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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,212 грн 

1 € = 32,743 грн

1 рос. руб. = 0,430 грн

Привиди 
з минулого 

Дорослі всерйоз 

зайнялися 

футбольними 

полями

Голова Конституційного Суду 

призначив своїм радником 

креатуру Медведчука — 

Олега Синянського

стор. 8» стор. 3»

Військо отримує нові 

арсенали: залізо-бетонні 

«кокони» та автоматичні 

системи захисту 

стор. 2»

Щоб снаряди «спали» 
спокійно... 

Бажання поласувати свіженькою рибкою нині не завжди досяжне, на орендованих водоймах діють певні узаконені обмеження.
Фото з сайта volynnews.com.

❙
❙

стор. 5»

Пацанам на радість

Озеро моє 
чи наше? 

Коли орендар 
ставка може 
заборонити 
риболовлю



СЕРЕДА, 3 ЖОВТНЯ 20182 ІнФорУМ
«Місцеві діти заслуговують на мирне та безпечне дитинство. Українці страждають 
від російської агресії».

Посольство США в Українi

УКРАЇНА МОЛОДА

ЖЕРТВИ ВІЙНИ

Обережно, міна!
Від початку 2018 року через 
війну на сході загинули та 
отримали поранення 23 дитини
Катерина БАЧИНСЬКА

 Підбити трагічну статистику змусили події 
останніх днів. В окупованій Горлівці троє ді-
тей підірвались на міні, ще один хлопчик отри-
мав поранення. За інформацією лікарів, зараз 
він перебуває у стані середньої тяжкості. «Хло-
пець дістав поранення, він ішов останній, тому 
вибухова хвиля його відкинула і завдяки цьому 
він залишився в живих. Це хлопчик, приблиз-
но 10-11 років. Зараз він перебуває в лікарні №2 
міста Горлівка з діагнозом осколкове поранення 
м’яких тканин усього тіла. Крім того, в дитини є 
опіки. Загалом вона у стані середньої тяжкості. 
Але, як нам повідомляють наші інформаційні ін-
сайдери у місцевій лікарні, дитина житиме», — 
розповів уповноважений Верховної Ради з прав 
людини в Луганській і Донецькій областях Пав-
ло Лисянський. 
 На думку експертів, загрози для цивільних 
лише зростатимуть, ситуацію з розмінуванням 
можна буде змінити лише за однієї умови: «Про-
блему замінування територій можливо вирішити 
тільки у мирні часи. Згадаємо приклад Лаосу — 
найбільш замінованої країни світу. Міни зали-
шилися у країні з часів війни у В’єтнамі, і, поп-
ри активне розмінування протягом 50 років, там 
усе ще масово гинуть та калічаться люди. Єди-
ним виходом для України є, на жаль, програма 
сприяння переселенню жителів Донбасу на мир-
ні території. Маємо бути реалістами та зрозумі-
ти, що розмінуванням території, де йдуть бойові 
дії, ніхто займатися не буде», — прокоментувала 
«УМ» експерт із міжнародних питань Анна Ва-
щенко. 
 В ОБСЄ миттєво відреагували на ці події і за-
значили, що занепокоєні не лише інцидентом, 
а і статистикою смертей через конфлікт на Дон-
басі. «Щонайменше 23 дітей отримали травми 
або були вбиті тільки в 2018 році. Діти продов-
жують бути жертвами тривалого конфлікту», — 
йдеться в повідомленні спостерігачів.
 Не забарилися з реакцією й у посольстві 
США в Україні. Заявили, що Росія повинна ви-
магати від своїх ставлеників на окупованих те-
риторіях зменшити мінні загрози. Представни-
ки американської амбасади наголошують, що 
конфлікт на сході перетворив українську дер-
жаву на одну з найбільш замінованих у світі. 
«Ми у розпачі від повідомлень про те, що в кон-
трольованій Росією Горлівці троє підлітків за-
гинули. Місцеві діти заслуговують на мирне та 
безпечне дитинство. Українці страждають від 
російської агресії» — йдеться в повідомленні 
диппредставництва у Twitter. Проте, на думку 
Анни Ващенко, «заяви США ніяк не вплинуть 
на ситуацію. Оскільки відносини Вашингтона з 
Москвою тільки погіршуються в останні роки, 
тож Росія i надалі ігноруватиме попередження 
Штатів».
 Водночас, за даними української розвідки, 
діти в окупованій Горлівці підірвалися на полі, 
замінованому бойовиками. Сепаратисти у вере-
сні провели ротацію інженерних підрозділів. 
Через це мінні поля просто залишили без нагля-
ду. Раніше на них уже підірвалися 10 окупан-
тів. Тепер через дії терористів загинули цивіль-
ні. «Під час ротації одного з інженерних підроз-
ділів ЗС РФ підірвався БТР з особовим складом, 
у зв’язку з чим усі інженерно-технічні підроз-
діли були виведені в пункти постійної дисло-
кації для проведення додаткових занять та інс-
труктажів. Унаслідок цього мінні поля окупан-
ти залишили без інженерного спостереження. 
Це призвело до підриву і загибелі трьох місце-
вих підлітків», — пояснив речник Міноборони 
Дмитро Гуцуляк.
 Нагадаємо, що, за даними глави Моніторин-
гової місії ООН iз прав людини Фіони Фрейзер, 
iз початку збройного конфлікту на Донбасі по 
обидва боки лінії фронту загинули 138 дітей (91 
хлопчик і 47 дівчаток), а також 80 дітей заги-
нуло, коли бойовики збили літак Boeing рейсу 
МН17. Таким чином всього на сході України з 
2014 року загинуло 218 дітей. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 1 жовт-
ня ситуація на передовій, 
як і в попередні дні, була на-
пруженою, але цілком кон-
трольованою Об’єднаними 
силами.
 Окупанти 21 раз від-
кривали вогонь по пози-
ціях наших військ, у тому 
числі — чотири рази із за-
стосуванням озброєння, за-
бороненого Мінськими до-
мовленостями. Упродовж 
усієї доби понеділка ворог 
здійснював обстріли на-
ших позицій у районах на-
селених пунктів Кримсь-
ке, Золоте, Новозванівка, 
Луганське, Зайцеве, Піс-
ки, Красногорівка, Ново-
михайлівка, Новотроїць-
ке, Старогнатівка, Гнуто-
ве, Водяне, Лебединське 
та Широкине.
 Російські окупаційні 
війська вели прицільний 
вогонь із гранатометів, 

великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. 
Позиції Об’єднаних сил у 
районі населеного пункту 
Водяне противник обстрі-
ляв із мінометів 120-го та 
82-го калібрів, а по опор-
них пунктах біля Лугансь-
кого двічі відкривав вогонь 
із мінометів калібру 82 мм. 
Також по захисниках Лу-
ганського окупанти засто-
совували озброєння бойо-
вих машин піхоти.
 Втрат серед особового 
складу Об’єднаних сил не-
має. За даними розвідки, 
чотирьох бойовиків росій-
сько-окупаційних військ 
минулої доби знищено та 
шістьох поранено.
 Крім того, ввечері по-
неділка російські окупан-
ти, цинічно порушуючи 
будь-які правила ведення 
війни та норми загально-
людської моралі, здійсни-
ли вогневий наліт на насе-
лений пункт Водяне. Ворог 

обстрілював житловий сек-
тор цього села на Приазов’ї 
з артилерії калібру 122 мм, 
а також мінометів 82-го та 
120-го калібру, витратив-
ши загалом 31 артилерій-
ський снаряд i 16 мін. Об-
стріл вели не по позиціях 
Збройних сил України, а 
по житловому сектору на-
селеного пункту. Наслідки 
злочину російсько-окупа-
ційних військ наразі уточ-
нюють представники ук-
раїнської сторони СЦКК 
спільно з СММ ОБСЄ.
 Станом на сьому годи-
ну ранку вівторка против-
ник тричі обстріляв по-
зиції Об’єднаних сил. На 
Маріупольському напрям-
ку — з великокалібер-
них кулеметів i стрілець-
кої зброї поблизу населе-
них пунктів Водяне та Ле-
бединське, а по опорних 
пунктах наших військ у 
районі Кримського — та-
кож із гранатометів. Важ-

ке озброєння не застосову-
вали. Втрат серед особового 
складу Об’єднаних сил не-
має.
 Тривожною є інфор-
мація від українських ар-
мійців, які зараз воюють 
із ворогом у найгарячішій 
точці фронту — на Світло-
дарській дузі. Наші хлоп-
ці розповідають, що роз-
відники терористів ак-
тивізувалися, їхні вилаз-
ки почастішали, бойовики 
промацують стежки побли-
зу українських позицій.
 Противник відкриває 
вогонь, як тільки помічає 
рух військових, хоча рані-
ше, за неписаними прави-
лами, удень по бійцях із 
лопатою, які укріплювали 
свої позиції, не відкривала 
вогонь жодна сторона. «Се-
ред білого дня і вночі пос-
тійно стріляють, відкрива-
ють вогонь. Як тільки ба-
чать ціль — відкривають 
вогонь», — розповів боєць 
із позивним «Сокіл».
 За словами захисників, 
можливо, терористи готу-
ються до наступу. «Вилаз-
ки ближче до нас, переві-
ряють місцевість, стеж-
ки, які вільні. Можливо, 
це підготовка до їхнього 
штурму», — зазначив вій-
ськовий із позивним «Пол-
ковник». ■

Геннадій КАРПЮК

 Цьогоріч Міноборони розпочало 
будівництво сучасних залізобетон-
них сховищ для боєприпасів. Йдеть-
ся про 15 абсолютно нових і сучас-
них заглиблених (обсипних) сховищ 
на трьох арсеналах. Нічого подібно-
го за всю історію української неза-
лежності наше військо не робило. 
Зрозуміло, що ця робота триватиме 
роки, адже у 2018-му будівельники 
мають освоїти на згаданих об’єктах 
майже 500 млн. гривень за знач-
но більшої потреби (за попередніми 
підрахунками, для розбудови війсь-
кових арсеналів потрібно приблизно 
10 мільярдів гривень). Але навіть та-
кий показник для України є рекорд-
ним. Варто особливо наголосити, що 
нині втілюється в життя зов сім нова 
філософія та технологічні підходи 
до убезпечення боєприпасів, які від-
повідають кращим світовим, зокре-
ма натовським, взірцям. Нові арсе-
нали фактично є своєрідними рятів-
ними капсулами для снарядів, ракет 
та іншого небезпечного військового 
майна, беручи до уваги той факт, що 
значна його частина досі зберігалася 
просто неба й була уразливою до не-
сприятливих чинників, не говорячи 
про ймовірне застосування ворогом 
засобів вогневого ураження.
 Хід будівництва таких об’єктів пе-
ребуває на постійному контролі мініс-
тра оборони Степана Полторака, який 
періодично їх інспектує.
 Найголовніша перевага нових схо-
вищ навіть не в залізобетонних «коко-
нах», які навіть у разі надзвичайної 
події не дозволять розлітатися на ве-
лику відстань боєприпасам, а саме в 
облаштуванні сучасними автоматич-
ними системами охорони, сповіщен-

ня та пожежогасіння, що зводять 
ймовірність негативного впливу люд-
ського фактора майже до нуля.
 Також після сумнозвісних надзви-
чайних подій на низці складів запро-
ваджено трирівневу систему охорони 
таких об’єктів. До штатів військових 
частин введено додаткові підрозділи 
охорони й оборони. Задля раннього 
виявлення літальних апаратів вста-
новлено спеціальне програмне забез-
печення «Віраж-планшет», а щоб уне-
можливити проникнення на території 
заборонених зон безпілотників, їх об-
лаштували засобами радіоелектрон-
ної боротьби.
 Зараз в окремих військових час-
тинах створюють багаторівневі охо-
ронні периметри, де на зміну колю-
чому дроту встановлюють огорожі, 
виготовлені за сучасними техноло-
гіями. Вони стійкі до корозії й забез-
печують надійний захист від проник-
нення, до того ж оснащені системою 
персоналізованого контролю доступу, 
відео спостереження й сигналізації.

 Робота з будівництва нових 
складів та подальшого покращення 
технічної укріпленості військових 
арсеналів триватиме й надалі. Її обся-
ги у 2019-му обіцяють бути не менши-
ми, аніж поточного року: за бюджет-
ною програмою «Утилізація боєпри-
пасів, рідинних компонентів ракет-
ного палива, озброєння, військової 
техніки та іншого військового майна, 
забезпечення живучості та вибухопо-
жежобезпеки арсеналів, баз і складів 
Збройних сил України» на наступний 
рік передбачені видатки в сумі понад 
534 млн. гривень. Ці кошти спряму-
ють на заходи з утилізації звичайних 
видів боєприпасів, непридатних для 
подальшого використання і зберіган-
ня, озброєння й військової техніки, 
та на створення умов, що гарантують 
безпеку у разі виникнення аварійних 
ситуацій на арсеналах і складах оз-
броєння. Про фінансування будівниц-
тва нових складів більш точно можна 
буде говорити вже після ухвалення 
головного кошторису країни. ■

НАТОВСЬКІ СТАНДАРТИ 

Щоб снаряди «спали» спокійно... 
Військо отримує нові арсенали: залізобетонні «кокони» та автоматичні 
системи захисту

■

Міністр оборони Степан Полторак особисто інспектує склади боєприпасів.❙

НА ФРОНТІ

«Іхтамнєти» заворушилися 
Активізація окупантів насторожує, наші не виключають 
підготовку ворога до штурму

■
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Полізли 
в пляшку
Учні лише однієї школи за два 
роки зібрали понад 38 тисяч 
одиниць пластикової тари 
Ірина КИРПА
Миколаївська область

 Учні Кир’яківської школи Миколаївсь-
кого району не просто звільнили рідний край 
від небезпечного для життя сміття, а й отрима-
ли додаткові кошти для розвитку своїх талан-
тів. 
 Ініціатором цікавої акції стала місцева вчи-
телька Ксенія Шередько, яка зуміла запалити 
ентузіазм у серцях своїх підопічних, зацікави-
ла їх у тому, щоб ходити чистими вулицями та 
відвідувати чисті дитячі майданчики. 
 Діти щодня знаходять пластикові пляш-
ки просто в себе під ногами, тому той факт, що 
це непридатне ані для чого сміття може стати 
додатковим джерелом доходу, став для шко-
лярів справжнім відкриттям! 
 Найбільший «урожай» діти приносять 
у вересні, бо вже не перший рік збирають 
пляшки цілими сім’ями впродовж трьох літ-
ніх місяців під час канікул. Деякі активісти 
навіть підвозили до школи зібране сміття на 
особистих автівках, адже добровільними по-
мічниками дітей стали їхні батьки, родичі та 
друзі. Мішки з пластиковими пляшками зда-
ють на вторинну переробку й отримують за це 
непогані гроші.
 — Близько трьох років тому на шкільну 
пошту прийшов лист із запрошенням узяти 
участь у Всеукраїнському проекті «Мрій та 
дій», — розповідає вчителька Ксенія Шередь-
ко. — Суть пропозиції полягає у зборі плас-
тикових пляшок, кришечок i макулатури. Я 
вивчила положення проекту, обговорила ідею 
з членами учнівського самоврядування і ця 
ініціатива отримала загальне схвалення.
 На думку учасників проекту, гріх відмо-
влятися від можливості очистити територію 
від сміття та заробити при цьому гроші на ки-
шенькові витрати. Адже чого-чого, а пляшок 
та паперу в українських містах і селах, як то 
кажуть, «що гуталіну». Зараз і в будинках 
школярів стало чистіше, і більш привабли-
вого вигляду набула прилегла до школи те-
риторія, а також автотраса.
 Педагоги впевнені, що подібні проек-
ти привчають дітей дбайливо ставитися 
до природи та приносити користь рідному 
селу. Важливо відзначити й той факт, що під 
час волонтерської діяльності діти навчаються 
й фінансової грамотності. Адже за один кілог-
рам пластикових пляшок платять від 3,5 до 6 
гривень. Якщо врахувати, що за літо школярі 
можуть зібрати та здати близько 50 або 100 
кілограмів пластикових пляшок, сума вихо-
дить не така вже й маленька. Це породило у 
вихованців школи дух суперництва, тим біль-
ше, що за підсумками змагання оголошується 
клас-переможець. Щорічно на святі на честь 
останнього дзвоника дітям вручають цінні по-
дарунки та грамоти за участь у благородній 
акції. 
 Відзначимо, що харчовий пластик — 
це один із найбільш розповсюджених і не-
безпечних забруднювачів навколишнього 
середовища. Термін його розкладання у при-
роді триває від 100 до 500 років, що переви-
щує навіть час природної утилізації жерстя-
них банок.
 Серед об’єктів побутового сміття загаль-
на частка пластикових пляшок перевищує 
40 відсотків, тому що люди поки що вважа-
ють за краще купувати воду саме у пласти-
ку, забуваючи про альтернативні види упа-
кування. 
 Щороку у води океану потрапляє близь-
ко 150 тонн різного пластикового сміття, че-
рез що гинуть великі морські тварини, риби та 
рептилії. Останніми роками в деяких океанах 
стали утворюватися справжні  острови зі сміт-
тя та пластикових пляшок. Будемо сподівати-
ся, що добра ініціатива миколаївських шко-
лярів знайде відгук у серцях їхніх однолітків 
не лише в Україні, а й за її межами, що поспри-
яє очищенню навколишнього середовища від 
небезпечного для здоров’я сміття. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як повідомив журналістам на-
чальник Управління фізичної куль-
тури та спорту Тернопільської обл-
держадміністрації Віктор Мацикур, 
найближчим часом область має отри-
мати майже 10 мільйонів гривень на 
будівництво та реконструкцію фут-
больних полів. «Це стало відомо піс-
ля засідання робочої групи Кабміну, 
— сказав він. — Одинадцять новень-
ких футбольних полів цього року вже 
використовуватимуть діти для трену-
вань i занять спортом. Вдячний орга-
нам державної влади та місцевого са-
моврядування, які знаходять кошти 
на спільне фінансування будівництва 
та реконструкції таких спортивних 
об’єктів, адже це інвестиції у здоров’я 
наших дітей».
 Треба зазначити, що область бере 
участь у державній програмі «Будів-
ництво футбольних полів зі штучним 
покриттям у регіонах України». На 
її реалізацію з державного бюджету в 
2017 році було передбачено 270 млн. 
гривень. Тернопільщина отримала 
кошти на будівництво 11 міні-футболь-
них полів на умовах співфінансування 
50/50, які дозволяють тренуватися та 
змагатися в будь-яку пору року і є су-
часною вимогою для розвитку футбо-
лу. Вартість одного такого поля стано-
вить 1,5 млн. гривень. ■

Під час відкриття нового футбольного майданчика в Тернопільській школи №29.
Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації.

❙
❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Пацанам на радість
Дорослі всерйоз зайнялися футбольними полями

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Перед початком сесійно-
го засідання Верховної Ради 
лідер Радикальної партії 
зайшов в аптеку і купив 
найпоширеніші серед ук-
раїнців таблетки — від сер-
ця, від тиску, для суглобів. 
І порівняв iз цінами анало-
гічних препаратів у сусідніх 
країнах. За деякими найме-
нуваннями вартість відріз-
нялася в рази.
 Не секрет, що люди, 
особливо похилого віку, за-
ходять до аптек, як до му-
зеїв. Часто змушені оби-
рати — купити на мізер-
ну пенсію їжу чи ліки. Як, 
приміром, Лариса Ігорів-
на з соціального центру 
в Маріуполі, яка поскар-
жилася Олегу Ляшку, що 
пенсії 1435 гривень не вис-
тачає на найнеобхідніші 
медпрепарати. Політик 
уже давно цікавиться цією 
проблемою і навіть розро-
бив план для її вирішення. 
Щоб його нарешті почу-
ла влада, Ляшко накупив 
найпоширеніших ліків у 
най ближчій до Верховної 
Ради аптеці, прийшов iз 
ними на засідання та порів-
няв їх вартість iз вартістю 
аналогічних препаратів у 
сусідніх країнах.
 «Препарат від серце-
вої недостатності «Мілд-
ронат» у Білорусі коштує 
140 гривень, а в Україні 
— 250, препарат для зни-
ження тиску «Мікардіс» 
у Польщі коштує 500 гри-
вень, в Україні — 650, кро-
воспинний засіб «Дици-
нон» у Білорусі коштує 250 
гривень, в Україні — 400, 
«Фiнлепсин» від епілеп-
сії в Білорусі коштує 330 
гривень, в Україні — 450, 
ліки для лікування суг-
лобів «Структум» кошту-

ють у Польщі 400 гривень, 
в Україні — 800. При цьо-
му середня зарплата в мі-
сяць в Україні — 275 євро, 
в Білорусі — 400, а в Поль-
щі — 1150. І після цього 
мені влада продовжує роз-
повідати, що нашi вимоги 
щодо встановлення кон-
тролю за цінами — це по-
пулізм? Якщо не виконати 
ці вимоги, мільйони людей 
просто помруть», — зазна-
чив Ляшко.
 Знизити ціни на ліки 
можна мінімум на чверть, 
упевнений лідер Радикаль-
ної партії. Для цього, крім 
введення держрегулюван-
ня цін, політик пропонує 
ще низку методів. «Скасу-
вання ПДВ на ліки, обме-
ження рентабельності та 
зовнішнє референтне ці-

ноутворення, демонополі-
зація ринку аптек — щоб, 
як у Польщі, одному влас-
никові не належало більше 
2% аптек. У нас же аптеч-
ні монополії змовлюються 
і щодня піднімають ціни, 
як хочуть. Крім того, вима-
гаємо розширити перелік 
доступних ліків. На цей 
рік ми вибили мільярд гри-
вень на програму «Доступ-
ні ліки». Ми наполягаємо, 
щоб наступного року було 
виділено 2 млрд. гривень, 
у тому числі на ліки від он-
кології», — перерахував 
основні кроки для здешев-
лення ліків Ляшко.
 Крім того, знизити ціни 
на медпрепарати, за його 
словами, допоможе зни-
щення монополії міжна-
родних фармацевтичних 

картелів в Україні, щоб 
наш національний вироб-
ник міг робити дешевші та 
якіснішi аналоги. А для не-
добросовісних фармацев-
тів, які замість таблеток 
продають крейду, Ляшко 
вимагає жорсткої кримі-
нальної відповідальності 
— 15 років в’язниці. «Два 
дні тому я був у Запорізь-
кому онкодиспансері, ди-
вився, як іде процес уста-
новки лінійного приско-
рювача для лікування та 
діагностики раку. Поїдьте 
і ви туди, подивіться, як 
там люди лікуються. Мож-
ливо, тоді до вас дійде, що 
треба знижувати ціни на 
ліки і робити все, щоб вони 
були доступні для україн-
ців», — звернувся до вла-
ди Ляшко. ■

Олег Ляшко добивається, щоб ціни на ліки були доступними для українців.❙

ВЛАДА І ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

Ціни на ліки, які вбивають
Олег Ляшко порівняв вартість медпрепаратів в Україні та за кордоном

■



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Жорстка економічна реальність 
знову зробила свій підступний 
наступ на стабільність українсь-
кої грошової одиниці. Рушниця 
ще не вистрілила, наразі вона 
ще просто висить на стіні, але 
підстави для занепокоєння у 
глядача, тобто у пересічних ук-
раїнців, уже з’явилися. Найсум-
ніша новина — стан платіжно-
го балансу, який у порівнянні 
з минулим роком погіршився 
вчетверо.
Утім підприємливі українці на-
магаються вийти з непростої 
ситуації, розширюючи горизон-
ти експорту. І нехай сьогодні це 
ще не ракети і літаки, а ягоди 
і горіхи, завтра ситуація може 
змінитися на краще.

Слабкий експорт — 
мінус у балансі
 Національний банк Украї-
ни опублікував звіт про стан по-
точного рахунку платіжного ба-
лансу за серпень. Із якого можна 
зрозуміти, чому в нашій державі 
періодично бракує валюти. Що і 
спричиняє хвилювання на між-
банківському ринку. 
 Так, сума балансу за остан-
ній літній місяць погіршила-
ся відразу в 4 рази у порівнян-
ні з аналогічним періодом 2017-
го. У цифрах: рік тому дефіцит 
рахунку становив 142 млн. до-
ларів. Що становило 1,3% ВВП. 
Під кінець цього літа ми отри-
мали «діру» в 601 млн. доларів. 
Що становить уже 4,5% до об-
сягу річного ВВП. 
 Таким чином баланс зовніш-
ньої торгівлі товарами та послу-
гами України за січень-серпень 
2018 року зведено з дефіцитом 
на рівні 6,814 млрд. дол., що на 
36,3% більше дефіциту за ана-
логічний період 2017 року — 5 
млрд. доларів. Дефіцит зовніш-
ньої торгівлі товарами за цей 
період зріс на 32,2% — до 7,284 
млрд. дол., профіцит зовнішньої 
торгівлі послугами скоротився 
на 7,7% — до 470 млн. доларів. 
 Сукупні показники з почат-
ку року виглядають ще гірше. 
«За вісім місяців 2018 року де-
фіцит поточного рахунку склав 
2,1 млрд. доларів, або 2,6% від 
ВВП, — у порівнянні з 833 млн. 

доларів, або 1,2% від ВВП, за 
відповідний період 2017», — 
йдеться у звіті НБУ. Обсяги 
імпорту становили 5 млрд. до-
ларів, а експорту — лише 3,7 
млрд. доларів. 
 Наш експорт, той, що три-
мається на плаву, за січень-сер-
пень 2018 року найбільше зріс 
до країн Євросоюзу на — 1,6 
млрд. доларів. Це становить 
17,7%. Частка експортерів до 
Європи за 8 місяців нинішнього 
року зросла з 34,9% до 36,8%.
 Зросли також обсяги експор-
ту до країн Азії, щоправда, дещо 
скромніше: на 842 млн. доларів, 
або на 10,4%. Проте в загальній 
масі експортерів їх частка ско-
ротилася з 32% до 31,6%. Об-
сяги експорту до Росії впали на 
206 млн. доларів. Це становить 
9,1% від загальної кількості, 
яка в в обсязі експорту скоро-
тилася з 8,9% до 7,2%. 
 Та попри всі проблеми 
платіжний баланс України вда-
лося звести з профіцитом, хоча 
й дуже крихітним — 27 млн. 
доларів. Але це лише бліда тінь 
наших і так не найкращих ми-
нулорічних показників: із ми-
нулого серпня баланс скоротив-
ся майже в 20 разів (!) — у сер-
пні 2017 року він становив 518 
млн. доларів. 
 Не краща ситуація із золо-
товалютними резервами. Їх роз-
мір просів нижче допустимого 
за міжнародними стандартами 
рівня — менше ніж три обсяги 
імпорту. Він становив 2,9% ім-
порту, або 17,2 млрд. доларів. А 
люди стали частіше тримати ва-
люту не на рахунках, а вдома: 
обсяг вільно конвертованої ва-
люти поза банками зріс на 192 
млн. доларів. Хоча ще торік ва-
лютні накопичення населення 
в банківській системі зростали: 

тоді на рахунки притекли 48 
млн. доларів. 

Що виростили, те й продамо 
 Регулятор також показав га-
лузі з найкращими результата-
ми щодо експорту. Продаж мі-
неральних продуктів зріс на 
28%, деревини і виробів з неї 
— на 17,9%, продукції маши-
нобудування — на 12,1%, чор-
них і кольорових металів — на 
11,2%. Трохи менше, на 7,3%, 
зросли обсяги продажу продук-
ції хімічної промисловості, про-
довольчі товари, в тому числі і 
зерно, піднялися на 6,5%. 
 Тим часом українці, які вто-
милися чекати від рідної держа-
ви сприятливого інвестиційно-
го клімату, що міг би стимулю-
вати розвиток експорту, нама-
гаються розв’язувати проблему 
самотужки: у країні набувають 
поширення нові різновиди екс-

порту. Скажімо, експорт меду 
з України до Японії за остан-
ні чотири роки зріс уп’ятеро. 
Японія, за даними експертів, 
споживає близько 51 тис. тонн 
меду в рік, з яких лише 5% — 
з японських пасік. У грошово-
му вираженні обсяг місцевого 
ринку в 2017 році становив 561 
млн. доларів. За ці гроші нама-
гаються поборотися й українсь-
кі виробники. 
 Адже, як відомо, близь-
ко 70% меду, що його спожи-
ває Японія, імпортується з Ки-
таю. Утім за останні 10 років 
його частка помітно скороти-
лася. «Японці воліють нату-
ральний мед. Тому через проб-
леми з якістю виробництва, а 
іноді і фальсифікацією китай-
ської продукції, український 
мед якраз до речі», — пояснив 
Андрій Бажин, віце-президент 
«Спілки пасічників України» з 

міжнародних питань. 
 Непогано почувають себе 
на світовому ринку українські 
виробники органічної малини. 
За рік Європа споживає 470 ти-
сяч тонн малини, а Україна ви-
робляє всього близько 12 тисяч 
тонн. Тож цей бізнес має перс-
пективу бути стабільно прибут-
ковим.
 Порівняно новий вид екс-
порту — волоські горіхи. За сім 
місяців 2018 року експорт во-
лоського горіху з нашої держа-
ви становив у грошовому екві-
валенті 67,1 млн. доларів. Це 
на 83% більше у порівнянні з 
аналогічним періодом минуло-
го року. За словами заступни-
ка міністра аграрної політики 
та продовольства України з пи-
тань євроінтеграції Ольги Тро-
фімцевої, торік Україна експор-
тувала волоський горіх на 100,8 
млн. доларів, що на 27,5% біль-
ше, ніж у 2016 році.
 За її словами, найбільше 
українських горіхів купують 
країни ЄС: 61,7 млн. доларів у 
2017 році, та Азії — 23,2 млн. 
доларів. У нинішньому ж мар-
кетинговому році Україна змо-
же експортувати 132 тис. тонн 
волоського горіха, що на 22% 
вище врожаю минулого марке-
тингового року. За словами чи-
новниці, завдяки тому, що торік 
у нашій державі було висадже-
но 1 843 га горіхових садів, а 
вже в цьому році ця цифра пе-
ревищила 2,4 тис. га. Загальні 
площі горіхових садів в Україні 
на сьогодні становлять понад 18 
тис. га, або 8,1% від загальної 
площі садів.
 Нові галузі продовольчо-
го експорту, як стверджують 
аналітики, йтимуть поряд із 
традиційними статтями — про-
дажем зернових. ■
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Інф. «УМ»

 Міністр соціальної політики 
Андрій Рева пояснив своїм спів-
вітчизникам, чому вони працю-
ють не у себе на батьківщині, а 
працевлаштовуються за кор-
доном, насамперед у сусідній 
Польщі. «На сьогодні, в перера-
хунку на гривні, українські за-
робітчани в Польщі у середньо-
му отримують 19200 гривень 
на місяць. Для зменшення рів-
ня трудової міграції, як я вже 
неодноразово казав, середня 
зарплата в Україні має бути не 
меншою за 15000 гривень», — 
сказав міністр.
 Для того, аби державі, за 
його словами, «вийти на необ-
хідні показники», має пройти 
три-чотири роки. Такий оп-
тимізм Рева пояснює просто. 
«За даними Держкомстату, 
рівень безробіття почав зни-
жуватися, а це вказує на те, 
що конкуренція на ринку пра-
ці знижується, і роботодав-
ці, для того щоб утримати лю-
дей, піднімають їм зарплати 
— але біда в тому, що це пот-
рібно було робити ще десять 
років тому, тоді би ми не отри-
мали сьогоднішню ситуацію з 
відтоком кадрів», — додав чи-
новник. 
 Сьогодні, коли в самому 
розпалі так звана «друга хви-

ля» міграції з України, кіль-
кість наших співвітчизників, 
які покинули батьківщину, пе-
ревищила три мільйони осіб. 
Кількість наших співгромадян, 
які виїхали з країни в 90–х ро-
ках, під час «першої хвилі», 
перевищила 7 мільйонів осіб. 
 Тим часом кількість праців-
ників–українців у Польщі, за 
словами тамтешніх експертів, 
скорочується. За даними зві-
ту Міністерства сім’ї, праці та 
соціальної політики Польщі, в 
цій державі на чверть скороти-
лася кількість запрошень на ро-
боту для українців.
 Головними причинами цьо-
го, на думку голови комітету з 
питань міграції та працевла-
штування Польсько-українсь-
кої господарської палати Пав-

ла Кулаги, є зміна трудового 
законодавства, запровадження 
безвізового режиму з Україною 
і відтік сезонних працівників з 
України далі на захід.
 «Я б виділив три основні 
причини тенденції скорочен-
ня кількості зареєстрованих 
у Польщі заявок на працевла-
штування громадян України. 
По-перше, це зміни відповідно-
го законодавства, згідно з яки-
ми, з 1 січня 2018-го заявки на 
працевлаштування іноземців 
стали платними. В рамках цих 
змін також були вжиті заходи 
щодо припинення торгівлі фік-
тивними заявками. По-друге, в 
I половині 2017 року ще не діяв 
безвізовий режим з Україною 
— незважаючи на те, що заяв-
ка роботодавця все ще необхід-

на для легального працевла-
штування в Польщі на підставі 
біометричного паспорта, мож-
ливість вільного перебуван-
ня в Шенгенській зоні також 
сприяє незаконному працевла-
штуванню без необхідних до-
кументів, в основному в інших 
країнах ЄС. По-третє, Польща 
втратила свою популярність як 
місце сезонних робіт, у першій 
половині 2018 року українці 
все частіше обирали, напри-
клад, Чехію, Угорщину, бал-
тійські та скандинавські краї-

ни, а також Ізраїль», — зазна-
чив експерт.
 Згідно з рапортом Мініс-
терства сім’ї, праці та соціаль-
ної політики Польщі, в першій 
половині 2018 року було зареєс-
тровано 692,4 тис. заявок на 
працевлаштування громадян 
України. Це на 212,3 тис. мен-
ше, ніж за аналогічний період 
2017 року. Можна припустити, 
що приблизно на таку саму циф-
ру зросла кількість наших неле-
галів у розвинутіших західних 
державах. ■

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Із сльозами про баланс
Експорт з України став відчутно пригальмовувати. Ситуація негативно впливає 
на платіжний баланс, а отже — на курс національної валюти

■

Дрібні українські виробники продовольства також намагаються 
внести свій посильний внесок  у зміцнення платіжного балансу держави.
Фото з сайта daynews.com.ua.

❙
❙
❙

Українці, збираючись на роботу далеко від дому, хочуть отримувати 
вже не російські рублі і навіть не польські злоті, а тверду євровалюту.
Фото з сайта dw.com

❙
❙
❙

НА РОБОТУ! 

Курсом злотого
«Друга хвиля» міграції з України наразі 
у 2,5 раза менша, ніж та, що була в 90-ті: 
заробітчани почали минати Польщу 
і їхати далі на захід

■
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Олена ЯРОШЕНКО

 Осінній вилов «нагуля-
них» ставкових мешканців 
у самому зеніті. Промисло-
вики починають спускати 
і прочищати штучні каска-
ди. Любителі виловлюють 
ще й останні теплі деньки, 
аби розслаблено натішити-
ся погожими досвітками на 
дніпровських берегах. А от 
можливість любительсько-
го вилову риби на орендова-
них для рибогосподарської 
діяльності водоймах серед 
рибалок досі провокує дис-
кусії. Дехто впевнений, що 
орендар не має права заборо-
няти безкоштовне рибальс-
тво на орендованій водоймі, 
бо існує право загального во-
докористування, гарантова-
не законом.
 Інші ж заперечують: по-
зиція «приходь на орендо-
ваний ставок, лови, де хо-
чеш, будь-яку рибу в необ-
меженій кількості», призво-
дить не до зняття соціальної 
напруги в селах iз водойма-
ми, а до її підвищення.
 Важко уявити, що до аг-
ровиробника, який на орен-
дованій землі вирощує сіль-
ськогосподарські рослини, 
тварин чи птицю, будь-хто 
зайде і візьме вирощене бе-
зоплатно. Як пояснюють 
фахівці Асоціації орен-
дарів водних об’єктів, виро-
щування товарної риби — 
важка праця, яка потребує 
значних капіталовкладень. 
Витрачаєшся на зариблен-
ня, годування риби, хіміч-
ну меліорацію, підготовку 
проектів, дозволів, орендну 
плату за землю та водне пле-
со, заробіток працівників, 
плату за спецводокористу-
вання (спуск ставків), облаш-
тування прилеглої тери-
торії. І всі ці кошти орендар 
вкладає не у свою власність. 
За умов безконтрольного за-
гального водокористування 
заняття рибництвом бажан-
ня вкладати в цю галузь свої 
кошти ні в кого не виникне. 
Саме тому право загального 
водокористування стосуєть-
ся лише природних водойм 
(річок, озер, водосховищ), 
які заселені дикою рибою, 
але не орендованих для риб-
ництва ставків.

 Законом України «Про 
аквакультуру» розділяють-
ся поняття «об’єкти аква-
культури» і «водні біоресур-
си». Об’єкти аквакультури 
— це риба та інші гідробіон-
ти, які штучно вирощені та є 
власністю орендаря і не під-
падають під визначення за-
гального або спеціального 
водокористування. Термін 
«водні біоресурси» викла-
дено в Законі України «Про 
рибне господарство, про-
мислове рибальство та охо-
рону водних біоресурсів». 
Їх можна добувати в резуль-
таті промислового, люби-
тельського або спортивно-
го рибальства. А статтею 13 
Закону України «Про аква-
культуру» регламентовано 
надання рекреаційних пос-
луг. Суб’єкт аквакультури 
в межах наданої йому в ко-
ристування водойми може 
надавати рекреаційні послу-

ги (в тому числі — послуги 
на вилов об’єктів аквакуль-
тури) на платній або безоп-
латній основі. Місця таких 
послуг та порядок їх надан-
ня визначається орендарем 
водного об’єкта.
 Статтею 47 Водного ко-
дексу України передбаче-
на можливість та порядок 
обмеження права загально-
го водокористування на ін-
ших орендованих водой-
мах. І в окремих випадках 
загальне водокористування 
допускається на умовах, по-
годжених з органом, який 
надав водний об’єкт в орен-
ду. Вони вказуються у дого-
ворі оренди або у додатковій 
угоді. Орендарі мають право 
частково або повністю обме-
жити право загального во-
докористування (зокрема — 
любительське і спортивне 
рибальство), щоб уникнути 
збитків у рибогосподарській 

діяльності. Аналогічної по-
зиції дотримується Держав-
не агентство рибного госпо-
дарства України.
 Тому громадяни перед 
тим, як рибалити на орендо-
ваних водних об’єктах, по-
винні з’ясувати, чи є обме-
ження щодо загального во-
докористування на даній 
водоймі, чи дозволена плат-
на чи безоплатна риболовля. 
Бажано, звісно, щоб така ін-
формація розміщувалась 
орендарями на інформацій-
них щитах, аби уникнути 
зайвих непорозумінь.
 До речі, рибалка-лю-
битель не має права вима-
гати документи про орен-
ду чи зариблення ставка, 
бо така вимога законодавс-
твом не передбачена. Для 
цього є відповідні контро-
люючі органи, компетенція 
яких регламентується зако-
нодавством. ■

Консервуємо на продаж
За даними Держстату, з січня по липень цього року 
Україна експортувала 2 тисячі 702 тонни готової та 
консервованої риби на 4,6 мільйона доларів. Такий 
результат у грошовому вимірі майже на третину біль-
ший, ніж за аналогічний період минулого року. Най-
більше української продукції поставлено на ринки 
країн СНД — 2 тисячі тонн на $2,6 мільйона. Зок-
рема, у Молдову, Білорусь, Вірменію, Казахстан 
та Киргизстан. Також готова та консервована риба 
постачалася до Грузії, Ізраїлю, Латвії, США та ін-
ших країн. За статистичними даними обсяг експор-
ту риби, рибопродукції та інших водних біоресурсів 
минулого року збільшився майже на 26,5 відсотка, 
а загальна сума експортованої рибопродукції зрос-
ла на 12,2 мільйона доларів США. Усього в 2017 році 
експортовано 10,6 тисячі тонн риби та рибопродукції 
на загальну суму 34,3 мільйона доларів.

Зернові стандарти
 Зміни до національного стандарту на пшеницю 
переважно стосуватимуться методів визначення по-
казників якості на основі міжнародних стандартів, 
коригування кількості класів та окремих показників 
пшениці. Таке рішення прийнято під час засідання 
технічного комітету «Зернові культури та продукти 
їх переробки» в рамках міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Технології харчових продук-
тів і комбікормів» в Одесі. Обговорено надіслані до 
міністерства та технічного комітету пропозиції від 
учасників ринку щодо оновлення діючого стандар-
ту на пшеницю. Окрім показників якості пшениці та 

кількості класів, обговорили можливість введення 
відсоткового показника наявності в зерні пшениці 
клопа-черепашки. Адже, за словами науковців, на 
сьогодні вже зафіксована вдала практика застосу-
вання українських сортів пшениці, стійких до цього 
шкідника. Нагадаємо, що Технічний комітет створе-
но на базі Інституту зернових культур НААН України. 
До його складу входять 24 організації.

Квоти вичерпано
 Уже станом на 21 вересня українські експорте-
ри стовідсотково використали обсяги тарифних квот 
для безмитного експорту до ринків ЄС на цілу низ-
ку українських товарів. Як заявила заступник Мініс-
тра аграрної політики та продовольства України з пи-
тань євроінтеграції Ольга Трофімцева, найкращим 
підтвердженням того, що Угода про ЗВТ між Украї-
ною та ЄС працює, є постійне збільшення обсягів віт-
чизняного аграрного та харчового експорту на ринки 
країн ЄС. Уже традиційно українські експортери за-
повнили тарифні квоти на український мед, солод та 
пшеничну клейковину, оброблені томати, виноград-
ний та яблучний сік, пшеницю, кукурудзу, вершко-
ве масло. Також використані додаткові торговельні 
преференції, отримані на кукурудзу, пшеницю м’яку, 
мед, та оброблені томати. На понад 85% використані 
обсяги тарифних квот на український крохмаль та на 
99,4% на оброблений крохмаль, м’ясо птиці — на 
75%, яйця та альбуміни — 53,7%, часник — 61,2%. 
Поки що в повних обсягах залишаються невичерпа-
ними Україною імпортні тарифні квоти ЄС на цукрові 
сиропи — 2000 тонн, гриби — 500 тонн, обробле-

ну продукцію з масла — 250 тонн та інші. Деякі кво-
ти залишаються невикористаними через об’єктивні 
причини, як, наприклад, у випадку баранини чи яло-
вичини, для експорту яких Україна все ще очікує на 
відкриття ринку ЄС для вітчизняних виробників.

Продукт цінніший, ніж сировина
 Державну підтримку для АПК пропонують нада-
вати в першу чергу виробництвам, на яких мають дода-
ну вартість. «Перед тим як запускати програму підтрим-
ки, слід змінити принципи виділення та розподілу бюд-
жетних коштів», — заявив в. о. голови аграрного комі-
тету, народний депутат Олександр Бакуменко. За його 
словами, потрібно з бюджету надавати кошти виробни-
кам готової продукції. Адже точка зростання в АПК — 
це створення доданої вартості. «Що дає торгівля зер-
ном? Тонна зерна — це 200 доларів. Яка створюється 
додана вартість під час виробництва такої продукції? 
Нульова. А на кожному етапі з додатковою вартістю ми 
отримуємо додаткове працевлаштування для україн-
ців, додаткові надходження до бюджету. Програма де-
ржпідтримки потрібна прозорому та чесному бізнесу, 
який має зареєстровані активи, платить офіційну за-
рплату і податки», — вважає Бакуменко. Народний де-
путат Леонід Козаченко додає, що необхідна підтримка 
дрібного товаровиробника: «Перший законопроект уже 
прийнято (щодо сімейного фермерства та «відбілюван-
ня» бізнесу). На підході закон про кооперацію госпо-
дарств та підтримка органічного виробництва. Це дасть 
зайнятість громадянам на виробництві, а держава отри-
має додаткові податки. Приватний підприємець зможе 
організовано зайти на ринок». ■

АГРОПОЛІТИЧНЕ

Відбирати 
— не 
вирощувати
Аграрну партію намагалися 
рейдернути, як повноцінне 
господарство?

Оксана СИДОРЕНКО

 Знаєте, скільки українських сільгосппід-
приємств і фермерських господарств розори-
ли і підгребли під своїх маріонеток «прихо-
жани» Луб’янки? Йдеться не про «трансна-
ціональні» утворення на кшталт почилої в 
Бозі напередодні нападу на Україну відверто 
феесбешної компанії ВОЛАРИ. Чимало зне-
нацька забагатілих агрокластерів із вітчиз-
няною припискою — найбільш підходящі на 
сільських електоральних теренах структу-
ри. Саме з їх участю вже стартувала класич-
на гра кремлівських ляльководів — «більше 
брехні, більше гризні». 
 Спроба перехопити управління в Аг-
рарній партії України, котра останніми ро-
ками почала суттєво набирати ваги, зреш-
тою провалилася. Втім, її діючий голова, 
Віталій Скоцик, вважає, що напередодні 
ви борів подібні провокації можуть стосу-
ватися й інших партій. Тому він закликав 
проукраїнські політичні сили об’єднати зу-
силля у протистоянні з кремлівським втру-
чанням. 
 Лідер аграріїв заявив, що атаки на очо-
лювану ним політичну силу досі не припи-
няються. «Останнього разу, після невдалої 
спроби рейдерського захоплення партії, про-
російські посіпаки намагалися юридично 
змінити керівництво Аграрної партії, сфаль-
шувавши документи, — повідомив Скоцик. 
— Міністерство юстиції зайняло державни-
цьку позицію і, помітивши підробку, вчасно 
зупинило процес перереєстрації». 
 Використати на президентських і пар-
ламентських виборах електоральний ре-
сурс Аграрної партії, за словами її очільни-
ка, знову спробувала проімперська група 
рейдерів.Спочатку вони намагалися підку-
пити голів обласних партійних організацій 
і таким чином організувати кадровий пере-
ворот та поставити під контроль діяльність 
партії. Ці спроби зазнали фіаско, однак за-
колотники не зупинилися, провели з’їзд 
«на папері» і подали в Мін’юст фальшиві 
документи для зміни партійного керів-
ництва з підробленими підписами. Фа-
хівці міністерства вчасно помітили фаль-
шування. За фактом підробки документів 
подано заяви у Генеральну прокуратуру, 
Службу безпеки та Міністерство внутріш-
ніх справ України, аби внести відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
та дати оцінку кримінальним правопору-
шенням. «Доказів того, що проти нашої 
політичної сили відбулося вчинення зло-
чинів, передбачених статтями 205-1, 356 
і 358 Кримінального кодексу України, до-
статньо, — наголосив лідер Аграрної пар-
тії. — Очиститися від проросійських еле-
ментів — єдиний можливий запобіжник 
від антиукраїнського реваншу». 
 Нагадаємо, місяць тому Скоцик заявив, 
що політтехнолог лідера руху «Українсь-
кий вибір» Віктора Медведчука Володи-
мир Грановський спільно з членами ко-
лишнього уряду спробували захопити вла-
ду в Аграрній партії. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Віталій Скоцик.❙

На чужого коропця не роззявляй ротця.
Фото з сайта fishing-ua.com.

❙
❙

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Озеро моє чи наше? 
Коли орендар ставка може заборонити риболовлю

■
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Нещодавно ухвалений парламентом 
Закон про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чо-
ловіків під час проходження військової 
служби у ЗСУ та інших військових фор-
муваннях покликаний сприяти утвер-
дженню гендерної рівності у війську. 
Очевидно, що ці зміни дозволять шир-
ше відкрити шлюзи для повноцінної 
реалізації кар’єрних чи професійних 
амбіцій українок у Збройних силах. І 
це тільки початок розвитку моделі рів-
них можливостей, яка наближає блок 
наших силових відомств до тих гендер-
них конструктів, що є нормою у країнах 
НАТО.

У США на території військових баз 
є ясла і садочок 
 — У дефініціях, правових нормах, 
корпоративних традиціях і практиках 
ми, напевно, ще відстаємо від того зраз-
ка рівноправності, до якого прагнемо, 
якщо за взірець брати Північноатлан-
тичний альянс. Наскільки нас набли-
жує ухвалення згаданого «гендерно-
го закону», з огляду на культуру, мен-
тальність, поточний стан справ у вій-
ську, саме до такої бажаної моделі? 
— запитую в офіцера відділу міжнарод-
ного права Управління правового забез-
печення Генштабу ЗСУ капітана юсти-
ції Інни Заворотько.
 — Одразу зауважу: сутність питан-
ня не в правах жінок, а в рівності. Це 
єдине і ключове, на що потрібно зверта-
ти увагу. У публічному просторі часто 
ототожнюють гендерну рівність із пра-
вами жінок, що докорінно неправиль-
но. Це відбувається тому, що в тради-
ційно маскулінному середовищі, яким 
є армія, коли там з’являється жінка, 
починають говорити про встановлен-
ня паритетності статусів у обох статей, 
— відповідає Інна Заворотько. — Але 
якщо аналізувати законодавство, яке 
регулює сектор безпеки та оборони, то 
насправді воно дискримінаційне і щодо 
чоловіків.
 У принципі є дуже гарні норматив-
ні акти стратегічного рівня. Як-от резо-
люція Радбезу ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека» — один iз ключових міжна-
родних документів, який Україна 
зобов’язалася виконувати, розробив-
ши власний Національний план дій. 
І кожне відомство, зокрема Міноборо-
ни, теж отримало свої дорожні карти. 
У пакеті партнерських цілей Украї-
на—НАТО є позиція G0013 «Гендерні 
питання». Практичне прагнення до 
інтеграції є одним iз наріжних аспек-
тів, де Збройні сили мають удоскона-
литися, аби досягти стандартів Альян-
су. На цьому рівні ніби все зрозуміло. 
Але якщо розглядати українське зако-
нодавство включно з так званим «ген-
дерним законом», інші документи, на-
кази, стає зрозумілим, що вони відобра-
жають ті відносини, які відбуваються в 
різних сферах, бо неможливо створити 
окремий кейс законів, які раз і назавж-
ди врегулюють питання гендерної рів-
ності у війську.
 Законопроект №6109 насправді зняв 
дискримінаційність і щодо чоловіків. 
Приміром, Статут внутрішньої служ-
би вказував, що жінок до складу добо-
вого наряду, як правило, не признача-
ють. Відтепер тут усі рівні. А уявіть си-
туацію: він і вона служать стрільцями 
в одному підрозділі. У них одна вислу-
га, грошове забезпечення, але він хо-
дить у наряди, а вона не ходить уза-
галі. І ставлення до жінки як до рівної 
таким чином нівелюється. Та й бажан-
ня командира мати у підрозділі багато 
жінок було сумнівним, адже він не міг 
ставити їм завдання так, як чоловікам. 
Я не виступаю тільки за права жінок, я 
— за рівноправ’я. І якщо жінка свідо-
мо доєдналася до ЗСУ, то має прийня-
ти обов’язки несення військової служ-
би. Це питання чесності та професійної 
армії, яку ми намагаємося розбудовува-
ти.
 — Я так розумію, що питань для ре-
гулювання ще багато залишається?
 — Нерівноправ’я, приміром, є в 
тому, що в особливий період у відпус-

тку з догляду за дитиною не може йти 
військовослужбовець-чоловік. Хоча в 
мирний час він міг це робити. Це дис-
кримінація, що веде до непаритет-
ної участі батьків у вихованні дитини. 
Швеція пішла далі в цьому питанні. 
У них відпустка з догляду за дитиною 
триває максимум 16 місяців. Недавно 
ухвалено норму про обов’язковість її 
розподілу між подружжям. Зокрема, і 
серед військових. Три місяці з відпуст-
ки обов’язково має взяти батько, інак-
ше ці дні просто не зарахують, а родина 
отримає менші виплати. Решту часу в 
декреті батьки можуть поділити між со-
бою на власний розсуд. Тому чоловік не 
може відмовитися від такої місії — він 
лише обирає час, коли її виконувати-
ме. Зазвичай першу половину бере жін-
ка. Цікаво, що шведи не були готові до 
цієї ситуації, і їм допомогла велика со-
ціальна кампанія. Чоловіки-декретни-
ки почали вести блоги на тему, як клас-
но бути татусем, викладати різні відео, 
фото, корисні поради й історії. Це яви-
ще стало настільки популярним, що чо-
ловіки стали легше сприймати таку від-
пустку.
 Хоч я і жінка, але підтримую ідею, 
що три «декретні» роки в сучасному 
світі — це нонсенс. Ти повністю випа-
даєш із життя. І хоча три роки відпус-
тки — це право жінки, а не обов’язок, 
однак чи багато з них готові виходи-
ти з відпустки раніше? Необхідно ви-
рішити багато питань ще до того, як 
цю відпустку, наприклад, скоротити. 
Однозначно: на часі зміни законодавс-
тва, що уможливлять регуляцію цього 
питання як на державному рівні, так 
і в секторі безпеки й оборони. Це буде 
один iз подоланих челенджів (викли-
ків. — Авт.). Другий — розбудова ши-
рокої інфраструктури, яка дозволяє 
військовим — жінці (чоловіку), які 
вийшли з декретної відпустки, прихо-
дити зі своєю дитиною на місце служби 
(мається на увазі пункт постійної дис-
локації), де є окремі кімнати, а на тери-
торії військових баз — ясла, садочок. 
Так усе влаштовано в американській 
армії. Там мами в одностроях можуть 
кожні 2-3 години приходити й годува-
ти своє дитя — іще зовсім маля, оскіль-
ки все розташовано поруч. Питання 
інфраструктури насправді більш вик-
личне, аніж правове, бо потребує кош-
тів, тому є головнішим. Бо якщо ввести 
за американським взірцем норму про 
вихід породіллі на службу через, при-
міром, три місяці, її просто ніде буде 
реалізувати. Постане питання держав-
ної інфраструктури, якої немає. Або 
треба запровадити додаткові виплати 
жінкам, аби вони могли фізично оп-
латити послуги нянь. Адже розвива-
ти «материнську» інфраструктуру по 

всій країні нам іще бракує економіч-
ної потуги. Можу спробувати сказати 
від усіх жінок-військовослужбовців: 
якби була впевненість, що є гарантова-
на можливість після народження дити-
ни віддати її в ясла або отримувати кош-
ти на послуги няні, ми реально цьому 
раділи б. Адже не доведеться справді 
випадати надовго із професійного поля 
і процесу. Зиск отримували б усі — вій-
сько, держава, жінки та їхнi родини.

Сучасні жінки відмовляються 
від «обслуговуючої» ролі
 ■ Добре. А як відповісте на банальне 
запитання, коли в нашій армії буде жін-
ка-генерал? Для цього ж не потрібно бу-
дувати ясла…
 — Як на мене, військова профорієн-
тація серед жінок недостатня. Військ-
комати досі більше «зациклені» на за-
лучення чоловіків. Жінки, висловлюю-
чи бажання йти у військо, претендують 
на «традиційні» фахові сфери із розря-
ду сервісних. Що заводить їх у коло об-
меженої перспективності — так, гене-
рала-жінку Збройні сили навряд чи от-
римають. І на це популістське запитан-
ня відповідаю так: традиційні посади 
до 2014-го займали традиційно жін-
ки. З початком війни українки свідомо 
почали займати інші, значно відпові-
дальніші посади — з переліку бойових. 
У цьо му їм сприяє нове нормативне за-
безпечення МОУ. Тільки минуло 4 роки 
відтоді, як вони почали тим займатися. 
І саме ці жінки у кращому випадку за-
раз є молодшими офіцерами. До генера-
ла їм потрібно пройти достатньо довгий 
шлях. Це питання часу. І змін, зокрема 
і таких, які прямо не регулює закон. 
 Гендерне питання у секторі оборони 
— це не просто розгляд системи гендер-
них взаємин у Збройних силах. Це пи-
тання всередині всіх процесів, які від-
буваються в армії. І якщо рекрутинг і 
далі буде заснований на мобілізаційних 
меседжах винятково до чоловічої части-
ни населення, то ймовірність того, що 
жінки свідомо приходитимуть й вияв-
лятимуть бажання стати до лав війська, 
дуже знижується. Ментально в нас так 
закладено, і це ще з минулих неспокій-
них епох ХХ століття, що свою родину 
і батьківщину має захищати чоловік, 
жінка з дитиною на руках перебуває на 
другому плані. Насправді сучасне жит-
тя вже диктує інші правила. Багато жі-
нок щонайменше останні сто років про-
демонстрували неабияку успішність, і 
не лише в бізнесі, спорті та політиці, а 
й як військовослужбовці. Це нормаль-
но — адекватна логіка підказує, що тут 
стать ролі не грає. Адже сучасні жінки 
масово відмовляються від «обслуговую-
чої» ролі й прагнуть лідерства.

Служба і материнство: 
чи поєднувані речі?
 ■ Хочу знову повернутися до аспек-
тів поєднування служби і материнства, 
бо багатьом це «болить». А може, нам у 
війську слід запровадити своєрідні «жі-
ночі» контракти, де чітко все розкласти 

по полицях. Щоб дівчата могли і бойо-
вими офіцерами ставати, але і щоб від 
материнства не відмовлялися…
 — Кілька років поза професією мо-
жуть справді стати катастрофою для 
людей, які реально будують кар’єру. 
Суспільство вже звикло, що жінки зі 
сфери бізнесу, акторки та співачки вер-
таються на авансцену життя мало не з 
пологового будинку. У них є така мож-
ливість і їхній мотив зрозумілий: їхнє 
місце може зайняти хтось інший. І такі 
значні терміни відпустки по догляду за 
дитиною є аномалією пострадянського 
періоду. Причому право багато хто пе-
ретворює на обов’язок. Подорожуючи 
за кордоном, спілкуюся з людьми. І всі 
дивуються такій нашій практиці. Дер-
жава має допомогти жінці не розгуби-
ти її професійний потенціал, а не зага-
няти у «тінь». Після тривалого декре-
ту вона програє в питанні конкуренто-
здатності на ринку праці, і в військовій 
службі зокрема. Поки вона була в де-
креті, її колеги перевелися на вищі по-
сади, пройшли якесь навчання, зреш-
тою, вже більше заробляють.
 Із початком війни дещо змінено нор-
ми перебування жінок-військовослуж-
бовців у відпустках по догляду за дити-
ною. Раніше за декретницями зберіга-
лася посада, обраховувалася вислуга 
років й у званні. Тобто, перебуваючи 
в декреті, вона могла отримати черго-
ве військове звання. На її місце могли 
взяти працівника тільки за строковим 
трудовим договором. З настанням особ-
ливого періоду стало зрозуміло: ЗСУ не 
в змозі дозволити собі розкіш зберіга-
ти посади, які командир не може ефек-
тивно кимось укомплектувати. Тоді 
внесли зміни, і тепер посаду за такою 
жінкою не зберігають. Її виводять у 
розпорядження командира. Вислуга 
зараховується як і раніше, але не зара-
ховується вислуга у військовому зван-
ні. Інколи це є стимулом раніше повер-
татися до служби і продовжувати буду-
вати кар’єру. Механізм не ідеальний, 
але він був потрібен тоді, коли виник-
ла необхідність швидко комплектува-
ти посади, зайняті декретницями.
 Україна має вирішити правовий, 
інфраструктурний і ресурсний аспек-
ти наближення стандартів служби жі-
нок у війську до натовського взірця. І 
справді, вже зараз необхідно починати 
вдосконалювати контракти у ЗСУ саме 
для жінок. От у США, коли пані підпи-
сує контракт із армією, в ньому чітко 
визначено, що вона зобов’язується не 
одружуватися, не вагітніти й не народ-
жувати дитину впродовж певного часу. 
Якщо не погоджуєшся з такими прави-
лами, то не підписуєш контракт! І та-
кий підхід легко аргументується. Пе-
редусім держава витрачає чималий ре-
сурс на відбір та підготовку жінки в по-
гонах (річна «вартість» підготовки та 
утримання професійного вояка у США 
становить приблизно 500 тис. доларів. 
— Авт.). І держава просто не може доз-
волити собі відпустити такого профі на-
довго. ■

ГЕНДЕР 

Мама у погонах,
або Коли в українському війську буде перша жінка-генерал

■

Інна Заворотько.❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Служба або почуття
 — Якщо порівнювати наше і закордонні правові поля, то в нас із гендерного питання воно в зародко-
вому стані, — каже Інна Заворотько. — Приміром, у нас є норма: чоловік і дружина на службі не повин-
ні перебувати в підпорядкуванні один одного, якось впливати на заохочення чи стягнення один одного. У 
США пішли значно глибше. Вони дійшли до питання стосунків між військовими рядового, сержантсько-
го та офіцерського складів, які проходять службу в одній частині. У них узагалі заборонені інтимні стосун-
ки між цими категоріями. І не важливо: у вас мимовільна романтика чи ви майбутнє подружжя. Справа в 
повазі нижчих рангів до вищих і готовності виконувати накази. Якщо такі стосунки виявляють, потрібно ви-
бирати — звільнятися або переводитися в іншу частину. Багато українців у штики сприймають такі мож-
ливі нововведення. Мовляв, це ж почуття. Але коли ми говоримо про професійну армію, то особисті сто-
сунки краще розгортати поза службою, вони не повинні шкодити іміджу війська. Ніхто не забороняє почут-
тя. Проте, коли приходить розуміння, що це серйозно, потрібно комусь із пари або й обом змінювати міс-
це служби чи звільнятися. Добре це чи погано з нашої ментальної точки зору, але в багатьох країнах такий 
механізм працює.

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Два дні  у Полтаві тривав 
семінар «DemoUkrainaDH: 
модернізація сектору 
централізованого тепло-
постачання України». Він 
зібрав не лише провідних 
теплоенергетиків України, 
а й поважних зарубіжних 
гостей — представників 
NEFCO (міжнародної кор-
порації, створеної краї-
нами Північної Європи, 
діяльність якої пов’язана 
з фінансуванням проектів, 
що сприяють розв’язанню 
екологічних проблем), 
генерального партнера 
Європейського банку ре-
конструкції та розвитку 
— Фонду східноєвро-
пейського партнерства 
з енергоефективності та 
екології довкілля (Е5Р), 
що надає грантову під-
тримку і є, по суті, моде-
ратором розвитку нашої 
тепло енергетики. Також 
прибули представники 
Євросоюзу, посольства 
Швеції в Україні та інші 
зацікавлені особи. 
Мета семінару — нова схо-
динка у співпраці з доно-
рами: міжнародними фі-
нансовими організаціями, 
партнерами з Європейсь-
кого банку реконструкції 
та розвитку, а також спіл-
кування теплоенергетиків, 
обмін позитивним досві-
дом та обговорення про-
блем галузі, формування 
єдиної політики. Такий 
захід Міжгалузева асо-
ціація з розвитку систем 
теплопостачання «Укртеп-
локомуненерго» прово-
дить напередодні опалю-
вального сезону щороку, 
а от у Полтаві — вперше. 
І це є своєрідною відзна-
кою роботи колективу 
ПОКВПТГ «Полтава  тепло-
енерго» — підприємства, 
яке традиційно перебуває 
у трійці лідерів серед ко-
мунальних теплопоста-
чальних підприємств Ук-
раїни, безперебійно надає 
послуги своїм спожива-
чам, сміливо впроваджує 
інноваційні технології. 
Із вітальним словом до 
присутніх звернувся пер-
ший заступник голови 
Полтавської облдержад-
міністрації Андрій Пісоць-
кий, зазначивши, що цей 
захід знаковий не тільки 
для Полтавщини, а й для 
всієї України. 

Теплопостачальні 
компанії України мають 
змогу отримувати 
доступні кредити від 
західних партнерів
 — Нам дуже приємно, 
що саме Полтаві випала 
почесна місія приймати 
гостей цього семінару, — 
поділився із журналіста-
ми виконувач обов’язків 
генерального директора 
ПОКВПТГ «Полтава -
тепло енерго» Олександр 
Олексенко. — Вважаю, у 
цьому значна заслуга пол-
тавських теплоенергети-
ків. Адже у всеукраїнсь-
кому рейтингу наше під-

приємство щороку посі-
дає перші місця серед 
комунальних теплопоста-
чальних підприємств. Як 
приклад взаємодії з між-
народними фінансовими 
організаціями можу на-
звати участь «Полтава-
теплоенерго» у програмі 
DemoUkrainaDH (це фі-
нансова програма, ініцій-
ована NEFCO спільно з 
Міністерством регіональ-

ного розвитку, будівниц-
тва та житлово-комуналь-
ного господарства Украї-
ни): ми вибороли це пра-
во з-поміж десяти інших 
українських теплопоста-
чальних підприємств. По-
новили і співпрацю з Єв-
ропейським банком ре-
конструкції та розвитку й 
уже наступного року пла-
нуємо реалізувати спіль-
ний проект. Наші першо-
чергові завдання — поліп-
шення якості послуг і там, 
де це можливо, знижен-
ня їхньої собівартості. А 
щодо проблем, то вони не-
рідко пов’язані з недоско-
налістю законодавства і є 
системними, тобто прита-
манними не лише нашо-
му підприємству, а й га-
лузі української теплое-
нергетики взагалі. 
 Президент Міжгалу-
зевої асоціації з розвитку 

систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» 
Арсентій Блащук конста-
тував, що ця організація 
об’єднує комунальні теп-
лопостачальні підприємс-
тва і, по суті, займається 
збереженням централізо-
ваного теплопостачання. 
 — Ми вважаємо, що 
це найефективніше, най-
надійніше й найбезпечні-
ше теплопостачання в Ук-

раїні, — аргументував він. 
— І його конче необхідно 
зберегти. Рік у рік не при-
пиняються дискусії щодо 
відмови від централізова-
ного опалення, попри те, 
що природний газ у квар-
тирі становить потенцій-
ну небезпеку, а заміни-
ти його нема чим. Євро-
пейські країни, навпаки, 
йдуть шляхом централі-
зації опалення. Більше 
того, вони допомагають 
нашим підприємствам та 
муніципалітетам розвива-
ти централізоване тепло-
постачання. Ви знаєте, що 
85 відсотків, закладених у 
тарифі коштів, становить 
вартість природного газу? 
Потім ідуть витрати на 
електроенергію, податки, 
зарплату працівникам... 
І фактично на модерніза-
цію теплового господарс-
тва коштів не вистачає. 

А в більшості міст Ук-
раїни сьогодні не можуть 
виплатити й зарплату 
теплоенергетикам. Проб-
лем багато, але є і шля-
хи їхнього розв’язання. 
Зокрема, завдяки програ-
мі DemoUkrainaDH наші 
теплопостачальні ком-
панії мають змогу отри-
мувати доступні кредити 
від західних партнерів, 
фінансових груп і впро-
ваджувати енергоощадні 
проекти, які окуповують-
ся зазвичай за 3—5 років. 
У підсумку ж виграють не 
тільки надавачі послуг, а 
й споживачі.

Співпрацюючи 
з містами України, 
фінансова корпорація 
реалізує лише по 
одному проекту. Та для 
«Полтаватеплоенерго» 
зробили виняток!
 Старший радник 
NEFCO, менеджер про-
грами DemoUkrainaDH 
Ронні Нільссон зазначив, 
що з-поміж країн Східної 
Європи в Україні міжна-
родна фінансова корпора-
ція, яку він представляє, 
реалізувала найбільшу 
кількість проектів. Зокре-
ма, у Полтаві у 2015 році 
був реалізований проект 
із модернізації системи 
теплопостачання, у ме-
жах якого повністю ре-
конструювали котельню 
по вулиці Європейській, 
48, а в будівлях, підклю-
чених до неї, встановили 
десять автоматизованих 
індивідуальних теплових 

пунктів із погодозалеж-
ною регуляцією, також 
замінили тепломережі. З 
огляду на значний обсяг 
робіт згаданий проект мав 
бути впроваджений упро-
довж двох міжопалюваль-
них періодів, але Полтава 
здивувала іноземних ін-
весторів, втіливши його 
в життя за чотири місяці! 
У зв’язку з цим фінансо-
ва корпорація, яка зазви-
чай реалізує не більше од-
ного проекту на муніци-
пальному підприємстві, 
для «Полтаватеплоенер-
го» зробила виняток — і 
нині на стадії узгоджен-
ня технічних умов другий 
проект. Поки що все свід-
чить про те, що його буде 
реалізовано вже наступ-
ного року.
 Детальнiше про ці про-
екти розповів у своєму 
виступі головний інже-
нер ПОКВПТГ«Полтава
теплоенерго» Володимир 
Пасічко. Зокрема, він ак-
центував, що полтавське 
теплопостачальне підпри-
ємство одним із перших 
реалізувало проект про-
грами DemoUkrainaDH, 
і цей досвід став прикла-
дом для інших її учасни-
ків. Його головною ме-
тою стало впровадження 
регулювання як процесів 
виробництва, так і спожи-
вання теплової енергії. У 
підсумку, суттєво підви-
щилася якість послуг, 
особливо це стосується 
постачання гарячої води.
 — Окрім позитивних 
наслідків, є кілька проб-
лемних питань, — наго-
лосив Володимир Пасіч-
ко. — Насамперед це за-
вищені очікування щодо 
економії, зменшення спо-
живання теплової енер-
гії. Суттєвою проблемою 
є зношеність внутріш-
ньобудинкових мереж 
та занедбаність підвалів 
будівель. Боляче дивити-
ся, як нове обладнання за-
топлюється, окрім усього, 
у підвал не завжди можна 
потрапити.
 — Другий про-
ект, — продовжує го-
ловний інженер 
ПОВПТГ «Полтаватепло-
енерго»,  — передбачає 
встановлення на найбіль-
шій котельні в Полтаві по 
вулиці Ціолковського, 36, 
що надає послуги з тепло-
постачання майже 60 ти-

сячам жителів, утиліза-
тора тепла димових газів, 
капітальний ремонт котла 
ПТВМ-50, який перебуває 
в аварійному стані, заміну 
димової труби. За резуль-
татами реалізації проекту 
очікуємо економію близь-
ко 2,7 мільйона кубічних 
метрів природного газу. А 
термін окупності проекту, 
на нашу думку, не пере-
вищуватиме трьох років. 
Важливим результатом 
буде і зниження негатив-
ного впливу на довкілля, 
зокрема зменшення ви-
кидів шкідливих парни-
кових газів.
 Загалом перший день 
семінару було  присвячено 
презентації проектів про-
грами DemoUkrainaDH. 
Партнери програми ді-
лилися досвідом їхнього 
впровадження та досяг-
неннями. Багато говори-
ли про ІТП як ключовий, 
обов’язковий елемент су-
часної системи централі-
зованого теплопостачан-
ня, обговорювали Концеп-
цію реалізації державної 
політики у сфері тепло-
постачання. Наступного 
ж дня учасники семіна-
ру порушували гострі пи-
тання підготовки до ново-
го опалювального сезону. 
В обговоренні теми взяла 
участь і народний депу-
тат, заступник голови Ко-
мітету з питань будівниц-
тва, містобудування і жит-
лово-комунального госпо-
дарства Верховної Ради 
України Альона Бабак.
 — Я приїхала, щоб 
поінформувати про стан 
розробки і підготовки 
бюджету, з’ясувати, чи 
справді для підприємств 
будуть вирішені питання, 
пов’язані зі збитками за 
минулі періоди через за-
тримку  розрахунків дер-
жави за пільги й субсидії 
та через невчасний пере-
гляд тарифів НКРЕКП, — 
повідомила мету свого ві-
зиту депутатка. — І фак-
тично результат такий: в 
урядовому бюджеті роз-
витку сьогодні немає ні-
чого про розвиток теп-
лопостачальних підпри-
ємств, централізованого 
теплопостачання. Пот-
рібно змінювати закони, а 
уряду — негайно перегля-
дати політику щодо вчас-
ного перерахування пільг 
і субсидій. ■

ЩОБ БЕЗ ДРИЖАКІВ

Центральне опалення: вам тепло?
Про досягнення та проблеми в галузі української теплоенергетики

■

Учасники семінару «DemoUkrainaDH: модернізація сектору централізованого 
теплопостачання України».

❙
❙

Старший радник NEFCO Ронні Нільссон зазначив, 
що з-поміж країн Східної Європи в Україні міжнародна 
фінансова корпорація, яку він представляє, реалізувала 
найбільшу кількість проектів.

❙
❙
❙
❙

Термін окупності проекту не перевищуватиме 
трьох років. Важливим результатом буде і 
зниження негативного впливу на довкілля.
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Стрімкому кар’єрному 
зростанню сприяв 
Медведчук
 Кар’єрна зірка Олега 
Григоровича Синянського 
спалахнула несподівано. Із 
повідомлень ЗМІ та інтер-
нет-видань відомо, що він 
тривалий час працював у 
СБУ, був працівником по-
сольства України в Ізраїлі 
та адміністрації Президен-
та України Леоніда Куч-
ми. Вершина його кар’єри 
припадає на 2003–2004 рр., 
коли його з незначної поса-
ди заступника керівника 
відділу Управління про-
токолу Президента Кучми 
було спочатку призначе-
но начальником Головного 
управління розвідки СБУ, 
а потім восени 2004-го — на 
посаду новоствореної Служ-
би зовнішньої розвідки Ук-
раїни. На момент призна-
чення на посаду голови СЗР 
України Синянському було 
всього 34 роки. На остан-
ній посаді він попрацював 
усього кілька місяців, але 
це був період другого-тре-
тього туру президентських 
виборів 2004 року. З при-
ходом Віктора Ющенка на 
пост Президента України 
Синянського було звільне-
но з посади голови СЗР. 
 Поінформовані дже-
рела пов’язують стрім-
ке кар’єрне зростання Си-
нянського з протегуванням 
його кандидатури Віктором 
Медведчуком, який на той 
час очолював адміністра-
цію Президента Кучми. 
 Зокрема, про це відра-
зу після підписання Леоні-
дом Кучмою указу про при-
значення Синянського на 
посаду голови СЗР у жов-
тні 2004 р. писало видан-
ня «Комментарии. UA». 
Воно зазначало, що у 2002-
му Синянський був вклю-
чений до складу комісії з 
питань експорту станцій 
радіоелектронної розвідки 
«Кольчуга», яку очолював 

глава адміністрації Пре-
зидента Медведчук. Саме 
ця обставина, стверджу-
ють журналісти, виріши-
ла подальшу долю Олега 
Синянського, якого у груд-
ні 2003 р. було призначено 
керівником Головного уп-
равління розвідки СБУ.
 Це ж видання повідоми-
ло цікаву деталь з біографії 
Олега Синянського, а саме 
те, що він навчався у Мос-
ковському військовому ін-
ституті іноземних мов (во-
лодіє англійською, арабсь-
кою та івритом), який за-
кінчив у 1992 р. Тобто 
випуск припав на час, коли 
Росія та Україна були ок-
ремими державами. Особ-
ливістю вказаного навчаль-
ного закладу було те, що він 
готував військових розвід-
ників.
 А ось як описує ситу-
ацію з призначенням Си-
нянського на посаду на-
чальника Головного управ-
ління розвідки СБУ викону-
вач обов’язків начальника 
ГУР СБУ у 2003 р. гене-
рал-майор Петро Копка. В 
інтерв’ю виданню «Гордон» 
він заявив, що у 2002–2005 
рр., коли главою адмініст-
рації Президента був Вік-
тор Медведчук, кандидатів 
на головні пости в державі 
узгоджували з керівниц-
твом Російської Федерації, 
та ж ситуація повторилася 
і в 2010-му, коли до влади 
прийшов Віктор Янукович. 
Копка додав, що у 2003 році 
Президент Кучма підписав 
указ про його призначення 
на посаду начальника Го-
ловного управління розвід-
ки СБУ. Але як тільки Мед-
ведчук повернувся з відпус-
тки, указ Кучми не віддали 
на кодифікацію.
 «Я був виконувачем 
обов’язків начальника Го-
ловного управління роз-
відки. Кількома місяця-
ми раніше, 1 вересня 2003 
року, тодішнім головою 

СБУ Радченком я був від-
рекомендований Прези-
денту як кандидат на поса-
ду начальника ГУР СБУ. 
Розмова з Леонідом Куч-
мою пройшла успішно. 
Того ж дня Президент під-
писав указ про моє призна-
чення. Медведчук тоді був 
у відпустці, а коли повер-
нувся, не віддав указ на ко-
дифікацію, а без цього указ 
не указ, просто папірець із 
текстом», — сказав Копка.
 Він додав, що саме піс-
ля цього вирішив назавжди 
піти з розвідки. «Медвед-
чук, очевидно, проконсуль-

тувався про мене (у Росії. — 
Ред.) і дістав невтішний від-
гук. Нікому, до того ж Мос-
кві, професіонали на такій 
посаді в Україні не потріб-
ні. А я, вибачте, вважаю 
себе професіоналом. Через 
два місяці, 6 листопада, Го-
ловному управлінню роз-
відки відрекомендували 
нового начальника — зов_
сім іншу людину (генерал-
майор Олег Синянський, 
очолював розвідку з лис-
топада 2003-го до березня 
2005-го. — Ред.)», — пояс-
нив Копка.
 Про близькість Си-
нянського з Медведчуком у 
2016 р. писав журналіст ви-
дання Zaxid.net Ростислав 
Мазуренко. Він зазначав, 
що кадрові призначення у 
правоохоронній сфері дик-
тувалися політичними і 
бізнес-інтересами Медвед-
чука: «Володимир Сацюк, 
Олег Синянський, Микола 
Обіход і багато інших, бу-
дучи заточені на бізнесові 
та політичні інтереси Мед-
ведчука, як зайчики, ви-
конували будь-які його до-
ручення...». Тоді, за його 
словами, відбулося «при-

значення на високі посади 
відвертого бандита Сацю-
ка (перший заступник го-
лови СБУ), і шахрая, який 
не має ні найменшого по-
няття у розвідці — Си-
нянського».

Керував викраденням 
медкартки Ющенка 
з віденської клініки
 У лютому 2004-го Си-
нянський опинився у цен-
трі міжнародного сканда-
лу, що розгорівся у зв’язку 
з публічними зізнаннями 
генерала зовнішньої роз-
відки Валерія Кравченка, 

який працював в українсь-
кому посольстві у Німеч-
чині, про «злочинну діяль-
ність режиму Кучми». Ге-
нерал Кравченко повідо-
мив про те, що має у своєму 
розпорядженні документи, 
які доводять протиправну 
діяльність керівників роз-
відувальних органів Украї-
ни. Зокрема, йшлося про 
керівника Головного уп-
равління розвідки СБУ Си-
нянського, який, за слова-
ми генерала Кравченка, 
на порушення Конституції 
та закону про розвідуваль-
ні органи України давав 
своїм співробітникам дору-
ченням слідкувати за кор-
доном за народними депу-
татами України, що пере-
бували в опозиції до Прези-
дента Кучми.
 Генерал Кравченко за-
являв, що отримував пись-
мові (документальні) дору-
чення від керівництва СБУ 
про збір інформації про ук-
раїнських політиків і де-
ржавних діячів під час їх-
нього перебування у Німеч-
чині. Циркуляри про про-
ведення таких оперативних 
заходів надходили під час 

президентської кампанії — 
у листопаді–грудні 2003 р. 
та січні 2004 р. На запитан-
ня журналіста «Чий під-
пис стоїть під цими цирку-
лярами?» Кравченко від-
повів: «Керівника розвід-
ки пана Синянського Олега 
Григоровича». Ці докумен-
ти Кравченко тоді передав 
опозиційному політику — 
народному депутату Мико-
лі Томенку.
 Крім того, за інформа-
цією Кравченка, Синянсь-
кий також керував опера-
цією з викрадення лікарня-
ної картки Віктора Ющен-
ка з віденської клініки, де 
він проходив лікування 
у 2004 р. після отруєння. 
Саме Синянський особисто 
передав цю картку Сацюку, 
який на той час був першим 
заступником голови СБУ.
 Дещо пізніше в інтерв’ю 
«Українській правді» гене-
рал Кравченко заявив, що 
в лютому 2004-го керів-
ництво СБУ розглядало 
питання про його виведен-
ня з Німеччини або фізич-
не знищення на її території. 
«Питання розглядалося в 
головному управлінні СБУ 
на нараді в Синянського 
(тодішній керівник Служ-
би зовнішньої розвідки). 
Там також розглядалося 
питання про моє фізичне 
знищення» — стверджу-
вав Кравченко.
 У 2006 році «Україна 
молода» повідомляла про 
встановлення дружніх кон-
тактів тодішнього керівни-
ка Служби зовнішньої роз-
відки Синянського з коман-
дою кандидата в президен-
ти Януковича.

За які «заслуги» орден?
 А ось що писав жур-
наліст Юрій Бутусов у тиж-
невику «Дзеркало тижня» 
у березні 2005 року: «Пра-
цівники розвідки зазнача-
ють — Синянський нама-
гався виконати будь-які, 
найспецифічніші розпоря-
дження керівництва краї-
ни, що в конкретній полі-
тичній ситуації призве-
ло до втягування служ-
би в передви борчу війну 
на боці однієї з груп впли-
ву. СЗР, як і заявляв гене-
рал СБУ Валерій Кравчен-
ко, забезпечувала стежен-
ня за рубежем за діячами 
опозиції. А також намага-
лася відстежити закордон-
ні фінансові потоки низки 
провідних політиків і біз-
нес-структур, які підтри-
мували опозицію. За де-
якими даними, оператив-
ні й технічні можливості 
розвідувальної служби ви-
користовували для дій про-
ти опозиції всередині краї-
ни. Ці підозри напевно ста-
нуть предметом службово-
го розслідування відразу 
після приходу у відомство 
нового керівництва.
 ...Розповідають, що од-
ним із перших серйозних 
завдань, яке поставив під-
леглим пан Синянський, 
був моніторинг фінансових 
потоків і зв’язків українсь-
кого бізнесу з офшорними 
компаніями та розкрит-
тя незаконних схем. Це за-
вдання вкрай занепокоїло 
Президента Кучму. Наші 
джерела зазначають, що 
такий об’ємний документ 
був дійсно підготовлений, і 
в ньому відбито активність 
сотень українських бізнес-
структур, переміщення ба-

гатомільярдних доларових 
мас. Однак оперативні ма-
теріали в хід не пішли — 
там були дані не стільки з 
приводу опозиції, скільки 
сумнівної діяльності однієї 
відомої об’єднаної політич-
ної партії й однієї в той час 
провладної партії одного ві-
домого регіону.
 ...За словами високо-
поставлених працівників 
СЗР, документи з організа-
ції стеження за опозиціоне-
рами керівник підписував 
особисто. Що ж, тим біль-
ше інформації для розмір-
ковування отримає новий 
шеф зовнішньої розвідки. 
До останніх днів роботи на 
посаді пан Синянський на-
давав підтримку своїм полі-
тичним патронам».
 Уже після зміни влади 
у 2004-му в ЗМІ була інфор-
мація про те, що Синянcь-
кий, будучи напідпитку, не-
одноразово нахвалявся пе-
ред своїм найближчим ото-
ченням, що підконтрольна 
у т.ч. і йому авікомпанія 
«Воларе» у 2003–2004 ро-
ках здійснила близько 20 
рейсів до Ірану (острів Кіш 
— вільна економічна зона) 
з вантажами військового 
призначення (значні пар-
тії вибухових речовин та 
електродетонаторів) усу-
переч взятим на себе між-
народним зобов’язанням. 
Зазначений вантаж згодом 
переправляли до «гарячих 
точок» близькосхідного ре-
гіону, у т.ч. до Іраку. Саме 
вказана авіакомпанія мала 
також безпосереднє від-
ношення і до контрабанд-
ної поставки крилатих ра-
кет Х-55» (видання «Хай-
Вей»).
 В останні дні перебу-
вання на посту Президен-
та Леонід Кучма нагородив 
Синянського, якому перед 
цим було присвоєно зван-
ня генерал-майора, орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступе-
ня. Як сказано в указі від 
28 грудня 2004 р., цим ор-
деном Олега Синянського 
нагороджено «за значний 
особистий внесок у захист 
державних інтересів Ук-
раїни, зразкове виконання 
військового та службово-
го обов’язку, високий про-
фесіоналізм». Вочевидь у 
тих, хто готував цей указ 
(главою адміністрації Пре-
зидента тоді залишався 
Медведчук), було своє ба-
чення «професіоналізму». 
 Наразі невідомо, чи 
здійснювалася офіційна 
перевірка описаної вище 
діяльності Синянського й 
чим вона закінчилася. Сам 
пан Синянський публічно з 
цього приводу не висловлю-
вався (принаймні у відкри-
тих джерелах якихось його 
коментарів із цього приво-
ду знайти не вдалося).
 Однак відомо, що після 
звільнення з посади голови 
СЗР України він узагалі пі-
шов із державної служби і 
повністю зник із публічної 
сфери. За наявною інфор-
мацією, певний час він мав 
причетність до кількох ве-
ликих приватних фірм, у 
тому числі тих, які належа-
ли одному з донецьких олі-
гархів. Чим він займався в 
останні роки — взагалі не-
відомо. 
 Чого ж раптом його 
кар’єрна зірка знову спа-
лахнула? Чи не тому, що на 
політичній орбіті вкотре за-
сяяв Віктор Медведчук? ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Привиди з минулого 
Голова Конституційного Суду призначив своїм радником креатуру 
Медведчука — Олега Синянського

■

Чим займався Олег Синянський в останні роки — невідомо.❙

«Синянський намагався виконати 
найспецифічніші розпорядження 
керівництва країни, що призвело до 
втягування служби в передвиборчу війну 
на боці однієї з груп впливу».

Інна СТЕПАНЧУК

Мабуть, ні в кого немає сумнівів, що репутація голови 
Конституційного Суду України як державного діяча та 
однієї з найвищих посадових осіб держави має бути без-
доганною у моральному та правовому аспектах. Лише за 
таких умов існуватимуть довіра суспільства до нього і пе-
реконаність, що його діяльність базується на Конституції 
та законах України. При цьому репутація такого рівня по-
садової особи визначається як змістом її діяльності, так 
і багатьма іншими складовими — у тому числі особами, 
які становлять її найближче оточення. Тому, коли голова 
Конституційного Суду Станіслав Шевчук призначив своїм 
радником Олега Синянського, у багатьох представників 
суспільства, політиків, журналістів, колишніх співробіт-
ників СБУ та Служби зовнішньої розвідки України це 
призначення викликало, м’яко кажучи, здивування. Воно 
обумовлене неоднозначною професійною та морально-
діловою репутацією цієї особи. Чи обізнаний про минуле 
свого радника пан Шевчук? Якщо так, то чим керувався, 
призначаючи його на посаду? І що така особа може ра-
дити голові КСУ, якщо її попередня діяльність не була 
пов’язана з конституційним правом (навпаки, це була до-
сить специфічна діяльність, про що поговоримо нижче)? 
З такими запитаннями у своєму депутатському запиті 
до очільника Конституційного Суду звернувся народний 
депутат Віталій Купрій. «Колишні співробітники СБУ та 
СЗР, із ким довелося поспілкуватися, вказують на тісний 
зв’язок Синянського з Медведчуком. А що зв’язує Шев-
чука з Медведчуком?» — риторично запитує народний 
депутат на своїй сторінці у «Фейсбуці». 
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Перший тиждень жовтня тра-
диційно є «нобелівським». 
Щороку він відкривається з 
оголошення лауреата премії з 
медицини і фізіології. Вчора, 
2 жовтня, були оголошені лау-
реати Нобелівської премії з фі-
зики. Сьогодні, 3 жовтня, — з 
хімії. 5 жовтня в Осло назвуть 
лауреата премії миру. 8 жов-
тня «нобелівський тиждень» 
завершиться оголошенням лау-
реата премії з економіки. Сума 
Нобелівської премії в 2018 році 
становить 9 млн. норвезьких 
крон — приблизно 1 млн. євро 
або 1,1 млн. доларів.

Принципово нова терапія раку
 Премію з медицини та фізіо-
логії цьогоріч присудили двом 
ученим, які працюють у галузі 
імунотерапії ракових захворю-
вань, 70-річному професору Те-
хаського університету (США) 
Джеймсу Еллісону і 76-річно-
му професору Кіотського уні-
верситету (Японія) Тасуку Хон-
дзю. «Еллісон і Хондзю пока-
зали, яким чином різноманітні 
стратегії інгібірування чекпойн-
тів (контрольних точок. — Ред.) 
імунної системи можуть бути ви-
користані в лікуванні ракових 
захворювань», — йдеться у прес-
релізі Нобелівського комітету. 
 Як зазначає наукове видан-
ня N+1, учені-імунологи розро-
били принципово новий під-
хід до терапії раку, відомий як 
«інгібірування чекпойнтів». 
Джеймс Еллісон і Тасуку Хон-
дзю дослідили, як «усунути 
пригнічення активності клі-
тин імунної системи з боку ра-
кових клітин». Це принципово 
нова терапія, яка разом iз хіміо-
терапією та радіотерапією може 
мати великий успіх. Методика 

полягає в тому, що коли пухли-
на розпочинає рости, певні бло-
ки імунної системи надають їй 
таку можливість. Премія діста-
лася вченим за те, що вони змог-
ли нейтралізувати принаймні 
два такi «зрадливi» блоки імун-
ної системи. З допомогою інгібі-
торів лікарі активізують імун-
ну систему, скеровуючи її клі-
тини на боротьбу з пухлинами.
 Розробки Еллісона і Хонд-
зю дозволили розпочати вироб-
ництво нового класу лікарських 
препаратів, які, зокрема, дове-
ли свою ефективність при лі-
куванні меланоми. У цих пре-
паратів наразі чимало побіч-
них ефектів, але, як вважають 
учені, в майбутньому імуноте-
рапія здійснить революцію в 
галузі лікування ракових за-
хворювань. «Це чудова нови-
на для всіх, особливо для хво-
рих раком. Це революція, яку 
можна порівняти хіба що з по-
явою антибіотиків», — заявив 
в інтерв’ю «Франс Пресс» фран-
цузький дослідник Ерік Вів’є. 
 Додамо, що Еллісон і Хондзю 
2014 року вже були відзначені 
за свої дослідження премією 
«Тан», яку вважають азійським 
відповідником «Нобеля». 

Відзначено творців оптичних 
інструментів
 А вчора на церемонії у Сток-
гольмі були названі троє цьо-
горічних лауреатів Нобелівсь-

кої премії з фізики. Ними ста-
ли 96-річний доктор фізики 
Корнеллівського університету 
(США) Артур Ашкін, 45-річний 
викладач Політехнічного інс-
титуту (Франція) Жерар Муру 
та 59-річна канадійка Донна 
Стрікланд, яка тепер працює в 
Університеті Рочестера (США). 
Їх відзначено «за переломні ви-
находи в галузі лазерної фізи-
ки».
 Артур Ашкін, який похо-
дить iз родини єврейських еміг-
рантів з України та Росії, від-
значений як творець оптичних 
пінцетів. Фізик-винахідник 
Ашкін є першопрохідцем у га-
лузі створення оптичних пас-
ток, розвиток яких дозволив 
керувати атомами, молекула-

ми та біологічними клітинами. 
Винайдений ним пінцет дозво-
ляє брати ці найдрібніші част-
ки матерії. 
 Муру та Стрікланд отрима-

ють другу половину премії за 
розробку ультракоротких світ-
лових імпульсів. Головними 
напрямами діяльності Жерара 
Муру є фізика лазерів та неліній-
на оптика. Донна Стрікланд від-
значена за дослідницьку роботу 
в галузях електротехніки та ла-
зерів. До речі, вона є першою 
жінкою-лауреатом Нобелівсь-
кої премії з фізики за останні 55 
років і лише третьою жінкою-
лауреаткою за всю історію «Но-
беля» з фізики.
 Нобелівський комітет вка-
зує, що Муру та Стрікланд про-
клали дорогу до виробництва 
«найкоротших і найінтенсивні-
ших лазерів, які будь-коли були 
створені людством». Розробле-
на ними технологія «відкрила 
нові галузі досліджень і спри-
яла широкому спектру засто-
сувань у промисловості та ме-
дицині». Такі «ультрагострі» 
пучки лазерних променів доз-
воляють «сверлити» отвори з 
небувалою точністю навіть у 
живих організмах. Тож завдя-
ки цій технології стали можли-
вими, наприклад, лазерні опе-
рації очей. Як зазначено у прес-
релізі комітету, цьогорічні ла-
уреати «зробили фантастику 
реальністю». ■

НОВИНИ ПЛЮС

Помер Роман Карцев 
 У Москві помер відомий сатирик 
і актор Роман Карцев. Він прожив 79 
років.
 «Сьогодні Рома помер», — на-
писала дружина коміка Михайла 
Жванецького Наталія у «Фейсбу-
ці». Причина смерті поки невідома, 
немає інформації також щодо дати 
та місця похорону, повідомила ди-
ректор Карцева Наталія Жеромсь-
ка в РБК. Роман Андрійович Кар-
цев народився 20 травня 1939-го 
в Одесі. Зіграв у фільмах «Собаче 
серце», «Операція Герцог», «Май-
стер і Маргарита», «Посмішка Бога, 
або Чисто одеська історія», зазна-
чає gazeta.ua.

Як Чепіга Януковича 
рятував 
 Полковник російського роз-
відувального відомства ГРУ Ана-
толій Чепіга (Руслан Боширов), 
якого Велика Британія підозрює 
в отруєнні екс-агента російської 
розвідки Сергія Скрипаля, очо-
лював операцію з вивезення до 
Росії екс-президента України Вік-
тора Януковича. Про це «Громадсько-
му» повідомив колишній журналіст 
«Центру управління розслідуван-
нями» Сергій Канєв, який брав 
участь у розслідуванні The Insider 
і Bellingcat стосовно підозрюваних 
в отруєнні Скрипаля.
 «Чепіга-Боширов брав участь 
в евакуації Януковича в Росію. Про 
це свідчать мої джерела. Він зі 
своїм підрозділом спецпризначен-
ців прибув до резиденції Януковича 
— Межигір’я. Перебував там, охо-
роняв його. Звідти вони транспор-
тували його в Крим і до Росії», — 
розповів журналіст. За інформа-
цією Канєва, саме за цю спецопе-
рацію Чепіга отримав звання героя 
Росії. 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Учора президент Сербії Алексан-
дар Вучич відвідав Москву, де 
мав зустріч iз російським коле-
гою Володимиром Путіним. Сер-
бія є найбільш проросійською 
країною Європи, а вчорашня, 
вже 14-та, зустріч за останній 
короткий проміжок часу росій-
ського і сербського лідерів є ще 
одним тому свідченням. 

Всидіти на двох стільцях 
 Сербське керівництво формально не 
відмовляється від євроінтеграції та планів 
вступу до ЄС, бо розуміє, що це — єдиний 
шлях підвищення добробуту сербського 
народу. Одночасно і серед населення, і се-
ред політичних еліт домінують проросій-
ські настрої, які базуються на уяві, що 
лише православна та антизахідна Росія 
допоможе розв’язати внутрішні сербські 
проблеми. Позиція сидіння на двох стіль-
цях завжди була програшною, але сербсь-
ке керівництво чомусь вважає, що в їхньо-
му випадку вона виявиться виграшною. 
 Останній візит президента Вучича до 
Москви був викликаний черговим загос-
тренням сербсько-косовського конфлікту. 
У вчорашньому номері провідної сербсь-
кої газети «Бліц» з’явились одночасно два 
інтерв’ю, як із самим президентом Алек-
сандаром Вучичем, так і його генеральним 
секретарем (главою президентської ад-
міністрації) Ніколою Селаковичем. В обох 
містилися пояснення, що під час візиту до 
Москви президент Сербії буде просити Во-
лодимира Путіна втрутитися в конфлікт у 
Косово. Не уточнювалось, якою має бути 
форма такого втручання, але в комента-

рях західних аналітиків не виключався на-
віть варіант введення російських військ у 
Сербію та розміщення їх як «миротворчо-
го контингенту» на кордоні з Косово. Росій-
ську згоду на такий варіант розвитку подій 
не виключають, адже таким чином Москва 
надовго перекреслить плани Сербії щодо 
вступу до ЄС, що і є метою Кремля.

Сербія і Косово — знову 
конфлікт? 
 Учорашня зустріч двох лідерів відбу-
лася всього через пару днів після того, 
як у суботу, 29 вересня, президент Сер-
бії наказав привести в бойову готовність 
збройні сили країни. Причиною подібних 
заходів стали дії косовських поліцейсь-
ких на адміністративному кордоні Сербії 
та Автономного краю Косово і Метохія (за 
сербською термінологією) чи незалежної 
країни Косово (за міжнародною). За дани-

ми місцевого телебачення, 60 бійців спец-
загону поліції Косова зайняли Центр еко-
логії та спорту біля Газиводського озера, 
який забезпечує водою гідроелектростан-
цію «Газивода». Як стверджують сербські 
ЗМІ, косовські силовики затримали сер-
бів, які не скоювали правопорушень. Си-
туацію ще більше загострив той факт, що 
на захоплений об’єкт прибув президент 
Косова Хашим Тачі. Він особисто стежив 
за поліцейським катером, який здійсню-
вав об’їзд водосховища. Під час цієї опе-
рації Тачі також фотографувався на березі 
озера. 
 Відтак президент Александар Вучич 
заявив, що Белград не потерпить насилля 
щодо косовських сербів. А наступного дня 
заявив, що має намір просити підтримки 
у президента Росії. Щоправда, він при 
цьо му зазначив, що йдеться про військо-
ву підтримку, як у Сирії. Кофлікт швид-

ко вичерпався, бо косовські силовики за-
лишили район Газиводського озера, а на 
місце прибули сили НАТО, які забезпечу-
ють миротворчу місію в регіоні. 
 Євросоюз намагається примирити во-
рогуючі останні 10 років Сербію і Косово. У 
травні цього року європейські лідери вису-
нули сторонам вимогу нормалізувати від-
носини до початку 2019 року, щоб обидві 
країни по тому розпочали процес вступу до 
ЄС. Початок дипломатичного врегулюван-
ня було заплановано на 7 вересня, коли в 
Брюсселі мали зустрітися президенти Сер-
бії Александар Вучич i Косова Хашим Тачі. 
Але Вучич не прибув на цю організовану 
ООН зустріч за посередництва глави дип-
ломатії ЄС Федеріки Могеріні, мотивуючи 
відмову «обманом, погрозами та брехнею 
косовських албанців». 
 Політичні експерти розцінюють приїзд 
Вучича до Москви «по допомогу» як жест 
у бік населення власної країни, яке має чіт-
кі проросійські симпатії, хоча не виключа-
ють і крайнього варіанта про прохання дій-
сно військової допомоги. 
 У Сербії ніколи не бракувало «зеле-
них чоловічків». Російські найманці ма-
сово брали участь у балканських війнах 
1992-95 років на боці збройних сил пре-
зидента Сербії Слободана Мілошевича та 
у складі інших шовіністично-націоналіс-
тичних сербських збройних угруповань. 
Тепер вони влаштовують у Сербії табори 
військово-патріотичного виховання мо-
лоді, де готують бойовиків, зокрема й на 
боці «ДНР» та «ЛНР». Багато російсь-
ких «інструкторів» також пройшли виш-
кіл у боях на боці сепаратистів проти Ук-
раїнської армії. Заграючи з Росією, Сер-
бія лише ускладнює свої внутрішні і зов-
нішні проблеми. ■

Александар Вучич у Москві.❙

ЗАГРОЗИ

Чи будуть «зелені чоловічки» ще й у Сербії?
Таку можливість обговорювали під час переговорів президентів Росії і Сербії

■

ДО РЕЧІ

 Нобелівську премію з літератури в 2018 році не вручають. Таке рішення 
було прийнято у зв’язку зi скандалом у Шведській академії, що відповідає за 
нагородження і вибір номінантів. У центрі скандалу опинився чоловік одного з 
членів академії французький фотограф Жан-Клод Арно. 18 жінок звинувати-
ли його в сексуальних домаганнях, а 1 жовтня суд Стокгольма визнав його вин-
ним у зґвалтуваннях і засудив до двох років ув’язнення. Окрім того, в попередні 
роки траплялись випадки потрапляння у ЗМІ прізвищ лауреатів премії з літера-
тури ще до їх офіційного оголошення. Тож упродовж найближчого року в лавах 
академіків, які обирають лауреата з літератури, відбудеться «чистка» і з на-
ступного року вручення «Нобеля» з літератури відновиться. Альтернативна Но-
белівська премія з літератури, створена представниками шведського культурно-
го співтовариства, буде вручена в середині жовтня, повідомляє «Франс Пресс». 

■

Донна Стрікланд є лише третьою жінкою-лауреаткою 
за всю історію «Нобеля» з фізики.

❙
❙

ПРЕМІАЛЬНІ

«Нобелів» по осені рахують
Розпочався «нобелівський тиждень», уже вручено премії 
з медицини та фізики

■



НЕ ТИМ ШЛЯХОМ

На догоду МВФ
Реформа, яка вносить розкол 
у суспільство й руйнує націю
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Публічна інформація: на кожного працю-
ючого в Україні припадає три пенсіонери... 
Кляті пенсіонери висять на шиї молодих, не 
дають їм нормально жити. Диспропорцію 
можна ліквідувати двома відомими спосо-
бами: або збільшити ліву частину нерівності 
(кількість працюючих), або зменшити пра-
ву (кількість пенсіонерів). Реформатори під 
диктовку МВФ вибрали другий варіант. Го-
ловна ідея «реформи» полягає в тому, щоб 
зрівняти пенсійний вік із тривалістю жит-
тя середньостатистичного українця. У на-
слідку нація буде вимирати за рахунок тих 
бідолах, що не доживуть до пенсії.
 Перший варіант навіть не розглядають, 
можливо, тому що він передбачає іншу па-
радигму розвитку країни, а саме — ство-
рення робочих місць шляхом відроджен-
ня й розвитку багатогалузевої економіки, 
що зупинить втечу за кордон від безробіття 
ефективних робочих рук, дасть їм роботу на 
Батьківщині, створюватиме умови покра-
щення якості життя і наповнення Пенсій-
ного фонду. Багатогалузева економіка, крім 
іншого, сприяє зростанню чисельності насе-
лення в міру секторної розбудови. Але в Ук-
раїні, зі всією очевидністю, розробляється 
інша модель економіки — виробництво ек-
спортної агросировини: збіжжя, рапсу, со-
няшнику, сої тощо, а для такої аграрно-си-
ровинної економіки багато робочих місць 
не потрібно! Цій ідеї відповідає і земельна 
реформа від МВФ, і медична... Всі вони є 
похідними від головної ідеї — перетворен-
ня України на сировинний придаток еконо-
міки Євросоюзу. ■

■

ПОЛІТПАРНАС

Сестричці 
В. БІЛОУС
Київ

Шановна редакціє! Мені 81 рік, працюю на-
чальником відділу державного підприємс-
тва «Київський НДІ гідроприладів», є авто-
ром книжок «У вирі вогню та омани», вид. 
«Сучасний письменник», 2008, та «Мова чи 
«нарєчіє», вид. «Юніверс», 2016. Ваша газе-
та також кілька разів друкувала мої вірші.

Солов’ї нагадали про тебе,
Про твої промайнулі літа...
Не журися, сестричко, не треба,
Бо і зрілість — пора золота.

Серце знову твоє защебече,
Як невтомний в саду соловей,
І дитятко твоє залепече,
Пригорнувшись до теплих грудей.

Не біда, коли грози із неба
Невгамовно цілують поля —
Урожаєм розродиться щедро
Працьовита вкраїнська земля.

Не біда, коли плачуть долини
Диво-росами тихо вночі,
А біда, що стріля по нас ворог,
Ще й кричить: «Нас там нєт,
Нє стрєляєм ми в вас!».

Вір, сестричко, у кращую долю, 
Україна прийде до своєї мети,
Скільки б нас не вбивали й ганьбили
Учорашнії наші «брати».

...Солов’ї нагадали про тебе,
Про твої промайнулі літа.
Не журись, ти ще станеш щаслива,
Лиш душею лишайсь молода.

■

 Шановнi й відповідальні лідери 
держави Україна!
 Львівські ветерани дуже обурені та 
занепокоєні тою підлою інформаційною 
війною, що веде Путін і його «п’ята»  
колона в Україні, яка деморалізовує 
українське суспільство і на яку наша 
влада дуже мляво реагує. На сучасно-
му етапі Української Національної ре-
волюції та в умовах жорсткої Визволь-
ної війни українського народу в нашій 
державі діються дивні дива. Зовнішній 
і внутрішній вороги мають усі легаль-
ні можливості вести підривну роботу. 
Вільно володіють різними ЗМІ, нахаб-
но здійснюють ворожу державі і наро-
ду інформаційну діяльність, спрямова-
ну на підрив державного і суспільного 
ладу, зомбування населення, налашту-
вання його проти влади, очорнення його 
лідерів.
 Наш інформаційний простір конт-
ролюється нашими запеклими ворога-
ми. Телеканали «Інтер», ZIK, NewsOne, 
«Україна» та деякі інші — в їхніх ру-
ках. З екранів їхніх зомбоящиків ве-
деться нічим не прикрита антиук-
раїнська пропаганда. Зірками екрана 
є Рабінович, Мураєв, Червоненко, Ган-
на Герман, десятки різних політворо-
жок та касандр, які обливають брудом 
уряд, Президента, інших лідерів влади 
і громадських організацій, сіють  зневі-
ру, ненависть, пророкують різні біди 
і розвал нашої держави, розпалюють 
міжнаціональну ворожнечу. Це галь-
мує реформи, обмежує мільйони гро-
мадян від участі у державотворенні, 
породжує політичну і соціальну неста-
більність, погіршує імідж України на 
світовій арені. Тільки позитивно нала-
штовані громадяни можуть рухати сус-
пільство вперед, ніхто ще ніколи на не-
гативі у світі нічого не збудував, нічого 
доброго не зробив.
 Інформаційна політика держави по-
винна бути спрямована на захист інте-
ресів громадянина, задоволення його 
запитів на правдиву інформацію, яка 
б дала йому дороговкази на майбутнє, 

знайомила з досягненнями країни, а не 
страхала, принижувала, змушувала не-
навидіти свою країну і вибрану її грома-
дянами владу. В українському інформа-
ційному просторі — до 90% негативної 
та ворожої інформації, пов’язаної з вій-
ною, вбивствами, грабунками, коруп-
цією, зґвалтуваннями. Ніби з рогу до-
статку на бідного глядача і слухача 
ллється інформаційний бруд, наклепи, 
підла брехня, різноманітні фейки. Ми 
не бачимо і не чуємо, щоб хтось за під-
лу брехню, наклепи на лідерів держави 
та нашу країну і просто громадян був 
покараний, щоб ці підлі вчинки були 
спростовані. У пересічного громадяни-
на може виникнути думка, що ці наду-
мані та висмоктані з пальця обвинува-
чення є правдивими. Тому так легко 
нашим ворогам і популістам вдається 
налаштовувати недосвідчених людей 
проти власної держави і влади.
 Ми, ветерани, як і всі чесні люди, 
не хочемо жити в цьому інформаційно-
му лайні, в царстві брехні та ненависті. 
Ми не хочемо, щоб наші вороги мали всі 
можливості для реваншу, щоб вони от-
руювали наші душі і серця. Ми не хо-
чемо, що ворожі промосковські сили 
прийшли до влади, ліквідували всі здо-

бутки нашої Української Національної 
революції. А тому звертаємося до Вас із 
побажанням дати належну відсіч воро-
гам України, опанувати український 
інформаційний простір, перекрити всі 
канали, якими вороги української на-
ції і держави налаштовують українців 
проти своєї ж влади і держави. Вони 
вже почувають себе володарями нашої 
країни, варто лише подивитися на їхні 
нахабні пики й образливу та войовничу 
риторику, неприкриту ворожість до ук-
раїнців та їхньої держави.
 Незабаром вибори Президента і 
Верховної Ради України. Ворог давно 
і плідно працює над тим, як нівелюва-
ти результати Революції гідності, як 
нас загнати знову в колоніальне стій-
ло. Тільки спить наша влада, тільки не 
чути роботи Міністерства інформацій-
ної політики. Ми хочемо, щоб лідери де-
ржав щодня говорили з народом, пока-
зували наші досягнення, прислухалися 
до наших порад і пропозицій. Тільки в 
такому варіанті народ повірить Вам і 
зробить правильний вибір. Рухатися 
потрібно швидко, а то ми і надалі їдемо 
волами, а не «Мерседесом». Ми повин-
ні перемогти — такий вирок історії. Ін-
шого не може бути. ■

Цю споруду всі знають під назвою «Замок Шенборнів», хоча насправді він називається Берегвар — за назвою місцини, де розташований. 
Родзинкою замку, збудованого у стилі неоромантизму, є те, що він має 365 вікон (за кількістю днів у році), 52 димоходи (як тижнів у році) 
та 12 входів (як місяців у році).
Історія земель українсь кого За кар пат тя настільки насичена різними подіями та дійовими особами, що могла б стати канвою не одного 
роману в дусі Вальтера Скотта чи Жуля Верна. Скажімо, територія резиденції Шенборнів до їх приходу в ці місця належала славному і 
горезвісному роду Баторі — Баторіїв. Стефан Баторій посідав польський та литовський престоли. Ще одна з Баторі — Софія — володіла 
Мукачівським замком, який згодом перейшов до її невістки — Ілони Зріні та її сина Ференца II Ракоці. Після поразки угорського повстання, 
очолюваного родиною Ракоці, землі були конфісковані австрійською короною — а згодом прихильний цісар подарував їх Шенборнам.
Розповідають, що один із Шенборнів був страшенним ревнивцем, тож, від’їжджаючи на полювання, не міг зосередитися на мисливстві, 
а постійно повертався додому, щоб стежити за дружиною. Одного разу він зустрів у лісі місцеву ворожку, яка запропонувала графу 
спосіб перевірити, чи дружина не зраджує йому, а саме своєрідну ордалію — «суд Божий»: якщо графиня неушкодженою спуститься з 
Соколових скель — вона вірна і завжди була вірною. Соколові скелі — крута кам’яна стіна навпроти палацу Шенборнів, але графиня легко 
спустилася з майже вертикальної скелі, довівши свою чесноту. Проте, опинившись унизу, вона одразу ж покинула графа — через те, що 
він так легко погодився піддати її життя ризику. Подейкують, ніби після смерті графині у палаці почав з’являтися її привид — примара 
жінки у чорному вбранні. Правда це чи ні — яка різниця, адже замки й існують для того, щоб там жили легенди. А ще — привабливі 
привиди...

ЕПІСТОЛЯРІЙ

«Не хочемо жити в 
царствi брехнi i ненавистi»
Відкритий лист Президенту України Петру 
Порошенку, Голові Верховної Ради України Андрію 
Парубію, Прем’єр-міністру України Володимиру 
Гройсману від Львівського обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів

■
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Про трансформацію 
свідомості та людську 
небайдужість
 ■ Ви вже вдруге приїжджає-
те до України знімати кіно. 
Чому, проживаючи вже багато 
років у США, проробляєте та-
кий довгий шлях, щоб знімати 
кіно саме в Україні?
 — Двадцять один рік тому 
я поїхав у Бостон навчатися у 
музичному коледжі, але через 
нестачу коштів довелось одра-
зу почати працювати. Згодом 
переїхав до Лос-Анджелеса, де 
й зіткнувся з кіноіндустрією. І 
працюю в «місті ангелів» до сих 
пір. Зокрема, там отримав мож-
ливість працювати на голлівуд-
ського композитора Крістофера 
Янга. 
 Я відчуваю себе та залиша-
юсь українцем, навіть там — за 
океаном. І роблю все, щоб сприя-
ти розвитку кіноіндустрії саме в 
Україні й показувати проблеми, 
які стосуються не лише України, 
а й усього світу.
 ■ Перший фільм «Міна» ви 
знімали в зоні АТО, але не про 
бойові дії, а на соціальну тему. 
Тепер приїхали знімати про лю-
дей і ситуації, які оточують нас у 
повсякденному житті.
 — У мене в планах є розроб-
ка повнометражного фільму, над 
чим я й працював, коли до мене 
звернувся сценарист «Міни» 
Олексій Гавриленко з пропози-
цією прочитати його новий сце-
нарій. Він мені настільки сподо-
бався, що я вирішив відкласти 
всі справи і зайнятися зйомками 
короткометражки.
 Дуже полюбляю цей жанр, 
адже за короткий час дуже 
«смачно» і дуже цікаво можна 
передати думку. Це не комерцій-
ний жанр, бо всі кошти, що вкла-
даються у короткий метр, майже 
ніколи не повертаються. Тоді від-
чуваєш себе художником, який 
завжди голодний.

 ■ Назва майбутньої стрічки 
досить оригінальна. Чому саме 
«Розпаковка»?
 — Мене дуже вразила ідея та 
неординарність проекту «Роз-
паковка». Цей фільм також, як 
і «Міна», про підлітка. Це кон-
цептуальний проект, ідея якого 
базується на тому, що є людина, 
яка живе в нашому суспільстві, 
де усім байдуже одне до одного, 
де нікого не цікавлять пробле-
ми, потреби, радість інших. Вони 
щодня ідуть нашими вулицями, 
не помічаючи нікого навколо. 
Тому ця байдужість — символіч-
но візуально передається тим, що 
Всі люди, окрім головного героя, 
будуть мати на голові паперовi 
пакети з прорізами для очей. Го-
ловний герой бачить усіх людей 
як єдиний великий безликий на-
товп. 
 Тому він і йде великим міс-
том, усіх ігноруючи. І навіть 
залишається байдужим, коли 
в глибині міського парку ба-
чить замученого підвішеного 
хлопця. 
 Такий стан речей його ціл-
ком влаштовує, допоки сам не 
потрапляє у халепу й розуміє: не 
лише йому байдуже до всіх, а й 
усім оточуючим так само байду-
же до нього. Усім... окрім однієї 
дівчини, яка виявилася небайду-
жою та запропонувала свою допо-
могу. Тоді наш герой повертаєть-
ся до неї, дивиться в її очі, після 
чого вона знімає пакет із голови. 
Тобто він із цієї сірої маси поба-
чив людину, яка відрізняється 
від інших, в очах якої є життя. 
Ця ситуація спонукає героя на 
добрі справи, які несуть за собою 
цілий ланцюжок інших неочіку-
ваних подій.
 Тож надіюсь, що цей фільм 
допоможе глядачу задуматися 
над своїм внутрішнім сприйнят-
тям навколишнього світу й зап-
ропонує багатьом із нас «зняти 
пакети» з самих себе.

Нагальні проблеми
 ■ У фільмі порушують такі 
важливі теми, як зручність 
міста для людей з обмежени-
ми можливостями, як засмі-
ченість міста, допомога людям 
похилого віку. Ви досить бага-
то подорожуєте — такі пробле-
ми нагальні лише в українсь-
ких реаліях чи по всьому сві-
ту? 
 — Мета зйомок — зробити 
так, щоб було незрозуміло, в 
якій країні це відбувається, і 
навіть в який час. Адже кож-
на країна має соціальні про-
блеми, різниця лише в тому, 
як до них ставляться і як їх ви-
рішують. Наприклад, на почат-
ковій стадії проекту, коли ми 
обговорювали сценарій із про-
дюсером Ольгою Безхмельні-
циною, я їй розказав про ситу-
ації, в які потрапляє головний 
герой. Вона відповіла, що, мов-
ляв, усе це, звичайно, добре, 
але варто знайти проблеми, які 

дійсно є нагальними. 
 І ось саме життя дало під-
казку: через деякий час я опи-
нився в потязі на Львів — по-
руч зі мною їхав Микола Под-
резан — дуже видатна люди-
на на інвалідному візку. Пан 
Микола відвідав 55 країн із ук-
раїнським прапором, і він не 
збирається зупинятися, а, нав-
паки, має ще чимало задумів і 
продовжує йти вперед. Ми про-
говорили всі п’ять годин у до-
розі, й він мені подав ідею для 
сцени у фільмі, яка покаже, що 
більшість міст не облаштовані 
для пересування людей з обме-
женими можливостями. І ми, 
ходячи вулицями міста, про 
це ніколи не задумуємося. Ось 
такі ідеї для нових сцен зарод-
жувалися у спілкуванні з ото-
чуючими людьми.
 ■ Тобто, приїхавши до Киє-
ва вже з готовою ідеєю, ви все 
ще продовжували змінюва-
ти сценарій, зважаючи на ук-

раїнські реалії?
 — Я змінював сценарій ще 
за годину до нашої зустрічі 
(сміється). Як кажуть, кіно ні-
коли не закінчують — кіно прос-
то випускають. Тому ми присту-
паємо до зйомок фільму і запро-
шуємо всіх бажаючих приєдну-
ватись до нашої команди.
 ■ На якій стадії кінопроце-
су ви з командою зараз перебу-
ваєте й наскільки важко шука-
ти фінансування на соціальне 
кіно?
 — Зйомки розпочинаються 
у цьому місяці. Фільм повніс-
тю знімається на кошти від по-
жертв небайдужих людей. Та-
кож ми спілкуємося в соцмере-
жах із бажаючими долучитися 
до зйомок фільму як фінансо-
во, так і своєю присутністю на 
майданчику. Адже в головних 
ролях будуть професійні акто-
ри, а на другорядні ролі може 
спробувати себе кожен бажаю-
чий. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Посольстві Угорщини в Києві пре-
зентували книжку «Угорці в Києві». «На 
тлі складного періоду угорсько-українсь-
ких відносин вихід книги є досить важ-
ливим, — сказав у вступному слові Над-
звичайний і Повноважний Посол Угор-
щини в Україні Ерно Кешкень. — Ба-
гата на факти книга була написана не з 
наміром генерування історичних спорів. 
Ніщо не є настільки далеким від нас, ніж 
те, що ми роздмухували суперечки, за-
вдаючи шкоди і так складній системі на-
ших двосторонніх зв’язків, задля поліп-
шення яких ми доклали так багато зу-
силь протягом років». 
 Автор видання — відомий в Україні 
художник, уродженець Закарпаття Ста-
фан-Арпад Мадяр. Уже майже 50 років 
художник проживає у столиці України. 

Ідея написати книгу про історію жит-
тя угорців у Києві з’явилася у нього ще 
у 1984 році, коли автор познайомився з 
Іштваном Фодором (археологом, докто-
ром історичних наук, керівником архе-
ологічних експедицій в Україні напри-
кінці 60-х років XX століття). «Якби мені 
два роки тому сказали, що я напишу кни-
гу, я б не повірив цьому, подумав, що це 
якийсь сон», — зізнається автор. І все ж 
написано 24 глави історії з ІХ століття до 
наших днів. 
 «Угорці в Києві» є науково-популяр-
ним виданням, яке вийшло двома мовами, 
угорською та українською, загальним на-
кладом 4000 примірників. «Я сподіваюся, 
що ця книжка є передвісником наукової 
роботи, над якою працюватиме українсь-
ко-угорська історична комісія. Вона буде 
бажаною і цікавою як для угорських, так 
і для українських читачів, перед якими 

розкриється нова глибина розмаїтого ба-
гатства угорсько-українських відносин», 
— каже дипломат Ерно Кешкень. 
 Книжку можна буде купити у книгар-
нях лише в Україні. Упорядники за до-
помогою українських об’єднань в Угор-

щині шукатимуть можливості для прода-
жу видання і в Угорщині. Юрист і бізнес-
мен Ігор Кушнарьов, який профінансував 
вихід «Угорців у Києві», пообіцяв поспри-
яти тому, аби книжка вийшла й англійсь-
кою мовою. ■

ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Пакети байдужості
Американський режисер 
українського походження 
Вофка Соловей знімає 
соціальний короткий метр

■Софія РОЗУМЕНКО

Соціальне кіно завжди було актуальним і затребуваним. У наш бурх-
ливий час воно вийшло на новий виток. Наразі стартували зйомки 
нового фільму цього жанру — соціальної короткометражки Вофки 
Солов’я «Розпаковка». Вофка Соловей — американський кіноре-
жисер українського походження, продюсер та сценарист, засновник 
компанії TELMIMO Entertainment, Inc., яка базується на співпраці 
молодих українських та досвідчених голлівудських творців кінемато-
графа, котрі займаються розробкою та виробництвом голлівудсь-
ких проектів на соціальні та історичні теми Східної Європи. 
Спеціально для «УМ» уродженець Херсонщини Вофка Соловей 
розповів, чому соціальне кіно необхідне в сьогоденних реаліях, які 
теми обирають сучасні кіномитці і чи спонукають такі фільми гляда-
чів задуматися над проблемами, які нібито їх і не стосуються. 

Вофка Соловей.
Фото Софії РОЗУМЕНКО.

❙
❙«Розпаковка».❙

КНИЖКОВА ШАФА

Для внутрішнього читання
Уродженець Закарпаття Стафан-Арпад Мадяр написав 
книжку про угорців у Києві

■

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень презентує двомовне видання.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙
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Процес оптимізації 
чи знищення?
 — Були й відверті против-
ники створення об’єднаної 
громади, — зізнається го-
лова ОТГ Юрій Саковський. 
— І зараз є категорія людей, 
яким вона не потрібна. Бо від 
об’єднання вони тільки втра-
тили: безприв’язність, безкон-
трольність щезла — і це не всім 
подобається. Водночас і при-
хильників у об’єднаної грома-
ди було доволі багато.
 Юрія Борисовича обрали 
керівником ОТГ з-поміж семи 
кандидатів на цю посаду (се-
ред яких, до речі, був і чинний 
очільник райдержадміністра-
ції). Хоч він чесно говорив лю-
дям, що вже завтра вони не ма-
тимуть усього, чого хочуть, і то 
були неприємні слова. 
 — Селяни ставили питання 
руба: коли, мовляв, курсувати-
ме рейсовий автобус? Я відпові-
дав: із рік іще точно не буде. 
Люди допитувалися: коли бу-
дуть нарешті дороги, якими 
можна їздити? Я казав відвер-
то: найближчим часом навряд 
чи будуть, — пригадує голо-
ва ОТГ. — Байок розказувати 
громаді не збираюся. Але щод-
ня по сантиметру наближаємо-
ся до розв’язання тієї чи іншої 
проблеми. От поставили за мету 
мати іще один шкільний авто-
бус і добилися результату (на-
разі їх п’ять). Хоч для нас це не 
вирішення питання. Адже досі 
не маємо резервного транспор-
тного засобу, щоб організувати 
екскурсію для дітей, поїздку на 
змагання тощо.
 За словами Юрія Саковсь-
кого, аби повноцінно управля-
ти громадою, необхідне техніч-
не підкріплення. Великобага-
чанській селищній раді вдалося 
закупити для відділу благоуст-
рою сміттєвоз, трактори для пе-
ревезення сміття, автомобіль 
МАЗ та екскаватор — ото й усе. 
Одразу ж після об’єднання ство-
рили відділ адміністративних 
послуг. Тепер мають задум від-
крити повноцінний центр із на-
дання адмінпослуг, приміщен-
ня для нього вже є.
 — Нашу роботу в цьому на-
прямку позитивно оцінили 
представники Євросоюзу, вис-
ловивши лише кілька заува-
жень. Основна наша мета — не 
просто відібрати повноваження 
в райдержадміністрації та рай-
ради, а надавати якісні послуги 
для наших жителів. Та й кошти 
при цьому йтимуть не до держ-
бюджету, а до бюджету грома-
ди, — наголошує селищний го-
лова. — Запросили до співпра-
ці й керівників району, проте 
вони у великих роздумах. Тож 
ми вирішили не чекати рішен-
ня райдержадміністрації, яка 
ніяк не хоче зізнатися самій 
собі, що вона вже не потрібна. 
Сьогодні чиновники районно-
го масштабу повністю склали 
повноваження, переклавши їх 
на нас. Але формально без них 
не можемо вирішити багатьох 
питань. Бо в комунальній влас-

ності райради досі перебувають 
наші школи, дитсадки, будин-
ки культури і клуби.
 Найболючіше питання — до-
роги. Із січня 2018-го вони мали 
перейти в підпорядкування 
ОТГ. Тож напередодні на сесіях 
Великобагачанської селищної 
ради було виділено загалом 135 
тисяч гривень на проектно-кош-
торисну документацію з ремон-
ту доріг. Але тут нагорі оголо-
сили, що всі автошляхи підпо-
рядковуватимуться облдержад-
міністрації. 
 — У підсумку наші дороги 
лишаються в жахливому стані, 
через що маємо великі незруч-
ності. Скажімо, взимку нам до-
велося чотири рази відміняти 
поїздки шкільного автобуса, 
двічі до місця виклику не змог-
ла добратися «швидка допомо-
га» і раз — пожежна машина. 
Автошляхи практично не роз-
чищали й не посипали піща-
но-соляною сумішшю. Доводи-
лося просити про це місцевих 
фермерів, керівників аграрних 
підприємств, — констатує Юрій 
Саковський. — Ви не уявляєте, 
який стан доріг у віддалених се-
лах. Там узагалі не йдеться про 
асфальт — люди просять виси-
пати гравієм або хоча б землею 
вимиті водою місця. А ямко-
вий ремонт, що подекуди вико-
нується сьогодні, не задоволь-
няє жителів громади. Ми не 
хотіли б через отакий стан доріг 
ламати техніку, що дуже доро-
га в обслуговуванні й ремонті. 
У Великій Багачці є свій райав-
тодор. Проте нагорі розпочали 
рух з оптимізації, а якщо точні-
ше, зі знищення цих структур, 
і працівники нашого райавтодо-
ру вже отримали попереджен-
ня про можливе скорочення з 1 
листопада. Півроку тому я мав 
розмову на цю тему із Прем’єр-
міністром Володимиром Грой-
сманом, той пообіцяв розібра-
тися в ситуації — на цьому все 
й заглохло. Моя друга поїздка 
в Кабінет Міністрів також не 
увінчалася успіхом — там знову 
чухають потилиці. Ми вважає-
мо, що закриття райавтодору й 
неминуче розкрадання його ма-
теріально-технічної бази мати-
ме трагічні наслідки. Тому обго-
ворили це питання на засіданні 
виконкому селищної ради, про-
тягом двох діб зібрали понад ти-
сячу підписів під петицією й пе-
редали її в Кабмін. Звертаємо-
ся по допомогу до кого тільки 
можна. Це не надто подобаєть-
ся обласному керівництву, але 
іншого виходу я не бачу. Наша 
мета — зберегти як робочі міс-
ця для жителів нашої грома-
ди, так і саму організацію, яка 
має безцінний досвід із ремон-
ту доріг. Більше того — хочемо, 
щоб райавтодор передали нашій 
територіальній громаді у влас-
ність. Тож будемо боротися.

Люди звикають до чистоти
 Щодо ремонту доріг, то в 
об’єднаній громаді не сидять 
без діла й намагаються вирішу-
вати це питання самотужки. За-

для цього при відділі благоуст-
рою створили дорожню бригаду 
з чотирьох осіб, закупили деяку 
техніку. І нині самостійно вико-
нують ямкові ремонти доріг, за 
які не беруться дорожні органі-
зації, бо їм це невигідно. Навчи-
лися в об’єднаній громаді і вста-
новлювати світлофори, дорож-
ні знаки, робити розмітки, пі-
шохідні переходи тощо. Досвід 
показує: щоб повноцінно вико-
нувати ці роботи на території не 
тільки селища Велика Багачка, 
а й усіх сіл громади, потрібна 
своя дорожня організація.
 Голова селищної ради не 
приховує: проблем в об’єднаній 
громаді — віз і маленький візок. 
Тут практично відсутнє транс-
портне сполучення між селами. 
Дозволи на пасажирські переве-
зення надає облдержадміністра-
ція, і це, за словами голови ОТГ, 
неправильно. 
 «Бо перевізники нами не ке-
ровані, що викликає невдово-
лення жителів громади. Люди 
нарікають, що ми бездіяльні, 
безсилі. Тому, якщо йдеться 
про передачу повноважень на 
місця, ми маємо й контролю-
вати перевізників, корегувати 
маршрути, встановлювати гра-
фіки руху та вимагати їхнього 
дотримання», — переконаний 
Юрій Саковський.
 Бюджет об’єднаної громади 
нині сягає 73 мільйонів гривень, 
із них близько 40 мільйонів — 
власні надходження (порівняй-
те: бюджет селищної ради ста-
новив 12 мільйонів, а сільських 
рад — від півтора до 2,5 мільйо-
на). Якщо ж говорити про те, як 
його використовують, то тільки 
на освіту витрачають 44 мільйо-
ни гривень. Державні субвенції 
дають змогу спрямовувати кош-
ти на капітальні ремонти.
 — Перед тим, як розпоча-
ти свою діяльність, ми побу-
вали в усіх селах, де зустріли-

ся з активом, вивчили громад-
ську думку, і в результаті виз-
начили пріоритетні завдання, 
— розповідає Юрій Борисович. 
— Сьогодні маємо стратегію 
розвитку громади, а головні на-

прямки роботи в кожному селі 
— це ремонт дахів шкіл, водо-
гонів, клубів, вуличне освітлен-
ня. Основні проблеми, з якими 
при цьому зіткнулися, — забю-
рократизована система видачі 

САМОВРЯДУВАННЯ■

Самі, самі, 
Погані дороги — одна з проблем, через яку болить голова у 

голови Великобагачанської ОТГ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Журналістський десант висадився на території найбільшої в районі 
Великобагачанської об’єднаної територіальної громади. Прес-тур 
у рамках проекту «ПУЛЬС», що має на меті зміцнення місцевого 
самоврядування й реалізується за підтримки USAID, знову органі-
зувало Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України. 
Це досить молода громада — їй ще немає й двох років. Її створили 
через об’єднання Великобагачанської селищної ради й чотирьох 
сільських: Багачанської Першої, Радивонівської, Степанівської та 
Якимівської. Загалом до неї входять 23 населені пункти. У наймен-
шому селі Іванівка проживає всього одна жителька пенсійного віку 
— підтримувати зв’язок із цивілізацією жінці допомагає її автомо-
біль «Жигулі». 

Великобагачанщина відома як козацький та кобзарський край.❙

Ось такі козаки роботи місцевого різьбяра по дереву Валентина Коваленка
охороняють Велику Багачку.
Фото автора.

❙
❙
❙

 Завдяки голові Великобагачанської ОТГ Юрію Саковському з’явився свого роду пам’ятник шкільній парті, 
за якою навчалося не одне покоління.

❙
❙
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дозволів на початок будівниц-
тва, капітального ремонту (їх 
можна отримувати місяцями) й 
відсутність технічної докумен-
тації на приміщення й землю, 
які ми прийняли до комуналь-
ної власності.
 Відрадно, що менш ніж за 
два роки існування Великобага-
чанської ОТГ як у центрально-
му селищі, так і в усіх селах на-
ведено чистоту, запроваджено 
роздільний збір сміття. Почали 
з того, що встановили у Вели-
кій Багачці понад 20 баків для 
збирання ПЕТ-пляшок. Згодом 
виготовили контейнери на три 
відділи: для скла, пластику й 
паперу. Спершу люди постави-
лися до цього дещо настороже-
но, але зараз цей механізм роз-
дільного збору непотребу вже 
працює без збоїв. Жителі при-
носять навіть відпрацьовані ба-
тарейки. І якщо раніше вміст 
контейнерів виймали раз на мі-
сяць, то нині — двічі на тиж-
день. А далі реалізують його як 
вторсировину, спрямовуючи ви-

ручені кошти на розвиток кому-
нального підприємства «Вели-
кобагачанський житлосервіс». 
Нині контейнери для ПЕТ-пля-
шок можна побачити й у старо-
статах — там теж люди звика-
ють до чистоти. Голова ОТГ за-
певняє, що колись дійдуть руки 
й до сміттєзвалища, розташова-
ного за якихось сто метрів від 
Великої Багачки, бо треба ж ду-
мати і про майбутнє.
 Згідно з програмою нашої 
поїздки, відвідуємо село Яки-
мове. Найперше впадає в очі 
його доглянутість: чисто не 
лише в центрі, а й під двора-
ми селян. Як пояснила секре-
тар селищної ради й виконко-
му Людмила Срібна, на людей, 
котрі не хочуть жити в чистоті, 
існують методи впливу. Якщо 
хтось не обкошує своє обійстя 
чи складує сміття під двором, 
такого господаря спершу попе-
реджають. Якщо ж він знову не 
реагує, складають припис і на-
правляють до органів екологіч-
ної інспекції. До штрафів, як 

правило, не доходить — люди-
на мимоволі починає дружити 
з чистотою. Так навели порядок 
не лише в населених пунктах, а 
й на цвинтарях.

«Не буде школи, дитсадка, 
клубу — не стане й села»
 Виконувач обов’язків старо-
сти Якимівського старостинсь-
кого округу Олександр Лобур 
говорить, що йшов на посаду 
сільського голови з бажанням 
зробити в селі, як у себе в дворі. 
І з гордістю показує відремон-
тований фасад Будинку куль-
тури. Тепер нізащо не скажеш, 
що приміщення 1964 року забу-
дови, хоч насправді це так. Ли-
шилося завершити внутріш-
ні роботи. Окрасою центру ста-
ли дитячий майданчик, а та-
кож зведена без жодного цвяха 
каплиця Святої Трійці, в будів-
ництво якої вклав свої кошти 
керівник СТОВ «Світанок», де-
путат селищної ради Сергій Ов-
чаренко. Олександр Миколай-
ович шкодує, що ми не відві-

даємо іншого села його старо-
стинського округу — Балюків, 
де місцеві жителі дуже творчо 
підійшли до облаштування ди-
тячого майданчика: тут тобі й 
тин із лози, і бабуся з дідусем із 
соломи, і хатка на курячих ніж-
ках, і вози з квітами, і фігурки 
лелек із лелеченятами. «А зага-
лом краще чи гірше стало жити 
після об’єднання, говорити за-
рано», — резюмує чоловік. 
 «Дуже багато коштів піш-
ло на розв’язання нагальних 
проблем. Уявіть собі, в їдаль-
ні Якимівської школи не було 
навіть світла, а вода бігла то-
ненькою цівкою — і ніхто з 
райвідділу освіти цього не по-
мічав, — обурюється Людмила 
Срібна. — Тільки коли грома-
да об’єдналася, усі ці проблеми 
ліквідували. Ми повністю замі-
нили навіть посуд у школах та 
дитсадках, бо діти їли з пощер-
блених тарілок». 
 У Байрацькому закладі за-
гальної середньої освіти І—
ІІ ступенів, куди ми завітали, 
навчається всього 27 учнів, че-
рез що були неодноразові спро-
би його закрити. Шкільному 
приміщенню 90 років. Дирек-
тор навчального закладу Во-
лодимир Чумак пригадує, що, 
коли в 1993 році прийшов сюди 
працювати 22-річним, тут було 
89 учнів.
 — Найбільша проблема — 
демографічна, — зауважує Во-
лодимир Іванович. — Молодь 
виїжджає із села в пошуках 
кращої долі, як і скрізь. А не-
має молоді — немає й дітей. 
 Семеро першокласників по-
чали цьогоріч освоювати нав-
чальну програму за породже-
ною Міністерством освіти і на-
уки концепцією нової українсь-
кої школи. Реальна ж картина, 
за словами директора, така: вже 
надійшли обов’язкові конструк-
тори й частково — підручники, 
закуплені дидактичні матеріали, 
обіцяють поставити нові парти, а 
от щодо мультимедійних дошок, 
то навряд чи цим дітям вони «сві-
тять», адже це пов’язано з вели-
кими витратами.

 За радянських часів у Бай-
раці був дитсадок, та за часів 
незалежності через матеріаль-
ну  скруту його закрили. Коли 
ж виникла ОТГ, одне зі шкіль-
них приміщень вирішили ре-
конструювати під дитсадок, 
розрахований на 15 дітей. Воло-
димир Чумак розмірковує: він 
потрібен уже хоча б тому, що 
молоді батьки, котрі возять ді-
тей за дев’ять кілометрів до до-
шкільного закладу Великої Ба-
гачки, потім там їх здають і до 
школи, що позначається на на-
повнюваності учнями Байраць-
кого закладу загальної середнь-
ої освіти. 
 «Я вболіваю за цю школу, 
бо тут минуло моє життя, — 
зізнається Володимир Івано-
вич. — Тому борюся проти оп-
тимізації. Бо самі розумієте, 
якщо не буде школи, дитсадка, 
клубу — не стане й села».
 У самій Великій Багачці 
журналістам показали цікавин-
ку: встановлену на своєрідно-
му п’єдесталі парту хрущовсь-
ких часів, за якою навчалося 
не одне покоління. Це втілена в 
життя ідея селищного голови. 
Парту знайшли в Балюківсь-
кій школі, де нині призупинене 
навчання, оскільки в селі лише 
троє дітей шкільного віку. У Ве-
ликій Багачці так заведено, що 
випускники всіх років збира-
ються біля 750-літнього дуба, 
що росте на місцевому стадіоні 
«Колос». Тепер неподалік від 
дуба з’явилася парта, біля якої 
фотографуються всі охочі. 
 «У тому, що селище має пов-
ноцінний стадіон, також заслу-
га голови об’єднаної громади, — 
запевняє Людмила Срібна. — Це 
саме Юрій Борисович доклав зу-
силь, щоб він функціонував, ви-
користав зв’язки. А стільці для 
уболівальників привезли сюди 
аж зі спортивного комплексу 
«Олімпійський» із Києва».
 Нам відкрили секрет, що 
22 вересня, у День селища, на 
стадіоні відбувся матч зірок ук-
раїнського футболу зі збірною 
командою Великобагачанської 
ОТГ. Із такого приводу місце-
вим гравцям закупили навіть 
футбольну форму.
 А насамкінець відбулася екс-
курсія до санаторію «Псел», що 
розташований на території Ве-
ликобагачанської ОТГ. Нині тут 
поправляють здоров’я 90 людей, 
а загалом заклад розрахований 
на 170 осіб. За словами лікаря 
з багаторічним стажем Вален-
тини Джамалядінової, найго-
ловніше, чим може похвалити-
ся санаторій, — це мінеральна 
вода «Великобагачанська», що 
показана при лікуванні різних 
захворювань шлунково-киш-
кового тракту. Оскільки вона є 
слаболужною, то підходить як 
за підвищеної, так і за зниженої 
кислотності шлунка. На основі 
мінеральної води пацієнтам роб-
лять і ванни з різноманітними 
добавками, зокрема бішофітом, 
який допомагає при захворю-
ваннях опорно-рухового апара-
та. Окрім цілого комплексу різ-
них процедур, тут проводять біо-
резонансне тестування. Цей ме-
тод дає змогу визначити не лише 
проблемну ділянку організму, а 
й паразитарне навантаження на 
нього. А беруть за діагностику 
всього 100 гривень. Найдорож-
чі трикімнатні номери «люкс» у 
санаторії коштують 800 гривень 
на добу. Та найчастіше люди за-
мовляють двомісні номери з усі-
ма зручностями за помірною 
ціною — 350 гривень на добу. 
У цю суму входять проживан-
ня, лікування й харчування. До 
речі, харчування тут усі хвалять 
і скаржаться хіба що на великі 
порції. ■

самі...
У третьому класі Байрацького закладу середньої освіти І-ІІ ступенів
 — усього три учні.

❙
❙

Отаких контейнерів для роздільного збору непотребу, 
як у селищі Велика Багачка, немає навіть в обласному центрі.

❙
❙

Виконувач обов’язків старости Якимівського старостинського округу Олександр
Лобур: «Краще чи гірше стало жити після об’єднання, говорити зарано».

❙
❙

Одне з приміщень Байрацького закладу середньої освіти реконструюють під дитячий садок.❙
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Салат у банці
 От із цього треба почина-
ти — що їсти на роботі, бо вдо-
ма зазвичай щось та знайдеть-
ся. Дарія Озерна пропонує бра-
ти із собою баночки (скляні) із 
приготовленим удома салатом. 
«Може, хтось вважає, що брати 
їжу в офіс — то фу, «ніщебродс-
тво» і гембель та що не завжди 
ти знайдеш час і місце для са-
лату посеред важкого дня», — 
пише вона і виправляє цю «все-
ленську несправедливість». — 
Здорова домашня їжа — це до-
рожче, ніж junk food на вулиці, 
так що не соромся. А ще салат, 
куплений у пластику, — зайве 
сміття. І взагалі, ставай тренд-
сеттером!» — закликає Дарія 
Озерна.
 Цей салат — такий собі влас-
ний конструктор з овочів. Голов-
не, треба на роботі зробити собі 
схованку з олією, щоб його за-
правляти. Все інше — справа 
техніки і кулінарної фантазії. 
Загалом уся логіка салату в бан-
ці, за словами блогерки, така: 
«Склади в чисту банку по чер-
зі компоненти. Не мішай. Зроби 
на роботі ничку олії. Роби здо-
рові перекуси. Це не тече і не 
псується в склі, перевірено. Ще 
й сміття менше в цьому світі».
 Як усе геніально просто бу-
ває в цьому світі… Словом, ком-
понуйте салати — дбайте про 
себе і про рідних!
 «Морський, киці, колаген  
— такою інтригою починає ін-
ший рецепт біологиня, і додає: 
або, людською мовою, рибна 
юшка».
 Мені перший варіант назви 
більше подобається, але, як ка-
жуть, від перестановки додан-
ків сума не міняється. Тобто не 
змінюються ні інгредієнти, ні 
спосіб приготування «колаге-
ну». 
 Отож: зварити голову або дві 
лосося чи якоїсь іншої риби. Тим 
часом потерти морквину. Діста-
ти голову, зварити в юшці мор-
кву, горошок, пару ложок рису, 
можна кабачок і трохи кореня 
фенхелю. М’ясо з голови розібра-
ти і покласти в юшку. Знадобить-
ся ще кріп, цибуля, перець, сіль. 
Варити 25 хвилин.

Наука приготування пасти
 «Макаронні вироби нам зда-
ються 1) несмачними; 2) ка-
лорійними; 3) смачно лише в 
Італії чи ресторані, але ж то 
там, — починає Дарія Озерна з 
того, що, напевне, не раз чула 
чи читала. Але відразу ж роз-
вінчує такі думки. Насправді із 
розумом та душею приготована 
паста це:
 — повільні вуглеводи, на 
яких так добре тренуватись чи 
дочекатись  вечері;
 — білок. У 100 г сухих мака-
ронів — 11-14 г білка. Хоча це 
порція на кількох людей;
 — можливість робити одну 
і ту саму страву по-різному. 
Просто з різними овочами чи 
соусами;
 — овочі, трави, сир — це все 
можна додати до пасти і набли-
зитись до нашого ідеалу харчу-
вання: багато рослинної їжі, 
спецій та поживних речовин».
 Що на фото у блогерки? Ось 
її пояснення, а водночас — кро-
ки до приготування пасти:
 — Зварила спагеті, але не до 
кінця (те, що зветься al dente).
 — Скільки треба пасти? 
Скільки пройде в горлечко 
пластикової пляшки, але робіть 
поправку на свою статуру. 
 — Потушкувала цукіні, роз-
марин, часник, чилі та орегано. 
Додала соус, петрушку, і повер-
нула туди спагеті. 
 — Цей трюк із додаванням 
пасти в гарячий соус і тільки 
кілька хвилин на повільному 
вогні — ключ до смаку Італії 
вдома, інакше паста буде холод-
на і сира чи розварена.
 — Наприкінці додаєть-
ся сир, Челентано в колонках, 
фелічіта.

Сочевично-томатний суп
 Дарія Озерна каже, що цей 
рецепт — з NY Times. І розпові-
дає, як готує його особисто вона. 
«Насипати на дно сочевицю, за-
лити водою. Потерти моркву, 
порізати цибулю, все кинути в 
каструлю, полити олією заради 
жирової екстракції вітамінів та 
ефірних олій і варити.
 Хвилин за 10 перемішати все 
блендером і додати цвітну капус-

ту (в мене була заморожена). Ва-
рити до кондиції «в хлам». До-
дати сіль, перець, ложку томат-
ної пасти,  цедру лимону і розма-
рин, як у вас таке є. Сочевиця і 
капуста корисніші в кислому се-
редовищі — білки та залізо кра-
ще засвоюються», — підсумовує 
господиня.

М’ясні кульки «О! Швеція!»
 «Нині NY Times написала, 
що класична шведська стра-
ва, оспівана Астрід Ліндґрен 
— м’ясні кульки kottbullar — 
то насправді турецька їжа, чим 
шокували націю, але віднови-
ли історичну справедливість», 
— знайомить блогерка з кулі-
нарними новинами своїх чита-
чів. До речі, завдяки Дарії Озер-
ній особисто я дізналася багато 
світових кулінарних новинок.
 «Шведи та відвідувачі рес-
торану ІКЕА їдять котбулари з 
картопляним пюре і журавли-
ним джемом. Чим ми гірші? — 
розмірковує біологиня. — Для 
стомлених фалафелем та мітбо-
лами людей пишу протестова-
ний на дітях рецепт. Врубаємо 
музику і гайда!
 Треба: 600 г фаршу. Я беру 
готовий фарш «індичина/куря-
тина», морквина, цибулина (зе-
лена цибуля), кріп, сіль, перець, 
2 столові ложки борошна, трохи 
масла, журавлина і цукор.
 Цибулю дрібно порізати і 
трохи обсмажити. Спокійно, 
це триває 2 хвилини, зате потім 
нема смаку сирої цибулі в куль-
ках. Моркву потерти дрібно, 
кріп порізати. Вмикаємо духов-
ку на 200 градусів. М’ясо, цибу-
лю, кріп, моркву, сіль, перець, 
борошно змішуємо.
 Мокрими (!) руцями катає-
мо кульки і кладемо на застеле-
не пергаментом деко. Випікати 
при 200 градусах, потім пони-
зити до 175 хвилин на 10-15.
 Журавлину помити, додати 
пару ложок цукру і перемішати 
блендером. Тримати в скляній 

банці в холодильнику.
 Пюре я не робила, бо ліньки. 
Їсти кульки із джемом, читати 
Карлсона, слухати ABBA, ди-
витись Берґмана. А! В оригі-
нальному рецепті роблять соус 
— як неврожай журавлини — із 
смаженої цибулі, часнику, бо-
рошна, розмарину, бренді (так, 
бренді) і гірчиці». 

Ліниві крученики
 І таке буває! Хоча ніколи не 
скажеш, що таку вишукану, 
соковиту, смачну страву мож-
на зробити лінуючись. «Круче-
ники роблять, коли ліньки сма-
жити відбивні», — каже Дарія 
Озерна. Гляньте, як це насправ-
ді просто робиться: м’ясо відби-
ти в компасі Булер або тангоса, 
після цього поперчити, додати 
орегано та естрагон, посипати 
кропом і загорнути в нього чор-
нослив (грушу / брусницю / сир 
/ часник тощо), змастити смета-
ною (гірчицею — якщо свини-
на) і випікати в духовці.

Штрудель-light
 «Штрудель — це смачно, 
а якщо робити по-справжньо-
му — то і дуже заморочливо. Я, 
звісно, знаю більш-менш люд-
ський рецепт, де не треба руш-
ників і багатенько масла, але 
все одно розкатувати тісто мені 
не до вподоби. Дольче віта має 
бути легкою і лінивою, — відра-
зу налаштовує на прості кроки 
«складної кулінарної споруди» 
біологиня. — Тож довелось при-
думати штрудель, у якому міні-
мум цукру, нема масла, не тре-
ба розкатувати тісто. Їжа чарів-
них фей». 
 Треба: лаваш, 300 мл моло-
ка, 2 яйця, 4 твердих яблука, 
кориця, 2 столові ложки з гір-
кою борошна, 2 столові ложки 
без гірки цукру і ванільний цу-
кор, родзинки, фольга, 2 каст-
рулі з товстим дном, вінчик.
 Яблука почистити, поріза-
ти більш-менш дрібно. Поклас-

ти в каструлю, налити на дно 
трохи води, посипати корицею, 
закрити кришкою, і тушкувати 
на малому вогні. Коли стане ду-
ууже гарно пахнути, булькати, а 
яблука стануть м’якими — гото-
во. Це хвилин 10 (залежить від 
каструлі). В іншу каструлю ви-
лити молоко, але не все. Поста-
вити грітись. Змішати яйця, цу-
кор, борошно, ванільний цукор 
і рештки молока. Влити в моло-
ко, що закипає, і перемішувати. 
Не спиняйтесь, поки не загусне. 
Це займе хвилини 2. Оце і є за-
варний крем. Якщо ви таки спи-
нились і маєте грудочки — роз-
бийте блендером. Полегшено 
зітхніть — це був найтяжчий 
момент зі штруделем.
 Огляньте лаваш і розрахуйте 
розмір. Я поділила лист 150 г но-
жицями на 2 частини. Розклас-
ти першу частину на фользі.
 Змазати теплим ще кремом, 
покласти другу частину лава-
ша зверху. Одношаровий лаваш 
не витримає тиску яблук, та й 
так смачніше. Знову — крем, 
викласти зверху яблука, род-
зинки, горіхи. Згорнути руле-
тиком. Загорнути в фольгу, схо-
вати в холодильник.
 Яблука солодкі, крем тане 
на язику, тісто не відчувається. 
Цукру в рецепті справді мало, 
як на такий вагомий шмат 
штруделя. Духовка не потріб-
на. Ніякого маргарину. Як бо-
нус — відкриття, що перевер-
не світ кондитерських виробів 
назавжди. Якщо просто загор-
нути в лаваш заварний крем, то 
вийде the best ever версія торта 
Наполеон. Легка, ніжна, м’яко-
хрустка.
 Лінуйтесь і будьте здорові!» 
— не стомлюється повторювати 
гарні та прості істини своїм чи-
тачам блогерка. 
 Смачного! ■

РЕЦЕПТИ

Їжа чарівних фей
Корисні поради на щодень від біологині Дарії Озерної

■

Паста.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Погодьтеся, уявлення про їжу стрімко змінюється. Тепер вона 
— не лише для того, щоб підтримувати життєдіяльність, рости 
тощо, а й щоб коригувати здоров’я, настрій, розумову та фізичну 
діяльність, зрештою, продовжити собі віку. «Наша їжа повинна 
бути нашими ліками, а наші ліки повинні бути їжею», — казав 
колись наш улюблений пралікар Гіппократ, і його слова, як і на-
лежить геніальним словам, дійшли до наших часів і, як і тоді, 
мають велике значення.
У нас сьогодні — рецепти-ліки, якщо йти за визначенням Гіппокра-
та. Ділиться ними Дарія Озерна — відома наукова блогерка. Цікаво 
читати її поради, в яких поєднується чудове застосування біології 
в щоденному житті, здорові, прості і зручні правила харчування, 
розвінчуються звичні міфи щодо харчування, пропонуються цікаві 
альтернативи, і все це «присмачено» легким гумором, прикладами 
з власного досвіду. Дарія Озерна за фахом — біолог, займалась 
генетикою, імунологією та викладала в НаУКМА.
Її рецепти — це легка їжа, яка готується за мінімум часу («Лінуйте-
ся на здоров’я!» — такими словами часто резюмує блогерка свої 
поради), не має зайвих «пустих» калорій, максимально насичена 
корисними інгредієнтами і цілком може претендувати на назву 
«їжа чарівних фей», як написала вона в одному зі своїх рецептів. 

Лінивий штрудель.❙

Крученики.❙

Дарія Озерна.❙

Рибна юшка.
Фото з власного архіву блогерки.

❙
❙

Салат у банці.❙
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«Дві поразки поспіль — це привід для хвилювання. Але нічого страшного 
немає! Готуємося до матчів чемпіонату та Континентального кубка».

Юліус Шуплер
словацький наставник ХК «Донбас» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Вельми потішили й пев-
ною мірою здивували учасни-
ки нового розіграшу українсь-
кої хокейної ліги своїми ігро-
вими здобутками на старті тур-
ніру. Особливо привертаєте до 
себе увагу успішний дебют у 
національній першості «Дніп-
ра». Команда, котра проводить 
свій перший сезон на великому 
льоду, демонструє неабияку ам-
біційність. Очолюваний знаним 
в Україні наставником Дмит-
ром Підгурським херсонський 
колектив у п’яти зіграних на 
початку чемпіонату матчах здо-
був 100-відсотковий результат.
 Вийшовши на старт турніру 
в статусі «темної конячки», піс-
ля перемоги над чинним чем-
піоном країни «Дніпро» яскра-
во продемонстрував свою на-
ціленість на максимум. При-
мітно, що «Донбас» херсонські 
хокеїсти переграли в гостях, не 
дозволивши при цьому господа-
рям льоду жодного разу врази-
ти свої ворота. 
 Сьогодні ж, 3 жовтня, на 
«Дніпро» чекає ще одне серйоз-
не випробування — поєдинок 
проти срібного призера мину-
лої першості — «Кременчука», 
котрий в попередньому турі не-
сподівано переграв «Донбас». У 
першому матчі сезону донець-
кий клуб розгромив команду 
Олександра Савицького, про-
те в їхньому повторному поба-
ченні кременчуцький колектив 
узяв у рідних стінах у чемпіо-
на реванш. «Маємо певного ха-
рактеру проблеми — хвороби та 
травми провідних гравців. В ок-
ремих моментах нам не виста-
чає фізики», — пояснив причи-
ни поразок донецької команди в 
останніх двох матчах її словаць-

кий наставник Юліус Шуплер.
 За словами керманича «Дон-
басу», дві поразки поспіль — це 
привід для хвилювання. Але, 
як свідчить Шуплер, його пі-
допічні стараються, повністю 
віддаються тренуванням та грі. 
«Нічого страшного немає! Го-
туємося до матчів чемпіонату 
та Континентального кубка», 
— наголосив головний тренер 

українського чемпіона.
 Відзначимо, що старт «Дон-
басу» на міжнародній арені в 
нинішньому сезоні призначе-
ний на 19 жовтня. Упродовж 
трьох днів у Ризі український 
чемпіон змагатиметься з місце-
вим «Курбадсом», іспанським 
клубом «Чурі Урдін» та ісланд-
ським «Вікінгаром» за путівку 
до півфінальної стадії Конти-

нентального кубка.
 Тож не виключено, що про-
блеми найсильнішої українсь-
кої команди останніх років у 
стартових поєдинках націо-
нальної першості пов’язані з 
тим, що єврокубок поглинув усі 
думки «червоно-чорних».
 Водночас інші учасники ЧУ 
повністю зосереджені на внут-
рішніх баталіях, рівень яких, 

за словами наставника «Кремен-
чука» та за сумісництвом збірної 
України Олександра Савицько-
го, в порівнянні з минулим се-
зоном зріс. «Сподіваємося, що й 
надалі команди будуть прогре-
сувати, а разом iз ними зроста-
тиме й рівень самого чемпіона-
ту», — наголосив Савицький.
 Попри те, що змагання на 
внутрішній арені вже в розпалі, 
команди продовжують активно 
займатися кадровими питання-
ми. Приміром, «Донбас» підпи-
сав контракт із захисником мо-
лодіжної збірної Білорусі Вла-
диславом Гончаровим. 
 Із кількома прізвищами до 
УХЛ надійшов дозаявний список 
і з табору харківського «Дина-
мо», де поміж інших фігурує пер-
сона одного з лідерів юніорської 
збірної України Кирила Лані-
на, результативні дії котрого 
допомогли «синьо-жовтим» у 
квітні виграти чемпіонат світу 
в дивізіоні ІВ. До слова, в остан-
ній уїк-енд вересня харків’яни 
на чолі з досвідченим Олексан-
дром Сеукандом відсвяткували 
свою першу перемогу в поточно-
му чемпіонаті, перегравши «Бі-
лий барс». «У нас було мало іг-
рової практики. Будемо удоско-
налюватися й рухатися далі», — 
відзначив Сеуканд. ■

ХОКЕЙ

Дніпровський потік
Чинний чемпіон країни програв дві останні гри національної 
першості; в неочікуваних лідерах — дебютант турніру

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Кремен-
чук» — «Донбас» — 4:3, «Крижані 
вовки» — «Дніпро» — 1:4, «Дина-
мо» — «Білий барс» — 4:1, «Дон-
бас» — «Дніпро» — 0:2.
 Турнірне становище після 
п’яти матчів: «Дніпро» — 15, «Кре-
менчук» — 12, «Донбас» — 9, «Ди-
намо» — 4, «Білий барс» — 3, «Кри-
жані вовки» — 2.

■

Після перемоги над чинним чемпіоном новачок УХЛ — «Дніпро» — закріпився на чолі турнірної таблиці.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 За час своїх активних виступів на 
профі-ринзі братам Кличкам так і не вда-
лося організувати в Україні бодай одно-
го чемпіонського поєдинку зі своєю учас-
тю. Можливо, відчуваючи боржок перед 
вітчизняними шанувальниками боксу, 
Віталій Кличко не полишав надії при-
везти до Києва великих боксерів. Друж-
ні зв’язки у великому боксерському 
світі та статус київського градоначаль-
ника допомогли йому організувати у сто-
лиці України зліт великих боксерських 
імен — Леннокса Льюїса, Евандера 
Холіфільда, Володимира Кличка, які 
стали учасниками конгресу Все світньої 
боксерської ради. Про дату його прове-
дення, як і заведено в профі-боксі, пре-
зидент WBC Маурісіо Сулейман та прий-
маюча сторона в особі мера Києва, домо-
вилися заздалегідь, підписавши в трав-
ні символічний контракт.
 Анонсуючи знакову для України бок-
серську подію, київський голова за під-
тримки Сулеймана навіть пообіцяв ор-
ганізувати в Києві бій-реванш з Лен-
ноксом Льюїсом, котрий 15 років тому 
не дозволив Віталію стати чемпіоном 
світу за версією Всесвітньої боксерської 
ради. Запрошення прибути до Києва ле-
гендарний британський чемпіон прий-
няв із радістю, проте від боксерської ду-
елі, обговоривши її доцільність з опонен-
том, вирішив відмовитися. «Вік уже не 
той», — пояснив 53-річний Льюїс.
 Утім повністю ідею повторної дуелі 
між Кличком та Льюїсом організатори 
конгресу WBC вирішили не вiдкидати, 
замінивши справжню дуель на віртуаль-
ну. Вийшовши на сцену великого шат-
ра на Поштовій площі та одягши бок-
серські рукавички, Віталій та Леннокс 
провели живий коментар відеотрансля-
ції свого поєдинку 15-річної давнини. 
 Головні дійові особи ретро-діало-

гу запросили до участі в ньому й ліка-
ря-супервайзера того бою Пола Уолле-
са, котрий тоді — 21 червня 2003 року 
в Лос-Анджелесі — не дозволив Віталію 
Кличку продовжити поєдинок через 
серйозне розсічення брови. «Я не міг до-
пустити, аби через отриману травму ти 
втратив зір», — пояснив Уоллес своє рі-
шення. Той вердикт іще довго не давав 
спокою Кличку-старшому, адже він вва-
жав, що саме Уоллес украв у нього пере-
могу над Ленноксом.
 Утім згодом, після завершення Льюї-
сом боксерської кар’єри, чемпіонський 
пояс WBC таки опинився у володінні Ві-
талія. Зрештою, заслуги Кличка-стар-
шого перед Всесвітньою боксерською ра-
дою зробили його «довічним» чемпіоном 
світу за версією WBC.
 Вийшло так, що аналогічний пояс от-
римав і брат Віталія. «Володимир Клич-
ко гідний володіти поясом WBC так само, 
як і його брат», — сказав на церемонії на-
городження в Києві Маурісіо Сулейман. 
Примітно, що за всю свою надуспіш-
ну кар’єру Кличко-молодший жодного 
разу не боксував за титул чемпіона WBC, 
адже впродовж тривалого часу ним во-

лодів його старший брат. Коли ж — піс-
ля завершення боксерської кар’єри Ві-
талієм — Володимир вирішив об’єднати 
у себе всі чемпіонські пояси, на шляху 
до зустрічі з чинним чемпіоном WBC Де-
онтеєм Уайлдером, українського супер-
чемпіона спіткала невдача. Утім, отри-
мавши з рук Холіфілда та Льюїса пояс 
почесного чемпіона WBC, тепер Кличко-
молодший може говорити про повне ко-
лекційне зібрання трофеїв суперважко-

го дивізіону. 
 Під час київського конгресу WBC от-
римали брати Клички й іще одну відзна-
ку, котра займе гідне місце в їхньому му-
зеї нагород. Як відзначили представни-
ки Книги рекордів Гіннесса, удвох Ві-
талій i Володимир провели рекордну 
кількість боїв, сумарно 116 разів вий-
шовши на профі-ринг. «Цей рекорд — 
це здобуток усіх, хто вболівав за нас та 
Україну», — заявив Віталій Кличко. ■

Із рук Евандера Холіфілда та Леннокса Льюїса Володимир Кличко отримав 
пояс почесного чемпіона WBC.
Фото з сайта focus.ua.

❙
❙
❙

БОКС

Колекційне зібрання
На конгресі WBC у Києві 
Володимир Кличко отримав 
чемпіонський пояс, котрого 
не зміг здобути під час 
своєї боксерської кар’єри

■



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 3 ЖОВТНЯ 201816

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №107■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

elprymak@gmail.com

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009107

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 613 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

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

 До чоловiка заходить знайо-
мий і бачить, що той сидить зі 
своїм собакою i грає в карти.
 — Ну і розумний у тебе соба-
ка.
 — Ні, дурний. Коли йому 
масть iде, він хвостом починає ви-
ляти.

* * *
 — Мабуть, я досяг фінансової 
стабільності.
 — Це як?
 — Грошей не було, немає і не 
передбачається.

* * *
 Чоловік — дружині:
 — Що ти робитимеш, якщо по-
бачиш, як я цілую іншу жінку?
 — Як вірна дружина, відвіду-
ватиму тебе у травматології.

* * *
 Прокинулася вранці й думаю: 
«Встану — гори переверну». А 

потім перекинулася на інший бік 
і думаю: «Нехай стоять, навіщо 
вторгатися у природу».

* * *
 Сором’язливий хлопець при-
ходить в аптеку і запитує у прові-
зора
 — У вас є захисні засоби?
 — Це — аптека. Військовий 
магазин — навпроти.

* * *
 Приходить поліцейський iз 
нічного чергування. Тільки роз-
дягнувся, дружина й каже:
 — Васю, сходи в магазин по 
хліб.
 Той знову одягає форму й iде 
в нічний ларьок.
 Продавець його питає:
 — Тебе що — з роботи звіль-
нили?
 — ?
 — На тобі форма пожежника.

По горизонталі:
 1. Зброя австралійських або-
ригенів, яка завжди повертаєть-
ся до власника. 7. Застаріла назва 
плеча. 8. Видавництво, яке очолює 
Марина Гримич. 9. Вид білого хлі-
ба з загорнутими всередину края-
ми. 10. Темна тягуча солодка маса, 
продукт цукрового виробництва. 11. 
«... із Шоушенка», відома голлівуд-
ська драма 1994 року. 12. Поетич-
ний прийом, повторення однакових 
голосних звуків у рядку чи строфі. 
16. Перший президент Туреччини. 
19. Чеська національна валюта. 21. 
Наречена Гамлета. 22. Шовкова по-
душечка з ароматними травами, яку 
кладуть у ліжко, щоб краще спало-
ся. 23. Удар в боксі, яким найчасті-
ше завершується двобій. 24. Кри-
тична стаття, рецензія. 25. Політич-
на реклама.
По вертикалі:
 1. Дорога, вистелена камін-
ням. 2. Радянський комедійний ак-
тор, який зіграв товариша Саахо-
ва у фільмі «Кавказька полонян-
ка». 3. Частина слова, що вносить 
зміну у значення кореня. 4. Вираз 
болю на обличчі. 5. Міністр інфра-

структури України, якого звинувати-
ли в корупції. 6. Спів, коли голоси 
повністю зливаються. 8. Вибір між 
двома можливостями. 13. Приєм-
ний запах. 14. Історична гірська об-
ласть на північному заході Грузії. 
15. Сталеве зубило з розділеним 
на три частини вістрям. 17. Давня 
назва Тбілісі. 18. Українська поет-
ка, член ОУН, розстріляна в Баби-
ному Яру. 20. Спідниця до підлоги. 
22. Торба жебрака, від якої не вар-
то зарікатися.
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Адреналіна ШУГАЙ 

 Актриса Гвінет Пелтроу та 47-річний продюсер 
Бред Фелчак минулих вихідних офіційно стали чолові-
ком та дружиною. Церемонія пройшла в умовах цілко-
витої таємності. Місцем проведення урочистостей став 
маєток актриси в Хемтоні, штат Нью-Йорк. Серед запро-
шених були голлівудські знаменитості Стівен Спілберг, Ка-
мерон Діаз, Роберт Дауні-молодший. Папараці не вдало-
ся зробити жодного кадру з весілля, а побачити наречену 
— тим паче! Єдине, що змогли сфотографувати репор-
тери, як до маєтку актриси прибувають гості на своїх ав-
томобілях. Урочистості відбулися просто неба, а в спе-
ціальних наметах для гостей були накриті столи. На-
ступного дня зірка виклала в «Інстаграм» доказ свого 
весілля: фото двох рук з обручками (символи шлюбу, 
як помітили шанувальники актриси, подружжя обрало 
зовсім прості — без коштовного каміння і будь-яких 
прикрас). «Раніше в мене ніколи не було весілля», — 
зізналася 46-річна актриса. І жартома додала: «Споді-
ваюся, я не відкусила більше, ніж зможу прожувати». 
 Справді, Гвінет уже була заміжньою — за музи-
кантом Крісом Мартіном. У цьому шлюбі, який тривав 
12 років, вона народила двох дітей. Проте весілля пара не 
влаштовувала — скромно зареєстрували стосунки та й все на 
цьому. Перед цим у Гвінет був цивільний шлюб з актором Бе-
ном Аффлеком, а ще раніше — стосунки з Бредом Піттом. 
Проте до вінця актрису повів зовсім інший Бред. З Фел-
чаком акриса познайомилася під час спільної роботи над 
серіалом «Хор» у 2014 році. Свої стосунки пара довго вип-
робовувала на міцність. І лише через чотири роки закохані 
обвінчалися. ■

НА РУШНИЧОК 

Бред 
та й годі 
Гвінет Пелтроу таємно 
вийшла заміж

■

Гвінет Пелтроу і її Бред.❙

Інф. «УМ».

 Нещодавно актриса Ан-
джеліна Джолі в одному з 
інтерв’ю зізналася, що шкодує 
про своє розлучення з Бредом 
Піттом і сумує за колишнім 
чоловіком. Прихильники пари 
принишкли в очікуванні: не-
вже зіркове подружжя знову 
буде разом? Проте джерело з 
оточення Бреда Пітта розвіяло 
оптимістичні припущення: «Ці 
стосунки закінчені. У Бреда 
немає ні найменшого бажання 

дати їм другий шанс». «Остан-
ні кiлька років були справжнім 
пеклом для Бреда. Він ніколи 
не думав, що жінка, яку кохав і 

з якою одружився, може так до 
нього ставитися», — цитує ви-
дання HollywoodLife інсайдера. 
Про що саме йдеться, джерело 

не уточнює. Проте відомо, що 
в Анджеліни характер не прос-
то «з перчиком», відома акт-
риса має серйозні психологіч-
ні проблеми, які викликані он-
кофобією — боязню захворі-
ти на рак, від якого померла її 
мати. 
 Єдине, чого прагне «ко-
лишній» Джолі, — це отри-
мати повноцінну опіку над 
дітьми, а їх у подружжя, нага-
даємо, шестеро — троє рідних 
і троє прийомних. ■

ОТАКОЇ!

Я не вернусь! 
Пітт не шкодує про розлучення 
з Джолі

■

4 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiв-
нiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +6...+8,  удень 
+12...+14. 

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +6...+8,  удень 
+11...+13.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7,  удень +13...+15.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11,  удень +15...+17.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +3...+5,  удень +11...+13. Моршин: уночi +2...+4,  
удень +11...+13.

Лицедійка, яка не припиняє творити
Окрасою XV Міжнародного театрального фестивалю «Марія» стане ювілейний вечір Лариси Кадирової
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