ, 
— і посміхається, й плаче Те-
тяна. — Скажу відверто, рані-
ше намагалася якось відгоро-
дитися від чужого горя — на-
стільки воно лякало. А коли 
це стається з тобою, ти вже ро-
зумієш, що не можеш, скажі-
мо, не поширити у «Фейсбуці» 
пост того, хто просить про до-
помогу. Коли не стало донеч-
ки, одна жінка — Лідія Лаухі-
на (її онучці зробили транс-
плантацію кісткового мозку 
в Німеччині) — сказала мені: 

ВАЖКИЙ ДОСВІД

Ціна людяності
Втративши 5-річну доньку, якій не дала 
шансів вижити страшна хвороба, жінка 
всіляко допомагає онкогематологічному 
відділенню дитячої клінічної лікарні

■

Доньці кременчужанки Тетяни Ященко було 3 роки й 8 місяців, 
коли їй поставили діагноз «гострий лейкоз».
Фото з особистого архіву Тетяни ЯЩЕНКО. 

❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Тетяна Ященко із Кременчука має дорослого й самостійного сина, 
котрий уже встиг одружитися. Наталочка ж була її дитиною від 
другого — щасливого — шлюбу. Здавалося б, ніщо не віщувало 
біди: дівчинка росла цілком здоровою, практично нічим не хворіла, 
якщо не рахувати грипу. Тож діагноз лікарів «гострий лейкоз» про-
звучав як грім серед ясного дня. Його поставили 21 травня 2016 
року — на той час Наталочці Ященко було майже 4 роки. Тетяна з 
чоловіком Юрієм назавжди запам’ятали той день, що так разюче 
змінив їхнє життя...

У Вільнюській університетській лікарні до нас було 
зовсім інше ставлення, ніж у Києві
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ти, мовляв, почуватимешся кра-
ще, коли комусь допомагатимеш. 
Знаючи, що дітям, котрі борють-
ся з онкозахворюванням і постій-
но терплять біль, потрібно гратися, 
аби хоч якось відволікатися, ми з 
Мариною Шляпіною та Христиною 
Смирновою розмістили у «Фейсбу-
ці» оголошення про це і в резуль-
таті зібрали багато іграшок (їх над-
силали навіть із Німеччини, Аме-
рики, Швеції). Так першого разу 
відвезла їх до онкогематологіч-
ного відділення (Наталиних ігра-
шок поки не віддаю — іще не зна-
ходжу в собі сил зайти до її кімна-
ти й перебрати доньчині речі). Так 
от, коли повернулася тоді до Кре-
менчука, мені було настільки кеп-
сько, що вже думала: ні, більше 
не зможу, це понад мої сили. Але 
вже відвозила іграшки, інші пода-
рунки пацієнтам онкогематологіч-
ного відділення тричі. Після цьо-
го певний час приходжу до тями, 
а потім якась невидима сила зму-
шує мене перейматися проблема-
ми цього відділення знову і знову. 
Дехто зауважує: цим повинна зай-
матися держава. Так, повинна, але 
це не працює. Тому зараз збираємо 
кошти на дифузійні шприцеві на-
соси — інфузори. Завдяки такому 
насосу будь-який препарат можна 
вводити в організм контрольова-
ним чином. Так, із його допомогою 
на останній стадії хвороби ми вво-
дили Наталі морфін у знеболюваль-
них цілях. Інфузор незамінний і за 
хіміотерапії. В онкогематологічно-
му відділенні є такі апарати, про-
те надто старі, два тижні тому один 
із них узагалі згорів через стрибки 
напруги в електромережі. До того 
ж, їх не вистачає: коли привози-
ла іграшки, у відділенні перебува-
ло 30 дітей. Перший перфузор при-
дбали на кошти, зібрані доньці на 
лікування, що лишилися невико-
ристаними, і передали у відділен-
ня. А потім завдяки «Фейсбуку» 
поступово зібрали суму на другий 
апарат. Звісно, в Україні вони є, 
але дуже дорогі — коштують 2 ти-
сячі євро. Ми ж завдяки друзям 
із Німеччини знайшли перфузори 
англійського виробництва, що вже 
були у використанні, проте в доб-
рому стані, а коштують приблизно 
200 євро з пересилкою. Таким чи-
ном, два апарати вже у відділенні, 
і відгуки про них полтавських ме-
диків дуже позитивні. Але ви ж ро-
зумієте, що цього замало.
 Зношеність та мала кількість 
перфузорів — не єдина пробле-
ма онкогематологічного відділен-
ня Полтавської міської дитячої 
клінічної лікарні. За словами Те-
тяни Ященко, поки відремонтова-
на лише одна його частина — було 
б добре, якби знайшовся благо-
дійник, котрий відремонтував би 
іншу. Потрібні й меблі на кухню, 
в палати, стелажі для іграшок, за-
міна кабінок у душовій кімнаті. 
До того ж, жінці повідомили, що 
вийшла з ладу пральна машина, — 
це при тому, що за такої кількості 
малих пацієнтів прати потрібно 
щодня. 
 — Ми почали збирати кошти й 
зібрали 10 тисяч гривень. Іще 10 
тисяч додав голова Полтавської об-
ласної ради Олександр Біленький, 
— розповідає Тетяна. — Збирали-
ся на ці кошти придбати дві праль-
ні машини. Але тут мами, чиї діти 
лікуються в онкогематологічно-
му відділенні, поскаржилися, що 
зламався й холодильник, де бать-
ки зберігали куплені ними меди-
каменти. Завдяки магазину «Епі-
центр», де нам зробили знижку в 
розмірі тисяча гривень, ми прид-
бали дві пральні машини й холо-
дильник, вклавшись у зазначену 
суму. Наразі їх також доправили у 
відділення. При цьому й далі про-
довжуємо збір коштів на перфу-
зори. Уже вдалося зібрати іще на 
два апарати, хоч загалом я замах-
нулася на 10 штук, поки вони є за 

більш-менш доступною ціною. Тож 
для тих, хто хотів би долучитися до 
збору коштів на них, вказую номер 
картки ПриватБанку: 5168 7422 
2432 6375, Ященко Тетяна, перфу-
зор. 

Уперше в житті вирішила: 
працювати потрібно там, де тобі 
подобається
 Тетяну тепер знає багато лю-
дей, з якими вона навіть не знайо-
ма. Часто вітаються на вулицях 
Кременчука, а нещодавно в мага-
зині, куди жінка влаштувалася на 
роботу, до неї підійшли відвідувачі 
й, переконавшись, що вона і є Тетя-
на Ященко, передали практично но-
вий костюм для хлопчика. 
 — Річ у тому, — пояснює кре-
менчужанка, — що ми поставили за 
мету зібрати до школи дітей АТОв-
ця, у якого виявили онкозахворю-
вання. У сім’ї троє діток: дівчинці 
— 4 роки, одному хлопчику — 7, 
а другому — 11. Зібрати старшень-
ких до школи для батьків, котрі 
опинилися у складній життєвій си-
туації, — непосильне завдання. У 
мене багато подруг, котрі пообіця-
ли віддати хороші речі своїх дітей, 
з яких ті виросли. Прямо пишу у 
«Фейсбуці», щоб речей, які потріб-
но вже викинути, не пропонували. 
Бо вважаю, це просто неповага до 
інших людей.
 Насамкінець Тетяна Ященко 
порушує ще одну болючу пробле-
му: «Як уже зазначала, на остан-
ній стадії хвороби доньки ми боро-
лися з болем із допомогою морфі-
ну. У Литві перед нашим від’їздом 
нам виписали рецепт на упаковку 
морфіну. А коли прибули додо-
му, в Кременчуцькій лікарні від-
мовилися давати такий рецепт — 
натомість виписали знеболюваль-
не, яке не допомагало. Бо морфін 
у нас сприймають насамперед як 
наркотик, а вже потім як знебо-
лювальний препарат. І це страш-
но, що в Україні не думають про 
почуття й біль іншого, що лю-
дяність відійшла на задній план. 
Можна сказати, що лише завдяки 
литовському морфіну наша донь-
ка в останні свої дні не відчувала 
нестерпного болю. Ми з Наталею 
приїхали помирати додому (гово-
рю: ми, бо разом із донькою помер-
ла і якась частинка мене). Батюш-
ка В’ячеслав із храму, що в Пол-
тавській міській дитячій клініч-
ній лікарні, якось сказав мені, 
що ми, дорослі, егоїсти — думає-
мо лише про те, як нам буде пога-
но без дитини, і зовсім не думає-
мо, як краще їй самій. Так от, ми 
з чоловіком, урешті-решт, поча-
ли думати про те, як краще донь-
ці. І якщо врахувати, що Наталя, 
яка не була вдома цілих два роки, 
після тяжкого перельоту вперше 
за останній час посміхнулася, це 
було того варте. Вона переглядала 
свої улюблені «мультики», бачи-
ла брата, бабусю, інших родичів. 
Ми спали разом на одному ліжку, 
я могла її обнімати. І навіть про-
кинувшись уночі, бачила, що до-
нечка лежить і посміхається...»
 Тетяна Ященко пішла працюва-
ти у відділ іграшок, — розуміє, що 
їй потрібно бути поміж людей і від-
волікатися від важких думок. Рані-
ше, говорить, зовсім інакше стави-
лася до роботи — як до способу за-
робітку. І вперше в житті виріши-
ла: працювати потрібно там, де тобі 
подобається, тому різко поміняла 
робоче місце. А коли до неї дійшло, 
що щодня доведеться бачити ма-
леньких дітей, спершу злякалася, 
а потім зрозуміла, що й через це му-
сить пройти. 
 — А зараз мені навіть подобаєть-
ся, коли іноді допомагаю батькам 
домовитися з дитиною, котра при-
кипіла до іграшок і відмовляється 
покидати магазин, — Тетяна вчить-
ся радіти навіть маленьким радо-
щам. — Як буде далі? Думаю, жит-
тя покаже... ■

Хто має право вступати в шлюб?
 Українське законодавство майже не 
ставить обмежень для тих, хто бажає 
поєднати своє життя у шлюбі. Фактично 
кожна особа, яка досягла 18 років та на 
момент подачі документів офіційно не є 
одруженою, може створити сім’ю.
 А в окремих випадках, якщо є від-
повідне рішення суду про надання права 
на шлюб, створити сім’ю можуть навіть 
шістнадцятирічні.

Хто проводить цю процедуру?
 Одруження або, як правильніше каза-
ти з правової точки зору, державна реєст-
рація шлюбу здійснюється органами дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану 
(ДРАЦС).

Яка процедура подачі документів?
 Для того, щоб провести державну 
реєстрацію шлюбу потрібно звернутись 
до будь-якого органу ДРАЦС.
 При цьому, не має жодного значення, 
де зареєстровані закохані. Адже реєстра-
ція шлюбу проводиться за принципом ек-
стериторіальності, тобто документи мож-
на подати до будь-якого органу державної 
реєстрації актів цивільного стану в будь-
якому населеному пункті.

Які документи потрібні?
 Заява за встановленою формою.
 Якщо ви раніше не були одружені, то 
достатньо мати із собою лише паспорти. У 
разі коли один або обидва закоханих є гро-
мадянами іншої країни, то, окрім рідного 
паспорта, необхідно подати його переклад 
українською, засвідчений належним чи-
ном, та документи, які підтверджують ле-
гальність перебування в Україні.
 Якщо заявники або один із них рані-
ше перебували у шлюбі, необхідно та-
кож надати документи, які підтверджу-
ють припинення попереднього шлюбу або 
визнання його недійсним. Це може бути 
свідоцтво про розірвання шлюбу, рішен-
ня суду про розірвання шлюбу чи про виз-
нання шлюбу недійсним, яке набрало за-
конної сили, свідоцтво про смерть одно-
го з подружжя, висновок відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану про 
анулювання актового запису про шлюб 
тощо.
 Іноземці так само мають надати до-
кументи, які підтверджують припинен-
ня шлюбу в країні проживання або гро-
мадянства. Відповідно до діючих міжна-
родних норм ці документи мають бути на-
лежним чином засвідчені. Це може бути 
консульська легалізація або апостиль. 

Жодного посвідчення не вимагають доку-
менти країн, з якими Україна має міжна-
родну двосторонню угоду.

Які ще формальності мають бути 
дотриманими?
 За загальним правилом й нині діє за-
старіла радянська норма, за якою після 
подачі заяви про реєстрацію шлюбу май-
бутньому подружжю надається місячний 
строк на те, щоб подумати над своїм ба-
жанням стати єдиною сім’єю.
 Єдиною можливістю уникнути ніко-
му не потрібного очікування може бути 
рішення керівника ДРАЦС скоротити 
цей строк за умови наявності документів, 
які дають право на термінове одруження: 
вагітність, наявність спільних дітей або 
хвороба, яка становить загрозу для жит-
тя. Через це можуть виникати факти ко-
рупції, коли майбутнє подружжя змуше-
не купувати відповідні довідки в медич-
них закладах.
 Ми вирішили спростити життя ук-
раїнців та запустили пілотний проект 
«Шлюб за добу». Проект передбачає від-
хід від старих бюрократичних радянсь-
ких норм. Тож нині, за ініціативи Мініс-
терства юстиції, всі бажаючі можуть од-
ружитися навіть у той самий день, коли 
були подані документи.
 З моменту запуску в рамках пілотно-
го проекту станом на початок липня цьо-
го року було проведено 35 535 реєстрацій 
шлюбів. Проект реалізується у 67 населе-
них пунктах у тому числі 2 виконавчих 
комітетів сільських рад.

Як скористатися цією послугою?
 Щоб зареєструвати шлюб за спроще-
ною процедурою в рамках проекту Мініс-
терства юстиції «Шлюб за добу!» необхід-
но звернутися до одного з акредитованих 
центрів у вашому місті.
 Після цього закоханим залишить-
ся зробити лише кілька простих кроків. 
Перший — обрати організатора. Другий 
— обрати бажану дату та час. Третій — 
пред’явити паспорти та за необхідності 
інші документи. Четвертий — підписа-
ти відповідний договір. І п’ятий крок — 
з’явитися в обраний час та місце й одру-
житись.

Де можна скористатися послугою 
«Шлюб за добу»?
 Одружитися за добу можна за адреса-
ми, зазначеними на сайті Міністерства 
юстиції України — minjust.gov.ua
  Кохайтеся, а про папери подбає 
Мін’юст! ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як швидко одружитися?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко

■

«Павле Дмитровичу, хочу одружитися зі своєю дівчиною за скороченою 
процедурою. Скажіть, що нам для цього потрібно і де це можна зробити?» — 
запитує Іван Нестеренко.
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 «Батурине, дай сил мені на подвиг 
для Вітчизни», — ці слова Івана Мазе-
пи обрали слоганом організатори благо-
чинного дійства «Батурин. Ренесанс Не-
залежності», яке відбудеться 23 серпня у 
столиці Гетьманщини на площі перед па-
лацом гетьмана Розумовського (для всіх 
охочих вхід вільний). Виступатимуть спі-
вачка Руслана Лижичко, яка не вперше є 
ініціаторкою наповнення Батурина музич-
ним мистецтвом, українсько-канадський 
віртуоз-скрипаль Василь Попадюк, гурти 
«Тартак» і Kozak System, Катя Chilly, Тоня 
Матвієнко, шоу-балет «Життя». Концерт 
українських зірок супроводжуватиме му-
зика симфонічниого оркестру «Київська 
Камерата».
 «День Незалежності — це те свято, яке 
всі українці святкують серцем, — каже 
співачка Руслана. — У нас є свій малень-
кий слоган: «Україна — там, де ми». Цьо-
го року мені захотілося на День Незалеж-
ності бути саме тут! Просто відчути себе ук-
раїнкою, на своїй землі, серед близьких по 
пісні, близьких по духу».
 Батурин місцем перебування у перед-
святковий день і не лише варто обрати із 
багатьох причин. Саме в цьому місті за 21 
рік Іван Мазепа створив економічно силь-
ну гетьманську Україну з європейським 
рівнем культури та освіти. «Від Богдана 
до Івана не було гетьмана...» — так ще за 
життя Івана Мазепи визначали історичний 
масштаб його постаті. 22 роки міцною ру-
кою він тримав булаву і поклав край сум-
нозвісній Руїні. Ще коли Петро І рубав для 
Росії вікно до Європи, Україна часів Мазе-
пи ходила до Європи через двері!
 Російська імперія кілька сот років не 
шкодувала чорної фарби, аби спотвори-
ти образ українського гетьмана Мазепи. 
Урешті-решт це не завадило, а навпаки, 
допомогло Івану Мазепі через роки стати 
справжнім символом українського спроти-
ву Росії, прапором руху до незалежності — 
до тієї мети, яку гетьман Мазепа, йдучи по-
переду свого часу, усвідомив уже через 50 
років після Переяслава.. Замість російсь-
кої анафеми Іванові Мазепі сьогодні по пра-
ву належить справжня українська слава!
 У Батурині Україна зустріла «золо-
ту осінь» Гетьманщини з Кирилом Розу-
мовським.
 Багаторічна імперська політика сфор-
мувала поверхневе та викривлене бачення 

діяльності гетьмана Кирила Розумовсько-
го. Всебічне ж вивчення його біографії свід-
чить про те, що його гетьманування було 
направлене на відродження української 
державності.
 У Батурині 15 років, долаючи шале-
ний спротив, формував державу гетьман 
Іван Самойлович, який є однією з мало-
досліджених постатей вітчизняної історії. 
А тому зберігається неоднозначне став-
лення до діяльності гетьмана, що сформо-
ване за імперських часів. Частина істори-
ків, насамперед представники російської 
історіографії — від Сергія Соловйова та Ва-
силя Татіщева до Олександра Алмазова — 
розглядають його гетьманування винят-
ково в рамках концепції «єдиної держа-
ви». Українська ж історіографічна школа 
від Олександра Лазаревського і Михайла 
Грушевського до Тараса Чухліба, Юрія 
Мицика та інших, вивчає діяльність Івана 
Самойловича в контексті продовження бо-
ротьби за збереження та утвердження ук-
раїнської державності. Сучасник гетьмана 
Самійло Величко характеризував його як 
людину «в письмі козацько-руськім справ-
ну, розумну, гарної вроди, до людей чемну 
і прихильну».
 Визначною була роль гетьмана Самой-
ловича в організації збройних сил. З його 

іменем пов’язаний прискорений розвиток 
так званих охотницьких — компанійських 
та сердюцьких полків, українського анало-
га європейського найманства.
 За часів гетьманування Івана Самойло-
вича, в результаті його послідовних реформ, 
розширювалася внутрішня і зовнішня тор-
гівля, розвивалися ремесла і промисли. Іван 
Самойлович активно фінансував будівниц-
тво храмів, відкриття нових освітніх за-
кладів (шкіл, духовних семінарій і ін.), за 
сприяння гетьмана у світ виходили твори 
образотворчого мистецтва, нові книжки. 
Це сприяло розвитку культури, духовності, 
збереження українських традицій.
 До негативних наслідків гетьмануван-
ня Івана Самойловича традиційно відно-
сять втрату незалежності Української пра-
вославної церкви — у 1686 році її було під-
порядковано Московському патріархові. 
Однак такий підхід спрощує конкретно-
історичну ситуацію. Бо про спротив цьому 
гетьмана дуже довго ніхто не згадував.
 Свого часу в Батурині плекав надії на 
Незалежність України гетьман Дем’ян 
Ігнатович, більше відомий в результаті 
системної імперської діяльності як Мно-
гогрішний. Ця особистість української 
історії найбільше з-поміж усіх гетьманів 
незнана. Натепер навіть у літературі він 

частіше фігурує не під прізвищем Ігнато-
вич, яке використовував сам, а під пріз-
виськом Многогрішний, яке було закріп-
лене за ним істориками XIX ст. з подачі 
особистого недруга гетьмана — автора Лі-
топису Самовидця.
 Правління його було надзвичайно ко-
ротким і через це Дем’ян Ігнатович мало 
що встиг. Але зі зробленого багато що за-
слуговує на схвальну оцінку з боку нас, су-
часників. Серед головних успіхів гетьма-
на безперечно є укладення договору з мос-
ковським царем у 1669 році, так званих 
«Глухівських статей». На той час це був 
суттєвий здобуток у порівнянні з догово-
рами часів його попередника Івана Брю-
ховецького. За Глухівськими статтями 
Гетьманщині поверталась повна свобода 
в митних та податкових справах, скорочу-
валась присутність московських воєвод в 
українських містах, заборонялося їх втру-
чання в судові справи. Це був лиш тимчасо-
вий відступ московської влади, але на той 
час це, безумовно, було видатним успіхом 
у боротьбі за незалежність України.
 Батурин гетьманський — це гордість 
кожного українця та водночас біль у сер-
ці кожного. Бо столицю Гетьманства на са-
мому піку розвитку знищили московські 
війська. Каральні дії із захоплення і зни-
щення столиці гетьмана Мазепи та її меш-
канців, що були здійснені в листопаді 1708 
року, отримали назву Батуринська тра-
гедія або «Різанина в Батурині». За різни-
ми оцінками загинуло тоді від 11 до 15 ти-
сяч батуринців. Усе населення. Місто і цер-
кви були пограбовані, а потім, за наказом 
Олексія Меншикова, спалені і знищені. 
 Тогочасні європейські газети так опи-
сували події у Батурині: «Страшна різа-
нина», «Вся Україна в крові», «Жінки і 
діти на вістрях шабель» — із такими на-
звами виходили газети Франції, ті страш-
ні події описували, зокрема, в Gazette de 
France, Paris Gazette, Lettres Historique, 
Mercure historique, Clef du Cabinet. Одна 
з цитат: «Вся Україна купається в крові. 
Меншиков показує жахи московського 
варварства».
 Незважаючи на багатолітні намаган-
ня Росії прибрати до рук Україну, сучас-
ний Батурин є місцем духовного Відрод-
ження України. Був він і центром розкві-
ту мистецтв Гетьманської доби. Завдяки 
діяльності Дмитра Бортнянського, Ар-
темія Веделя, Максима Березовського ук-
раїнська духовна музика переживала «зо-
лоту добу» й була відома в усій Європі. 
 Гетьманська столиця — північний 
форпост державності та культури Украї-
ни. Проект «Батурин. Ренесанс Незалеж-
ності» підсилить цю аксіому. Меценат за-
ходу — Євген Сур.
 До речі, концерт відбуватиметься 23 
серпня — у День Прапора. У цей день один 
щасливчик отримає жовто-блакитний стяг 
з автографами всіх учасників зі сцени перед 
палацом гетьмана Розумовського з рук хед-
лайнера вечора — співачки Руслани. ■

Валентина САМЧЕНКО

 В українських кінотеатрах можна поди-
витися фільм виробництва України, Ісландії 
та Франції «Гірська жінка: на війні» — кра-
сиве філософське кіно про житейські цін-
ності з іронічними підтекстами. 
 Світова прем’єра стрічки пройшла у 
рамках «Тижня критики» Каннського кі-
нофестивалю, де фільм отримав три пре-
мії: авторську нагороду Prix SACD за музи-
ку, глядацький приз Prix du Public та єдину 
державну премію фестивалю — Grand Rail 
d’Or, символічну нагороду від асоціації за-
лізничників-кінематографістів. Також фільм 
удостоївся призу від асоціації Cinecole — 
Coup de Coeur, який присуджується викла-
дачами та студентами французьких вишів 
одному з 11 фільмів програми Каннського 
кінофестивалю. В Україні стрічка «Гірська 
жінка: на війні» стала фільмом відкриття 

Одеського кінофестивалю.
 Головна героїня — 50-річна Хатла, ди-
ригентка хору, яка любить їздити на вело-
сипеді і кілька років тому подала паралель-
но із сестрою — тренером iз йоги — доку-
менти на всиновлення дитини з іншої краї-
ни. А ще Хатла — зухвала екоактивістка, 
яка таємно саботує роботу підприємства із 
виробництва шкідливого для людей і при-
роди алюмінію у рідній Ісландії. «Горянка» 
пошкоджує електромережі, щоб зупинити 
ливарний процес, який приносить гроші її 
маленькій країні. Та чи справжня це виго-
да для людей?
 В ісландські передгір’я, зокрема, і тему 
загалом не раз органічно вписуються ук-
раїнські вкраплення. Це і сирота Ніка, яка 
залишилася без рідних на сучасній війні на 
Луганщині, і спеціально для стрічки були 
адаптовані тексти українських пісень, які в 
кадрі у народних строях виконують учасни-

ці хору Ірина Данилейко, Галина Гончарен-
ко та Сусанна Карпенко.
 Фільм став другою художньою стріч-
кою ісландського режисера, актора, доку-
менталіста Бенедикта Ерлінґссона. Його 
дебютна робота — «Про коней і людей» 
— отримала понад 20 нагород по всьому 
світу, в тому числі премію за «найкращо-
го нового режисера» на міжнародному кі-
нофестивалі в Сан-Себастьяні. Роль Хат-
ли виконала відома ісландська актриса 
Халлдора Гейхадсдоттір («Металістка», 
«Про коней і людей», «Острів диявола»). 
Серед українських акторів — Олена Лавре-
нюк, яка грає директора дитячого будинку, 
та маленька Маргарита Хільська — за сю-
жетом українська дівчинка  Ніка, яку всино-
вить Хатла.
 У копродукційній стрічці «Гірська 
жінка: на війні» українським продюсером 
виступив Сергій Лавренюк (компанія Solar 

Media Entertainment). Проект фільму став 
одним iз переможців 10-го конкурсного 
відбору Державного агентства України з 
питань кіно. 
 «Цей фільм є для України дуже вда-
лим прикладом міноритарної копродук-
ції, — каже голова Держагентства Украї-
ни з питань кіно Пилип Іллєнко. — Наш 

внесок у виробництво стрічки становить 
11%, а коли ми надаємо фільму фінансо-
ву підтримку, то хочемо бачити в ньому ук-
раїнські елементи, український культурний 
контекст. Як на рівні сюжету, так і на рівні 
участі знімальної групи. Ми отримали все 
перераховане вище пропорційно тому внес-
ку, який зробили». ■

ПРОКАТ

Любов до музики і природи
Героїня трагікомедії «Гірська жінка: на війні» рятує Ісландію 
від виробництва алюмінію й українську сироту

■

«Гірська жінка: на війні»: Хатла (у центрі) у дитбудинку на  Донбасі.
Фото надане ТОВ «Кіноман».

❙
❙

НАЦІЯ

Ренесанс Незалежності
Про славну історію у Батурині нагадають співачка Руслана, скрипаль Василь 
Попадюк, гурти «Тартак» і Kozak System

■

У День Прапора Руслана подарує щасливчику стяг з автографами зірок — 
учасників концерту «Батурин. Ренесанс Незалежності».
Фото зі сторінки RuslanaOfficial.

❙
❙
❙
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Шанували українок в 
Угорщині
 «Бовсунівські бабусі» 
ще у травні стали учасни-
ком проекту «Поліфонія» 
міжнародного культурно-
го співробітництва Угор-
щини, України та Фран-
ції, підтриманий програ-
мою Європейською Сою-
зу «Креативна Європа», 
— розповідає Марія Кар-
повець, художній керів-
ник народного аматорсько-
го колективу. Засновник та 
керівник проекту — Мік-
лош Бот, угорський музи-
кант та етнограф. Фоль-
клорний архів «Поліфонії» 
поповнили записані від ба-
бусь старовинні пісні «Ой 
дай, Боже, суботи дожда-
ти», «Сиротка», «Я журба 
за журбою», «Тече річень-
ка-невеличенька», «Ой за-
ржи, ти мой конь вороной» 
та інші.
 Зміст, оригінальність та 
манера виконання пісень 
«Бовсунівськими бабуся-
ми» настільки сподобались 
угорському етнографу, що 
він запросив їх до Угорщи-
ни на фестиваль. До того ж 
оплатив учасницям оформ-
лення закордонних паспор-
тів, переліт до Будапешта і 
проживання в Угорщині. 
 Долати відстань 1200 
км літаком бабусям дуже 
сподобалося. Із Будапешта 
до місця проведення фести-
валю в село Нодь Хоршань 
бабусі проїхали ще 300 кі-
лометрів. 
 Село Нодь Хоршань цьо-
го серпня вже одинадцятий 
рік перетворювалося у фес-
тивальний центр, де роз-
міщено більше 50 різних 
локацій — дворів і сцен. На 
фест приїхали артисти і ту-
ристи з Угорщини, Украї-
ни, Франції, Іспанії, Хор-
ватії, Бельгії, Австрії, ін-
ших країн. Відбувалися 
концерти різних музичних 
жанрів, циркові вистави, 
творчі зустрічі, майстер-
класи. 
 Українську делегацію 
в Угорщині очолювали ди-
ректор Музею Івана Гон-
чара Петро Іванович Гон-
чар та координаторка про-
екту «Поліфонія» Миро-
слава Вертюк. Українське 
Полісся представляв на-
родний аматорський колек-
тив «Бовсунівські бабусі» з 
Житомирщини, родинний 
колектив села Сварицеви-
чі, знаменита Домініка Че-
кун iз Рівненської облас-
ті, молодіжний автентич-
ний колектив «Рожениця» 
з Києва. 
 Україна брала участь у 
фестивалі втретє. Українсь-

кий двір продемонстрував 
глядачам обряди, традиції, 
звичаї, національну кух-
ню, пісні та народні танці. 
За українською традицією 
«Бовсунівські бабусі» заві-
тали до угорських глядачів 
iз вишуканим короваєм, 
який презентував Лугинсь-
кий хлібзавод.
 «Бовсунівські бабусі», 
вік яких від 78 до 88 років, 
на фестивалі були справж-
ньою родзинкою. Вони 
співали автентичні, обря-
дові пісні, пританцьовува-
ли, давали майстер-клас iз 
прядіння і цікаві інтерв’ю, 
спілкувалися й охоче фото-
графувалися з гостями фес-
тивалю. А під час інсцені-
зації угорсько-українсько-
го весілля найактивніша 
серед бабусь Марія Петрів-
на Невмержицька блиску-
че зіграла роль матері на-
реченої з притаманним їй 
гумором та дотепністю. Ба-
бусі так сподобались меру 
угорського села, який особ-
ливу увагу приділив Ук-
раїнському двору, що він 
возив їх на своїй власній 
машині, щоб показати ук-
раїнським пані фестиваль-
не село.
 Незабутньою для ук-
раїнської делегації була ек-
скурсія по Будапешту і сло-
ва директора Музею Івана 
Гончара Петра Івановича: 
«В Угорщину приїжджа-
ли не артисти, а частинка 
нашої древньої країни. Дя-
куємо вам за те, що ви до-
дали на Угорському фести-
валі авторитету нашій Ук-
раїні». 
 Мисткині під час гаст-
ролей весь час співали, але 
так і не наспівалися. По-
кинувши трап літака в Бо-
риспільському аеропорту, 
під численні селфі і відео-
зйомки пасажирів, «Бов-
сунівські бабусі» заспіва-
ли: «Ой казали люди-сусі-
ди, що ми з Будапешта при-
їдем...»

Мисткині від 78 до 88
 Згадую, як із «Бов-
сунівськими бабусями» 
я познайомилася кілька 
років тому. Вони стояли 
кружечком попід стінами 
замку «Радомисль » і співа-
ли. Дзвінко й об’ємно... Та 
не просто співали. Їхня піс-
ня ниточками виринала з 
ткацького човника й торка-
лася кожної душі. Красиві, 
гарно вбрані. Ці поважного 
віку українки пряли, ткали 
й співали. Біля них скуп-
чувався люд: від малого й 
до старого. Хтось тихень-
ко підхоплював той спів, 
хтось фотографував, запи-

сував на згадку... А «Бов-
сунівські бабусі» дарували 
усім свято. Артисток не ля-
кали фотооб’єктиви й відео-
камери. Вони навіть захо-
дилися в танок.
 Село Бовсуни, що в Лу-
гинському районі на Жи-
томирщині, вже не вперше 
прославляють «Бовсунівсь-
кі бабусі». На ХV Всеук-
раїнському конкурсі автен-
тичного співу «Животоки», 
який проходив у Новоград-
Волинському, вони отрима-
ли гран-прі. Колектив бере 
активну участь у багатьох 
міжнародних, всеукраїнсь-
ких конкурсах, фестивалях 
автентичного співу. 
 П’ятеро мисткинь уже 
стали героїнями телека-
налів — українських та іно-
земних. 22 пісні у їх ньому 
колоритному виконанні 
увійшли до компакт-диска 
«Лугом, лугом зеленень-
ким» і вийшли тисячним 
тиражем.
 Керівниця та органі-
заторка колективу Марія 
Карповець охоче розпові-
дає як усе починалося:
 — Наш рід древній, — 
ділиться спогадами пані 
Марія. — Тато, Олександр 
Григорович Бовсунівський, 
працював трактористом. На 
жаль, рано пішов із життя. 
Був роботящим і охочим 
до співу. В усьому підтри-
мував маму Марію. Мама з 
раннього дитинства пряла, 
ткала, нас п’ятеро дітей на-
родила, вивчила й вихова-
ла. Жили в любові і добрі. 
Мама співала всім нам ко-
лискових. Окрім того, жін-
ки щовечора збиралися на 
кутку і не просто співали, а 
обов’язково щось робили. 
Якось прийшла думка, що 
час записати й зберегти ці 
пісні. Та й помічати стала, 
що губиться народна пісня. 
Ходила по селу й записува-
ла. Багато мама наспівала. 
А пізніше вже моя донька 
писала роботу на тему об-
рядових пісень до Малої 
академії наук. Зокрема, то 
були пісні бовсунівських 
весіль.
 Якось Марії Олександ-
рівні прийшла думка згур-
тувати жінок у колектив. 
Хоча вони й без того гур-

том збиралися до роботи i, 
щоб не сумно було ткати чи 
прясти, заводили пісень. І 
вирішила пані Марія, що 
пісню має чути не лише 
вона і в їхньому селі. Пісня 
має йти поміж люди у світ.
 Мама пані Марії — 
Марія Іполитівна Бов-
сунівська так само охоче 
ділиться спогадами:
 — Не легким було жит-
тя. Заміж рано пішла, 
п’ятеро діток народила: 
троє синів і дві донечки. Те-
пер є ким пишатися. Діти 
змалечку привчені до ро-
боти. І всі, до речі, ткали. 
Я бувало почну, а потім до 
якоїсь іншої роботи біжу, а 
діти продовжують...
 Ткали килими і рядюж-
ки. Марія Іполитівна роз-
казує й показує, що між 
ними велика різниця. Ки-
лими ткали з узором на оби-
два боки, а рядюжки — на 
один. Килими вивішували 
в хатах на Паску й Різдво, а 
потім згортали, щоб не ви-
горали на світлі. А якщо 
килим вицвітав, вішали на 
інший бік.
 Марія Олександрівна, 
яка працює вчителькою 
початкових класів, роз-
повідає, що рядюжку мож-
на виткати за пару тижнів. 
У школі, де працює, у му-
зеї «Бабусина хата», стоїть 
верстат, але замовлень на 
такий товар нині немає. 
Раніше цим ремеслом за-

робляли гроші.
 Марія Петрівна Не-
вмержицька, хоч і малень-
кого зросту, а вже у сімнад-
цять років і льон тріпала, 
і ткала, і вишила сама собі 
сорочку. Та сорочка до сьо-
годні пролежала й не була 
пошита. І лише нині жінка 
із сестрою дала їй раду...
 Галина Іванівна Бо-
ровська за свій вік витка-
ла півсотні килимів і сотню 
рядюжок. Усім донькам 
килимів наткала.
 — Вставала о четвер-
тій ранку, — розповідає Га-
лина Іванівна. — І скільки 
для того сну треба! Проте 
роботи стільки переробиш: 
проскурок до церкви напе-
чу, а потім щось вигадаю, 
намалюю й витчу! 
 Найстаршій — Надії Во-
лодимирівні Шваб — 88! 
Скільки себе пам’ятає, то за 
прядкою. «Виросла й сну не 
бачила» — усміхається так 
тепло. А заміж пішла — ще й 
шістнадцяти не сповнилось, 
— змахує рукою». День і ніч 
ткали, а щоб час швидше ми-
нав — співали.
 Марію Карповець, 
керівника народного фоль-
клорного аматорського ко-
лективу «Бовсунівські ба-
бусі», досить часто запи-
тують, чи не втомлюються 
учасниці колективу? На що 
відповідає, що пісня, а ще й 
на людях, навпаки, додає 
їм снаги і життя. Самі ж ба-

бусі кажуть, що немає часу 
помирати, треба жити й спі-
вати.

Найкраща сцена — поле
 ...У їхніх піснях — їхня 
доля, пропущена через 
душі й серця, через роки. 
Наспівана в полях, бо най-
краща сцена — поле. А ре-
пертуар — бездонна кри-
ниця: обрядові, застільні, 
весільні пісні, колядки... 
Марія Карповець записує 
все, бо ж на одному кінці 
села співають так, а в іншо-
му інакше. Іноді до супере-
чок доходить як співати.
 Усі бабусі мудрі, друж-
ні, співають у церковному 
хорі. Характери в них чу-
дові. Вони справжні. Діли-
ти їм нічого.
 Учасниця колекти-
ву Галина Іванівна Бо-
ровська відбувається жар-
том: «За вік наробилися по 
зав’язку, а тепер в артисти 
подалися».
 Марія Карповець вдяч-
на Всевишньому, що ске-
рував її зібрати бабусь до 
гурту, що створився колек-
тив.
 Одяг, спів, манера вико-
нання пісень — унікальні. 
Унікальним є й те, що вони 
не просто співають, а й од-
ночасно прядуть, микають 
мички, змотують пряжу...
 І лине з поліського 
краю: «Ой ходила дівчина 
по полю»... ■

ТРАДИЦІЇ

Авторитетні 
пані співають
Бовсунівські бабусі, вік яких 
від 78 до 88 років, представляють 
світу українські пісні

■

«Бовсунівські бабусі» i директор київського музею Івана Гончара — Петро Гончар.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Українськi панi з Житомирщини з очiльником угорського селища.❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

«Бовсунівські бабусі» — народний фольклорний ама-
торський колектив із села Бовсуни, що в Лугинському 
районі на Житомирщині, — нещодавно представляли Ук-
раїну в Угорщині. П’ять колоритних українок дивують світ 
народними піснями і ремеслами.
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Літо — це більше, ніж пора року, 
це таке становище, в якому хо-
четься бути і бути. Втім це не 
так і складно, якщо, приміром, 
увібрати в себе найбільше літніх 
вражень і приготувати про за-
пас найбільше літніх страв. Так, 
дивись, і зима мине під знаком 
літа. Отож усе в наших руках, і 
поки літо триває (компетентні 
люди кажуть, що часові рамки 
нині трохи змістилися разом із 
кліматичними умовами), можна 
зробити деякі смачні запаси на 
зиму. 

Сливи — славна закусочка
 Так Валентина Басенюк зі 
Львівщини називає марино-
вані сливи. І справді, у її вико-
нанні це апетитні, духмяні, со-
ковиті, лискучі плоди, які так 
і просяться, щоб їх скуштува-
ли. 
 Рецепт цих смачних «проха-
чів» такий: слива — 8 кг, оцет 
— 500 мл, вода — 1 л, перець 
духмяний — 2 пачки, гвоздика 
— пачка, лист лавровий — пач-
ка, цукор — 3 кг.
 У каструлю наливаємо воду, 
додаємо цукор, оцет, гвоздику, 
лавровий лист і перець, перемі-
шуємо все і кип’ятимо 15 хви-
лин. Заливаємо гарячим мари-
надом сливи. Упродовж 5 днів 
(двічі на день) зливаємо ма-
ринад, доводимо до кипіння і 
знову заливаємо сливи. На 5-й 
день сливи готові.
 Востаннє зливаємо мари-
над, кип’ятимо, заливаємо 
сливи і відразу зливаємо мари-
над. Потім розкладаємо сливи 
в стерилізовані банки і зали-
ваємо гарячим маринадом. За-

катуємо і залишаємо до повно-
го охолодження!
 Сливи бомбезні! — резюмує 
господиня, хоча це і так зро-
зуміло.

Синьйори помідори
 Заради цих червонощоких 
красенів багато хто чекає літа! 
А коли взимку вони опиняться 
на столі, враження такі, ніби 
побували на літній грядці. 
 Тетяна Колодій вчить, як їх 
замаринувати без стерилізації, 
а це і користі більше, і роботи 
менше, і смачно дуже.
 Отож на дно літрової бан-
ки викладаємо: зубчик вели-

ченький часнику, половин-
ку середньої цибулини солом-
кою, 4-5 горошин чорного пер-
цю, 3-4 гвоздики, парасольку 
кропу або 2-3 свіжі гілочки, 
3-4 кружальця моркви. Гарно 
трамбуємо помідори, заливає-
мо окропом і залишаємо на го-
дину. Через годину воду з по-
мідорів зливаємо в каструлю і 
додаємо з розрахунку на кожну 
банку 1,5 чайної ложки цукру, 
чайну ложку солі і 30 мл оцту. 
Доводимо до кипіння. Важли-
во: оцет додаємо в самому кін-
ці, перед тим, як уже має кипі-
ти. Заливаємо цим маринадом 
помідори і відразу закручуємо. 

На добу вкутуємо коциком чи 
покривалом. Виходять і помі-
дори смачні, і розсіл гарний.
 Людмила Литовченко, кулі-
нарна майстриня, рецептів якої 
також чекають багато госпо-
динь, нагадує про актуальну 
нині тему: кетчуп. Зрозуміло, 
чому ця тема має бути пріори-
тетною, адже для кетчупу вже 
виросло і дозріло практично 
все. 
 «Учора закривала дуже 
смачний кетчуп і хочу поді-
литися з вами рецептом, який 
дала мені колега. Його не треба 
годинами виварювати, а смак і 
колір — просто неймовірний», 

— заохочує до праці Людмила.  
 Отже: 6 кг помідорів треба 
довільно порізати, 2 кг яблук 
— почистити і покришити та-
кож довільно, 1 кг цибулі пок-
ришити, 4 середні столові бу-
рячки натерти на велику тер-
тку, 8 червоних солодких пер-
чин порізати довільно. Потім 
подрібнити 2 гіркі перчини, до-
дати 400 г оцту, склянку часни-
ку, 800 г цукру, 12 чайних ло-
жок солі. У марлю закрутити 
перець-горошок — 20 шт., перець 
духмяний — 20 шт., гвоздику 
— 20 шт., лавровий лист — 4-5 
шт. Усе це варити від закипан-
ня годину. Потім порціями зби-
ти погружним блендером і пере-
терти через сито. Прокип’ятити 
5 хвилин і закатати в баночки. 
Вихід із цієї порції — 8 літрів. 
 А ще Людмила Литовченко 
пропонує в цей розкішний яб-
лучний сезон приготувати таке 
ж розкішне, густе, неймовірно 
запашне, але геніально просте 
яблучне повидло. 
 На 4 кг чищених яблук візь-
міть 3 кг цукру і склянку води. 
Яблука покришити часточка-
ми, влити воду і варити від за-
кипання 20 хвилин. Додати 1,5 
кг цукру і варити ще 20 хвилин. 
Додати решту цукру і варити 
від закипання знову 20 хвилин. 
Розкласти в баночки — і маєте 
трохи яблучного літа на зиму! 
Готуйте! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Чого тільки з яблуками не пекли мої 
подруги на Спаса — лиш встигала уяв-
ляти! У хід ішли різні види і сорти бо-
рошна, найсвіжіші яйця, найкраще мас-
ло, кориця, ванілін і ягоди, і ще багато 
чого. Любимо ми створювати свято ру-
котворно, що не кажи, і це чудово!
 Ольга Пирогова поділилася рецеп-
том пирога, який буквально тане в роті: 
ніжний, пухкий, запашний, із секрети-
ками і загадками, бо ще спробуй від-
гадай, що створює у цій випічці такий 
особливий смаковий букет. Я не відга-
дала, тому занотувала рецепт від Оль-
ги і пропоную спробувати тим, хто ба-
жає спекти це солодке диво. 
 Для пісочного тіста потрібно: бо-
рошно — 1,5 склянки, цукор — 2 сто-
лові ложки, маргарин — 100 г, сметана 
50 г, жовток, 1/4 столові ложки соди.
 Сирний шар: сир (м’який однорід-
ний) — 250 г, цукор — 1/3 склянки, 
жовток, ванілін.
 Яблучний шар — 4-5 середніх яб-
лук (тонкими пластинками), кориця.
 Для суфле — 2 білки великих яєць 

(Ольга використала 4) та цукор, кілька 
крапель лимонного соку.
 З’єднати жовток, цукор, розтоп-
лений вершковий маргарин, смета-
ну, розпушувач. Змішати до однорід-
ності. У суміш додати борошно і замі-
сити м’яке пісочне тісто. Розподілити 
тісто у формі, зробивши бортики, нако-
лоти виделкою. Для сирної маси роз-
терти сир із цукром, жовтком і ванілі-
ном та розподілити поверх тіста. Звер-
ху на сир викласти яблучні часточки і 
посипати корицею. Духовку заздале-
гідь розігріти до 180-190 градусів. Ви-
пікати 25-30 хвилин.
 Для суфле збити білки з кількома 
ложками цукру (щоб було до смаку), 
скропивши лимонним соком. Збивати 
на малих обертах до стійких піків.
 Готовий пиріг вийняти з духовки і 
зверху викласти білки. Зменшити во-
гонь до 170 градусів. Знову поставити 
пиріг у духовку на 10-15 хвилин. Гото-
вому пирогу дати охолонути і розрізати 
на порційні шматки. 
 І ця яблучна насолода потішить усіх, 
хто встигне скуштувати її. Печіть більше, 
щоб точно вистачило. Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Ловіть перевірений багатьма кулінарни-
ми майстринями лайфхак: якщо поспішаєте, а 
дуже треба приготувати щось особливе, якщо хо-
чете когось здивувати кулінарною креативніс-
тю чи якщо прагнете бути в тренді здорового і 
корисного харчування, яке додає сили й онов-
лює організм, — печіть запіканки! По-перше, за-
печені страви — це корисно, по-друге, на столі 
вони мають привабливий і ошатний вигляд, по-
трете, в них ви можете проявити свою «смачну 
творчість» на повну, бо інгредієнти і спеції мож-
на підбирати на власний смак, розсуд і навіть на-
стрій. 
 Наталя Тарапата серйозно працює в напрямі 
екології харчування, веде відповідні програми 
на «Новій Волині», а головне — власним прикла-
дом показує, як можна смачно і корисно моделю-
вати себе — здоров’я, фігуру і настрій, бо смачна 
їжа має безпосередній зв’язок і з настроєм. «Не 
передозуйте мед до яблучок!» — із такою турбо-
тою і вже з певними виробленими професійними 
звичками коригувати харчування здорової нації 
вітається вона до мене у день Спаса. Я планува-
ла запитати про інше, але згадки про мій улюб-
лений мед перебивають плани, тому відразу за-
питую у фахівця зі здорового харчування, скіль-
ки його можна і як бути з чаєм-кавою, що з ними 
можна дозволити без ризику зайвих кілограмів. 
Меду, каже Наталя, чайна ложка — це здоров’я 
і краса! «При збалансованому раціоні солодко-
го хочеться менше, — продовжує вона, — а регу-
лярний біг, окрім інших плюсів для організму, 
зменшує потяг до солодкого на гормональному 
рівні». 
 А поки сезон овочів у розпалі, Наталя радить 
також запіканки. І ділиться рецептом кабачко-
вої запіканки з броколі під сиром брі та грецьким 
горіхом. От чим можна здивувати навіть найви-
багливіших гостей!
 Потрібно: середній кабачок, 4 яйця, 100 г ке-
фіру, 2 помідори, 150 г броколі, 15 г оливкової 
олії, 50 г кисломолочного сиру (творогу), 30 г сиру 

брі, 30 г грецького горіха подрібненого, 30 г пет-
рушки, 50 г цільнозернового борошна, сіль.
 Кабачок натерти крупно, додати дольки помі-
дорів, 2 яйця, 50 г кефіру, сир, рублену броколі 
(пам’ятаймо, що у броколі їстівні і листя, і стеб-
ло, їх також можна додати, подрібнивши). Вли-
ти оливкову олію. Додати борошно. Перемішати. 
Солити без фанатизму, страва має вийти з ніжним 
кислуватим смаком через кислі нотки майже всіх 
інгредієнтів. Це є смак, приємний у літню спеку. 
Вилити у форму. Залити зверху міксом з решти 
кефіру та яєць. Запікати 30 хвилин при 160 граду-
сах. Ще гарячий готовий виріб посипати шматоч-
ками сиру брі, який розтане соусоподібним топін-
гом і додасть вишуканого смаку. Зверху додати 
подрібнений волоський горіх, зелень та подріб-
нені суцвіття броколі.
 Нутриціолог Наталя Тарапата підрахувала й 
енергетичну цінність запіканки. На 100 г готово-
го продукту: білків 6, жирів 8, вуглеводів 5, ккал 
110.
 У складі даного виробу інгредієнти, які допо-
магають організму переносити спеку та підвищу-
ють захисні властивості проти дії УФ. Це капус-
та, термооброблені томати (вміст каротиноїду лі-
копіну, а це — потужний антиоксидант — збіль-
шується в рази при термообробці томату) , горіхи 
та зелень.
 Готуйте смачно і корисно! Будьте здорові! ■

ДО СЕЗОНУ

Не промарнуймо літа — маринуймо!
Готуємо закрутки з помідорів і слив за перевіреними рецептами

■

Помідори без стерилізації Тетяни Колодій.❙
❙

Кабачкова запіканка Наталі Тарапати.❙

Славні сливи Валентини Басенюк.❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Запіканка з багатьма невідомими
Наталя Тарапата рекомендує

■

Пиріг «Яблучний Спас» від Ольги Пирогової.❙

НА ДЕСЕРТ

Яблучний тане як сніг
Пиріг від Ольги Пирогової

■
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«Перехід у професіональний тур нелегкий, це зовсім інше у порівнянні 

з юніорами, але для цього я тяжко працювала, 
моя мета — ввійти в «топ-50».

Даяна Ястремська
українська тенісистка-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Неначе нещодавно від-
гриміла кваліфікація до сві-
тової футбольної першості, а 
вже незабаром стартує новий 
турнір — Ліга Націй, — на 
кону якого стоятиме путівка 
до фінальної стадії чемпіона-
ту Європи-2020. 
 Боротьба нашої «жов-
то-синьої дружини» розпоч-
неться матчем із командою 
Чехії вже 6 вересня.
 Першими запрошення 
виступити за збірну отри-
мали наші легіонери. Голо-
вний тренер збірної викли-
кав на найближчі матчі вісь-
мох футболістів, які виступа-
ють за кордоном.
 До списку обраних потра-
пили: Андрій Лунін («Реал», 
Іспанія), Євген Коноплян-
ка («Шальке», Німеччина), 
Андрій Ярмоленко («Вест 
Хем», Англія), Олександр 
Зінченко («Манчестер Сіті», 
Англія), Руслан Маліновсь-
кий («Генк», Бельгія), Ро-
ман Яремчук («Гент», Бель-
гія), Євген Хачеріді (ПАОК, 
Греція) та Євген Макаренко 
(«Андерлехт», Бельгія).
 До резервного списку пот-
рапили нападник Євген Се-
лезньов («Акхісар Беледієс-
пор», Туреччина) та захис-
ник Василь Кравець («Луго», 
Іспанія).
 Нарешті отримає свій 
шанс український гравець 
«Генку» Руслан Маліновсь-
кий, який феєрить у кожно-
му матчі своєї команди. Пів-
захисник забиває в п’яти мат-
чах поспіль і кожен гол це як 
витвір мистецтва, а штрафні 
удари невдовзі стануть фіш-
кою у виконанні Руслана.
 Якщо Маліновський уже 

«заграний» за національну 
команду, то його колезі по 
бельгійському чемпіонату 
— Роману Яремчуку — зава-
жали травми. Гравець «Ген-
та» непогано розпочав сезон і 
має всі шанси нарешті дебю-
тувати за збірну України.
 Ще один новоспечений 
«бельгієць» повертається до 
списку «збірників» — Євгена 
Макаренка викликали до ко-
манди вперше з 2014 року.
 Якщо запрошення ви-
щезгаданих футболістів не 
викликає ніяких питань, 
адже вони мають стабіль-
ну ігрову практику, то по-
ява в цьому списку Олексан-
дра Зінченка виглядає трохи 
дивною. Півзахисник «Ман-
честер Сіті» останнім часом 
не те, що не грає, а й не пот-
рапляє навіть до заявки на 
матчі своєї команди. Споді-
ваємося, що, викликавши до 
збірної Зінченка, Андрій Ми-
колайович знає, що робить.
 Після паузи повертаєть-
ся в ряди збірної і Євген Ха-
черіді, який досить упевнено 
відчуває себе в новому чем-
піонаті.
 Отримав виклик і голкі-
пер мадридського «Реалу» 
Андрій Лунін. Його місце в 
іспанській команді поки що 
не визначене, але він серйоз-
но може конкурувати зі ста-
рожилом наших воріт — Анд-

рієм П’ятовим. З упевненістю 
можна сказати, що свій шанс 
молодий воротар не втратить.
 Ну й останніми в списку 
Шевченка значаться наші 
«ветерани» — Андрій Ярмо-
ленко та Євген Коноплянка. 
Вони навіть за відсутності іг-
рової практики отримують 
виклик до збірної, адже вже 
багато років залишаються 
беззаперечними лідерами ко-
манди.
 Імена представників віт-
чизняних клубів Шевченко 
оголосить трохи пізніше. 
 Узагалі головний тренер 
збірної говорить коротко: 

неважливо як, головне пот-
рапити до фінальної стадії 
Євро-2020. З ним важко не 
погодитись.
 Якщо наша національна 
команда не обходиться без 
своїх багаторічних лідерів, 
то не виклик до збірної Ар-
гентини Ліонеля Мессі виг-
лядає дуже й дуже дивним. 
Адже уявити команду без ба-
гаторічного лідера атак прак-
тично неможливо. Здається, 
невдачі на останньому мун-
діалі дуже надламали арген-
тинця і він ще не готовий по-
вертатися до національної 
команди. ■

Дзюдо
 На етапі Кубка Європи у Мінську українська збір-
на завоювала 6 медалей. «Срібло» — в активі Олек-
сандр Крука (вагова категорія до 90 кг). Бронзові наго-
роди здобули Каро Марандян (— 66 кг), Станіслав Бон-
даренко (+ 100 кг), Данило Гуцол (— 100 кг), Василина 
Кириченко (+ 78 кг) та Анастасія Сапсай (+78 кг).

Велоспорт
 Українець Марк Падун увійшов до складу команди 
BahrainMerida на багатоденну велогонку «Вуельта». Для 
Марка це перша у кар’єрі гонка із серії гранд-тур. Ми-
нулого року він дебютував у світовому турі і встиг узяти 
участь у Турі Альп і Турі Країни Басків. 
 Цього року «Вуельта» пройде з 25 серпня по 16 ве-
ресня.

Плавання
 Українські паралімпійці виграли медальний залік 
чемпіонату Європи, який з 13 по 19 серпня проходив в 
ірландському Дубліні. Українська збірна виборола 106 
медалей (33 золотих, 44 срібних, 29 бронзових). Най-
більше нагород «синьо-жовтим» принесли Єлизаве-
та Мерешко (5 золотих та 3 срібні), Ярослав Денисен-
ко (5 золотих і 2 срібні) та Максим Кріпак (4 «золота» і 
3 «срібла»).
 Друге місце в медальному заліку посіла збірна 
Італії, у якої 28 золотих медалей, 23 срібних і 21 брон-
зова, третє — Велика Британія (20 золотих, 18 срібних 
і 17 бронзових).

Футзал
 Чоловіча збірна України з футзалу серед студентів 
стартувала з двох перемог на чемпіонаті світу у Казах-
стані. У першому матчі «синьо-жовті» розгромили Ні-
меччину з рахунком 6:1, у другому — обіграли Таїланд 
(3:1). Наступний поєдинок збірна зіграє проти Хорватії.

Легка атлетика
 Українські легкоатлети виграли чотири золоті ме-
далі на турнірі в Естонії. Олександр Соколов був першим 
у стометрівці з результатом 10,40 с. Тетяна Мельник ви-
борола 2 «золота» — у бігу на 300 м (37,10 с) і на 100 м 
(11,68 с). Христина Гришутіна виграла змагання у стриб-
ках у довжину з результатом 6,61 м. Крім цього, Олексій 
Поздняков став другим на дистанції 300 м (33,93 с), а 
Анастасія Бризгіна завоювала 2 нагороди: «срібло» — 
на 300 м (39,17 с) і «бронзу» — на 100 м (12,19 с). ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після липневих перемог на змаган-
нях серії ITF  талановита українка Да-
яна Ястремська вдало виступає і на тур-
нірі WTAPremierу Нью-Хейвені. На 
хардових кортах США 18-річна україн-
ка спочатку подолала три кола кваліфі-
кації, а потім пробилась і до другого ра-
унду основи.
 Приємно, що на шляху до 1/8 фі-
налу Даяна обіграла двох суперниць із 
значно вищим рейтингом — швейцарку 
Белінду Бенчіч (WTA 45) у вирішально-
му поєдинку відбору (7:6, 7:6) та амери-
канку Даніель Коллінс (WTA 36) — 6:0, 
6:3. Це, до речі, її дебютний успіх на 
«прем’єрах».
 «Я дуже рада. Грати на центрально-
му корті — це неймовірні емоції, споді-
ваюсь, і наступний свій матч тут зіграю. 
Звісно, перехід у професіональний тур 
нелегкий, це зовсім інше у порівнянні з 
юніорами, але для цього я тяжко працю-
вала, моя мета — ввійти в «топ-50», — 
прокоментувала свою звитягу п’ята ра-
кетка України.
 У другому колі Нью-Хейвена вона 
зіграє проти німкені Юлії Гьоргес. Піс-
ля успіху на харді США Даяна може за-
кріпитися у «топ-100»: поки українка 
98-ма в онлайн-рейтингу. Додамо та-
кож, що своєю вдалою грою у цьому се-
зоні українка заслужила путівку в осно-
ву USOpen. 

 У старт-лист останнього у році тур-
ніру «Великого шолома» потрапили і 
її більш досвідчені колеги — Еліна Сві-
толіна, Леся Цуренко, Катерина Бонда-
ренко і Катерина Козлова. Ще три пред-
ставниці нашого тенісу — Марта Кос-
тюк, Ангеліна Калініна і Катарина За-
вацька — почнуть із кваліфікації.

 Світоліна хардову частину сезону 
розпочала на «прем’єрах» у Монреалі 
та Цинциннаті, де дійшла до 1/2 фіна-
лу та чвертьфіналу відповідно. Еліні не 
вдалося захистити очки за минулоріч-
ний тріумф у Канаді, внаслідок чого 
вона опустилась на сьому сходинку та-
беля про ранги.

 Натомість значно покращила свої по-
зиції у рейтингу Леся Цуренко — після 
першого за три роки чвертьфіналу на тур-
нірі серії Premierу Цинциннаті вона по-
вернулась у «топ-35». Тепер Леся спробує 
повторити досягнення 2016 року — чет-
верте коло USOpen.
 Після того, як до кінця року через 
травму руки вибув Олександр Долгопо-
лов, українців в основі чоловічої сітки 
Grand Slam не буде — Сергію Стаховсько-
му (ATP 138) та Іллі Марченку (ATP 334) 
доведеться пройти три кола кваліфікації. 
Стах грає переважно на «челенджерах», 
а Марченко, повернувшись після травми, 
ще не здобув жодної перемоги в сезоні.
 Після американського «шолома» на 
чоловічу збірну чекає матч першого ра-
унду плей-оф групи 1 Кубка Девіса про-
ти португальців. 14-15 вересня у Бучі 
вони зіграють чотири одиночні зустрічі 
та одну парну. Лідером «синьо-жовтих», 
як і у попередньому поєдинку зі шведами 
(поразка 2:3), буде Сергій Стаховський, 
який раніше заявляв, що планує грати за 
збірну.
 Його партнером у парі може стати Де-
нис Молчанов, який нещодавно разом зi 
словаком Ігорем Зеленаєм виграв «челен-
джер» в італійському Корденонсі. Усьо-
го в дуету Молчанов/Зеленай цього сезону 
п’ять титулів категорії ATPChallengerTour 
та один програний фінал на змаганнях 
ATP 250 у Гштаадті.
 А тріумфаторами турнірів у Монре-
алі та Цинциннаті стали лідери світо-
вого рейтингу. Румунка Сімона Халеп, 
яка очолює жіночу класифікацію, піс-
ля двох поспіль фіналів забезпечила собі 
участь у підсумковому турнірі WTA.
 У чоловічій же сітці героєм тижня 
став серб Новак Джокович — після пе-
ремоги у Цинциннаті він став першим 
тенісистом в історії, який вигравав усі 
дев’ять «мастерсів». ■

ХРОНІКА■ФУТБОЛ

Потрібні голи-шедеври
Андрій Шевченко оголосив список легіонерів, викликаних 
у збірну України

■

Андрій Шевченко.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

На турнірі у Нью-Хейвені Даяна Ястремська вже вибила двох представниць «топ-45».
Фото з сайта: btu.org.ua.

❙
❙

ТЕНІС

«Це неймовiрнi емоцiї»
Юна Даяна Ястремська виграла вже чотири матчі на турнірі WTAPremier у США

■
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Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Учора був у кіно і бачив ди-
вовижну любовну сцену!
 — А як називається фільм?
 — Не знаю, коли включили світ-
ло, виявилося, що я сиджу спиною 
до екрана.

* * *
 РАЦС. Реєстратор урочисто:
 — Чи згодні ви взяти в дружи-

ни цю жінку?
 Наречений:
 — А що, ви можете запропону-
вати щось краще?

* * *
 Щоб вiдучити росiйських ту-
ристiв красти при виселеннi з турець-
ких готелiв рушники, на них стали на-
бивати написи «Слава Українi!».

По горизонталі:
 1. Церковна Громада одного храму. 
5. Чеський письменник і журналіст, ав-
тор нарису «Репортаж із зашморгом на 
шиї». 8. Органічна фарба, якою в Індії 
розмальовують руки нареченій у день 
весілля. 9. Тропічний вітер. 10. «Тече 
... невеличка з вишневого саду. Кличе 
козак дівчиноньку собі на пораду» (на-
родна пісня). 11. Часткова попередня 
оплата праці. 14. Вигук, запозичений 
з німецької мови, що означає повний 
крах. 17. Шотландський винахідник, на 
честь якого названа одиниця вимірю-
вання потужності електричного струму. 
18. Екзотичний фрукт. 19. Уособлення 
злої сили в українських народних каз-
ках. 20. Анекдот, дотеп, витівка. 22. 
Частина Верховної Ради, де депутати 
спілкуються з пресою і часто вирішують 
важливі для себе питання. 23. Польсь-
ка королева, дружина Сигізмунда І. 25. 
Жартівливе прізвисько відомого пись-
менника Андрія Кокотюхи. 28. Довоєн-
на назва частини Києва в районі Площі 
Перемоги. 31. Пластмасове кружаль-
це, яке досі дає можливість одноразо-
во потрапити до метро. 32. Прізвище ні-
мецьких братів, що зробили літератур-
ну обробку багатьох народних казок. 33. 
Вдова Джона Леннона. 34. Гравюра на 
міді або цинку з малюнком, протравле-
ним кислотами, майстром якої був Та-
рас Щевченко. 35. Герой давньогрець-
ких міфів, юнак, якого за вроду Зевс за-
ніс на Олімп і зробив виночерпієм.
По вертикалі:
 1. Зневажлива назва популяр-
ної музики. 2. Німецький письмен-
ник, літературний батько Барона Мюн-

хгаузена. 3. Передостання літера 
старослов’янської кирилиці. 4. Плава-
ючий засіб капітана Врунгеля. 5. Те, у 
що перетворюється історія з трагедії, 
якщо повторюється вдруге. 6. Закар-
патський філолог і поет, який жарто-
ма переспівував класичні твори «по-
закарпатськи». 7. Байка Івана Крилова. 
12. Відоме польське місто. 13. Один із 
найбільших у світі водоспадів. 15. За-
лізна палиця, проти якої немає прийо-
му. 16. Продовгуватий білий хліб неве-
ликого розміру. 17. Білоруський сати-
рично-гумористичний журнал. 19. Ук-
раїнська письменниця, авторка роману 
«Польові дослідження з українського 
сексу». 21. Різновид електронної му-
зики. 24. Характер людини, звички. 26. 
Наркотична речовина, з якою комуніс-
ти порівнювали релігію. 27. Турецький 
султан, чотирнадцятий султан династії 
Османів. 28. Тварина, яка дуже любить 
мити їжу перед вживанням. 29. Вірту-
альна сторінка, де відомі люди регуляр-
но висловлюють свої думки. 30. Місце 
згинання. ■

Кросворд №90
від 21 серпня

У зв’язку зі святковими вихідними наступний номер 
«України молодої» вийде у вівторок, 28 серпня, 

з програмою телебачення на наступний тиждень
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Дара ГАВАРРА

 Коли чоловіку перева-
лює за сорок, він «розмінює» 
свою дружину на двох мо-
лодичок по двадцять (а піс-
ля п’ятдесяти — на трьох 
по сімнадцять, але то так, 
до слова). Щось схоже ста-
лося і з голлівудською зір-
кою 90-х Беном Аффлеком 
— щойно перевалило за со-
рок, як він покинув дружи-
ну (також голлівудську зір-
ку Дженніфер Гарнер) із трь-
ома дітьми і пустився берега, 
хоча їхній шлюб усі вважали 
зразковим, як для Лос-Анд-
желеса.
 Ще зовсім недавно він 
усюди з’являвся у парі з 
Ліндсі Шукус — телевізій-
ною шоу-вумен, через яку ні-
бито кілька років тому і роз-
пався шлюб зіркової пари 
Аффлек—Гарнер. А днями 
його вже «зафіксували» на 
камери з зірочкою «Плей-
бою» Шоною Секстон (чи не 
знаменитий закон бумеран-
га спрацював щодо розлуч-
ниці?). Мабуть, 46-річному 
актору здалося «не коміль-
фо» зустрічатися з 38-річ-
ною пані, i він переметнувся 

на молодших, як сказа-
но у вищенаведеному 
жарті, 20-річних. Так, 
днями Бена і Шону ба-
чили разом в одному з 
ресторанів Лос-Андже-
леса, де вони поводили-
ся, мов на побаченні. А 
через кілька днів пароч-
ку зазнімкували у джипі 
Аффлека, де на передньо му 
пасажирському місці сиділа 
Секстон. Як кажуть, сивина 
в бороду (яку останніми рока-
ми актор почав носити), а біс 
— у ребро.
 А що ж покинута Ліндсі? 
Вона передбачливо видали-
ла свою сторінку в Instagram, 
аби уникнути зайвих розмов і 
пояснень щодо її розставання 
з Беном. І хоч вона й шоу-ву-
мен, а будь-який шоу-бізнес 
якраз і заохочує галас нав-
коло себе як засіб популяри-
зації і зайвої реклами, про-
те пані Шукус заявила, що 
статус мами, друга і про-
дюсера її більше влашто-
вує, аніж публічної особи, 
кожен похід у супермаркет 
якої обговорюють усі, кому 
не ліньки. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ця історія буде повчальною не лише для 
дівчат, які щільно «сидять» у соцмережах, а й 
для батьків, щоб убезпечити їхні чада від різ-
них збоченців. Отож відбулося наступне: одна 
дівчина під ніком rockpapermeow розповіла, як 
до неї на сторінку в соцмережі повадився один 
маніяк. 
 Якось уночі їй почали надходити дуже 
«змістовні» повідомлення на кшталт: «Гей!». 
Пам’ятаючи, що мама вчила в дитинстві не 
обертатися на подібні вигуки (відповідно, й 
не реагувати на них у мережах), дівчина про-
ігнорувала повідомлення. Незнайомець на 
ім’я Кріс у «Фейсбуці» кілька разів повторив 
свій заклик до спілкування, але дівчині таке 

пані братство не сподобалося, тож вона й на-
далі відмовчувалася. Тоді наполегливий Кріс 
обізвав її нехорошим словом і надіслав на її 
адресу фото... свого причандалля. «Ну це вже 
через край!» — подумала дівчина, вперше 
зустрівшись у «ФБ» із подібним нахабою, і 
вирішила провчити зухвальця. 
 Знайшовши на сторінці так званого спів-

розмовника фото його батьків, вона «вираху-
вала» профіль його мами, зробила скріншот 
фото його «чоловічого достоїнства» і спитала 
у Кріса, чи хоче він, аби його мама також по-
милувалася цим фото. На цьому вся мужність 
брутального мачо і скінчилася. Кріс вибачив-
ся перед дівчиною, змінив ім’я у «Фейсбуці» 
та заблокував дівчину. ■

СТРІЛИ АМУРА

Штурхан дідька в ребро,
або Арифметика від Бена Аффлека

■

КУРЙОЗИ

Мамі не сподобається
Дівчина розвінчала «мачо», який виявився чмом

■

23 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +11...+13, удень +24...+26. 

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +26...+28.

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

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +11...+13, удень +26...+28. Моршин: уночi 
+11...+13, удень +26...+28.

Бен Аффлек.❙

Томос спотикання
Як впливає на надання незалежності Українській 
церкві те, що московський патріарх Кiрiл є одним 
з основних розробників антихристиянської концепції 
«русского міра»
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