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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,72 грн 

1 € = 29,37 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Вічно голодна 
Рада

Депутати хотіли підняти 

собі зарплати — мабуть, 

щоб ті відповідали 

курсу долара
стор. 2 »

«Поранені» 
в душу

Виграти 

психологічну битву 

на сході означає 

виграти війну
стор. 6 »

Робота — 
не Вовка, 
або Як Володимир Гройсман пообіцяв розігнати Службу зайнятості 

і не утримувати безробітних
стор. 4 »

ПОМІНЯЄМО ВИВІСКУ 

І У
СУНЕМО 

ПРОБЛЕМУ!

Малюнок  ❙
Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Вийшли 
з СРСР 

п’яницями
ВООЗ оприлюднила дані 

про рівень споживання 

алкоголю у світі
стор. 5 »



СЕРЕДА, 18 СІЧНЯ 20172 ІнФорУМ
«Я впевнений, що перед нами постане завдання в 2017 році вийти 
на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, 
а в подальшому — вже і в Криму. Цим процесом займатимуться поліцейські, 
гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники».

Арсен Аваков 
міністр внутрішніх справ

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ 

 Як жартували соцмережі, у вівторок 
на Грушевського, 5 буде проведено кон-
курс «Зимова засмага-2017». Депутати 
повернулися до роботи з «закордонних 
виборчих округів» (тобто з канікул, які ті 
провели на далеких i не дуже курортах) 
та відразу взялися до діла. Одним iз зако-
нопроектів, який має для парламентаріїв 
першочергове значення, є проект поста-
нови №5573, котрим пропонується підви-
щити посадові оклади голови парламенту 
та депутатів до 25-31 тис. гривень.
 «Турботу» про народ, що несе тягар 
чималих комунальних платежів, постій-
ного здорожчання, а віднедавна — ще й 
укотре «обваленої» гривні, видно відра-
зу. Згаданий документ пропонує збіль-
шити з 1 січня 2017 року посадовий ок-
лад голови Ради до 20 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб, який на 

сьогоднішній день становить 1 544 грив-
ні. Тобто в середньому зарплата спікера 
підвищиться приблизно до 31 тис. гри-
вень.
 Також постанова передбачає підви-
щення зарплат заступників голови 
Ради та членів комітетів, якими є біль-
шість депутатів парламенту. Їхні оклади 
збільшаться до 16,2—19,2 прожитково-
го мінімуму, або 25-30 тис. гривень. Цим 
же документом пропонується затверди-
ти кошторис витрат Ради на 2017 рік у 
розмірі 1,128 млрд. гривень. Напередод-
ні спікер Андрій Парубій суворо попере-
див колег: не зберуться сьогодні на засі-
дання — залишаться без фінансування. 
Аргумент спрацював, i депутати слухня-
но посходилися до сесійної зали, розгля-
нувши (крім власного «шкурного») ще 
декілька питань.
 Так, зокрема, Верховна Рада України 
проголосувала за впровадження єдиного 

електронного квитка. Це — новий прин-
цип оплати у міському та приміському 
транспорті, який, як очікується, підви-
щить прибутковість державного транс-
порту і, як наслідок, приведе до скоро-
чення потреби бюджетного фінансуван-
ня. За таку новацію віддали голоси 265 
народних депутатів. 
 Представляючи законопроект у ході 
засідання Верховної Ради, член депутат-
ської фракції «Народний фронт» Ігор 
Васюник зазначив, що в ході підготов-
ки документа до другого читання було 
враховано поправки, які стосуються 
встановлення додаткових гарантій для 
пільговиків щодо обов’язковості забез-
печення їх електронними квитками для 
проїзду на безкоштовній основі.
 Також парламент заопікувався суд-
ноплавством і розширив коло осіб, що 
мають право плавання в Україні під де-
ржавним прапором. За цей закон у пер-
шому читанні проголосували 234 народ-
ні депутати. Сенс документа в тому, щоб 
надати суднам право здійснення кабо-
тажних перевезень без окремого дозво-
лу центрального органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері транспорту.
 Плюс до всього, Верховна Рада ухва-
лила у першому читанні законопроект 
про запровадження автомобільних доріг 
оборонного значення в Україні — за ос-
нову його підтримали у вівторок 237 де-
путатів. Хотілося б вірити, що підви-
щення статусу деяких автомобільних 
доріг позитивно відіб’ється й на їхньо-
му стані, і так званий «ямковий ремонт» 
залишиться у минулому. 
 Що ж стосується «головної страви 
дня» — фінансування Ради та зарплат її 
«мешканцям», то проект постанови з да-
ного приводу парламентом поки що від-
хилено. Однак до нього нардепи ще по-
вернуться згодом — кошторис Верхов-
ної Ради має бути прийнято в будь-яко-
му разі. Спікер Парубій як компроміс 
запропонував колегам внести зміни в 
постанову, згідно з якими зарплата нар-
депів збільшується не до 20 прожитко-
вих мінімумів, а лише до 15. «А нато-
мість ми могли збільшити фонд поміч-
ників і радників народних депутатів», 
— знайшов Парубій застосування решті 
грошей. Утім питання наразі так і лиши-
лося відкритим. ■

Іван БОЙКО

 Останнiми днями фіксу-
ють зменшення кількості во-
рожих обстрілів, але розслаб-
лятися не слід, вважають у 
Міноборони, адже бойовики 
продовжують застосовува-
ти міномети. За даними ук-
раїнських військових, упро-
довж понеділка окупанти по-
водилися «відносно спокій-
но», адже жодного разу не 
відкривали вогонь iз важко-
го озброєння.
 За словами речника Мін-
оборони з питань АТО Олек-
сандра Мотузяника, на маріу-
польському напрямку, як 
і раніше, бойові дії вели в 
Мар’їнському районі та на 
приморських рубежах. Зок-
рема, 80% усіх обстрілів у 
Приазов’ї припадає на Пав-
лопіль, Гнутове і Широкине. 
Тоді як ворог значно знизив 
свою вогневу активність на 
донецькому напрямку.
 «Єдиним винятком ста-
ла Авдіївка — тут бойовики 
близько двох годин обстрі-
лювали наші позиції з міно-
метів. Вогонь при цьому вели 
одразу з двох різних напрям-
ків. При цьому було випуще-
но 37 мін. Також кілька во-
рожих обстрілів відбулося на 
Світлодарській дузі, в Зайце-
вому та Опитному», — каже 
полковник Мотузяник.  

 Відносно тихо й на лугансь-
кому напрямку, але саме тут, 
у Попаснянському районі, по-
ранено двох захисників Украї-
ни. Сталося це не внаслідок об-
стрілів, а через підрив на міні. 
 Головне управління роз-
відки Міноборони повідом-
ляє, що все більше окупантів 
намагаються уникнути участі 
в бойових діях з Українською 
армією. Тоді як російське оку-
паційне командування нав-
мисно приховує реальну кіль-
кість дезертирів.    
  Публічно командування 
загарбників оприлюднило ві-
домості лише про близько 80 
таких дезертирів, які дисло-
кувалися в районі окупованої 
Кадіївки.
 «Однак реальна кількість 
дезертирів у полку значно 
більша. З метою приховання 
цього факту від російського 
окупаційного командування 
прийнято рішення при підго-

товці зведень вказувати де-
зертирів як таких, що перебу-
вають у відпустках або звіль-
нені зі служби», — йдеться в 
повідомленні розвідки.
  Крім цього, окупанти за-
знають і небойових втрат. Так, 
не вщухає конфлікт між росій-
ськими окупантами і бойови-
ками «ДНР» в окупованому 
Новоазовську. Якщо минулої 
неділі між цими військови-
ми злочинцями сталася масо-
ва бійка, внаслідок якої важкі 

травми отримали два десятки 
чоловіків, то вже в понеділок 
конфліктуючі сторони відкри-
ли вогонь на ураження. 
 «16 січня у 1-му мото-
стрілецькому батальйоні 9 
окремого штурмового мото-
стрілецького полку морської 
піхоти в результаті сутички із 
застосуванням зброї між вій-
ськовослужбовцями Зброй-
них сил Росії та контрактни-
ками з числа місцевого насе-
лення трьох військовослуж-
бовців убито та ще дев’ятьох 
поранено», — повідомляє ГУР 
Міноборони. 
 Морпіхів-окупантів на-
магалися жорстоко вгаму-
вати так звані спецпризна-
ченці «ДНР», які приїхали 
до Новоазовська з Донецька. 
Після цього побиті російсь-
кі морпіхи ледь не масово ба-
жають перевестись до інших 
з’єднань і частин російських 
окупаційних військ. ■

ПЛАНИ

Відходи — 
у доходи 
На Херсонщині переробку 
сміття перетворять 
на прибутковий бізнес 
та нові робочі місця 
Ірина КИРПА

 Сміттєвий колапс ліквідують за до-
помогою будівництва сміттєпереробно-
го заводу в місті Олешки. Під це під-
приємство із сучасною сортувальною 
лiнією та майданчиком для тимчасо-
вого складування відходів виділено 
земельну ділянку площею у майже 23 
га в районі очисних споруд міста. Про-
ект першої черги будівництва вже от-
римав позитивний висновок державної 
експертизи.
 — Згідно з новою нормою закону 
України, мешканців багатоповерхо-
вих будинків прирівняли до власни-
ків будівель приватного сектору, — по-
яснює Олешківський міський голова 
Дмитро Воронов. — Відтепер вони зму-
шені самі укладати договори на виве-
зення сміття. Безумовно, що відразу ж 
після того, як ТОВ «Комунгосп» при-
пинив обслуговувати будинки, ситуа-
ція зі сміттям стала критичною. Лю-
дям необхідно об’єднуватися та ство-
рювати ОСББ для вирішення своїх по-
бутових проблем.
 Відзначимо, що сміття з міста 
Олешки останні кілька років регу-
лярно вивозять на херсонський полі-
гон побутових відходів. На думку де-
путатів Херсонської міськради, це не 
тільки протизаконно, а й небезпечно, 
адже південна область може просто 
потонути у смітті. Питання про те, де 
саме буде розташовано сміттєперероб-
ний завод, у Херсоні або все ж таки в 
Олешках, тривалий час було відкри-
тим через негативну реакцію багатьох 
мешканців на інформацію про те, що 
підприємство побудують поряд з їх-
німи будинками. Тільки зараз спра-
ва зрушила з мертвої точки завдяки 
активній позиції міської влади саме 
Олешків. Відтепер вирішення пробле-
ми  із сміттям впирається лише у по-
шук постійного інвестора будівництва 
сміттєпереробного заводу.
 — У міському бюджеті акумульова-
но понад 400 тисяч гривень для реалі-
зації першого етапу будівництва сорту-
вальної лінії сміттєпереробного заводу, 
— розповів заступник міського голови 
Олешок Сергій Пінькас. — Нами про-
думаний механізм самоокупності та ус-
пішного функціонування підприємства 
з утилізації побутових відходів.
 На думку фахівців, екологічно 
безпечним буде тільки такий завод, 
де відходи не спалюють, а перероб-
ляють за допомогою технології коге-
нерації. Головний інженер польської 
компанії з утилізації твердих побуто-
вих відходів Ян Гралак розповів, що 
застосування такої технології дозво-
ляє переробляти до 80 відсотків сміт-
тя на біопаливо, електроенергію, а та-
кож вторсировину. Лише 20 відсотків 
сміття цілком та повністю утилізуєть-
ся. Відзначимо, що працюючий сміт-
тєпереробний завод може забезпечи-
ти роботою більш як 100 людей: 55 
осіб освоюватимуть робочу лінію та 
ще близько 60 людей — селективний 
збір.
 У Польщі будівництво подібного за-
воду коштує приблизно 15 мільйонів 
доларів. Витрати повертаються вже 
через 6-11 років, після чого завод має 
приносити прибуток. ■

■ НА ФРОНТІ

А ворог уникає бою  
Через внутрішні конфлікти 
і страх загинути окупанти на Донбасі 
все частіше стають дезертирами

■

ПАРЛАМЕНТ

Вічно голодна Рада
Депутати хотіли підняти собі зарплати — мабуть, 
щоб ті відповідали курсу долара

■

ДО РЕЧІ

 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає реальним відновлен-
ня контролю над неконтрольованою ділянкою кордону з Росією на тери-
торії окупованих районів Донецької та Луганської областей упродовж 2017 
року. За його словами, ключовим завданням прикордонників на цей рік є 
повна готовність до взяття державного кордону під контроль.
 «Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це ре-
альність, iз якою нам невдовзі доведеться зіткнутися, і держава має розра-
ховувати на вашу готовність до рішучих дій і волі до забезпечення цього 
процесу», — зазначив Аваков під час колегії Держприкордонслужби.

■

Депутати мають ухвалити кошторис Верховної Ради. Можливо, вони також підвищать собі 
зарплати — принаймні, такий варіант не виключений.

❙
❙
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Тарасова 
пильність
Малий хлопчик 
урятував на пожежі 
свого 80-річного 
дідуся
Людмила НІКІТЕНКО

 Правду кажуть, добре все, 
що добре закінчується. Так ста-
лося недавно і в черкаському 
селі Іркліїв. Там коротке зами-
кання електромережі спричи-
нило загорання всередині жит-
лового будинку. 
 «Пожежу помітив 5-річний 
Тарас, який спав у кімнаті. Від-
чувши запах диму, малий про-
кинувся та побіг у спальню до 
свого 80-річного діда й розбудив 
його», — розповідає «УМ» Кос-
тянтин Проценко, речник Голо-
вного управління ДСНС в Чер-
каській області.
 За його словами, рятуючись 
від диму, що почав заповнюва-
ти приміщення, господар ру-
хався доволі повільно, тож ус-
тиг надихатися продуктами 
горіння. Бригада швидкої ме-
дичної допомоги, яка прибула 
на місце події, госпіталізувала 
чоловіка до реанімаційного від-
ділення районної лікарні.
 А рятувальники боролися 
з вогнем понад чотири години. 
На місці події працювали три 
пожежні підрозділи. Крім  по-
жежно-рятувальної частини, 
також місцеві пожежні коман-
ди зі СТОВ «Канівці» та СТОВ 
«Агро-Ко» із села Мельники.
 Але, на жаль, попри зусил-
ля пожежників, урятувати бу-
динок, який на час прибуття 
перших пожежних розрахун-
ків уже був повністю охоплений 
вогнем, не вдалося. ■

ТРАГЕДІЯ

Прірва 
під снігом
Діти втопилися 
у пожежній водоймі
Ніна РОМАНЮК
Волинь

 Трагічно завершилося свято 
Василя і старий Новий рік для 
мешканців невеличкого села 
Мартинівка, що неподалік Лу-
цька. Двоє місцевих хлопчаків 
віком 10 і 14 років увечері під 
час прогулянки втрапили у во-
дяну пастку, що чекала на них 
біля тваринницької ферми. У 
пожежну водойму, підступ-
но припорошену снігом, спо-
чатку  впав молодший. Йому 
на підмогу кинувся старший 
брат, але обоє хлопчиків вип-
ливти з крижаної води не змог-
ли, хоч iще двоє меншеньких 
побігли до села по допомогу. За 
фактом загибелі дітей розпоча-
то кримінальне провадження, у 
ході якого належить установи-
ти, кому належала ця пожежна 
водойма й чому вона не була ого-
роджена і бодай чимось позна-
чена. ■

■

■
Катерина БАЧИНСЬКА

 Поки весь світ невпинно і швид-
ко розвивав і вкладав гроші у влас-
ні розділи у найбільшій у світі елект-
ронній енциклопедії «Вікіпедія», Ук-
раїна і тут пасла задніх. Проте нещо-
давно стало відомо, що 2017 рік для 
української версії енциклопедії ста-
не по-справжньому новим. Громад-
ськість уже давно акцентувала на не-
достатньому розвитку нашого розді-
лу «Вікіпедії» і намагалася долучи-
ти до цієї справи владу. Нещодавно 
Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман таки підтримав пропозиції гро-
мадськості, спрямовані на розвиток 
україномовного розділу «Вікіпедії», 
і доручив органам виконавчої влади 
вжити у 2017 році заходів задля ус-
пішної реалізації задуму.
 Серед запропонованих громад-
ськістю кроків — внесення змін у 
«Вікі» до навчальних програм з ін-
форматики, географії, історії та літе-
ратури для учнів старших класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 
Як повідомили у департаменті інфор-
мації та комунікацій із громадськіс-
тю секретаріату Кабміну, «це спри-
ятиме суттєвовму розвитку навчаль-
них процесів та освіти в Україні». 
 Крім того, серед запропонова-
ного — можливість підготовки сту-
дентами матеріалів для «Вікіпедії», 
сприяння проведенню української 
частини міжнародного конкурсу 
«Вікі любить пам’ятки», сприяння 
проведенню конкурсу з розміщення 

наукових робіт в українському роз-
ділі «Вікіпедії». Цікаво, що, незва-
жаючи на недостатнє фінансуван-
ня та млявий розвиток, україно-
мовний розділ «Вікіпедії» налічує 
приблизно 650 тисяч статей і посі-
дає в цій категорії 16-те місце серед 
усіх розді лів.
 До речі, нещодавно шквал крити-
ки на адресу української версії «Вікі-
педії» пролунав із Російської Феде-
рації. Україномовна стаття про Іллю 
Муромця «зачепила за живе» росій-
ських чиновників. Особливо бурх-
ливо відреагував на її зміст перший 
заступник голови комітету Ради Фе-
дерації з оборони та безпеки Франц 
Клінцевич. «Добралися і до билин-
них богатирів, вирішивши «прива-
тизувати» Іллю Муромця», — заявив 
російський сенатор, коментуючи 
уривок з української версії «Вікіпе-
дії» про орієнтовне місце народжен-
ня бога тиря.
 «Припускають, що це місто Мо-
ровійськ (нині село Морівськ Козе-
лецького району Чернігівської облас-
ті, Україна) або селище Карачаров 
під Муромом (Російська Федерація)» 
— йдеться в українській версії «Вікі-
педії». Незважаючи на те, що у віт-
чизняній енциклопедії чітко пропи-
сані обидва варіанти, як України, так 
і Росії, російські політики вирішили 
закцентувати саме на «приватизації» 
Іллі Муромця українцями. На думку 
Клінцевича, це свідчить про «непере-
борне бажання української влади ут-
вердити своє історичне первородство, 
яке «межує з маніакальністю». Вод-
ночас у російській версії «Вікіпедії», 
власне, як і в українській, місце на-
родження Іллі Муромця вказується 
теж у двох варіантах.
 Нагадаємо, 15 січня 2001 року 
з’явився перший розділ (англо-
мовний) відкритої багатомовної ме-
режевої енциклопедії «Вікіпедія». 
Це найбільша у світі енциклопедія, 
яку може редагувати, читати, ви-
користовувати кожен інтернет-ко-
ристувач. «Вікіпедія» має 292 мовні 
розділи та містить близько 41 млн. 
статей. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Львів’яни масово скар-
жаться на переповнені сміт-
тєві баки, звідки вже декілька 
днів поспіль не вивозять відхо-
ди. Серед головних причин та-
кої ситуації, за словами керів-
ництва районів, є закриття 
полігону й відмова інших полі-
гонів приймати сміття зі Льво-
ва, що значно ускладнює його 
вивезення з міста.
 Подекуди висота сміттєвих 
«гір» сягає 1,5 метра. «Кожно-
го ранку викидаю сміття і по-
мічаю, як його кількість стрім-
ко зростає. Якщо найближчим 
часом відходи не вивезуть, 
сміттєві гори будуть із людсь-
кий зріст», — каже Михайло, 
що мешкає на вулиці Пасіч-
ній. Його дружина Марія до-
дає, що таке недбальство міс-
цевої влади може викликати 
в місті епідемію. «Ми живе-
мо на першому поверсі, непо-
далік смітників. Сміття звідти 
не вивозять iз початку року, 
його після свят там назбира-
лося втричі більше, ніж зазви-
чай. Маю побоювання, що за 
кілька тижнів там заведуться 
щурі, а вони, як відомо, пере-
носять дуже багато інфекцій», 

— каже жінка. 
 Із минулого тижня не виво-
зять сміття і з-під стін Львівсь-
кої обласної інфекційної лі-
карні, розташованої на Пе-
карській, 24. Така ситуація 
особливо обурює матерів па-
цієнтів, котрі приходять відві-
дувати хворих дітей. 
 І поки львів’яни, затуляючи 
носа, проходять повз перепов-
нені смітники, міський очіль-
ник відпочивав в Італії. Дня-

ми Андрія Садового «засікли» 
на відпочинку в Альпах. Про це 
повідомили у «Фейсбук»-спіль-
ноті «Варта1», посилаючись на 
інформацію від користувача, 
що не захотів називати себе. В 
прес-службі Львівської міської 
ради інформацію про відпочи-
нок міського голови на гірсько-
лижному курорті не підтверди-
ли. «Міський голова перебуває 
у відпустці з 10-го по 13 січня. 
Про місце його відпочинку в 

нас інформації немає», — пові-
домила керівник прес-служби 
Христина Процак.
 Як стало відомо «УМ», цьо-
го року в бюджеті Львова перед-
бачено 125 млн. грн. на вирі-
шення проблем із полігоном 
твердих побутових відходів. 
Це гроші на рекультивацію 
Грибовицького сміттєзвалища, 
придбання ділянки під новий 
полігон та початок його будів-
ництва. Про це під час прес-
конференції заявив директор 
департаменту житлового гос-
подарства та інфраструктури 
ЛМР Сергій Бабак. За словами 
чиновника, початок рекульти-
вації сміттєзвалища стримує 
те, що, згiдно з проектом, пот-
рібно 3,5 га додаткової земель-
ної ділянки.
 Він додав, також 30 млн. 
грн. у бюджеті Львова закладе-
но на придбання земельної ді-
лянки під новий полігон ТВП, 
5 млн. грн. — на виготовлення 
проекту і 10 млн. грн. — на по-
чаток робіт із будівництва но-
вого сміттєзвалища. 
 Нагадаємо, Грибовицьке 
сміттєзвалище закрили з кін-
ця травня минулого року, коли 
там виникла масштабна поже-
жа, а згодом стався зсув сміт-
тя, внаслідок якого загинули 
троє рятувальників, а четвер-
тий чоловік, працівник ЛКП 
«Збиранка», досі значиться як 
безвісти зниклий.
 Львів залишився без полі-
гону відходів. Практично щод-
ня з’являються повідомлен-
ня з різних куточків України 
про виявлення на території об-
ластей сміття, привезеного зі 
Львова. ■

ІНІЦІАТИВА

Не Ілья, а Ілля
Громадськість отримала 
підтримку уряду в 
розвитку україномовного 
розділу «Вікіпедії» 

■

ОЙ, СМЕРДИТЬ!

У кожного — свої вершини
Поки мер відпочивав на італійському курорті в Альпах, у місті 
виростають гори смiття 

■

П’ємонт потопає у відходах.
Фото з сайта portal.lviv.ua.

❙
❙

Світлана 
МИЧКО
Тернопіль

 Т е р н о -
піль ські по-
л і  ц е й с ь к і 
опера тивно 
вий шли на 
слід хулі-
гана, який 
р о з в а ж а в -
ся, стріляю-
чи з пневма-
тичного пістолета по вікнах будинків та авто-
мобілях. За словами начальника відділення 
тернопільської поліції Андрія Гульовато-
го, 15 січня до правоохоронців стали звер-
тися  жителі мікрорайону Дружба із заява-
ми про пошкоджені вікна квартир та транс-
портних засобів. Особу зловмисника вдалося 
встановити швидко — ним виявився 18-річ-
ний молодик без певних занять, любитель 
бойовиків, який буквально на днях придбав 
собі «іграшку» у вигляді пневматичного піс-
толета. Відтак почав забавлятися — спочат-
ку  постріляв по вікнах сусіднього будинку, 
потім, просто з вікна таксі, по маршрутці, в 
якій їхали люди, та припаркованому біля до-
роги авто.
 Як повідомив «УМ» керівник відділу 
комунікації ГУНП у Тернопільській облас-
ті Сергій Крета, всього задокументовано 
10 фактів пошкодження транспортних за-
собів та влучання у вікна житлових будин-
ків (сума збитків встановлюється). Свої дії 
парубок пояснив тим, що... просто випро-
бовував придбаний пістолет. Наразі йому 
інкримінують частину 1 статті 296 Кримі-
нального кодексу України — хуліганство, 
ведеться досудове розслідування. До речі, 
раніше молодик уже не раз потрапляв у поле 
зору правоохоронців. ■

ОТАКОЇ!

Дурень і зброя
Парубок стріляв по вікнах 
і авто задля розваги

■

Наслідок одного з пострілів 
хулігана у вікно автомобіля.

❙
❙



СЕРЕДА, 18 СІЧНЯ 20174 ЕКОНОМІКА
«Ми усвідомлюємо, що через прийняття цього закону (про пенсії) шок 
у наших співгромадян може бути такий самий, як після підвищення 
тарифів».

Андрій Рева
міністр соціальної політики

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Креативності нашим урядовцям не по-
зичати. На попередньому засіданні уря-
ду його глава Володимир Гройсман в 
експресивному тоні торкнувся двох тем 
— підвищення мінімальної зарплати та 
функціонування Служби зайнятості. За 
перше Гройсман сам себе щиро похва-
лив. А от що стосується другого, то Служ-
бі зайнятості було непереливки. Грізний 
Гройсман пообіцяв усіх розігнати. Якщо 
тільки Служба не почне виконувати не 
властиву їй функцію — створювати ро-
бочі місця. Коротко «УМ» цієї теми вже 
торкалася, зараз — більше подробиць.

Гройсман міняє філософію
 «І окремо хочу сказати про Службу 
зайнятості. Я не збираюся утримувати 
Службу зайнятості. Я не збираюся ут-
римувати безробітних. Я збираюся дати 
людям нормальну роботу й нормальну 
заробітну плату», — говорив Прем’єр-
міністр минулої середи. «Зміна цієї фі-
лософії має бути на порядку денному 
тих, хто сьогодні опікується Службою 
зайнятості. Я просив би, щоб ви (зверта-
ючись до міністра соцполітики Реви. — 
Авт.) донесли це до керівництва Служ-
би зайнятості. А ні — то розжену. І при-
ведемо тих людей, хто зможе нормаль-
но ситуацію там налагодити». «Мені ці 
байки статистичні не потрібні, я вже за-
слуховував їх не один раз. Я вважаю, що 
треба змінити модель фінансування: з мо-
делі фінансування служби на модель під-
тримки створення робочих місць», — до-
дав Гройсман. 
 До ефективності чи неефективності 
Служби зайнятості запитань може бути 
багато. Проте незмінним лишається один 
постулат: Служба зайнятості є посередни-
ком між працедавцем, котрий відчуває 
зацікавленість у робочій силі, та пошу-
качем вакантного місця. Звести їх разом 
та «подружити» — це і є завдання Служ-
би. Плюс фіксувати для повноти карти-
ни ті самі «статистичні байки», які так 
дратують Гройсмана. Створювати ж ро-
бочі місця чи якимось чином їх «підтри-
мувати» (що тут мав на увазі глава уряду 
— неясно) аж ніяк не є сферою відпові-
дальності Служби зайнятості. 
 Зазвичай у країнах традиційної де-
мократії цим займаються уряди. Вони 
сприяють освоєнню нових галузей ви-
робництва, де потрібні робочі руки, або 
ж запрошують іноземних інвесторів з го-
товими проектами й потребою в тих, хто 
візьметься ці проекти впроваджувати. З 
України ж інвестори тікають — тільки 
протягом 2016 року відразу кілька вели-
ких компаній покинули наш ринок. На-
приклад, повністю згорнула діяльність 
компанія з виробництва упаковки Tetra 
Pak. Крім того, про намір покинути нашу 
країну заявили і дві великі фінські ком-
панії: виробник фарб Tikkurila оголосив 
про рішення продати завод під Києвом, 
а Ruukki вже вивезла виробничі потуж-
ності, і тепер сендвіч-панелі будуть заво-
зити в країну з Польщі.
 Аналіз причин того, чому так від-
бувається, є окремою розмовою. Серед 
«демотиваторів» — і війна, і політична 
нестабільність, і в цілому погані прогно-
зи розвитку. Хтось із капіталовкладни-
ків призупинив нарощування обертів, а 
хтось і взагалі вивів капітал із нашої де-
ржави. Згідно зі статистикою, протягом 
2016 року реальний сектор економіки 
(передусім енергетика та АПК) отримав 
понад мільярд доларів інвестицій — при 
потребі мінімум 10 мільярдів. Не забу-
ваймо й про корупцію, у світовому рей-
тингу сприйняття якої Україна посіла 
130-те місце зі 168 позицій, опинившись 
поруч з Іраном, Камеруном, Непалом, Ні-
карагуа та Парагваєм. 
 Таким чином, на іноземні капіта-
ловкладення не варто покладати особ-
ливі надії. Слід розраховувати на влас-
ні сили та можливості, а вони в Україні 
доволі скромні. За даними Мінсоцполі-
тики, 30% робочих місць, які пропону-
ють українцям, — це низькооплачувана 
і низькокваліфікована праця. Для ство-

рення привабливих робочих місць де-
ржава збирається стимулювати робото-
давців.
 «У першу чергу, пріоритет зі створен-
ня робочих місць буде в аграрній галузі, 
IT та промисловості. Йдеться не про 
пільги для них, а про створення певних 
умов — створення технопарків, тери-
торій пріоритетного розвитку. Для цього 
при Кабміні створили комітет із розвит-
ку промисловості. Також у нас є інфра-
структурні проекти. У 2016 році було ка-

пітально відремонтовано 1000 км доріг, 
у цьому планується — 2000 км, на що 
буде залучено 40 млрд. грн. Компанії, 
які будуть виконувати ці підряди, оче-
видно, будуть залучати до роботи нових 
людей. Також робочих рук вимагає Укро-
боронпром, і зарплата там росте, і є держ-
замовлення», — говорить Андрій Рева. 

Працює тільки половина
 Що ж, подібні плани є цікаві. Але 
перш ніж продовжувати цю тему, дамо 
врешті-решт визначення українського 
безробітного. Річ у тім, що саме українсь-
ке безробіття онтологічно відрізняється 
від того, що під цим зазвичай розуміють 
у світі. Наш безробітний може бути десь 
прилаштований неофіційно й отримува-
ти зарплату в конверті, що, звісно, ут-
руднює будь-які підрахунки. 
 Недарма відсоток зайнятості дорос-
лого населення України на сьогодніш-
ній день становить лише 52,6%. Ан-
дрій Рева зазначає, що з 26 мільйонів 
осіб працездатного віку офіційну робо-
ту мають лише близько 16 мільйонів 
осіб. Міністр додає, що низький рівень 
заробітної плати українців і брак робо-
чих місць для кваліфікованих працівни-
ків провокує масштабну міграцію части-
ни населення країни. «Наявність знач-

ної кількості робочих місць без вимоги 
до кваліфікації та низький рівень опла-
ти праці призводить до того, що люди 
виїжджають до інших країн у пошуках 
кращої долі», — зазначає Рева.
 А тепер ще трохи «статистичних 
байок». Найсвіжіші дані стосуються лис-
топада 2016 року. Кількість офіційних 
безробітних в Україні, за даними Держ-
стату, протягом цього місяця збільши-
лася на 337,9 тисячі осіб. Водночас, за 
інформацією найбільшого ресурсу з по-

шуку роботи і співробітників — компанії 
Work.ua, кількість вакансій на ринку 
праці України в 2016 році збільшилася 
порівняно з 2015 роком на 62%. А згід-
но із проведеним дослідженням експерт-
но-аналітичного центру HeadHunter Ук-
раїна, за 2016 рік кількість вакансій на 
ринку праці України зросла в середньо-
му по країні на 46% порівняно з 2015 ро-
ком. Отож усе не так погано? 
 З одного боку, так. Українці звикли 
розраховувати самі на себе, не залуча-
ючи до власних клопотів державу. Від-
так той таки ресурс Work.ua є, по суті, 
рекрутинговою компанією, яка част-
ково перебрала на себе функції Служби 
зайнятості. Однак погано те, що значна 
частина працедавців, як і раніше, зали-
шається в тіні. Це погано й для економі-
ки країни, котра недоотримує частину 
податків, і для самих працівників, поз-
бавлених соціального захисту. Тим ча-
сом віце-прем’єр Павло Розенко стверд-
жує, що в нашій державі зафіксовано 1,9 
млн. «класичних безробітних». Під сло-
вом «класичні» Розенко має на увазі те, 
що ці безробітні не отримують доходів 
«ані в легальному секторі економіки, ані 
в нелегальному». Втім звідки у Розенка 
така впевненість щодо нелегального сек-
тору — лишається незрозумілим. 

Вдаримо реформою по відсутності 
реформ
 Та скільки б безробітних в Україні 
не було — 1,9 млн. чи 10 млн. — ці гро-
мадяни потребують допомоги держави. 
Що збирається запропонувати їм уряд, 
крім обіцянки більше їх не утримувати? 
А уряд збирається запропонувати їм… 
ще одну реформу. Цього разу — реформу 
Служби зайнятості.
  Так, за словами віце-прем’єра Ро-
зенка, центри зайнятості відтепер «бу-
дуть навчати, надавати курси. І ці пос-
луги будуть безплатні». Для цього, гово-
рить міністр соцполітики Андрій Рева, 
законодавці напишуть новий закон про 
зайнятість. «Сьогодні у безробітних не-
має ніяких стимулів, щоб іти працюва-
ти. Якщо прожитковий мінімум дорів-
нює мінімальній зарплаті, і цьому ж 
дорівнює допомога з безробіття, то пи-
тання: якщо 1450 грн. можна отримува-
ти, не працюючи, піде людина працюва-
ти за таку зарплату? Тому був зроблений 
перший крок — підняли мінімальну зар-
плату до 3200 грн. Далі черга за створен-
ням робочих місць», — каже Рева. 
 (Зауважимо в дужках, що проблему 
перезавантаження Служби зайнятості 
Павло Розенко — на той час міністр со-
ціальної політики — експлуатує з червня 
2015 року. Один із його постів на Фейс-
буці, присвяченій цій темі, датовано 
25.06.2015. А йдеться в цьому повідом-
ленні про таке: 
  «Сьогодні оголосив старт реформи дер-
жавної Служби зайнятості. Буде утворе-
но національне агентство зайнятості на 
базі існуючої Державної служби зайня-
тості та системи центрів зайнятості. Кар-
динально змінюємо призначення систе-
ми та акценти в її діяльності. Не бюрок-
рати, не чиновники в костюмах, а мобіль-
на, активна і потужна сервісна служба з 
однією вимогою — надання якісних пос-
луг з працевлаштування, профорієнтації, 
перекваліфікації та ін. для населення. Не 
командувати і керувати, а працювати та 
допомагати», — пише Розенко. 
 Через півтора року після цих гучних 
заяв — віз і нині там, хоча деяке пож-
вавлення довкола Служби зайнятості 
спостерігається після критичних слів 
Прем’єр-міністра, зацитованих вище. 
 Чітких обрисів реформа Служби зай-
нятості поки що не набула. Ряд момен-
тів лишається неузгодженим. Напри-
клад, поки що не ясно, чи скоротять пе-
ріод, протягом якого безробітному випла-
чують допомогу (зараз він становить не 
більш як  360 днів протягом двох років). 
Законопроект, який врегулює це питан-
ня, перебуває у стадії розробки. 
 Другий момент стосується дефініцій 
поняття «підходяща робота», як це на-
зиває віце-прем’єр Розенко. Дане понят-
тя, за його словами, планують розши-
рити таким чином, щоб людина не мог-
ла відмовитися від вакансії на підставі 
того, що вона їй «не подобається», як це 
відбувається зараз. «Будемо стимулюва-
ти людину до активної участі в громадсь-
ких роботах», — говорить чиновник.
 Третій нюанс, як стверджують екс-
перти, пов’язаний не лише із тим, аби за-
охотити пошукача роботи погодитися на 
запропонований варіант, а й з тим, щоб 
вмовити працедавця дати офіційне ого-
лошення в державний Центр зайнятості, 
а не розмістити його, приміром, на тому 
чи іншому Інтернет-майданчику. Перше 
обертається для роботодавця більшою 
відповідальністю — адже виплату заяв-
лених ним зарплат і сплаченого з них 
єдиного соціального внеску перевірять 
фіскальні органи. 
 Однак для того, щоб реформа Служби 
зайнятості почала працювати, потрібні не 
лише нові робочі місця, а й доступне креди-
тування. Також потрібно «розігнати всіх 
бойовиків-радикалів, які захоплюють під-
приємства, закрутити гайки перевіряль-
никам і встановити владну вертикаль», — 
говорить економіст Олександр Охріменко. 
Його вердикт невтішний: «Швидше за все, 
реформа закінчиться нічим, на ній тільки 
розкрадуть бюджетні гроші, як це вже не 
раз бувало». ■

Є ПРОБЛЕМА

Робота — не Вовка, 
або Як Володимир Гройсман пообіцяв розігнати Службу 
зайнятості і не утримувати безробітних

■

В Україні не працює половина дорослого населення, стверджує уряд. Або працює 
неофіційно, бо жити таки на щось треба.

❙
❙
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моментів лишається неузгодженим. Наприклад, поки що не ясно, 
чи скоротять період, протягом якого безробітному виплачують 
допомогу (зараз він становить не більш як 360 днів протягом двох 
років). Законопроект, який врегулює це питання, перебуває у стадії 
розробки.
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Відгородись від 
недоброго сусіда
Литва вже навесні почне 
споруджувати паркан на кордоні 
з Росією
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Литва побудує 135-кілометрову огорожу на кордоні 
з Калінінградською областю, повідомляє інформагенція 
«Делфі». Нині цей кордон визначають тільки спеціаль-
ні символи і смуга землі завширшки 13 метрів. Вартість 
будівництва паркану становитиме 3,6 млн. євро. Ці кош-
ти вже передбачені у бюджеті країни. Роботи фінансу-
ватимуть як iз державної скарбниці, так і з фондів єв-
роспільноти. Монтаж огорожі орієнтовно почнеться на-
весні поточного року, а в 2018 році її ще й оснастять су-
часною системою моніторингу.
 Міністр внутрішніх справ Еймутіс Місюнас зазна-
чив, що рішення посилити охорону на кордоні з Росією 
ухвалено з метою обмеження контрабанди та врахову-
ючи геополітичну ситуацію. Міністр нагадав події 2014 
року, коли росіяни у прикордонній зоні викрали офіце-
ра спецслужб Естонії. «Стіна є ознакою того, що сусід-
ню державу ми сприймаємо як можливого агресора», — 
сказав Місюнас.
 Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс додав, 
що огорожа також має забезпечити економічну безпе-
ку Литви. «У нашій програмі чітко вказано мету — щоб 
до 2020 року кордон iз Білоруссю та Калінінградською 
областю Росії охоронявся за допомогою спеціальних за-
собів. Це забезпечить передусім нашу економічну безпе-
ку, також будуть вирішені питання нелегальної мігра-
ції», — сказав глава уряду журналістам. За його слова-
ми, такі заходи також необхідні для гарантування кон-
тролю східного кордону Євросоюзу. 
 Як повідомляють литовські ЗМІ, безпеку на кордоні 
з Росією також мають намір зміцнювати Латвія й Ес-
тонія. Естонці в 2018 році планують побудувати висо-
кий, на 2,5 метра, паркан уздовж 108-кілометрового 
кордону з Росією, а латиші поставлять паркан завдовж-
ки 90 кілометрів. ■

СТАТИСТИКА

Вийшли з СРСР 
п’яницями
ВООЗ оприлюднила дані про рівень 
споживання алкоголю у світі
Ігор ВІТОВИЧ

 З нагоди проведення цього місяця своєї 140-ї сесії Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я оприлюднила низку звітів, зокрема вчора подано звіт 
про рівень споживання алкоголю у 191 країні світу. Показово, що до десят-
ки рекордсменів за кількістю спожитого впродовж минулого року чистого 
алкоголю на кожного мешканця віком 15 і старше років потрапили здебіль-
шого країни, які колись входили до складу СРСР. Перша десятка найбільш 
питущих країн світу виглядає наступним чином (у дужках подано кількість 
чистого спирту на душу населення): Молдова (17,4), Білорусь (17,1), Лит-
ва (16,2), Росія (14,5), Чехія (14,1), Україна (13,9), Андорра (13,8), Румунія 
(12,9), Сербія (12,6) та Австралія (12,6). 
 У випадку Чехії пояснення просте — ця нація споживає найбільше у світі 
пива на одну особу. У випадку Андорри пояснення інше — в цій країні від-
сутній податок на додану вартість, тому з андоррського «дьюті фрі» масо-
во вивозять спиртне гості зі всього світу. 
 Показово, що в країнах-виноробах випивають значно скромніше: так, 
Угорщина перебуває на 14-му місці (12,4), Греція — 43-му (9,3), Франція 
— 20-му (11,6), Чилі — на 44-му (9,3), а Італія — на 97-му (6,1). Зрозумі-
ло, що на останніх позиціях списку ВООЗ розташовані мусульманські краї-
ни, де вживання алкоголю заборонено релігією. 
 Фахівці ВООЗ провели велетенську роботу, бо подали рівні споживання 
алкоголю за роками і також розшифрували структуру споживання спиртно-
го, тобто чого і скільки випито (горілки, вина, пива тощо). З цього звіту наве-
демо лише «алкогольний портрет» українців. На часовому відтинку 1980—
2010 років українці найбільше пили на початку 80-х років минулого століт-
тя, в першій половині 90-х років, і рекордна кількість споживання алкоголю 
датується 2003—2004 роками. Варто зазначити, що споживання алкоголю 
в Україні поступово зменшується. За період 2003—2005 рокiв ми спожива-
ли в середньому 14,3 літра чистого спирту на душу населення, старшого 15 
років, а за період 2008—2010 років цей показник знизився до 13,9 літра. 
Найбільше у нас п’ють міцних алкогольних напоїв (48%), ще 40% — пива, 
8% — вина та 3% у вигляді інших напоїв із вмістом спирту. Цікаво, що, за 
даними ВООЗ, 35,9 відсотка українських жінок узагалі не вживають алко-
гольних напоїв, а серед чоловіків таких — 26,5 відсотка. ■

■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Турецька поліція за-
арештувала головного 
підозрюваного в нападі 
на стамбульський клуб 
«Рейна» в новорічну ніч, 
повідомляє турецька де-

ржавна Анатолійська ін-
формагенція. Його за-
тримали в Есеньюрті — 
районі провінції Стамбул. 
Раніше глава МЗС Туреч-
чини Мевлют Чавушоглу 
заявив, що правоохорон-
ним органам вдалося вста-

новити особу стамбульсь-
кого терориста. Ім’я зло-
чинця міністр не назвав, 
але ЗМІ повідомляють, 
що йдеться про 34-річно-
го вихідця з Узбекистану 
Абдулкадіра Машаріпо-
ва, який був членом цен-
трально-азійського осе-
редку терористичної ор-
ганізації «Ісламська де-
ржава», а до Туреччини 
проник у січні минулого 
року. Крім нього, в стам-
бульській квартирі, де пі-
дозрюваний мешкав iз чо-
тирирічним сином, були 
затримані три жінки і 
чоловік, вихідці з Кир-

гизстану. Раніше напад-
ник орендував кварти-
ру в турецькому місті Ко-
нья з дружиною і двома 
дітьми.
 Нагадаємо, в ніч на 
1 січня невідомий чоловік 
відкрив вогонь біля вхо-
ду до популярного нічно-
го клубу «Рейна» в Стам-
булі, застреливши полі-
цейського, а потім про-
довжив стрілянину в 
приміщенні. В результаті 
нападу 39 осіб загинули і 
65 були поранені. Відпові-
дальність за теракт узяло 
на себе угруповання «Іс-
ламська держава». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У США помер 82-річний аст-
ронавт Юджин («Джин») Сернан, 
який останнім iз землян ходив по-
верхнею Місяця. Про його смерть 
повідомила американська косміч-
на агенція НАСА, яка висловила 
свій сум у зв’язку з цією втратою.
 Юджин Сернан народився 14 
березня 1934 року в Чикаго, штат 
Іллінойс. Був пілотом американсь-
ких ВПС. 1963 року НАСА відібра-
ла його як одного з чотирьох астро-
навтів, яких готували до польоту 
на Місяць. 1969 року Сернан узяв 
участь у польоті космічного кораб-

ля «Джеміні ІХ» як другий пілот. 
Того ж року в рамках космічної 
місії «Аполлон 10» висадився на 
Місяць і пройшов його поверхнею 
дев’ять миль. Але до історії космо-
навтики капітан Сернан увійшов 
завдяки останній місячній місії 
«Аполлон 17» у грудні 1972 року, 
капітаном якої він був, коли впо-
довж трьох днів перебування на 
супутнику Землі збирав дані про 
цей найближчий до нас косміч-
ний об’єкт, а перед відльо том на 
Землю зробив зворушливий жест 
— написав на місячній поверхні 
ініціали своєї доньки. З цієї місії 
астронавти привезли найбільше 

проб місячного ґрунту — 115 кі-
лограмів.
 Юджин Сернан провів у кос-
мічному просторі 566 годин і 15 
хвилин, з яких 73 години — на по-
верхні Місяця. Астронавт вийшов 
на пенсію в липні 1976 року після 
20 років служби в американській 
армії. Він був одним iз двох астро-
навтів, які літали на Місяць двічі 
і залишили свій слід на його повер-
хні. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Розрив між найба-
гатшими та найбідніши-
ми людьми у світі сяг-
нув рекордного рівня, 
констатує міжнарод-
не об’єднання організа-
цій у боротьбі з бідністю 
Oxfam. Згідно з доповід-
дю об’єд нання, опублі-
кованою 16 січня, вісім 
найбагатших мільяр-
дерів світу володіють ба-
гатством, яке перевищує 
статки 3,6 мільярда най-
менш забезпечених лю-
дей.
 Так, у власності вось-
ми найбагатших людей 
планети в 2016 році пере-
буває близько 400 міль-
ярдів євро, а 3,6 мільярда 
найбідніших людей світу 
мають у своєму розпоря-
дженні близько 384 мі-
льярдів євро. Один відсо-
ток найбагатших людей 
світу володіє 50,8 відсо-
тка світових статків. Ми-
нулого року в аналогіч-
ній доповіді організації 
було зазначено, що стат-
ками, які є рівнозначни-
ми власності 3,6 мільяр-
да найбідніших людей, 
володіють 62 мільярде-
ри, інформує «Німецька 
хвиля» з посиланням на 
звіт Oxfam. 

 Кричуща нерівність 
існує не лише в країнах 
«третього світу», а й у Єв-
ропі. І йдеться тут навіть 
не про Україну. Чверті 
усіх дітей, які прожива-
ють у країнах Європей-
ського Союзу, загрожує 
бідність та соціальна ізо-
ляція. Згідно з даними 
статистичної служби Єв-
ростат, які були опри-
люднені 16 листопада ми-
нулого року, у зоні ризи-
ку в країнах ЄС перебува-
ють понад 25 мільйонів 
дітей. Навіть у багатій 
Німеччині збільшилась 
кількість дітей, які зрос-
тають у злиднях. Тако-
го висновку дійшло до-
слідження, оприлюднене 
Фондом Бертельсманна 
у вересні минулого року. 
Науковці виявили, що 
майже два мільйони дітей 

у Німеччині нині зроста-
ють у сім’ях, які живуть 
на соціальну допомогу, 
— цей показник є вищим, 
ніж п’ять років тому. 
 Особливо Oxfam роз-
критикувала податко-
ве навантаження на за-
робітну плату праців-
ників, податкові пільги 
для компаній та сумно-
звісні «офшори». «Ба-
гато мільярдерів майже 
не платять податків, за 
допомогою «податкових 
гаваней», щоб прихова-
ти свої гроші… Склала-
ся ситуація, коли міль-
ярдери платять (пропор-
ційно) менше податків, 
ніж їхні прибиральниця 
чи секретар. Це безумс-
тво. Ми бачимо, як їхнє 
багатство лише зростає», 
— зазначає Макс Лоусон, 
радник Oxfam із питань 

політики. Наприклад, 
у Кенії податкові піль-
ги для компаній позбав-
ляють країну необхід-
них доходів. У 2011 році 
скарбниця країни втра-
тила понад мільярд євро 
через особливі еконо-
мічні зони. Водночас 2,2 
мільйона людей у Най-
робі працюють нелегаль-
но, без соціального за-
хисту та приречені жити 
в убогих нетрях.
 В Oxfam заклика-
ють світових лідерів пе-
рейти від балачок до ре-
альних кроків для подо-
лання цієї загрозливої 
тенденції. В організації 
прогнозують, що у разі 
подальшого зволікання 
у світі зростатиме невдо-
волення нерівністю, що, 
у свою чергу, призводи-
тиме до кардинальних 
політичних змін, на зра-
зок виходу Великої Бри-
танії зі складу Євросою-
зу чи обрання президен-
том Сполучених Штатів 
Дональда Трампа. 
 «Це непристойно, що 
таке багатство зосеред-
жене у руках кількох лю-
дей, коли десята частина 
населення планети живе 
на менш ніж два дола-
ри на день», — зазначи-
ла виконавчий директор 
Oxfam Вінні Бяніма, яка 
братиме участь у всесвіт-
ньому економічному фо-
румі в Давосі, що відбу-
деться 17-20 січня. На її 
думку, така нерівність та 
життя у злиднях сотень 
мільйонів людей призво-
дить до підриву принци-
пів демо кратії та до роз-
колу у суспільствах. ■

НЕРІВНІСТЬ

Кого люблять гроші?
Вісім найбагатших людей світу мають більше статків, 
ніж половина населення Землі

■

Ситий голодного не розуміє.❙

ВТРАТИ

Останній із тих, чия 
нога ступала на Місяць
Помер американський астронавт Юджин Сернан

■

ТЕРОРИЗМ 

Узбецький месник 
Затримали підозрюваного в нападі 
на стамбульський клуб

■

Юджин Сернан літав на Місяць двічі. ❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Війна ставить до психіки зовсім 
інші вимоги, розвиває якості, 
що можуть заважати в мирному 
житті. Люди повертаються з неї 
пораненими, навіть якщо їх не 
зачепило кулями чи осколками, 
учорашні бійці у колись звично-
му побуті часто не справляють-
ся з психологічними та прости-
ми життєвими труднощами. 
І якщо в перший рік бойових дій 
на сході найбільшою пробле-
мою вважалось отримання ста-
тусу учасника АТО, то сьогод-
ні, за словами бійців, потрібна 
саме психологічна підтримка та 
допомога в адаптації до мирно-
го життя. 

Із передової — в міністерство 
 За рік психолог Олена 
Григор’єва об’їздила весь бу-
ремний український схід. Вона 
не з розповідей знає про стани, 
що їх переживають солдати й у 
зоні конфлікту, і після служ-
би. А ще, окрім солдат, волон-
тер серйозно стурбована долею 
та психологічним настроєм ді-
тей прифронтової зони. Пере-
буваючи в складі волонтерсько-
психологічної групи, котра пра-
цювала й із дітьми, Олена разом 
iз колегами розробила та вида-
ла декілька методичних ре-
комендацій для батьків, учи-
телів, вихователів дитсадків iз 
реабілітації дітей дошкільного 
віку, які пережили екстремаль-
ні події. Там психологи доступ-
но розповідають, що відбуваєть-
ся з дитиною в період сильного 
психологічного напруження, 
як дорослим поводитися з нею, 
як гратися, як розмовляти...
 Із метою створення вели-
кої команди, яка працювала 
б на прифронтовій території, 
Григор’єва зверталась у різ-
ні організації. Зокрема й до 
ЮНІСЕФ, однак відгуку не от-
римала, адже статут міжнарод-
них організацій забороняє на-
правляти фахівців у зону не-
безпеки. Це підштовхнуло до 
очевидного рішення: необхід-
но самотужки створювати таку 
систему. З цим завданням Оле-
на Григор’єва і прийшла на ро-
боту в Міністерство соцполіти-
ки: спираючись на власний до-
свід, формує пропозиції до зако-
нопроектів. 
  «Я розумію психологічну 
проблематику нашої армії, а 
тому, думаю, мені вдасться ви-
будувати те, що насправді пра-
цюватиме, — упевнена Олена. 
— А реабілітацію потрібно за-
конодавчо прописати всередині 
військового формування, щоб 
бійці проходили її перед демо-
білізацією».

«За що нам усе це?»
 На думку Олени Григор’євої, 
на лінії розмежування мають 
працювати мобільні бригади. 
Психолог розповіла про одну з 
перших поїздок у складі пси-
хологічної кризової служби 
у школу Станиці Луганської. 
Спочатку хвилин сорок безпе-
рервно лився потік сліз та істе-
рик, як від дорослих, так і від 
дітей. Вони кричали: «От чого 
ви сюди приїхали, психологи, 
що ви нам зробите, чим ви нам 
допоможете?!.. За що нам усе 
це?! Подивіться, що вже бачи-

ли наші діти. Подивіться, що 
відбувається довкола...». Цим 
людям потрібно було кудись 
вихлюпнути той біль, що нако-
пичився за весь час.
  Згодом, коли емоції вгаму-
вались і всі заспокоїлись, пси-
хологи змогли почати працюва-
ти. Олена вважає, що тим, у кого 
вони побували, пощастило. Вони 
змогли скинути негатив. А скіль-
ки ще людей, морально «поране-
них» війною, залишається поза 
увагою фахівців?

«Або виживе з групою, 
або уб’є всіх»
 Однак прописати правильні 
дії у законі — не проблема. Го-
ловне, щоб було вольове рішен-
ня їх утілити. «А інакше, — по-
яснює новоявлений чиновник, 
— будуть продовжуватись про-
блеми, у тому числі й розстрі-
ли демобілізованими атовцями 
поліцейських (як у Дніпрі) і т.д. 
До речі, для мене в цій трагіч-
ній історії все зрозуміло: боєць, 
котрого, скажімо, два роки 
вчили вбивати кожного, хто зі 
зброєю йде на нього, на інстин-
ктивному рівні також хапаєть-
ся за зброю. Тобто, коли на ньо-
го пішли двоє поліцейських зі 
зброєю, він просто не міг зроби-
ти інакше. Людина без психо-
логічної підготовки на мирній 
території продовжує функціо-
нувати в режимі реальної вій-
ни. Воїна вчили вбивати, й він 
звик так вирішувати проблему. 
У дії розвідника закладено: або 
він виживе разом з групою, або 
уб’є всіх. Тому потрібно, щоб iз 
ними працював психотерапевт, 
зняв психоемоційну напругу, 
направляючи спосіб мислення 
для мирного середовища. Хтось 
має учорашнього бійця навчити 
«перемикатись».
 Схожа ситуація і з тими, хто 
побував у полоні. Їх визволили, 
привезли, допитали в СБУ і все. 
У людини немає документів, у 
неї шоковий стан, і, висловлю-
ючись психологічною терміно-
логією, виучена безпомічність 
— вона сиділа за ґратами й нічо-
го не робила. Тому після полону 
також необхідна дуже серйозна 
психологічна реабілітація.

Психічна атака: «всі 
командири — зрадники» 
 За рік у зоні бойових дій во-
лонтер-психолог виокремила 
ще декілька проблем. 
 У бійців унаслідок психіч-
ної травми спостерігається по-
рушення сну, проблеми адап-

тації, невмотивована агресія, 
тривожність, зниження уваги, 
пам’яті і спастика (тобто над-
звичайне напруження тіла, що 
викликає соматичні захворю-
вання).
 Але є ще один психологіч-
ний «хук» від агресора: розроб-
лена тактика деморалізації бій-
ців, через втовкмачування, що 
всі командири — зрадники, а це 
викликає панічні настрої. 
 «Наші північні сусіди дуже 

добре й серйозно продумали цю 
тактику. На лінії розмежування 
з телеекранів (українське ТБ там 
не транслюється), де мовлять 
лише «ДНР» і російські телека-
нали, та через мережу спеціаль-
но розповсюджуваних чуток без-
перервно ллється: «всі команди-
ри — зрадники, всіх «злили», 
все пропало», — ділиться спос-
тереженнями Олена. — Нашим 
ворогам потрібно, щоб українсь-
кий солдат думав, що в нього по-
гане командування, і тоді він, в 
екстрених випадках, може зали-
шити поле бою».
 Проти майже кожного ко-
мандира була розвернута диск-
редитуюча інформаційна кам-
панія. 

 

І над цим психологам-волонте-
рам також доводиться працюва-
ти. Боротьба з деморалізацією 
армії — це величезний шмат ро-
боти, яким, на жаль, ніхто, крім 
волонтерів, не займається.

Психологічний «коток» 
по наших дітях
 Діти прифронтової зони — 
окрема проблема. На психо-
логічному рівні фахівцям зро-
зуміло: по-перше, дітям по-

трібно лікувати розлади сну. 
Поряд iз цим ідуть потреби бо-
ротьби зі спазмалітичними по-
рушеннями або захворювання-
ми на нервовому ґрунті, особ-
ливо косоокістю. Остання про-
явилася з початку бойових дій, 
а коли діти проходять реабіліта-
цію десь подалі, скажімо, в ди-
тячому таборі, порушення зору 
проходить. 
 Однак російській пропаган-
ді ми наразі серйозно протисто-
яти не можемо. Українські те-
леканали агресори глушать. 
Нам робити те саме з ворожи-
ми юридично неправильно, бо 
це вважатиметься порушенням 
свободи слова. Українську теле-
вежу окупанти вкрали. 

 Тому вільно через телека-
нал «ДНР» оголошується на-
бір нашої молоді в танкові вій-
ська «ДНР» — «ЛНР». Під цим 
впливом наших (!) дітей одяга-
ють у російські пілотки і застав-
ляють марширувати з російсь-
кими прапорами. Мілітаризую-
чи, дітям нав’язують ворожий 
пріоритет ціннісного вибору та 
моральнi. З пелюшок втовкма-
чується, що українці — це воро-
ги, що ми злі, що нас потрібно 
ненавидіти, що такої держави, 
як Україна, взагалі не існує...
 Росія готує з цих дітей зом-
бі, налаштованих проти нас. І з 
них може вирости декілька де-
сятків тисяч гіпотетичних на-
ших «смертельних ворогів» на 
нашій же території. 
 «Я з жахом думаю, скільки 
сил потрібно буде вкласти у від-
новлення нашого ментального 
українського світогляду і в до-
рослих, і в дітей після повер-
нення окупованих територій, — 
констатує Олена Григор’єва. — 
Наразі відновлення трансляції 
нашого телебачення там немож-
ливе, тому як варіант потрібно 
залучати психологів, громад-
ські організації, котрі працю-
вали б безпосередньо з кожним, 
протидіючи пропаганді ворога. 
Там потрібно розширювати сві-
домість; працювати над розвит-
ком критичного мислення. І ті 
фінансові витрати, що можуть 
піти зараз, — ніщо порівняно з 
тим, що ми своєю бездіяльністю 
можемо отримати в майбутньо-
му...» ■

ПО ІНШИЙ БІК ВІЙНИ

«Поранені» в душу
Виграти психологічну битву на сході означає виграти війну

■

Серед бійців.❙

Олена біля снаряда, що впав, але не розірвася.❙Лєна Григор’єва у бліндажі.❙

Спочатку хвилин сорок безперервно лився потік 
сліз та істерик, як від дорослих, так і від дітей. Цим 
людям потрібно було кудись вихлюпнути той біль, що 
накопичився за весь час.
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Дніпро

Початок нинішнього року ско-
лихнув Дніпро та його околиці 
бурхливими подіями, що навіть 
міський голова Борис Філатов 
закликав Генерального проку-
рора Юрія Луценка та міністра 
внутрішніх справ Арсена Ава-
кова не залишати поза увагою 
ситуацію, що склалася в місті 
протягом останніх днів. Якщо 
сам мер б’є на сполох з приводу 
ситуації з бандитизмом, яка по-
чала виходити з-під контролю, 
то що вже говорити про простих 
смертних...

«Реальний розстріл, на тлі 
якого Пашинський — ангел»
 «Містом, не криючись, за 
мовчазного сприяння «пра-
воохоронців», пересуваються 
люди в масках, які б’ють кому-
нальників і трощать техніку. До 
вечора очікується прибуття ще 
близько 300 «тітушок» iз Криво-
го Рогу і Запоріжжя», — напи-
сав Борис Філатов у соцмережі.
 Початком таких бурхливих 
подій став різдвяний день 7 січ-
ня. Озброєні невідомі увірвали-
ся до одного з особняків у Ново-
олександрівці, розташованій за 
три кілометри від Дніпра. Коли 
ж господарі викликали за до-
помогою кнопки тривоги спів-
робітників охоронної фірми, на-
падників це ніскільки не вга-
мувало. Охоронців узяли в за-
ручники, зв’язали, подубасили 
по ребрах, мешканців будинку 
втихомирили скотчем. Коли ж 
на місце події прибули керівник 
цієї фірми ще з двома співробіт-
никами та молодий чоловік iз ві-
деокамерою, їх буквально роз-
стріляли.
 «Приїздить поліція, маши-
на розстріляна рейдерами, бла-
го, всі живі, машина в решето. 
Реальний розстріл, на тлі яко-
го Пашинський — ангел (хоч 
чорт)», — написав у соцмережі 
депутат Криворізької міської 
ради Микола Колесник.
 «Вони вивели мою маму і 
брата з погрозами під дулами 
автоматів, а коли приїхали жур-
налісти з представником фірми, 
то їх обстріляли і закидали гра-
натами. Я не уявляю, що було б, 
якби в будинку в цей час були 
мої діти», — повідомила у свою 
чергу одна з господарок особня-
ка Анна Марченко.
 Як розповіла жінка, у них 
триває судовий процес iз банком, 
у якому будинок є забезпеченням 
кредиту. І хоч кінця-краю цій тя-
ганині поки що не видно, законні 
власники дізналися, що їхню осе-
лю примудрилися недорого про-
дати. Зроблено це було шляхом 
підроблення підпису пані Анни 
на договорі з адвокатом, яка від 
її імені, підробивши ще й підпис 
судді, забезпечила видачу доку-
мента про володіння будинком 
на іншу особу. І хоч за цим фак-
том наразі відкрито криміналь-
не провадження, новоявлені гос-
подарі вдалися до послуг «тіту-
шок». 
 Цю «іншу особу» жіночої 
статі (пані адвоката) правоохо-
ронці затримали, а молодиків з 
автоматами... відпустили.

Напад на «снігову комісію» 
 А 12 січня в обласному цент-
рі невідомі в масках скоїли зух-
валий напад на службовий мік-
роавтобус комісії міської ради, 
яка перевіряла якість прибиран-
ня... снігу на вулицях міста. У са-
лоні авто перебували близько де-
сяти представників різних ко-
мунальних служб і підприємств. 
Позашляховик «Лендкрузер» пе-
ресувався за ними години з півто-
ри, аж доки не підрізав мікроав-

тобус. Надалі все відбувалося, не-
мов у кіно, — невідомі підбігли до 
авто і почали його трощити. 
 «Ззаду удар по кузову мік-
роавтобуса, розбивають бокове 
скло. Слава Богу, ніхто не пос-
траждав, скло не посипалося 
в очі, хоча там були члени ко-
місії. Після цього почули два 
удари, після яких почалося ши-
піння повітря, ми зрозуміли, що 
двоє коліс були прорізані. Мо-
лодик, десь приблизно зростом 
180, розмахується тротуарною 
плиткою і кидає просто в лобове 
скло», — розповів Олексій Ко-
чура, заступник голови міської 
комісії з санітарного стану міс-
та Дніпро.
 Саме після цього Борис Філа-
тов і звернувся до очільників 
Генпрокуратури та МВС.

«Тітушок» зібрав мер»?
 Проте наступного дня піс-
ля зухвалого і малозрозумілого 
щодо мотивації нападу на «сніго-
ву комісію» події набули нових 
обертів, мимоволі засвідчивши, 
хто за цим може стояти. Адже 
під стінами облдержадмініст-
рації зібралися підприємці, які 
протестували проти зініційо-
ваного міською владою демон-
тажу білбордів, кіосків, звину-
вачуючи мера Бориса Філатова 
у рейдерстві і вимагаючи його 
відставки, адже такі дії міської 
влади знищують дрібний і серед-
ній бізнес. Помічена тут була і 
партія «Громадська сила», очо-
лювана старожилом дніпровсь-
кого політикуму Загідом Крас-
новим. Не так давно він боров-
ся за мандат депутата Верховної 
Ради по одному з виборчих ок-

ругів в обласному центрі, який 
вивільнився внаслідок того, що 
обраний раніше до українсько-
го парламенту саме у ньому Бо-
рис Філатов у запеклій боротьбі 
за посаду міського голови пере-
міг відомого в Україні ставлени-
ка «Опозиційного блоку» Олек-
сандра Вілкула. Проте Красно-
ву і цього разу стати нардепом 
не поталанило, хоч вiн i посів по-
чесне друге місце з-поміж близь-
ко шести десятків кандидатів.
 Борис Філатов після цього у 
соцмережі закликав Загіда Ген-
надійовича з політики піти вза-
галі. Але такого бажання Крас-
нов поки що не виявив. Навпа-
ки, час від часу проявляє ак-
тивність різними способами, 
вочевидь скерованими на те, 
щоб дошкулити саме Філатову.
 «Мер міста взяв собі під-
хід, що людей, які його крити-
кують і не згодні з його пози-
цією, потрібно знищувати. Він 
зібрав «тітушок» з Білої Церк-
ви, Запоріжжя та інших міст. 
Одягнув їх у камуфляжну фор-
му і хотів подати, що це зроби-
ла якась інша сторона. Тут пи-
тання навіть не в білбордах, а в 
тому, є закон у нас у країні чи не-
має», — так сформулював Загід 
Краснов свою позицію щодо ос-
танніх подій.
 Не надто церемонився у вис-
ловлюваннях і сам Борис Філа-
тов, написавши у «Фейсбуці»: 
«Міські божевільні, войовничі 
бабусі, студенти з гуртожитків, 
бажаючі підзаробити по 100 гри-
вень, старші зі списками. Бідні, 
знедолені люди і депутати міськ-
ради, які рвуть перед ними гор-
лянку. Декілька каденцій. Кон-

дові злодюги. Агресивні незда-
ри. «Кришувателі» кіосків, 
маршруточників і парковок... 
Лузери, що втратили надії, вже 
відкрито проголошують на мі-
тингу, що вони скрізь «у частці 
і в темі», а «хуліган Філатов їх 
зору позбавляє».

Нова посада судді-сепаратиста
 Утім, на питання, «чим же 
завинила «снігова комісія», 
яка, не доводиться сумніватися, 
просто потрапила «під роздачу» 
у протистоянні міського голови 
і старожила місцевого політику-
му, відповіді так і немає. В яких 
формах це протистояння може 
виявитися й надалі, передбачи-
ти справді важко... 
 Тим більше що пан Філатов і 
сам дає підстави для розмов. Ось 
і на вищезгаданому мітингу під 
стінами Дніпропетровської ОДА 
багато говорили про сумнівну 
постать Валерія Чорнобука. На 
час окупації Криму Росією він 
перебував на посаді голови Апе-
ляційного суду Автономної Рес-
публіки й у відомому інтерв’ю 
Центру журналістських розслі-
дувань заявляв, що залишаєть-
ся працювати і буде сприяти пе-
реходу судів на півострові на су-
дочинство згідно з законодавс-
твом країни-агресора. Коли ж 
Валерія Чорнобука загарбники 
оголосили персоною нон-грата, 
тобто виявився непотрібним і їм, 
він не лише заявив про вірність 
Україні, а й готовність служити 
в Українській армії, до лав якої, 
зрештою, й потрапив. А потім 
указом Президента України був 
призначений суддею Апеляцій-
ного суду Дніпропетровської об-

ласті, пропрацювавши на цій по-
саді, щоправда, недовго. За най-
поширенішою версією, йому 
довелося з цієї посади піти на-
самперед унаслідок протестів 
громадськості.
 Тепер же Валерій Чорно-
бук опинився у штаті Дніпро-
петровської міської ради, та 
ще й відповідальним за питан-
ня безпеки! І саме ця тема ста-
не головним козирем для опо-
нентів мера принаймні найбли-
жчим часом. Адже вже минулої 
неділі на одному з інтернет-сай-
тів з’явилася публікація про 
всі перипетії долі Валерія Чор-
нобука. При цьому її преамбу-
ла на двозначність не страждає: 
«Дніпропетровська міськрада 
стала рідним домом для зрадни-
ків і сепаратистів, які відкрито 
підтримали російську агресію. 
Зображаючи з себе запекло-
го патріота і захисника регіону 
від «русского міра», мер міста 
Борис Філатов дає роботу і пла-
тить зарплату тим, хто відкрито 
закликав визнати владу російсь-
ких окупантів у Криму». 
 Також повідомляються пе-
рипетії того, яким чином Ва-
лерій Чорнобук дійшов до тако-
го життя, що став себе позиціо-
нувати як патріот України.
 «Як повідомляли ЗМІ, Чор-
нобук розраховував, що угрупо-
вання Аксьонова — Константи-
нова залишить його у кріслі го-
ловного судді Криму, однак у 
«нової влади» виявилося своє 
бачення на керівництво судо-
вої гілки, тому Чорнобука прос-
то викинули з суду, як відпра-
цьований матеріал. Зрозуміло, 
що поведінкою судді-зрадника 
зайнялися відповідні органи, 
але у підсумку особисто Пре-
зидент України Петро Поро-
шенко його амністував. Цьому 
сприяла піар-акція, яка була 
влаштована для обілення зрад-
ника. Чорнобука для красивої 
картинки формально записали 
в батальйон територіальної обо-
рони, влаштували директором 
лазні. Після цього зняли кiлька 
замовних сюжетів, написали де-
кілька замовних статей, на яких 
сепаратист позував у армійській 
формі з автоматом. Вуаля — го-
това легенда про те, як Чорнобук 
немовби спокутував свою прови-
ну, хоча до зони АТО навіть не 
наближався», — повідомляє ін-
тернет-джерело. 
 Хай там як, саме тема ново-
го призначення Валерія Чорно-
бука погрожує цього тижня за-
тьмарити всі інші. При тому, 
що саме щодо кадрової політики 
Філатова у громадськості і, тим 
паче, його політичних опонентів 
і до цього виникало чимало за-
питань. Призначення одним із 
заступників міського голови од-
нієї з найпомітніших осіб у міс-
цевій організації Партії регіонів, 
а після цього — й «Опозиційно-
го блоку», Світлани Єпіфанце-
вої, зрештою, списали на такий 
собі тактичний хід. Мовляв, вона 
представляє одну з найвпливові-
ших політсил, з якою необхідно 
знаходити компроміси. Проте 
така відмовка ніскільки не під-
ходить щодо ще одного заступни-
ка мера, вже в минулому, Дмит-
ра Погребова, до цього у публіч-
ності не поміченого. Тепер же він 
став іще одним запеклим опонен-
том Бориса Філатова. ■

БЕЗМІР

Як у «буремнi» дев’яності...
Новий рік у Дніпрі та на його околицях розпочався з резонансних подій

■

Мітинг під стінами Дніпропетровської ОДА.❙
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«Уся Верховна Рада 
на другий день заговорила 
української мовою»
 ■ Визнаймо, колишній пре-
зидент Янукович, хоч би як 
його висміювали, таки вивчив 
українську і користувався нею. 
Прем’єр Азаров теж не соромив-
ся говорити нею. Натомість де-
які нинішні високопосадов-
ці брутально ігнорують вимо-
ги закону й інколи просто не 
володіють державною мовою. 
Чому саме тепер склалася така 
ситуація?
 — Я повернуся трохи назад. 
29 жовтня 1989 року Верховна 
Рада УРСР ухвалила закон про 
державність української мови. 
Після цього, наступного ж дня, 
увесь парламент заговорив ук-
раїнською. Тому що тоді всі бо-
ялися не виконувати закон, 
він був один для всіх. Валенти-
на Шевченко, тодішня голова 
Верховної Ради, завжди зможе 
сказати: в мене Верховна Рада 
на другий день уся заговорила 
українською мовою.
 Була у нас іще Помаранче-
ва революція, потім Револю-
ція гідності. Різні люди брали 
у них участь. І на Майдані між 
собою люди говорили різними 
мовами, але, коли виходили на 
трибуну, всі говорили українсь-
кою, бо вважали, що це мова, 
яка нас об’єднає. І я чув від ба-
гатьох людей на вулиці таке: 
«Все, начинаю переходить на 
украинский язык».
 Але що натомість сталося 
після цієї революції? Тоді Мос-
ква підкинула нам гасло «Єдина 
країна — Единая страна». Це гас-
ло було абсолютно підступним, 
але його з такою запопадливістю 
розтиражували скрізь. Навіть 
один поет написав вірш, в якому 
одна строфа була українською, 
інша — російською. Це збило з 
пантелику багатьох людей. Бо 
не може бути єдина країна з дво-
ма мовами. У нашій країні, як і в 
багатьох інших країнах, живе не 
один народ, а багато народів, але 
є країни унітарні. Україна, за на-
шою Конституцією, є унітарною 
країною, це коли корінний етнос 
становить 70%.
 ■ Чому високопосадов-
ці не виконують закон, який 
зобов’язує їх користуватися на 
роботі українською?
 — У нас є стаття 10 Консти-
туції України, де написано, що 
державною мовою є українсь-
ка. І є ухвала Конституційного 
Суду від 14 грудня 1999 року. 
Вона говорить про те, що у гро-
мадському, публічному спіл-
куванні повинна бути лише ук-
раїнська мова.
 А в міжособистісному спіл-
куванні люди можуть спілку-
ватися як хочуть. Ви питаєте, 
чому? Так у нас закони не ви-
конуються! Мова освіти, згід-
но з Конституцією, у вищих 
навчальних закладах має бути 
тільки українською. Цього не 
дотримуються, бо немає від-
повідальності.
 Той самий Азаров, iз ньо-
го сміялися, все-таки якось на-
магався говорити. Бо якщо він 
Прем’єр, то повинен говори-
ти українською. Як це у нього 
виходило — то вже інша річ. Є 
люди, які чудово володіють ук-
раїнською, але не говорять нею. 
От якщо взяти одного з пред-
ставників дуже мені несимпа-
тичного Опозиційного блоку — 
Олександра Вілкула. Він уміє 
дуже добре говорити українсь-
кою, але він демонстративно 
нею не розмовляє.

 ■ Яка природа такої поведін-
ки — демонстративної відмови 
від української?
 — У нас в Україні на всій те-
риторії немає людини, яка не 
знає чи принаймні не розуміє 
української мови. Усі її в школі 
вчили, всі її розуміють. Коли 
чиновники демонстративно не 
розмовляють мовою, вони пока-
зують, що у нас закони можна 
не виконувати.
 Хто винен? Президенти. З 
них потрібно починати, з Крав-
чука. Для нього українська 
мова рідна, але він не подбав 
про те, щоб закони, які ухва-
лювалися, застосовувалися. Не 
подбав про покарання за неви-
конання законів.
 Я пам’ятаю часи, коли Крим 
приєднали до України, я тоді 
був iще школярем, у 1954 році. 
Росіяни пишуть, що це Хрущов 
по п’янці подарував. Але на-
справді це Верховна Рада СРСР 
звернулася до УРСР iз прохан-
ням передати Крим.
 Бо коли у 1944 році звідти 
вивезли татар, туди навезли лю-
дей не з чорнозем’я, які довели 
Крим до ручки. Тому звернули-
ся до України, попрохали прий-
няти Крим. Тоді Україна побу-
дувала Північнокримський ка-
нал, наші селяни поїхали і під-
няли Крим.
 Але в Криму не подбали про 
українську мову, хоча спочат-
ку, пам’ятаю, кримчани при-
хильно її прийняли... У 1992 
році на з’їзді українців Криму 
був повний зал україномовних 
бізнесменів, і вони просили під-
тримки з Києва, а Київ їм її не 
дав. А коли до Кравчука звер-
талися, він відповідав: потер-
піть... Коротше кажучи, не под-
бали про українізацію тоді.
 ■ Цікаве спостереження: з 
декларацій стало відомо, що ук-
раїнські чиновники і політики 
записують дітей у зовсім не ук-
раїнській традиції. Наприклад, 
у Прем’єра — Крістіна і Давід, 
у глави Фіскальної служби — 
Алєксандр і Міхаїл. Ще можна 
зустріти купу Єкатєрін, Єлєн, 
Нікіт і Даніїлів... Ці люди так 
пишуть, бо не асоціюють себе 
з Україною? І які можуть бути 
наслідки такої моди?
 — Наслідки дуже погані бу-
дуть. Радянська Україна тео-
ретично була державою. Вона 
мала всі ознаки держави: і пра-
пор, і герб, і гімн. Вона була 
однією з засновниць ООН. І от 
був словник Лариси Скрипник 
і Ніни Дзятківської, «Словник 
власних імен людей». Там була 
українська сторінка, російська 
сторінка.
 Пояснювалося, як відтворю-
вати російські імена та прізви-
ща українською. Якщо російсь-
кою «Филипп», то українською 
— «Пилип». Усе було зрозумі-
ло. Були, приміром, тільки Ган-
на, Євген, а не Анни і Євгенії, 
як зараз. У ЗАГСах тоді сиділи 
розумні люди, які керувалися 
цим словником.
 А тепер сидять неграмотні, 
які потурають усім примхам 
батьків. Я вам можу навести 
ще більший список спотворень. 
Ось була у мене студентка, вона 
зараз на п’ятому курсі, Подлєс-
ная. Я питаю, що це за жах? А 
вона мені: «Я до того, як отри-
мати паспорт, була Подлесная. 
А вони взяли відтворили ук-
раїнський варіант російською і 
написали «Подлєсная». І таких 
прикладів маса.
 Християнські імена у кож-
ного народу мають свою фоне-
тичну оболонку. І в нас, у ра-
дянській Україні, вони мали ук-
раїнську оболонку. А тепер не-

зрозуміло, яку мають, бо людей 
записують хтозна-як: Даніїл за-
мість Данило, або Даня пишуть. 
От як його діти по батькові зва-
тимуться?
 У поляків запишуть лише 
польську форму. І в нас повин-
но бути так, на законодавчому 
рівні, аби одна форма була. Тре-
ба перевидати той словник ве-
ликим тиражем. Коли була ще 
жива Лариса Скрипник, його 
перевидавали, бо він був потрі-
бен загсам, а зараз уже не пот-
рібен. З дітей будуть сміятися. 
Що це за прізвище — Подлєс-
ная? Або що це за ім’я — Крісті-
на, коли українською правиль-
но казати Христина?
 ■ З одного боку, є думка, що 
це — справа батьків, з іншого 
— це суперечить правилам ук-
раїнської мови, мовним тради-
ціям великої країни. Тут мож-
ливий якийсь компроміс?
 — Закон. У кожної мови є 
своя форма імен, які має бути 
закріплено офіційно в докумен-
ті. Чомусь за радянських часів 
таких проблем не було. Всі були 
Ганни, Христини, Євгени, Ми-
хайли, Катерини. А тепер мо-
жуть «Єкатєріна» написати або 
ще щось.
 ■ У нас зараз є в паспорті 
розділ ще й російською мовою, 
а в нових примірниках доку-
мента його не буде. Можливо, 
скасування розділу російською 
спонукає людей так записувати 
себе та рідних?
 — Із цим теж пов’язано. 
Потрібно відтворити нормальні 
імена, щоб не було Стаднік, бо 
суфікс -нік є російським. Пре-
зидент має заборонити оці всі 
Стаднік, Поповіч.

«Ранiше телеканали всi були 
україномовні, тепер — нi»
 ■ Змінюють імена на росій-
ське написання, бо українсь-
кою вважають непрестижно?
 — Вона була престижні-
шою наприкінці 80-х минулого 

століття, коли було національ-
не піднесення. А зараз не ро-
биться нічого, аби була ця пре-
стижність.
 Тобто можна народитися, 
піти в садок, закінчити школу, 
закінчити вищий навчальний 
заклад, пропрацювати, піти на 
пенсію, померти, і в тебе на мо-
гилі напишуть не українською 
мовою. Такого немає в жодній 
країні. На Байковому цвинтарі 
поховані видатні люди.
 Був такий видатний мово-
знавець Булаховський. Але 
жінка, якій було байдуже до ук-
раїнської, написала його пріз-
вище російською. Колись хтось 
iз друзів приїхав iз Прибалти-
ки, людей повели на Байковий 
цвинтар. А вони подивилися й 
кажуть: «Так вам хорошо, ук-
раинцам, — у вас никто не уми-
рает, здесь нет украинских над-
писей». Бо литовцю важко уя-
вити, щоб на могилі литовця 
був напис не литовською.
 ■ У чому причина такого 
ставлення жителів України до 
української мови?
 — У недотриманні законів. 
Для того щоб стати чиновни-
ком, треба спочатку володіти 
українською мовою. А у нас ніх-
то не перевіряє володіння ук-
раїнською. От я нещодавно чи-
тав у газеті, як одна жінка їха-
ла з Біробіджана на заробітки в 
Ізраїль.
 А вона була бухгалтером і 
думала, що можна без знання 
мови поїхати до Ізраїлю, вла-
штуватися на роботу, бо там ба-
гато російськомовного населен-
ня. А з’ясувалося, що треба вчи-
ти іврит. Без цього її навіть при-
биральницею ніде не взяли. От 
в Ізраїлі не можна бути чинов-
ником, не знаючи іврит. І так 
у кожній країні, окрім нашої і, 
напевно, ще Білорусі.
 ■ В інтерв’ю «Главкому» 
професор Іван Ющук зазна-
чив, що причина також криєть-
ся у неналежному викладанні 

мови, починаючи зі школи. Мо-
вляв, майбутніх професіоналів 
навчають не вчитися, а зазуб-
рювати.
 — Те, що каже Іван Пилипо-
вич, — правда, але у нас школи 
всі теоретично українські на па-
пері. Є у нас і зразкові школи. Од-
нією з таких була гімназія в Сім-
ферополі, туди не можна було 
втовпитися. Всі туди хотіли...
 У нас у багатьох школах учи-
телі на перервах переходять на 
російську мову. І діти бачать, 
що ця мова непрестижна. На 
мій погляд, потрібно мовний ре-
жим установити. От у Радянсь-
кій Україні, я весь час поверта-
юся до того періоду, була така 
студія, вона і зараз є — «Укрте-
леком». Там усе було українсь-
кою мовою, а тепер — ні.
 Розрекламував «1+1» фільм 
український, усі актори ук-
раїнські, «Хазяйка» називаєть-
ся. Але який же він український, 
якщо він не українською мовою 
іде? Канали раніше всі були ук-
раїномовні, зараз — ні.
 ■ Що там казати, навіть Пер-
ший державний канал дорефор-
мувався до того, що нині має 
у себе програми, які виходять 
російською. Це всіх влаштовує?
 — У нас є люди, які говорять 
українською мовою незалежно 
від ситуації, а є люди, які че-
кають вказівки згори. Раніше 
взірцем української мови було 
українське радіо, диктори, біль-
шості з яких уже немає. Їх десь 
навчали, а тепер не знаю навіть, 
де беруть нинішніх.
 От є радіоканал «Культура», 
я вважаю, що це патріотичний 
канал. Вони запросили в ефір 
педагога, співачку, людину з ба-
гатьма регаліями, яка викладає 
в Київській музичній академії 
ім. Чайковского. Так от, гос-
тя весь час говорила: «Дітей не 
можна наказувати». Тобто вона 
говорила майже суржиком, і ве-
дуча її не виправляла. А люди 
слухають радіо і думають, що 

ПРЯМА МОВА ■

«Вигадали термін 

Немає такого населення — 
Визнаний мовознавець, професор Олександр Пономарів — 

про причини нехтування українською політиками 
та бізнесменами, а також доречність законотворчих ініціатив 

щодо мовних квот на радіо і телебаченні 

Михайло ГЛУХОВСЬКИЙ
«Главком»

Олександр Пономарів стурбований мовною ситуацією в Україні. ❙
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так, напевно, правильно, якщо це го-
ворить така поважна гостя.
 ■ Свого часу, за Януковича, багато 
людей протестувало, хтось навіть го-
лодував за українську на сходах Ук-
раїнського дому. А зараз громадсь-
кість не виступає, мовознавці не про-
тестують. Чому так?
 — Чому ж, протестують. Знайдіть 
зараз газету «Слово просвіти». Там 
весь час якісь протести висловлюють-
ся, і до президента, і до всіх. Але Пре-
зидент ні на що не звертає уваги. Чому 
досі не скасовано «закон Ківалова—
Колесніченка»? Це ж антиукраїнсь-
кий закон. Колесніченко сидить уже в 
Криму...
 ■ Але ж ця газета не має широкої 
ауди торії, фахівців не чують. А вони 
могли б зібратись і відкрито звернути-
ся до влади, наголосивши на пробле-
мах, про які ми говоримо?
 — Писали сто разів. Ніхто ні на що 
не реагує. У нас є міністр внутрішніх 
справ — суцільне неподобство. В якій 
країні міністр внутрішніх справ гово-
рить мовою агресора? А його насліду-
ють усі. На Полтавщині голова місце-
вої поліції теж говорить російською, 

наслідує свого шефа Авакова, пору-
шуючи закон.
 ■ То чому всім байдуже, громадсь-
кість ніяк не реагує?
 — Громадськість наша активізуєть-
ся лише на кричущі моменти. Побили 
молодь на Майдані — усі вийшли. Але 
Президент, я вважаю, пообіцяв одне, а 
робить інше. Він оголосив 2016-й Ро-
ком англійської мови. Це чудово, але 
спочатку ж треба відродити українсь-
ку мову. Він скрізь говорить, що у нас 
одна державна мова. Але це тільки роз-
мови.
 ■ Нещодавно у Києві стався конф-
лікт: художниця Світлана Рудикова 
розмалювала стіни в клініці «Охмат-
дит», підписавши малюнки казковими 
іменами, але російськими (Зіна, Пєла-
гєя і т.д.). Письменниця Лариса Ніцой 
таку творчість розкритикувала...
 — Так, я пам’ятаю цю історію. При-
чина конфлікту в тому, що політика дер-
жави дозволила розперезатися антиук-
раїнським настроям. І ця художниця, 
яка говорить, що вона корінна киянка, 
писатиме тільки російською мовою.
 Але ж корінне населення Києва — 
це українці. Росіян тут до 1654 року не 
було, це вони вже потім наїхали. Тож 
не є підставою не писати українською 
те, що ти «корінна киянка». Вона про-
являє зневагу до народу, серед якого 
живе.

«У публiчному спiлкуваннi всi 
повиннi говорити українською»
 ■ Ви пропонуєте обмежити вживан-
ня російської?
 — Лариса Масенко (мовознавець) 
дуже вдало відповіла: «Вона може 
своїм знайомим підписувати мовою, 
якою вона хоче, але у лікарні, де ліку-
ються діти з усієї України, має бути ук-
раїнська». Бо розрізняється особистіс-
не і публічне спілкування. От у публіч-
ному спілкуванні всі повинні говорити 
українською.
 ■ Є ще одна проблема — назви. На-
приклад, бізнесмени називають свої 
проекти чи то на західний, чи то на 
російський манір. Тепер в українсь-
кій столиці житлові комплекси — це 
різні «плази», «єнісєйскіє усадьби», 
«пєтровскіє квартали» і т.п. На вашу 
думку, що керує такими підприємця-
ми? Адже враження, що ми або в Аме-
риці, або десь за Уралом.
 — Вони просто хочуть «випендри-
тися», але для чого — я не знаю. Мені 
їхня логіка невідома. Якщо є українсь-
кі назви, треба їх вживати, якщо немає 
— треба створити.
 ■ Може, з такими назвами товар 

краще продається?
 — Я не думаю, що кияни платити-
муть за кота в мішку. Це дуже шкід-
лива тенденція. Це комплекс меншо-
вартості, якщо вони вважають, що ук-
раїнське слово не підходить і треба вте-
лющити іншомовне.
 ■ Ви стежите за мовою ЗМІ?
 — Телевізор краще не дивитися. Як 
це можна якомусь Шустеру, який не 
знає української мови, дозволяти пра-
цювати? Ну в Польщі таке б дозволили 
чи навіть у тій самій Росії?
 ■ В ефірах дуже багато помилок. Із 
чим це пов’язано?
 — З тим, що ці люди думають росій-
ською, а говорять українською. Коли 
у людини в голові сидить російська, 
а тут треба сказати українською, то 
вона думає не що сказати, а як. Тому 
з’являються кальки всілякі.
 ■ До вас як фахівця звертаються чи-
новники, бізнесмени, медійники з про-
ханням консультацій?
 — Вони звертаються у відділ куль-
тури мови Інституту української мови 
НАН України. Звертаються система-
тично. До мене коли хтось звертається, 
то я теж намагаюся допомогти. Але я не 

академічна установа.
 ■ Назвіть найтиповіші помилки ук-
раїнських політиків?
 — Слова з прийменником «по» вжи-
вають де треба і де не треба: «по всім пара-
метрам», «по мозаїкам Десятинки», «по 
єдиному об’єкту». Але потрібно казати 
«за всіма параметрами», «за графіком».
 Але коли вживаємо «по» з місцевим 
відмінком, то треба казати, що стріля-
ють не «по позиціям», а «по позиціях», 
«по селах», «по містах» тощо. У місце-
вому відмінку в нас закінчення не «м», 
а «х».
 Навчають чого? Української мови. 
А у нас і депутати, і недепутати кажуть 
не «чого», а «чому». Боротьба за Деся-
тинну церкву, а не за Десятинку. Не 
«зверхзусилля», а «надзусилля».
 Дуже часто вживається вислів «ти не 
правий». Це не українською. Українсь-
кою ти «маєш рацію» або «не маєш ра-
ції». Можна казати також «твоя прав-
да»... Українською мовою «правий» і 
«лівий» означає напрямок.
 ■ Чому помилка з вживанням слова 
«читання», коли політики роблять на-
голос на перший склад, не вивітрюєть-
ся з покоління до покоління Ради?
 — Помилка зі словом «читання» 
з’явилася тоді, коли парламент по-
чав розглядати, а потім і приймати 
закони у першому, другому читан-
нях. Наголос потрібно робити на ос-
танньому складі. У цих іменниках на 
-ннях наголос такий, як у дієслів, від 
яких вони походять. Кохати — кохан-
ня, читати — читання, страждати — 
страждання.
 Тобто, виходячи з цього, не чИтан-
ня, а читАння. Ну і найбільш поши-
рена помилка — зі словом «виняток», 
яке просто зникло із вжитку. Всі ка-
жуть «виключення». Виключення із 
списків може бути, а все, що не вкла-
дається у нормальний ряд, — це виня-
ток.
 ■ А хто з політиків найкраще во-
лодіє українською мовою?
 — Ірина Фаріон. Хоча іноді в неї 
прориваються галицизми, бо вона га-
личанка. Але вона намагається гово-
рити літературною мовою.
 ■ Нещодавно набув чинності закон, 
який установлює квоти на українську 
пісню в радіоефірі, а також було вне-
сено до Ради законопроект, який уста-
новлює мовні квоти на ТБ. Ці закони 
зможуть істотно змінити мовну ситуа-
цію в країні?
 — Їх ухвалення — один зі шляхів 
змінити ситуацію. Ви ж подивіться на 
наші телеканали. Там же майже немає 
української мови. Подивіться на «Голос 

країни». Співають там діти українсь-
кою мовою. Але чому Потап чи хтось 
там інший розмовляє з ними російсь-
кою? А тоді діти думають, що так тре-
ба.
 Теоретично у нас є закон, але ніх-
то його не виконує. Ще раз наголошу: 
перш за все потрібно скасувати «закон 
Ківалова—Колесніченка». До речі, 
така деталь. До початку АТО голова 
донецької «Просвіти» розповідала, що 
більшість студентів складає іспити ук-
раїнською мовою. Бо всі вони вчили її 
у школі.
 Раніше у нас усюди було дрото-
ве радіо, і в Криму було. О 8-й ранку 
були новини українською мовою. А 
тепер дротове радіо обмежене. Це все 
потрібно відновити. Коли директором 
радіо був Віктор Набруско, всі говори-
ли українською мовою, бо був такий 
мовний режим. А тепер не говорять 
гагаузькою чи кримськотатарською, а 
говорять російською.
 ■ Як вплинути на інтернет, де у ЗМІ 
немає жодних мовних квот?
 — Оскільки ці люди (користувачі 
інтернету) не рядові і не забиті, з ними 
треба вести розмови. В інтернеті висту-

пати носіям української мови.
 ■ Як зацікавити?
 — Зацікавити тим, що не можна от-
римати жодної посади без знання ук-
раїнської мови. Не можна бути депу-
татом, не володіючи українською. Тут 
одразу зчиниться скандал, що утиска-
ють російську мову...
 Причому такий вигадали термін — 
«російськомовне населення». Немає 
такого населення! Є зросійщені україн-
ці, і таких дві третини.
 ■ Як змінилась українська мова від 
90-х і до сьогодні?
 — Є спеціальний відділ в Інституті 
української мови, який цим займаєть-
ся. Так, мова розвивається, з’являються 
нові поняття, з’являються нові слова. 
Інші поняття і слова виходять з ужит-
ку. Така біда останнім часом, що мож-
на речі називати українським словом, а 
їх називають англійською.
 Треба дбати про свою мову, як фран-
цузи. Вони на кожне англійське слово 
шукають французький відповідник, 
накладають величезний штраф за по-
рушення такого вживання. І ніхто не 
кричить, що у Франції щось утиска-
ють.
 ■ Певний час мала резонанс дис-
кусія про правопис. Чи триває вона 
зараз?
 — Наразі не можу про правопис 
розповідати, бо я є членом редакційної 
ради (зі зміни правопису). У нас уже 
був на початку 2000-х років розробле-
ний проект нової редакції українсько-
го правопису. І якби не почалося тоді 
всенародне його обговорення, то ухва-
лили б. Тодішній віце-Прем’єр  з гу-
манітарних питань Микола Жулинсь-
кий, пам’ятаю, дав інтерв’ю і сказав, 
що на що замінять. І почалося всена-
родне обговорення правопису. І поча-
ли будь-яку людину питати: а ви за те, 
щоб був «етер» чи «ефір»? А цього не 
можна було робити. Закон цей мовний 
ухвалюють тільки мовознавці.
 Коли лікарі роблять операцію, вони 
ж не запрошують слюсарів на консуль-
тацію, чи не так? Поки що не закінчи-
лася робота робочої групи. Коли ми 
закінчимо і коли правописна комісія 
щось ухвалить — тоді розповімо.
 ■ Наскільки ця робота може затяг-
нутися?
 — Не знаю. Там є дві антагоністич-
ні групи, і ми поки що не можемо дій-
ти консенсусу. Є дві протилежні течії, 
бо нині працює новий склад груп. Одні 
хочуть щось міняти, а інші хочуть усе 
лишити так, як є. Питання тоді — на-
віщо було створювати цю правописну 
комісію? ■

«російськомовне населення».

є зросійщені українці»

Григорiй КИСІЛЬ, 
викладач Гадяцького училища культури, 
заслужений майстер народної творчостi 
України, лауреат премiї iменi Панаса Мирного 
та лiтературно-мистецької премiї 
iменi Олени Пчiлки
Полтавська область

 Задля вiдродження українського на-
родного мистецтва вишивки i враховую-
чи  численнi прохання вишивальниць, у 
видавництвi «Гадяч» побачив свiт альбом 
«Українська вишивка. Узори». Це мiй 
п’ятий альбом iз серiї «Українська ви-
шивка», яким я наслiдую приклад своєї 
славної землячки, талановитої письмен-
ницi, вченого, етнографа Олени Пчiлки. 
Вона свого часу видала кiлька альбомiв 
пiд назвою «Українськi узори».
 У п’ятому альбомi вмiщено узори 
рушникiв, сорочок, декоративно-орна-
ментальних, тематичних композицiй та 
шрифтiв. Подано схему для вишивки iко-
ни «Свята великомучениця Варвара — 
покровителька вишивальниць». Є в аль-
бомi й українська державна та нацiональ-
на символiка, зокрема Державний Герб i 
Державний Гiмн України, а також «Мо-
литва за Україну».
 На сторiнках альбому — близь-
ко 400 схем узорiв для вишивки в тех-
нiцi «хрестик». До слова, всi вони ру-
котворнi, розробленi без використання 
комп’ютера. Чимало узорiв народної ви-
шивки використав iз рiзних регiонiв Ук-
раїни, проте все ж переважна частина — 
мої авторськi композицiї, якi ще нiде не 
друкували. Представлено в альбомi й ба-
гато узорiв вишивки нашої рiдної Пол-
тавщини.
 Видання «Українська вишивка. Узо-
ри» стане у пригодi всiм, хто шанує на-
родне мистецтво й кохається у вишив-
цi. Я щиро вдячний усiм, хто поспри-
яв виходу у свiт мого альбому. Це плiд 
моєї 35-рiчної творчої працi. А вишивка 
стала моєю долею. Шануймо наш духов-
ний оберiг.  Вишиваймо на втiху собi й на 
радiсть людям. ■

УМІЛІ РУКИ ■

«Хрестики» 

для втіхи 
Вийшов друком  альбом 
«Українська вишивка. 
Узори»

Композиція за мотивами логотипа-символу ❙
Шевченківського ювілею художника  ❙
О. Шупляка (з четвергового випуску  ❙
«Української вишивки»). ❙



ПОЛІТПАРНАС

Лапа
Микола ЦИВІРКО
Київ

Ховали Євгена Варду...*

Катафалк мчав по Щусєва.

Нам мовчати було варто.

Та розпочати «базар» той

нас Незалежність змусила.

«Дуже вже переймавсь Євген

сичанням Руцьких усяких...»

«Ось за телевишкою ген

хрест на цвинтарі... З-під знамен

Петлюри був Забіяка...»

«То не могила — лише знак.

Могила була, де лапа

телевежі нині. Отак.

Саме там і спочив козак.

Напис КДБ не здряпав.

І не без участі Варди

ми приховали той камінь.

Вдалось заплутати карти.

Хай без почесної варти,

встановили хреста. Амінь!..»

...Тій розмові чверть століття.

...Височить Сирецька вежа.

Варда, що в час лихоліття

зберігав пам’яті віття,

давно лишив життя межі.

Не йде з голови лапа та...

Стрілецької слави символ.

Не перестає крапати:

чи Забіяк тих запитів

гідний наш час спесивий? ■

*Варда Євген Інвійович (11 квітня 

1942 р. — 5 січня 1992 р.) — ук-

раїнський та ассирійський поет, пуб-

ліцист, громадський діяч. Похований 

у селищі Клавдієве під Києвом.

■

ВІДЛУННЯ

Ми «круті» в мініатюрі
 У попередньому випуску «Ук-
раїни молодої» наш читач зі Льво-
ва Юрій Панич просив коментар у 
ведучого сторінки «Книжка року» 
Костянтина Родика: яких розмірів 
видання можна вважати мініатюр-
ним. На Ваше запитання пан Родик 
люб’язно відповів.
 Експерт «Книжки року» профе-
сор Микола Тимошик у своєму посіб-
нику «Книга для автора, редактора, 
видавця» (К.: Наша культура і наука, 
2005) так описує мініатюрні видан-
ня: «Відповідно до світової книгови-
давничої практики, такими книгами 
прийнято вважати видання, висота і 
ширина яких  менше 80 мм, у Росії — 
в межах 100 мм. Найменша на земній 
кулі книга — українська. Її створив 
київський майстер Микола Сядрис-
тий: його «Кобзар», скріплений зви-
чайною павутиною, має розмір 0,6 кв. 
мм. Перегортати її можна кінчиком 
загостреної волосинки, а прочитати 
— з допомогою мікроскопа».

■

Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район, 

Полтавська область

 Хто б міг подумати на зорі 
незалежності, що докозакує-
мося до такого? На рідних те-
ренах війна. Триває затяж-
ний обвал економіки. А ще не 
так давно, пригадую, колишня 
братва по соцтабору, гонорові 
поляки, скуповували в нас не-
вибагливий ширпотреб: прас-
ки, чайники, фотоапарати. 
 На четвертому з’їзді (1992 
р.) НРУ пан Чорновіл ремству-
вав через утрачені можливості 
року. Біля нього вибрикував за-
сланий козачок О. Лавринович. 
А в перерві ми з В’ячеславом 
Максимовичем згадували його 
побратима по засланню, а мого 
однокурсника І. Сокульського, 
котрий передчасно відійшов за 
межу вічності. Запам’яталася 
Іванова політична експресія: 
«Сила у нас воляча, а покір-
ність теляча». 
 Допоки наші патріоти схре-
щували шаблі довкола пер-
шості державотворення, сприт-
ні хапуги не те щоб обкрадали 
— грабували народні надбання, 
природні багатства. Відшуміли 
революції — на граніті, Пома-
ранчева, Гідності, залишився 
гіркий присмак розчарування 
і безнадії. Скептики наріка-
ють: нічого не змінилося, за-
мість одних узурпаторів при-

йшли інші. Майдан — якісно 
вища іпостась революції. Без 
насильницьких дій і кумирів, 
котрі зазвичай деградують у 
диктаторів. Тому його привід 
устиг заполонити не тільки 
наш менталітет, а й заокеансь-
ких сповідників демократії. 
Ось тільки північні сусіди при 
одній його згадці жахаються, 
наче дідько від ладану. 
 Імовірно, шинопаління за-
бруднює довкілля. Але після е-
декларування статків слуг (а це 
ж, м’яко кажучи, реверс нашо-
го зубожіння) стає не по собі. 
Щоб отак прогледіти! Розвид-
нилося... Куди тим гоголівсь-
ким хабарникам, єпископам 
Івана Вишенського чи глита-
ям Карпенка-Карого. І ви тіль-
ки подумайте: нічого не чути 
про кампанію благодійності. 
 За совєтсько-колоніаль-
ної минувшини з такими не 
церемонилися. Мораль і дис-
ципліну в трудових колекти-
вах «блюли» місцеві коміте-

ти профспілок, в армії — суд 
офіцерської честі, стійкість до 
мирських спокус партійного 
начальства пильнувало бюро 
райкому. Не дрімали грізний 
ОБХСС та й простакуватий на-
родний контроль. Грабіж був 
прерогативою держави. Нині 
ж підсобляють приватні клеп-
томани. Звернімося до Слова 
Божого. Якщо лейтмотив Ста-
рого Заповіту — закон, то Но-
вого — віра. Закон не шанують, 
вірою гендлюють. А щоб недо-
торканці не думали, що взяли 
Бога за бороду, пропоную по-
первах провести конкурс «де-
путат року». Надалі — атеста-
цію. Проходять її фахівці всіх 
галузей — і нічого. Члени ко-
місії, а це — юристи, філосо-
фи, психологи, присвоюють 
кваліфікаційний розряд, від-
повідно складається тарифна 
ставка. А може, й кожен виб-
орець за допомогою мобільни-
ка міг би долучитися до моні-
торингу. За систематичні 

прогули — з речами на вихід. 
 Скільки вже на своєму віку 
наслухався тої брехні. Від 
офіціозного: «Партия торжес-
твенно провозглашает: «Ны-
нешнее поколение советских 
людей будет жить при ком-
мунизме!» Довірливо-поро-
шенківського: «За два тижні 
ми покінчимо з ворожою аг-
ресією». Першій вірили, поки 
не уздріли «чорні тюльпани» 
та не вибухнув атомний реак-
тор. Останній — коли резонан-
сні справи лускають, як миль-
ні бульбашки.
 Відтак у нашій свідомості 
дедалі чіткіше окреслюється 
наявність окремих суспільно-
політичних сил: громадянське 
суспільство, гіпертрофоване 
чиновництво і кучка олігар-
хів. І як нам бути: битися чи 
миритися? Повторюю: на кону 
національна ідея. А міжусоби-
ці — ворог на це і розраховує. 
Виходить, потрібно думати, 
як зміцнити національну єд-

ність. У центрі — ідея націо-
нального примирення. Йдеть-
ся, звісно, не про безкарність, 
особливо за антидержавні зло-
чини. Оскільки відступники 
— наші громадяни, то чи не ро-
зумніше, окрім самого проти-
борства, навертати їх на стезю 
покаяння, співпраці, надалі 
— патріотизму. Як казав Ми-
хайло Горинь: із ворогів роби-
ти друзів. Це означає боротьбу 
на барикадах передислокувати 
в духовну сферу: за людину, її 
перевиховання. На силу ста-
вимо мудрість, на конфронта-
цію — партнерство. Хто потім 
скаже, що це не засадні прин-
ципи Майдану. Деякі політи-
ки ратують за зміну системи 
влади. Проблема скоріше у від-
сутності контролю за її діяль-
ністю. Наш Основний Закон 
Венеціанська комісія визнала 
одним із кращих. Маємо непе-
ревершені історичні традиції 
демократії від «Руської прав-
ди» до Конституції Пилипа 
Орлика. Майдан — хіба не від-
гомін Гетьманщини? Навіть 
організаційні структури звід-
ти.
 Навчальні ракетні залпи 
на Кримському узбережжі — 
не тільки крок до виваженої 
державницької політики, а й 
інформаційний спалах. Спа-
дають на думку слова Мико-
ли Хвильового: «Геть від Мос-
кви!». ■

Надія ЦИБЕНЬ
с. Смоляри, Старовижівський район, 

Волинська область

 Серед багатого різноманіття сортів 
помідорів мені найбільше до вподоби 
надранні рослини. Адже так приємно по-
ласувати першими запашними плодами! 
Та й до масового спалаху фітофтори, як 
правило, ранні помідори встигають майже 
повністю відплодоносити. І це дуже сут-
тєвий плюс на їхню користь. Проте часто 
врожайність надранніх сортів дещо мен-
ша від пізніших. Та тільки не в цього сор-
ту, про який я зараз розповім. 
 Одного разу гостювала ранньою літ-
ньою порою у своєї далекої родички. Не 
обійшлося, звичайно, і без екскурсії по її 
городу. Помідорна грядка чи не найпер-
шою привернула мою увагу. Там особли-
во вирізнявся один сорт, який був так об-

ліплений плодами, що деякі кущі просто 
не витримували ваги добірного врожаю 
і вляглися на землю, рясно виблискую-
чи на сонці гарненькими червонобоки-
ми плодами. Я була вражена побаченим 
і відразу почала допитувати родичку про 
цей сорт. Вона, не криючись, розповіла 
про «Анету» (такою була його назва). Як 
ви вже здогадалися, поїхала я тоді додо-
му не з порожніми руками...
 Ледве дочекавшись наступного го-
роднього сезону, я турботливо випесту-
вала розсаду своїх улюбленців, а потім 
висадила їх на городі у відкритий ґрунт. 
«Анета» виросла розлогою і міцною, чу-
дово прийнялась і швидко пішла в ріст. 
Чи не кожен день я спостерігала за нею, не 
забуваючи прополювати та підживлювати 
курячим послідом, і з нетерпінням чекала 
врожаю. А він з’явився дуже швидко. Ком-
пактний кущ заввишки 60-70 см весь був у 

зав’язі. Проминув ще якийсь час, і плоди 
масово почали достигати. За добірними 
червонобокими плодами масою 80-100 г 
не було видно ні стебел, ні листочків. Ба-
гато кущів вгиналося під непомірною ва-
гою врожаю і вилягали на землю. Але це 
не завадило вчасно зібрати врожай і пус-
тити його на консервацію, засолити та на-
робити салатів. Та й фітофтора спіймала 
облизня, бо там, де росла «Анета», їй вже 
не було чого робити. 
 Минулого року «Анета» також дала 
хороший врожай, тому хочу поділитися 
цією радістю і з читачами. Кожному, хто 
пришле мені відповідний запит і заадре-
сований на своє ім’я конверт із марками 
по Україні, я обіцяю безплатно вислати па-
кет насіння помідорів «Анета». Мені хо-
четься, щоб цей чудовий надранній сорт 
порадував своєю врожайністю городни-
ків у кожному куточку України. ■

 Закінчуються веселі Різдвяні свята, 
завтра вже Водохреще. Традиційно по всій 
Україні на Щедрий вечір водять Малан-
ку, вертепи, щедрують  і зичать людям 
гарного врожаю, доброго здоров’я, щастя 
у новому році. От і цього року, як і в попе-
редні роки, якщо не століття, у ніч iз 13 на 
14 січня в селищі Красна (офіційна назва 
— Красноїльськ), що на Буковині, гуляли 
традиційну Маланку. До цієї події всі 
жителі селища готуються впродовж року 
— майструють маски, автентичні костюми. 
 Історія свята сягає древніх часів. Ко-
лись у селищі Красноїльськ жили цигани, 
які вчили маленьких ведмедів танцювати, 
ходили з ними по хатах, заробляючи 
гроші. Коли ведмідь підростав, цигани 
виводили його на ярмарок, де організо-
вували виступ під звуки барабана. Звідси 
пішов головний образ Маланки — циган із 
ведмедем.
 Про історію Маланки у селі Красноїль-
ськ навіть зняли у 2013 р. фільм «Красна 
Маланка».

КОПАЙТЕ ТУТ!

На силу ставимо мудрість, на 
конфронтацію — партнерство,
або Як перетворити ворогів на друзів

■

СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ

«Анета»: надрання і надврожайна
Насіння диво-помідорів — усім охочим

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Аби побачити незвичний за-
сіб для пересування в русі, ви-
бираємося в поле на околиці 
Полтави. Автор технічної ди-
вовижi Віктор Шахов разом 
із приятелем В’ячеславом Па-
велком вантажать снігохід, що 
є симбіозом літального апара-
та й наземної машини, на спе-
ціально зроблений для нього 
причеп й ось так, на буксирі, 
вивозять за межі міста. І вже 
тут, на снігових просторах, 
Віктор Миколайо вич зручно 
вмощується за кермо свого ді-
тища й рушає з місця так хут-
ко, що не встигаю натиснути 
на кнопку фотоапарата. Зро-
бивши на диво-машині кілька 
кіл разом з онуком Матвієм та 
дітьми друзів сім’ї, чоловік зні-
має шапку й проводить рукою 
по геть мокрому чубові. «Це че-
рез адреналін у крові», — пояс-
нює посміхаючись. Тим часом 
В’ячеслав Павелко, котрий не-
одноразово випробовував нез-
вичну конструкцію в дії, роз-
повідає, що рух її не схожий на 
рух жодного із транспортних 
засобів: вона не набирає швид-
кості так плавно, як автомо-
біль. На певних обертах гвин-
та аеро сани починають рухати-
ся, «спираючись» лопатями на 
повітря: таким чином на швид-
кості 20—30 кілометрів за го-
дину можуть їхати спокійно, а 
якщо додати газу, то практич-
но летять, майже не торкаю-
чись поверхні землі. Аби під-
нятися в повітря, їм не виста-
чає всього лиш крил.
 Віктор Шахов — керівник 
приватного підприємства «Сіг-
ма-кабель», яке займається тор-

гівлею і виробництвом електро-
технічної продукції, — не може 
пояснити своєї пристрасті до 
техніки. Говорить: це у нього в 
крові. В юності він мріяв літа-
ти й навіть вступав до льотно-
го училища, проте не пройшов 
за станом здоров’я. Тож став 
радіоінженером. Дружина — 
пані Тамара — пригадує, що 
коли чоловік працював на пол-
тавському заводі «Знамя», мав 
цілий стос різних винаходів та 
рац пропозицій: ідеї постійно 
рояться в його голові.
 Ідея створення аеросаней 
виникла давно. Чоловік неод-
норазово втілював її в життя. 
Спочатку у вигляді трьох опор-
них санок із дерев’яним гвин-
том та саморобними двигунами 
(двигуни власної конструкції 
Віктор Миколайович створю-
вав на основі тих, що викорис-
товували в мотоциклетній тех-
ніці). Але всі попередні конс-
трукції були набагато простіші 
за останню й, до того ж, розра-
ховані на одну людину. Порів-
нювати їх, говорить Віктор Ша-
хов, усе одно, що порівнювати 
звичайний велосипед із сучас-
ним добротним мотоциклом. 
Хоча й нинішній апарат, у ка-
біні якого поміщаються водій 
та пасажир, пройшов не одну 
фазу модернізації. При розра-
хунках ставилася мета витяг-
нути з моделі максимум потуж-
ності і збільшити її енергоефек-
тивність. На перших порах у 
ній також стояв двигун меншої 
потужності, аж поки пан Вік-
тор завдяки бартеру не придбав 
двигун «Ротакс-503» австрій-
ської компанії, який викорис-
товується в легких літальних 
апаратах, — при потужності 50 
кінських сил він важить усього 

39 кілограмів, що також важ-
ливо. Бо одним із завдань було 
зробити конструкцію порівня-
но легкою.
 Загалом, стверджує чоловік, 
аеросани дуже надійні завдяки 
тому, що двигун має дубльо-
вані системи запалювання. У 
них використано матеріали, які 
важкувато зламати. Сама конс-
трукція виготовлена з хромова-
ної нержавіючої сталі. Звісно, 
спершу була розроблена рама, 
що має досить значний запас 
міцності. За словами Віктора 
Шахова, під час контрольних 
прогонів траплялися випад-
ки, коли аеросани налітали на 
пеньки чи замерзлі мурашни-
ки, — неодноразово ламалися 
лижі, а рама всі ви пробування 
витримала! До речі, і на злама-
них лижах снігохід долав кіло-
метрів 10 до виробничого май-
данчика, де він і зберігається. 
Попереду в машини встанов-
лене вже третє «скло» — попе-
редні розбивалися від вібрації 
або ж удару гілок. Тому наразі 
це пластик останнього поколін-
ня — дуже гнучка ПЕТ-плівка, 
що не боїться морозів і витри-
мує будь-які вібрації.

 

Кабіну виготовлено мето-
дом пресування склопласти-
ку на форму. Тяги взято з ма-
лолітражного автомобіля. Піс-
ля випробувань в апараті пок-
ращено ходові можливості, 
змінено керування, підхід до 
встановлення підвіски. Пе-
редня підвіска взагалі зробле-
на за принципом хиткої свіч-
ки — у технічній літературі 
вона називається підвіскою 
Макферсон. Віктор Миколайо-
вич зізнається, що досить дов-
го підбирав модуль пружності 
пружин, перш ніж встанови-
ти їх на передні лижі. Пневма-
тичні амортизатори тепер ав-
томатично ставлять лижі під 
кутом до горизонту, тож апа-
рат у змозі долати перепони, 
що постають на його шляху. 
Снігохід, запевняє винахідли-
вий чоловік, може розганяти-
ся й до 100 кілометрів за годи-
ну, хоч на великих швидкостях 
усе ж відчуває нестабільність 
снігового покриву. А на малій 
швидкості (скажімо, до 60 кі-
лометрів за годину), хвалить-
ся, їде, як «Мерседес». Спалює 
на середніх обертах тепер уже 
пластикового гвинта діаметром 

1,7 метра, виготовленого на за-
мовлення в Києві, близько 7-9 
літрів бензину за годину.
 Виготовити аеросани Вік-
тору Шахову допомагали як 
друзі, так і працівники його 
підприємства. А керував про-
цесом, звісно ж, він сам. По-
рахувати затрати у грошовому 
еквіваленті Віктор Миколайо-
вич не може, бо затрачені зу-
силля вважає безцінними. Та 
й хіба можна, говорить, у гро-
шах вимірювати те, що робить-
ся для душі, розвитку техніч-
ної творчості? Що ж до прак-
тичного застосування, то ось 
такий транспортний засіб, пе-
реконаний пан Віктор, може 
стати незамінним помічником 
мисливців та рибалок. Постав-
лений на поплавки, він може з 
пристойною швидкістю долати 
ті зарослі заводі, які звичайний 
транспорт не здолає. А от про 
виробництво снігоходу в про-
мислових масштабах чоловік 
не мріє: навряд чи, каже, хтось 
за це візьметься, адже в наших 
широтах його можна викорис-
товувати максимум три місяці 
на рік, та й то за умови, якщо 
зима сніжна. 
 Окрім аеросаней, Віктор Ша-
хов показав ще й човни різного 
ступеня готовності та практич-
но завершений катер (його конс-
трукція також не зовсім харак-
терна для інших подібних плав-
засобів) — усе це теж робиться 
вручну.
 — Я небайдужий і до водо-
моторної техніки, полюбляю 
швидкість, адреналін у крові. 
Для мене це як ковток свіжо-
го повітря, — зазначає ось та-
кий неординарний керівник 
підприємства. — Та все ж моє 
найулюбленіше технічне діти-
ще — снігохід, який жартома 
називаю «жужиком». Подіб-
ної розробки не знайдете в iн-
тернеті. Коли його бачу, відчу-
ваю душевний трепет. Здається, 
що й машина мене розуміє — у 
кожній залізяці, думаю, є якась 
душа. Містяни, помітивши мої 
аеросани, неодмінно висловлю-
ють захват, багато хто цікавить-
ся їхніми технічними характе-
ристиками, а дехто просить по-
катати дітей — ніколи, до речі, 
не відмовляю. ■

ЗАХОПЛЕННЯ

САН-технік
Радіоінженер сконструював аеросани, 
більше схожі на літальний апарат, 
аніж на наземний засіб пересування

■

Ось такий вигляд має дітище Віктора Шахова.
Фото автора.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтавська область

 Село Ціпки в Гадяцькому районі, в якому прожи-
ває 450 жителів, потихеньку старіє: більшість молодих 
людей виїжджає туди, де є робота (у місцевій агрофір-
мі працівників потрібно не так багато). Відповідно, й 
дітей у Ціпківській загальноосвітній школі все менша-
ло й меншало. Директор школи Анатолій Ткаченко при-
гадує, що коли 25 років тому він приїхав до Ціпок мо-
лодим учителем фізики, у добротному двоповерхово-
му шкільному приміщенні навчалося близько ста учнів, 
був і повноцінний учительський колектив. Нині ж учи-
телів лише вісім. 
 — А я зараз і директор, і завуч, і завгосп, — посмі-
хається Анатолій Миколайович. — Займаюся не лише 
навчальним процесом, а й господарськими справами. 
Так само й педагоги: ціле літо фарбують, білять, підмі-
тають. Я сам кошу траву. Тому і школа красива, що гур-
том підтримуємо її, вкладаючи душу.
 Приміщення школи і справді доглянуте. Але от 
біда: воно розраховане на 192 учні. При цьому в пер-
шому, третьому та п’ятому класах навчається лише по 
двоє дітей, у сьомому — один учень, а донедавна цих 
класів узагалі не було. «Тобто ми проводимо, по суті, 
індивідуальне навчання. Це, вважай, те ж саме репети-
торство. З одного боку, це плюс, що навчальний заклад 
сімейний, що школярів у класах мало, — переконаний 
директор. — Бо, на відміну від переповнених класів 
міських шкіл, учитель має змогу приділити кожній ди-
тині увагу. Хоч учнів і мало, школа в нас дуже галас-
лива. Ніхто не ходить, мов по струнці, діти не закомп-
лексовані. І це добре. Коли лишаюся сам після уроків, 
тиша мене навіть пригнічує. А як уявлю на мить, що 
раптом школа не існуватиме, аж не по собі робиться. 
Недаремно кажуть: немає школи — немає й села. Якщо 
ж діти бігають, галасують — отже, все гаразд».
 Проте іще зовсім недавно у Ціпках стояло питан-

ня: бути чи не бути загальноосвітній школі? Бо якщо в 
середньому навчальному закладі не налічується 25 уч-
нів, держава не виділяє на нього субвенції. А Ціпківсь-
ку школу цьогоріч відвідував усього 21 учень. Оскіль-
ки ситуація складалася таким чином, що школу могли 
закрити, Анатолій Ткаченко влітку давав оголошення в 
інтернеті, запрошуючи до села охочих (адже порожніх 
хат у Ціпках чимало), але все, говорить, безрезультат-
но. Тим часом на сесії сільської ради вирішили: щоб 
уникнути закриття школи, цього навчального року фі-
нансуватимуть її діяльність із місцевого бюджету. А 
далі буде видно. 
 Однак декого з молодих людей, котрі лишилися 
в селі жити, таке тимчасове розв’язання проблеми не 
влаштовувало. Тож молоді мами Лілія Біляк, Яна Ко-
робко, Тетяна Усик та Євгенія Філіна, котрих турбує 
доля школи, об’єдналися й забили на сполох. 
 — У нас малі діти. В одних — уже школярі, в ін-
ших — невдовзі стануть ними. Скажімо, моїй дитині 
до школи через два роки. Якщо сидіти склавши руки, 
можна досидітися до того, що школи в селі не буде. Ми 
ж зацікавлені в протилежному. Ми самі закінчили цю 
школу й хочемо, щоб тут навчалися наші діти, — по-
яснює, чому зайняла активну позицію, Яна Коробко.
 — Просто в нас є приклад села Довжик (за 10 кі-
лометрів звідси), де вже ні школи, ні дитсадка немає. 
Та й сам населений пункт вимирає. Ми не хочемо, щоб 

подібне сталося і з нашим селом, — додає Євгенія 
Філіна.
 — Якщо, не дай Боже, закриють школу, нашим 
дітям доведеться вставати о 6-й ранку, бо о 7-й при-
ходить шкільний автобус, який відвозить учнів до 
сусідніх Великих Будищ, — наводить іще один ар-
гумент на користь існування дев’ятирічки у своєму 
селі Лілія Біляк.
 Спочатку члени ініціативної групи намагалися 
розв’язати проблему самотужки: активно штурмували 
Інтернет, зв’язувалися з переселенцями й навіть ро-
били косметичний ремонт порожніх хат — господарі 
згодні були здати їх на півроку безплатно. Ті, з ким вели 
перемовини, обіцяли приїхати, проте чомусь так і не 
доїхали. Тоді комусь із молодих мам спало на думку 
звернутися на центральне телебачення. І от після неве-
ликого сюжету в «ТСН» почалося мало не паломниц-
тво до Ціпок: чи не кожен тиждень хтось приїжджає в 
глибинку. 
 Найпершою приїхала переселенка з Криму Ярос-
лава з трьома дітьми (її чоловік лишився на півострові 
— на відміну від неї, він займає проросійську пози-
цію, через що сім’я розпалася). Жінка придбала в Ціп-
ках квартиру в двоповерховому 16-квартирному будин-
ку, вже оформила всі документи й щаслива, що наре-
шті має власний куток. Досконало володіючи англійсь-
кою мовою, заробляє на репетиторстві та перекладанні 

текстів. Подібна історія і в переселенки з Донбасу Те-
тяни: в її сім’ї також протилежні погляди на те, що від-
бувається в Україні. Через це чоловік лишився на Дон-
басі, а вона виїхала на українську територію й наразі 
купує квартиру в Ціпках. Прибула ще одна сім’я з Дон-
басу, хоч про неї молоді мами просять не писати, бо 
не знають напевне, чи лишиться в селі: люди, мовляв, 
раніше жили в комфортних умовах, тож, побачивши 
звичайну сільську хату, розчарувалися. Та найбільше 
вразила всіх сім’я із сімома дітьми (четверо з них шко-
лярі), котра переїхала з Мелітополя. Молоді мами гово-
рять: от у кого варто повчитися, як виховувати дітей. І 
директор цією сім’єю не нахвалиться: «Чудова родина, 
у них прекрасні стосунки. І діти добре виховані, не ба-
лувані. Відверто кажучи, я не думав, що все складеть-
ся настільки добре. Але, як бачите, вийшло — процес 
пішов. Дев’ять дітей уже ходять до школи, тож має-
мо наразі 30 учнів. А загалом, за нашими підрахунка-
ми, має бути всі 40! Я не встигаю приймати заяви — 
от і сьогодні з цього приводу батьки телефонували. До 
1-го класу на наступний навчальний рік уже записало-
ся вісім діток».
 Ось такий щасливий кінець цієї історії: на відміну 
від багатьох сіл, де закрили малокомплектні школи, у 
Ціпках така школа функціонує. А наші героїні зізнають-
ся: їх радує те, що вони показали приклад, як можна 
врятувати школу. Можливо, комусь, кажуть, цей досвід 
стане в нагоді.
 — Якщо виникає якась нагальна проблема, я те-
лефоную Яні, Яна — у свою чергу Лілі, Тані. А тоді 
збираємося всі разом і оголошуємо мозковий штурм. 
Тепер маємо вирішити наступне питання — поверну-
ти школі державне фінансування, — зітхає Євгенія 
Філіна. — Бо виходить, що учнів у школі збільшило-
ся, а фінансування немає. Наш сільський голова Ва-
дим Біляк робить усе, що може, але потрібно бути ре-
алістами: місцевий бюджет таких колосальних сум не 
потягне. ■

ДОСВІД

Будь ласка, не помирай
У селі молоді мами врятували від закриття 
малокомплектну школу

■
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Марія СУЛИМА

 Понад 25 років. Саме стільки 
відомий американський режисер 
Мартін Скорсезе виношував ідею 
фільму «Мовчання», що з 19 січ-
ня виходить у широкий українсь-
кий прокат. Фільм засновано на 
однойменному романі японського 
письменника Сюсаку Ендо, напи-
саному 1966 року. Книжка потра-
пила в руки Скорсезе ще 1988-го 
року, саме після того, як на екра-
ни вийшла його картина «Остан-
ня спокуса Христа», що виклика-
ла неоднозначні відгуки кінокри-
тиків. За словами Скорсезе, його 
одразу зачепила історія, написа-
на Ендо, проте тоді він не знав, як 
її реалізувати.
 За понад 25 років багато що 
змінилося, зокрема і весь ак-
торський склад. Спочатку плану-
вали, що у фільмі знімуться Де-
нієл Дей-Льюїс, Гаєль Гарсія Бер-
наль та Бенісіо Дель Торо. Утім, 
через те, що виробництво карти-
ни постійно відкладали, у філь-
мі зіграли інші актори — Ендрю 
Гарфілд, Адам Драйвер та Ліам 
Нісон. І саме заради ролі у Скор-
сезе вони погодилися на експе-
рименти з власним тілом: зага-
лом на всіх трьох — скинули 39 
кілограмів ваги, найбільше — 
Адам Драйвер — 22 кілограми. 
 Події в картині відбуваються 
у Португалії та Японії в XVIIст. 
За сюжетом, португальський 
єзуїт одержує звістку, що отець 
Кріштован Феррейра, що поїхав 
до Японії навертати тамтешній 
люд до християнства, зрікся віри 
після тортур. Його учні — отці 
Себастьян Родрігес та Франциско 
Гаруп не вірять у відступництво 
свого вчителя і вирішують їха-
ти до Японії, щоб з’ясувати прав-
ду. Їхнім провідником до країни 
Сонця, Що Сходить, стає рибал-
ка Кічіджіро. У японському селі 
Родрігес та Гаруп стикаються зі 
страшною реальністю — христи-

яни голодні, виснажені, гнані й 
упосліджені, тож змушені при-
ховувати своє вірування. Чутки 
про двох християнських свяще-
ників швидко ширяться, і коли 
тамтешніх жителів починають 
тероризувати, Родрігес та Гаруп 
роз’їжджаються по різних селах, 
щоб і далі навертати японців на 
віру, а вже навернених підтри-
мувати — сповідати та служити 
меси.
 Дорогою Родрігес знову зус-
трічає рибалку Кічіджіро, який 
уже кілька разів зрікався хрис-
тиянської віри. І щоразу він про-
сить молодого отця висповідати 
його і відпустити всі гріхи. Зре-
штою, слабкий рибалка не витри-
мує спокуси і за грошову винаго-
роду віддає Родрігеса в руки саму-
раїв. Його саджають у в’язницю 
разом із християнами-японцями 
і тепер, щоб урятувати їх, він має 

зректися Бога. У Японії були спе-
ціальні зображення Ісуса Христа, 
Божої Матері або святих церкви, 
зроблені на дерев’яній або мета-
левій табличці, що мали назву 
фуміє. Усе, що треба було зроби-
ти християнину, — це наступити 
на зображення. Тих, хто відмо-
влявся, страчували. 
 Тож перед Родрігесом постає 
нелегкий вибір — зректися віри 
і врятувати людей чи зостати-
ся вірним Богові, але приректи 
їх на мученицьку смерть. І саме 
тоді, коли він постає перед цим 
вибором, молодий отець і зустрі-
чає свого наставника — Крішто-
вана Феррейру. 
 Протягом усього фільму Се-
бастьян Родрігес намагається по-
чути голос Бога. Він звертається 
до нього, просить допомоги, але 
не чує — чи то Бог мовчить, чи 
то Себастьян не може його почу-

ти: «Чи я молюся в порожнечу, бо 
тебе немає?» — запитує він. 
 На запитання, як ви можете 
охарактеризувати «серце книж-
ки», режисер Мартін Скорсезе 
відповів: «Я думаю, це глибина 
віри». Саме про це йдеться у філь-
мі — у чому глибина віри? Що-
кроку автори стрічки ставлять 
це запитання глядачеві. Коли 
японці просять у Себастьяна бо-
дай якийсь предмет — хрест, на-
мистинку з вервиці чи ще щось, 
і коли той дивується — невже в 
цьому віра, чому людина так ха-
пається за всілякі знаки? Коли 
сам Себастьян виявляється слаб-
шим за тих, кому приїхав допо-
могти і підтримати, бо на його за-
питання: «Чому ти така спокій-
на?» — японська християнка від-
повідає «Ми всі помремо, а коли 
помремо, то потрапимо в Параї-
зо», то навіщо боятися смерті?
 Неоднозначним є й образ 
Кічіджіро. З одного боку, мож-
на провести паралель між їхні-
ми стосунками з Себастьяном та 
стосунками Ісуса Христа та Юди. 
Проте навряд чи цим вичерпуєть-
ся ця лінія. Кічіджіро — це зви-
чайна людина, з її слабкостями, 
з її недоліками, що постійно грі-
шить і постійно кається. 
 Звісно, однією з центральних 
проблем у фільмі є також пробле-
ма інакшості — інакшості світо-
гляду та культури. «У нас є своя 
релігія, якщо ви помітили. Ви, 
місіонери, не розумієте Японії»,— 
кажуть самураї захожим христи-
янським священикам. Саме цю 
інакшість вони відстоюють, і 
саме вона не дає пустити корені 
зерну християнської віри.
 Питань, що їх ставить фільм 
Мартіна Скорсезе, — безліч, від-
повідей на них, що кожен глядач 
для себе почує, — ще більше. У 
стрічці порушує тишу навіть Бог 
— чи то він зглянувся над Себас-
тьяном, чи той нарешті таки нав-
чився його чути. ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА 

 Проект «Пенсія» зародився в Івано-Фран-
ківську півтора року тому. Його автор, ху-
дожник Ярема Стецик, розповідає: «У мене 
була потреба зустрітися з друзями і просто 
поспівати пісень. Бо, крім коляди чи яко-
гось весілля, люди не збираються для співу. 
І тому я вигадав таку штуку, як «Пенсія», 
— для того, щоб поспівати. Щоправда, з ким 
раніше можна було зустрітися і поспівати, 
чомусь не зреагували на мій заклик. Утiм 
відгукнулися незнайомі люди. Ми стояли і 
співали, а перехожі навiть бiля нас зупиня-
лися. З’ясувалося, що це найкраща форма 
проекту: коли людина не має якихось очіку-
вань. З нуля, з чистого аркуша все набагато 
цікавіше відбувається».
 Назва «Пенсія» має на увазі... еволю-
цію. Оскільки збирається співати не постій-
но діюча команда людей, то це проект, який 
не потребує репетицій. Іноді на виступах 
лише декілька «старожилів», а 99% людей 
приходять уперше. До речі, до арт-проекту 
долучається велика кількість дітей, часто 
молоді батьки приносять навіть новонаро-
джених малюків. Поряд iз ними співають і 
люди старшої вікової категорії, яким близь-
ко 60 років. Під час виступів на відкритих 
майданчиках часом збирається близько 300 
осіб. Найменша кількість — 5-7 людей. 
 «Добрий ефект починається, коли є 
хоча б 40 учасників, тоді люди один дру-
гого захоплюють собою і вдається зроби-
ти з них ансамбль. Наш репертуар різно-
манітний, виконуємо дещо з пісень Івасю-
ка, тріо Мареничів. Нещодавно Мирослав 
Кувалдін написав дві пісні, і вони є наши-
ми, «пенсійними» по духу. Але виконує-

мо ми не цільні пісні, а фрагменти. Прак-
тично усе переаранжовуємо на свою мане-
ру, для своєї потреби. Розкачати людину з 
нуля якоюсь закінченою піснею складно. 
От коли пропонуєш кілька методів, тоді все 
вдається, — каже Ярема Стецик. — Крім 
співу, пропонуємо і гру на музичних інс-
трументах. Якщо хтось прийшов із гіта-
рою чи барабанами, то це круто. От дримба 
не підходить, бо це тихенький інструмент 
і його не чути. Треба приходити з чимось 

гучним або знати, як підзвучити тихий». 
 «Пенсія» збирається не лише в Івано-
Франківську, учасники проекту побували 
у Вінниці, Бережанах, Тернополі; виступа-
ють як у містах, так і в селах. Головне — 
аби в людей була потреба поспівати. На різ-
двяні свята «пенсійна» група приходила в 
гості до всіх охочих, аби поспівати в домів-
ках людей. Існує список телефонів тих лю-
дей, які просять дзвонити, коли планують-
ся події. ■

ТРАДИЦІЇ

Колядка 
про 
панщину
На Прикарпатті 
на фестивалі 
показували вертеп 
за сценарієм 
100-річної давнини
Любов ЗАГОРОВСЬКА 

 Професійні та аматорські 
колективи міст і сіл Івано-
Франківської області мали 
змогу позмагатися на фести-
валі «Битва вертепів», який 
відбувся в селі Підгір’я Бого-
родчанського району. Фест 
провели вперше, до участі за-
реєструвалося десять вер-
тепів. 
 «У нашому виступі про-
звучала старовинна колядка 
про панщину, вона залиши-
лася в селі завдяки старожи-
лам. Ми давно уже записуємо 
колядки, різні стародавні піс-
ні і співаємо їх на сцені. Хо-
чемо, щоб наші пісні почули і 
взяли до уваги», — розказала 
учасниця вертепу з села Гвізд 
Надвірнянського району Ган-
на Кравчук.
 А керівник вертепу села 
Бабче Богородчанського райо-
ну Петро Катрич каже, що в їх-
ньому селі є багато діючих вер-
тепів. Село поділене на п’ять 
частин — п’ять «чвертей». І 
кожна чверть села має свій ко-
лектив, свій вертеп. Збереже-
ний у селі й старовинний сце-
нарій вертепного дійства, яко-
му понад сто років. Такі ж 
давні й костюми персонажів 
вертепу.
 «За часів мого дитинства 
вертеп був чимось особливим», 
— розповідає голова журі фес-
тивалю, народний артист Ук-
раїни Ярослав Борута. — Ми 
цілий рік чекали Різдва, го-
тувалися до нього, збиралися 
після школи й проводили репе-
тиції, робили костюми. Зараз 
можна піти і купити все гото-
ве, а тоді все клеїли з кольоро-
вого паперу та картону. Цілий 
рік збирали позлітку з шоко-
ладок, щоб зробити корони ца-
рям. А наші вчителі бігали по 
вулицях і ганяли колядників. 
Можливо, тому, що святкува-
ти Різдво колись забороняли, 
вертепів було більше. Тепер 
ніхто нічого не забороняє, а в 
селах на Різдво нікого не вид-
но, всі сидять по хатах».
 Переможцем фестивалю 
«Битва вертепів» став вертеп 
продюсерського центру Star 
Team. Друге місце розділи-
ли вертеп села Гвізд (Надвір-
нянський район) та вертеп Мо-
лодіжної християнської спіль-
ноти імені Григорія Комиши-
на (Богородчани). Третє місце 
посiли колядничий гурт «Мо-
лодіжка» івано-франківсько-
го Центру дозвілля дітей та 
юнацтва за місцем проживан-
ня та вертеп села Бабче Бого-
родчанського району.
 Організатори сподівають-
ся, що наступного року фес-
тиваль «Битва вертепів» буде 
масштабнішим і з часом досяг-
не всеукраїнського, а можли-
во, і міжнародного рівня. ■

■ САМОДІЯЛЬНІСТЬ

Любиш співати? Ставай «пенсіонером»
Учасники арт-проекту переаранжовують пісні Володимира Івасюка і тріо Мареничів

■

Під час виступів на відкритих майданчиках «Пенсія» часом збирає близько 300 осіб.
Фото з архіву проекту.

❙
❙

ПРОКАТНИЙ СТАН

Спокуса віри
Оскароносний режисер Мартін Скорсезе понад 
чверть століття виношував «Мовчання»

■

Ліам Нісон, він зіграв Кріштована Феррейру.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Мутація, схоже, полягає в 
тому, що вперше маємо повно-
форматний поліжанровий твір. 
Ю.Винничук і раніше сміли-
во додавав до основної страви 
дещицю спецій «з іншої опе-
ри». Але тут здійснив жанрове 
схрещування — уперше й у всій 
новій українській словесності.
 Рефлексійний казус «Танго 
смерті» підвищив планку чита-
цьких очікувань, й наступний 
Винничуків роман «Аптекар» 
(Х.: Фоліо, 2015) опинився в 
тіні яскравої попередньої демо-
версії письменницьких потен-
цій. Професійне обговорення 
обмежилося аудитом суто літе-
ратурознавчих нюансів — на-
стільки млявим, що навіть та-
кий реактивний критик, як 
згадуваний уже Я. Поліщук, за-
гуснув у теоретичних заметах: 
спочатку визнав, що «причет-
ність «Аптекаря» до історич-
ного знання безумовна», а далі 
раптом висновкував: «Роман 
«Аптекар» — принципово аіс-
торичний». Але що поза сумні-
вом — він добре надається «для 
зваблення та смакування чи-
тачеві».
 Щось схоже відбувається і з 
новим романом «Цензор снів» 
(Х.: Фоліо, 2016). Цей твір 
ще далі відбігає од складного 
жанрового коктейлю, явлено-
го у «Танго смерті» (хоч тема 
Янівського концтабору спільна 
для обох творів) — маємо хіміч-
но чистий, класичний авантюр-
ний роман. Причому виписа-
ний у таких сміливо-широких 
координатах, яких годі шука-
ти в іншій сучасній українсь-
кій книжці — за винятком, хіба 

що, окремих творів Василя Ко-
желянка та Яна Валетова. А 
стільки трикстерів на одиницю 
тексту — і поготів немає.
 Трикстер (від німецького 
«блазень») — найвідоміший 
персонаж світової літератури: 
барон Мюнхґаузен, парубок мо-
торний Еней, «ревізор» Хлєста-
ков, «турецькопідданий» Остап 
Бендер, аж до Чорногузового 
«графа» Сідалковського. Юнґ 
узагалі вважав такий зухвало-
життєлюбний набір менталь-
них якостей одним із основних 
людських архетипів, втілених 
в образі античного бога Герме-
са. А Нечуй-Левицький, у тво-
рах якого тих трикстерів чима-
ло, навіть вважав їх «виявцями 
народного національного духу, 
котрий затаївся у всіх звиви-
нах розуму й фантазії щирого 
українця»; наслідком поколін-
нєвих мутацій прикордонного 
життя, що відбилися у проявах 
козаків-характерників.
 Професор Ю. Ковалів у своїй 
двотомній «Літературознавчій 
енциклопедії» (К.: Академія, 
2007) дає визначення триксте-
ра, що цілком можуть правити 
за рецензійні оцінки персона-
жів «Цензора снів»: «Недолю-
дина і водночас надлюдина... Де-
ієрархізація звичних стосунків 
і цінностей, ігрове існування че-
рез багатьох взаємовиключних 
інших... Перебування як у ме-
жах етики й естетики, так і 
за ними... Замасковані несвідо-
мі потяги».
 У новому романі Винничу-
ка таким характеристикам най-
більше улягає один із двох голо-
вних персонажів — Андреас, він 

же цензор. Критик Тетяна Пет-
ренко навіть слушно пов’язує з 
ним авторську реалізацію під-
виду авантюрного роману — ро-
ману крутійського. Так, «Цен-
зор снів» — бінокулярний 
текст: дві спочатку цілком ок-
ремі історії під кінець зводять-
ся в одне сюжетне зображення 
— як ото в біноклі наводиш різ-
кість і суміщаєш два ока до пов-
ного співпадіння. Т. Петренко 
вельми спостережливо зістав-
ляє дві головні романні оповіді: 
«В їхньому дуалізмі нашвидко-
руч пригадуєш і Каїна з Авелем, 
і Джекіла та Гайда, і Доріана 
Грея з його портретом» (Чито-
мо, 31.10.2016). Та найбільша її 
критична знахідка — покликан-
ня на Ханну Арендт з її концеп-
цією банальності зла.
 Персонажі чи не всіх Вин-
ничукових творів потрапля-
ють в екстремальні умови війни 
(навіть у «Дівах ночі» точила-
ся латентна війна між, умовно 
кажучи, рок-н-ролом і пізньо-
совєцьким маразмом, уже вра-
женим корупцією). Війна ска-
совує всі гарантії, а відтак 
підважує морально-етичний ка-
нон — і в цих декораціях наш 
автор змушує діяти своїх пер-
сонажів. Не маю сумнівів, що, 
скануючи ситуацію 1930—1940 
років у «Цензорі снів», Ю. Вин-
ничук накладав її на нинішню 
російську агресію. Жодних ав-
торських висновків поки не про-
глядає, але він перший з-поміж 
українських літераторів озвучує 
проблеми, які нам розв’язувати 
ще довго-довго.
 Я. Поліщук, аналізуючи 
персонажів попереднього Вин-
ничукового роману «Апте-

кар», каже, що «їхня сутність 
— бунт». Це справедливо для 
всіх його творів. Політологіч-
ну складову цього бунту зараз 
не чіпатимемо — зосередимо-
ся на екзистенційній. У «Цен-
зорі снів» є чудова ремарка: 
«Жити, щоб жити. Ніколи не 
пробували?». Назагал це і є ав-
торське кредо, простежуване в 
усіх попередніх текстах. Уже в 
Арканумському циклі, писано-
му тридцять років тому, поди-
буємо: «І все, що було раніше, 
не варте й однієї теперішньої 
секунди» (Книга Лева. Львів як 
текст. Львівський прозовий ан-
деґраунд 70—80-х рр. ХХ ст. — 
Л.: Піраміда, 2014). Пізніше, у 
квазіспогадах «Груші в тісті» 
знаходимо: «Сьогодні ми взя-
ли від життя усе, що цей день 
міг дати. Хіба нє?» (Л.: Піра-
міда, 2010). «Цензор снів» — 
справжній гедоністичний мані-
фест бунту супроти «здорового 
глузду».
 Сучасний французький фі-
лософ Мішель Онфре у книжці, 
що має аналогічну назву (Сила 
життя. Гедоністичний мані-
фест. — К.: Ніка-Центр, 2016) 
значить: «Мить є не метою в 
собі, а радше архетонічною бу-
довою того, на що спроможний 
рух». Це — про Винничука; для 
нього рух — понад усе. Але не 
так рух сюжету, як «стосун-
ки між людьми, їхні роздуми, 
їхні ідентичності», — каже 
він в інтерв’ю (Ціна питання. 
27 інтерв’ю Євгенію Стасіне-
вичу. — К.: Laurus, 2016). А це 
вже мандри територією Валерія 
Шевчука, куди Юрій Винничук 
заходить щоразу глибше.
 Не лише Шевчук впливає на 

Винничука — він неодноразо-
во казав, що наснажується різ-
ними класиками. На самому по-
чатку «Цензора снів» — коли 
описано переліт одномоторного 
літачка через Атлантику май-
же сто років тому, — це просто 
Жуль Верн. Подальші сюжетні 
авантюри — цілком у дусі Дік-
кенса (навіть, як і класик, на-
прикінці не втримався, — з’їхав 
на улюблену комедію станів). 
Але не так важить, звідки бе-
руться ремінісценції, як оце ав-
торське зізнання: «Властиво, 
я живу там, у тих моїх снах, я 
там живу, а тут марную час». 
Усі Винничукові персонажі — 
то він, як мадам Боварі для Фло-
бера (навіть назви двох останніх 
романів свідчать). 
 «Цензор снів» — перший 
український повноцінний рет-
ророман (про «Фелікс Авс-
трія» Софії Андрухович — ок-
рема мова, не кажучи вже про 
львівські «ретроромани» Коко-
тюхи). Цей жанр у літератур-
них енциклопедіях поки не за-
фіксований. Вважатимемо, що 
це спроба відтворення спосо-
бу життя батьків-дідів ниніш-
ніх читачів, чиї світлини досі 
зберігаються у сімейних фото-
альбомах.
 Як на мене, новий роман 
Юрія Винничука — найбіль-
ша подія літературно-книж-
кового сезону’2016. Ні, це не 
краща книжка за минулорічні 
новинки Юрія Щербака, Ярос-
лава Мельника, Тараса Анти-
повича, Андрія Куркова — усі 
вони однаково цікаво-знаменні. 
Але Юрій Винничук задемонс-
трував найвищий клас володін-
ня літературними техніками. 
На звороті обкладинки навіть є 
слово «шедевр».
 Із цим є непорозуміння. 
Таке означення вжив німець-
кий критик, і Ю. Винничук 
сприйняв його за чисту монету 
(див. інтерв’ю Є. Стасіневичу), 
хоч варто було зважати на те, 
що для європейців Україна є ой-
куменою, диким Сходом, і все, 
що тут з’являється більш-менш 
адекватне західній літературі, 
— уже «шедевр». Ю. Винничук 
каже: «Слово «шедевр» літе-
ратурний критик у нас прос-
то не вимовить». Це не гань-
ба, а схвала: термін «шедевр» 
застосовується лише на озна-
чення творів, що увійшли до 
національного канону (а він 
формується часом). Якщо наші 
критики не вживають цьо-
го терміну — може, вони про-
фесійніші за німецьких?
 У цьому ж інтерв’ю Ю. Вин-
ничук просторікує про неісну-
вання української критики. 
Може, він за прикладом свого 
персонажа «не думав взагалі 
ні про що, і так йому найліп-
ше»? Критиків у нас доволі, чи 
всі вони є аналітиками — це ще 
питання. Але Тетяна Петрен-
ко, до прикладу, такою є. Тож, 
як читаємо у «Цензорі снів», — 
«не вставляйте пальця в діру 
брехні, бо діра поглине її по лі-
коть».
 Нехай остання ремарка не 
буде ложкою дьоґтю — Юрій 
Винничук написав свій най-
кращий (поки що) твір. Він тут 
почав осмислювати буття через 
своїх персонажів. А «філософс-
твувати — це означає робити 
життєздатним власне існу-
вання» (М.Онфре). ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО: КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо шорт-листи Всеукраїнського рейтинґу «Книжка 
року’2016» — по сім найподієвіших книжок сезону кожної підно-
мінації (за абеткою). Цього разу публікуємо лише одну з чотирьох 
рубрик номінації «Красне письменство» — далі буде. Лавреата з 
цього списку оголосять наприкінці січня—на початку лютого.

Жанрова література 
(детектив / пригоди / фантастика / любовний роман /
 історичний роман / молодіжна проза / автобіографії)

■

Тарас АНТИПОВИЧ. Помирана. Сер. «Сучасна проза». – К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 

222 с.(п)

Юрій ВИННИЧУК. Цензор снів. – Х.: Фоліо, 319 с.(о)

Борис ГУМЕНЮК. Блокпост. – К.: Академія, 336 с.(п)

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ. Мафтей. Книга, написана сухим пером. – Мукачів: 

Карпатська вежа, 352 с.(ф)

Юрій КОСАЧ. День гніву. «Доросла серія». – К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 512 с.(п)

Ярослав МЕЛЬНИК. Маша, або Постфашизм. – Л.: Видавництво Старого Лева, 

288 с.(п)

Юрій ЩЕРБАК. Зброя судного дня. – К.: Ярославів Вал, 360 с.(п)

НОМІНАНТ

Ретророман нарешті є
Гедоністичний маніфест Винничука

■

Костянтин РОДИК

Роман Юрія Винничука «Танго смерті» (Х.: Фоліо, 2012) підняв 
хвилю квазікритичних емоцій, що сягнула навіть непристойно-ди-
летантської позначки, як-от: «Після виходу цього роману вже нема 
питання, хто є найвидатнішим українським романістом» (В.Пекар, 
book.ua/review/3727). У межах тверезості лишився хіба Ярослав 
Поліщук: «Мутація сучасного українського роману» (Реактивність 
літератури. — К.: Академвидав, 2016). Причому мутація, замішана 
на «словесній магії», — тобто, цілком вітальна.
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Поволі завершуються зимові 
свята, і ми, вдосталь насо-
лодившись усім, на що була 
спроможна наша кулінарна 
фантазія і гаманець, думаємо і 
про варіанти «полегшених» для 
шлунку страв. У хід пішли легкі 
супчики та дієтичні каші, «прос-
то чай» або фрукти-овочі. Але 
інколи все-таки організм нага-
дує про недавні щедрі застілля і 
хочеться «чогось такого, сам не 
знаю, чого». 
Можна «зазирнути» на обідні 
столи народів планети і влашту-
вати собі для різноманітності 
ще й «іноземний» обід. 

До Балкан
 Пошукаємо теплі страви, які 
годяться для холодної зимової 
пори. 
 Багатьом улюблена і давно ві-
дома шурпа — національна стра-
ва багатьох народів Середньої 
Азії, Близького Сходу, Балкан. 
Її варіацій є багато, насичений 
м’ясний бульйон з овочами і спе-
ціями інколи подають і так: ок-
ремо на тарілках м’ясо, а окремо 
в чашках — густий бульйон.
 Для шурпи потрібно: 0,5 кг 
баранячої або яловичої м’якоті, 
150 г сала (я замінила вершко-
вим маслом, також було дуже 
смачно), по три цибулини, кар-
топлини і помідори, по дві мор-
квини і болгарські перчини, по 
половині чайної ложки зіри і 
коріандру, два кислі яблука, пу-
чок свіжої зелені петрушки, кро-
пу та кінзи.
 Сало наріжте шматочками се-
реднього розміру і розтопіть у по-
судині з товстим дном. Вийміть 
готові шкварки з казана, для супу 
вони вже не знадобляться. М’ясо 
наріжте і обсмажте до рум’яної 
шкірочки в отриманому жирі. 
Цибулю наріжте кільцями,  по-
ловину цибулі додайте в банячок 
і обсмажте до рум’яного кольо-
ру. Додайте порізані помідори і 
перець.Тушкуйте, поки помідо-
ри і перець не пустять сік. Потім 
додайте сухі приправи. Моркву 
наріжте крупною соломкою, до-
дайте до засмажки і тушкуйте 
хвилин п’ять. Залийте засмаж-
ку 3 літрами води, доведіть до ки-
піння, зменшіть вогонь і варіть 
приблизно 30 хвилин. Можна 
покласти в шурпу стручок не 
дуже пекучого перцю. Покладіть 
цілий пучок перев’язаної зелені, 
але наприкінці приготування її 
треба буде вийняти. Коли шурпа 
повариться хвилин 15-20, додай-
те нарізані шматочками яблука 
зі шкіркою. 
 Насамкінець покладіть до 
казана нарізану картоплю і ріп-
часту цибулю, що залишилася. 
Варіть до готовності картоплі. 
І нарешті розлийте шурпу по 
тарілках, посипте дрібно наріза-
ною зеленню і подавайте до сто-
лу.

До Балтики
 Багато хто за свята готував 
бігос, бо ця става зайняла гід-
не місце на нашій кухні і також 
стала національною, а готуєть-
ся в Польщі, Литві, Білорусі. Ре-
цептів дуже багато, інгредієнти 
варіюються, але головний ком-
понент — капуста, свіжа і кваше-
на, — мають бути обов’язково. 
 Якщо часу на приготування 
бігоса обмаль, можна приготу-
вати його полегшений варіант, 
різниця в смаках — мінімальна, 
а загалом страва дуже смачна. 
Нам знадобиться 300 г вуджено-
го м’яса (шинки, шпондеру, ков-
баси), 900 г квашеної капусти, 
100 г сала, 2 цибулини, 20 г суше-
них білих грибів, столова ложка 
томатної пасти, сіль, цукор, чор-
ний мелений перець.

 Гриби помити, залити зим-
ною водою на 2-3 години, потім 
їх відварити й нарізати солом-
кою. Квашену капусту нашатку-
вати, поварити в невеликій кіль-
кості води 3-5 хвилин, відтисну-
ти. Нарізане кубиками вуджене 
м’ясо й сало обсмажити, додати 
до капусти, а також додати гриби 
й ледь підсмажену цибулю. Туш-
кувати все разом, потім заправи-
ти томатною пастою, поперчити, 
посолити, додати цукор і тушку-
вати до готовності. Подавати з 
відвареною картоплею.І часу на 
приготування страва зайняла об-
маль, і дуже смачно!

Італійський «чобіток»
 Так само швидко можна при-
готувати пасту карбонара, одну з 
коронних страв італійської кух-
ні. На 400 г спагеті потрібно взя-
ти 2 яйця, 4 жовтки, 100 г пе-
коріноромано, пармезану або ін-
шого твердого сиру, 200 г  беко-
ну, 3 зубчики часнику, оливкова 
олія, сіль і перець. 
 Спочатку розбийте в миску 
два яйця і додайте до них ще чо-
тири жовтки, приправте сіллю 
і чорним перцем і злегка збий-
те. Натріть сир на дрібній терт-
ці, додайте в миску і розмішай-
те до однорідності. Поріжте час-
ник на часточки, з обох сторін 
обсмажте в невеликій кількості 
оливкової олії, а коли часник по-
темніє — вийміть його. Додайте 
дрібно нарізану панчету (італій-
ську в’ялену грудинку, можна 
попередньо купити в магазині) 
або бекон, обсмажте з усіх боків 
і зніміть сковороду з вогню.
 Відваріть спагеті (залиште їх 
злегка твердими). Додайте кіль-
ка столових ложок води, в якій 
варилася паста, на сковороду, ре-
шту води злийте, а пасту повер-
ніть у каструлю. Туди ж додай-
те вміст сковороди і збиті яйця, 
після чого енергійно помішай-
те пасту: це не дасть яйцям схо-
питися, перетворившись на ом-
лет, у результаті має вийти одно-
рідний соус. Розкладіть пасту по 
тарілках, зверху притрусіть тер-
тим сиром і подавайте на стіл.

Шедевр від мадам Дюбарі
 Вона була нагороджена орде-
ном Синьої стрічки за кордон блю 
— легенду французької кухні. Ця 
страва готується також несклад-
но. Відбите куряче м’ясо поси-
пати спеціями, обов’язково має 
бути майоран. На край виклас-
ти пластинку шинки і шмато-
чок твердого сиру. Загорнути в 

рулетик, краї запхати всереди-
ну. Вмочити в розтоплене верш-
кове масло і обкачати в сухарях. 
Трішки приморозити і злегка 
обсмажити на олії. Насамкінець 
поставити в духовку до повної го-
товності. І смакувати!

Колдуни
 Смачні «представники» біло-
руської кухні. Потрібно кілограм 
картоплі, цибулина, півсклянки 
борошна, сіль, 200 г м’ясного фар-
шу, столова ложка дрібно наріза-
ного кропу, столова ложка дрібно 
нарізаної петрушки, чорний пере-
ць, 0,25 склянки олії.
 Картоплю почистити, натерти 
на крупній тертці і добре віджати. 
Цибулю почистити, дрібно нарі-
зати. Картопляну масу викласти 
в миску, додати борошно, посоли-
ти за смаком і замісити круте тіс-
то. Сформувати з нього кульки 
розміром з велику сливу, кожен 
розім’яти в плоский кружок. 
Фарш змішати з нарізаною цибу-
лею і зеленню, посолити і попер-
чити за смаком. Всередину кож-
ного кружка картопляного «тіс-
та» вкласти начинку і скрутити в 
кульку.
 У каструлі закип’ятити воду, 
трохи підсолити і варити колдуни 
протягом 3-4 хвилин. У сковороді 
розігріти половину олії, обсма-
жити колдуни до зарум’янення, 
потім перекласти в форму для за-
пікання і злегка полити олією. 
Поставити в духовку хвилин на 
10 і негайно подавати! 

«Калалаатіко»
 Кажуть, що фінські чолові-
ки дуже полюбляють цю страву. 
Дівчата, є сенс приготувати — на-
шим також має сподобатися!
 Це — оселедець із запеченою 
картоплею по-фінськи. Для при-
готування цієї страви потрібно 
півкілограма картоплі, 2 яйця, 
цибулина, 250 г свіжого оселед-
ця, 50 г олії, півсклянки молока 
і столова ложка борошна. 
 Отож картоплю чистимо та 
ріжемо скибочками. Глибоку па-
тельню злегка змащуємо олією. 
Викладаємо у форму картоплю, 
зверху кладемо вичищений і нарі-
заний шматками оселедець, поси-
паємо оселедець борошном й аку-
ратно поливаємо  олією. Стави-
мо пательню на слабкий вогонь і 
тушкуємо під кришкою до готов-
ності картоплі. Тим часом молоко 
збиваємо з яйцями, виливаємо на 
картоплю з рибою. Ставимо в ду-
ховку, поки не з’явиться хрустка 
скоринка. 

Кавказька закуска
 Ікра з буряка — дуже смачна, 
ароматна і практично без спе-
цифічного бурякового присма-
ку. Її можна готувати зі свіжих 
продуктів протягом усього року, 
адже буряк, разом із часником 
і горіхами, чудово зберігаєть-
ся і може бути особливо корис-
ним узимку, коли відчувається 
нестача вітамінів. Вона смакує 
з картоплею, кашами, просто зі 
шматочком житнього хліба.
 Потрібно: 700 г буряка, 
150 г волоських горіхів, 4 зуб-
чики часнику, гілочка кінзи, 
по столовій ложці цукру, оцту і 
соняшникової олії, сіль за сма-
ком. 
 Буряк помити і відварити або 
запекти в духовці. Готовий буряк 

охолодити, очистити від шкірки 
і пропустити через м’ясорубку. 
Часник розчавити і розтерти з 
сіллю. Горіхи трохи обсушити на 
сковороді, очистити від лушпин-
ня і подрібнити блендером або 
пропустити через м’ясорубку. 
Змішати горіхи з часником, до-
дати соняшникову олію і старан-
но розтерти. З’єднати буряк із 
горіхово-часниковою сумішшю, 
додати цукор, сіль, оцет і пере-
мішати. Готову ікру викласти в 
салатницю, прикрасити листоч-
ками кінзи і подавати із чорним 
хлібом або гарніром на свій смак. 
Смачного!
 Продовження «кулінарних 
подорожей» — у наступних но-
мерах «УМ». У світі ще багато 
смачного! ■

РЕЦЕПТИ

Навколо світу з черпачком
Готуємо страви інших народів

■

Шах-плов.❙

Індійський суп.❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

 Кулінарні порожні замітки Тетяни Гусак
 Тетяна Гусак — викладач столичного економічного ВНЗ. Більшість переписів у її 
кулінарних книжечках — унікальні, такі, що передавалися з покоління в покоління, і так 
— аж п’ять поколінь. Але є в них і цікаві рецепти страв народів світу, які авторка зібрала 
власноруч: у подорожах, в архівах, записала від знайомих. Деякі з них пропонуємо спро-
бувати і в себе — переконайтеся, що наша література тематично дуже розмаїта і правди-
ва. Бо рецепти вдаються з першого разу, в них дуже точно вирахувані всі інгредієнти — 
таке враження у мене склалося, коли я їх випробовувала на власному досвіді. 
 Мадридський часниковий суп мало кого залишить байдужим, навіть тих, хто 
«супів не дуже». Приготуйте! Потрібно буде 0,5 курки, головка часнику, 4 яйця, цибулина, 
морквина, 2 стебла селери, корінь пастернаку, 6 шматочків білого хліба, перець горош-
ком, чайна ложка паприки, 3 картоплини, 100г масла.
 Хліб нарізати кубиками. 10—15 зубків часнику підсмажити на маслі, доки не стануть 
м’якими. Вийняти часник. На маслі підсмажити кубики хліба. З курки і коріння зварити 
бульйон. Відділити м’ясо від кісток і відкласти. Додати до бульйону картоплю і зварити 
до готовності, потім додати паприку і смажений часник. До супу кладемо шматочки м’яса 
і кубики хліба, вбиваємо 4 яйця і перемішуємо. Коли закипить, зняти з вогню і дати на-
стоятися. Подавати з нарізаною зеленню.  
 Індійський суп — пряний і барвистий. Потрібно: велика цибулина, 3 зубки часнику, 
500 г цвітної капусти, 2 столові ложки пасти карі, 2 столові ложки томатної, пасти, 3 сто-
лові ложки олії, 150 г червоної сочевиці, 1 л овочевого бульйону, 2 ст. л зелені коріандру, 
натуральний йогурт. 
 Цибулю і часник дрібно нарізати. Підсмажити на олії з пастою карі. В казан нали-
ти бульйон, додати сочевицю і цибулю і варити 15 хвилин. Капусту помити, розібрати на 
суцвіття і додати до супу. Варити ще 15 хвилин. Додати пасту і варити 5 хвилин. Подава-
ти з зеленню коріандру та хлібом наан.
 Хліб наан: 500 г борошна, 150 мл молока, 150 г йогурту, 2 яйця, 2 столові ложки вер-
шкового масла, чайна ложка соди. Замісити тісто і залишити на 3 години в теплому міс-
ці. Розділити тісто на 6 частин, тонко розкачати і випікати в духовці по 3 хвилини з кож-
ної сторони при температурі 220 градусів.
 Шах плов — назва говорить сама за себе. Для його приготування нам знадобиться: 
курка, склянка рису, 2 цибулини, великий солодкий перець, 3 солові ложки родзинок, 3 
столові ложки фісташок, 3 столові ложки кураги, 3 столові ложки журавлини, сіль, пере-
ць, 0,5 чайної ложки куркуми, 0,5 л молока, 100 г масла. 
 Для тіста: 1,5 склянки борошна, 100 г масла, 3 столові ложки сметани, 3 столові лож-
ки води, щіпка солі, чайна ложка цукру.
 Замісити тісто і покласти в холод на 30 хвилин. З курки зрізати все м’ясо, а з кісток 
зварити бульйон. Рис відварити в молоці навпіл з бульйоном. М’ясо нарізати дрібними 
шматочками і обсмажити на маслі. Додати цибулю, просмажити і додати перець, сіль, 
куркуму. На дно казана посипати подрібнені фісташки. Розкачати тісто і викласти в ка-
зан, щоб звисали краї. На тісто викласти рис, полити його розтопленим маслом, на рис 
— сухофрукти, а на них — курку. Завернути краї,злегка зліпивши. Пекти 40 хвилин при 
температурі 180 градусів. Відділити від стінок гострим ножем, викласти на тарілку і по-
лити розтопленим маслом.
 Розширюйте свій кулінарний кругозір! ■

■
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«Готовий поставити всі свої гроші на те, що я кращий 
у світі боксер-важковаговик».

Деонтей Уайлдер
американський боксер-«супертяж», чемпіон світу за версією WBC

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На відміну від стартового 
дня Відкритого чемпіонату Авс-
тралії, коли на три поразки віт-
чизняних тенісистів припала 
лише одна перемога, наступно-
го дня позитивних і негативних 
емоцій від виступу наших спів-
вітчизників у Мельбурні було 
рівно однаково. Спочатку свій 
поєдинок програла Катерина 
Бондаренко. Після чого персо-
нальних уболівальників пораду-
вав Олександр Долгополов.
 Попередній сезон найсильні-
ший тенісист України завершив 
значно раніше, ніж увесь «пеле-
тон». У жовтні в одній iз соцме-
реж він написав: «На жаль, че-
рез травму спини змагальний рік 
для мене завершується достроко-
во. Зі своєю командою ми актив-
но працюємо над відновленням і 

сподіваємося сильними та здоро-
вими повернутися в 2017-й».
 На початку нового року Саш-
ко події не форсував, програвши 
в дебютах двох представниць-
ких турнірів. Якщо його фіаско 
у Брісбені знаному іспанцю Ра-
фаелю Надалю виглядало доволі 
прогнозованим, то невдача у Сід-
неї, де киянин не знайшов аргу-
ментів проти значно скромнішо-

го Жиля Мюллера з Люксембур-
гу, трохи здивувала.
 Утім відсутність перемож-
ного досвіду в офіційних турні-
рах АТР 2017 року не завадила 
Долгополову успішно стартува-
ти на «Аустреліен оупен». Попри 
те, що протистояв першій ракет-
ці України на десять позицій ви-
щий за нього в рейтингу опонент, 
до другого раунду пройшов саме 

український тенісист.
 Після двох виграних у хорва-
та Борна Чорича (59-й номер АТР) 
сетів, здавалося, що 69-й тенісист 
планети з мінімальними трата-
ми подолає перший бар’єр «АО». 
Але, зрештою, протистояння Дол-
гополова та Чорича перетворило-
ся на затяжне з’ясування стосун-
ків, по суті, в такий собі тенісний 
напівмарафон.

 Загалом, перший тенісист 
України ніколи не відзначався 
стабільною грою. А що говори-
ти, коли у спортсмена в останні 
місяці взагалі не було серйозної 
змагальної практики. Але гра 
Долгополова тим і цікава теніс-
ному шанувальнику, що в будь-
який момент наш співвітчизник 
готовий піднести опоненту сюр-
приз. В одному випаду — приєм-
ний, в іншому — не дуже. У чет-
вертому сеті поєдинку проти хор-
вата українець вів перед 5:2, про-
те у спокійній атмосфері не зміг 
реалізувати кілька матчболів, 
подарувавши супернику «тай-
брейк» та надію на п’яту вирі-
шальну партію. Проте й сам Чо-
рич виявився спортсменом непе-
редбачуваним. Припустившись 
у найвідповідальніший момент 
подвійної помилки, він надав ук-
раїнцеві ще одну спробу для мат-
чболу, котру цього разу перша 
ракетка України не змарнував. У 
підсумку — 6:3, 6:4, 3:6 7:6(9:7) 
— і в другому раунді Долгополов 
зіграє з відомим французом, шос-
тим тенісистом «АО»-2017 — Га-
елем Монфісом.
 До речі, його співвітчизниця, 
Каролін Гарсія, посіяна на жіно-
чому турнірі під 21-м номером, 
стала кривдницею нашої Катери-
ни Бондаренко, здолавши її в двох 
сетах — 7:6 (7:4), 6:4. Торік, повер-
нувшись після кількарічної пере-
рви на велику арену, Бондаренко-
молодша, хоч і мала значно скром-
ніші рейтингові позиції, сенса-
ційно дійшла до третього раунду 
«АО». Проте турнірний шлях 66-
ї ракетки планети на цьогорічно-
му «Аустреліен оупен» завершив-
ся значно раніше. ■

ТЕНІС

Сюрпризи приємні та різні
Стартовий бар’єр 
«Аустреліен оупен» 
подолало двоє з шести 
українських тенісистів, 
які, за сумісництвом, 
є першими 
ракетками країни

■

Залікувавши проблемну травму спини, Олександр Долгополов із перемоги розпочав «АО»-2017.
Фото з сайта  112.international.
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Григорій ХАТА

 Коли Володимир Кличко безроздільно 
домінував у суперважкому дивізіоні, він 
не раз говорив про своє бажання провес-
ти один зі своїх чемпіонських боїв у Києві. 
Нині, втративши всі чемпіонські пояси, 
його думки зайняті абсолютно іншими пи-
таннями, серед яких, без сумніву, «київсь-
кий поєдинок» стоїть далеко не на першо-
му місці. Якщо в свої кращі часи Кличку 
не вдалося привезти до України великий 
бокс, то в умовах, коли в надважкій кате-
горії правила диктують інші люди, зроби-
ти це буде вкрай важко.
 Не секрет, що головним аспектом, 
який чи не найбільше обговорюється під 
час підписання контракту на поєдинок, є 
призовий фонд, частина вливань до яко-
го відбувається за рахунок продажу теле-
візійних прав та квитків на бій. Відверто 
невисокий рівень життя в нашій країні 
навряд чи дозволить організаторам умов-
но можливого «мегабою» серйозно напов-
нити свої гаманці. Інша справа — Вели-
ка Британія, де фанати боксу без особли-
вих роздумів за дві торгові сесії, що три-
вали загалом чотири години, розкупили 
на дуель Ентоні Джошуа та Володимира 
Кличка, що 29 квітня відбудеться на ле-
гендарному лондонському стадіоні «Уем-
блі», 80 тисяч квитків, вартість яких ста-
новила від 40 до 2000 фунтів стерлінгів. 
При цьому промоутери британця — воло-

даря чемпіонського пояса IBF — заяви-
ли, що, з огляду на шалений ажіотаж, до-
датково в продаж викладуть іще 10 тисяч 
перепусток.
 Про те, що в професіональному бок-
сі далеко не спортивний результат є до-
мінуючим фактором, днями підтвердив 
і легендарний боксер, чемпіон світу в 
п’яти вагових категоріях, неперемож-
ний Флойд Мейвезер-молодший. Опа-
новуючи після завершення бійцівсь-
кої кар’єри нову для себе професію про-
моутера, зірковий американець у ко-
ментарі щодо можливості організації 
об’єднавчого бою між своїм протеже — 
новоспеченим чемпіоном світу в другій 
напівлегкій вазі за версією IBF Джер-
вонтою Девісом та українцем Василем 
Ломаченком, володарем чемпіонсь-
ких поясів у двох різних вагових кате-
горіях, наголосив: «Ми нікуди не поспі-
шаємо й не шукаємо зустрічі з україн-
цем, аби просто зараз об’єднати пояси. 
Ми повинні зростати й дати Девісу мож-
ливість робити гроші й примножувати 
їх. А коли прийде час, тоді ми й підго-
туємо бої, котрі будуть потрібні нам».
 Водночас Мейвезер високо оцінив 
професійні здібності Ломаченка, від-
значивши, що у майбутньому Василь не-
одмінно опиниться в «Залі боксерської 
слави». Поки ж український чемпіон, 
котрого рейтинговий американський ка-
нал НВО назвав боксером 2016 року, го-

тується до свого чергового бою, котрий, 
за словами його промоутера Боба Арума, 
швидше за все, відбудеться 8-го або 15 
квітня проти власника пояса WBA, па-
намця Хезріла Корралеса. тоді як анон-
сований раніше Арумом бій-реванш Ло-

маченка проти свого єдиного на про-
фі-ринзі кривдника Орландо Салідо, 
най ближчим часом не відбудеться, ос-
кільки, як свідчать у команді мексикан-
ця, поєдинок з українцем «не є для ньо-
го пріоритетним». ■

Під час протистояння Ентоні Джошуа та Володимира Кличка на лондонському «Уемблі» 
буде мегааншлаг.
Фото з сайта telegraf.com.ua.
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БОКС

«Робити 
й примножувати гроші»
Квитки на поєдинок, у якому Володимир Кличко 
намагатиметься повернутися на чемпіонську орбіту, 
розкупили за чотири години

■

Автоспорт
 Діставшись столиці Аргентини, учасники «Дакару» поставили крапку в непростій, драматичній, дев’ятій за 
ліком південноамериканській версії цього легендарного ралі-рейду. Найбільш напруженою видалася боротьба 
в класі позашляховиків, де завдяки накопиченому багаторічному досвіду Стефан Петерансель на «Пежо» зумів 
випередити майстра класичного ралі — Себастьяна Льоба, здобувши таким чином свою 13-ту «вікторію» на 
«Дакарі». Серед мотоциклістів після сходу минулорічного переможця Тобі Прайса не було рівних його колезі 
по «КТМ» Сему Сандерленду. У класі вантажівок тріумфував російський «КАМАЗ» на чолі з Едуардом Ніко-
лаєвим, а в заліку квадроциклістів першим став його співвітчизник — Сергій Карякін на «Ямасі».

Волейбол
 Кубок ЄКВ. Жінки. 1/16 фіналу. Перша гра. «Тирговіште» (Румунія) — «Хімік» (Україна) — 2:3 
(25:22, 25:11, 22:25, 24:26, 14:16). ■

ХРОНІКА■
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Чиї сини? Яких батьків?
Українці готові завалити суди позовами з вимогою повернути в паспорт графу «національність»
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 У продажу з’явилися сковорідки 
з електронним антипригарним пок-
риттям: коли їжа починає горiти, у 
вас автоматично відключається ін-
тернет.

* * *
 Чоловiк обiймає свою машину, 
цілує капот, дверцята. Плаче, ніяк не 
заспокоїться.
 Інший чоловiк у нього запитує:
 — Продаєш чи що?
 — Та ні, дружина права отрима-
ла!

* * *
 — Я все кинув — пити, курити і 
дружину!
 — А дружину навіщо?

 — А не заслужила вона такого 
щастя!

* * *
 Професор каже студентовi:
 — Вітаю! Ви тільки що на від-
мінно здали іспанську мову, але ж 
ми вивчали французьку.
 — Вибачте, професоре, вчора 
вночі випадково не ту книжку з по-
лиці взяв.

* * *
 — Шеф підвищив мені зарпла-
ту, коли дізнався, що я дала своєму 
синові його ім’я.
 — А мені теж пiдвищив, але за 
те, що я своєму синові не дала його 
прізвище.

По горизонталі:
 1. Столиця Індії. 3. Вірш, що 
складається лише з двох ря-

дочків. 6. Жінка-воїн. 9. Домаш-
ня тварина, яку зазвичай «водять» 
на Маланку. 10. Гірська система в 
Азії, назва якої перекладається з 
монгольської як «золоті гори». 11. 
Великий лісовий птах. 12. Одна з 
найшвидших на землі парнокопит-
них. 13. Ім’я другої дружини екс-
президента Чехії Вацлава Гавела. 
14. Доктор, герой оповідання Ері-
ха-Марії Рільке «Оповідь, довірена 
темряві». 16. Предки французів. 
17. Давньоримський бог часу, яко-
го зображували з двома обличчя-
ми. 19. Найнижчий чоловічий го-
лос-бас, здатний брати фа контро-
ктави. 20. Місто в Африці, колиш-
ня столиця Республіки Кот д’Івуар. 
21. Спеціальна скринька для збері-
гання мощів святого.
По вертикалі:
 1. Спортивний снаряд, метан-
ням якого займалися ще старо-
давні греки. 2. Ім’я української ак-
триси, яка зіграла головну роль у 
сіткомі «Леся+Рома». 3. Двигун 
внутрішнього згорання, що вико-
ристовує пальне — альтернативу 
газу і бензину. 4. Ім’я вдови Ведме-

дихи, мами Оксани, героїні повісті 
Григорія Квітки-Основ’яненка «Сер-
дешна Оксана». 5. Сторож і при-
слуга біля вхідних дверей уста-
нов, готелів тощо. 6. Один з де-
монів із свити Воланда. 7. Цадик, 
на могилу якого до Умані щоро-
ку з’їжджаються тисячі хасидів. 8. 
Застаріла назва чорнила. 11. Запа-
лення язика. 12. Гора, на якій було 
розіп’ято Ісуса Христа. 13. Англій-
ський натураліст і мандрівник, ав-
тор теорії еволюції та природного 
добору. 15. Справжнє ім’я Герак-
ла. 17. Турецький полон. 18. Пріз-
висько Івана Фірцака, героя роману 
Олександра Гавроша.

Відповіді на кросворд 
№7 від  17 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -11…-16

 -3…-8

Північ -10…-15

 -3…-8

Центр -10…-15

 -3…-8

Схід -9…-14

 -5…-10

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -6…-11

 -2…-7

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 20—21 січня

Аліса КВАЧ

 На багатьох будинках, де про-
живали знаменитості, нині мож-
на побачити меморіальні таблич-
ки: «У цьому домі жив…». За-
звичай, ці таблички встановлю-
ють вдячні нащадки після смерті 
власника. А от відома амери-
канська кантрі-співачка Тейлор 
Свіфт вирішила ще за життя до-
битися для свого маєтку в Бевер-
лі-Гіллз статусу пам’ятки архі-
тектури і вже подала відповідні 
документи до комісії з культур-
ної спадщини. 
 Цей дім співачка придбала 
восени 2015 року за 25 мільйонів 
доларів готівкою. До цього має-
ток належав легендарному гол-
лівудському продюсеру Семюе-
лу Голдвіну, який збудував дім 
ще 1934 року, запросивши для 
цього не менш знаменитого архі-
тектора Дугласа Гоннолда. По-
переднім власником маєтку був 
його син, який помер у тому ж 
2015 році, проживши 88 років. 
У будівлі площею 1100 квадрат-
них метрів є шість спалень, до-
машній кінотеатр, бібліотека, 
тренажерний зал і басейн.

 Тейлор Свіфт уже най-
няла кількох архітекторів, 
яким доручила відновити 
історичний особняк. Бо ж 
пам’ятка архітектури має 
максимально бути набли-
женою до оригіналу. Сама 
на цей час вона переї-
хала в один з інших бу-
динків, яких у неї чима-
ло — співачка має дім 
у Нешвілі, пентха-
уз у Нью-Йорку та 
пляжний котедж 
у Род-Айленді. 
 Лишаєть-
ся питання 
— якщо ко-
місія з куль-
турної спадщи-
ни таки затвер-
дить за маєтком 
відповідний ста-
тус, яка таблич-
ка висітиме зго-
дом на ньому: 
«Дім, який збу-
дував Самюел 
Голдвін» чи «Тут 
жила Тейлор Свіфт»? 
Чи про це вже нехай 
дбають нащадки? ■

АМБІЦІЇ

Дім, у якому жила Свіфт
Відома кантрі-співачка добивається для 
свого маєтку статусу пам’ятки архітектури

■

Ната НЕТУДИХАТА

 У справедливості приказ-
ки, що краще пізно, ніж ніколи, 
переконалися працівники місь-
кої бібліотеки Сан-Франциско, 
які оголосили «помилування» 

усім боржникам у рамках акції 
з повернення видань, які чита-
чі не принесли вчасно. Десятки 
книг, які вважалися втрачени-
ми, повернулися до бібліотеки. 
Серед них — і збірник розпові-
дей американського письмен-

ника Френсіса Хопкинсона Смі-
та «На 40 хвилин пізніше», ви-
даний на руки ще у 1917 році.
 Книжку в бібліотеку при-
ніс такий собі Уебб Джонсон. 
З’ясувалося, що збірку взя-
ла почитати ще його прабабу-

ся. Однак за тиждень до за-
вершення терміну користуван-
ня жінка померла. Сам Уебб 
знайшов цю книжку випадково 
ще у 1996 році, однак тоді він 
вирішив, що повертати її пізно. 
А тут, почувши про акцію, таки 
звернувся до бібліотеки. 
 Схожий випадок став-
ся і в Новій Зеландії: жінка, 
яка взяла книгу з оклендсь-
кої бібліотеки ще дитиною в 
1948 році, вирішила повер-
нути її через 67 років. Так що 
у бібліотекарів, які постійно 
нарікають на непунктуаль-
ність школярів, є надія, що 
не все ще втрачено. ■

ОТАКОЇ!

Краще пізно, ніж ніколи
У міську бібліотеку Сан-Франциско повернули книгу, 
взяту там сто років тому

■

19 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. На дорогах мiс-
цями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температу-
ра вночi -9...-11, удень -4...-6.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: 
вночi -15...-17, удень -4...-6. Яремче: вночi -11...-13, удень -
3...-5. Мiжгiр’я: вночi -14...-16, удень -1...-3. Рахiв: уночi -
12...-14, удень -3...-5.

17 сiчня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 50 см, Плай — 46 см, Мiжгiр’я — 30 см, Рахiв — 38 
см, Івано-Франкiвськ — 4 см, Яремче — 11 см, Пожежев-
ська — 19 см.

Тейлор Свіфт.❙
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