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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,89 грн. 

1 € = 28,91 грн.

1 рос. руб. = 0,3 грн.

ЩОСЬ ЗАВАЖАЄ. 

ДОДАЙТЕ ПАРУ!

ВЕСЬ ПАР ПІШОВ 

У СВИСТОК...

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Про людей 
та свиней
Учора у Верховній Раді не змогли визначитися з аудитором НАБУ, 

а під Радою Свинка Пеппа домагалася 

розгляду її кандидатури 
стор. 4, 6 »

Нацбанк відмовляється 

активно протистояти 

суперечливій діяльності 

дочірніх фінустанов РФ 

в Україні, адже його 

очільниця тісно пов’язана 

з російським капіталом
стор. 6 »

Сліди від Гонтаревої

Чому письменник чимало себе 

править і навіть переписує по 

декілька разів?
стор. 12 »

Анатолій Григорук: Усі слова 
люблю, весь словник 

Грінченка...
Місячний експорт 

агропродукції 

перевищив 

1,3 млрд. 

доларів
стор. 7 »

Наша їжа всім до смаку



СЕРЕДА, 22 БЕРЕЗНЯ 20172 ІнФорУМ
«Звичайно, співачка не скоїла нічого відверто кримінального, та все одно 
український закон порушила. Тож вона та її опікуни мають погодитись: 
рівність цінується і навіть культивується, такої мети треба прагнути й 
домагатися постійно».

Андрій Кокотюха
письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

МЕДІА ДЛЯ МАС

Лови хвилю 
правди
Чотири радіостанції мають 
ліцензію на мовлення 
для Криму
Ірина КИРПА 

 Мешканці Криму налаштовують 
приймачі на українські частоти: чесні 
новини бажають слухати всі.
 На Херсонщині встановили 
роз’яснювальні білборди про українсь-
ке радіомовлення на території окупова-
ного Росією півострова Крим. На гро-
мадських стендах зазначено перелік 
радіостанцій, мовлення яких на тери-
торії півострова здійснюється завдяки 
телерадіовежі біля села Чонгар, непо-
далік адмінкордону з Кримом.
 «Після проведення конкурсу на 
ефірне цифрове телемовлення висоту 
цієї вежі буде збільшено з 150 метрів до 
200, — повідомив міністр інформполі-
тики України Юрій Стець. — Ідуть пе-
реговори про початок будівництва дру-
гої подібної вежі на «адмінкордоні» 
з Кримом. Планують, що до кінця по-
точного року кількість українських 
радіостанцій, які ведуть мовлення на 
території окупованого півострова Крим, 
буде збільшено вдвічі».
 Директор департаменту з питань 
внутрішньої та інформаційної політи-
ки Херсонської ОДА Ольга Савенко роз-
повіла, що інформацію для білбордів 
підготували фахівці її відділу, а також 
волонтери. За її словами, така підтрим-
ка допоможе людям швидко зорієнтува-
тися та налаштувати свої радіоприйма-
чі на потрібну хвилю.
 Зараз уже чотири радіостанції мають 
ліцензію на мовлення для Криму: «Ук-
раїнське радіо» (суспільне мовлення), 
місцева радіостанція з Херсона, крим-
ськотатарське радіо Meydan та «Радіо 
кримських громад». Член Національ-
ної ради України з питань телебачен-
ня та радіомовлення Сергій Костинсь-
кий розповів, що будівництво першої 
вежі на КПП Чонгар довірили приват-
ній компанії через те, що коштів у де-
ржбюджеті для цього не знайшлося. 
 Одна година мовлення на Крим кош-
тує приблизно 22,7 гривні. Такий тариф 
встановила компанія «Телемережі Ук-
раїни» з Луцька, чий внесок у будівниц-
тво стратегічно важливої вежі на КПП 
Чонгарі склав чотири мільйони гри-
вень. А от сума від загальних сплат від 
чотирьох радіомовників на Крим для 
компанії «Телемережі України» стано-
витиме 70—150 тисяч гривень на міся-
ць. Тобто свої витрати інвестор зможе 
відшкодувати за кілька найближчих 
років.
 Будівництво радіотранслюючої вежі 
на КПП Чонгар виявилося доброю спра-
вою не лише для підприємців, а й для 
справжніх патріотів України. Так, гла-
ва Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що 
відтепер вони мають можливість спіл-
куватися з власним народом на рідній 
мові.
 «Ми щоденно будемо розмовляти з 
українськими людьми в Криму трьо-
ма мовами: кримськотатарською, ук-
раїнською та російською, — підкрес-
лив Рефат Чубаров. — Мовлення на 
Крим — це ще один важливий крок до 
повернення півострова під контроль 
України».
 Якщо паралельно з роботою нової те-
левежі на КПП Чонгар запустять ефір-
не цифрове телебачення, то, крім Кри-
му, якісні українські телеканали змо-
жуть дивитися й мешканці всіх населе-
них пунктів Генічеського району. ■

■

СТОЛИЦЯ

Більше немає де 
патрулювати?
Тисячі правоохоронців знову 
в центрі Києва
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Столиці спокій лише сниться: впродовж 21-24 березня у Києві 
більше тисячі правоохоронців нестимуть службу через масові заходи 
громадян i засідання Верховної Ради. 
 Першою дражливою подією  було вранішнє 21 березня голосу-
вання у парламенті за скандальну кандидатуру Найджела Брауна на 
посаду незалежного аудитора НАБУ. Ще напередодні голова Анти-
корупційного комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв за-
кликав усіх небайдужих прийти під парламент, бо «позиція багатьох 
здатна захистити незалежність Антикорупційного бюро». І народ від-
гукнувся, прийшовши до ВР, аби не повторився сценарій 16 березня, 
коли під час обідньої перерви відбулося нелегітимне «засідання» Ан-
тикорупційного комітету ВРУ, на якому кандидатуру Найджела Брауна 
внесли на роль «незалежного» аудитора НАБУ. Щоправда, тоді для 
включення питання у порядок денний забракло голосів.
 У відділі комунікації поліції Києва зазначили: «Окрім урядового квар-
талу, посилені наряди правоохоронців нестимуть службу на зупинках гро-
мадського транспорту та в метрополітені. Загалом до охорони громадсь-
кої безпеки буде задіяно більше тисячі поліцейських і військовослужбов-
ців Національної гвардії України». Правоохоронці закликають не порушу-
вати закон i дотримуватися встановлених правил поведінки. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Якщо декомунізацію вчасно не прово-
дить влада, то за неї беруться інші. Добре ві-
домий усім киянам і гостям столиці пам’ятник 
Миколі Щорсу на коні, що на бульварі Шев-
ченка, біля кас попереднього продажу заліз-
ничних квитків. Із 20 березня комдив сидить 
на скаліченому коні — вірний чотириногий 
друг заввишки понад 10 метрів залишився 
без передньої ноги: невідомі відрізали час-
тину пам’ятника. 
 Цей вчинок можна кваліфікувати як про-
яв вандалізму. Але одночасно він є нагадуван-
ням. У київської влади було достатньо часу, 
щоб «культурно» демонтувати пам’ятник од-
ному з радянських ідолів. Після початку деко-
мунізації активісти стали вимагати, аби київсь-
ка влада демонтувала монумент, але натомість 
Щорса лише закутали в український прапор. 
Хоча ще в жовтні минулого року вже був гото-
вий проект демонтажу пам’ятника Щорсу. На-

гадаємо, що пам’ятник уже двічі «страждав»: 
у 2008-му його намагалися підірвати, а через 
два роки розписали фарбою.
 Цікаво, що на тому місці до революції 
1917 року стояв пам’ятник графу Олексію 
Бобринському — натхненнику й організатору 
побудови в Києві залізниці. Та радянська вла-
да вирішила, що пам’ять про таких особис-
тостей не потрібна радянській людині, тож за 
ініціативи Сталіна в 1936 році вже була гото-
ва постанова про установку пам’ятника Щор-
су. Якісь обставини, а згодом і Друга світо-
ва війна відтермінували більшовицькі пла-
ни. Лише у квітні 1954 року, до 300-річчя 
«возз’єднання», на бульварі Шевченка таки 
з’явився кінь зі Щорсом. 
 Незрозумілим, до речі, залишається, 
чому скульптор запросив позувати для ство-
рення образу Щорса юного студента Леоніда 
Кравчука, а не користувався кіно- й фотодо-
кументами із зображенням самого «героя» 
громадянської війни?.. ■

Олена КАПНІК

 Скандал навколо співачки 
від Росії на Євробачення Юлії 
Самойлової набирає обертів. 
Служба  безпеки України під-
готувала рішення про заборо-
ну на в’їзд до країни росіянці. 
Вона у 2015-му відвідувала 
окупований Крим. Тож якщо 
Самойлову не пустять в Украї-
ну, представниці Росії на між-
народному конкурсі не буде. 
 У відомстві кажуть, оста-

точне рішення ще не прийня-
ли. Утім усі необхідні доку-
менти вже підготували. Гла-
ва СБУ Василь Грицак вва-
жає приїзд цієї співачки до 
України недоцільним. «Моя 
позиція чітка, закон має бути 
один для всіх. Я вважаю, що 
Самойлова  не має приїжджа-
ти до України. Вона не прос-
то відвідувала Крим, а ще й 
висловлювалася у соціаль-
них мережах iз приводу Ук-
раїни, її влади, взятого кур-

су на євроатлантичну інтег-
рацію», — коментує керів-
ник СБУ.
 У Кремлі заявили, що не 
змінюватимуть російського 
учасника Євробачення-2017 
у Києві, якщо Юлію Самойло-
ву не пустять в Україну. «Мені 
не відомо про рішення наших 
організаторів, але, наскільки 
я розумію, такої опції, як за-
міна, не існує», — сказав прес-
секретар російського прези-
дента Дмiтрiй Пєсков. 
 Виконавчий директор Єв-
робачення Йон Ола Санд пові-
домив, що Європейська мов-
на спілка (ЄМС), яка є органі-

затором конкурсу, «цілком 
підтримає рішення українсь-
кої влади» щодо участі пред-
ставниці Росії Юлії Самой-
лової на Євробаченні-2017. 
ЄМС не втручатиметься у рі-
шення української влади.  За 
його словами, ЄМС постійно 
підтримує контакти з росій-
ською делегацією і домовив-
ся з ними не відправляти в 
Україну на пісенний конкурс 
осіб, які створюють загрозу 
національній безпеці Украї-
ни і входять у «чорний спи-
сок».
 Нагадаємо, в останній мо-
мент у РФ вирішили, що на 
конкурс поїде співачка Юлія 
Самойлова, яка через пробле-
ми зі здоров’ям переміщаєть-
ся на інвалідному візку. 
Кілька років тому Юлія Са-
мойлова їздила з гастролями 
до анексованого Криму, а це 
значить — незаконно перети-
нала кордон нашої країни. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Помста комдиву 
Щорсу
Невідомі в Києві скалічили коня пам’ятника 
червоному командиру

■

КОНКУРС

ЄвроНЕбачення
СБУ готова заборонити в’їзд до України 
російській співачці, яка виступала 
в окупованому Криму

■

Юлія Самойлова.❙

Іван БОЙКО

 На початку цього тижня 
найгарячішою точкою схід-
ного фронту стало невелич-
ке село Водяне, що на маріу-
польському напрямку. Саме 
цю назву захисники України 
вписали кров’ю в літопис ук-
раїнської військової звитяги.  
Запеклий бій у районі Водя-
ного тривав ледь не впродовж 
усього понеділка, а його пе-
ребіг та окремі деталі пові-
домляли волонтери та прес-
служби силових структур 
України впродовж вівторка. 
 Як повідомив речник Мі-
ноборони Олександр Моту-
зяник, уранці дві групи бой-

овиків — до 20 чоловік кож-
на — атакували позиції ЗСУ 
з боку окупованої Сахан-
ки. Напад успішно було від-
бито, бойовики відступили. 
«Пізніше вони відкрили ма-
сований вогонь з усіх наяв-
них у прифронтовому районі 
зразків важкого озброєння 
— мінометів, гармат і РСЗВ 
«Град». При цьому було ви-
пущено більше 50 мін, по 40 
снарядів зі 122- та 152-мілі-
метрових гармат, 65 реактив-
них боєприпасів з установки 
«Град», один з яких влучив у 
село Водяне, що було зафік-
совано камерами відеоспос-
тереження», — сказав пол-
ковник Мотузяник.

  «Зав’язався бій, у резуль-
таті ворог зазнав значних 
втрат і відступив. Українсь-
кий підрозділ зайняв їхні по-
зиції», — додає речник шта-
бу АТО Сергій Жмурко. 
 За різними даними штабу 
АТО і Міноборони, окупанти 
зазнали значних втрат у цьо-
му бою: від п’яти до восьми 
найманців загиблими та від 
13 до 16 пораненими. Йдеть-
ся про російських морських 
піхотинців, які дислоку-
ються в окупованому Ново-
азовську. 
 Бойовики оскаженіли від 
поразки і накрили втрачений 
район масованим вогнем iз 
«Градів» і важкої артилерії. 
Щоб урятувати своїх бійців із 
цього пекла, командири на-
казали повернутися на свої 
попередні позиції.
 Саме під час цього бою та 
масованого обстрілу героїчно 
загинуло двоє захисників Ук-
раїни, ще сiм бійців отримали 
поранення. На інших ділян-
ках фронту загинув ще один 
воїн, двоє отримали травми. 

 Під вогнем артилерійсь-
ких систем великого калібру 
опинились також сусідні по-
зиції українських морпіхів 
неподалік Лебединського й 
Талаківки, тоді як по сели-
щу Широкине ворог гатив iз 
мінометів. ■

НА ФРОНТІ

Звитяжне Водяне
Під Маріуполем українські морпіхи розбили 
російських і знищили їхній «опорник»

■ ДО РЕЧІ 

 Російське командування про-
довжує застосовувати заборонені 
зразки озброєння на території 
Донбасу, повідомляє Головне уп-
равління розвідки Міноборони Ук-
раїни. За даними розвідників, 
кілька днів тому окупанти встано-
вили на Світлодарській дузі, поб-
лизу селища Луганське, інженер-
не загородження з використанням 
протипіхотних мін ПМН-2, які за-
боронені нормами міжнародного 
права. 
  Окупанти також намагаються 
посилити власні позиції, встанов-
люючи нові пости спостереження у 
так званій «сірій зоні», тим самим 
провокуючи бойові сутички із за-
хисниками України.

■
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До 
переселенців 
«у гості»
Ремонтники... 
з кувалдами 
розтрощили вікна 
у санаторії, 
де мешкають 
переміщені з Донбасу
Людмила НІКІТЕНКО

 На санаторій «Джерело», який у 
Пущі Водиці на Київщині, налетіли 
невідомі з кувалдами й розтрощили 
електрощитову та побили вікна. На-
падників було зо два десятки. 
  У цьому санаторії  з 2014 року 
мешкають більше двохсот переселен-
ців із Криму та Донбасу, в тому чис-
лі і діти. І конфлікт у «Джерелі» три-
ває з  того ж часу. Власник закладу за-
являє, що переселенці самовільно за-
селилися в санаторій і  мають борги з 
комуналки. Але мешканці санаторію 
запевняють: справно сплачують усе 
до копійки.
 «Пансіонат «Джерело», наші дні. 
Після того як переселенців не змогли 
викинути на вулицю, і люди залиши-
лися без світла та опалення,  в будів-
лю прийшли «тітушки», вибили вік-
на, повисмикували дроти з усіх ко-
мунікацій, які вдалося виявити, на-
лякали до напівсмерті жінок і дітей. 
Мами з дітьми ховалися на четверто-
му поверсі будівлі, поки йшов погром. 
Бійці «Айдара», які живуть у пансіо-
наті «Джерело», відкрили вогонь у 
повітря, щоб відігнати нападників», 
— написала на своїй сторінці у «Фей-
сбуцi» журналістка Марина Курапце-
ва.
 За словами переселенців, неві-
домі заявили їм, що вони — буді-
вельники. Хоча, переконані меш-
канці санаторію, люди з молот-
ками та кувалдами прийшли до 
«Джерела» не будувати, а виселяти 
їх. І привів їх, наголошують, влас-
ник санаторію, який давно хоче 
всіх  позбутися.
 У свою чергу, господар санаторію 
В’ячеслав Гомонай стверджує, що 
то дійсно були будівельники, і при-
йшли вони на його запрошення зро-
бити ремонт. Про це, каже, є від-
повідний підрядний договір. Але, 
мовляв, коли будівельники прибу-
ли до санаторію, то з вікон пролуна-
ли постріли. Поліція,  що прибула 
на місце події, констатувала: справ-
ді, попереджувальний постріл був, 
гладкоствольну рушницю вилуче-
но.
 Наразі поліція затримала одного з 
нападників, усі інші розбіглися. Від-
крито кримінальне провадження за 
ст. 296 (хуліганство) ККУ.
 Переселенці вирішують, куди 
розселяти матусь із дітьми і що вза-
галі робити далі, та звертаються до 
всіх,  у кого є серце і співчуття, до-
помогти людям із розселенням. У 
нагоді стане  будь-яка допомога. 
«Переселенці борються не з власни-
ком пансіонату, а з системою, яку 
створила держава, наплювавши на 
переселенців. Питання тут до влади 
— від місцевої до чиновників най-
вищого рівня, — підсумовує Мари-
на Курапцева. — Будь ласка, допо-
можіть цим людям.  Ми на Донбасі 
теж жили під мирним небом і не зна-
ли, що нас чекає. Ніхто не знає, що 
буде завтра. Проявіть співчуття сьо-
годні.  Ми просто не маємо права за-
лишатися осторонь». ■

■

Любов ЗАГОРОВСЬКА 

 На Прикарпатті  активно намага-
ються допомогти в лікуванні журналіст-
ці Оксані Кваснишин, яка працює влас-
кором на одному з центральних телека-
налів.  Оксана раніше не раз допомагала 
онкохворим. Кілька років тому батьки 
однієї врятованої дівчинки зібрали прес-
конференцію. Вони розповіли, як саме 
Оксана Кваснишин, довідавшись про 

хворобу дитини, запропонувала написа-
ти листа до всіх знайомих. Оксана підра-
хувала: якщо кожен iз нас перерахує хоча 
б по символічних п’ять гривень, то треба 
знайти якихось триста тисяч людей. А на 
Прикарпатті живе майже мільйон.
 Але біда раптом постукала у двері те-
лежурналістки. Рік тому від онкології 
померла Оксанина мама. А нещодавно 
важку хворобу виявили і в Оксани.
 «Я зробила сотні сюжетів про люд-
ські долі, різні ситуації та життєві пе-
рипетії. Але нині я скупа на слова. Я не 
знаю, як сказати те, що маю сказати... Я 
хочу жити!  — написала на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» Оксана Кваснишин. — 
...Я не могла їсти, пити, говорити, ходи-
ти, дихати. І так два тижні поспіль, від-
коли лікарі виявили в мене онко. Я прос-
то склала руки і не хотіла нічого... З цієї 
прірви мене почали витягати близькі 
друзі, рідні, священики. Дякую Богові, 
якому я кричала про допомогу, і я її від-
чула. Боже, я впала. Підійми мене!»
 Оксані необхідні шість курсів хімії, 
потім — операція. А відтак знову шість 

курсів хіміотерапій. Приблизна сума лі-
кування — 60 тисяч євро. Колеги-жур-
налісти запустили ролик iз проханням 
про перерахунок коштів. Митці Прикар-
паття виставляють свої роботи на онлайн 
аукціони, збираючи кошти. Студенти 
провели благодійний аукціон, на під-
тримку Оксани Кваснишин проводять 
акцію «Кава з VIP»:  бажаючі мають змо-
гу зустрітися зі своїми кумирами, пере-
рахувавши кошти на спеціальний раху-
нок для лікування Оксани.
 В Івано-Франківському облмуз-
драмтеатрі 23 березня відбудеться бла-
годійний показ вистави «Оскар і Роже-
ва пані». Кошти від проданих квитків і 
з грошей, вкинутих до скриньок волон-
терів, розділять навпіл: половину суми 
перерахують на лікування Оксани Квас-
нишин, іншу половину — на лікування 
Володимира Кучинського, художнього 
керівника театру імені  Леся Курбаса.
 Допомогти може кожен. Картка Ок-
саниного чоловіка для переказу коштів 
на «Приватбанк»: 5168 7427 0030 5794 
(Говера Володимир Антонович). ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині занепадає 
мисливський замок графа 
Шувалова. Його було збудо-
вано голландським архітекто-
ром ще у 1893—1903 роках у 
стилі французького Ренесан-
су для нащадків російської 
аристократії у Тальному. Ра-
дянська влада розмістила у 
приміщенні замку навчаль-
ний заклад.
 Садиба та замок є части-
ною Тальнівського парку — 
пам’ятки садово-паркового 
мистецтва загальнодержав-
ного значення. Але, хоч як 
дивно це прозвучить, велич-
ний та унікальний палац усі 
минулі роки був просто ні-
чийний, документів на ньо-
го ні одна державна установа 
не оформлювала, тож і коштів 
на його реставрацію з бюдже-
ту не виділяли. Від вандалів 
його охороняли небайдужі до 
історії рідного краю місцеві 
ентузіасти. 
 І тільки недавно палац 
Шувалова, вартість якого 
оцінюється у більш ніж п’ять 
мільйонів гривень, рішенням 

суду передано у комунальну 
власність міста. Як розпові-
ли «УМ» у Тальнівській місь-
кій раді, наразі міська влада 
оформила документи на пра-
во власності на замок і взяла 
під охорону парк, у якому він 
розташований.  
 «Палац графа Шувалова 
у такому стані, наче його роз-
бомбили ще німці... Вражен-
ня двоякі. З одного боку, міс-
цеві ентузіасти готові все зро-
бити для збереження історич-
ної пам’ятки, від директора 
заповідника «Трипільська 
культура» Владислава Чаба-
нюка і голови Тальнівської те-
риторіальної громади Олексія 
Юрченка і до хлопців-таль-
нівчан, активістів, які взя-
лися охороняти палац і не от-
римують за це ні копійки. З 
іншого ж боку — купа неви-
рішених проблем...» — напи-
сав на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» начальник  управління 
культури та зв’язків із гро-
мадськiстю Черкаської ОДА 
Олег Островський після поїз-
дки у Тальне. 
 Проблеми замку вже об-
говорили з представниками 

РДА, обласних і районних 
депутатів та громадських ак-
тивістів. Вирішили провести 
спільне засідання в Черкасах. 
А далі буде пошук інвесто-
ра, аби знайти фінансування 
для охорони та реконструк-
ції пам’ятки. Люди очікують 
від управління культури обл-
держадміністрації паспорта 
на пам’ятку, а від фахівців 
департаменту капітального 
будівництва — проекту кош-
торису на реставрацію пала-
цу.
 «У Європі частенько засто-
совують поняття культурно-
го опікунства, коли держава 

опікується мистецьким над-
банням своїх національних 
митців на території іншої де-
ржави, в якій це надбання за-
лишається у власності. І тоді 
державі-опікуну надаєть-
ся надбання в оренду за сим-
волічний $1 на рік, а за діяль-
ність сплачуються податки до 
казни держави-власника. Аби 
лиш бажання. Часто це ро-
биться через музеї, які збага-
чуються і розвивають закупі-
вельну спроможність фон-
дів», — зауважує Петро Лас-
тівка, директор Черкаського 
обласного драматичного теат-
ру імені Тараса Шевченка. ■

Ірина КИРПА

 Чергова спроба влашту-
вати соціальний вибух у Ми-
колаєві та організувати так 
званий «тарифний мітинг» 
закінчилася невдачею. Як 
тільки люди дізналися, що 
до заворушень їх заклика-
ють прихильники «руского 
міра» та активісти громадсь-
ких організацій зі скандаль-
ною репутацією, всі спокійно 
розійшлися по домівках.
 Сепаратисти два тижні 
свідомо розбурхували народ 
як через соціальні мережі в 
iнтернеті, так i шляхом осо-
бистих контактів на вулиці. 
Проросійський шабаш у Ми-

колаєві провокатори плану-
вали міцно зв’язати з ідеєю, 
що південь України повинна 
«врятувати» Росія. Відчув-
ши загрозу, патріоти зуміли 
об’єднатися та залучити на-
род на свій бік. У підсумку 
обурення людей iз подвоєною 
силою вихлюпнулося в бiк 
брехливих сепаратистів. Ут-
римати народ від зіткнення 
та кривавих сутичок встигли 
співробітники правоохорон-
них органів та СБУ.
 — Ми запропонували лю-
дям створити ініціативну гру-
пу з числа активістів тарифно-
го мітингу для врегулювання 
конфлікту, — повідомив за-
ступник міського голови Мкр-

тич Мкртчян. — Прийняли від 
протестуючих звернення про 
зниження тарифів, під яким 
стоїть майже сто підписів. Є 
розуміння, що тарифи необ-
хідно привести у відповідність 
до норм закону, щоб уникнути 
подальших провокацій iз боку 
сепаратистів.
 У Миколаєві проросійські 
організації та партії безкарно 
діють уже тривалий час. Вони 
ніколи не мали широкої під-
тримки людей, чисельність 
їх прихильників завжди була 
нечисленною. Їх діяльність 
досі обмежувалася локальни-
ми акціями, на які мало хто 
звертав увагу. Однак ситуація 
змінилася, коли миколаївсь-
кий осередок партії «Рускiй 
блок» очолила дочка началь-
ника управління соціально-
го захисту населення Мико-
лаївської міської ради Євгенія 
Бондаренко. Відомо, що жін-
ка не тільки регулярно виїж-
джає для отримання інструк-
цій про подальшу діяльність 

до Москви, а й є головним ор-
ганізатором провокаційних 
шабашів у Миколаєвi.
 Поки що спроби створити 
в Миколаєві якийсь проросій-
ський плацдарм не увінчали-
ся успіхом, але «вербування» 
простих громадян i промиван-
ня мізків не припиняють. Ве-
дуть активну пропаганду че-
рез iнтернет. 
 Не так давно за шпигунс-
тво було затримано 22-річну 
мешканку Москви Марію Ко-
леду, яка намагалася деста-
білізувати обстановку в Ми-
колаєві. Проте багатьом про-
вокаторам вдається уникати 
відповідальності та продов-
жувати діяльність. «Губер-
натор» Миколаївщини Олек-
сій Савченко відверто зазна-
чив, що через те, що сепара-
тисти не несуть покарання за 
свою діяльність, південні міс-
та України Миколаїв i Херсон 
регулярно піддають лютим 
атакам прихильників «рус-
кого міра». ■

SOS!

Я хочу жити
«Оскар і Рожева пані» 
рятуватимуть художнього 
керівника театру і 
тележурналістку 

■

СЕПАРАТИЗМ

Там Руссю тхне
У Миколаєві не підтримали провокаторів 

■

СПАДЩИНА

«Усиновіть»... замок
У Тальному реставруватимуть 
архітектурну пам’ятку

■

Обговорюють як зберегти замок.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Парламентський тиждень, 
хоч і починається у вівторок, 
де-факто стартує ще напере-
додні, під час проведення де-
путатами погоджувальної 
ради. Минулого понеділка 
народних обранців розважа-
ли перевдягнені у театральні 
костюми активісти, котрі від 
імені мультиплікаційних ге-
роїв вимагали віддати їм по-
саду аудитора НАБУ, що є на-
разі каменем спотикання. На-
гадаємо, ще 23 лютого парла-
мент зробив невдалу спробу 
визначитися з кандидатурою 
«контролера» за діяльністю 
Національного антикорупцій-
ного бюро. 
 Передбачалося, що такою 
кандидатурою стане заступ-
ник генерального інспектора 
Департаменту юстиції США 
Роберт Сторч, чиє висуван-
ня раніше схвалив профіль-
ний комітет ВР. Однак фрак-
ції «Народний фронт» та 
«БПП» запропонували іншо-
го претендента — Найджела 
Брауна, чиє «резюме» раніше 
не розглядав і не вивчав про-
фільний комітет. Акція ж під 
Радою мала на меті показати, 
що з таким же успіхом ауди-
тором НАБУ може стати хто 
завгодно — хоч Губка Боб, хоч 
Шрек, хоч Посіпаки. 
 Питання з кандидатурою 
майбутнього аудитора мало 
бути розв’язане у вівторок. 
Учора ж передбачалося, що 
парламентарії займуться фор-
муванням Рахункової палати, 
яка контролює використання 
бюджетних грошей. Раніше 
Спеціалізована антикоруп-
ційна прокуратура направи-
ла до суду обвинувальний акт 
главі Рахункової палати Ро-

ману Магуті, а також іще од-
ному її члену. Їх підозрюють у 
зловживанні становищем і за-
володінні майном на 1,3 млн. 
грн. й можуть ув’язнити на 
тривалий термін. Через це ро-
бота Рахункової палати була 
паралізована і лишається та-
кою по цей день, адже вчо-
ра депутати не дійшли згоди 
щодо складу цього відомства. 
 Так само «не пощастило» 
й Найджелу Брауну: за його 
призначення проголосували 
лише 200 народних депутатів. 
Утім під час рейтингового го-
лосування Роберт Сторч знай-
шов іще менше симпатиків — 
178. Що ж стосується Брауна, 
то небажання його підтрима-
ти частина нардепів пояснює 
тим, що таке призначення 
спрямоване на визнання ро-
боти діючого глави НАБУ Ар-
тема Ситника незадовільною 
і відсторонення його від поса-
ди. Після провального голосу-
вання спікер ВР попросив Ко-
мітет із питань запобігання 
корупції доопрацювати про-
позиції.
 Пізніше голова цього ко-
мітету Єгор Соболєв зазначив, 
що він та його колеги мають 
намір повторно рекомендува-
ти парламенту обрати аудито-
ром Роберта Сторча або оголо-
сити новий конкурс на цю по-
саду. «Є два виходи із ситуа-
ції, які я бачу: голосуванням 
комітету підтвердити реко-
мендацію парламенту призна-
чити Роберта Сторча... Якщо 
на це не вистачить сили волі, 
то я запропоную заново оголо-
сити конкурс — будемо шука-
ти таких, як Роберт, по всьо-
му світу», — сказав Соболєв. 
Він додав, що до цього питан-
ня комітет повернеться сьо-
годні, 22 березня. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Дуже гостра реакція Президента 
Петра Порошенка на можливість 
проведення дострокових ви-
борів змушує замислитися над 
тим, якими можуть бути його дії 
із захисту його президентської 
влади, а також того контролю, 
який він зараз має над парла-
ментом. «Я регулярно вивчаю 
питання громадської думки і не 
бачу жодної перспективи, щоб 
унаслідок позачергового голо-
сування був би обраний пар-
ламент iз більшим реформа-
торським потенціалом, ніж той, 
який зараз працює. Передвиб-
орча кампанія поставила б на 
паузу всі реформи на півроку, а 
то й на рік», — говорить Поро-
шенко. Він постійно повертаєть-
ся до цієї теми, в той чи інший 
спосіб обґрунтовуючи потребу 
в збереженні статус кво. Якщо 
ж ситуація все ж вийде з-під 
контролю, в рукаві у Порошенка 
може знайтися козир, якого не 
було в жодного з його попере-
дників. Чинний Президент може 
оголосили воєнний стан і тим 
самим заблокувати будь-які ви-
бори. Наразі такий сценарій ви-
дається не надто реалістичним, 
проте українська історія вміє 
дивувати.  

Краще пізно, ніж ніколи?
 За пару місяців інформацій-
на картина дня буде доповнена 
аналітикою на тему триріччя 
президентства Петра Порошен-
ка. Можливо, хтось з огляда-
чів згадає й про те, що останній 
— не лише голова держави. Він 
також — очільник українсько-
го війська. До певної міри ця 
посада є формальною, адже в 
більшості держав президент або 
прем’єр країни виступає у ролі 
її головнокомандувача. 
 Однак в Україні ситуація все 
ж особлива — в нас йде війна. 
Тому оцінювати Порошенка як 
головнокомандувача цілком до-
речно, от тільки говорити на цю 
тему багато не доводиться — три 
роки тому Верховний головно-
командувач не зробив того пер-
шочергового кроку, який багато 
хто від нього очікував, — він так 
і не надіслав до Верховної Ради 
подання щодо оголошення ста-
ну війни, в якому через російсь-
ку агресію вимушено перебуває 
Україна.
 Існує безліч пояснень того, 
чому воєнний стан не було вве-
дено ще три роки тому. Проте 
значно менше розуміння того, 
чому про нього заговорили за-
раз. У 2014-му на кожен аргу-
мент «за» висувався аргумент 
«проти»: соціуму говорили про 
те, що за умови введення воєн-
ного стану нам годі й сподівати-
ся на допомогу західних країн 
— як військову, так і фінансо-
ву. Також говорили, що воєн-
ний стан накладає певні обме-
ження на права громадян: вони 
будуть змушені підкорятися 
введенню комендантської го-
дини, забути про страйки; полі-
тичні партії, можливо, призупи-
нять свою діяльність; та й зага-
лом, уся повнота влади перейде 
до військового командування.
 Усе це так і є, проте попри 
всі негативні наслідки введен-
ня воєнного стану його питання 
лишається не закритим. У лю-
тому цього року про можливість 
введення воєнного стану нагада-
ла депутатка від БПП Ірина Лу-
ценко — дружина Генерально-
го прокурора і дуже наближе-
на до глави держави персона. 

Контекст її повідомлення був 
пов’язаний з інтенсивними об-
стрілами Авдіївки. 
 «Якщо таке загострення три-
ватиме довгий період і це загро-
жуватиме екологічній безпе-
ці, гуманітарній безпеці, якщо 
ми побачимо, що президент РФ 
Путін серйозно налаштований 
наступати по всіх фронтах, ми 
допускаємо введення воєнного 
стану», — сказала Ірина Луцен-
ко. 
 Утiм Авдіївка — це далеко 
не перший приклад інтенсив-
них військових дій, які про-
вадить агресор на нашій тери-
торії. І, тим не менш, саме цей 
момент у війні був використа-
ний для того, щоб порушити 
питання воєнного стану. Випад-
ковість?.. Річ у тім, що воєнний 
стан накладає табу на проведен-
ня будь-яких виборів — як пар-
ламентських, так і президент-
ських. Він же виключає й мож-
ливість внесення змін до Конс-
титуції. 
 Через місяць (!) після заяви 
Ірини Луценко з коментарем iз 
приводу воєнного стану висту-
пив радник Петра Порошенка 
Юрій Бірюков. «Єдиний шлях 
вирішення цієї всієї історії 
— політико-дипломатичний. 
Тому що військового механізму 
звільнення у нас немає. Ну не-
має. Його не існує», — зазначив 
він. Бірюков пов’язав введення 
воєнного стану із «зачисткою» 
окупованих територій від бо-
йовиків. «Хтось готовий відда-
ти такий наказ? Точно не Петро 
Олексійович Порошенко. Тому 
що тоді кількість загиблих мир-
них жителів буде вимірювати-
ся сотнями тисяч. Ось у цьому 
й питання: який сенс вводити 
воєнний стан?» — запитав він. 
 Якщо виходити з того, що у 
великій політиці нічого не ро-
биться й не говориться просто 
так, то слова Луценко та Бірю-
кова, озвучені з інтервалом у мі-
сяць, виглядають як певне зон-
дування ґрунту. Істеблішмент, 
котрому підкинули «вдячну» 
тему для дискусій, розділився на 
тих, хто підтримує, і тих, хто за-
суджує введення воєнного стану. 
Серед прихильників радикаль-
них рішень опинився міністр за-
кордонних справ України Пав-
ло Клімкін (що також показо-
во), а ще представники опозиції 
— такі, зокрема, як Юлія Тимо-
шенко та Дмитро Ярош. 

«Останній довід королів»
 Та в кожному разі ініціатива 
щодо внесення подання відносно 
воєнного стану походитиме ви-
нятково від Верховного головно-
командувача. Чи скористаєть-
ся Порошенко своєю прерогати-
вою, спрогнозувати складно. Це 
залежить від того, яким є його 
ставлення до ймовірних достро-
кових виборів — як президент-
ських, так і парламентських. А 
якщо говорити ширше — то до 
збереження влади за будь-яку 
ціну та до її пролонгації на най-
ближчий час. 

 За інформацією мера Льво-
ва Андрія Садового, восени по-
точного року Президент Поро-
шенко може зважитися на до-
часне проведення парламентсь-
ких і президентських виборів. 
«Тому що Президент втрачає 
довіру і боїться, що за рік йому 
буде дуже важко думати про на-
ступний термін», — зазначає 
Садовий. 
 Водночас сам Президент до-
сить болісно (аби не сказати не-
рвово) сприймає саму думку про 
дострокові парламентські вибо-
ри, котрі, ясна річ, зруйнують 
навіть ту подобу коаліції, яка іс-
нує зараз. При цьому Порошен-
ко вже традиційно називає при-
хильників таких виборів агента-
ми Москви. 
 «Оскільки, згідно з Консти-
туцією, рішення про дострокові 
парламентські вибори і про роз-
пуск парламенту приймає ви-
нятково Президент України, я 
хочу заспокоїти всіх опозиціо-
нерів і наголосити на тому, що 
жодних дострокових парла-
ментських виборів, у яких за-
цікавлена Росія, яка зацікавле-
на у дестабілізації ситуації, я їм 
не подарую», — зазначив Поро-
шенко 15 березня. 
 Протягом наступних днів 
Президент iще не раз повертав-
ся до дражливої теми виборів. 
У різній тональності, але з од-
ним й тим самим змістом: жод-
них виборів до 2019 року не 
відбудеться. Гіпотетично Вер-
ховна Рада може підняти бунт 
проти спроб глави держави ви-
рішувати долю парламенту од-
ноосібно. Для цього у нардепів 
є три можливості: заблокува-
ти роботу Ради більш ніж на 
30 днів; розвалити остаточно 
нинішню ситуативну коаліцію; 
у квітні (коли добіжить кінця 
імунітет уряду Гройсмана) пе-
решкодити формуванню ново-
го Кабміну. 
 Три підстави — несформо-
ваність уряду, коаліції та не-
працюючий парламент — да-
ють Президенту України мож-
ливість розпустити чинну Раду 
та оголосити дострокові вибо-
ри. Однак зараз, судячи з усьо-
го, Петро Порошенко впевнений 
у своєму контролі над парламен-
том і у відсутності в його сті-
нах достатньої кількості фрон-
дерів. 
 Проте вже завтра ситуація 
може кардинальним чином змі-
нитися. Що робитиме Прези-
дент України тоді? Скористаєть-
ся правом на оголошення воєн-
ного стану? (Можливо, коли на 
кін поставлено особисту вла-
ду, навіть транш від МВФ набу-
ває другорядного значення). Чи 
— навпаки —  забуде про воєн-
ний стан і лобіюватиме зміни до 
Конституції, як це робили його 
попередники? Президент Пет-
ро Порошенко дорожить своїми 
повноваженнями, тож інтрига 
полягає тільки в тому, що саме 
він робитиме для їхнього збере-
ження. І як далеко зайде у цій 
своїй місії. ■

ВИБОРИ

Чого «не подарує» 
Петро Порошенко
Як  чинний Президент може захистити свою 
владу за допомогою воєнного стану

■ПАРЛАМЕНТ

Про людей 
та свиней
Учора у Верховній Раді не змогли 
визначитися з аудитором НАБУ, 
а під Радою Свинка Пеппа домагалася 
розгляду її кандидатури

■

Свинка Пеппа хоче контролювати НАБУ.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Влада США від учорашнього дня 
запроваджує заборону на перевезення 
електронних пристроїв, таких як но-
утбуки і планшети у ручному багажі, 
повідомляє Бі-Бі-Сі. Заборона стосу-
ватиметься пасажирів, які летять із 
восьми країн Близького Сходу і Пів-
нічної Африки.
 Джерело в американській адмініст-
рації розповіло Бі-Бі-Сі, що обмежен-
ня стосуватимуться дев’яти авіаком-
паній, літаки яких прилітають до 
США з 10 аеропортів. Американсь-
кі ЗМІ повідомили, ці заходи вжива-
тимуть через нові розвіддані. Забо-
рона торкнеться всіх великих елек-
тронних пристроїв: ноутбуків, план-
шетів, DVD-програвачів i приставок 
для комп’ютерних ігор. Мобільні те-
лефони і смартфони поки що можна 
буде брати з собою на борт літака.
 Досі не зрозуміло, на які саме 
авіалінії пошириться це розпоряд-
ження і як довго воно триватиме. 
Але з попереднього досвіду можна 
зробити висновок, що ніщо не триває 
довше, ніж тимчасове, і що теперіш-
ні заходи проти 13 окремих країн мо-
жуть обернутися глобальною заборо-
ною на ручну портативну електроні-
ку в салонах літаків. Оскільки авіа-
компанії запроваджують все вищі 
оплати за багаж, тому все більше па-
сажирів намагаються подорожува-
ти лише з ручною поклажею, в якій 
уже й так не можна перевозити на-

віть манікюрні ножиці. Відтепер до-
ведеться розпрощатися ще й з план-
шетами, які часто є просто незамін-
ними у подорожах.
 Йорданська авіакомпанія Royal 
Jordanian Airlines повідомила в по-
неділок у «Твіттері», що пасажирам 
доведеться відмовитися від електрон-
них пристроїв: у тому числі медичних 
приладів та мобільних телефонів — у 
салоні під час польоту до Північної 
Америки. Проте, пізніше твіт вида-
лили. Серед північноамериканських 

міст, які зазначили у Royal Jordanian 
— Нью-Йорк, Чикаго, Детройт і Мон-
реаль.
 Прес-офіс Kонгресу США повідо-
мив «Асошиейтед Пресс», що міністр 
внутрішньої безпеки Джон Келлі 
зв’язався з конгресменами і розповів 
їм, які міркування безпеки стоять за 
обмеженням. За даними американсь-
ких ЗМІ, цю директиву обговорюва-
ли впродовж декількох тижнів, тоб-
то після приходу до влади Дональда 
Трампа. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американський бізнесо-
вий часопис «Форбс» опри-
люднив свій черговий щоріч-
ний список найбагатших 
людей планети. Для товсто-
сумів 2016 рік став рекорд-
ним в історії за зростанням 
їх статків. Кількість доларо-
вих мільярдерів у світі зрос-
ла за рік на 13% — з 1810 у 
2015-му до 2043 у 2016 році. 
Це абсолютний рекорд. Су-
марна вартість їхніх статків 
за цей же рік зросла на 18% 
і становить 7,67 трильйона 
доларів, пише «Форбс». 
 Четвертий рік поспіль 
першу сходинку списку сві-
тових магнатів утримує за-
сновник корпорації «Май-
крософт» Білл Гейтс, стат-
ки якого на кінець 2016 року 
оцінювалися в 86 млрд. до-
ларів — на 11 млрд. доларів 
більше, ніж роком раніше. 
Для американського підпри-
ємця та філантропа перше 
місце у світовому рейтингу 
вже не в новину, бо в період 
1995-2007 років він посідав 
його не змінно. А впродовж 
останніх 23 років лідирував 
у рейтингу загалом 18 разів. 
Останнiми роками Гейтс 
здебільшого концентрує свої 
зусилля на благодійній, а не 
бізнесовій діяльності. Проте 
гроші продовжують текти 
до нього з силою Ніагарсько-
го водоспаду. Доброчинний 
фонд магната займаєть-
ся порятунком мешканців 
країн, що розвиваються, на-
магаючись викорінити такі 
хвороби, як поліомієліт чи 
малярія. Мільярдер також 
займається розвитком сис-
теми освіти в Сполучених 
Штатах. 
 Друге місце посідає аме-
риканський інвестор Уор-
рен Баффет. Його вважають 

«маестро» у своїй галузі, 
тому і збагатився за остан-
ній рік на 15 млрд. доларів. 
Його статки тепер оцінюють 
в 75,6 млрд. доларів. Що ці-
каво, Баффет не витрачає за-
роблені мільярди на вілли в 
Естепоні чи нерухомість у  
Лондоні або Маямі, а надалі 
мешкає в скромному родин-
ному будинку в штаті Ома-
ха, який придбав 1958 року 
за 31,5 тис. доларів. 
 Наступного року роз-
кладка позицій у першій 
трійці може зазнати змін, 
бо рекордсменом за заробіт-
ками в останній рік став за-
сновник компанії інтернет-
торгівлі «Амазон» Джефф 
Безос — 17,6 млрд. доларів. 
Його активи оцінюються в 
72,8 млрд. доларів, що дає 
йому третє місце у списку, а 
роком раніше він перебував 
на п’ятому. 
 Єдиним із першої п’ятір-

ки, хто за минулий рік не 
заробив, а втратив, виявив-
ся власник іспанської фір-
ми одягу Zara Амансіо Орте-
га. Його статки скоротилися 
на чотири мільярди доларів. 
Він став жертвою Брекзиту, 
бо після рішення Великої 
Британії про вихід з ЄС ак-
ції його спілки Inditex різко 
впали в ціні на Британських 
островах. А новачком у пер-
шій п’ятірці є засновник со-
ціальної мережі «Фейсбук» 
Марк Цукерберг, статки 
якого за останній рік зросли 
на 11,4 млрд. доларів.
 За останній рік у списку 
з’явилися 195 нових осіб, з 
яких аж 76 походять iз Ки-
таю. Наймолодшим iз міль-
ярдерів є 26-річний Джон 
Коллісон, співробітник пла-
тіжної системи Stripe. Інши-
ми трьома з чотирьох міль-
ярдерів, молодших 30 років, 
є брат Коллісона — Патрік 

— i двоє співзасновників 
системи мобільного додатку 
Snapchat Еван Шпігель та Ро-
берт Мерфі. Хлопці розроби-
ли та запустили цю систему 
обміну повідомленнями та 
прикріпленими фото- і відео-
файлами ще під час навчан-
ня у Стенфордському універ-
ситеті. 
 Нагадаємо, що свій спи-
сок багатіїв «Форбс» уклав 
уже в 31-й раз. ■

ВТРАТИ

Той, що вмів 
рахувати гроші 
Не стало глави славетної 
родини Рокфеллерів

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У США 20 березня помер впливовий бан-
кір, філантроп і мільярдер Девід Рокфеллер. 
Про факт його смерті внаслідок зупинки сер-
ця повідомили в Фонді Рокфеллера. «Сьогод-
ні світ втратив видатного чоловіка та благо-
дійника, а ми — хорошого друга та натхнен-
ника», — цитує повідомлення фонду інформ-
агенція dpa.
 Девід Рокфеллер помер у віці 101 року у 
своїй резиденції «Покантіко Хіллз» побли-
зу Нью-Йорка. Він був останнім живим ону-
ком легендарного американського нафтово-
го магната і першого в світовій історії доларо-
вого мільярдера Джона Рокфеллера (1839—
1937), засновника компанії «Стандард Ойл». 
Батько Девіда — теж Джон — був єдиним си-
ном магната, а мати Еббі — меценаткою, яка 
підтримувала мистецтво та стала співзаснов-
ницею Музею сучасного мистецтва у Нью-
Йорку. Девід був наймолодшим із п’яти синів 
Джона Рокфеллера-молодшого. Після смерті 
братів iз липня 2004 року був патріархом сла-
ветної родини Рокфеллерів.
 Ім’я банкіра і голови корпорації Chase 
Manhattan було синонімом грошей. Він конт-
ролював як бізнесові, так і філантропські ін-
тереси родини. Економічний часопис «Форбс» 
оцінив статки Девіда Рокфеллера у близь-
ко 3,3 мільярда доларів. Його пам’ятатимуть 
як патрона доброчинності і мистецтв. Його 
приватну збірку творів мистецтва оцінюють 
у 500 млн. доларів.
 Девід Рокфеллер народився у 1915 році в 
Нью-Йорку. Він був молодшим братом 41-го 
віце-президента США Нельсона Рокфеллера 
і 37-го губернатора Арканзасу Уїнтропа Рок-
феллера. Девід Рокфеллер закінчив Гарвард-
ський університет 1936 року й захистив до-
кторську дисертацію в Університеті Чикаґо. 
Під час Другої світової війни служив у війсь-
ку, працював на розвідку, згодом став капіта-
ном. Після служби працював у банку Chase, 
який пізніше очолив. Під його орудою Chase 
став першим американським банком, що від-
крив офіси у СРСР та Китаї. 
 Девід Рокфеллер мав активне ділове жит-
тя. Згідно з його офіційною біографією, 
за свій вік він зустрівся з понад 200 глава-
ми держав та урядів у майже сотні країнах 
світу. Близько 35 років він очолював Chase 
Manhattan Bank (нині — JP Morgan Chase) і 
зробив його одним із американських фінан-
сових інститутів, які мають найбільше закор-
донних представництв. 
 Рокфеллер двічі отримував пропозиції ста-
ти міністром фінансів Сполучених Штатів — 
від президентів Джиммі Картера та Річарда 
Ніксона, але відхилив обидві, нагадує «Нью-
Йорк Таймс». Мільярдер також багато жер-
твував на благодійність. За даними фахово-
го журналу Inside Philanthropy, після його 
смерті Гарвардський університет, нью-йорк-
ський Музей сучасного мистецтва та Універ-
ситет Рокфеллера успадкують по майже 100 
мільйонів доларів.
 Зі своєю дружиною Маргарет, яка помер-
ла в 1996 році, Девід Рокфеллер мав шістьох 
дітей i десятьох онуків. ■

■

Девід Рокфеллер прожив 101 рік.❙

Білл Гейтс очолив список багатіїв 18-й раз.❙

НАШІ 

 У рейтинг найбагатших лю-
дей світу, за версією «Форбса», 
традиційно увійшли й представ-
ники України. Цього разу їх там 
шестеро (для порівняння, більш 
заможна Польща представле-
на лише п’ятьма мільярдерами). 
Хоча фундамент фінансово-про-
мислової групи СКМ Ріната Ах-
метова хитається, але він сам на-
далі залишається найбагатшим 
«українцем» з 4,6 млрд. доларів 
(359-те місце в загальному рей-
тингу). Друге місце серед ук-
раїнських мільярдерів посів екс-
співвласник «ПриватБанку» Ген-
надій Боголюбов (1,4 млрд. до-
ларів). Третє місце з 1,2 млрд. 
доларів поділили два мільярде-
ри — голова правління ПАТ «Ми-
ронівський хлібопродукт» Юрій 
Косюк і власник групи «Фінанси 
і Кредит» Костянтин Жеваго. Ще 
один колишній власник «Приват-
Банку» — Ігорь Коломойський 
— має однакові статки з бізнес-
меном Віктором Пінчуком — по 
1,1 млрд. доларів. 

■

ГРОШІ

Кому служить пані Удача 
Список найбагатших осіб світу часопису «Форбс» б’є рекорди

■

БЕЗПЕКА

Дивіться краще в ілюмінатор 
США запроваджують обмеження на перевезення електроніки в літаках

■

Через боротьбу з тероризмом найчастіше потерпають звичайні пасажири.❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Траншу від Міжнародного ва-
лютного фонду, який уже прак-
тично лежав у нашій шухляді, 
не буде. Найближчим часом. А 
може, іще довго. МВФ зробив 
безпрецедентний крок, викрес-
ливши розгляд українського 
питання буквально напередодні 
розгляду. І залишивши політи-
кам та експертам право самим 
пояснювати, чому так сталося.

Кошти, які відмиває Київ 
 Міжнародний валютний 
фонд вчинив проти своїх влас-
них правил. Зазвичай він ніко-
ли не афішує ймовірність роз-
гляду питання тієї чи іншої 
країни, поки тривають пере-
мовини з її делегацією. І лише 
після остаточного рішення дату 
розгляду повідомляють на сай-
ті організації. Це означає, що 
МВФ вирішив надати транш. 
 З Україною все вийшло зов-
сім по-іншому: на сайті Фон-
ду опублікували дату розгляду 
нашого питання — 20 березня. 
Потім скасували її, перенісши 
розгляд на невизначений час. 
Пояснення влади — в усьому 
винна блокада ОРДЛО — сус-
пільство сприйняло радше з гу-
мором. Особливо після жарту 
про те, що домовлятися з МВФ 
треба послати Володимира Па-
расюка. 
 За словами міністра фінансів 
Олександра Данилюка, блокада 
вплине на макропрогноз, а тому 
уточнення розрахунків важли-
ве для максимальної ефектив-
ності програми з Фондом. Тож, 
на думку представника України 
в МВФ Владислава Рашкована, 
НБУ з Мінфіном зможуть упро-

довж кількох днів надіслати не-
обхідні розрахунки, і Фонд по-
вернеться до розгляду питання. 
 Це значить, що впродовж 
кількох днів ми побачимо, на-
скільки щирими були представ-
ники української влади, поясню-
ючи своє фіаско у Вашингтоні. 
Певні підозри щодо цієї версії 
експерти висунули вже у перші 
години після отримання новини. 
Адже блокада ОРДЛО розпоча-
лася ще 26 грудня, і МВФ чудово 
знав про неї. Проте все одно по-
містив на своєму сайті дату роз-
гляду нашого питання... 
 Логічним поясненням може 
бути хіба що ухвалення рішен-
ня про блокаду на державно-
му рівні, рішенням РНБО. Яке 
з’явилося в останні дні перед 
розглядом нашої програми у 
штаб-квартирі МВФ. Утім, за 
словами екс-міністра економі-
ки Володимира Ланового, проб-
лема з окупованими територія-

ми лежить значно глибше, ніж 
блокада залізниці. «Ми ж знає-
мо, скільки [коштів] у нас при-
ховується. Підприємства Ріна-
та Ахметова — «Метінвест» і 
«ДТЕК» — гривню, можливо, 
платять на Донбасі, а валюту 
конвертують і повертають ПДВ 
у Києві. Повернення ПДВ цим 
підприємствам здійснює Київ. 
Тобто з держбюджету поверта-
ють цим заводам», — констату-
вав експерт. 
 Тож, як вважає Лановий, 
Міжнародний валютний фонд 
узяв паузу, аби серйозно про-
аналізувати потоки валюти і 
бюджетних коштів. На його 
думку, це здорове явище, яке 
свідчить, що у Фонді не закри-
ють очі на те, що відбувається в 

Україні. Формальністю вважає 
фактор блокади в діалозі з МВФ 
і економіст Дмитро Боярчук. На 
його думку, Фонд і справді ви-
користав це пояснення, аби взя-
ти паузу в діалозі з Україною. 
А що є головною причиною, на-
разі сказати важко. 

Такий невчасний Браун...  
 Цілком можливо, що йдеть-
ся про корупційні скандали в 
Україні. Такої думки не лише 
львівський мер Андрій Садо-
вий, який на вістрі політич-
ного протистояння з Прези-
дентом Петром Порошенком 
порадив тому не шукати во-
рогів усередині країни, а зай-
нятися боротьбою з корупцією. 
«Коли топ-чиновник вносить 

3,7 мільйона доларів невідо-
мого походження як заставу, 
то іноземців такі факти вража-
ють і шокують», — погоджуєть-
ся з ним Дмитро Боярчук і звер-
тає увагу, що всі події навколо 
МВФ відбуваються без чітких 
офіційних заяв Фонду. 
 «Хто сказав, що МВФ пере-
ніс розгляд українського питан-
ня через Донбас? Можливо, че-
рез ситуацію навколо НАБУ? 
Вже зараз у нас немає проблем 
із бюджетом, але якщо НАБУ 
— «вжух» і вже не НАБУ, то це 
порушення однієї з головних 
вимог щодо антикорупційної 
боротьби», — уточнив експерт, 
звертаючи увагу, що ситуація 
дуже нагадує нібито нас попро-
сили чимось зайнятися. «Мож-
ливо, раніше на блокаду дивили-
ся крізь пальці. Але зараз стало-
ся кілька подій водночас, і МВФ 
вирішив, що треба подумати, ус-
відомити», — каже Боярчук.
 Фактор НАБУ — головний у 
рішенні Фонду, вважає і політо-
лог Вадим Карасьов. «У МВФ, 
за моїми даними, переконані, 
що з Брауном (аудитор НАБУ, 
якого підтримує адміністрація 
Президента. — Авт.) справи не 
буде. Підконтрольний аудитор 
зробить єдиний незалежний ан-
тикорупційний орган не таким 
уже й незалежним», — сказав 
він. 
 Друга причина, на його дум-
ку, — скандал із найбільшою 
продовольчою компанією «Кар-
гіл», якій заважають працюва-
ти українські чиновники. «Ло-
гіка МВФ очевидна: ви однією 
рукою просите грошей, а іншою 
не дозволяєте працювати інвес-
торові, який чудом до вас потра-
пив», — резюмував він. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Усі російські банки, представлені у 
нашій державі, ведуть перемовини про 
продаж своїх активів. Нацбанк споді-
вається, що проблема «розсмокчеться» 
сама по собі: фінустанови підуть і рішен-
ня РНБО про заборону їхньої діяльності 
«самовиконається». Тим часом Москва 
натякнула, що «відплатою» за це рішен-
ня може стати загострення антиукраїнсь-
кої пропаганди, а вітчизняні експерти по-
казали, як тісно пов’язана з російськими 
фінустановами в Україні особисто голова 
НБУ Валерія Гонтарева.
 «Ми цілком точно знаємо, що всі бан-
ки з державним російським капіталом 
ведуть перемовини про потенційно мож-
ливий продаж, — заявила заступник го-
лови НБУ Катерина Рожкова. — Ми як 
регулятор вважаємо, що це найкращий 
шлях для них покинути ринок України. 
Адже в нинішніх умовах вести мову про 
розвиток цих банків на території Украї-
ни не можна». 
 Якщо ж банки не підуть добровіль-
но, а впадуть, то, на думку НБУ, це ста-
не величезною проблемою для нашої 
дер жави. Адже, за даними регулято-
ра, у цих установах розміщено 36 млрд. 
гривень, з яких 21 млрд. — кошти фі-
зичних осіб. Кредитний портфель ста-
новить 150 млрд. гривень. Із 21 мільяр-
да гривень Фонд гарантування вкладів 
поверне тільки 8,5 млрд. 
 Схоже, іншої стратегії, як виконати 
рішення РНБО і таки припинити діяль-
ність цих фінустанов, у Нацбанку під 
керівництвом одіозної Валерії Гонтаре-
вої немає. А у виступі представника ре-
гулятора ріжуть вухо слова «потенцій-
но можливий продаж». Інакше кажу-
чи, НБУ де-факто зняв із себе будь-яку 
відповідальність за подальший розвиток 
подій у банківському секторі, де досі ак-
тивно працюють банки країни-окупан-
та. І своєю пасивністю провокує числен-
ні погроми і підпали цих фінустанов, які 
так люблять висвітлювати російські ЗМІ 
і яких так жахається Європа. 
 У тому, що надалі провокації тільки 
загострюватимуться, впевнені навіть 
у Росії. «Після накладення санкцій на 

російські банки в Україні кроками, які 
зробить Кремль, можуть бути пропаган-
дистські зусилля. Це єдине, що Росія 
може зробити у такій ситуації, — сказав 
російський політик Костянтин Боровой. 
— Адже вона нічого не може вдіяти про-
ти санкцій». 
 Тим часом аналітики дослідили вплив, 
який мають російські фінустанови особис-
то на ... голову українського НБУ. Очіль-
ниця українського Національного бан-
ку Валерія Гонтарева має особисту  виго-
ду щодо лобіювання інтересів російських 
банків у нашій країні. Інформацію, яку 

раніше неодноразово подавали вітчизняні 
економічні експерти, у тому числі Володи-
мир Лановий, оприлюднив банківський 
експерт Олексій Комаха на своїй сторінці 
у «Фейсбуці», опублікувавши підтверд-
жувальні документи. 
 Аналітик навів дані, за якими ком-
панія Валерії Гонтаревої ICU ще в 2013—
2014 роках купила облігації російсь-
кого банку ВТБ і «Промінвестбанку», 
який є дочірньою структурою російсь-
кого «Внєш економбанку». Сума уго-
ди — 850 млн. гривень. Трапилося це 
ще до призначення Гонтаревої головою 

Нацбанку України. Втім і після призна-
чення на одну з головних посад в Україні 
Валерія Гонтарева продовжила інвесту-
вати у російський бізнес, продовжую-
чи скуповувати корпоративні облігації 
російських банків. Зокрема, в облігації 
банку «Русскій стандарт», що потім змі-
нив свою назву на «Форвард Банк».
 На думку фінансового експерта, 
цими випадками справа не вичерпува-
лася. Навіть більше: скуповування ак-
цій — лише верхівка айсберга масова-
ної підтримки, яку надавала очільниця 
вітчизняного регулятора фінансовим ус-
тановам країни-агресора. «Є ще спільні 
торги ОВДП на біржі... Тож цим мож-
на пояснити, чому НБУ так довго затя-
гував із запровадженням санкцій... На-
віть ті обмеження, що були ухвалені не-
давно, виявилися всього лише фікцією, 
— пише він. І ставить цілком логічне за-
питання: i як може у такій ситуації «ре-
гулятор» перешкоджати спільному біз-
несу ICU і росбанків? Можливо, саме в 
цьому ще одна причина того, що Гонта-
рева по-всякому хвалить цi фінустано-
ви в Україні, періодично рятуючи їх за 
допомогою рефінансування, і навіть не 
може з’ясувати, громадянам якої краї-
ни належить «Альфа-Банк». 
 Проблема Гонтаревої і росбанків — 
цілком достатня для довгоочікуваної 
відставки голови українського НБУ. 
Про ймовірність якої знову заговорили 
останнім часом. Людей, які не мріють 
про цю подію, в Україні залишилося 
зовсім небагато. Можна знайти в ній 
плюси і для влади: скажімо, пояснити 
народові, що саме через відставку Гон-
таревої нам знову затримали черговий 
транш МВФ...  ■

НАШІ ГРОШІ

Україна? Викреслюємо
Відмова у транші 
МВФ може бути 
спричинена не 
стільки блокадою 
ОРДЛО, скільки через 
корупційнi вчинки 
української влади

■

Українську владу, ймовірно, вирішили покарати матеріально 
через намагання прибрати до рук незалежний антикорупційний орган.

❙
❙

Голова українського Нацбанку навчилася чудово заробляти на російських грошах.❙

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Сліди від Гонтаревої
Нацбанк відмовляється активно протистояти суперечливій діяльності дочірніх 
фінустанов РФ в Україні, адже його очільниця тісно пов’язана з російським капіталом

■
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Олена ЯРОШЕНКО

 Розвиток переробної галузі, інфра-
структури та логістики, органічного 
виробництва та впровадження іннова-
ційних технологій в українському аг-
рарному секторі — ключові напрями 
для розвитку двосторонньої співпра-
ці та інвестиційного співробітництва 
між Україною та Японією. За свідчен-
ням заступника міністра агрополітики 
Ольги Трофімцевої, сьогодні українсь-
кий агаросектор має багато підсекторів 
для розвитку спільних бізнес-проектів, 
а також для інвестиційного співробіт-
ництва між українськими та японськи-
ми партнерами. На форумі з представ-
никами японської бізнес-місії, органі-
зованому JETRO, серед таких напрямів 
називалися органічне виробництво, 
впровадження ІТ-технологій у сільсь-
кому господарстві, модернізація інф-
раструктури, а також усі напрями роз-

витку переробної галузі. «Ми дуже раді 
вітати японський бізнес в Україні. Це 
очікуване продовження діалогу між 
нашими країнами після візиту урядо-
вої делегації України до Токіо в лис-
топаді минулого року. Сподіваємось, 
що активна співпраця продовжувати-
меться й надалі», — зазначила заступ-
ник міністра. 
 За результатами 2016 року товаро-
обіг аграрною продукцією між Украї-
ною та Японією склав 86,5 мільйона до-
ларів. Основними продуктами українсь-
кого експорту стали зернові, тютюн, згу-
щене молоко та мед. А імпортували з 
Японії здебільшого ефірні олії та екзо-
тичні харчі. «Наші країни мають вели-
кий потенціал для нарощування обсягів 
двосторонньої торгівлі в аграрному сек-
торі. Україна може збільшити експорт 
продукції тваринного походження, солі, 
нішевої продукції, яка матиме попит 
серед японських споживачів. Японсь-

кі партнери зможуть постачати на ук-
раїнський ринок харчові товари пре-
міум-класу, які не виробляються в Ук-
раїні», — прогнозує Ольга Трофімцева. 
 За оцінками експертів галузі, най-
більш інвестиційно привабливими під-
секторами в українському АПК для іно-
земних інвесторів є впровадження інно-
ваційних технологій, розвиток «розум-
них ферм» (smart farming), зеленого 
туризму, кондитерська промисловість, 
виробництво та переробка червоно-
го м’яса та птиці, а також збільшен-
ня асортименту української органічної 
продукції. Причому зацікавленість ви-
робництвом органічної продукції в Ук-
раїні спостерігається сьогодні не тіль-
ки серед малих та середніх вітчизняних 
виробників, а й серед великих агрохол-
дингів. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Головними продуктами експорту українсь-
кої сільськогосподарської продукції до Японії 
за 2016 рік стали згущене молоко ($568 тис.), 
мед натуральний ($243 тис.), зернові злаки 
($36 млн. 793 тис.), тютюн та вироби з нього 
($45 млн. 122 тис.)
 Головні продукти імпорту з Японії в Украї-
ну: ефірні олії ($1 млн. 721 тис.), харчові про-
дукти ($482 тис.), спирт ($157 тис.), вироби із 
зерна та хлібних злаків. 

■

НОВИНИ ПЛЮС
Посівна у розпалі
 В Україні тривають весняно-польові роботи. 
Підживлення озимих культур станом на 20 берез-
ня було проведено на площі 5,7 млн. га, або 81 від-
соток до прогнозу. До посівної кампанії долучили-
ся вже 19 регіонів України. Ранніми зерновими та 
зернобобовими засіяли 359 тис. га (15 відсотків до 
прогнозу).  Засіяні площі у розрізі культур станов-
лять:
 — ярої пшениці — 8 тисяч га (4% до прогно-
зу);
 — ярого ячменю — 243 тисячi га (14% до про-
гнозу);
 — вівса — 11 тисяч га (5% до прогнозу);
 — гороху — 98 тисяч га (36% до прогнозу). 
 На період проведення весняно-польових робіт 
виробники придбали 324 тис. тонн дизпалива та 78 
тис. тонн бензину. На весняну кампанію заявлено 
потребу в 401 тис. тонн дизпалива та 95 тис. тонн 
бензину, а на весь 2017 рік — 1,4 млн. тонн диз-
палива та 323 тис. тонн бензину, повідомляє прес-
служба Мінагрополітики. 

Село як тренд
 У Львові пройшов перший семінар щодо засто-
сування європейських підходів до розвитку сіль-
ських територій в українському контексті. З пред-
ставниками п’яти областей Західної України, що 
взяли участь у семінарі, практичним досвідом 
поділилися експерти проекту ЄС «Підтримка впро-
вадження сільськогосподарської та продовольчої 
політики в Україні». Розглядали основні напрями 
державної політики з сільського розвитку та про 
агрорекреаційні кластери як один з ефективних 
механізмів. Також обговорили концепцію розвит-
ку сільськогосподарських кооперативів, організа-
цію прибуткового бізнесу на їх базі з урахуван-
ням регіональних особливостей. Окремою части-
ною семінару став аналіз форм та моделей бізнесу 
на сільських територіях. Учасники заходу отрима-
ли можливість попрацювати над підготовкою про-
ектів для отримання донорського фінансування на 
розвиток сільських територій за темами: «Прак-
тичні аспекти створення та функціонування бізне-
су на сільських територіях. Сільський туризм та 
супутні послуги», «Як розпочати бізнес та залучи-
ти фінансування. Можливості та ресурси», «Гео-
графічні позначення як елемент створення до-
даної вартості сільськогосподарської продукції. 
Якість та безпечність сільськогосподарської про-
дукції, що виробляється малими та середніми ви-
робниками». 
 Побували на базі господарств-лідерів галузі, 
безпосередньо поспілкувалися з власниками та 
отримали практичні поради. Результатом заходів 
має стати впровадження ефективного держав-
но-приватного партнерства. Аналогічні семінари-
практикуми найближчим часом заплановано про-
вести у місті Дніпро (для східних регіонів) та в 
Одесі (для південних регіонів) — для представ-
ників з Одеської, Херсонської, Миколаївської, За-
порізької, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, 
Луганської, Харківської, Полтавської областей. 

Хто хоче підгодувати Замбію?
 Представники замбійської компанії Malkosh 
Trading Limited зацікавлені у встановленні ділових 
зв’язків з українськими постачальниками білої ку-
курудзи, соєвих бобів, квасолі ліма і пшениці. Це за-
свідчив лист Посольства України в Південно-Афри-
канській Республіці на адресу Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України. Українсь-
ким компаніям, які готові до співпраці у згаданому 
контексті, пропонують звертатись безпосередньо 
до зазначеної компанії (malkoshiltd@gmail.com) та, 
копією, — до Мінагрополітики (marina.tarasova@
minagro.gov.ua) із заповненою комерційною пропо-
зицією зi специфікаціями продуктів. 

Ліс по-шотландськи
 Держлісагентство та Лісова комісія Шотлан-
дії проводитимуть спільні дослідження стосов-
но підвищення життєздатності лісових екосис-
тем. Про це домовилися під час візиту до Велико-
британії керівник відомства Христина Юшкевич. У 
Шотландії фахівці займаються розробкою іннова-
ційної стратегії для лісового господарства. Україна 
зацікавлена в обміні дослідниками, науковцями та 
в проведенні спільних досліджень в умовах зміни 
клімату. Цього разу українську делегацію ознайо-
мили з дослідницькою роботою над покращенням 
властивостей ялини. Ці напрацювання необхід-
ні для України в контексті природних негативних 
чинників, що призводять до масового висихання 
дерев. А під час зустрічі з ректором університету 
Нап’є Андреа Нолан (Единбург) обговорювали пи-
тання профільної освіти та організацію стажуван-
ня студентів. Майбутня співпраця стосуватиметься 
моделювання розвитку лісів в умовах зміни кліма-
ту та інноваційних проектів деревообробки і будів-
ництва з використанням деревини. ■

■

Оксана СОВА

 У січні цього року 
експорт аграрної про-
дукції становив 1,36 
млрд. доларів, що ста-
ло рекордним показ-
ником за останні роки. 
У порівнянні з січнем 
2016 року зовнішні 
постачання сільгосп-
продукції зросли більш 
як на половину — на 
53,7 відсотка. Зростан-
ня спостерігалося за 
всіма групами товарів, 
що свідчить про збіль-
шення світового попи-
ту на українське про-
довольство. В абсолют-
них значеннях, тради-
ційно, найбільше було 
поставлено на зовніш-
ні ринки продуктів рос-
линного походження 
— на $735,7 млн. Це 
перевищило показни-
ки попереднього періо-
ду на 66 відсотків. Зер-
нових культур Україна 
експортувала на $565,4 
млн.

 Збільшення експор-
ту за іншими групами 
сільськогосподарських 
товарів у січні 2017 
року, за даними Де-
ржавної служби статис-
тики України, виглядає 
наступним чином: жири 
та олії — до $371,9 млн. 
(131 відсоток), готові 
харчові продукти — до 
$204,5 млн. (162 відсо-
тки), живі тварини та 
продукти тваринного 
походження — до $43,8 
млн. (143 відсотки). За-
вдяки збільшенню ек-
спорту сільськогоспо-
дарських товарів част-
ка аграрної продукції у 
загальнонаціональному 
експорті сягнула рекор-
дних 44,8 відсотка. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Україна запровадила низку про-
гресивних механізмів та інструмен-
тів управління земельними ресурса-
ми, значно підвищивши ефективність 
використання земель. Про це перший 
заступник міністра агрополітики Мак-
сим Мартинюк повідомив на міжна-
родній конференції Світового банку з 
питань земельних відносин і бідності, 
яка в понеділок розпочалась у Вашин-
гтоні. 
 Удосконалення системи землеко-
ристування продовжується «на мар-
ші». На пленарному засіданні, присвя-
ченому найкращим світовим практи-
кам з управління землями, українсь-
ка делегація презентувала проміжні 
результати проекту з дистанційного 
зондування земель — відстеження їх 
фактичного використання. Цей про-

ект реалізується за підтримки Світо-
вого банку. Механізм зондування від-
працьовують на базі двох районів у 
різних агрокліматичних зонах — Бі-
лоцерківському та Снігурівському. 
Перші результати вже допомогли вия-
вити порушення у фактологічній звіт-
ності регіонів. Причому стосувалися ці 
свідчення як, власне, цільового вико-
ристання ділянок, так і зловживання в 
межах формально законного користу-
вання землею. 
 «Поширення системи зондування на 
всю країну дозволить значно збільши-
ти ефективність використання земель-
них ресурсів, мінімізувати тіньовий 
сегмент агроринку та підвищити дохо-
ди місцевих бюджетів, — каже Максим 
Мартинюк. — Це один iз найефективнi-
ших інструментів для підвищення про-
зорості в земельних відносинах». 
 За словами першого заступника 

міністра, реалізовані раніше проекти 
в галузi управління землями, зокрема 
впровадження системи моніторингу 
стану земельних відносин, забезпечи-
ли прозорість та відкритість інформа-
ції. Тому, з огляду на стратегічне зна-
чення земельних ресурсів для нашої 
держави, уряд визначив роботу над оп-
тимізацією та вдосконаленням цієї га-
лузі як пріоритетну. 
 Вісімнадцята конференція Світово-
го банку з питань земельних відносин 
та бідності проходить iз 20 по 24 берез-
ня у штаб-квартирі Світового банку в 
Вашингтоні, США. Тема цьогорічної 
конференції: «Відповідальне управ-
ління землями: на шляху до створен-
ня фактично обґрунтованого підходу». 
Її особливістю стало включення до по-
рядку денного української сесії, в рам-
ках якої запланували обговорити різні 
аспекти реформування земельних від-
носин у нашій державі. Як повідоми-
ла прес-служба Мінагрополітики, за-
галом на цьому міжнародному форумі, 
включно з українською делегацією, за-
реєстровано понад 1900 делегатів. Мета 
конференції — сприяти діалогу та по-
ширенню позитивного практичного до-
свіду на прикладі різних реформ, під-
ходів i перетворень у земельному сек-
торі, реалізованих в успішних країнах 
світу. ■

СПІВПРАЦЯ

Далекосхідний експрес
Японські компанії зацікавлені інвестувати 
в аграрний сектор України

■

ЕКСПЕРТИЗА

Якої якості земля?
Міжнародні організації допомагають оцінити 
реальні ресурси ґрунтів

■

РЕКОРДИ

Наша їжа всім до смаку
Місячний експорт агропродукції перевищив 1,3 млрд. доларів

■

І собі, і людям.❙
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Зберігав навіть записки
 Перший том, який вийшов iще у 2002 
році, було вирішено зробити літературоз-
навчим. Адже Чорновіл починав як літе-
ратурознавець. Він свого часу вступив на 
філологічний факультет держуніверсите-
ту ім. Т. Г. Шевченка. Але там тоді був та-
кий застій!
 «Трохи пізніше, у 1960-х роках, і я 
там навчалася, — розповідає пані Вален-
тина, — й тоді теж було настільки скучно: 
викладачі боялися сказати правдиве сло-
во, усе було настільки «радянське», що ста-
вало млосно сидіти на лекціях. В’ячеслав 
дізнався, що на факультеті журналістики 
було цікавіше через прогресивних викла-
дачів (зокрема таких, як Павло Федчен-
ко, котрий очолював кафедру історії жур-
налістики, — у нього згодом Чорновіл пи-
сав дипломну роботу, був його улюбленим 
студентом), тож попросився перевестися 
на другий курс до них. Йому не відмовили, 
але «зобов’язали» дописувати в універси-
тетську газету «За радянські кадри». 
 «В’ячеславу властивим було зберіга-
ти всі архіви, навіть записки, — каже його 
сестра. — Тож чимало матеріалів опублі-
ковано саме завдяки його скрупульозності 
(хоча, думаю, якби він сам готував матеріа-
ли для видавництва, то відбирав би їх за ін-
шими критеріями). Але випало вирішува-
ти мені, і я розуміла: після мене вже ніхто 
ті архіви дивитися й перебирати не буде... 
Тож намагалася подати так, аби якнайпов-
ніше охопити всі грані Чорновола як полі-
тика й літератора». 
 У кінці другого курсу В’ячеслава мали 
виключати з вузу через «неправильні» вис-
ловлювання, очевидно, і щодо подій 1956 
року в Угорщині. Та й «мовне питання» 
вiдіграло не останню роль. Адже, коли 
лише приїхав із Черкащини, був дуже зди-
вований зросійщенням Києва (його навіть 
на вулицях питали, чи він, бува, не з Поль-
щі). В’ячеслав був дуже відкритим, особ-
ливо в молодості: що думав, те й говорив. 
Якось на нього донесли в ректорат (а тоді 
вже почались арешти студентів), він реаль-
но міг мати неприємності. На щастя, хтось 
із викладачів порадив йому поїхати за ком-
сомольською путівкою на будівництво чет-
вертої домни у Жданов (нинішній Маріу-
поль). Тому наприкінці другого курсу він 
там «сховався»: спочатку працював тес-
лею, а потім його взяли у виїзну редакцію 
газети «Київський комсомолець». 
 «Згодом В’ячеслав згадуватиме, що ні-
коли не здобув би такої журналістської 
практики, як там: щодня треба було випус-
кати газету, збирати матеріал, роздавати її, 
— продовжує Валентина Чорновіл. — У тій 
багатотиражці було дуже багато статей, під-
писаних: Славчук, Славін, Вільхівецький 
— різноманіття псевдонімів рясніло через 
те, що майже всі замітки були його». 
 Саме там він навчився бути розкутим 
журналістом. І якщо скрізь була цензура, 
то там йому дозволялося критикувати. Не 

встигали до певного терміну здати домну, 
тож критика Чорноволом начальства, яке 
не змогло організувати вчасного завезення 
будматеріалів, лише віталася. Часто-густо 
тоді виходили його сатиричні публікації. 
Коли ж повернувся до Києва та давав у га-
зети якісь матеріали, то зрозумів: цензура 
таки є, багато чого писати не можна. 
 Після дев’яти місяців «практики» Чор-
новіл склав іспити, влився у свій курс і уні-
верситет закінчив із відзнакою.

Павло Грабовський відбував заслання 
в Якутії — там, де й Чорновіл
 У перший том подано багато його сту-
дентських публікацій, аби показати, як 
«ріс» Чорновіл. Усі томи «йшли» довго, бо 
фактично пані Валентина була єдина, хто 
працював над ними. Хоча редакційна рада 
(в яку входили Михайлина Коцюбинська, 
Атена Пашко, Лесь Танюк, Роман Коро-
годський, Василь Яременко, Неллі Кор-
нієнко, Осип Зінкевич) була, й час від часу 
щось обговорювали спільно. Пропозиції, 
як бачить сестра Чорновола наступний 
том, затверджували. 
 «Збираючи матеріали в архіві 
В’ячеслава, мені довелося все те «перевер-
нути», — констатує упорядниця. — Том-
первісток ішов найважче, бо там iще були 
матеріали, які Чорновіл назбирав, буду-
чи після останнього ув’язнення на «хімії» 
(без права виїзду в Україну). До речі, тим 
третім ув’язненням за сфабрикованим зви-
нуваченням, тiєю провокацією якутські 
КДБісти були дуже незадоволені. (Якути 
себе чітко відмежовували від росіян: від-
бувалися часті міжнаціональні сутички з 
кровопролиттям, а у «російських» школах 
Якутії ніхто не знав «общепрiнятий»). Тож 
після відсидки двох третин терміну якутсь-
кий прокурор подав на В’ячеслава подання 
про достроково-умовне звільнення». 
 В’ячеслав Чорновіл, працюючи біля 
котлів на заводі у Покровську, на вихідних 
мав можливість їздити в місто Якутськ у 
архів. Там він знайшов надзвичайно цікаві 
матеріали про Павла Грабовського, який 
відбував заслання в Якутії, там, де й Чор-
новіл. «Славко довів у своїх дослідженнях, 
що ніяким марксистом Павло Арсенович 
не був, про що твердили радянські «дослід-
ники». А ще першим з українців опубліку-
вав листи Грабовського до свого товариша-
політкаторжанина М. Ожи гова, в яких зга-
дується багато тогочасних засланців. Він 
почав їх описувати, але лише частково 
роз’яснив, хто є хто, тому вже мені довело-
ся «засісти» в бібліотеці Вернадського й ри-
тися в старих журналах («Каторга и ссыл-
ка»), з’ясовуючи, ким були ті засланці. Усі 
чорноволівські матеріали були фактично у 
чернетковому варіанті, з багатьма виправ-
леннями, треба було усе те розшифровува-
ти. Думала, що з усім тим ніколи не справ-
люся», — згадує пані Валентина. 
 Шістдесятникам неодноразово заки-
дали, що вони посилалися на твори Лені-
на (Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція», Чорновіл «Правосуддя чи рецидиви 
терору?» та «Лихо з розуму»), проте інак-
ше тоді не можна було. Навіть за надіслані 
в офіційні органи матеріали про порушен-
ня людських прав за їхніми радянськими 
законами присуджували високі терміни. 
До речі, за те, що офіційно подав такі «кра-
мольні» матеріали, В’ячеслава перший 
раз, у 1967 році, й засудили на три роки. 
 «Чому часто їх називають правозахис-
никами? — риторично запитує пані Вален-
тина. — Бо вони відстоювати ті права, які на 
той час були зафіксовані у радянських доку-
ментах. «Совєтська» Конституція була доб-
ре виписана, але ж хто її виконував? Пра-
цюючи над «Правосуддям...», Чорновіл по-
дав цілі епіграфи з Декларації ООН, iз Кон-
ституції СРСР, а потім доводив, що людей, 
заарештованих у 1965 році, за радянськи-

ми законами, фактично не було за що суди-
ти. Оскільки «органи» ніде не знайшли по-
ширені ці його матеріали, то засудили не 
за 62-ю статтею, а за «наклепи на радянсь-
ку дійсність» (187 стаття прим.). Усе це є у 
2-му томі. Було непросто, бо того ж «Пра-
восуддя...» й «Лихо...» є кілька варіантів 
(у 1996-му віддали з архівів КДБ, другий 
варіант приніс Ярослав Кендзьор) і всі з різ-
ними правками автора».

Він не міг сидіти й чекати якихось 
кращих часів
 Колись В’ячеслав сказав Михайлу 
Косіву: «Я хотів би, щоб «Вісники» були 
опубліковані повністю!». Тож у 3-му томі 
було вирішено видати всі номери «Ук-
раїнського вісника», хоч там не лише пуб-
лікації Чорновола, а й матеріали заареш-
тованих людей, про яких він пише (Святос-
лава Караванського та інших). Ці матеріа-
ли поєднані редакторськими вступами 
В’ячеслава Чорновола. 
 «Двома книгами вийшов 4-й том — це 
листування В’ячеслава, — розповідає сес-
тра політика. — У листах згадується дуже 
багато прізвищ, імен, які треба було пояс-
нити. А листувався Чорновіл на засланні з 
багатьма іншими ув’язненими: українця-
ми, євреями, росіянами, вірменами тощо. 
Він збирав дані про них, аби згодом видати 
книгу про те, як їм поводитися щодо «на-
ших» законів, коли вони виходять на за-
слання. На жаль, ці матеріали, передані 
за кордон, загубилися. У том увійшли й 
товстелезні листи, які Славко писав із та-
борів із літературознавчими оглядами (це 
був аналіз газет і журналів, котрі ми йому 
висилали) — в них, зокрема, він дуже чіт-
ко повизначав майбутнє багатьом поетам. 
Узагалі брат був би прекрасним літерату-
рознавцем, дослідником, бо любив цю ро-
боту. Але склалося так, що треба було ко-
мусь ставати на чолі боротьби... 
 Публіцистика, документи, матеріали 
«Справи № 196» (1970—1984 роки) опуб-
ліковані в 5-му томі. Згадану справу (арешт 
1972 р.) довелося опрацьовувати в архіві 
СБУ в 2007 році, переписувати від руки — 
ходила, як на роботу. Спочатку казали, що 
ксерокси не роблять, та з часом зглянули-
ся: деякі документи таки скопіювали». 
 Чорновіл відрізнявся від інших ак-
тивних інакомислячих тим, що, ставши 
на шлях боротьби, вже з нього не сходив. 
Він не міг сидіти й чекати якихось кращих 
часів. На допитах 1972 року всіх питали 
про «Український вісник», з’ясовуючи, 
хто ж його редагував. Розуміли, що це міг 
робити Чорновіл (а він дуже таємно це ро-
бив), але прямих доказів не було. КДБісти 
згодом казали Славку: «Ми не тих узяли в 
1965 році, якби «рубали» голови тим, хто 
писав, а не тим, хто поширював, знищили 
б антирадянщиків». Знайшла цікаві «до-
тичні» до Чорновола допити інших лю-
дей, які говорили щось проти Чорновола 
й були вигідні слідству (свідчення — Зе-
новії Франко, Івана Дзюби, Ганни Коцу-
рової), хоч сам В’ячеслав вважав, що шко-
ди вони йому не завдали. 
 «Повернувшись у 1985-му з останньо-
го ув’язнення, Славко у Львові вже через 
два роки відновив, але тепер уже легаль-
ний, «Український вісник», — продов-
жує Валентина Чорновіл, — упросивши 
Михайла Гориня, який щойно звільнив-
ся з ув’язнення, бути в редакційній раді. 
Одночасно почав виходити тоненький 
і більш оперативний журнал «УВ-екс-
прес». У 1988 році 7 липня В’ячеслав з 
однодумцями утворили Українську Гель-
сінську спілку з програмним документом 
«Декларація принципів». За прикладом 
Прибалтики 4 серпня 1988 року на мітин-
гу у Львові оголосили про створення На-
родного фронту, але тоді влада розігна-
ла багатотисячне зібрання за допомогою 

ОМОНу із собаками. (Усе це стало пере-
думовою створення Народного руху Ук-
раїни). Оскільки події кінця 1980-х років 
стрімко розвивалися, то вже не було часу 
готувати товстий журнал, тому перейшли 
на випуски листків прес-служби УГС». 

«Якщо викинуть із країни, не зможу 
робити для України так, як я зможу 
робити тут»
 У 1989 році влада почала тероризувати 
В’ячеслава Чорновола й Михайла Гориня 
за журнал та УГС, тоді ж почали відбувати-
ся наради демократичних рухів (у Прибал-
тиці, у Львові). Влада збирала мітинги, щоб 
їх вигнати з СРСР. Тоді «хлопці» написали 
заяву, яку розіслали в усі країни, куди гіпо-
тетично могли їх вигнати, аби там не прий-
мали. Чорновіл дуже боявся цього, казав: 
«Якщо мене викинуть із країни, я не зможу 
робити для України так, як я зможу роби-
ти тут». Документи та матеріали цього пе-
ріоду вміщені у наступному, 6-му, томі.
 «Статті, виступи, інтерв’ю (1990—1992 
роки) опубліковані у 7-му томі (чимало ма-
теріалів там присвячені президентській 
кампанії 1991 року), — додає пані Вален-
тина. — В’ячеслав казав, що для нього не 
стільки важливе було саме президентство, 
як агітація за референдум про незалеж-
ність. Під час перегонів він стверджував, 
що цих виборів не програє ніколи, в сенсі, 
що як кандидат у президенти — мав мож-
ливість їздити по всій Україні й перекону-
вати людей проголосувати за незалежність. 
А переконувати він умів! Був оптимістом і 
навіть у програшах завжди бачив позитив: 
«Дивіться, тільки-но була тоталітарна дер-
жава, а кожний четвертий проголосував за 
мене», — казав після виборів. 
 Останні томи (7-10) присвячені діяль-
ності Чорновола на державній і громадсь-
кій посадах. Наприклад, коли з 1990 року 
головував у Львівській обласній раді, були 
започатковані фермерські господарства в  
Західній Україні, які потім поширили-
ся по всій країні; відновлювалися греко-
католицькi церкви; військова служба ук-
раїнців запроваджувалася на території 
України. Згадується також депутатство у 
Верховній Раді і створення партії «Народ-
ний рух України», за яку його страшенно 
критикували. Але таким чином він нама-
гався хоч осередки організації зберегти по 
всій Україні, адже Рух уже був аморфним 
і недієвим (тим паче що тоді вийшов за-
кон, що лише партії мали право на участь 
у виборах). 
 ...В’ячеслав Чорновіл був невигідний 
нікому: ні радянській владі, ні так званим 
«своїм» — через його думки, плани. Він 
міг бачити на багато кроків уперед, буду-
чи добрим стратегом і тактиком. ■

ПОСТАТЬ

Ставши на шлях боротьби, 
вже з нього не сходив
Презентували десятитомник творів В’ячеслава Чорновола

■Тарас ЗДОРОВИЛО

Ідеї В’ячеслава Чорновола, який 25 березня 
1999 року загинув за нез’ясованих обставин 
в автокатастрофі на шосе поблизу Борис-
поля, і донині є дороговказом для побудо-
ви самостійної держави Україна. Тому над-
важливою є можливість читати написане 
політиком, публіцистом, літературним кри-
тиком, діячем руху опору проти зросійщен-
ня та національної дискримінації українсь-
кого народу, політв’язнем СРСР, очільником 
Народного Руху з 1992 року. Нещодавно 
видавництво «Смолоскип» презентувало 
10-томник «Твори В’ячеслава Чорновола в 
десяти томах» з останнім включно. 
Без перебільшення можна стверджувати, 
що майже вся робота зi збирання й система-
тизації матеріалів для десятитомника лягла 
на тендітні плечі Валентини Чорновіл — сес-
три В’ячеслава Максимовича й дружини 
відомого дисидента Миколи Плахотнюка. 
Видання фактично збиткове для видавниц-
тва (наклад кожного тому — 3 000 із серед-
нім обсягом у 800 сторінок) й призначене в 
першу чергу для істориків та дослідників. 
Матеріали охоплюють нашу історію другої 
половини минулого століття, боротьбу за 
незалежність України, в авангарді якої був 
Чорновіл. 
«УМ» зустрілася з головною упорядницею 
десятитомника. Пропонуємо читачам роз-
думи й спогади, якими поділилася пані Ва-
лентина. 

Сестра і брат: 
Валентина та В’ячеслав Чорновіл.

❙
❙
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Ніна РОМАНЮК
Волинь

...Він любив Україну непоказо-
во, скромно й до останнього 
подиху. Так можна любити хіба 
що маму. «Ви ж знаєте, я голо-
ву покладу за Україну. А Крим 
ми відіб’ємо», — заспокою-
вав найрідніших людей, коли 
здали півострів. А незабаром, 
17 червня 2014-го, лучанин 
Рустам Хамраєв поклав свою 
голову під Луганськом у бою 
біля Металіста. Останній запис, 
зроблений у його щоденнику 
незадовго до смерті: «Отримав 
автомат «АКС-74» і 4 магазини. 
Стояти на смерть! Україна по-
над усе!». Пряме потрапляння 
з крупнокаліберного кулемета 
не залишило йому шансу на 
порятунок. Мама, розпитуючи 
потім у побратимів-«айдарів-
ців» про той бій, усе питала, чи 
залишилися на спотвореному 
розривним набоєм синовому 
обличчі очі. Вони ж у нього такі 
красиві...

«Спартак» йому подобався. 
Може, звідси ненависть до 
рабства?
 Усі, хто знав Рустама, диву-
валися: звідки в цього 39-річно-
го чоловіка, в жилах якого тек-
ла узбецька та українська кров, 
стільки любові до України? І це 
в той час, коли тисячі україн-
ців, яких так само зігрівала сон-
цем і напувала-годувала щедра 
українська земля, люто знена-
виділи її в один момент і зра-
дили, а ще частина боягузливо 
ховалася, втікаючи по закордо-
нах, у тому числі й у Росії. 
 «Я познайомився з ним на 
Майдані. Узбек, який Україну 
любив більше, ніж частина ук-
раїнців!» — написав про Рус-
тама один iз його побратимів. 
Його друзі казали: він був фа-
натом України. Тому, зустрів-
шись із його татом, хотілося 
дізнатися, як же вдалося його 
родині виховати такого патріо-
та. І не почула якогось особли-
вого рецепту виховання. Сам 
Шонійоз усе свідоме життя про-
жив в Україні, приїхавши 17-
річним юнаком з Узбекистану 
навчатися у Полтавському пе-
дінституті. Романтичний хло-
пець-філолог і зустрів тут во-
линяночку Тоню. Має Шонійоз 
п’ятеро сестер і старшого брата, 
який був військовим льотчиком 
і живе в Росії. А його доля не-
розривно пов’язана з Луцьком. 
Тут народилися його діти Рус-
там і Маргарита, тут діждався 
онуків.
 — Коли Рустамчику було 
років два, ми поїхали в Узбе-
кистан. Але клімат йому там-
тешній не підійшов. Він був 
хворобливий, бо під час поло-
гів занесли інфекцію, був сеп-
сис. Знову повернулися до Лу-
цька, — згадує ті часи Шонійоз 
й очі його в цю мить іскрять-
ся радістю, бо згадує найщас-
ливіші миті, коли єдиний син, 
його надія та опора, був живий 
і все життя ще було попереду...
 — Знаєте, він дуже цінував 
друзів. Біля нього завжди кру-

тилася купа хлопців. І Алішер, 
син Рустама, геть такий самий. 
Теж усі гуртуються біля нього. 
Він живе з мамою у Нововолин-
ську, а тільки приїждає до Лу-
цька — хлопці вже тут як тут. 
 Для Рустама поганих людей 
не було. Вже часом ми йому ка-
зали: «Синку, невже ти не ба-
чиш, тебе підводять». А він на-
магався знайти виправдання 
навіть поганим вчинкам людей. 
Що читав? Уже у зрілому віці 
захопився філософськими тво-
рами, дуже любив Омара Хайя-
ма. Історичну літературу й філь-
ми історичні любив. «Спартак» 
йому подобався. Може, звідси 
ненависть до рабства? А ще Рус-
там писав вірші. Сидить, щось 
собі мудрує, а я жартую: «За-
крий кватирку, поете, а то муза 
втече». Пригадалося, як ми їз-
дили до нього в армію на при-
сягу. Він сам захотів служити, 
коли більшість намагалася від-
мазатися від армії. Це ж 1993 
рік, тоді йти у військо було не-
престижно. Єдине, що попросив 
у мене: аби посприяв, щоб по-
трапив у прикордонні війська. 
Ми їздили з дружиною на при-
сягу. Наприкінці надали слово 
Філарету, який тоді ще, напев-
не, і Патріархом не був. А бать-
ки зашушукалися, мовляв, за-
раз почне свою проповідь, а по-
года псується, всім хочеться до 
своїх дітей пошвидше, щоб по-
годувати домашнім харчем. А 
Філарет виступив так, що про 
церкву ніби й не казав, більше 
про козаків, про Батурин, про 
український дух. Рустаму дуже 
сподобався його виступ. Він був 
під враженням. Коли пішли в 
казарми, все поривався про це 
говорити. Напевне, «Стояти на 
смерть!» — це відтоді. Він був 
захисником і воїном. «Рустам» 
у перекладі з узбецької, до речі, 
означає «могутній борець».
 — Може, й гени доклалися?
 — Мій тато, його дід, про-
йшов усю війну. Повернувся ін-
валідом, без ноги. Рустам дуже 
любив розглядати його наго-
роди, слухати. І це теж впли-
нуло. Знайшов у його блокноті 
малюнки. Любив малювати фа-
кели у різних варіаціях. А фа-
кел — це символ свободи. І три-
зуби є, УПА. Хоча за характе-
ром Рустам був людиною дуже 

м’якою. І професію собі вибрав 
наймирнішу — будівельник. 
Трохи бізнесом займався. 

«Треба не мати голови, щоб 
у такий час їхати до Києва»
 Тато згадує, як син весь час 
казав: «Щоб любити Україну, 
треба пожити в Росії». Вони 
часто туди їздили до родичів, 
часом Шонійоз брав сина у від-
рядження. Коли повертали-
ся, варто було зайти до Київсь-
кого вокзалу в Москві, він уже 
радів: «Ну все, ми вдома». «Так 
іще добу цілу їхати!» — сміявся 
тато. Та це вже не мало значен-
ня. Бо тут, на Київському вок-
залі, була маленька Україна: на 
лавах сиділи українці, їли сало 
і навіть деінде можна було почу-
ти українське слово. 
 — Рустам весь час казав: 
«Якою б вона не була, але це 
наша Батьківщина». Він ніколи 
її не соромився. Одного разу в 
Cаратові він побачив, як міліція 
знущалася над українськими 
хлопцями-заробітчанами. Як 
той мєнт бив нашого хлопця 
дубинкою! Так бив, що сорочка 
на тілі тріснула. Хіба таке сти-
рається з пам’яті? Коли почали-
ся події в Києві, він 29 листопа-
да уже поїхав на Майдан. Цього 
дня у нього день народження, і 
в сина Алішерчика теж. Але це 
не зупинило його. Майдан по-
дарував йому зустрічі з людь-
ми, близькими за духом... Зуст-
рів якось я свою знайому, а вона 
каже: «Треба не мати голови, 
щоб у такий час їхати до Киє-
ва». Розповів синові по телефо-
ну, а він каже: «Скажи їй, що 
треба не мати голови, щоб у та-
кий час не їхати до Києва». Він 
весь час повторював: «Я прися-
гу давав». Що міг йому сказа-
ти? Роби, синку, так, як совість 
тобі велить...
 Шонійоз показує мобіль-
ний телефон Рустама, рінгто-
ном у якому є Гімн України. 
Син виставив його, коли заги-
нув Сергій Нігоян. Вони подру-
жилися з Сергієм, і коли його не 
стало, для Рустама це був пер-
ший страшний удар. Щоб зна-
ти, де син перебуває, встановив 
у телефоні спеціальну функцію. 
Увімкнув — і бачить, де він у 
цю хвилину перебуває, щоб не 
хвилюватися, коли на дзвінки 
не відповідає. Ось усі його пере-
міщення: Київ, Луганськ, Ста-
робільськ... І остання дата — 17 
червня...
 — На Новий рік він приїж-
джав додому з Устимом Голод-
нюком, цим хлопчиною світ-
лим. Проводжав його потім на 
Збараж. Коли почалися роз-
стріли на Інститутській і заги-
нув Устим, інші молоді хлопці, 
він не міг пережити, що пішли 
вони, а не він. Бо вже пожив 
трохи, сина народив. А ці діти 
ще нічого в житті не бачили. За 
що їх? Під кулями виносив по-
ранених, двох медсестер вряту-
вав. Очевидці казали, що якби 
не Рустам, то загиблих могло 
бути ще більше. Тоді Бог вберіг 
його, хоч і ненадовго...
  «Лев», його побратим, роз-
повідав: «Тоді один зі снайпе-
рів лежав під КамАЗом біля ба-
рикади з бетонних блоків на ву-
лиці Інститутській і розстрілю-
вав людей. Рустам фактично 
вступив у двобій iз «беркута-
ми» «чорної роти». Надзвичай-
но смілива людина! Не один раз 
дивився смерті в лице!»

«Ви ж знаєте, я голову 
покладу за Україну»
 На Майдані Рустам теж от-
римав поранення і контузію. 
Додому приїхав уже пізні-
ше. Не вистачало 20 гривень 
на квиток, і водій «маршрут-

ки» не хотів його брати. Якась 
жінка доплатила, так доїхав до 
Луцька. Закіптюжений, увесь 
пропахлий димом, контужений 
і отруєний газом, повертався до 
реального життя важко. Коли 
заходив у ванну — була чорна 
від виблюваних згустків сажі. 
І говорив тільки про Майдан. 
Йому дзвонили безперервно з 
усієї України. Батьки розумі-
ли, що без допомоги лікаря не 
обійтися. Сина треба було на 
щось перемикнути. Порадили-
ся з родиною і вирішили поїха-
ти в Узбекистан у гості. Мама 
просила його зробити закор-
донний паспорт, але Рустам 
навідріз відмовився: «Мені до-
статньо українського паспор-
та». Знав, що Майдан його вже 
не відпустить. А потім були 
кримські події. П’ять останніх 
років родина Хамраєвих їзди-
ла відпочивати в Крим і тільки 
двічі заледве вмовили Рустама 
поїхати з ними. Світлі спогади 
про ці часи залишилися на фо-
тографіях, де всі щасливі та ус-
міхнені.
 — Коли Крим анексува-
ли, для нього це було ще одним 
ударом. Тоді й сказав мамі, об-
нявши її: «Мамо, я голову за 
Україну покладу. А Крим ми 
відіб’ємо!». Вдома ми його не 
втримали. У березні він поїхав 
у Київ. Коли їхав, дійшов до 
ліфта і... повернувся. Повісив 
на холодильник два магнітики 
з написами «Слава Україні!». 
Кажу, нехороша прикмета по-
вертатися, сину. Махнув рукою 
і пішов... Більше ми його не ба-
чили, — Шонійоз намагаєть-
ся стримати сльози. — У Києві 
займався волонтерством, пра-
цював у МАМО — «МедАвто 
МайданОб’єднаний». Його ло-
готип досі наклеєний на сино-
вому телефоні. А відразу піс-
ля президентських виборів, на-
прикінці травня, з хлопцями 
поїхав на схід. Цю війну він вва-
жав продовженням Майдану і 
сприймав як особисте прини-
ження. Казав, не дамо паплю-
жити й принижувати Україну. 
 Коли я розповів йому по те-

лефону, що в Чернівцях матері 
перекрили дорогу й не пуска-
ють на війну своїх синів і чо-
ловіків, відповів: «Ви, сподіва-
юся, такого не зробите?» Тільки 
я знав, де він. Заборонив казати 
мамі й сестрі. Я слово дав і му-
сив триматися. Молився і вран-
ці, і вдень, у кожну вільну хви-
лину. Антоніна ще й посміяла-
ся з мене: старію, мовляв. А я 
не міг їй сказати, що робиться в 
моєму серці. Бо тоді її серце не 
витримало б... Спочатку вони 
навіть зброї не мали всі, тільки 
саперні лопатки. Автомат отри-
мав незадовго до смерті й дуже 
радів. Але друзі розповідали, 
що в останні дні, коли дзвонив, 
настрій у нього був дуже три-
вожний, казав: «Україну зда-
ють!» 17 червня я йому подзво-
нив і почув: «Мені пора. Я вас 
усіх люблю»...» На серці стало 
тривожно. Чого він так сказав? 
Почав набирати знову, але вже 
не відповів. Розказав доньці. 
Десь години через дві вона його 
набрала й почула: «Рустама не-
має».
 Із розповідей бойових по-
братимів Хамраєви дізналися, 
як він загинув, хоч багато чого 
в цих розповідях різниться. 
Комбат ніби кинув їхню групу 
під Металіст, де бойовики того 
дня взяли в полон Надію Сав-
ченко. Вони мали вибити воро-
га з Металіста, але потрапили в 
засідку. «Айдарівці» прийняли 
бій, але з легкою стрілецькою 
зброєю проти добре озброєного 
ворога не встояли. Хамраєв був 
першим загиблим у батальйоні 
«Айдар».
 Про загибель Рустама ро-
дичі в Ташкенті та Росії дізна-
лися раніше, ніж у Луцьку. 
Бо вже того ж дня один із пі-
терських каналів показав сю-
жет про цей бій і повідомив, що 
серед загиблих «айдарівців» є 
«майдановец из Западной Ук-
раини Рустам Хамраев». Звідки 
цю інформацію взяли російські 
пропагандисти — досі загадка. 
Напевне, що в самому «Айдарі» 
був «кріт», який «зливав» дані 
про бійців. ■

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 

Узбек із великим 
українським серцем
Мешканець Луцька Рустам Хамраєв війну з 
Росією вважав продовженням Майдану 
і сприймав як особисте приниження

■

ЙОГО СПРАВА

«Щоб не вийшло так, як iз гідрою: рубаєш одну голову — 
виростає  друга»
 Нещодавно до Луцька приїздили київські кінематографісти з одним із бойо-
вих побратимів Рустама — вівчаркою Баді. Міжнародним продюсерським цент-
ром «Фор-Пост» за державної підтримки знімається документальний фільм «За-
міновані вірністю», в якому оповідається про перших українських добровольців че-
рез призму фронтового пса Баді, першим господарем якого на війні був Рустам 
Хамраєв. Два наступні господарі Баді теж загинули, й сьогодні він живе в родині 
вінницької «айдарівки» Світлани Бевз. Доля цього пса вже стала легендою, тому й 
потрапила в поле зору кіношників. «Айдарівці» розповідали, що Рустам, коли їхав 
17 червня на останнє своє завдання, просив нагодувати свого собаку. А на міському 
кладовищі, де на алеї Почесних поховань похований Хамраєв, відбуваються див-
ні речі. І вони теж пов’язані з собаками. Біля його могили постійно бачать двох чо-
тирилапих безхатьків — Циганку і Джека. Вони або лежать біля самого пам’ятника, 
або поруч спостерігають. Люди казали батькам Рустама, що не годиться це, пси 
біля могили. Але кому вони заважають? 
 — Ви б бачили, з якою гордістю вони проводжають нас до самих воріт, коли 
повертаємося від сина! Ніби велику справу роблять. Напевне, він так хоче, — каже 
Шонійоз, опускаючи очі, щоб не видно було сліз.
 Єдина втіха згорьованих батьків і родини — справу Рустама є кому продовжу-
вати. Син Алішер планує після 8-го класу вступати до військового ліцею і вже пе-
реймається: що буде, коли до того часу, як він стане військовим, війна закінчить-
ся? Підростає в родині Хамраєвих iще один великий патріот України — племінниця 
Рустама Каміла. Дівчинка навчається у третьому класі й живе зараз у Харкові. Пот-
рапивши в російськомовне середовище, вона може підійти до вчительки і сказати: 
«А чому ви на уроці розмовляєте українською, а на перерві — російською?» Або в 
метро зробити зауваження: «Чому ви розмовляєте російською мовою, якщо ми жи-
вемо в Україні?» І дорослі дяді й тьоті не знають, що відповісти дитині. 
  «Дуже тяжко та перемога дісталася нам, тому за одне переживаю: щоб не були 
ці смерті марними. Зняли одне бидло, і, не дай Боже, прийде гірше. І щоб не вийш-
ло так, як iз гідрою: рубаєш одну голову — виростає  друга... А ще я хотів би подя-
кувати матерям, сестрам і жінкам, які відпустили нас на Майдан, які виховали хлоп-
ців iз Небесної сотні...». Ці слова сказав Рустам в одному зі своїх інтерв’ю неза-
довго до того, як поїхав на війну. Хоч бути в центрі уваги журналістів не любив і як 
тільки бачив камеру, намагався втекти чи заховатися. Читаймо ці слова і думаймо. 
Їх сказав узбек із великим українським серцем. Таким великим, що життя свого не 
пошкодував віддати за землю, яка його народила. А ще в його блокноті залишився 
улюблений вірш Омара Хайяма, де є такі слова: «Жити серед недостойних — ось 
істинне пекло». Хоча б намагаймося бути гідними таких людей, як Рустам Хамраєв і 
його побратими. І тоді нас ніхто не здолає...

■

Рустам Хамраєв. Під час служби у 
Прикордонних вйськах. 

❙
❙
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 Уже не вперше жителі 
села Лазірки Оржицько-
го району порушують пи-
тання про роботу зернового 
елеватора агропромислової 
компанії «Кернел», де про-
труюють зерно перед посі-
вом. Вони вимагають за-
криття підприємства, яке 
межує з їхніми дворами. І 
хоч на підприємстві вважа-
ють, що в них усе законно, 
а протруювання зерна про-
водять без порушень, се-
ляни запевняють, що на-
слідком роботи елеватора 
є те, що люди почали часті-
ше хворіти, до того ж, згід-
но з їхніми спостережен-
нями, вимерли бджолині 
сім’ї й зникли горобці. Жи-
телі Лазірок обурені й тим, 
що підприємство не вико-
нує соціальних угод: доро-
га в селі фактично зруйно-
вана важким транспортом, 
що курсує на елеватор.
 Два роки тому лазір-
ківці вже перекривали рух 
транспорту до елеватора, 
внаслідок чого КамАЗам 
підприємства довелося 
простоювати. На останній 
сесії Полтавської обласної 
ради жителі Лазірок знову 
виступили з вимогою зупи-
нити роботу Лазірківської 
дільниці ТОВ «Кононівсь-
кий елеватор». А кілька 
днів потому на знак протес-
ту на годину перекрили рух 
транспорту на авто шляху 
Київ—Харків—Довжансь-
кий: майже 50 людей ходи-
ли туди-сюди пішохідним 
переходом. «Усе це через 
бездіяльність влади, а саме 
керівника області Валерія 
Головка, — прокоменту-
вав ситуацію голова Лазір-
ківської сільської ради 
Олександр Ковальов. — 
Селяни вдруге викликали 
його на зустріч, проте він 
так і не з’явився. А люди 
вже доведені до відчаю. Чо-
тири роки селяни борються 
за те, щоб їх не отруювали, 
однак ніхто не чує. Потріб-
но зазначити, що погод-
ження на будівництво еко-
логічно небезпечного цеху 
з протруювання зерна в на-
селеному пункті відбулося 
в незаконний спосіб: зокре-
ма, колишній голова сільсь-
кої ради й нинішній дирек-
тор підприємства сфальси-
фікували протокол громад-
ських слухань (ми заявили 

про це в правоохоронні ор-
гани, однак ніяких розслі-
дувань досі так ніхто й не 
проводив). Не витримана 
захисна санітарна зона: 
елеватор розміщений за 13 
кілометрів від найближчої 
хати. Оскільки на місцево-
му рівні розв’язати пробле-
му не вдається, селяни на-
лаштовані їхати до столиці: 
під стіни Верховної Ради, 
офісу компанії «Кернел», а 
також інституту, який да-
вав дозвіл на будівництво 
елеватора».
 На акцію протесту відре-
агував голова Полтавської 
облдержадміністрації Ва-
лерій Головко. «Шановні 
так звані активісти, закли-
каю вас вирішувати питан-
ня у правовому полі. Для 
цього ми маємо всі можли-
вості. Не потрібно влашто-

вувати цирк там, де можна 
прийняти рішення цивілі-
зованим шляхом, а не зай-
матися дешевим популіз-
мом. Я не допущу махнов-
щини в Полтавській облас-
ті. Показові виступи — не 
вихід із ситуації», — за-
явив він на своїй сторінці у 
«Фейсбуці».
 Тим часом нардеп із 
Полтавщини Ігор Мосійчук 
закликав очільника області 
усунути причину акцій гро-
мадянської непокори, на-
звавши екологічну ситуа-
цію в селі Лазірки Оржиць-
кого району загрозливою. 
«Бачить Бог, після того, 
як до мене звернулася гро-
мада Лазірок, я робив усе, 
щоб розв’язати проблему 
в інтересах селян, які по-
терпають від роботи цього 
цеху, винятково в рамках 

правового поля... Ми нама-
галися знайти золоту сере-
дину між громадою Лазірок 
і підприємством компанії 
«Кернел», та марно. Під-
приємство не чує людей і 
продовжує їх отруювати. 
У відповідь селяни прове-
ли громадські слухання й 
ухвалили рішення про за-
криття протруйного цеху. 
Чиновники знову жодним 
чином не відреагували на 
рішення громади. Саме 
їхня бездіяльність і штов-
хнула жителів Лазірок на 
акції громадянської непо-
кори, які ви, пане Головко, 
чомусь назвали «махнов-
щиною», — зазначив народ-
ний депутат України в пуб-
лічному зверненні до голо-
ви Полтавської облдержад-
міністрації. ■

Олена КАПНІК

 Проблема корупції в українському 
суспільстві залишається гострою  не-
зважаючи на вагомі законодавчі кроки. 
Не стали винятком у проявах корупції 
і освіта, і наука. Корупція серед викла-
дачів університетів — найбільша про-
блема освіти. У цьому переконані 37% 
українців. Такі дані отримали в резуль-
таті соціологічного дослідження Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва, яке провели у грудні минуло-
го року в усіх регіонах України за  ви-
нятком  окупованих територій Донбасу 
та анексованого Криму. 
 На думку респондентів, найвищий 
рівень корупції існує під час вступ-
них іспитів до вищих навчальних за-
кладів. Так вважають 51% опитаних. 
Далі йдуть вступні іспити у магістра-
туру чи на рівень спеціаліста (44%) та 
випускні іспити державної підсумко-
вої атестації у школі (37%). Найменш 
корумпованим респонденти вважають 
саме вступ до вишів за результатами 
ЗНО (25%). 
 За словами фахівців, ситуація 
з викладацькою корупцією поміт-

но відрізняється в регіонах та столи-
ці. «У Києві такого високого показ-
ника не може бути в принципі. Спра-
ва у тому, що викладачі часто підпра-
цьовують в інших університетах чи 
суміщають викладацьку та іншу ро-
боту. У столиці можливостей для цьо-
го цілком достатньо. А в регіонах від-
соток корупції може бути й більший. 
Там відсутня альтернатива. Але не за-
буваймо, що це соціологічне опитуван-
ня. На його результати можуть накла-
датися особисті зразки поведінки. Ук-
раїнське суспільство ж назагал схиль-
не до корупції, так у нас склалося через 

історичні та соціально-економічні ре-
алії. Тож зрозуміло, що й в освіті вона 
нікуди не зникає. Це наче дзеркало — 
дивишся на себе», — розповідає «УМ» 
дослідник вищої освіти, засновник пор-
талу «Освітні тренди» Володимир Са-
цик. 
 Утім проблема української освіти — 
не тільки корумпованість вишів. Серед 
іншого респонденти називають неви-
знання дипломів українських ВНЗ в 
інших країнах світу (34%), невідповід-
ність викладання вимогам ринку праці 
(32%) та слабку матеріально-технічну 
базу вишів (32%). ■

ПИЛЬНУЙ!

Епідемії 
поКІРні
Щеплення потрібні. 
І не лише дітям
Наталія ЯВОРСЬКА

 Серед населення поширені безліч суд-
жень та міфів про небезпечність вакцина-
ції та її недоступність. Завдяки вакцинам 
організм людини виробляє імунітет до пев-
них вірусів та хвороб, проте однозначної 
відповіді, чи потрібно робити щеплення, не 
дасть навіть найдосвідченіший лікар. Цей 
вибір в Україні все ж — за пацієнтом. Зараз 
існує тільки рекомендований перелік дитя-
чих щеплень, серед яких туберкульоз, гепа-
тит В, кашлюк, дифтерія, поліомеліт, тер-
мофільна інфекція правця, кір, краснуха та 
епідемічний паротит, або, як його в народі 
називають, «свинка».
 Проте нині проблема вакцинації постає 
особливо гостро. Наразі у сусідній Румунії 
вирує епідемія кору, котра вже забрала 14 
життів. Імунологи б’ють на сполох. Про те, 
що Україні слід готуватися до епідемії кору і 
кашлюку, голова Європейської регіональної 
сертифікаційної комісії з ліквідації поліо-
мієліту, британський професор Девід Солс-
бері попереджав ще восени. 
 «Епідемія кору є циклічною, тобто має 
властивість повторюватись раз на 5-6 років. 
В Україні останій спалах був у 2012 році, а 
враховуючи розпал хвороби в сусідній де-
ржаві, українцям вже зараз потрібно готу-
ватись до боротьби», — розповідає сімей-
ний лікар столичної клініки Валентина Ро-
женюк. За її словами, у зону ризику потрап-
ляють нещеплені діти. За інформацією МОЗ 
України, наразі проводиться екстрена вак-
цинація діток, проте слід вважати, що близь-
ко 70% дорослих також по требують щеплен-
ня. «Імунітет до хвороби виробляється раз 
на все життя. Якщо людина вже хворіла, то 
щеплення робити не потрібно. В інших ви-
падках краще перестрахуватись. Дітей вак-
цинують безкоштовно, дорослим потрібно 
буде купити ліки. Зазвичай їх можна запита-
ти у поліклініці, де, залежно від виробника, 
назвуть і ціну», — додає пані Валентина. 
 Хвороба починається гостро: силь-
ний головний біль, слабкість, висока тем-
пература, відсутність апетиту. Незабаром 
з’являються нежить, кашель — зазвичай 
сухий, болісний, або «гавкаючий» як при 
ларингіті. Характерне запалення слизо-
вої оболонки ока — кон’юнктивіт. Його 
прояви яскраво виражені: очі червоніють, 
з’являється сльозотеча, світлобоязнь, зго-
дом — гнійні виділення. На другий-третій 
день хвороби у роті з’являються рожеві 
крапкові висипання (енантема), а на сли-
зовій оболонці щік, ясен і губ — характер-
ні для кору малесенькі білуваті цятки (пля-
ми Бєльського—Філатова—Коплика). І те, 
й інше можна побачити до появи висипу на 
тілі. На 4-5 день хвороби з’являється висип 
— спочатку на шкірі голови, за вухами, на 
обличчі. Наступного дня він поширюється 
на тулуб, ще через день — на руки й ноги. 
Коревий висип являє собою численні дріб-
ні червонуваті цятки і пухирці, які мають 
тенденцію до злиття й утворення більших 
плям. У цей період стан різко погіршуєть-
ся — знову підвищується температура, під-
силюються катаральні явища (нежить, ка-
шель), загострюється кон’юнктивіт.
 У наш час при вчасному виявленні та лі-
куванні хвороба проходить без ускладнень. 
Проте перебіг недуги може ускладнювати-
ся ураженням дихальної системи — ларин-
гітом, трахеїтом, бронхітом, пневмонією; 
око — кон’юнктивітом, блефаритом; травна 
система — диспепсією; вухо — запаленням 
середнього вуха — отитом або слухової тру-
би — євстахеїтом. У маленьких дітей часто 
буває стоматит.
 Серйозні ускладнення після щеплення 
практично не спостерігаються. Але у на-
шій країні вакцинація — справа добровіль-
на. Не хочете — не вакцинуєте дітей. Про-
те пам’ятайте, що ви відповідаєте за їхнє 
здоров’я. В Україні ситуація з вакцинацією 
— гірша, ніж в Африці... ■

■

СОЦОПИТУВАННЯ

Дипломи вроздріб
Українці назвали корумпованість викладачів 
університетів найбільшою проблемою освіти — 
дослідження

■

ПРОТЕСТ

Дихайте — 
не дихайте
Жителі села борються за те, щоб їх не отруював 
протруйний цех

■

Жителі села Лазірки звертаються до влади під час останньої сесії Полтавської обласної ради.❙



СЕРЕДА, 22 БЕРЕЗНЯ 2017 11ЗДОРОВ’Я

«Єдиний спосіб зберегти здоров’я — це їсти те, чого не хочеш, пити те, 
чого не любиш, і робити те, що не подобається».

Марк Твен, 
американський письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

Мирослава КРУК

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), від дефі-
циту заліза потерпає кожен п’ятий 
житель Землі. Це 50% молодих 
людей, серед яких 30% — жінки 
дітородного віку. Розвиток анемії 
недуги обумовлюють якість харчу-
вання, захворювання кишечнику, 
печінки, нирок, гормональні пору-
шення та оперативні втручання. Ця 
недуга може спіткати людину в різ-
ні періоди її життя. Вона може бути 
як самостійним захворюванням, 
так і супутнім симптомом інших 
внутрішніх негараздів в організмі, 
зокрема сигналізувати про інфек-
ційну чи онкологічну проблеми. 
Анемія має свої небезпеки і вима-
гає тривалого лікування. 

Кожна друга жінка потерпає 
від анемії?
 Анемія, в основі якої лежить 
зменшення кількості гемоглобі-
ну або еритроцитів у крові, — 
досить поширене захворюван-
ня. З усіх її видів, за спостере-
женнями лікарів, найчастіше 
зустрічається залізодефіцитна. 
Залізо — дуже важливий мікро-
елемент, який входить до скла-
ду гемоглобіну і міоглобіну, 
бере участь у тканинному ди-
ханні та інших важливих про-
цесах. Нестача цього мікроеле-
мента призводить до порушен-
ня діяльності всіх органів.
 «Значна частина населення 
має прихований дефіцит залі-
за в організмі, який ще не пере-
ріс в анемію. Якщо він виникає, 
то зазвичай розвивається посту-
пово і тривалий час, — розпові-
дає київський лікар-гематолог 
Валентин Святовець. — Захво-
рювання розвивається поступо-
во. Спочатку організм витрачає 
залізо з місць, де воно міститься 
в запасі, — це кістковий мозок, 
селезінка, печінка. Згодом роз-
вивається дефіцит у тканинах 
— слизовій, м’язах, шкірі. Від-
так шкіра стає сухою, лущиться, 
страждають волосся й нігті. Роз-
виваються дистрофічні зміни в 
слизових оболонках, з’являються 
хронічні атрофічні гастрити. На 
тлі залізодефіциту всі захворю-
вання протікають набагато важ-
че, організм відновлюється дов-
ше, знижується імунітет».
 На думку фахівця, більшість 
людей не здогадуються, що ма-
ють дефіцит заліза в організмі. 
Найчастіше ця проблема вини-
кає у жінок: майже кожна дру-
га жінка, каже лікар, потерпає 
від цієї проблеми.

Подобається запах свіжої 
фарби? Це може бути дефіцит 
заліза…
 «Майже в усіх хворих 
з’являються дивні уподобання: 
хочеться їсти щось незвичайне 
або відчувати різні запахи. Так 
сигналізує про себе залізодефі-
цитна анемія, — пояснює лікар-
гематолог. — Скажімо, нерідко 
у таких людей виникає бажання 
погризти крейду, і вони справді 
з’їдають її ледве не кілограма-
ми. Комусь хочеться «смакува-
ти» сире тісто чи м’ясо, невідва-
рені макарони. Інші відчувають 
потяг до звичайних продуктів, 
але споживають їх у надмірних 
кількостях. Скажімо, кілогра-
мами їдять лимони. Багатьом 
подобаються незвичні аромати 
— запах свіжої фарби, ацето-
ну, бензину, сірки від згаслого 
сірника. Переважно люди пояс-
нюють такі дивацтва індивіду-
альною особливістю організму, 
насправді ж це — переконлива 
ознака залізодефіциту. Чому 
виникають такі вподобання — 
пояснити важко. Але букваль-
но через тиждень після початку 
лікування вони зникають».
 Трапляється, що жінкам 
без кінця докучає ламке волос-
ся, суха шкіра, розшарування і 
ламкість нігтів. Вони намагають-
ся вирішити проблему щораз но-
вими засобами і навіть не підоз-
рюють, що мають залізодефіцит-
ну анемію. Потрібно вилікувати 
її, і шкіра стане красивою, нігті 
міцними, зачіска розкішною. 
 Які ще ознаки мають насто-
рожити людину? «Для анемії 
характерні швидка втомлю-
ваність, запаморочення, зни-
ження працездатності, в’ялість, 
поява задишки при фізичних 
навантаженнях, — зауважує 

Валентин Святовець. — Хворі 
погано переносять спеку, над-
мірно мерзнуть у холод. На 
розвиток хвороби вказує бліда 
шкіра обличчя. Хоча в кожно-
го анемія проявляється індиві-
дуально».
 Якщо ви помітили в себе 
характерні ознаки або на за-
лізодефіцитну анемію вказу-
ють результати аналізу крові, 
не баріться з візитом до ліка-
ря. Без кваліфікованої допомо-
ги вилікувати анемію неможли-
во. Насамперед треба звернути-
ся до терапевта. Якщо виникне 
потреба, він направить вас до 
гематолога.

Чому вегетаріанці ризикують
 Перш ніж лікувати неду-
гу, лікар має визначити причи-
ну анемічного синдрому. Для 
цього слід зробити клінічний 
аналіз крові та повне обстежен-
ня організму.
 — Одна з причин дефіциту 
заліза в організмі — хронічні 
кровотечі, — пояснює пан Ва-
лентин. — Вони можуть трап-
лятися при тривалих і рясних 
менструаціях, геморої, захво-
рюваннях шлунково-кишково-
го тракту (виразковій хворобі, 

поліпозі кишечнику чи шлун-
ка), при хронічному захворю-
ванні нирок, інших недугах. 
Втрата заліза відбувається і 
при частих легеневих та носо-
вих кровотечах, при неконтро-
льованому донорстві. Розвиток 
залізодефіцитної анемії у жі-
нок часто пов’язаний із вагіт-
ністю і пологами. Під час ва-
гітності жінка віддає дитині 
частину своїх «запасів» залі-
за. Якщо вагітна має дефіцит 
заліза і не лікується, її дитина 
також недоотримає цього важ-
ливого елемента. І малюк наро-
диться з прихованим залізоде-
фіцитом. Анемія часто розви-

вається в підлітковий період — 
у час активного росту дитини.
 Недуга виникає також че-
рез збіднений раціон, коли лю-
дина не отримує достатньо залі-
за з їжею. В особливій групі ри-
зику — вегетаріанці, адже вони 
не їдять м’ясо — головне джере-
ло заліза.

Препарати заліза і правильний 
раціон
 За словами лікаря, виліку-
вати анемію за допомогою само-
го харчування неможливо. Не-
обхідно також приймати пре-
парати заліза. Хоча і раціон та-
кож має велике значення.
 Харчування має бути різ-
номанітним і збалансованим. 
Основа раціону при лікуванні 
анемії — м’ясо, овочі та фрук-
ти. Важливо мати в меню каші 
з круп, картоплю, макарони, 
але вони не повинні переважа-
ти. Корисні також соки. Вва-
жається, що хворий на анемію 
має вживати не менше 100 гра-
мів м’яса щодня в будь-яко-
му вигляді — варене, запечене 
чи смажене, у вигляді котлет 
чи тефтель. Найбільше заліза 
містить телятина, яловичина, 
значно менше — свинина та ку-
рятина.
 У випадку з препаратами за-
ліза найголовніше — правильне 
дозування та термін лікування. 
Зазвичай воно тривале — позбу-
тися хвороби за десять днів не-
реально. Лікуватися доводить-
ся мінімум три місяці, іноді — 
рік. Усе залежить від ступеня 
недуги й індивідуальних особ-
ливостей організму. ■

 Мирослава КРУК

 Для того, аби покращити метаболізм 
(обмін речовин), варто виробити кілька 
гарних звичок і правильно харчувати-
ся. Так вважають лікарі-дієтологи, які 
спробували об’єднати корисні поради в 
10 основних постулатів. Отже…
 Сніданок — обов’язковий і збалансо-
ваний. Саме ранкова трапеза запускає об-
мінні процеси в організмі. Аби якомога 
довше не відчувати голоду, дієтологи ре-
комендують під час сніданку поєднувати 
прості білки зі складними вуглеводами і 
здоровими жирами. Це може бути, скажі-

мо, білковий омлет, спагеті з цільнозерно-
вого борошна, овочевий салат, приправле-
ний оливковою нерафінованою олією.
 Маленькі порції — і часто. Багато 
енергії організм витрачає на травлення. 
Тому харчуйтеся частіше — так приско-
рите обмінні процеси. Найкраще їсти 5 
разів на день невеликими порціями. Ста-
райтеся, аби перерва між прийомами їжі 
не перевищувала три годин.
 Зелений і смачний. Лікарі назива-
ють цей напій ідеальним засобом для 
покращення метаболізму. Але зелений 
чай має бути чистим — без хімічних до-
мішок і ароматизаторів. Не треба добав-

ляти в нього ні молока, ні цукру.
 Повноцінний сон. Під час сну ор-
ганізм продукує гормони, що прискорю-
ють обмін речовин. Учені й медики вва-
жають: люди, які не висипаються, біль-
ше схильні до зайвої ваги.
 Достатньо білка на тарілці. Страви з 
білкової їжі чудово покращують мета-
болізм. Адже на її засвоєння організм 

витрачає більше енергії, ніж на інші 
продукти. Тож нехай у вашому раціоні 
буде достатньо молочних, м’ясних про-
дуктів, горіхів і бобових.
 Голод — не вихід. Різке обмеження в 
харчуванні сповільнює обмінні процеси 
в організмі. І навіть може спровокувати 
ожиріння.
 Без води — ні кроку. Вона не тільки 
оптимізує роботу всіх органів і систем, а 
й сприяє метаболізму. Особливо крижа-
на вода, адже у такому разі організм ви-
трачає додаткову енергію на зігрівання.
 Вітаміни — вам на допомогу. Вітамі-
ни групи В дають енергію і пожвавлюють 
метаболізм, як і кальцій. Тож нежирні 
молочні продукти, випічка з висівками 
мають бути у вашому раціоні.
 Додайте спецій. Чорний перець, карі, 
перець чилі, імбир допомагають спалю-
вати зайвий жир.
 Корисна клітковина. Ця речовина за-
побігає «накопиченню» зайвих кілогра-
мів в організмі й зберігає відчуття ситості 
на довший час. Її багато у цільнозернових 
продуктах, овочах і фруктах.■

Є ПРОБЛЕМА

«Хочу крейди з лимоном!»
Більшість людей не здогадуються, що мають прихований дефіцит 
заліза в організмі. Він — основна причина розвитку анемії

■

АКТУАЛЬНО

Такий важливий обмін
Кілька необхідних правил, що допоможуть покращити 
метаболізм

■

Пийте чисту воду щодня. 
Вона сприяє метаболізму.
Фото з сайта Tochka.net.

❙
❙
❙

Вирішити проблему анемії допоможе правильне харчування 
і вчасна консультація лікаря.
Фото з сайта moirebenok.ua.

❙
❙
❙

ВАРТО ЗНАТИ

 Найпоширеніші причини нестачі 
заліза:
 — хронічні крововтрати у жінок ді-
тородного віку, у чоловіків — крово-
течі шлунково-кишкового тракту;
 — порушення всмоктування залі-
за при патології шлунково-кишкового 
тракту;
 — дефіцит заліза внаслідок недо-
статнього або нераціонального харчу-
вання;
 — підвищена потреба в залізі при 
вагітності чи швидкому рості.

■

ДО РЕЧІ

 Для профілактики та лікування за-
лізодефіциту включіть у свій раціон 
продукти, що містять залізо:
 — М’ясо, печінку, нирки, язик.
 — Яйця.
 — Квасолю, боби.
 — Зелень, буряки.
 — Морську капусту.
 — Фрукти: яблука, хурму, інжир, 
гранати.
 — Ягоди: чорну смородину.
 — Мигдаль.
 — Сухофрукти.

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Навіть людині, яка вважає себе 
здоровою, лікарі радять раз на рік зда-
вати загальний аналіз крові. Норма ге-
моглобіну в крові у жінок — не менш 
як 120 г/л, у чоловіків — 125-130 г/л.

■
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Рятуючись від злого чарівни-
ка Гаргамеля, крихітні анімацій-
ні смурфики опиняються за межа-
ми рідного села. Зі свого чарівно-
го світу вони потрапляють у Цен-
тральний парк  Нью-Йорка, у світ 
людей. Дружним і відважним гно-
мам синього кольору у сімейній ко-
медії 2011 року «Смурфики» вдало-
ся відшукати дорогу додому і не по-
трапити в лапи Гаргамеля. Далі, че-
рез два роки, були «Смурфики-2». 
Ще один американський  фентезій-
ний фільм, у якому поєднали  ак-
торів і комп’ютерну анімацію. Зре-
жисирував тоді усе Ра джа Госнелл.
 А вже скоро глядачі у кінотеат-
рах зможуть побачити продовжен-
ня попередніх історій у мультику від 
режисера Келлі Есбері «Смурфики. 
Загублене містечко». Цього разу до 
рук Смурфетки і її друзів потрапляє 

таємнича карта, яка веде героїв че-
рез Заборонений ліс до Загубленого 
містечка. Зрозуміло, дорога до нього 
сповнена небезпек, а сам ліс населе-
ний загадковими створіннями. При-
годи героїв змінять життя усього по-
селення. Тому на шляху до мети ко-
манда синіх гномів використовує всі 
свої суперталанти. 
  До команди дубляжу довгоочіку-
ваної стрічки приєдналися  українсь-
кі зірки Дзідзьо (Dzidzio), який озву-
чує Мудрика, та Юлія Саніна (The 
Hardkiss) — вона позичила свій го-
лос Смурфетці. «Так. Я і є Мудрик! — 

каже Дзідзьо. — Він увесь час щось 
вигадує, хоче бути лідером».
 А Юлія Саніна ділиться: «Я дуже 
хотіла спробувати себе в озвучуван-
ні мультика. Це дуже цікаво і щось 
абсолютно нове. Ти мусиш забути 
про себе і повністю перейнятися іс-
торією. Якщо у герої вгадується ак-
тор, то актор не відпрацював на пов-
ну». А Смурфетку співачка харак-
теризує так: «Вона така трохи бо-
жевільна, дуже активна, добра  і 
грайлива. Мені було цікаво працю-
вати над її образом. Її емоції зашка-
люють». ■

«Хочеться достукатись до душі»
 ■ Пане Анатолію, які складові якіс-
ного художнього твору для дітей вио-
кремлюєте? 
 — Передусім твір має бути дитині ці-
кавим, відкривати для неї щось нове, не-
відоме, мати гостру фабулу, динамічний 
сюжет, розмову бажано вести, не уника-
ючи гумору. І все це без нудних повчань, 
без розлогих пейзажів, а тим паче абс-
трактних роздумувань. Досить важли-
вою є і стилістична організація твору. 
Мова має бути дохідливою, речення — 
простими, вибудуваними на зрозуміло-
му дитині лексичному матеріалі.
 ■ Чи робить вас щасливим літератур-
на робота?
 — Відчуття щастя — складне запи-
тання. Вдовольнитися тим, що вже зроб-
лено, не можу. Особливо шкода молодих 
років, коли сили дозволяли зробити на-
багато більше, а доводилося займатися 
поденною літературною роботою. Мож-
ливість щось своє написати з’явилася піз-
ніше. І тому, мабуть, я встиг не так бага-
то, як міг би і як хотілося б. З того, що я 
зробив, щось більш вдале, щось — менш. 
Отже, сказати, що я в ейфорії від того, що 
зроблено, звичайно, не випадає.
 Пишу я досить сутужно, чима-
ло себе правлю, переписую по декіль-
ка разів. І навіть у тих текстах, які вже 
з’являються друком, теж рука свербить 
щось навздогін поправити, вилучити, а 
то й переписати. Словом, якість можна 
поліпшувати без кінця, можна так «до-
вдосконалюватись», що краще починає 
перетворюватись на гірше; таких при-
кладів у літературі чи в малярстві (при-
клад — Рєпін) немало. 
 Але кожна нова книжечка гріє душу, 
що спромігся її написати, а надто видру-
кувати, бо сьогодні видрукуватись, при-
наймні для мене, досить важко. У ди-
тячій літературі нині утвердилась тен-
денція розважити читача. А мені хочеть-
ся достукатись до його душі, хоч чимось 
його зацікавити, схвилювати, щось під-
казати, можливо, в чомусь зорієнтувати. 
Словом, хочеться долучитися до дуже 
тонкого і складного духовного життя ди-
тини, яка тільки-тільки починає входи-
ти в широкий світ.
 ■ Що можете сказати про свій доро-
бок?

 — На сьогоднішній день різним обся-
гом у мене вийшли два з половиною де-
сятки книжок. Якщо брати ще й пере-
клади, то, може, й більше тридцяти.
Зараз у різних видавництвах лежать уже 
проілюстровані й підготовлені  до друку 
ще чотири рукописи. Один у видавниц-
тві «Час майстрів» найближчим часом 
мають здати в типографію. Можливо, у 
квітні ця збірочка оповідань під назвою 
«Перша доріжка в небо» вийде у світ.
 ■ Чи маєте якийсь зворотний зв’язок 
iз читачами?
 — Мав постійний зворотний зв’язок, 
коли працював у журналі «Малятко». 
Там доводилось досить часто виступати 
на сторінках цього видання з віршами, 
прозою, пізнавальними оповідками для 
дітей, перекладами. Природно, надходи-
ли на це відгуки. Ще донедавна нерідко 
зустрічався зі своїми читачиками і в шко-
лах, і в бібліотеках. Жваві зустрічі були і 
в Національному музеї літератури. 

«Сьогоднішні критичні статті — це, 
швидше, реклама»
 ■ Найтриваліший час ви працювали 
у журналі «Малятко». Розкажіть.
 — Мені неабияк пощастило: я не ви-
падав iз літературного процесу все своє 
життя. Після закінчення університету 
два роки пропрацював у сільській школі 
вчителем, потім перейшов у видавниц-
тво «Веселка», де десять років був редак-
тором, завідувачем редакції, а потім 48 
років — у журналі «Малятко». Це була 
для мене велика школа. 
 Усі ці роки постійно тривала робо-
та над Словом, над поповненням свого 
словникового запасу, над умінням пра-
цювати зi словниками, опановуванням 
секретiв редагування тощо. Хочу заува-
жити, що ретельна робота над словом 
особливо потрібна, коли працюєш у ма-
лих жанрах. Пишучи роман, письмен-
ник навряд чи має можливості так до-
скіпливо вникати в кожну фразу, хоча, 
природно, і зобов’язаний. 
 До речі, Микола Васильович Гоголь 
казав, що твір можна випускати у світ 
тільки після того, як перепишеш його з 
десяток разів. 
 ■ Якщо порівнювати зарубіжну й ук-
раїнську дитячу літературу, на вашу 
думку, хто і які має переваги? 

 

— Складається враження, що наша лі-
тература дещо заземленіша порівняно 
з кращими світовими взірцями. В тих 
більше гри, вигадки, фантазії, крила-
того польоту. А у нас вихід на пробле-
ми прямолінійніший. Донедавна наша 
література була обтяжена соціологією, 
«класовим підходом», обов’язково ви-
світлювалися революційні дати, герої 
мали відповідати кодексові будівника 
комунізму. На щастя, все це відійшло 
в минуле. Але рецидиви тих настанов 
iще, мені здається, не вивітрилися до 
кінця.
 Однією з проблем у дитячій літе-
ратурі є відсутність справжньої, муд-
рої, принципової, висококваліфікова-
ної критики, яка називала б речі своїми 
іменами. А сьогоднішні критичні стат-
ті — це, швидше, реклама. Причому 
здебільшого заангажована. «Хвалять, 
мамо, люди нас: то ви мене, то я вас» . 
Справжні проблеми у такій ситуації за-
лишатимуться замуленими.
 ■ А чи не заважала вам у письмі ваша 
професійна діяльність — літературне 
редагування?
 — Очевидно, що на творчість залиша-
лось менше часу, ніж якби я був «віль-
ним художником». Хоча, з іншого боку, 
це допомагало бути увесь час у творчому 
процесі, в тренажі і, зрозуміла річ, зро-
стати професійно. Саме редакторська 
робота й наштовхнула мене взятися за 
перо. Коли читаєш чужий твір і бачиш 
його вади, поправляєш їх, то починаєш 
думати: а чому б і мені не спробувати на-
писати щось своє?
 ■ Чи до всіх слів ви однаково стави-
тесь, коли працюєте над художнім тво-
ром?

 — Наша мова дає літераторові, якщо 
він опанував чи опановує її, найшир-
ші можливості. Вона мелодійна, гнуч-
ка, багата, особливо у фразеологічному 
своєму вимірі, надзвичайно пластична 
й цікава.
 Але деякі слова, як на мене, дра-
тують через недоречне і настирливе їх 
вживання. Приміром, нині надзвичай-
но популярне слово «наразі». Як воно 
прийшло в сьогоднішній мовний світ, 
чому стало таким вживаним, мені ска-
зати важко, але звучить воно надто 
нав’язливо. Тому не може не дратува-
ти. А тим часом є ціла низка синонімів, 
якими користувалися всі класики на-
шої літератури, і, здається, жоден із 
них не вживав слово «наразі». 
 А загалом, людині властиво сприй-
мати слова за їхніми фонічними озна-
ками. Мені якось скаржилась вчитель-
ка моїх дітей, що її дуже дратує сло-
во «рашпіль». А в когось іншого те чи 
інше слово навіть викликає відчуття за-
паху.
 Я всі слова люблю, весь словник 
Грінченка чи одинадцятитомний тлу-
мачний словник. Слів у мові — море. 
А буває, працюєш над віршем — і пот-
рібне слово ніяк не добереш, хоч гопки 
скачи. Віршик написав за півдня, а одне 
слово чи рядок шукаєш тиждень. І коли 
нарешті знаходиш, то опиняєшся на сьо-
мому небі.
 ■ Можете з висоти свого досвіду дати 
кілька порад молодим письменникам 
чи тим, хто збирається писати?
 — Узагалі, коли берешся за це з ве-
ликої літери Ремесло, то передусім тре-
ба дати собі чесну відповідь, навiщо ти 
йдеш у літературу, яку мету переслі-
дуєш. 
 У Антона Павловича Чехова є та-
кий вислів, здається, із листів до бра-
та: «Справжній талант повинен сидіти 
в пітьмі, в натовпі, подалі від вистав-
ки... Як казав байкар Крилов, «порож-
ню діжку краще чутно, ніж повну». 
 Тобто письменник працює не заради 
слави, власної вигоди. Він покликаний 
відкривати людині світ, правду, допо-
магати їй пізнавати саму себе. Бо інак-
ше вся робота зведеться до пустої бала-
канини. 
 Мені здається, це один із найваж-
ливіших принципів письменника. Він 
не повинен бачити свою роботу як мож-
ливість виділитись, здобути якісь виго-
ди. Він приходить у літературу сказати 
щось важливе людям. Якщо він виходи-
тиме з цих позицій, усе інше — і знан-
ня життя, і знання мови, і мудрість, і 
професійне вміння — прийдуть самі со-
бою. Наполеглива праця мусить дати 
свої плоди...
 Ми сьогодні переживаємо дуже 
складний час. Більшість людей живуть 
не так, як годилося б жити. Наше сус-
пільство вже більше 25 років нібито віль-
не, але до справжньої волі, на мій пог-
ляд, ще долати гони і гони, і невтомно 
працювати, і викорінювати всю нечисть, 
і боротись до переможного кінця.
 Я певен, що поки ми в собі підтри-
муватимемо цей дух боротьби за спра-
ведливість, за справжнє життя, за волю 
України, доти й будемо на цій землі. ■

ЮВІЛЯР

Анатолій Григорук: Усі слова люблю, 
весь словник Грінченка...
Чому письменник чимало себе править і навіть 
переписує по декілька разів?

■

ПРОКАТНИЙ СТАН

Пригоди синього кольору
Мудрик заговорив голосом Дзідзьо

■

Дзідзьо та Юлія Саніна.
Колаж bhfilms.com.ua.

❙
❙

Анатолій Григорук.
Фото автора.

❙
❙

Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ 

Письменник Анатолій Григорук — автор майже 30 книжок для дітей. За його пле-
чима — 10 років редакторства у видавництві «Веселка» і майже півстоліття — у 
журналі «Малятко». Ліричні та сюжетні вірші, загадки, скоромовки, вірші-безко-
нечники, казки, художні та пізнавальні оповідання, переклади, перекази, переспіви 
— це далеко не повний перелік того, що творив автор.



Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

СЕРЕДА, 22 БЕРЕЗНЯ 2017 13XIX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2017»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин ДИКАНЬ

Люди наймають політиків для 
фахового творення соціальної 
гармонії в державі. Порозуміння 
і примирення — найвагоміший 
капітал: аби його набути, еліті 
будь-якого суспільства потрібно 
докласти чималих зусиль. «Тео-
рій конфлікту існує багато, тео-
рій примирення — жодної. Ро-
бота над такою теорією все ще 
залишається викликом, особли-
во для нас — соціологів і ант-
ропологів з Bloodlands, як каже 
Тімоті Снайдер», — читаємо у 
книзі «Антагонізм і примирення 
у мультикультурних середови-
щах» (К.: Ніка-Центр, 2017).

 Світ стрясають різноманіт-
ні криваві конфлікти, підва-
линами яких є соціальні чи 
міжетнічні суперечності дале-
кого минулого. Причому бра-
товбивство розгорається лег-
ко й швидко, натомість шлях 
до порозуміння важкий і дов-
гий. «Примирення — етично 
найвищий стан духу, який мо-
жуть осягнути люди», — за-
значають упорядники видання 
Я.Курчевський та О.Герман.
Далі Е.Лукас зауважує, що «в 
усьому світі не знайдеться 
країни, яка мала б беззастереж-
но й наскрізно щасливе мину-
ле». Тож «вгамувати пам’ять» 
не вдається (цілком вірогідно, 
це неможливо взагалі) й наразі 
ми є свідками її чергового рісор-
джименто. За словами Алли Ки-
ридон, «вибірковість пам’яті, 
амнезія та викривлення до-
помагають створити зруч-
ну й приємну псевдоісторичну 

ілюзію замість історії як та-
кої», що знову й знову стає під-
мурком численних конфліктів. 
Що б не декларували політики, 
та історія не є предметом пере-
говорів, тому меморандуми про 
спільне осмислення минулого 
(написання нових спільних під-
ручників) робляться під тиском 
ідеологічних передумов. І в кін-
цевому підсумку саме ідеологія 
й домінує, а історична правда 
залишається упослідженою.
 Головна причина нескінчен-
ної тривалості гострих анта-
гонізмів криється в тому, що їх 
джерелом є «емоційно-чуттєва 
сфера», — найконсервативні-
ша частина психіки індивіду-
ума та етнічної ментальності. 
Найдієвіші чинники прими-
рення — це «свідомий і актив-
ний вплив політичних груп, 
владних структур, різноманіт-
них громадських організацій 
та історіографічного дискур-
су на процеси змін колектив-
ної пам’яті внаслідок еволюції 
культурної чи соціальної осно-
ви соціуму; тісне переплетіння 
формування історичного знан-
ня та дискурсу національної 
пам’яті». До того ж реалізува-
тися вони мають публічно, фік-
суватися — в символах і ритуа-
лах.

 І попри щирі зусилля, спря-
мовані на погашення конфлік-
ту й усталення ситуації при-
мирення у різноетнічному 
середовищі, зміну офіційного 
дискурсу в потрактуванні су-
часниками історичних подій — 
бажаний результат досягаєть-
ся зрідка. Тобто не виникає 
новийпам’яттєвий дискурс, що 
усуває розбіжності й призво-
дить до переосмислення мину-
лого й сучасного всіма прошар-
ками та верствами суспільства.
 Процес примирення як скла-
дової минулого й сучасного вод-
ночас є частиною колективної 
пам’яті, котру примирення зба-
гачує новими сенсами й смис-
лами. Для Європи, котра була 
призвідником світових воєн і 
головним полем бою, джере-
лом непримиренних антагоніз-
мів і найбільших людоморів, 
політика державної толерант-
ності й етики примирення, на-
укового осмислення можливос-
тей шляхів їх досягнення стала 
викликом і повсякденним за-
вданням для втілення у життя. 
Нова Європа, змережена кор-
донами, створює нові моделі 
співіснування: з одного боку, 
твориться модель модерного 
сусідства, а з іншого — простір 
міжетнічного суперництва.

 

В якості об’єкта дослідники 
відібрали декілька суміжних 
територій із різних частин євро-
пейського прикордоння, котрі 
дали багатий емпіричний ма-
теріал суперечливого міжет-
нічного сусідства: Цєшинська 
Сілезія (конфлікт між римсь-
кими католиками й вірянами 
старокатолицького костьолу 
маріавітів, а також аналіз взає-
мин євангеліків і римських ка-
толиків); польсько-чеське при-
кордоння у Цєшинській Сілезії; 
німецько-польське примирення 
в Опольському воєводстві; Дро-
гобич і Даугавпілс (прояви ук-
раїнсько-польсько-єврейської 
та польсько-латвійсько-росій-
ської багатокультурності у не-
великих містах); Клуж-Напока 
(румунсько-угорська конку-
ренція); юридичне регулюван-
ня статусу майна забужансь-
ких «кресов’ян» і земель Другої 
Речі Посполитої (про українців-
жертв депортації й геноцидної 
«Операції Вісла» не йдеться); 
соціологічні рефлексії щодов-
пливу на суспільне примирен-
ня Івана Павла ІІ (піднесення 
ритуалу покути).
 У книзі «Антагонізм і при-
мирення у мультикультурних 
середовищах»суперечності до-
сліджувалися не лише з потреб 

теорії соціології та конфлікто-
логії, а й для поліпшення прак-
тик чинних політиків.Наразі 
в Україні знову дискутується 
«мовне питання». Досліджу-
ючи конфліктогеннуетнізацію 
політики, вчені не обійшли ува-
гою й його: «Саме мова (крім 
раси) прив’язує людину до дже-
рел етнічності, які завдяки 
ним підлягають постійній реві-
талізації… Уполіетнічному і 
полікультурному суспільстві 
послуговування певною мовою 
чи відмова від неї стає вира-
женням світогляду або ідеоло-
гічним вибором». Чіткіше не 
скажеш. ■

 Такий просторовий діапазон цієї кре-
ативної особистості, а філософсько-пси-
хологічні основи дозволяють йому до-
стойно втримувати ношу-нішу, яку він 
собі знайшов і далі шліфує, будучи ще 
й добрим організатором і вічнозеленим 
душею учасником академічно-богем-
них та богемно-академічних тусовок, 
зовні нагадуючи середньовічного бар-
да чи космічного паломника — як і ко-
жен справжній Поет, який долею волі і 
волею долі дожив, долетів, добув, дотво-
рив до того сивого віку, коли вже ком-
фортно бути самим собою.
 І з ним, із його книжками комфор-

тно — реально чи віртуально — прогово-
рюючи власні світоглядні, випробувані 
вогнем, водою та мідними трубами, ра-
дощі та печальки і знаходити органічні, 
оптимальні, універсальні точки перети-
ну на паралельних рейках душі, які десь 
пересікаються у вічному безмежжі, де 
кожен вроджений поет — самотній нон-
конформіст...
 Багато Сергія Лазо сконцентровано в 
його новій збірці «Інший простір» (Тер-
нопіль: Підручники і посібники, 2015), 
епіграфом до якої він узяв слова Чеслава 
Мілоша«Чи ми й справді втратили віру 
у інший простір? / І зникло, пощезло і 

Небо, і Пекло?». Відтак у комунікації 
вас уже мінімум троє, й автор вкидає до 
дискусії першу тезу:
 Куди тікає щастя?
 В сірість
 Того фальшивого спокою,
 Коли вже втрачена сміливість
 Лишатися самим собою…
 Провокативний, погодьтеся, зачин 
— адже щастя не може втекти від люди-
ни, яка, попри все і вся, вважає себе щас-
ливою. Але художня правда — це вже іс-
тина...
 Тому просто віритимемо Сергію 
Лазо й не шукатимемо в його тестах по-

бутової філософії (хоча вся оця збірка 
— імпульсна творчість доволі зрілого 
екзистенціала).Радше, втішатимемося 
іскристо-парадоксальною дорож ньою 
картою його духовно-душевних коор-
динат, як-от:
 Дві думки постійно кружляють у го-
лові:
 Одна — 
 зробити цей світ кращим.
 Інша — 
 послати його до біса.
 І дивно: обидві — як добрі сусіди…
 Віритимемо й обмінюватимемось із 
ним енергією — легко і приємно. Тим 
більше, що він проговорює дійсність 
притчами, афоризмами, колодязними 
максимами а ля хоку, танку, рубаї. До 
речі, афоризми дехто вважає добре від-
редагованими романами. Вслухайтеся 
самі:
 Знову ноги болять,
 Відчайдушно ниють суглоби…
 Може, йшов не туди?
 Нічого квазіреволюційного ні у фор-
мі, ні у змісті його творів ніби й нема, як 
і у вічних для поетів темах — кохання, 
універсум, батьківщина. Є просто тала-
новитість і людська харизматичність. 
Гримуча, скажу я вам, суміш (щодо аури 
особистості, прізвище Лазо мені по-доб-
рому асоціюється з лезом).
 Тож відкриваймо навмання — і гур-
манно одержуємо той гуманний, гу-
маністичний катарсис, який може дати 
книга майстра:
 Я покинув це місто,
 Мандрівний осередок дитячих фан-
тазій,
 Я покинув це місце
 Романтичних європ 
 і містичних азій.
 Де відточені дротики
 Моїх забутих і спраглих поезій
 Ставали дотиком
 Серця. Світ кращав, 
 перетворюючись на крейзі.
 Сергію Лазо книжка вдалася — як 
і творча доля. Доля митця-диригента й 
водночас краплини часо-світу. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Диригент 
невидимого 
часу
Сергій Лазо — лезо парадоксу
Ігор ПАВЛЮК

Сергій Лазо — людина-оркестр: він і поет-пісняр, твори якого викону-
ють відомі співаки Василь Зінкевич, Віктор Павлік, Оксана Пекун, гурти 
«Світязь», «Менсаунд», «С.К.А.Й»; і музикант — лавреат фестивалів 
«Голос України», «Пісня року», «Пісенний вернісаж», «Шлягер»; і про-
заїк — автор повісті «Музиканти йдуть зі світу» та роману «Концерт». 
Тернопільський театр інсценізував його п’єсу «Вікторина», яка здобула-
ся міжнародної театральної премії «Золотий Лев». Він перекладач віршів 
Бахита Кенжеєва (Нью-Йорк), Віри Павлової (Москва), Шоти Іаташвілі та 
Звіада Ратіані (Тбілісі), польського автора Болеслава Лесьмяна.

■

СОФІЯ

Братолюбча різанина:
наука vs політики

■
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Уплітатимуть за дві щоки
 І не сперечайтеся: горох не любити 
неможливо, він смакує і в супах, і в юш-
ках, і в кашах, запіканках, котлетах, 
випічці — всюди. Як і всі бобові, міс-
тить велику кількість природного біл-
ка, тому вегетаріанці вважають його 
своїм м’ясом. 
 У ньому багато природного білку і 
корисних амінокислот, мінеральних со-
лей, вітамінів (А, В, С, РР), тому їсти 
його регулярно дуже корисно, особли-
во тим, у кого зайва вага, недокрів’я, 
хвороби серцево-судинної системи, про-
блеми зі шлунком, поганий стан шкіри, 
головні болі. Однак не слід надто час-
то вживати горох літнім людям i тим, у 
кого холецистит, запальні процеси в ки-
шечнику і шлунку, подагра.
 Отож повертаємося до горохової ков-
баси, точніше до її приготування. Нічо-
го складного в цьому немає, зате «на ви-
ході» матимете рожевий ніжний «вер-
чик» ковбаси. 
 Потрібно: 2 склянки гороху (звичайно-
го, сушеного), 5 склянок води, 5 зубчиків 
часнику, 100 г олії, буряк (чи два малень-
кі), по чайній ложці коріандру та солі, по 
половині чайної ложки мускатного горі-
ха, чорного перцю і сушеного майорану. 
 Треба промити горох і підсушити його 
на пательні. Коли буде зовсім сухий, пере-

молоти в кавомолці чи в інший спосіб до 
стану борошна (існує й спрощений, поки 
що не перевірений мною, але перевірений 
іншими спосіб, коли використовують го-
рохові пластівці швидкого приготування: 
кажуть, на смак нема різниці — однако-
во дуже смакуватиме). Заливаємо таке бо-
рошно (чи пластівці) окропом і, помішу-
ючи, варимо горохову масу до готовності 
(приблизно 10 хвилин). 
 Поки холоне, тремо буряки і витис-
каємо з них сік — нам знадобиться лише 
він. Додаємо до горохової маси буряко-
вий сік, потертий часник, олію, сіль і 
спеції, все старанно перемішуємо. Затим 
треба знайти форму для ковбаси. Мені, 
приміром, підійшла пластикова пляш-
ка, обрізана по краях, але є силіконові 
форми, різноманітні тубуси. Начиняйте 
форму гороховою масою і ставте на ніч у 
холодильник. 
 Зранку діставайте — ковбаса легко 
«звільняється» зі своєї упаковки. Ріжте 
на шматочки і подавайте із зеленню, ово-

чевими гарнірами чи просто з 
хлібом і хроном. Не сказа-

ти, що цим можна обхит-
рити м’ясоїдів, вони, 

звичайно, «просічуть» 
підміну. Але їх це, як 
показала практика, 
зовсім не засмутить, 
а навпаки: уплітати-

муть за дві щоки. 

І суп, і котлети
 Ще один варіант смачного «м’ясо-
замінника» — горохові котлети. Їх рекла-
мувати не потрібно, вони відомі й улюб-
лені багатьма. Готуються також швид-
ко і просто. Інгредієнти: склянка горо-
ху, морквина, 400 г капусти, 3 столові 
ложки олії, 4 столові ложки манки, по 
чайній ложці солі, куркуми та карі, по-
ловина чайної ложки перцю, сухарі для 
панірування.
 Горох замочити на ніч і зварити до го-
товності. Моркву натерти на терці, ка-
пусту нашаткувати. На олії протушку-
вати спеції (хвилину). Потушкувати в 
них морквину і капусту. Горох, овочі й 
манку перемішати, додати сіль (суміш 
можна прокрутити в блендері, щоб вона 
була однорідною). Сформувати котлети, 
запанірувати в сухарях і обсмажити на 
олії з обох боків.  
 А якщо з’явилося натхнення приго-
тувати гороховий суп — приготуйте пі-

кантний суп-пюре. Знадобиться: 1,5 л 
води, по морквині, цибулині та склян-
ці гороху, четвертина кореня петруш-
ки, 100 г кореня селери, 2 столові лож-
ки олії, коріандр мелений, кріп, сіль.
 На ніч замочити горох. Нарізати 
коріння селери і петрушки соломкою не 
надто тонко, залити горох свіжою водою, 
покласти подрібнене на соломку коріння 
й поставити варитися, довести до кипін-
ня, зменшити вогонь до мінімального і 
варити до готовності гороху. Моркву та 
цибулю почистити, подрібнити й пасе-
рувати на олії до м’якості. У суп до го-
тового гороху додати засмажку з цибулі 
та моркви, проварити 5 хвилин і прибра-
ти з вогню, дати супу трохи охолонути, 
в блендері збити до пюре, перелити зно-
ву в каструлю, підсолити, довести до ки-
піння, прибрати з плити. Подавати суп, 
посипавши коріандром і кропом. Дуже 
смакуватиме з житніми грінками.

Нате нут!
 Нут — турецький горох — так само 
славиться своїми корисними властивостя-
ми. Завдяки високій поживності його та-
кож вважають «рослинним м’ясом». «Діє-
та» з нутом слугує профілактикою захво-
рювань серця і судин. Завдяки високому 
вмісту клітковини нут покращує травлен-
ня, сприятливо впливає на роботу серця, а 
також регулює рівень цукру в крові.
 Але наше завдання наразі — акцен-
туватися на смаку. Давайте відразу при-
готуємо плов з нуту — навряд чи хтось 
пошкодує, що зацiкавився таким сма-
коликом. 
 Потрібно по 200 г нуту і рису, 800 мл 
води, по великій морквині, цибулині, 
5 зубчиків часнику, 100 г олії, сіль, пе-
рець, паприка — за смаком. 
 На ніч замочити нут, затим відвари-
ти його до готовності. Потерти моркви-
ну і порізати цибулину, обсмажити їх на 
олії до зарум’янення. Помити рис і та-
кож додати до засмажки, томлячи його 
там 5 хвилин. Потім овочі з рисом дода-
ти в каструлю з товстим дном до нуту, 
покласти спеції, залити водою і тушку-
вати до готовності. 
 Отож, як бачимо, не м’ясом єдиним. 
 Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Сушені фрукти зберігають 
у собі дуже багато вітамінів та 
мікроелементів, які вони міс-
тять у свіжому вигляді, а навес-
ні, коли авітаміноз підступно по-
чинає нагадувати про себе і вто-
мою, і ослабленим імунітетом, 
є просто необхідними для ор-
ганізму. І це дуже смачна необ-
хідність — так можна сказати у 
цьому випадку. 
 Сушені яблука, груші, виш-
ні, курага, чорно слив, родзин-
ки, фініки, інжир та інші сушені 
фрукти та ягоди поряд зi що-
денним раціоном можуть забез-
печити вам добре самопочуття 
та здоровий вигляд. Їх потріб-
но усього по 3-7 штук, а резуль-
тат не змусить себе довго чека-
ти. Приміром, курага покращить 
роботу серцево-судинної систе-
ми. Фініки підвищують працез-
датність та містять речовини, які 
прирівнюються до дії аспірину, 
тому їх корисно споживати при 
частому головному болю та за-
студі, для розрі дження крові. 
Чорнослив сприяє роботі шлун-
ково-кишкового тракту, а також 
є корисним для тих, хто страж-
дає на серцеві захворювання, ви-
сокий тиск, допомагає при авіта-
мінозі та малокрів’ї.   
Вживання родзинок — хороша 
профілактика парадонтозу, до-
помога організму при важкій ін-
телектуальній праці. Їх достат-
ньо добре помити під проточною 
водою — і можна вже вживати 
з чаєм, кавою, какао чи іншими 
напоями. Але страв iз ними та-
кож є дуже багато — від соусів 
для основних страв до головних 
складників у запіканках, кашах, 
пловах, супах, напоях і, звісно, 

випічці. Було б натхнення готу-
вати!
 Хоча після «послужного 
списку» всієї користі засуше-
них фруктів натхнення готувати 
має з’явитися автоматично. Для 
каш і салатів із сухофруктами не 
потрібно вишукувати хитромуд-
рих рецептів, бо такі страви зале-
жать більше від власної фантазії, 
а не від чужої. Додавайте все, що 
вам подобається із сухофруктів 
(розмочених, по кілька штук, бо 
калорійні і також містять бага-
то природного цукру), до улюб-
леної вами чи вашими рідними 
каші, можна трішки меду, якщо 
сухофрукти кислі, кілька горіхів 
чи трішки насіння — і каша пе-
ретвориться на витвір кулінарно-
го мистецтва. Усе просто.
 Так само і салати з сухоф-
руктами. До потертого яблука і 
морквини додати подрібнені ку-
рагу чи чорнослив, трішки меду, 
скропити соком лимона і приси-
пати горіхами — і це вже насоло-
да смаку. Якщо трохи пофантазу-
вати — буде насолода в квадраті 
чи в кубі. 
 Можна, приміром, пофан-
тазувати з чорносливом і ку-
рагою і приготувати одноймен-
ний салат. Знадобиться: капус-
та (300 г), курага, чорнослив (по 
5 штук), чорний хліб (50 г), горі-
хи, сік лимона. Капусту дрібно 
нашаткувати, посолити, пере-
терти і залишити, щоб пустила 

сік. Курагу і чорнослив залити 
окропом і дати 10 хвилин насто-
ятися, потім подрібнити. Чорний 
хліб порізати дрібними кубика-
ми. До капусти додати хліб, чор-
нослив, курагу. Скропити лимон-
ним соком і додати трохи води, в 
якій настоювалися сухо фрукти, а 
зверху присипати подрібненими 
горіхами.
 Моє печиво «нашвидку-
руч» — вівсяне з сухофрук-
тами — те, що просто не може 
не подобатися, я, приміром, та-
ких не знаю. А треба лише склян-
ка вівсяних пластівців, по яблу-

ку і банану та сухо фрукти (усього 
по кілька штук, які бажаєте, мені 
смакує з фініками, курагою, ро-
дзинками). Яблуко і банан почис-
тити і потерти на великiй терці, 
з’єднати з пластівцями, помити-
ми і подрібненими сухо фруктами 
(ще треба жменьку будь-яких 
горіхів чи суміші горіхів, насіння 
— соняшнику, гарбуза або льону 
(чи суміші), змішати, зліпити пе-
чивка, викласти на деко, встеле-
не пекарським папером, і поста-
вити в духовку на 15-20 хвилин. 
Вітається в такому тісті й какао, 
кориця, ванілін, кокосова струж-

ка, сезам — не печиво, а смач-
ний констуктор! 
 Так само швидко печеться 
пісний бісквіт із сухофрукта-
ми. Те, що він пісний, будете зна-
ти лише ви, бо він пишний, по-
живний і на смак — неначе кре-
мовий. 
 Потрібно 200 г борошна, 
200 г цукру, пакетик розпушу-
вача, 200 мл теплої води, 2 сто-
лові ложки лимонного соку, 100 
мл соняшникової олії. Окремо 
змішати сухі й рідкі компонен-
ти для бісквіта. Форму змастити 
маслом і вистелити пекарським 
папером. Суху суміш (борошно, 
цукор, сода) висипати в ріди-
ну, швидко розмішати. На дно 
форми викласти помиті й посу-
шені сухофрукти (якщо це фіні-
ки — видалити кісточки), а на-
верх влити тісто. Бісквіт випікати 
в розігрітій до 180 градусів ду-
ховцi приблизно 25 хвилин.
 Відома нам за смачними по-
радами хмельничанка Любов 
Марущак, медик, волонтер, вва-
жає сухофрукти одними з найго-
ловніших продуктів, які мають 
бути у раціоні наших захисників. 
Напевне, немає воїна, який би не 
покуштував чогось із вітамінно-
го набору, який готує пані Люба 
з пожертвувань небайдужих лю-
дей. 
 Вона каже, що сухо фрукти 
— то як енергетичні сухпай-
ки для воїнів, їм видають, коли 
вони йдуть на завдання (в на-
плічники-рюкзаки), це допома-
гає їм деякий час протриматися, 
ну і, звісно, це вітаміни.
 А в піст пропонує спекти 
гарбузові кексики з кори-
цею та сухофруктами. Ось її 
рецепт: «Гарбузове пюре — 200 
г (я шматочки гарбуза провари-

ла в мікрохвильовці), можна та-
кож і з яблуками готувати, 200 г 
цукру, яйце (у піст не потрібно), 
100 мл олії, 250-300 г борошна, 
трішки солі, розпушувач — десь  
0,5 чайної ложки соди,  погаше-
ної оцтом, столова ложка роз-
топленого меду, кориця, гвоз-
дика, мускатний горіх, родзин-
ки, ванільна есенція.
 У рецепті пропонували та-
кож замість сухо фруктів додати 
якісь ягоди, смородину, журав-
лину. Отже, змішати в одній мис-
ці всі сухі складники, окрім цук-
ру. У другій збити міксером пюре 
(якщо додаєте), олію та цукор. 
Усе з’єднати, неінтенсивно пере-
мішати, щоб залишились грудоч-
ки (запорука успішних мафінів!) 
По класти тісто в формочки і ви-
пікати при 180 градусах 20-25 
хвилин. Замість цукру додавала 
фруктозу».
 Про желе також не забувай-
те, а особливо про желе з су-
хофруктами. Їх потрібно буде 
400 різних, а ще 3 г агар-агару, 
лимон, цукор — за бажанням. 
 Сухофрукти помити, залити 
окропом і дати настоятися (при-
близно годину, або проварити 
5 хвилин на повільному вогні). 
Якщо бажаєте, додайте трішки 
цукру. Потім процідити, зливши 
компот окремо. Агар-агар зали-
ти 1,5 склянки цього фруктово-
го компоту і поставити на плиту, 
почекати, поки він розчиниться, 
але не кип’ятити. Додати сік ли-
мона.
 Покладіть у компот фрук-
ти, вийде желе зi шматочками 
фруктів! Розлийте в гарний по-
суд і поставте охолодитися до 
повного застигання. 
 Доброго здоров’я і гарного 
самопочуття! ■

ДЕСЕРТ

«Суха» перемога 
Авітаміноз долаємо курагою і родзинками

■

РЕЦЕПТИ

З гороху кільце ковбаски
Замінити м’ясо можна 

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Великий Піст триває, і ті, хто його дотримуються, про 
м’ясо наразі й не згадують. Натомість відкрили для себе 
багато нових пісних страв, таких, що їх, безперечно, за-
хочеться готувати й після посту. Я нещодавно в гостях 
скуштувала ковбасу з гороху і була приємно здивована 
— не просто смачно, а вражаюче смачно! І вразило не 
те, що замість звичного інгредієнта ковбас — м’яса 
— наразі виступає горох, а те, що й на вигляд стра-
ва — неначе ковбаса з вітрини магазину. 

Візуально не визначиш, 
iз чого ця ковбаска.

❙
❙

Бобове щастя чи нещастя?❙

Суміш для здоров’я.❙
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«У матчі проти хорватів побачимо, на якому рівні ми перебуваємо».
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Коли Андрій Шевченко засту-
пав на пост головного тренера 
збірної України, чітких орієн-
тирів перед ним ніхто з керів-
ників вітчизняного футболу не 
малював. Утім про можливість 
довготривалої співпраці гово-
рилося в контексті успішного 
прохо дження національною ко-
мандою кваліфікаційного від-
бору на чемпіонат світу-2018.

Ковток свіжого повітря
 Непотрапляння «синьо-жов-
тих» на російський «мундіаль» 
в існуючих геополітичних умо-
вах провалом аж ніхто не назве. 
Утім для тренерського реноме 
Шеви та його знаних помічників 
варіант iз провалом кваліфікації 
ЧС-2018 виглядає не надто прий-
нятним. Без сумніву, не для того 
Мауро Тасотті залишав «Мілан», 
аби «пролетіти» повз головний 
турнір планети.
 Матч проти збірної Хорватії, 
котрий наша збірна проведе 24 
березня в Загребі, буде, можна 
сказати, ключовим у турнірній 
боротьбі за перше місце в групі, 
котре дозволить його волода-
рю напряму кваліфікуватися на 
«мундіаль». У світлі двоочково-
го відставання від «картатих» та 
мізерної — в один бал — переваги 
над переслідувачами-ісландцями 
програвати перший у 2017 році 
відбірковий поєдинок ЧС-2018 
«синьо-жовтим» аж ніяк не мож-
на. Тож і вирішили в тренерсько-
му штабі української команди 
по вищому розряду організувати 
збірникам підготовку до надваж-
ливого протистояння.
 Традиційним місцем підго-
товки збірної України до кваліфі-
каційних поєдинків чемпіонатів 
Європи та світу є Конча-Заспа. 
Розкішні ж «виїзди на приро-
ду» збірній, як правило, органі-
зовували лише напередодні фі-
нальних частин ЧЄ та ЧС. Од-
нак перед грою п’ятого туру від-
біркового раунду ЧС-2018 проти 
лідерів секстету «І» очільник 
«синьо-жовтих» у наполегливій 
формі просив ФФУ забезпечи-
ти для його команди повноцін-
ний тренувальний збір. Пропо-
нував, було, Андрій Шевченко 

федерації та прем’єр-лізі в ін-
тересах збірної перенести на ін-
ший термін 22-й тур національ-
ної першості. Утім без абсолют-
ної підтримки учасників ЧУ, що 
не погодилися на повний перенос 
туру, все, в підсумку, обмежило-
ся традиційним за термінами, 
але незвичним за географічним 
розташуванням навчально-тре-
нувальним збором збірної Украї-
ни в Австрії.
 Логіка вибору курорту Бад-
Тацмансдорф — зрозуміла. Сві-
же гірське повітря Альп, цілю-
ща мінеральна вода, природна 
краса та безтурботний спокій 
— чудова атмосфера для пере-
завантаження з клубних турбот 
на справи збірної. До того ж від 
Бад-Тац мансдорфа до Загреба ру-

кою подати — трохи менше 300 
км. На збір до Австрії — як було 
перед ЧЄ-2016 — Шевченко пок-
ликав аж 35 футболістів. Як ска-
зав згодом, коли відсіяв вісьмох 
осіб, для конкуренції. Цікаво, 
що з тих, хто не підійшов трене-
ру, було шестеро гравців «Дина-
мо».

Основний відбір
 «Спади бувають навіть у ве-
ликих команд. Нині наш колек-
тив переживає зміну поколінь і, 
слід визнати, в нас не все вихо-
дить. Ми хочемо радувати на-
ших уболівальників перемога-
ми, але в цьому сезоні нам це, на 
жаль, не вдається», — слова ка-
пітана «Динамо» Андрія Ярмо-
ленка яскраво пояснюють при-

чину малого представництва 
динамівського клубу в складі 
збірної України.
 Як і в попередніх матчах від-
бору ЧС-2018, формуючи «осно-
ву» збірної, тренерський штаб 
Шевченка, бе сумніву, зробить 
ставку на гравців «Шахтаря». І 
лише поодинокі позиції настав-
ники віддадуть на відкуп дина-
мівцям та легіонерам. Загалом, 
до виїзного табору українсь-
кої команди в Австрії прибуло 
дев’ятеро представників інозем-
них клубів, хоча далеко не всі 
з них мають достатньо ігрової 
практики у своїх нових коман-
дах. Скажімо, гравець «Бетiса» 
Роман Зозуля на поле взагалі не 
виходить. Однак у ФФУ зали-
шити без виклику до національ-

ної команди футболіста, котрий 
саме через свою яскраву патріо-
тичну позицію, по суті, й зали-
шився в Іспанії поза грою, прос-
то не могли.
 Натомість поява в таборі 
«синьо-жовтих» Руслана Ма-
линовського обумовлена якраз 
його професіональними здо-
бутками в бельгійському «Ген-
ку». Перебравшись iз «Шахта-
ря» до турецького «Карабюкс-
пора», знову привернув до себе 
увагу скаутів збірної і Євген Се-
лезньов. Провівши перед цим 
iще й частину кар’єри в Росії, 
футболіст заявив, що період 
без збірної здався йому вічніс-
тю. Неочікуваним виглядає пе-
ребування в розширеній заяв-
ці на хорватів захисника «Кар-
пат» Миколи Матвієнка, але, як 
уже повелося в першій команді 
країни, подібного роду викли-
ки — аванс для молодих та пер-
спективних. ■

ФУТБОЛ

Курортне перезавантаження 
Перед важливим матчем відбору ЧС-2018 iз Хорватією «синьо-жовті» проводять міні-
збір в австрійських Альпах

■

НА СТАРТ

 Склад збірної України 
 на матч відбору ЧС-2018
  проти Хорватії:

 Воротарі: П’ятов, М. Шевченко 
(обидва — «Шахтар»), Бойко («Ма-
лага», Іспанія), захисники: Федець-
кий («Дармштадт», Німеччина), Мо-
розюк, («Динамо»), Кучер, Ракицький, 
Ордець, Кривцов, Бутко (всі — «Шах-
тар»), Матвієнко («Карпати»), півза-
хисники: Степаненко, Малишев, Ко-
валенко (всі — «Шахтар»), Ярмолен-
ко, Сидорчук, Циганков (усі — «Ди-
намо»), Ротань («Днiпро») Петряк 
(«Зоря»), Зінченко (ПСВ, Голландія), 
Коноплянка («Шальке», Німеччина), 
Шахов («ПАОК», Греція), Малинов-
ский («Генк», Бельгія), форварди: 
Бесєдін («Динамо»), Кравець («Гра-
нада», Іспанія), Зозуля («Бетiс», Іс-
панія), Селезньов («Карабюкспор», 
Туреччина).

■

Як і в попередніх матчах відбору, у грі проти хорватів Андрій Шевченко планує зробити ставку на футболістів «Шахтаря».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Григорій ХАТА

 В оприлюдненій за підсум-
ками регулярного сезону Фе-
дерацією баскетболу України 
статистичній викладці серед 
лідерів традиційних номінацій 
не знайшлося жодного прізви-
ща баскетболіста команди-пе-
реможниці «регулярки». Кра-
щий снайпер — Джеймс Сміт 
з южненського «Хіміка», кра-
щий плеймейкер — Клим Ар-
тамонов з БІПи, найспритні-
шим у питанні підбирань вия-
вився центровий харківського 
«Політехніка» Джеред Столі-
кер, а звання найкориснішого 
гравця отримав форвард «Дніп-
ра» Станіслав Тимофєєнко.
 Щоправда, баскетбол — ко-

мандна гра, і найкращим у цьо-
му компоненті в першій частині 
поточного чемпіонату України 
виявився столичний «Будівель-
ник», який, зазнавши в 27 мат-
чах лише двох поразок, упевне-
но виграв регулярну першість.
 На правах переможця попе-
реднього чемпіонату фаворитом 
сезону був «Хімік», утім, упев-
нено почавши першість, згодом 
баскетболісти з Южного збави-
ли хід і дозволили столичним 
баскетболістам з першим номе-
ром пробитися до «плей-оф».
 Дарма що по ходу чемпіо-
нату «Будка» залишилася без 
знаного наставника. Як видно, 
курс, закладений на старті зма-
гань очільником збірної Украї-
ни Євгеном Мурзіним, виявив-

ся правильним. Його наступ-
ник — Володимир Коваль — зі 
стежки не збився. Хоча кінців-
ка «регулярки» (читай — старт 
«плей-оф») не найкращий час 
для підбиття підсумків. Зреш-
тою, до фіналу Кубка України 

«Будівельник» також підходив 
у статусі фаворита, утім вибо-
роти трофей не зміг. У боротьбі 
за КУ найсильнішим виявився 
«Дніпро», якому по черзі вдало-
ся переграти другу та першу ко-
манди «регулярки».

 Думається, підопічні Дени-
са Журавльова будуть не про-
ти повторити такий трюк і у 
фінальній частині чемпіона-
ту країни, щоправда, у затяж-
них серіях з іменитими опо-
нентами ефекту несподіванки 
досягти буде вже не так прос-
то. Відзначимо, що на першій 
стадії «плей-оф» дуелі трива-
тимуть до двох перемог. Надалі 
ж сильніша команда в кожній із 
пар визначатиметься в серії до 
трьох звитяг. ■

Чинний чемпіон країни — «Хімік» — регулярний сезон ЧУ-2016/2017 
завершив на другому місці.
Фото ФБУ.

❙
❙
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БАСКЕТБОЛ

Не час для підсумків
Продемонструвавши завидну стабільність 
по ходу сезону, «Будівельник», навіть 
змінивши тренера, виграв «регулярку»

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України серед чо-
ловіків. Суперліга. Підсумко-
ве становище: «Будівельник» — 
25 перемог/2 поразки, «Хімік» — 
22/5, «Дніпро» — 21/6, «Черкась-
кі мавпи» — 15/12, БІПА — 14/13, 
«Запоріжжя» — 13/14, «Миколаїв» 
— 11/16, «Кремінь» — 7/20, «Во-
линьбаскет» — 4/23, «Політехнік» 
— 3/24, «Кривбас» — 0/0 (команда 
знялася з чемпіонату).
 Чвертьфінальні пари: «Буді-
вельник» — «Кремінь», «Хімік» 
— «Миколаїв», «Дніпро» — За-
поріжжя», «Черкаські мавпи» — 
БІПА.

■
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Олександр Сидоренко: Мені всього подобається робити по три 
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 Папа — Вовочцi:
 — Двійку виправив?
 — Виправив!
 — Покажи!
 — Ось!
 — Ну хто ж так виправляє?! 
Дай-но сюди!

* * *
 Два бізнесмени прийшли 
на цвинтар відвідати могилу 
колишнього компаньйона. Шукають 
i ніяк не можуть знайти.
 Раптом один iз них ляскає себе 
по лобі:
 — Слухай, він, напевно, могилу 
на ім’я дружини записав!

* * *
 Дружина сидить біля ліжка 

вмираючого чоловіка. Він їй каже:
 — Пам’ятаєш, коли мене 
забрали в армію, ти була зі мною?
 — Так.
 — А пам’ятаєш, як мене 
звільнили з роботи, і тоді ти була зі 
мною?
 — Так.
 — А пам’ятаєш, як я під машину 
потрапив і пролежав у лікарні три 
роки, ти й тоді була зі мною.
 Дружина, плачучи:
 — Так, мiй любий.
 — І зараз, коли я помираю, ти 
сидиш поруч зі мною.
 Дружина починає ридати.
 — Я подумав, напевно, ти 
приносиш мені тiльки нещастя!

По горизонталі:
 1. Голлівудський актор, який у 
грудні минулого року відзначив своє 
100-річчя. 4. «Я дуже тяжко Вами від-

боліла. Це все було як марення, як сон. 
Любов підкралась тихо, як Даліла, а 

розум спав, довірливий ...» (Ліна Кос-
тенко). 7. Видатний український війсь-
ковий діяч, полковник Армії УНР, роз-
стріляний за наказом Симона Петлюри. 
9. Суміш борошна з яйцем, у якій сма-
жать м’ясо, рибу чи овочі. 11. Народ-
жена навесні овечка. 12. Одне з «най-
патріотичніших» українських чолові-
чих імен. 14. Велика морська тварина, 

яку обрали своїм талісманом інтернет-
групи, що практикують доведення під-
літків до самогубства. 15. Підводний 
човен. 16. Національна валюта Литви. 
18. Легендарна болгарська сліпа про-
видиця. 19. Різновид сірого папуги. 22. 
Капітан першого у світі підводного чов-
на, вигаданий французьким науковим 
фантастом Жулем Верном. 23. Місто на 
Луганщині. 24. Ізраїльський парламент. 
25. Частина сукні Проні Прокопівни, яку 
затято шнурувала і затягувала Химка у 
фільмі «За двома зайцями».
По вертикалі:
 1. Озвучування фільмів іншою 
мовою. 2. Геноцид євреїв у часи Дру-
гої світової війни. 3. Кораловий острів. 
4. Церковна посада чи місце в ієрар-
хії. 5. «... на нашій Україні – неначе 
писанка, ...» (Тарас Шевченко). 6. Ук-

раїнський художник-графік, автор ди-
зайну української гривні часів УНР. 8. 
Ім’я українського вченого, орієнталіс-
та-поліглота, який народився у Воло-
димирі-Волинському. 10. Європей-
ська столиця, побачивши яку, можна 
померти. 13. Ікона із зображенням 
Ісуса Христа, Богоматері чи святого. 
14. Емоційне потрясіння, яке веде до 
очищення, часто викликане художнім 
твором. 16. Творче псевдо Олексан-
дра Власюка, який розповідає дітям 
казочки з телевізора. 17. Припинен-
ня будь-яких стосунків з людиною чи 
країною як форма протесту. 20. Ім’я 
знаменитого угорського композито-
ра, «короля» оперети. 21. Іспанська 
середньовічна срібна монета.

Кросворд №35
від 21 березня
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Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 24—25 березня

Адреналіна ШУГАЙ 

 Італійську актрису Моніку Бе-
луччі обрали ведучою Каннсько-
го кінофестивалю, який цьогоріч 
відзачає своє 70-річчя. Найваж-
ливіший кінофорум Європи відбу-
деться з 17 по 28 травня, й Моніка 
вестиме ювілейні церемонії від-
криття та закриття, повідомляє 
ANSA з посиланням на організа-
торів заходу. 
 52-річна актриса неодноразо-
во ставала гостею Канн. Вперше 
вона приїхала на фестиваль у 2000 
році, щоб представити фільм «Під 
підозрою». І хоча стрічка нагоро-
ди там не отримала, адже її пока-
зували в позаконкурсній програ-
мі, але схвальні відгуки критиків 
мала. А в 2006 році Моніка Белуч-
чі й сама отримала право крити-
кувати та хвалити — її запроси-
ли до складу журі кінофестива-

лю. Виходить, що Моніка в 
Каннi була і гостею, і чле-
ном журі, а тепер іще й 
ведучою стане. Водно-
час жодного разу зваб-
лива італійка не була 
номінована на цю кі-
нопремію. Побажаємо 
їй здолати цю сходин-
ку та поставити на по-
личку своїх нагород 
іще й «Золоту паль-
мову гілку».  
 Нагадаємо, що го-
ловою журі кінофес-
тивалю в Каннi цьо-
го року стане іспансь-
кий режисер Педро 
Альмодовар, а сам фес-
тиваль iз нагоди свого 
ювілею обіцяє порадува-
ти прихильників кіно ве-
личезною кількістю цікавих 
прем’єр.  ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Канн чекає на Моніку
Белуччі стане ведучою відомого кінофестивалю

■

23 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +5...+7, удень 
+11...+13.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. 
Славське: вночi +5...+7, удень +11...+13. Яремче: вночi 
+4...+6, удень +12...+14. Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень 
+17...+19. Рахiв: уночi +6...+8, удень +17...+19.

21 березня висота снігового покриву становила: 
Плай — 16 см, Пожежевська — 43 см.

Моніка 
Беллуччі.

❙
❙

Славко ФЕРТ

 Архієпископ Сицилiї Міке-
ле Пеннізі видав декрет, яким 
мафіозі забороняється бра-
ти участь в обрядах хрещення 
та ставати хрещеними батька-
ми, повідомляє агенція «Франс 
Пресс».
 Парафія архієпископа розта-
шована у містечку Корлеоне, яке 
прославилося на весь світ завдя-

ки роману письменника Маріо 
П’юзо «Хрещений батько». Кни-
га та знята за нею кіно трилогія 
розповідають про життя одно-
го з найпотужніших мафіозних 
кланів — родину дона Корлео-
не. «Мафія завжди використо-
вувала церковний термін» «хре-
щений батько», щоб тим самим 
надати своїм ватажкам релігій-
ної значимості. Хоча ці два світи 
абсо лютно несумісні», — цитує 

архієпископа «Франс Пресс». 
 У лютому цього року Міке-
ле Пеннізі засудив той факт, що 
католицький священик дозволив 
одному з ватажків «Коза Ностри» 
Тото Ріїни стати хрещеним бать-
ком дитини. Ще 2008 року, коли 
Пеннізі був єпископом в одному з 
міст центральної частини Сицилiї, 
йому погрожували розправою піс-
ля того, як він відмовився прово-
дити поховальну церемонію одно-
го з мафіозних ватажків. 
 При цьому архієпископ ви-
знає, що в середовищі, де діє 
кругова порука, складно з упев-

неністю встановити, чи нале-
жить майбутній хрещений бать-
ко до мафії, чи ні. «Якщо немає 
обвинувачень iз боку правосуд-
дя, ми не можемо дозволити 
собі судити людей за чутками, 
не маючи доказів», — пояснив 
ієрарх.
 Він додав, що на шлях ви-
правлення може стати кожен. 
«Якщо хтось iз мафіозі визнає, 
що помилився, попросить про-
щення за зло, яке вчинив, то ми 
можемо обговорити, як йому ста-
ти на шлях праведний», — за-
значив архієпископ Сицилiї. ■

АНАФЕМА

Уже й церква 
не витримує
Італійський архієпископ 
заборонив мафіозі ставати 
хрещеними батьками

■
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