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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,30 грн. 

1 € = 29,50 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя »СТОР.9

Мешканці житлових 

багатоповерхівок, 

дружно вийшовши 

на вулицю, не 

дозволили газовикам 

встановити будинкові 

лічильники
стор. 9 »

Газовий «колгосп» — 
справа добровільна

Хто молиться 
співаючи, той 

молиться двічі
Щоб долучитися до кобзарського 

цеху, треба власноруч виготовити 

інструмент для себе
стор. 13 »

Від щирого 
Сердцева

Пенсіонер за власні кошти 

висадив на вулицях рідного 

міста понад 20 тисяч дерев 

на радість городянам
стор. 14 »

Українці, які вже встигли забути, що гривня уміє зміцнюватися, тепер намагаються вгадати, як наша грошова одиниця поводитиметься далі. ❙

Час для «бакса»
Аналітики стверджують, що сьогодні встановився найвищий курс гривні 
щодо іноземних валют: найсприятливіший момент для купівлі долара
стор. 8 »
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«Відмова у виклику ключового свідка є явною дискримінацією суду. Куплені судді 
бояться, що Рефат Чубаров дасть об’єктивні свідчення по справі, тому політичні 
куратори вирішили взяти паузу та під надуманим приводом тягнуть час».

Микола Полозов
адвокат

УКРАЇНА МОЛОДА

СВАВІЛЛЯ

Страшна 
правда очі 
коле
Окупаційна влада Криму 
злякалася свідчень 
Рефата Чубарова
Ірина КИРПА

 Підконтрольний Кремлю Верховний суд 
Криму відмовив лідеру кримськотатарсько-
го народу у праві свідчити у справі Ахтема 
Чийгоза в суді. Показання голови Меджлісу 
здатні докорінно змінити хід справи «26 лю-
того» та врятувати Чийгоза від великого тер-
міну тюремного ув’язнення. Рефат Чубаров 
готовий розповісти правду про те, що саме 
відбувалося в 2014 році під стінами Верхов-
ної ради Криму в Сімферополі, проте окупа-
ційна влада півострова Крим відверто зляка-
лася такої можливості.
 «Відмова у виклику ключового свідка є 
явною дискримінацією суду, — заявив ад-
вокат Микола Полозов. — Куплені судді бо-
яться, що Рефат Чубаров дасть об’єктивні 
свідчення по справі, тому політичні курато-
ри вирішили взяти паузу та під надуманим 
приводом тягнуть час».
 На думку захисника, ангажований суд 
зайняв обвинувальну позицію й відхиляє 
всі клопотання сторони захисту. А тим ча-
сом значимість фігури Рефата Чубарова як 
свідка підтверджується тим, що в інших до-
казах (показаннях свідків i потерпілих та 
на відеозаписах) йому приділяється знач-
на увага. Близько сотні допитаних вказу-
ють на нього як на активного учасника тих 
подій, а суд устиг переглянути десятки ві-
деофайлів із кадрами про діяльність Рефа-
та Чубарова. Іншими словами, у справі не-
має більш значущого фігуранта, ніж голо-
ва Меджлісу. І якби перед судом стояло за-
вдання об’єктивно та всебічно розслідувати 
кримінальну справу, то допит Рефата Чуба-
рова став би ключовим моментом усього про-
цесу.
 Сам Рефат Чубаров заявив, що рішен-
ня приїхати на судове засідання у Криму 
викликано винятково турботою про долю 
бойового соратника Ахтема Чийгоза, а та-
кож тим, що, відповідно до російського за-
конодавства, він не може бути допитаний 
за допомогою Skype або іншим віртуальним 
способом.
 «Тривалий час Чийгоз займав посаду 
мого заступника, отож його доля небайдужа 
мені, — заявив голова Меджлісу. — Якщо 
справу не буде розглянуто об’єктивно, моє-
му другові загрожує дуже великий термін 
ув’язнення. На окупованому півострові за-
раз закриті у тюрмах або перебувають під 
слідством десятки людей, що проходять по 
справі «26 лютого». Мої свідчення в суді 
могли б врятувати їх від в’язниці, адже я 
володію правдивою інформацією. Незважа-
ючи на те, що окупаційна влада заборони-
ла мені в’їзд на анексований півострів аж до 
липня 2019 року, законодавство РФ перед-
бачає механізм, який гарантує імунітет на 
час мого перебування у Криму».
 Нагадаємо, що кримський татарин Ахтем 
Чийгоз був затриманий за участь у мітингу 
на підтримку територіальної цілісності Ук-
раїни перед будівлею Верховної Ради Кри-
му 26 лютого 2014 року. Тоді біля будівлі 
кримського парламенту загинули дві лю-
дини і ще 79 отримали травми. Його звину-
вачують в організації масових заворушень 
та диверсіях проти окупаційної влади Кри-
му. А ось Рефату Чубарову окупаційна вла-
да заборонила в’їзд на територію анексова-
ного Криму аж до кінця липня 2019 року. 
Крім участі у драматичних подіях у центрі 
Сімферополя, влада Росії інкримінує ліде-
ру Меджлісу організацію блокади півостро-
ва Крим. ■

■

Село без голови
 Міністр аграрної політики і про-
довольства України Тарас Кутовий 
подав у відставку. «Вибір міністра 
про відставку — абсолютно природ-
ний процес для будь-якої європейсь-
кої країни і є традиційною світовою 
практикою», — написав Кутовий у 
«Фейсбуці».
 За повідомленням прес-служ-
би відомства, за час роботи Куто-
вого на посаді аграрного міністра, 
Кабмін закріпив у бюджеті норму 
про аграрну дотацію в розмірі 1% 
від ВВП виробленої сільськогоспо-
дарської продукції, що вже в травні 
цього року дало можливість випла-
тити дотації фермерам у розмірі 

майже 322 млн. грн. Загальна сума 
на цей рік становить 5,5 млрд. гри-
вень.
 Команда міністерства також 
розробила законопроект про демо-
нополізацію спиртової галузі, роз-
ширила квоти на аграрні товари для 
експорту в ЄС, підписала протокол 
інспекційних, карантинних і ветери-
нарно-санітарних вимог до експор-
ту замороженої яловичини з України 
в Китай, що дозволить експортувати 
вітчизняне м’ясо у Піднебесну.
 Зовнішньоторговельний обо-
рот української агропродукції сяг-
нув 19,6 млрд. доларів, що становить 
26,1% усього зовнішньоторговельно-
го обороту України. Були законодав-

чо затверджені заходи для підтрим-
ки органічного виробництва та ніше-
вих культур. Також рівень урожаю та 
експорту вперше за історію незалеж-
ності досяг рекорду — було зібрано 
66 млн. тонн зернових та експортова-
но 40,2 млн. тонн зернових.    

Кіпр судиться за гроші 
Януковича
 Сім кіпрських компаній — влас-
ників облігацій внутрішньої держав-
ної позики — оскаржили рішення ук-
раїнського суду про спецконфіска-
цію 1,5 млрд. доларів екс-президен-
та Віктора Януковича.  
 «Протягом 12-17 травня були по-
дані апеляційні скарги в Апеляційний 

суд Донецької області з клопотання-
ми про поновлення строків апеляцій-
ного оскарження», — розповів адво-
кат Дмитро Щербина.  За його слова-
ми, суд не надав захисту можливості 
ознайомитися з матеріалами справи й 
заявив, що захист не був сповіщений 
і не брав участі у судовому процесі за 
справою стосовно колишнього дирек-
тора компанії «Газ України-2020» Ар-
кадія Кашкина, у вироку якого була 
прописана спецконфіскація 1,5 млрд. 
доларів третіх осіб.
 Нагадаємо: напередодні в 
Мін’юсті заявили, що сума вкраде-
них Януковичем грошей становить 40 
млрд. доларів. Їх вивели з країни за 
складними схемами. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Тарас ЗДОРОВИЛО

  Дешевих поїздок, згідно з проек-
том розпорядження Київської місь-
кадміністрації «Про встановлення та-
рифів на перевезення пасажирів і вар-
тості проїзних квитків у міському 
пасажирському транспорті, який пра-
цює у звичайному режимі руху», вже 
не буде. У середу, 24 травня, представ-
ники КМДА провели прес-брифінг, 
на якому представили аргументи для 
підвищення вартості проїзду. Тож, 
найімовірніше, влітку вартість однієї 
поїздки здорожчає на гривню: у назем-
ному комунальному транспорті (авто-
бус, трамвай, тролейбус і фунікулер) 
вона становитиме 4 гривні, а в місь-
кій електричці та метро — 5 гривень. 
Дещо дешевші тарифи: від 4,50 до 4,90 
грн. — передбачені для тих, хто купу-
ватиме одразу багато поїздок у метро 
на безконтактну картку (від 10 до 50 
поїздок). Також у проекті наведено 
ціни, які пропонують встановити на 
різноманітні проїзні квитки. Напри-
клад, місячний квиток на метро плюс 
один наземний вид транспорту може 
коштувати 510 грн.
 Нагадаємо, що 23 березня мер 
Києва Віталій Кличко заявив, що ро-
бота столичного метрополітену може 
бути зупинена через борги підприємс-
тва, і попросив розглянути це питан-
ня на засіданні РНБО. Раніше вико-
навча служба заарештувала рахунки 
КП «Київський метрополітен» через 
заборгованість перед російською ком-
панією «Укррослізинг». У період iз 
2010-го до 2013 року Київ заборгував 
цьому підприємству майже 2 мільярди 
гривень. У 2015 році «Укррослізинг» 
подав позов, і суд заарештував сто ва-

гонів київського метро. Проте борг так 
і не було виплачено. 
 Тож, зокрема, метрополітенівські 
проекти найближчим часом вилази-
тимуть боком, як завжди, саме паса-
жирам. А нарікання самих метрополі-
тенівців про збитковість перевезень 
викликати можуть лише іронію, бо 
пасажиропотік підземки вражає: згід-

но з інформацією (хоч і дещо застарі-
лою) на сайті КМДА KievTransPort у 
2013 році послугами метрополітену 
скористалося... 536,2 мільйона паса-
жирів.
 До речі, востаннє тарифи на проїзд 
у комунальному громадському транс-
порті Києва (не рахуючи маршруток) 
підвищували в лютому 2015 року. ■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Дорога дорога
Влітку в Києві планують підвищити ціни на проїзд

■

Ходiть пiшки — це дешевше.❙

Іван БОЙКО

 Ситуація на східному фронті зали-
шається складною: ворог продовжує 
обстрілювати підрозділи ЗСУ вздовж 
усієї лінії розмежування, подекуди 
застосовуючи й важке артилерійське 
озброєння. 
 Минулого вівторка окупанти 53 
рази відкривали вогонь по українсь-
ких воїнах, повідомляють у штабі 
АТО. 
  Зокрема, на приморському на-
прямку під мінометні обстріли пот-
рапили позиції української армії в 
районі Широкиного та на підступах 
до Мар’їнки та Красногорівки. Тоді 
як на донецькому напрямку ворог га-
тив iз «Градів» по наших «опорни-
ках» у південному передмісті Авдіїв-

ки. Саме під час цього обстрілу пора-
нення отримав один захисник Украї-
ни. 
 Під час цього обстрілу кілька ре-
активних снарядів бойовики випус-
тили по житловому сектору Авдіїв-
ки, внаслідок чого одного місцевого 
мешканця було поранено, зруйнова-
но вщент чотири приватні будинки, 
ще більше десятка житлових споруд 
пошкоджено. 
 У штабі АТО додають, що пізніше 
саме на цій ділянці противник двічі 
вдарив iз потужних систем ствольної 
артилерії калібру 152 мм. А за кілька 
хвилин до опівночі середи терористи 
обстріляли зі 120-мм мінометів наші 
укріплення біля селища Піски.
  Уже в середу близько 11:30 бо-
йовики терористичної «ДНР», ховаю-

чись у лісосмузі,  обстріляли з грана-
тометів і мінометів КПВВ «Мар’їнка». 
Задля безпеки громадян прикордон-
ники тимчасово призупинили пропус-
кні операції на цьому напрямку.
  Водночас на луганському напрям-
ку окупанти порушували режим тиші 
лише з кулеметів i гранатометів. ■

ДО РЕЧІ

 Військова розвідка США прогнозує, що 
Мінські угоди залишаться невиконаними впро-
довж 2018 року, а немасштабні бойові дії (так 
звана позиційна війна) вздовж лінії фронту на 
Донбасі продовжаться.
 Про це йдеться в доповіді директора Агент-
ства військової розвідки Пентагону генерал-
лейтенанта Вінсента Стюарта, яку він пред-
ставив перед Комітетом Сенату США з питань 
зброй них сил. Пан Стюарт зазначив, що РФ 
«навряд чи відмовиться від дестабілізуючих 
дій на Донбасі».
 «Насильство вздовж лінії зіткнення, 
ймовірно, залишатиметься обмеженим до рів-
ня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готов-
ність до ескалації конфлікту», — переконаний 
американський генерал. Він також звернув ува-
гу на вкладення Росією ресурсів у модерніза-
цію військового потенціалу.

■НА ФРОНТІ

Воюють із людьми та хатами 
Ворог усе частіше застосовує «Гради» і ствольну 
артилерію на лінії фронту 

■
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Наталія ЯВОРСЬКА

 Мешканці анексованого Крим-
ського півострова потерпають від 
епідемії туберкульозу. Причиною 
називають приплив біженців iз До-
нецької та Луганської областей. 
«Багато переселенців із Донецької 
та Луганської областей у Севасто-
полі хворі на відкриту форму ту-
беркульозу», — повідомив голов-
ний лікар севастопольського про-
титуберкульозного диспансеру Ва-
силь Синцов.
 Населення окупованого Севас-
тополя становить 428 тис. осіб. У 
травні 2015 року в місті офіційно 

налічували 17 тис. біженців із До-
нецької та Луганської областей. За 
неофіційними оцінками, у Севас-
тополі облаштувалося від кількох 
десятків тисяч до 100 тисяч пере-
селенців зі сходу України. Лікар 
стверджує, що багато з них хворі 
на відкриту форму туберкульозу. 
За його словами, у 2016 році з 200 
хворих 20 були переселенцями з 
Донбасу. Синцов стверджує, що, 
згідно з вимогами Федеральної міг-
раційної служби, кілька тисяч пе-
реселенців було обстежено на ту-
беркульоз в обов’язковому поряд-
ку. «Збудник туберкульозу живе в 
організмі кожної дорослої людини, 

але активізується тільки при ослаб-
ленні імунітету. Цьому часто спри-
яє погіршення умов життя – погане 
харчування, антисанітарія, що не 
рідкість в умовах  збройного конф-
лікту», — розповідає «УМ» сімей-
ний лікар Валентина Роженюк. За 
її словами, основною профілактики 
захворювання є своєчасна діагнос-
тика. «Потрібно раз на півроку про-
ходити флюорографічне дослід-
ження», — додає вона.
 Нагадаємо, Росія анексува-
ла Крим після незаконного «рефе-
рендуму» в березні 2014 року. При-
єднання півострова до РФ не виз-
нають Україна та більшість країн 
світу. Наразі між материковою 
Україною і Кримом діє контрольно-
пропускний режим, а Київ де-факто 
не контролює півострів.  Збройний 
конфлікт на сході України почав-
ся у квітні 2014 року. Проросійсь-
кі бойовики контролюють частину 
Донецької і Луганської областей. 
Скільки мешканців Донбасу втекли 
за цей час до РФ та Криму, на жаль, 
достеменно не відомо. ■

ДОБРА СПРАВА

Побачити небачене 
У Львові для діток із вадами зору 
адаптували український мультик 
«Лис Микита», а в Черкасах 
озвучать книги
Катерина БАЧИНСЬКА

 Завдяки ініціативі львівських активістів і волон-
терів дітки, які мають проблеми із зором, тепер мати-
муть змогу по-особливому переглядати український 
мультфільм «Лис Микита». Першими на собі випро-
бували такий перегляд діти з львівської спеціальної за-
гальноосвітньої  школи-інтернату №100 для незрячих 
дітей. Для них презентували дві перші серії українсько-
го мультфільму. Стрічка доповнена окремою звуковою 
доріжкою з коментарем подій та описом персонажів — 
аудіодискрипцією. За словами ініціаторів проекту, ро-
бота над адаптацією 26-серійного мультфільму розпо-
чалася в лютому 2017 року в рамках соціально-куль-
турного проекту «Лис Микита: серія «мультиплікація 
з аудіодискрипцією для незрячих дітей», який одер-
жав перемогу на конкурсі «Зробимо Львів кращим!» 
від управління соціального захисту Львівської міської 
ради. Завдання аудіодискрипторів було — написати ко-
ментар з урахуванням психологічних особливостей сві-
тосприймання сліпих дітей, озвучити його в студії зву-
козапису, накласти додаткову звукову доріжку на віде-
оряд мультика. Окрім творчої та технічної, цей процес 
передбачав і правову складову: перед початком роботи 
Львівський обласний осередок ГО «Українська спіл-
ка інвалідів — УСІ» звернувся до авторів мультика — 
ТОВ «Фрески», і отримав ліцензію на адаптацію твору 
та його розміщення на сторінці для незрячих.
 Автори мультика надали також оригінальну версію 
твору з дозволом, який сприяє показу мультика в ефі-
рах місцевих і національних телеканалів. Таким чи-
ном із часом мультик зможуть переглянути незрячі діт-
ки з усієї України. Як розповідає виконавчий дирек-
тор Львівського обласного осередку ВГО «Українська 
спілка інвалідів — УСІ» Оксана Потимко: «Львівські 
незрячі школярі під час перегляду мультфільму пока-
зали, якою жаданою й очікуваною є для них мульти-
плікація. Попри сліпоту, ці діти хочуть користувати-
ся всіма благами цивілізації, доступними для їх зря-
чих однолітків. Львівська команда аудіодискрипторів, 
яка власне й упроваджувала цю послугу в Україні ще 
у 2013 році, готова робити цей світ кращим і відкриті-
шим для всіх саме завдяки таким ініціативам». 
 Над створенням звукової доріжки працювала ко-
манда львів’ян: актриса Олександра Бонковська, зву-
корежисер Ярослав Босий, експерт Оксана Потимко. 
«Завдяки додатковій звуковій доріжці незримий ві-
деопродукт стає зрозумілим і доступним для тих, хто 
зовсім не бачить або має важкі порушення зору». Для 
України це справді інновація та новизна у розвитку ді-
тей із вадами зору. Проте у країнах Європи та Амери-
ки такі ініціативи існують ще з кінця 70-х — початку 
80-х років XX століття.  Робота над адаптацією «Лиса 
Микити» для тих, хто не бачить і сприймає світ на 
слух, триватиме впродовж ще кількох місяців. Зага-
лом серію мультиплікацій для незрячих дітей управ-
ління соціального захисту підтримало коштами в роз-
мірі 48 тисяч гривень.
 Окрім цього, завдяки ініціативі Львівського облас-
ного осередку «Українська спілка інвалідів — УСІ» у 
Черкасах для незрячих діток озвучать книги. Всеук-
раїнський проект «Книга, що говорить» був започат-
кований у Львові, проте підтримати його вирішили й 
у Черкасах. На заклик працівників закладу озвучити 
і записати дитячі твори досить швидко відгукнулася 
значна кількість користувачів соціальних мереж. За 
словами працівників Черкаської бібліотеки, на сьогод-
ні в Україні склалася критична ситуація з виготовлен-
ням книг шрифтом Брайля. Наприклад, у Черкаській 
бібліотеці для дітей таких усього дві. У планах ініціа-
торів — озвучити «Русалоньку» і «Миколчині історії» 
Марини Павленко, а також твори черкаського пись-
менника Сергія Носаня. Начитуватимуть книги спів-
робітники бібліотеки. Проте, як зазначають організа-
тори, створити аудіозапис власними силами можуть усі 
охочі. Необхідна інформація та інструкція з начиту-
вання книг розміщена на сайті бібліотеки. 
 На заклик підтримати добру справу відразу відгук-
нулися місцеві письменники, актори та небайдужі гро-
мадяни. Всебічно сприяють підтримці ініціативи й в 
обласному товаристві незрячих. Організація має свою 
бібліотеку, окрім брайлівських книжок, у ній є  бобі-
ни, касети, диски. Втім аудіофонд досить бідний. Має 
товариство й невеличку електронну бібліотеку, послу-
гами якої користуються майже 600 незрячих. Усього ж 
на Черкащині таких бібліотек лише дві. Тому ініціато-
ри акції і бібліотекарі вдячні будь-якій підтримці, яку 
надають громадяни та благодійники. ■

■

Олена КАПНІК

 Минає друга річни-
ця з моменту, відколи 
країну декомунізували. 
З вулиць українських 
міст зникли радянські 
назви, а на карті Украї-
ни вже не знайти насе-
леного пункту, названо-
го на честь комуністич-
них лідерів. У рамках 
декомунізації зникла ра-
дянська символіка, а з 
місцевих площ забрали 
пам’ятники радянських 
вождів. Ті постаменти, 
які поки що декомунізу-
вати не змогли, — заві-
сили синьо-жовтими стя-
гами (як-от пам’ятник 
Щорсу в Києві). 
 До другої річниці на-
брання чинності деко-
мунізаційних законів 
у столиці на території 
ВДНГ вирішили створи-
ти Музей монументаль-
ної пропаганди СРСР.
 Він складатиметься з 
відкритої частини й ек-
спозиції у приміщенні. 
Більшість монументів 
і пам’ятників розташу-

ють у парковій частині 
уздовж алеї за павільйо-
ном №1 на ВДНГ. Ініціа-
торами проекту стали за-
ступник міського голови 
Києва Володимир Про-
копів; директор Інститу-
ту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович, т. 
в. о. генерального дирек-
тора Національного ком-
плексу «Експоцентр Ук-
раїни» Євген Мушкін та 
керівник проекту Мак-
сим Бахматов.
 В експозицію ввійдуть 
монументальні скульпту-
ри зі столиці, регіонів Ук-
раїни та приватних ко-
лекцій. До виставки та-
кож долучать і декомуні-
зовані пам’ятники. Утім 
які саме об’єкти пред-

ставлять у Музеї, вирі-
шуватиме спеціальна ек-
спертна рада. Виставка 
функціонуватиме за ра-
хунок приватних інвес-
торів. Бюджет складати-
ме 10-15 мільйонів гри-
вень. Відкрити Музей 
планують уже в листо-
паді цього року, коли ма-
якуватиме дата сторіччя 
Жовтневого преровоту.
 У КМДА сподівають-
ся, що це місце стане при-
вабливим туристичним 
об’єктом для гостей та 
жителів міста. До слова, 
подібні музеї є в багатьох 
країнах. Серед яких Му-
зей комунізму у Празі, 
Музей радянської окупа-
ції у Тбілісі та Музей оку-
пації Латвії у Ризі. 

 За словами директо-
ра Інституту національ-
ної пам’яті Володимир 
В’ятровича, позбавлення 
комуністичної символіки 
в Україні — це тільки пер-
ший етап декомунізації: 
«Позбутися символів ко-
мунізму в громадському 
просторі — завдання, яке 
ми майже виконали за два 
роки. Це був лише перший 
крок. Адже ми не повиннi 
просто забути радянське 
минуле — навпаки, має-
мо пам’ятати, як приклад 
того, що ніколи не повин-
но повторитися. «Ніколи 
знову» — саме про це гово-
ритимуть експонати відві-
дувачам майбутнього му-
зею монументальної про-
паганди СРСР». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Умовна межа між Україною та 
Росією в районі Харківщини на-
решті набула форми цивілізова-
ного кордону. Як повідомив голо-
ва ДПСУ Віктор Назаренко, дня-

ми тут завершать зводити інженер-
но-технічні об’єкти, що отримали 
назву «проект «Стіна». Аналогіч-
на робота далі буде продовжена у 
Сумській та Луганській областях. 
 Цього року на облаштування 
кордону Кабмін передбачив у бюд-

жеті 200 мільйонів гривень. Поки 
що отримали близько 30 мільйонів, 
що й дозволило підрядним органі-
заціям завершити роботу на Хар-
ківщині. Загалом тут збудували 
273 кілометри протитранспортних 
ровів і 83-кілометровий загороджу-
вальний паркан, проклали 47 кіло-
метрів контрольно-слідових смуг 
і 153 кілометри рокадних доріг. 
Прикордонники також отримали 
чотири бойові модулі, технічне ос-
нащення яких дозволяє виявити 
порушників за кілька кілометрів і 
прибути на місце НП за 15 хвилин. 
Із цією ж метою на кордоні розгор-
нули систему оптико електронного 
спостереження й збудували опорні 
пункти, пристосовані для ведення 
ближнього бою. 
 Як «УМ» уже повідомляла, у 
2014 році Кабмін прийняв рішен-
ня відгородитися від Російської 
Федерації складними фортикацій-
ними спорудами. Вартість проек-
ту, що отримав назву «Європейсь-
кий вал», була оцінена у 8 мільяр-
дів гривень. Згодом суму скороти-
ли удвічі, кардинально змінивши 
і сам проект. Але й ці гроші чинов-
ники виділяють не в тому обсязі, 
що передбачено бюджетом. Най-
більше коштів — 400 мільйонів 
гривень, — у ДПСУ отримали в 
2015 році. Тоді ж перенесли і тер-
мін реалізації проекту — з 2018-го 
на 2020 рік. ■

«КРИМНАШ»

Анексували — лікуйте
Кримчани звинувачують переселенців 
із Донбасу в епідемії туберкульозу

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Прилаштування ідолів
У Києві відкриють Музей монументальної пропаганди 
Радянського Союзу

■

БЕЗПЕКА

Між нами «Стіна»
Державна прикордонна служба завершує 
облаштування українсько-російського кордону 
на території Харківської області

■

Щоб i миша не проскочила.❙
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Артур ГОР

Терористичний акт у Велико-
британії на стадіоні «Манчестер 
Арена», який забрав життя 22 
осіб, багато в чому став можли-
вим унаслідок провалу роботи 
місцевих правоохоронців. Таку 
думку висловив президент Все-
української асоціації операторів 
ринку безпеки Сергiй Шабовта. У 
бліц-інтерв’ю «Апострофу» екс-
перт оцінив, наскільки українська 
правоохоронна система готова до 
подібних терористичних загроз.

 ■ Сергію Борисовичу, на вашу 
думку, де прорахувалися ман-
честерські поліцейські?
 — Що мене вразило в цій си-
туації? Ми завжди з великою 
повагою ставимося до Велико-
британії, її багатовікових тра-
дицій забезпечення безпеки, а 
реально вони не врахували най-
простіших речей. Та найбільше 
обурює інформація про те, що на-
віть не було металошукачів на та-
кому масовому заході. Крім того, 
наперед було відомо, що на заході 
будуть підлітки, діти, оскільки 
сама виконавиця орієнтується на 
цю аудиторію (американська спі-

вачка Аріана Гранде, на концер-
ті якої стався теракт, — «Апост-
роф»).
 ■ Чи готові українські право-
охоронці на всі 100 вiдсоткiв за-
безпечувати безпеку на масових 
заходах в Україні?
 — У нас є певна екзальтована 
підготовка до масових заходів, 
що яскраво спостерігалося при 
підготовці до «Євробачення» і 
при святкуванні третьої річни-
ці Революції гідності. Але у мене 
таке враження, що це більше зов-
нішня показуха, ніж продумана 

і спланована оцінка загроз, які 
реально існують в Україні. На-
приклад, якщо згадати 9 трав-
ня, то ми побачили, що і в Києві, 
і в інших містах, знаючи про те, 
що будуть провокації, абсолют-
но прогнозуючи і припускаючи, 
хто носії цих конфліктних си-
туацій, правоохоронна система 
не змогла їм запобiгти. А мова 
йшла про політичні, ангажовані 
події, які особливо і не прихову-
валися. Тоді напрошується пи-
тання: якою мірою наша систе-
ма готова до того, що буде готу-

ватися таємно, без жодних гасел 
і оголошень? Я боюся, що тут мо-
жуть бути проблеми.
 ■ Які саме проблеми? Що має-
те на увазі?
 — Справа в тому, що вся наша 
правоохоронна система працює 
на фальшиву картинку. Вона по-
винна бути благополучною, по-
винна заспокоювати громадян, 
а коли починаєш розбиратися 
по суті, то розумієш, що, напри-
клад, в період проведення «Євро-
бачення» в Києві абсолютно не-
виправдано були оголені значні 
райони України, оскільки полі-
цейських звідти масово вивезли. 
При цьому люди перепрацьову-
вали, на них лягали колосальні 
навантаження. Плюс, що таке 
поліцейський, привезений з Іва-
но-Франківська до Києва? Він не 
знає ні міста, ні особливостей ре-
гіону, це ж фікція. Але при цьо-
му частина столичної поліції пра-
цювала в комерційних проектах, 
заробляючи гроші. Уявляєте аб-
сурд? З одного боку, везти полі-
цейських з інших регіонів, змен-
шуючи захист місцевих жителів 
від криміналу, а з іншого боку – 
частина столичної поліції була 
зосереджена на тому, щоб зароб-
ляти гроші, особливо це стосуєть-
ся поліції охорони. Тому я дуже 
боюся, що стійка тяга до краси-
вих рапортів і псевдопереконли-
вих картинок може зіграти пога-
ну роль, якщо виникне ймовір-
ність серйозних терористичних 
злочинів.
 ■ Очевидно, щоб не було тер-

актiв, мають бути пильними не 
тільки поліцейські, а й самі гро-
мадяни. Наскільки наше сус-
пільство поінформовано про те, 
як запобiгти теракту?
 — На жаль, безпечність на-
шого суспільства залишається 
на дуже високому рівні. Люди 
вкрай спокійно ставляться і не 
фіксують для себе дивних і пі-
дозрілих громадян. Якщо гово-
рити про тенденцію, то вона для 
мене дуже неспокійна. Нас зако-
лисує держава. Там, де нам пот-
рібно випрошувати гроші для 
України, ми розповідаємо, в яко-
му жаху і хаосі країна живе і як 
нам погано. А чому, власне, по-
гано? Усі обласні центри напов-
нені афішами про концерти, кон-
курси краси, проходять світські 
заходи. Але вони абсолютно не 
здатні сформувати пильність у 
суспільстві та якось його зорієн-
тувати на настороженість.
 ■ Якими методами необхідно 
сформувати цю настороженість 
в українському суспільстві?
 — Треба було б змінити ха-
рактер життя в країні. Це не 
означає, що треба перетворити 
Україну на концтабір, але роз-
важальні заходи можна було б 
скоротити й узагалі вести се-
ред людей роз’яснювальну ро-
боту. Її ж практично ніде не-
має: ані в громадському транс-
порті, ані в метро, де це пот-
рібно в першу чергу. Усе йде 
якимись набігами, локальни-
ми операціями, але стійкою 
системою це не є. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Не так давно Генеральна про-
куратура України підготувала 
підозру... Сталіну та Берії, обви-
нувачуючи їх у депортації крим-
ських татар. На щастя, побою-
вання, що очільник ГПУ Юрій 
Луценко почне свій учорашнiй 
звіт у Верховній Раді з доповіді 
по цій справі, не виправдалися. 
Реляція Генпрокурора стосува-
лася інших обвинувачених, за 
допомогою котрих Юрій Віталій-
ович вибудовує свій позитивний 
імідж. Мова, передусім, про Вік-
тора Януковича.
 Генеральна прокуратура 
України після вироку у справі 
про державну зраду направить 
до суду нові звинувачення про-
ти колишнього президента Ук-
раїни Віктора Януковича, за-
явив Луценко, розпочинаючи 
річний звіт. «Для того, щоб не 
затягувати час... Відразу через 
тиждень після вироку подає-
мо наступне звинувачення в на-
ступному злочині Януковича... 
Крок за кроком», — сказав він. 
При цьому Генпрокурор заявив, 
що обвинувальні акти стосов-
но екс-Прем’єр-міністра Мико-
ли Азарова і колишнього мініс-
тра внутрішніх справ Віталія 
Захарченка будуть розглянуті в 
суді також після справи Януко-
вича. Вочевидь, ці двоє можуть 
i зачекати. 
 Відтак Луценко торкнувся 
розкриття злочинів проти учас-
ників Революції гідності. «Ак-
тивізували розкриття злочинів, 
пов’язаних із перешкоджан-
ням мирним акціям протесту 

на Майдані. З початку розсліду-
вання «майданівських» провад-
жень правоохоронними органа-
ми скеровано до суду 147 обви-
нувальних актів щодо 228 осіб, 
з яких слідчими прокуратури 
— 126 актів стосовно 192 осіб. Із 
них за час мого перебування на 
посаді Генерального прокурора 
до суду надіслано 31 обвинуваль-
ний акт щодо 70 осіб», — доповів 
Луценко.
 Також голова ГПУ наголо-
сив, що за минулий рік його ві-
домство повернуло державі 52 
млрд. гривень. Притому річний 
бюджет усієї системи ГПУ скла-
дає 5 млрд. гривень, підкреслив 
він. Крім цього, в народну влас-
ність щодня поверталось 200 га 
землі, а всього державі поверну-
то земельних ділянок на суму по-
над 8 млрд. гривень. 
 Генпрокурор подякував тим, 
хто наприкінці квітня забезпечив 
застосування механізму спец-
конфіскації майна, пов’язаного 
з оточенням Януковича. В ці-
лому на сьогоднішній день на 
виконання судових рішень до 
бюджету України зарахова-
но 39 млрд. гривень. «Обіцяю: 
далі буде. І гроші, і стратегіч-
ні об’єкти нерухомості. І в Ук-
раїні, і за кордоном», — запев-
нив Юрій Луценко. 
 У ходi обговорення звiту 
Генпрокурора лiдер Радикаль-
ної партiї Ляшко заявив, що 
його фракцiя не довiряє Луцен-
ку i вже пiдписалася у повному 
складi за його вiдставку. Ляшко 
звинуватив Луценка у полiтич-
нiй заангажованостi, i згодом ра-
дикали пiшли iз зали. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії 
представив альтернативу уря-
довому варіанту пенсійної ре-
форми. Насамперед Олег Ляш-
ко пропонує створювати нові 
робочі місця, щоб збільшува-
ти кількість людей, які спла-
чують внески до Пенсійного 
фонду. А також — продовжу-
вати підвищувати мінімальну 
зарплату.
 «Підвищення мінімалки 
до 3200 гривень, яке ми виг-
ризли з уряду, лише за пер-
ші місяці цього року дало 10 
мільярдів гривень додатко-
вих надходжень до ПФУ. Це 
дає підстави для підвищен-
ня мінімальних пенсій уже з 
1 червня, а не з 1 жовтня, як 
пропонує уряд. Наша мета — 
збільшення зарплат до 5000 
гривень, а пенсій — до 3000 
гривень», — наголосив Олег 
Ляшко, додавши, що в першу 
чергу пропонує підвищити до 
прожиткового рівня соціальні 
пенсії, які наразі становлять 
менше 1000 гривень, та про-
вести «осучаснення» пенсій 
для людей iз великим трудо-
вим стажем.
 Ще одним джерелом над-
ходження коштів до Пенсій-
ного фонду Олег Ляшко ба-
чить захмарні зарплати чинов-
ників, які оподатковуються не 
в повному обсязі.  
 «Наразі чиновники, які от-
римують по 200 — 300 тисяч, 

платять податок лише з суми 
40 000 гривень. Усе, що вище, 
не оподатковується. Цю норму 
потрібно скасувати, бо пенсії 
вони потім отримують у роз-
мірі 90% від усієї зарплати, 
це несправедливо», — переко-
наний Ляшко.
 Окрім того, політик пропо-
нує детінізувати фонд заробіт-
ної плати за рахунок зменшен-
ня податкового тиску на під-
приємців та зниження відсо-
ткових ставок по кредитах для 
бізнесу. Зекономлені кошти 
роботодавець зможе вкладати 

у зарплати найманих праців-
ників, модернізацію потужнос-
тей та збільшення обсягів ви-
робництва, зазначає Ляшко. 
 Політик переконаний, що 
всі ці заходи дозволять від-
чутно підняти пенсії для гро-
мадян.  
 «Усі ці пропозиції ми по-
дали уряду у вигляді законо-
проектів і будемо добиватись 
їх  ухвалення. Латати дірки в 
бюджеті за рахунок підвищен-
ня пенсійного віку ми не доз-
волимо», — наголосив лідер 
Радикальної партії. ■

ПИЛЬНУЙ!

Тяга до показухи вийде нам боком
Експерт — про загрозу терактів в Україні

■

Фото з сайта apostrophe.ua.❙

ПАРЛАМЕНТ

Прокурорська 
рахiвниця
Справ — море, а Янукович — 
як риба у воді

■АЛЬТЕРНАТИВА

Де взяти гроші 
на пенсії?
Олег Ляшко розповів, як радикально збільшити пенсійні виплати 
без підвищення трудового стажу

■

Олег Ляшко у Запорізькому геріатричному центрі підтримав 
пенсіонерів добрим словом та подарунками.

❙
❙
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«Повинна бути стратегічна програма. Але поки все робиться несистемно, 
і більшою мірою це хаотичне застосування заходів щодо Росії».

Віталій Кулик
директор Центру досліджень проблем 
громадянського суспільства

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

В українському парламенті 
вдруге за короткий проміжок 
часу заговорили про мож-
ливість введення візового ре-
жиму з Росією. Попереднього 
разу тему актуалізували во-
сени 2016-го — після затри-
мання у Москві українського 
журналіста Романа Сущенка, 
якого звинуватили у шпигунс-
тві. Тоді ініціатива походила 
від «Народного фронту», ця 
фракція і зараз є локомоти-
вом введення віз. Але локо-
мотивом самотнім, бо колеги-
парламентарії не квапляться 
підтримати «фронтовиків» у 
їх бажанні обмежити контакти 
з країною-агресором. Причо-
му нібито з найкращих мірку-
вань.

Тонкі нюанси
 Як відомо, де-факто ко-
аліції у парламенті не існує. 
Той самий спікер Андрій Па-
рубій (висуванець «НФ»), 
котрий робить корисну спра-
ву, обстоюючи візовий режим 
iз РФ, водночас веде нечес-
ну гру, відмовляючись опри-
люднити списки коаліціантів. 
Воно й зрозуміло — оприлюд-
нювати, власне, нічого. Коли 
двом найбільшим фракціям 
парламенту — «Народному 
фронту» та Блоку Порошен-
ка — потрібно провести через 
сесійну залу те чи інше рішен-
ня, вони не гребують допомо-
гою окремих груп депутатів, 
контрольованих олігархатом. 
Однак питання візового режи-
му — не той випадок. 
 Почнемо з того, що одно-
стайності у «НФ» та БПП з цієї 
проблематики не існує. Фрак-
ція Блоку Порошенка збира-
лася цього понеділка, щоб на-
працювати позицію з питан-
ня візового режиму, але так 
і не вийшла на конкретне рі-
шення. Можливо, не отрима-
ла вказівок від Президента. А 
можливо, навпаки — отрима-
ла вказівку тягнути час, не ка-
жучи ані «так», ані «ні». Тож 
наразі «Народний фронт» са-
мотужки збирає підписи за 
внесення цього питання до по-
рядку денного. Як просуваєть-
ся процес — наразі невідомо. 
 Не виключено, що Пре-
зидент Петро Порошенко не 
прагне йти на такий ради-
кальний крок. Одна з причин 
— Москва у відповідь також 
може запровадити візи для ук-
раїнців, що стане перепоною 
для тисяч наших заробітчан, 
які працюють у РФ. Це одра-
зу б призвело до незадоволен-
ня Порошенком з боку меш-
канців сходу і півдня України, 
де й так рейтинги Президента 
і провладних сил низькі. Хоча 
тепер — після утвердження 
«безвізу» з ЄС — введення віз 
для українців з Росією буде 
не таким болючим. І ймовірне 
падіння рейтингу Порошенка 
від візового режиму з РФ пере-
криє можливість вільного пе-
ресування Європою. 
 Тим часом у політологіч-
них колах існує цікава версія 
відносно того, що «Народному 
фронту» важливо не так впро-
вадити візовий режим, як «на-
солити» Порошенку. Так, полі-
толог Руслан Бортник вважає, 
що «НФ» намагається «відіг-
ратися» за провал у сесійній 
залі проекту санкцій проти ко-
лишнього президента Віктора 
Януковича і його оточення, а 

також за так звані «церковні» 
законопроекти, голосування з 
приводу яких не відбулося. За 
його іншою версією, це відволі-
каючий маневр, щоб не згаду-
вали про відкладений на не-
визначений час звіт Прем’єр-
міністра Володимира Гройсма-
на за рік його роботи.
 У свою чергу, політолог 
Костянтин Бондаренко каже, 

що такого роду ініціативою 
«НФ» атакує адміністрацію 
Президента, адже Порошенко 
відповідає за зовнішню полі-
тику. «Швидше за все, «На-
родний фронт» вирішив поста-
вити Президента на «розтяж-
ку» в якійсь підкилимній грі 
за сфери впливу. Порошенко 
ж став заручником своєї ідео-
логічної лінії, і тепер його ко-
манді доведеться виправдову-
ватися, чому не вводять візо-
вий режим», — говорить Бон-
даренко в інтерв’ю ЗМІ.

Чим відповість Росія?
 Противники візового ре-
жиму вказують на те, що його 
впровадження не стільки ви-
рішить певні проблеми (нап-
риклад, проникнення на тери-
торію України бойовиків та се-
паратистів), скільки створить 
нові. Зокрема, наразить грома-
дян України, які звикли час-
то вояжувати у північному на-
прямку, на контрзаходи подіб-
ного ж штибу. Адже пред-
ставники російської влади за 
останні роки вже не раз дава-
ли зрозуміти, що в разі вве-
дення віз для росіян аналогіч-
на процедура буде застосована 
й щодо українців.
 До недавніх пір це ство-
рило би проблему для грома-
дян, які проживають у невиз-

наних «ДНР» / «ЛНР» та на-
вряд чи зможуть масово їзди-
ти за візами до дипломатичних 
представництв в Києві, Хар-
кові чи Одесі. Однак на почат-
ку року Росія офіційно визна-
ла «документи» сепаратистів 
і дозволила в’їзд по них. За-
лишивши для володарів пас-
портів «ДНР» / «ЛНР» безві-
зовий режим і ввівши візи для 

громадян України, РФ може 
підвищити цінність «корочок» 
від «республік» для їхніх жи-
телів.
 Є й інші застереження, го-
ворить кандидат політичних 
наук Олеся Яхно-Белковська. 
З її слів, ймовірний візовий ре-
жим України з Росією несе де-
кілька ризиків: «По-перше, 
ситуація з Кримом: це буде оз-
начати, що тоді будуть існува-
ти візи і з Кримом, що усклад-
нить ситуацію». «По-друге, 
значна кількість українських 
громадян у Росії таке рішен-
ня може прийняти вельми не-
гативно (...) По-третє, інфор-
маційна складова. У цій темі 
Росія може виграти інформа-
ційну війну в Україні (...) Але 
в перспективі, я думаю, ми все-
таки рухаємося в напрямку ві-
зового режиму. Що стосуєть-
ся безпеки, то, як ми знаємо, 
в’їзд громадян Росії і так здій-
снюється винятково за закор-
донними паспортами», — ци-
тує експерта сайт «Главред». 
 У цілому, якщо підсуму-
вати всі ті мінуси, котрі вба-
чають політики та експерти у 
візовому режимі з РФ, то їхні 
побоювання зводяться до на-
ступних моментів. Це — вже 
згадуваний вище відтік за-
робітчан, що нібито сприяти-
ме зростанню безробіття в Ук-

раїні; падіння рівня торгів-
лі; нерозв’язана проблема з 
громадянами, котрі живуть в 
анексованому Криму, а ще  —
можливе збільшення емігран-
тів з України в Росію. Під ос-
таннім на увазі мається те, що 
Росія готова йти на законо-
давче пом’якшення отриман-
ня громадянства для україн-
ців. У Держдумі РФ уже ле-

жить кілька законопроектів 
щодо цього, й один iз них на-
віть пройшов перше читання.
 Нарешті, існують також 
складнощі технічного харак-
теру. При всьому бажанні Ук-
раїна не зможе швидко запро-
вадити візові новації. Якщо 
народні обранці все ж прого-
лосують за введення візово-
го режиму з Російською Феде-
рацією, то сам механізм може 
бути запущений тільки через 
шість місяців після письмо-
вого повідомлення Москви. 
Необхідно півроку, щоб уряд 
та міністерства закордонних 
справ схвалили порядок отри-
мання віз. Є й інша складність 
— консульські установи обох 
країн не готові до напливу лю-
дей, яким будуть необхідні 
візи. А українців, які перебу-
вають на території РФ на сьо-
годнішній день, налічується 
чимало.

Краще пізно, ніж ніколи
 І все-таки візовий режим 
iз РФ необхідний. Усі страхи 
та сумніви розвіюються, коли 
на згадку приходить рівень аг-
ресії та українофобії, котру де-
монструє наш північний сусід. 
До того ж є чинники, котрі 
роблять впровадження віз iз 
Російською Федерацією вкрай 
актуальним питанням. Бо, по-

перше, як показує час, Кремль 
продовжує користуватися не-
рішучістю України і посилює 
військову агресію на сході на-
шої держави. З початку року і 
до цього часу триває військо-
ве напруження біля Авдіївки 
та в інших районах Донбасу, 
а Росія не припиняє постача-
ти на окуповані території оз-
броєння і людський ресурс.
 По-друге, введення візово-
го режиму було б досить ло-
гічним після закриття низ-
ки російських сайтів і соц-
мереж «Одноклассники» та 
«ВКонтакте». Це рішення 
відносно спокійно сприйня-
ли в Україні, тоді як у Росії 
дуже бурхливо відреагува-
ли на те, що Кремль втратив 
можливість вести свою пропа-
ганду серед українців. І це ще 
раз підтвердило, що потрібно 
закрити кордони для громадян 
РФ та ввести більш жорсткий 
контроль.
 «Візовий режим iз Росією 
треба було вводити давно. 
Якщо ми його досі не ввели, 
ми не хочемо відокремлювати 
себе від «руского міра», — го-
ворить екс-голова українсько-
го МЗС Володимир Огризко в 
коментарях виданню Online.
ua. На питання, хто заважає 
введенню візового режиму з 
РФ, дипломат відповів: «В Ук-
раїні, як і на Заході, є люди, 
які сподіваються, що можна 
переконати, переорієнтувати 
і повернутися до попередніх 
відносин». «Синдром «потер-
пи, може розсмокчеться» про-
довжує діяти. Ось це причина 
нашої непослідовності, коли 
ми маємо ситуацію «ні вашим, 
ні нашим», — пояснив він.
 «Ми повинні використо-
вувати всі виправдані мето-
ди для боротьби з агресором, 
який повинен заплатити ви-
соку ціну за напад на нашу де-
ржаву», — зазначає тим часом 
очільник фракції «Народного 
фронту» Максим Бурбак. А 
нардеп від НФ Андрій Тетерук 
додає, що його фракція у пар-
ламенті продовжує шукати го-
лоси для прийняття відповід-
ного рішення. Ідею введення 
віз iз РФ підтримав і радник 
міністра внутрішніх справ Зо-
рян Шкіряк. «Упевнений, що 
в разі введення Україною візо-
вого режиму з країною-агресо-
ром РФ таке рішення буде по-
зитивно сприйнято всіма на-
шими міжнародними партне-
рами», — написав він на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi».
 А голова правління «Май-
дан закордонних справ» Бог-
дан Яременко вважає, що тре-
ба йти ще далі. Він зауважує: 
без анулювання дипломатич-
них відносин, без законодав-
чого визначення російської 
збройної агресії проти Украї-
ни всі заходи української вла-
ди «сприйматимуться як на-
півкрок, напівзахід, вигадка, 
призначена приховати власну 
політичну неспроможність».
 «Введення візового режи-
му стане черговою спробою 
української влади грати на 
настроях найбільш політич-
но активних громадян, пат-
ріотів. Але стану війни повною 
мірою може відповідати не ві-
зовий режим, а заборона на по-
дорожі між Україною та РФ за 
винятком тих випадків, на які 
існує згода українських спец-
служб», — наголошує Яремен-
ко. І з цим складно не погоди-
тися. ■

КОЛІЗІЇ

Штамп у паспорті
Чи дійде Україна від безвізу з Європою до «візу» з Росією?

■

Питання візового режиму не закрито остаточно. Але надії на те, що воно буде винесене на затвердження 
парламентом, небагато. 

❙
❙

«Візовий режим iз Росією треба було вводити давно. Якщо ми його досі не 
ввели, ми не хочемо відокремлювати себе від «руского міра»



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 25 ТРАВНЯ 2017 УКРАЇНА І СВІТ

Очевидне-неймовірне
 Як ви ставитеся до Федера-
тивної Республіки Бразилії? Ви 
її щиро і віддано любите, схи-
ляєтеся-преклоняєтеся перед 
цією країною та її народом че-
рез особливу бразильську ду-
ховність, яка є чи не єдиною в 
нинішньому світі альтернати-
вою меркантильно-дріб’язковій 
та штучно-політкоректній аме-
рикано-європейській цивіліза-
ції? А можливо, ви, навпаки, її 
люто ненавидите? Ненавидите 
на генетичному рівні, саме через 
її несхожість, вищість загадко-
вої бразильської душі порівня-
но з тією системою цінностей, 
яка характерна для вашої бать-
ківщини. І тому чи не найваж-
ливішим завданням для уря-
довців своєї країни на зовніш-
ньополітичній арені ви вважає-
те знищення Бразилії, як такої, 
або принаймні її ізоляцію і не-
допущення зростання її впливу 
в світі. Тим більше що величез-
на Бразилія за своїми природни-
ми ресурсами є однією з найба-
гатших країн світу, і загарбання 
іноземцями цих ресурсів могло 
б суттєво поліпшити і ваше осо-
бисте матеріальне становище.
 Які дурниці! — прокомен-
тує такі розумування переважна 
більшість українців чи росіян. 
Адже в більшості європейців не-
має жодних причин ані любити, 
ані ненавидіти Бразилію. Хтось, 
хто щиро цікавиться футболом, 
симпатизує іскрометній бразиль-
ській збірній, а не німцям, які 
на останньому чемпіонаті світу 
в Бразилії позбавили господарів 
шансів на перемогу в турнірі з 
нищівним рахунком 7:1. Хтось 
уважає найкращою в світі саме 
бразильську, а не нікарагуансь-
ку чи ефіопську каву. Хтось опа-
новує запальні бразильські тан-
ці і мріє відвідати карнавал у Ріо. 
Але це все. І стосується зовсім не-
багатьох людей. Переважну біль-
шість землян Бразилія як така 
цікавить остільки-поскільки або 
взагалі на обходить.
 У свiтi проти Бразилії існує 
змова, організована і диригова-
на клятими ґрінґо-американ-
цями. Позаяк ці ґрінґо контро-
люють практично всі впливові 
міжнародні організації включ-
но з ООН, а уряди більшості 
країн світу, окрім волелюбних 
бразильців, зрозуміло, є амери-
канськими маріонетками, Ва-
шингтону вдалося створити єди-
ний протибразильський фронт, 
до якого входять країни від Ка-
нади до Японії, зокрема прак-
тично вся Європа. І попри те, 
що прості мешканці цих країн 
та розумні ділові люди стражда-
ють від антибразильської полі-
тики, вороги Бразилії у влад-
них структурах поки що трима-
ють свої позиції і опираються за-
конному бажанню керівництва 
Бразилії на рівних розмовляти 
зі Сполученими Штатами та Єв-
ропейським Союзом, попри те, 
що економіка Бразилії посту-
пається за своїми масштабами і 
першому, і другому зi згаданих 
світових центрів сили більше, 
ніж у 8,5 раза.
 Змальована тут картина сві-
ту виглядає по-справжньому 
кафкіанською, і більш-менш 
обізнаний зi світовою політи-
кою читач просто не повірить, 
що хтось у Бразилії справді так 
уважає. 
 Але замініть лише слова 
«Бразилія» та «бразильський» 
на «Росію» та «російський» і ви-
явиться, що, як казав російсь-
кий цар Пьотр І, «небивалоє би-
ваєт». Вся потуга найдорожчої в 
світі і доволі ефективної російсь-
кої пропагандистської машини 

спрямована саме на формуван-
ня у своїх громадян такого сюр-
реалістичного сприйняття дійс-
ності. Соціологічні опитування 
та аналіз російської блогосфе-
ри свідчать про те, що більшість 
росіян вірить у цю маячню.

Як Росія з вищої ліги світової 
економіки вилетіла
 Ну так це ж зовсім інша спра-
ва, поблажливо заперечать адеп-
ти «великої» Росії. Хіба ж мож-
на порівнювати Росію з «якоюсь 
там» Бразилією?
 Проте об’єктивно значення 
тієї ж Бразилії в світі ніяк не 
менше, аніж у Росії. Водночас 
сприйняти той простий факт, 
що пересічному американцеві 
чи західноєвропейцеві Росія 
просто не потрібна і не цікава, 
більшість наших північно-схід-
них сусідів ніяк не може.
 Тим часом за підсумками ще 
2015 року сталася доволі знако-
ва подія: Росія вибула з десят-
ки найбільших економік світу, 
поступившись, за даними Сві-
тового банку, з 1668,6 мільяр-
да американських доларів вало-
вого національного доходу Ка-
наді з 1702 мільярдами. За роз-
мірами економіки Росія відстає 
від Сполучених Штатів у 10,6 
раза, від Європейського Союзу 
— в 10,5, Китаю — в 6,5, Японії 
— в 4,7 раза, вiд Індії — на 25 і 
Бразилії — на 23 відсотки. При 
цьо му російська економіка ско-
рочується четвертий рік поспіль 
і якщо згадана тенденція збере-
жеться ще пару років, то Росія 
стане «меншою» і за невеличку 
Південну Корею, і за Мексику. 
 До того ж «якість» росій-
ського валового продукту на-
багато гірша, ніж у будь-кого з 
решти 12 «велетнів», чий річ-
ний національний дохід пере-
вищує трильйон доларів: пито-
ма вага сировинних галузей у 
росіян вища, ніж у індусів, мек-
сиканців, канадців, тих самих 
бразильців, не кажучи вже про 
японців, американців, німців 
чи британців. Протягом остан-
ніх десятиріч Росія не запропо-
нувала світові жодної проривної 
технології, не змогла вийти на 
світовий ринок iз жодним прин-
ципово новим видом продукції, 
на відміну, наприклад, від Бра-
зилії, чия заснована тільки 1974 
року компанія «Ембраєр» нині 
конкурує з канадійським «Бом-
бардьє» за третє місце серед сві-
тових виробників літаків — піс-
ля «Ейрбаса» й «Боїнга». 
 У світовому господарстві 
роль Росії є доволі незначною 
і має виразну тенденцію до по-
дальшого скорочення. Мрії 
Путіна про «енергетичну імпе-
рію» розбилися об падіння цін 
на нафту та газ і сланцеву «ре-
волюцію». Відтак претензії Мос-
кви на роль економічної надпо-
туги виглядають жалюгідно. І 
«змова Заходу проти Росії», яка 
вилилася в обмежені економіч-
ні санкції проти цієї країни, аж 
ніяк не є головним чинником 
стагнації російської економіки 
— корінні причини є внутрішні-
ми і лежать значно глибше. 
 Утім місце і роль країни у 
світі визначає не лише економі-
ка, хоча цей чинник, безумовно, 

є найважливішим. Проте вели-
ке значення має і моральний ав-
торитет, повага, якою країна ко-
ристується у світі. 

Що Москва може запропонувати 
світу у ХХІ столітті?
 Протягом усієї своєї історії 
Росія формувалася і розвивалася 
як держава месіанського типу, 
як, наприклад, Арабський халі-
фат. Спочатку Москва вбачала 
свою історичну місію в захисті 
православ’я, як «єдино істинно-
го» християнського віровизнан-
ня. Згодом, у ХІХ сторіччі, Росія 
приміряла на себе ще й маску 
«захисника братів-слов’ян». 
Проте найповніше месіансь-

кій характер Російської держа-
ви проявився, коли вона висту-
пала у своїй червоній іпостасі — 
СРСР. Перша в світі держава, де 
владу захопили комуністи, ста-
ла «дороговказом для всього про-
гресивного людства» й обґрунто-
вувала свої агресивні дії інтере-
сами «майбутнього». Сотні ти-
сяч і мільйони людей в цілому 
світі вірили в комуністичну ідею 
і розглядали СРСР як свою другу 
батьківщину.
 Нічого цього не має на оз-
броєнні нинішня Росія. Ідея 
«русского міра» провалилися 
— переважна більшість навіть 
російськомовних мешканців 
України принципово не бажає, 
щоб їх «звільняли» та «захища-

ли» російські «відпускники» та 
«туристи». Абсолютно нічого 
не здатна запропонувати глибо-
ко корумпована Росія, де вкрай 
неефективно витрачаються на-
віть ті порівняно невеликі кош-
ти, що виділяються на соціальні 
потреби, і в якості моделі розвит-
ку суспільства. «Соціальні умо-
ви Росії фактично відповідають 
умовам країни «третього світу» 
середньої категорії», — стверд-
жує гуру американської політо-
логії Збіґнєв Бжезинський.
 Сміховинними виглядають 
спроби Владіміра Путіна висту-
пати в Європі в якості «захис-
ника традиційних цінностей» 
проти гомосексуалізму, розбе-

щеності, ісламського екстреміз-
му. Режим, який вперше піс-
ля 1945 року силовим шляхом 
спробував переглядати кордо-
ни в Європі, поставивши під за-
грозу всю систему міжнародно-
го права та безпеки, в принципі 
не може виступати в якості за-
хисника справедливості та по-
рядку.
 Є тільки два моменти, які 
якоюсь мірою дозволяють Мос-
кві претендувати на особливе 
місце у світі, більш «високе», 
ніж, наприклад, у Індії чи Мек-
сики. Це — успадковане РФ від 
СРСР місце постійного члена 
Ради Безпеки ООН і, ще біль-
шою мірою, потужний ядерний 
потенціал. Хоча більшість ек-

спертів вважає російське стра-
тегічне озброєння застарілим, 
ніхто не береться однозначно 
відповісти на питання, чи змо-
жуть росіяни у випадку ядер-
ного конфлікту завдати амери-
канцям та європейцям непоп-
равної шкоди. А перевіряти це 
емпіричним шляхом ніхто не 
зважиться. 
 Утiм самого ядерного шан-
тажу абсолютно недостатньо, 
щоб змусити світ знову визнати 
Росію великою державою, яка 
буде на рівних розмовляти з Ва-
шинґтоном, Пекіном та Брюссе-
лем і зможе отримати свою гео-
політичну «зону виключного 
впливу». 
 Ще десять років тому Бже-
зинський стверджував: «Вва-
жати можливим відтворення 
Союзу із центром у Москві — 
це просто химера. Російській 
еліті доведеться отямитися від 
снів наяву, в яких Росія знову 
виступає в якості світової де-
ржави». Проте події останніх 
трьох років наочно продемонс-
трували, що нинішнє російсь-
ке керівництво рішуче зверну-
ло на шлях силового відновлен-
ня імперії. Ця безвідповідаль-
на позиція вже принесла море 
страждань і шкоди народам 
України, Грузії, інших постра-
дянських і постсоціалістичних 
країн. Проте найбільшу загро-
зу ця абсолютно безперспектив-
на політика несе саме росіянам. 
Отож головними заколотника-
ми у змові проти Росії виступа-
ють не піндоси, не гейропейці, 
не масони і не жидобандерів-
ці, а сам Владімір Путін та його 
недолуге оточення. Нездатність 
об’єктивно оцінити свої мож-
ливості та місце своєї країни у 
світі, невідповідність «амбіції 
амуніції» російської еліти є од-
нією з найбільших проблем сві-
тової геополітики. ■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Є тільки два моменти, які якоюсь мірою дозволяють 
Москві претендувати на особливе місце в світі, більш 
«високе», ніж, наприклад, у Індії чи Мексики. Це 
— успадковане РФ від СРСР місце постійного члена 
Ради Безпеки ООН і, ще більшою мірою, потужний 
ядерний потенціал.

Олекса ПІДЛУЦЬКИЙ МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ

Химера із центром у Москві
У світовому господарстві роль Росії 
є доволі незначною і проявляє виразну 
тенденцію до подальшого скорочення

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Один iз виконавців 
ролі агента Джеймса 
Бонда, британський ак-
тор Роджер Мур помер 
в Швейцарії у 89 років, 
повідомляє його роди-
на у «Твіттері». Родичі 
уточнюють, що він по-
мер після «короткої, але 
відважної боротьби з ра-
ком». У заяві його діти 
написали: «Спасибі тобі 
за те, що був собою, і був 
дуже особливим для ба-
гатьох інших людей». 
 Роджер Мур за період 
1973-1985 років зіграв 
Бонда в семи фільмах 
«бондіани», більш ніж 
наступні четверо вико-
навців ролі агента Її Ве-
личності: «Живи і дай 
померти» (1973), «Лю-
дина з золотим пісто-
летом» (1974), «Шпи-
гун, який мене любив» 
(1977), «Мунрейкер» 
(1979), «Лише для твоїх 
очей» (1981), «Восьми-
ніжка» (1983) та «Вид 
на вбивство» (1985).
 Роджер Мур був та-
кож сценаристом і про-
дюсером. Він знявся в 
кількох десятках інших 
фільмів, пригодниць-
ких і романтичних, але 
славою завдячує пере-
дусім «бондіані». Після 
виходу на пенсію з ролі 

агента 007 Мур зайнявся 
благодійністю. Бажан-
ня допомагати іншим 
до нього прийшло піс-
ля зйомок одного з бон-
дівських фільмів в Індії, 
де він побачив, за якою 
жебрацькою межею жи-
вуть люди. З 1991 року 
Мур був Послом доброї 
волі ЮНІСЕФ. Написав 
кілька книжок. Коро-
лева Єлизавета ІІ надала 
йому лицарський титул. 
У 1999 та 2003 роках 
його відзначали Орде-
ном Британської Імпе-
рії. Сера Роджера похо-
вають у Монако, повідо-
мили діти актора. А їх у 
Роджера Мура, який був 
чотири рази одружений, 
троє. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Кориговування конституцій з 
метою збереження чи зміцнення 
влади є улюбленим прийомом то-
талітарних правителів — від «віч-
них» керманичів Середньої Азії до 
Білорусі і Туреччини. Таким шля-
хом вирішив піти і президент-мар-
ксист Венесуели Ніколас Мадуро, 
оскільки країна ось уже два місяці 
буквально кипить масовими народ-
ними виступами з вимогами його 
відставки та проведення достроко-
вих демократичних виборів. 
 Мадуро запускає суперечливий 
процес змін до Конституції, аби не 
допустити перемоги опозиції на 
виборах у регіонах та попередити 
власне падіння. Центрвиборчком 
Венесуели 23 травня заявив про 
намір провести вибори установчих 
зборів у липні з метою внести змі-
ни до Конституції країни. До кон-
ституційної асамблеї, за задумом 
Мадуро, мають увійти 364 члени, 
обранi за територіальним принци-
пом, 8 — від індіанських народів 
та 168 — від різних суспільних 
груп, усього 540 осіб. Президент 
Ніколас Мадуро висунув пропози-
цію, щоб третину від складу уста-
новчих зборів становили представ-
ники спеціальних округів та ор-
ганізацій, як то проф спілки або 
об’єднання пенсіонерів, які є кон-
трольованими президентською ад-
міністрацією.

 Опозиція заявила, що такі гру-
пи складаються передовсім з пред-
ставників правлячої Соціалістичної 
партії і що такий спосіб організації 
ви борчого процесу посприяє вигід-
ному для влади результату виборів. 
Установчі збори матимуть право, 
зокрема, відмовитися від проведен-
ня виборів у регіонах, запланованих 
на грудень поточного року, пише ін-
формагенція «Ассошiейтед Пресс». 
Минулого року уряд відтермінував 
проведення регіональних виборів, 
у яких опозиційні сили мали висо-

кі шанси перемогти правлячу пар-
тію.
 У Венесуелі тривають масові ан-
тиурядові акції з вимогою провес-
ти вибори президента. За два міся-
ці під час сутичок демонстрантів iз 
поліцією загинули щонайменше 53 
особи. Венесуела переживає глибо-
ку кризу. Внаслідок падіння світо-
вих цін на нафту, а також неефек-
тивного урядування в країні бракує 
продовольства, спостерігаються гі-
перінфляція та значне зростання 
рівня злочинності. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Британська поліція повідоми-
ла прізвище терориста-самогуб-
ця, який підірвав себе в зоні прода-
жу квитків спортивно-концертної 
зали «Манчестер Арена». «Я можу 
підтвердити, що чоловік, якого пі-
дозрюють у здійсненні цього звірс-
тва, є 22-річним Салманом Абеді», 
— повідомив у вівторок, 23 трав-
ня, констебль  поліції графства Ве-
ликий Манчестер Ієн Хопкінс. За 
його словами, для правоохоронних 
та антитерористичних органів важ-
ливо встановити: діяв нападник са-
мотужки чи був частиною терорис-
тичної мережі.  
 Згідно з інформацією британсь-
ких ЗМІ, Абеді народився у Ман-
честері в сім’ї виходців iз Лівії, 
які втекли з батьківщини, ряту-
ючись від режиму колишнього 
лівійського лідера Муаммара Кад-
дафі. Як пише видання «Дейлі 
Телеграф», сім’я Абеді жила у 
районі Фаллоуфілд на півдні Ман-
честера впродовж щонайменше де-
сяти останніх років. У Манчестері 
мешкає найбільша у Великобри-
танії лівійська громада, яка, за да-
ними Бі-Бі-Сі, нараховує близь-
ко 16 тисяч осіб. За даними газети 
«Гардіан», Абеді та його брат були 
відомими поліції та службам безпе-
ки Великої Британії як фанатики-
ісламісти. Брат Салмана нещодав-
но відвідував Лівію.
 Нагадаємо, ввечері у понеді-
лок у концертному холі «Манчес-
тер Арена» після виступу амери-
канської співачки Аріани Гран-
де пролунав вибух — загинули 22 

особи, ще 59 отримали поранення. 
Серед загиблих та поранених є ба-
гато дітей та підлітків, досі триває 
ідентифікація жертв. Однією з пер-
ших ідентифікованих жертв ста-
ла восьмирічна Саффі Роуз Руссос, 
яка прийшла на концерт разом зі 
своєю мамою та сестрою. Польсь-
кі ЗМІ повідомили вчора, що серед 
загиблих є двоє громадян Польщі, 
а ще один поляк поранений. Мініс-
терство закордонних справ Украї-
ни заявило, що українців серед пос-
траждалих унаслідок вибуху в Ман-
честері немає. 
 Після теракту в Манчестері 
прем’єр-мініст Великобританії Те-
реза Мей у супроводі констебля Іє-
на Хопкінса відвідала місце тра-
гедії та попередила про те, що за 
атакою може стояти ширше коло 
осіб, ніж імовірний підозрюваний. 
Британські спецслужби у вівто-

рок, 23 травня, підвищили рівень 
терористичної загрози до найви-
щого — «критичного». Цей п’ятий 
рівень терористичної загрози озна-
чає, що новий теракт може відбу-
тися будь-якої хвилини. Поперед-
ній, «серйозний», четвертий рівень 
загрози означав, що терористична 
атака є дуже ймовірною. Правоохо-
ронці припускають, що теракт ор-
ганізувала група осіб, яка може та-
кож готувати нові напади. Востан-
нє рівень терористичної загрози у 
Великобританії був настільки ви-
соким у 2007 році, після того, як 
двоє чоловіків на палаючій ма-
шині в’їхали у термінал аеропорту 
в Глазго.
 Європейські аналітики зазнача-
ють, що ісламський тероризм в Єв-
ропі здобуває нове потворне облич-
чя. Його мішенню стають найнеза-
хищенішi — невинні діти. ■

ВТРАТИ

Перший із Бондів
Помер актор Роджер Мур, який 
виконував роль агента 007 у семи 
фільмах «бондіани»

■

Після «бондіани» 
Роджер Мур займався 
благодійністю. 

❙
❙
❙

Вашингтон назвав 
Голодомор геноцидом 
 Сенат американського штату 
Вашингтон схвалив резолюцію, 
в якій Голодомор називають ак-
том геноциду проти українсько-
го народу. «Голодомор був ге-
ноцидом, здійсненим Йосипом 
Сталіним та радянським режи-
мом проти українців», йдеться 
в документі, який ухвалили од-
ноголосно. Наразі День пам’яті 
жертв Голодомору офіційно виз-
наний законодавчими органами 
кількох штатів, зокрема Калі-
форнії, однак у цих докумен-
тах Голодомор не називають ге-
ноцидом. Лобіювала ухвалення 
резолюції українська діаспора на 
чолі з почесним консулом Украї-
ни у штатах Вашингтон та Орегон 
Валерієм Голобородьком, проти 
ухвали документа  виступали 
представники російської діаспо-
ри штату.

Трамп побував у Папи 
 Президент США Дональд 
Трамп зустрівся у Ватикані з Па-
пою Римським Франциском. Зус-
тріч понтифіка і президента три-
вала близько 30 хвилин.  Після 
аудієнції Трамп провів перегово-
ри з президентом Італії Серджіо 
Маттареллою і прем’єр-мініс-
тром Паоло Джентілоні. У Рим 
Трамп прилетів з Ізраїлю, де 
закликав сторони конфлікту на 
Близькому Сході досягти комп-
ромісу заради миру. З Італії аме-
риканський президент попрямує 
до Брюсселя для переговорів із 
керівниками Європейського Со-
юзу і НАТО. Потім він знову по-

вернеться в Італію, де 25 травня 
візьме участь у саміті «Великої 
сімки» на Сицилії.

Греки без пенсії
 У Греції від часу прове-
дення у травні минулого року 
пенсійної реформи на вимо-
гу кредитодавців без нарахо-
ваної пенсії залишаються біль-
ше 60 тисяч осіб. Люди зібрали 
документи на отримання пенсії, 
але службовці до цього часу не 
встановили, як же її нараховува-
ти. Вина передусім — депутатів 
парламенту, які чітко не визна-
чили, як і в яких грошових обся-
гах нараховувати пенсію, і уря-
ду, який на вимогу Заходу про-
водить чергові урізання розміру 
пенсій. Лише цього місяця пенсії 
в Греції були зменшені приблиз-
но на  20%, а за останній рік — 
навіть на 30%. Пенсійна рефор-
ма піддається різкій критиці всі-
ма прошарками суспільства, ос-
кільки особа, яка має більший 
трудовий стаж, але склала по-
дання на отримання пенсії піс-
ля травня 2016 року, має отри-
мувати нижчу пенсію, ніж осо-
ба з меншим стажем, яка вийш-
ла на пенсію за кілька місяців 
до травня 2016 року. Лише цьо-
го тижня з’явилося додатко-
ве роз’яснення про порядок на-
рахування пенсій після трав-
ня 2016 року, хоча і в ньому до 
кінця не розкриті окремі питан-
ня. Але воно все ж розблоковує 
шлях до нарахування пенсій ти-
сячам пенсіонерів, які місяцями 
залишалися без засобів до існу-
вання. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ТОТАЛІТАРИЗМ

Конституція під президента
Венесуельський диктатор хоче утриматися при владі, переписавши 
основний закон 

■

Упродовж двох місяців у Венесуелі не вщухають протести.❙

ТЕРОРИЗМ

Знову вжалила пригріта змія
Теракт у Манчестері здійснив виходець iз родини біженців 

■

Рівень терористичної загрози у Британії підняли до найвищого рівня.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

В Україні продовжує дешевшати іно-
земна валюта. Тенденція, позитивна 
для більшості українців — за винятком 
хіба що експортерів — протримається 
ще принаймні тиждень-другий. Надалі 
експерти очікують стабілізації курсу і, 
можливо, плавного послаблення гривні. 
Відтак саме зараз найкращий час, аби 
купувати валюту. Насамперед долар. 
Який днями упав щодо євро.

Гривня міцнішає з кожним днем
 Станом на вчорашній день Націо-
нальний банк України вкотре зміцнив 
курс нашої національної валюти. Цього 
разу на 4 копійки щодо американського 
долара. Відтак курс гривні встановився 
на рівні 26,3 гривнi за долар. Євро про-
давали за 29,5 гривнi. За 10 російських 
рублів давали 4,65 гривнi. 
 Сприяли цьому торги на міжбан-
ківській валютній біржі у вівторок, які 
завершилися на рівні 26,28—26,30 грив-
нi. Учора тенденція до укріплення грив-
ні продовжилася. Коли цей номер готу-
вався до друку, «зелений» надалі «про-
сідав» — до 26,26—26,27 грн. за долар. 
Євровалюта на відкритті міжбанку по-
дешевшала одразу на 13 копійок: після 
вчорашніх 29,50 встановився курс 29,37 
гривнi. 
 Аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб 
аналізує перебіг затяжного «доларопа-
ду». «У перші два тижні травня, на які 
припало багато святкових днів, курс до-
лара тимчасово стабілізувався, але мину-
лого «повноцінного» тижня він знову по-
вернувся до зниження, подешевшавши у 
межах 0,2-0,5%, — сказав експерт. — За 
тиждень офіційний курс долара США, що 
його встановлює НБУ, знизився із 26,47 
до 26,37 гривнi, або на 0,4%. Середньо-
зважений курс на міжбанку опустився на 
0,5%. На готівковому ринку купівля зни-
зилася на 0,2%, а продаж — на 0,3%». 
 При цьому спред, тобто різниця між 
курсом купівлі та продажу валюти, зни-
зився із 1,1% до 0,9%. А подібна тенден-
ція є яскравим свідченням стабілізації 
ринку, затишшям на ньому та певним 
домінуванням пропозиції над попитом.  

Євро в Україні: не «зрада», 
а зростання через Трампа
 Чи не єдиним винятком із загальної 
картини стало деяке подорожчання єв-
ровалюти — на тлі здешевшання долара. 
За тиждень євро подорожчало на понад 
50 копійок! Із 28,41—28,98 до 28,92—
29,51 гривнi. 
 Утім, як відзначають аналітики, 
«зрадою» тут і не пахне. «У цій тенденції 
немає нічого специфічного для українсь-
кого ринку, — продовжує Вадим Іосуб. 
— Адже європейська валюта зростає у 
цілому світі, в тому числі й щодо амери-
канського долара».  
 Так, за останні десять днів євро по-
дорожчало щодо долара із 1,08 до 1,12. 
Що становить понад 3%. Європейська 
грошова одиниця зростала цілий мину-
лий тиждень, унаслідок чого її курс по-
вернувся до рівня листопада минулого 
року. «Головні причини зростання євро 
— поява цілої низки сильних макроеко-
номічних даних із ЄС, зокрема зростан-
ня позитивного сальдо Євросоюзу, на 
тлі відверто слабкої статистики із США. 
Йдеться про інфляцію, роздрібні про-
дажі та будівництво нових об’єктів, — 
продовжує Іосуб. — На це накладають-
ся численні перманентні скандали нав-
коло фігури американського президен-
та Дональда Трампа». 
 Отже, сьогоднішнє зростання євро на 
українському ринку — це всього лише 
віддзеркалення процесів, які відбува-
ються на світових валютних ринках. 

«Жодного зв’язку із безвізом чи збіль-
шенням попиту на європейську валюту, 
який нібито виник через відкриття кор-
донів, ця тенденція не має, — наголошує 
аналітик «Альпарі». — Як тільки євро 
почне знижуватися на світових ринках, 
воно одразу подешевшає і щодо гривні в 
Україні».  

Тижні найдешевшого долара
 Найпопулярніше питання українців, 
які хотіли би купити валюту, але вичі-
кують, коли вона буде найдешевшою, 
— до якої позначки дешевшатиме у на-
шій країні долар? Аналітики сходять-
ся на думці: сьогодні ми маємо найни-
жчий курс іноземних валют щодо грив-
ні за весь останній період. Така ситуа-
ція протримається ще тиждень, може, 
два. Надалі слід очікувати стабілізації 
курсу, а можливо, і деякого послаблен-
ня курсу гривні. 
 Причини цьому — і об’єктивні, і 
суб’єктивні. З одного боку, завершиться 
сприятливий для валютного курсу при-
плив коштів до України, а по-друге, На-
ціональний банк є неоголошеним про-
тивником високого курсу гривні і свої-
ми діями не дозволяє їй надмірно укріп-
люватися. 
 Аналітик «Форекс-Клубу» в Україні 
Андрій Шевчишин вважає, що укріп-
лення гривні впродовж останніх тиж-
нів мало ситуативний характер. «Є «Єв-
робачення», є Чемпіонат світу з хокею, 
які зумовили локальний приплив валю-
ти. Все це сформувало базу для поточно-
го ослаблення курсу долара й укріплен-
ня гривні», — стверджує він. Також, за 
словами експерта, варто взяти до уваги 
так звані «травневі», коли люди часто 
продають валюту. 
 Дякує головному пісенному конкур-
су Європи за високий курс української 
гривні й фінансовий аналітик Віталій 

Шапран. І додає ще одну важливу скла-
дову: конфіскацію 1,5 мільярда доларів 
оточення Януковича на їхнiх рахунках 
в «Ощадбанку». 
 Утiм дія всіх перелічених тут фак-
торів уже фактично добігла кінця. І курс 
гривні опинився перед зовсім іншими 
явищами. Які гратимуть, навпаки, проти 
стабільної гривні. Йдеться, насамперед, 
про надійність припливу валюти. «Євро-
бачення» завершилося, а Україна про-
довжує залишатися сировинною краї-
ною, а отже, надходження валюти зале-
жить від стабільності цін на сировину на 
світових ринках. А також сезонного фак-
тору: навесні і влітку гривня укріплюєть-
ся, а восени, коли починається пік діло-
вої активності, падає.
 Раніше, як стверджують експерти, 
інші галузі економіки підстраховували 
ці ризики. Наприклад, машинобудуван-
ня. Яке мало залежало від сезонних фак-
торів. Але коли промвиробництво в Ук-
раїні стабільно демонструє мінус, вести 
мову про вплив цього складника на ста-
більність валюти вже не доводиться.
 Окрім того, кожної осені Україна 

традиційно стикається із «несподіва-
ною» необхідністю закуповувати енерго-
ресурси. За валюту, якої у нас через по-
гану роботу економіки, традиційно об-
маль.

Нацбанк проти сильної гривні  
 Відтак гривня рано чи пізно поч-
не дешевшати. Питання — коли? Восе-
ни, як одностайно стверджують експер-
ти, втримати курс на нинішньому рівні 
не вдасться. Але більшість із них пере-
конані, що тренд донизу стартує значно 
раніше, ніж настануть перші холоди. 
 По-перше, проти сильної гривні тра-
диційно «грає» Національний банк Ук-
раїни. І як показує досвід, коли гривня 
починає укріплюватися, НБУ виходить 
на міжбанк із купівлею великих сум ва-
люти. Для поповнення золотовалютних 
запасів. І подібними діями регулятор не 
дозволяє курсу надалі зростати. 
 Подібну ситуацію експерти констату-
вали у вівторок. НБУ вийшов на міжбанк 
із «тихою» інтервенцією з купівлі валю-
ти — шляхом запиту кращого курсу. І 
таким чином стримав долар від сильно-
го просідання. Так що незначне падіння 
«зеленого» на торгах, яке ми бачили по-
завчора, — це заслуга регулятора. І якби 
не послідовники пані Гонтаревої, «бакс» 
в Україні упав би значно сильніше, а від-
так і євро подорожчало би не так суттє-
во…
 Тож більшість експертів упевнена: 
проти несприятливих тенденцій і НБУ 
українська гривня довго триматися не 
зможе. І курс почне падати. Питання — 
коли і на скільки. 

Плюс проти мінуса 
 Частина аналітиків вважає, що голов-
ні події стануться влітку. Якраз після 
оприлюднення даних про збитки внаслі-
док блокади ОРДЛО. За деякими дани-
ми, вона може становити 1,8 млрд. до-
ларів експортної виручки у галузі гірни-
чо-металургійного комплексу. Ця «дір-
ка» зможе суттєво натиснути на нашу 
національну валюту. 
 «Східний фактор» може послабити 
гривню до 28,5 грн. за долар. Сприятиме 
цьому і рівень інфляції. Адже вважаєть-
ся, що курс нацвалюти впаде у річному 
вимірі не менше, ніж становитиме цей 
показник. А інфляція, на думку уряду, 
у 2017 році має наблизитися до показни-
ка 10,4%. 
 Додаткові фактори ризику для грив-
ні — дефіцит платіжного балансу, який 
у річному вимірі має, як передбачаєть-
ся, становити 3-4 млрд. доларів. З іншо-
го боку, золотовалютні запаси дозволя-
ють витратити 1-2 мільярди доларів на 
підтримку курсу. Втім тривалого ефек-
ту такі дії не матимуть. Але, як би там 
не було, вони є цілком можливими, — 
а особливо у випадку дочасних парла-
ментських виборів, що можуть відбути-
ся восени. У цьому випадку влада піде 
на все, аби подарувати народові дешевий 
долар. Але дешевим такий долар може 
бути недовго.  
 Щоправда, уряд і парламент мають 
у своїх руках і серйозніші козирі, аби 
втримати курс гривні, не лише «спалю-
ючи» на міжбанку вільноконвертовану 
валюту. І якщо запустити промисловість 
в один момент влада не зможе, то вико-
нати свою обіцянку перед МВФ і провес-
ти пенсійну та земельну реформу — ціл-
ком. 
 Це зможе залучити до країни достат-
ній обсяг іноземної валюти. І не лише 
для того, аби підтримати курс. ■

НАШІ ГРОШІ

Час для «бакса»
Аналітики стверджують, що сьогодні встановився найвищий курс гривні 
щодо іноземних валют: найсприятливіший момент для купівлі долара

■

А ТИМ ЧАСОМ

Банк через суд
 Національний банк України обурений рішеннями судів про повернення братам Суркісам — влас-
никам «Акцент-Банку» («А-Банк») — 1,4 мільярда гривень, які ця фінустанова втратила після бан-
крутства «Приватбанку». 
 Раніше, нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним угоду купівлі-про-
дажу акцій «Приватбанку» Мінфіном. Також суд скасував рішення Нацбанку про визнання «А-Бан-
ку» особою, пов’язаною з «Приватбанком». Суд також скасував рішення регулятора про те, що бра-
ти Суркіси є особами, що пов’язані із «Приватом». Відтак державна фінустанова має повернути 
«А-Банку» 1,047 мільярда гривень, 266 тис. доларів, 7884 євро. Також із «Приватбанку» вирішили 
стягнути списані під час націоналізації 364 мільйони гривень. 
 НБУ зазначив, що всі ухвалені рішення щодо «Приватбанку» були ухвалені винятково в рамках 
спеціальної процедури, передбаченої ст. 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб». Також Нацбанк має намір звертатися до судів вищих інстанцій з оскарженням цих рішень і 
заявляє, що він абсолютно впевнений у законності проведеної процедури bail-in. 

■

ЗАПЕВНЕННЯ

«Кити» вже не падатимуть
 У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб до кінця нинішнього літа не очікують банкрутств вели-
ких банків. Хоч і відзначають розбалансованість трьох фінансових установ із російським капіталом. 
 «Супервеликих банків не очікуємо. Є банки, які не можуть виконати вимоги щодо капіталізації. 
Тому ми не розслабляємося, живемо під час кризи. Разом iз НБУ робимо аналіз», — сказав ди-
ректор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін. 
 Утiм банки країни-агресора можуть, на його думку, створити певну турбулентність на фінансо-
вому ринку країни. «Ми готувалися до гіршого сценарію. Зараз бачимо, що там ситуація стабілізу-
валася, роблять правильні кроки щодо виходу з кризи: щось намагаються продати... У нас немає 
стовідсоткової впевненості щодо цих фінустанов», — зауважив Ворушилін. 
 «Росбанки», за його словами, у старому форматі працювати на ринку вже не будуть, знайдуть 
шляхи виходу з країни. «Хочеться, щоби вони пішли цивілізовано, з мінімальними втратами для 
фінансового сектора нашої країни», — підсумував чиновник. 

■

Схоже, українці мають хороший шанс купити валюту за «акційною» ціною.❙



Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 «Останнім часом люди стали інертні, 
але цього разу ніхто не лишився байду-
жим: чи не всі по черзі виходили на вули-
цю. Одні чергували біля під’їздів із 8-ї по 
9-ту годину, інші — з 9-ї по 10-ту.  Пред-
ставники ПАТ «Полтавагаз» прибули, 
аби  встановити будинковий вузол облі-
ку газу, о пів на 11-ту. Ми  стали стіною й 
не впустили їх до будинку. Газовики нам 
ще й подякували за толерантність: «Спа-
сибі, що не побили. Бо мешканці інших 
будинків нерідко нас із палицями зустрі-
чають», — розповідає мешканка житло-
вого будинку №54, що на вул. Європейсь-
кій, Ізабелла Ярошенко. 
 «Газове» питання для Ізабелли Ми-
хайлівни дуже болюче. Відколи не стало 
її чоловіка, вона мешкає у квартирі сама, 
проте, окрім неї, тут прописані ще четве-
ро осіб: син, донька та двоє онуків. Тож 
нерідко жінка отримує від ПАТ «Полта-
вагаз» платіжки, в яких вказана солідна 
сума заборгованості. А все тому, що на-
раховують плату за споживання природ-
ного газу не на одну особу, а на п’ятьох. 
«Таким чином, кожні півроку  я змушена 
доводити, що насправді мешкаю в оселі 
сама: подавати ось такий акт за підписа-
ми сусідів, а також начальника ЖЕКу 
про те, що четверо осіб лише прописані 
в моїй квартирі, — показує папери моя 
співрозмовниця. — Окрім цього, прикла-
даю ксерокопії  паспортів сина та донь-
ки, а також свідоцтв про народження 
онуків».
 Виходом для пенсіонерки стало б вста-
новлення квартирного лічильника при-
родного газу. Із заявою про це вона й звер-
нулася торік до ПАТ «Полтавагаз» і отри-
мала відповідь: оскільки, мовляв, у 2017 
році індивідуальними приладами облі-
ку природного газу будуть обладнані всі 
квартири житлових багатоповерхівок, то 
вам також встановлять його згідно з чер-
гою. Ізабелла Михайлівна й заспокоїла-
ся.  «Аж нещодавно суботнього ранку ви-
ходимо з будинку, а біля під’їзду висить 
оголошення про те, що в понеділок поста-
чання природного газу буде призупине-
но у зв’язку зі встановленням будинково-
го вузла обліку, — продовжує розповідь  
жінка. — Ми заметушилися й, зібрав-
ши підписи,  надіслали до ПАТ «Пол-
тавагаз» звернення про свою незгоду зі 
встановленням будинкового газового лі-
чильника, натомість просили встановити 
в квартирах індивідуальні прилади облі-
ку природного газу. І отримали відповідь 
на трьох аркушах...»
 У листі за підписом першого заступ-
ника голови правління ПАТ «Полтава-
газ» Сергія Мокрого нагадується, що, 
«згідно зі статтею 19 Конституції Ук-
раїни, правовий порядок у нашій країні 
ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законо-
давством». Водночас далі зазначається, 
що, згідно з постановою НКРЕКП, «ба-
лансоутримувач  не може відмовити опе-
ратору газорозподільних мереж в органі-
зації та встановленні будинкового вузла 
обліку природного газу, якщо ці заходи 
здійснюються за рахунок останнього... 
У разі неврегулювання  зазначених пи-
тань газопостачання такому будинку, 
групі будинків, групі споживачів може 
бути припинено, відповідно до законо-
давства. У разі незгоди власника квар-
тири розраховуватися за спожитий газ 
за показаннями будинкового вузла облі-
ку він може встановити квартирний га-
зовий лічильник  за власні кошти». Ви-
сновок такий: «підстави для задоволен-
ня звернення мешканців житлового бу-
динку №54, що на вулиці Європейській 
у Полтаві, щодо незгоди зі встановлен-
ням будинкового лічильника відсутні. 
Оскільки питання встановлення насе-
ленню будинкових вузлів обліку при-
родного газу врегульоване  Законом Ук-
раїни «Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу», постановами 
Кабінету Міністрів та Національної ко-
місії, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних 
послуг, а перелік багатоквартирних бу-
динків у Полтаві (куди внесено й буди-
нок №54 на вулиці Європейській), які 
необхідно обладнати будинковими газо-

вими лічильниками, затверджений тією 
ж НКРЕКП, незгода власників квартир 
зазначеної висотки розраховуватися за 
спожитий природний газ за показника-
ми будинкового лічильника та вимога 
встановити за рахунок ПАТ «Полтава-
газ» прилади обліку кожному спожива-
чу суперечить вимогам Конституції та 
законів України й не може бути задово-
лена». А далі ще раз наголошується, що 
«обсяги спожитого природного газу  виз-
начаються за показаннями будинково-
го вузла обліку з подальшим розподілом 
його між споживачами пропорційно до 
кількості осіб, зареєстрованих у кварти-
рі або іншому ізольованому житловому 
приміщенні».
 Отже, недаремно Ізабелла Ярошенко 
так переймається цим питанням. «Нам 
говорять: хочете встановити квартир-
ний газовий лічильник — готуйте 4 ти-
сячі гривень. У нашому житловому бу-
динку зі 108  квартирами 86 належить 
пенсіонерам. Як гадаєте, вони потягнуть 
таку суму чи ні? — ставить Ізабелла Ми-
хайлівна риторичне запитання. — Тому 
ми отут кістьми ляжемо під будинком, 
але встановити будинковий газовий лі-
чильник не дамо».
 «Це таке складне питання, що не 
дай Боже! — приєднується до розмови 
іще один мешканець житлового будин-
ку №54 Володимир Ребека. — Люди з 
нашої багатоповерхівки  ніколи не пого-
дяться на оту «зрівняйлівку», яку про-
понує ПАТ «Полтавагаз». Бо всі сім’ї, 
які населяють будинок, не схожі одна 
на одну. У кожного з нас різні потреби 
й, відповідно, різне споживання природ-
ного газу. От я мешкаю у квартирі сам, 
син проживає окремо. Можу за день зва-
рити на газовій плиті сосиску чи яйце, 
закип’ятити воду в чайнику. А сусід, 
скажімо, цілий день пече пиріжки й но-
сить продавати на ринок, який поряд. То 
хіба можна нас зрівняти? Не забувайте й 
те, що в нас багато квартир використову-
ються  як готельні номери — їх винайма-
ють, як правило, студенти-іноземці (тут 
поряд медична академія, де вони навча-
ються), а зареєстрований у такому жит-
лі тільки власник, на якого й нарахову-
ватиметься плата за спожитий газ. Це 
виходить колгосп: наприклад, я вико-
ристав природний газ, а хтось за мене за-
платить. Вихід — тільки у встановленні 
індивідуального газового лічильника». 
Консенсус, на думку Володимира Кін-
дратовича, може бути такий: «Звісно, 
якщо газопостачальне підприємство має 
матеріальні труднощі, я згоден придба-
ти лічильник за власний кошт, а газови-
ки нехай би його встановили. Тим паче  

що сам лічильник коштує 700—800 гри-
вень, а решта — то «накрутки». Я ціка-
вився, за що вони деруть отакі гроші. 
Думаєте, хтось мені пояснив? Таємни-
ця, покрита темрявою. Так само хочуть 
ввести й абонплату за споживання при-
родного газу: якщо твоє житло підклю-
чене до газорозподільної мережі — пла-
ти, нікого не хвилює: використовуєш  ти 
його чи ні. Я порахував:  якщо абонпла-
ту таки введуть, мені доведеться відмо-
витися від газової  плити й перейти на 
електроплитку». — «За що іще не вима-
гають плати, так це хіба що за повітря», 
— обурюється Ізабелла Михайлівна.
 Мешканці багатоповерхівки №54 
ремствують і на те, що в сусідніх бу-
динках №48 та №56 індивідуальні лі-
чильники газопостачальне підприємс-
тво таки встановило, бо там мешканці, 
окрім газової плити, мають ще й колон-
ку. «А раз у нас тільки плита, — роблять 
висновок, — то ПАТ «Полтавагаз» пора-
хувало, що встановлювати квартирні лі-
чильники невигідно».
 Не вдалося встановити будинковий 

вузол обліку природного газу і в житло-
вому будинку №44: тут мешканці  так 
само виступили проти його облаштуван-
ня. Тож газовики змушені були ретиру-
ватися. 
 «Просто потрібно виконувати Закон 
України 2011 року «Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу», 
в якому чорним по білому написано, що 
до 1 січня 2018 року всі квартири мають 
бути обладнані індивідуальними газови-
ми лічильниками, — вважає мешканець 
будинку №44 Олександр Ємельянов. — 
А газопостачальне підприємство, схоже, 
вирішило обрати спрощену схему: вста-
новити один лічильник на житловий бу-
динок. Щоб було, як  кажуть, і дешево, і 
сердито. Але це неправильно. Кожен має 
платити за спожитий газ. Чому я пови-
нен розраховуватися ще й за газ, вико-
ристаний сусідом? Скажімо, в кожному 
під’їзді нашої багатоповерхівки меш-
кають студенти-іноземці (от і в нашому 
під’їзді їх 15). Ні для кого не секрет, газ 
вони використовують не в тих обсягах, 
за які платять. Таким чином, має бути 
тільки індивідуальний облік споживан-
ня блакитного палива. До речі, у згада-
ному мною законі зазначається: якщо до 
початку наступного року індивідуальні 
газові лічильники не будуть встанов-
лені, то оплата за спожитий газ відбу-
ватиметься за чинними тарифами. Там 
жодних санкцій, якими нас лякають га-
зовики, не передбачено. Я дуже уважно 
прочитав цей закон». ■
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Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i ко-
леги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 червня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

СПРОТИВ ■

Газовий «колгосп» — 
справа добровільна
Мешканці житлових багатоповерхівок, дружно вийшовши на вулицю, 
не дозволили газовикам встановити будинкові лічильники

Полтавський проти-ГАЗ. ❙
Фото з сайта excl.com.ua. ❙

А ТИМ ЧАСОМ ■

 Подібні випадки, коли містяни повстають проти 
встановлення будинкових вузлів обліку природно-
го газу, в Полтаві непоодинокі. Тож, аби зняти со-
ціальну напругу, пов’язану зі встановленням будин-
кових вузлів обліку споживання природного газу, 
на останній сесії Полтавської обласної ради депу-
тати підтримали звернення до Президента України, 
Прем’єр-міністра  та очільника НКРЕКП щодо вре-
гулювання цього болючого питання.



10 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 25 ТРАВНЯ 2017 ЕКОЛОГІЯ

Площа перетину
 Чи можна знайти більш вдячну тему, 
однаково прийнятну навіть для конф-
ліктуючих сторін, ніж тема збережен-
ня життєвого середовища? Навіть під 
час військових дій у природних басей-
нах спільного використання доводиться 
шукати компромісних рішень, аби в га-
рячці протистоянь не знищити остаточ-
но спільні природні цінності. Зреш тою, 
тільки в цивілізованому діалозі можна 
розповісти, і як окупаційні видобувачі 
гравію нищать унікальні кримські во-
дойми, і як українські енергомонополіс-
ти псують недолугими проектами течію 
Дністра, і як у Грузії рішучою забороною 
використовувати поліетиленові упаков-
ки намагаються відновити цілющі кав-
казькі джерела. 
 Інститут Молдови Лейпцизького уні-
верситету зумів організувати для еко-
журналістів з України, Вірменії, Мол-
дови, Грузії та Росії чимало цінних зус-
трічей на найвищому рівні, про які, за 
словами німецьких учасників проекту, 
більшість iз них тільки мріють. У Мініс-
терстві охорони довкілля, яке цілеспря-
мовано розташували на землях Східної 
Німеччини, вчені та держслужбовці 
предметно ділилися досвідом вирішен-
ня проблем із питною водою, сміттє-
вими відходами, введенням в експлу-
атацію очисних споруд на індустріаль-
них «монстрах», які є основними доно-
рами як місцевих, так і федеральних 
бюджетів. У Міністерстві закордонних 
справ — участю Німеччини в ініціати-
вах по безпеці у зв’язку з глобальними 
змінами клімату. В німецькому пред-
ставництві руху «Ґрінпіс» та «Репорте-
ри без кордонів» — інформацією про об-
мін даними та взаємопідтримкою, в тім 
числі й у журналістському середовищі, 
яка нерідко рятує життя. Це все — пло-
щини перетину, які допомагають зро-
зуміти, що пошук спільних інтересів у 
природному й соціальному різноманітті 

значно продуктивніший за ультиматуми 
і спроби зазіхнути на чиїсь території чи 
пріоритети.

Крок за кроком
 На відміну від уявлень більшості 
учасників проекту з пострадянських 
країн, самі німці, утримуючи стабіль-
не лідерство в царині екобезпеки, да-
лекі від почивання на лаврах. Вони не 
соромляться визнавати, що чимало ко-
рисних ініціатив, які спочатку отрима-
ли підтримку суспільства, часто зали-
шаються формальними.Скажімо, міф 
щодо роздільного збирання сміття в Ні-
меччині розпався, коли самі ж німець-
кі журналісти провели розслідування і 
встановили, що сміттєзбиральні маши-
ни нерідко змішують попередньо роз-
ділені мешканцями міст відходи, на-
валюючи все до купи. А деякі особливо 

шкідливі відходи через відсутність при-
кордонного контролю в Шенгенській 
зоні нерідко опиняються на територіях 
суміжних держав (привіт львівсько-
му муніципалітету!)... Місцеві вчені і 
громадськість обурені злиттям велико-
го монополіста хімічної промисловості 
«Байєр» зі стонадцять разів проклятою 
пересічними німцями «Монсантою» з ії 
людиновбивчим «агентом оранж» (про-
тотипом сучасного раундапу)... Проте 
улюблена німецька стратегія «малень-
ких кроків» робить свою справу: як у 
маленьких селищах, так і в найбільших 
містах цієї країни ви швидше отруїтеся 
дорогою імпортною питною водою в гер-
метичній упаковці, ніж набраною з-під 
крана у будь-якому пересічному хостелі. 
Монополія всесвітньо відомих автомо-
більних концернів автоматично втрачає 
авторитет, якщо з’ясується, що котрась 

з її очисних споруд не відповідає висо-
ким місцевим екостандартам. А чинов-
ник, спійманий на найменших коруп-
ційних поблажках для обраних осіб, чи, 
не дай Боже, для себе, коханого, блиска-
вично поплатиться кріслом, а головне (!) 
— репутацією...
 Чому саме Інститут Молдови став 
своєрідним локомотивом у налагоджен-
ні екологічного діалогу між постсовко-
вими спільнотами? Певно, не останньою 
чергою завдяки вченим-емігрантам, які 
свого часу мали нагоду відчути всю пе-
чаль соцреалізму, де «всьо вокруг кол-
хозноє» стає жорсткою іронією для будь-
яких любителів халявного використан-
ня природних ресурсів. Коли прожи-
ваєш досвід реанімації спаплюженого 
життєвого простору, з’являється бажан-
ня допомогти відновитися тим, хто так 
схожий на тебе, вчорашнього... ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Ухваливши законопроект 
«Про оцінку впливу на довкіл-
ля», парламент підтримав за-
провадження в Україні прогре-
сивної європейської моделі еко-
логічної оцінки.«Підготовка 
цього закону є гарним прикла-
дом співпраці всіх фракцій ук-
раїнського парламенту та уря-
ду. А його прийняття дало 
можливість нам втілити про-
гресивну, оновлену та проєв-
ропейську модель оцінки впли-
ву на довкілля та виконати Ди-
рективи ЄС», — прокоменту-
вав довгожданну подію міністр 
екології Остап Семерак.
 Це була вже не перша спро-
ба ухвалення українським пар-
ламентом природоохоронних 
актів. Минулого року законо-

проект Верховна Рада схвали-
ла, але пізніше його повернув 
із зауваженнями Президент 
України. Після узгодження та 
доопрацювання акт знову ви-
несли на розгляд парламенту, 
уже результативно. У новій ре-
дакції законопроекту врахо-
вано питання оборони, надз-
вичайних ситуацій, планова-
ної діяльності на території ан-
титерористичної операції, в 

зоні відчуження. Також поси-
лено відповідальність за ко-
рупційні правопорушення, до-
опрацьовані питання участі 
громадськості. «Має бути 
встановлена прозора процеду-
ра оцінки впливу на довкілля. 
Закон відкриває шлях до еко-
логічної відповідальності біз-
несу, чого не було раніше в ре-
аліях України. Без перебіль-
шення, це дуже потужний крок 

до європейських стандартів 
життя», — вважає Семерак. 
 Ухвалення нового Закону 
є вимогою Угоди про асоціа-
цію і є основою імплементації 
«горизонтальних» екологіч-
них директив Європейського 
Союзу.«Запровадження інсти-
туту ОВД дозволить реалізову-
вати положення конвенції Еспо 
та Орхуської конвенції, а та-
кож виконати зобов’язання за 

Угодою про заснування Енер-
гетичного Співтовариства. Це 
важливо, і часу зволікати не 
має, бо справа проти України з 
недотримання зобов’язань уже 
відкрита секретаріатом Енер-
гетичного Співтовариства. За-
грози для довкілля мають бути 
враховані заздалегідь — до по-
чатку ведення планової діяль-
ності, бо попереджати прості-
ше, ніж ліквідовувати наслід-
ки», — нагадав передісторію 
парламентських слухань Ос-
тап Семерак. — Окрема вдяч-
ність неурядовим екологіч-
ним організаціям, Європей-
ській комісії та міжнародним 
партнерам за ефективну спів-
працю та адаптацію законів до 
українських реалій, допомогу 
у пошуку збалансованих рі-
шень». ■

КОНТАКТИ

Зелені світи
Як Інститут Молдови в Німеччині 
налагоджує екодіалоги між країнами 
пострадянського простору
Інна ТЕСЛЕНКО

Об’єднання Німеччини свого часу відбувалося не лише на ґрунті полі-
тико-економічних інтересів. Партія зелених, яка тріумфально ввійшла 
до   Бундестагу на хвилі «постсовка», виросла з громадських екоспіль-
нот НДР, які крок за кроком взялися відвойовувати у безвідповідальної 
соціалістичної промисловості й повертати до життя забруднені стока-
ми ріки й озера, перенасичене шкідливими викидами повітря, отруєні 
хімікатами ґрунти... Лейпцизький університет з його цінною практикою 
відродження швидко відновив наукові та соціокультурні позиції. Саме 
тут останніми роками народжується чимало цікавих не лише внутрішніх, 
а й міжнародних інтеграційних проектів. В одному з них, підготовлених 
та втілених Moldova Institut Leipzig за підтримки міністерства закордон-
них справ Німеччини, вдалося взяти участь і українським журналістам-
екологам.

■

ОФІЦІЙНО

Природоохорона під тиском 
Закон уперше зобов’яже український бізнес 
бути екологічно відповідальним

■

Учасниками екосемінару в Берліні, Лейпцигу та кількох невеличких 
містечках східних земель стали журналісти 
з п’яти пострадянських держав.

❙
❙
❙

Навіть споруда Міністерства природи Німеччини — наче затишний і безпечний кокон,
 у якому виникають корисні ідеї та проекти.

❙
❙

Доктору Марині Думбраві, автору міжнародного екопроекту, 
вдалося організувати насичене і практичне навчання 
та налагодити спільну роботу представників пострадянських ЗМІ.

❙
❙
❙
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 ■ Вікторіє Юріївно, поясніть, 
що означає послуга MNP?
 — Наш номер телефону, з 
усіма дев’ятьма цифрами, зна-
ють наші рідні, друзі, бізнес-
партнери, колеги по роботі, 
інші люди. І ми іноді хочемо 
змінити оператора, але стриму-
ючим фактором для нас є дум-
ка «А як же дізнаються про це 
всі? Чи не втрачу я якісь кон-
такти?..» Саме тому було ство-
рено послугу, яка дозволяє збе-
регти повністю свій номер те-
лефону разом з першими трьо-
ма цифрами, що до сьогодні 
дозволяли нам ідентифікува-
ти, до якого саме мобільного 
оператора ми телефонуємо, та 
перенести їх до іншого опера-
тора, який нам iз якоїсь при-
чини здається кращим. Такою 
причиною може бути краще 
покриття, більш доступні та-
рифи тощо.
 MNP — це послуга з пере-
несення телефонних номерів. 
Суть послуги полягає у збере-
женні номера при зміні опера-
тора — можливість користува-
чів мобільних телефонів збері-
гати свій телефонний номер 
після переходу від одного опе-
ратора мобільного зв’язку до 
іншого. Тож і оплата, і всі пос-
луги будуть отримуватись від 
нового оператора.
 ■ Яка історія виникнення 
цієї послуги у світовому про-
сторі зв’язку?
 — Україна — чи не остання 
європейська країна, що запро-
ваджує послугу MNP. Впро-
вадження подібної послуги 
почалося ще у 1990-х роках у 
тих країнах Європи, де стави-
лися більш жорсткі вимоги до 
якості послуг. Із поширенням 
мобільного зв’язку все попу-
лярнiшою ставала думка про 
те, що абонент повинен мати 
можливість зберігати свій те-
лефонний номер навіть після 
переходу до іншого операто-
ра. Вважається, що це сприяє 
конкуренції між операторами, 
підвищує якість послуг.
 У нашій країні відповідно 
до Угоди про асоціацію з Єв-
ропейським Союзом запровад-
ження послуги MNP заплано-
вано у 2017 році.
 ■ Вимоги перенесення те-
лефонних номерів однакові 
для усіх країн світу чи можуть 
відрізнятись? Чи можна номер 
стаціонарного телефону пере-
нести?
 — Є два можливi техноло-
гічнi варіанти, які були зафік-
совані при вивченні досвіду ін-
ших країн. Перший — це коли 
центральна база бере участь 
у дзвінках (йде переадреса-
ція на іншого оператора). Це 
більш вартісна система. Дру-
гий варіант — це коли акту-
альну інформацію щодо пере-
несених номерів надають усім 
операторам зв’язку, і далі вони 
вже використовують цю інфор-
мацію у своїй діяльності.
 У деяких країнах перено-
сити номер можна тільки в ме-

жах свого регіону. А є країни, 
наприклад це Сiнгапур, США, 
Канада, Ізраїль, у яких доз-
воляється переносити стаціо-
нарний номер телефону на мо-
більний і навпаки. Процеду-
ра перенесення номера може 
бути безкоштовною за зако-
ном або вимагати сплати пев-
ної комісії, тривати від десят-
ків хвилин до кількох днів. 
Нині в Україні готується плат-
форма для перенесення мобіль-
них номерів. Про можливість 
перенесення стаціонарних но-
мерів можна буде говорити піс-
ля повного переходу АТС на 
«цифру».
 ■ Яка вартість послуги 
MNP?
 — Ця послуга в європейсь-
ких країнах коштує від 0 до 9 
євро. Вартість визначають опе-
ратори, держава ніяким чином 
на це не впливає. Кожен опера-
тор має боротися за кількість 
абонентів, які можуть до ньо-
го перейти. Як наслідок, вар-
тість послуги MNP має бути 
невисокою, адже це вигідно не 
лише абоненту, а й оператору 
мобільного зв’язку.
 ■ У яких випадках може 
бути відмовлено в наданні пос-
луги MNP?
 — Дійсно,  обмеження іс-
нують. Вони були обумовлені 
тим, щоб уберегти абонента від 
шахраїв, які можуть скориста-
тися інформацією про нього. 
Тож у послузі з перенесення 
номера буде відмовлено, якщо 
абонент подав недостовірні 
дані про себе. Або подав заяв-
ку на перенесення номера од-
разу до декількох операторів. 
Також це стосується «мобіль-
них літунів», які забажають 
змінювати оператора частіше 
ніж 1 раз на 30 днів.
 ■ Якщо абонент переносить 
номер, чи нараховується йому 
абонплата в цей період?
 — Відповідно до порядку 
перенесення номера деякий 
час абонент продовжує отриму-
вати послуги зв’язку від опера-
тора, якого зібрався покинути, 
і припиняється в момент завер-
шення перенесення абонентсь-
кого номера.
 ■ Коли іде з’єднання з пере-
несеним абонентським номе-
ром, чи попереджає оператор 
про зміну?
 — Перед встановленням 
з’єднання на перенесені або-
нентські номери оператори по-
винні повідомляти абонента, 
що телефонує, відповідним го-
лосовим повідомленням. Адже 
абонент, який телефонує, зазви-
чай може вважати, що набрав 
номер, наприклад «Київстар», 
а насправді він перенесений в 
іншу мережу, з іншими тари-
фами. Тому повідомлення тут 
справді необхідне.
 ■ Для абонента, що має ба-
жання перенести номер, які 
встановлені правила?
 — Абонент, який бажає 
скористатися послугою MNP, 
звертається до обраного опе-

ратора із заявою, оформле-
ною одним iз таких способів: 
у письмовому вигляді до пун-
кту обслуговування абонентів 
оператора; дистанційно з ви-
користанням засобів зв’язку за 
допомогою телефону або із за-
повненням інтерактивної фор-
ми заяви на офіційному веб-
сайті оператора.
 У заяві зазначаються: або-
нентський номер (номери), пе-
ренесення якого (яких) вима-
гається; найменування опера-
тора, від послуг якого відмо-
вляється; контактні дані для 
зворотного зв’язку; бажаний 
час перенесення абонентсько-
го номера (номерів); обраний 
тариф та/або тарифний план у 
мережі обраного оператора  та 
умови оплати.
 ■ Які правила для опера-
торів після того, як вони отри-
мали заяву на перенесення но-
мера від абонента?
 — Оператор фіксує дату та 
час отримання заяви та протя-
гом 8 робочих годин iз момен-
ту реєстрації заяви робить за-
пит до оператора, якого хоче 
покинути абонент, щодо мож-
ливості здійснення перенесен-
ня за певним абонентським но-
мером та повідомляє про це ад-
міністратора.
 Останній протягом 8 ро-
бочих годин iз моменту отри-
мання відповідного запиту по-
винен  надати відповідь щодо 
можливості надання послу-
ги MNP за певним абонентсь-
ким номером або про підста-
ви для відмови в перенесен-
ні цього номера. Перелік під-
став для відмови є обмеженим 
і чітко визначеним у Порядку 
надання послуг із перенесення 
абонентських номерів, затвер-
дженим НКРЗІ. Далі обраний 
абонентом оператор повідом-
ляє абонента про можливість 
надання послуги MNP та уз-
годжує з ним час і місце отри-

мання ідентифікаційної теле-
комунікаційної картки та ук-
ладення договору.
 ■ А що повинен робити в цій 
ситуації абонент?
 — Після отримання пові-
домлення від оператора, до 
якого він переходить,  абонент 
повинен вчасно в узгоджений 
час отримати ідентифікацій-
ну телекомунікаційну карт-
ку (SIM-картка), укласти до-
говір.
 Утім, якщо абонент не при-
йшов за ідентифікаційною те-
лекомунікаційною карткою 
та/або не уклав договір у виз-
начений оператором  строк, 
надання послуги MNP призу-
пиняється. Якщо абонент не 
приходить протягом 30 кален-
дарних днів, заява на MNP ска-
совується та абонент продов-
жує отримувати телекомуніка-
ційні послуги у базового опера-
тора.
 ■ Протягом якого часу від-
бувається перенесення номе-
ра?
 — Перенесення абонентсь-
кого номера відбувається про-
тягом 3 робочих днів у мере-
жах мобільного зв’язку  з мо-
менту реєстрації заяви, за ви-
нятком випадку, коли абонент 
вказує у заяві пізніший строк 

перенесення абонентського но-
мера (номерів), який не може 
перевищувати 30 днів. До речі,  
час, протягом якого абонент не 
буде отримувати телекомуні-
каційні послуги за номером, 
який переноситься, — не може 
перевищувати трьох годин.
 ■ Чи має право абонент від-
мовитись від послуги, якщо 
раптом передумав?
 — Так, абонент має право 
відмовитись від поданої ним за-
яви про перенесення абонент-
ського номера, повідомивши 
про це оператора в такий самий 
спосіб, яким подавав заяву на 
перенесення номера.
 ■ Чи є у вас прогноз на 2017 
рік із використання послуги 
перенесення номерів?
 — Ми живемо у такий час, 
коли на перше місце постає ви-
мога щодо якості надання пос-
луг, зокрема зв’язку.  Часто 
людина стає більш прискіп-
ливою до якості, навіть нез-
важаючи на вартість. Аналі-
зуючи досвід країн Європи, 
де середній показник абонен-
тів, які змінили оператора, — 
5 %, можна прогнозувати, що 
в Україні послугою MNP ско-
ристається близько 2% абонен-
тів, тобто понад 1 млн. абонен-
тів. ■

ВАРТО ЗНАТИ

Живи мобільно
Прогнозують, що понад мільйон абонентів в Україні захочуть 
перейти до іншого оператора і зберегти свій номер телефона

■

Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в Україні запровадження послуги MNP 
заплановано у 2017 році.

❙
❙

Лариса ГРОМАДСЬКА

Багатьом абонентам за довгі роки співпраці з мобільними 
операторами не один раз доводилося стикатися з проблема-
ми, які вирішувалися довго і результат не відповідав очіку-
ванням. Негатив накопичувався, виникало бажання перейти 
до іншого оператора. Найпростішим способом вирішення 
проблеми була купівля нової сім-карти конкурента. Альтерна-
тива змінити оператора була не завжди доступною з баналь-
ної причини — не хотілося втрачати номер, який викорис-
товувався протягом тривалого проміжку часу. Тож сьогодні 
в Україні запроваджується нова послуга мобільного зв’язку 
MNP (перенесення телефонних номерів). Проте, як нею ско-
ристатися? З якою метою вводиться MNP? Яка практика за-
стосування цiєї послуги в інших країнах світу? На ці та інші 
питання відповідає директор з інформаційно-телекомуніка-
ційного напрямку Українського державного центру радіочас-
тот Вікторія Трощенко.

СТАТИСТИКА

 У Європі середній показник перенесених номерів становить близько 5% від 
абонентської бази, хоча в Фінляндії цей показник доходить до 20%, а в Німеч-
чині так і не зміг перевищити 1%. У Нідерландах частка перенесених номерів — 
7%. Рекорд тримає Сінгапур — 95% абонентів у перший же рік змінили опера-
тора.
 Досвід США: у результаті впровадження послуги MNP ціни на мобільний 
зв’язок знизилися на 6%, з’явилися нові вигідні тарифи. Сумарна економія або-
нентів становить близько 120 млн. доларів у місяць. Послуга надається безкош-
товно, а термін перенесення — всього декілька годин. Заявку можна подати он-
лайн.
 Досвід Туреччини: ініціатором впровадження MNP стала саме держава, в 
тому числі профінансувала підготовку. З 2008-го по 2012-й роки турецькі опе-
ратори Vodafone та Avea наростили клієнтську базу до 18,3 млн. та 12,8 млн. 
відповідно завдяки системі перенесення номерів.

■
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Тетяна СИДОРЕНКО

 «Урок» — це і назва ко-
медійної драми Ежена Йо-
неско. Саме цей філософсь-
кий твір  не так давно, у 
рамках Всеукраїнського 
фестивалю аматорських 
колективів, поставили на 
професійній сцені київсь-
кого театру «Золоті воро-
та» юні самодіяльні акто-
ри студії «Ганц Кюхельгар-
тен» Ніжинського держав-
ного університету імені 
Миколи Гоголя. Журі ви-
соко оцінило гру талано-
витих аматорів Миросла-
ви Годунок, Галини Шев-
ченко та особливо Андрія 
Ніколаєнка — виконавця 
головної ролі вчителя. Та-
кого «Уроку» ще не було!
 Юні актори зуміли нага-
дати глядачам про ті «ато-
ми», з яких складається 
цивілізація, про невидимі, 
але такі потужні причин-
но-наслідкові зв’язки, на 
яких тримається культур-

ний канон із безліччю пара-
доксів та невідповідностей. 
Вісімнадцятирічна учени-
ця (Мирослава Годунок) — 
самотня, наївна, беззахис-
на перед чужим способом 
мислення та мовою, що 
поступово перетворюється 
з метафори насильства на 
інструмент влади й демонс-
трації з боку вчителя (Анд-
рій Ніколаєнко) імператив-
ної хворості в найгірших її 
проявах. Головний персо-
наж (учитель) наприкінці 
сюжету вбиває свою учени-
цю кухонним ножем тільки 
за те, що їй занадто далеко 
до його професорського ін-
телектуального рівня. Анд-
рієві вдалося глибинно збаг-
нути свою роль та відтвори-
ти, без гіпербол кажучи, її в 
усій красі. Це критика «то-
тального розуму», критика 
усталених формул сучасної 
цивілізації, що калічить і 
руйнує свідомість людини.
 Нелегко було б збагнути 
абсурдність людського бут-

тя в абсурдному світі, від-
твореному на сцені, якби не 
пригадалася... Нагірна про-
повідь Ісуса Христа. Спаси-
тель, як знаємо, щоб сповіс-
тити людям найголовніші 
істини, зійшов до них з уз-
вишшя та ще й сів біля під-
ніжжя гори, щоб бути на 
одному рівні спілкування 
(навіть візуально), загово-
рив про най складніше най-
простішою мовою. І Його 
почули та зрозуміли. 
 А в «Уроці» — все з 
точністю до навпаки. Тя-
гар інтелекту вчителя зро-
бив свою чорну справу — 
ученицю вбито через її  не-
освіченість, а перед тим, 
як виявилося у фіналі 
п’єси,    так само не стало  
аж тридцять дев’ять та-
ких учениць. Прозора й 
чітка антиномія «Єван-
гельське вчення-людсь-
кий інтелект» є тією па-
радигмою, на якій струк-
турує свій сюжет автор 
«Уроку».

 Це був не перший вис-
туп на столичній театраль-
ній сцені аматорів із Ні-
жина. До слова,  театраль-
на студія НДУ має майже 
200-річну історію, тобто із 
часів заснування Гімназії 
вищих наук князем Безбо-
родьком. Писалося навіть 
спеціальне «Прошеніє» до 
царя про можливість існу-
вання самодіяльного теат-
ру в стінах тодішнього нав-
чального закладу. Цар дав 
на це згоду. Одним із най-
відоміших перших само-
діяльних акторів був у 
1821—1828 роках юний 
Гоголь у ролі фонвізінсь-
кої пані Простакової. Ці-

каво те, що саме через те-
атр, у якому гімназист Го-
голь був і актором, і режи-
сером, і постановником, 
формувалася феноменаль-
на особистість майбутньо-
го Миколи Васильовича. 
 Із тих пір багато чого 
кануло в Лету. А студент-
ський театр лишався. У 
різні часи ним керували 
професіонали й любителі, 
запалювали студентів на 
сценічну творчість: Олена 
Євстаф’єва, Ніна Корши-
кова, Петро Кобернюк, Га-
лина Савченко... Сьогод-
ні театр перейменовано на 
театральну студію «Ганс 
Кюхельгартен» (за назвою 

одного з найперших літе-
ратурних творів Гоголя) 
й керує нею магістрантка 
філологічного факультету 
Мирослава Годунок.
 «Цікавим видається той 
факт, що дуже багато лю-
дей із числа колишніх са-
модіяльних театралів сьо-
годні є успішними й дуже  
талановитими особистостя-
ми, — ділиться Галина Сав-
ченко, яка двадцять п’ять 
років (до 2013-го) керува-
ла цим студентським твор-
чим осередком. — Сергій 
Шпітько,  Олександр Лати-
шев, Володимир Другаков, 
Олег Сірий, Олексій Тимо-
шенко (нині декан факуль-
тету психології та соціаль-
ної роботи НДУ), Сергій 
Зозуля та Юрій Давиден-
ко — відомі в Ніжині істо-
рики, Сергій Самойленко 
(нині держслужбовець ви-
сокого рангу, — працює в 
Кабміні)».
 Театральна студія 
«Ганс Кюхельгартен» сьо-
годні — це достойне про-
довження славної історії 
студентського театру. А 
безпафосно кажучи, — це 
жменька талановитих ен-
тузіастів, які вірять, що 
сама категорія ентузіазму 
— не анахронізм, не пере-
житок минулого. А якщо 
й пережиток, то нехай він 
живе якомога довше! ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Це ж «Лісова пісня»! — захоплено від-
повідала юнка на прохання чи то мами, чи 
вчительки швидше виходити з однієї з кім-
нат меморіального музею Лесі Українки у 
Новограді-Волинському. Дівчина не могла 
відірватися від двох сторінок рукопису ві-
домої драми-феєрії, які Леся Українка пи-
сала у Грузії. І це у будинку, де у сім’ї Ко-
сачів у 1871 році народилася донька, яку 
назвали Ларисою. У сусідніх невеликих 
кімнатах (подружжя у будинку добродія 
Окружка винаймали шість) — оригінал 
метричної книги із записом про день на-
родження Лесі Українки, намальована 
нею картина, чашка, пенал і ручки, яки-
ми користувалася... 
 У музеї у колишньому Звягелі — де сво-
го часу народилися троє старших із шес-
ти дітей Косачів: ще Михайло, якого зна-

ють за псевдонімом Обачний, та Ольга, що 
стала дитячою письменницею Олесею Зір-
кою, — до дитячих екскурсій не звикати. 
Але ця група була особливою. Бо на Жито-
мирщині зібралися юні дипломанти і пере-
можці Всеукраїнського конкурсу «У пошу-
ках літературних талантів». 
 Конкурс проходить другий рік поспіль. 
Його ініціатор — Київська організація На-
ціональної спілки письмеників України. 
Фінансово підтримує конкурс — а отже, 
культуру і дитячу творчість, привертаючи 
увагу до Новограда-Волинського, міста зі 
значущою для України історією — випус-
кник 1976 року місцевої школи  імені Лесі 
Українки, письменник Микола Хомич, що 
нині мешкає у Києві. Спочатку на подвір’ї 
навчального закладу, яке колись було са-
дом, де гуляли Косачі (у Звягелі за 11 років 
сім’я почергово встигла пожити у трь-
ох винайнятих помешканнях), з’явився 
пам’ятник Лесі Українці, який виготови-
ли за кошт мецената. І вже два роки пос-
піль за кошти Миколи Хомича проводять 

дитячий літературний конкурс.
 Минулого року свої твори надіслали по-
над 800 дітей. Цьогоріч мали 376 учасни-
ків з усіх регіонів. Переможцями у номі-
націях «Поезія» і «Проза» конкурсу-2017   
стали 16 фіналістів, із них обирали найкра-
щих — тих, хто посів по три першi місця. 
Переможці повезли додому бронзові стату-
етки юної Лесі Українки — зменшені копії 
пам’ятника, який стоїть біля гімназії у Но-
вограді-Волинському. Директор навчаль-
ного закладу Юрій Рошка за аналогією до 
«Оскара» назвав відзнаку «Лескар». А ще 
обдаровані юні таланти матимуть змогу 
на власний розсуд витратити призові хто 
1 тисячу гривень, а хто 6 тисяч і навіть 8 ти-
сяч. Перші місця — у 15-річної Софії Бурди 
із Закарпаття та 17-річного Валерія Якубо-
вича з Кіровоградщини. За останнього, до 
речі, вчителька надіслала твір на конкурс. 
І в Новоград-Волинський Валерій приїхав 
на милицях, бо нещодавно травмував на 
спортмайданчику ногу.
 Якщо говорити про «математику» 

конкурсу, то наймолодшим дипломантом 
став 6-річний Марат Жолобак iз Києва. А 
серед фіналістів конкурсу двоє дітей лі-
тературного гуртка з Кіровоградщини, з 
тамтешньої Нової Праги: окрім Валерія 
Якубовича, журі також відзначило і 16-
річну Оксану Лещенко. Географія — від 
Києва до Волновахи.
 Днем пізніше після нагородження у 
Новограді-Волинському Всеукраїнський 
конкурс «У пошуках літературних талан-
тів» презентували на «Книжковому арсе-
налі» у Києві. Читацькій аудиторії пред-
ставлено антологію переможців першо-
го конкурсу серед школярів, що вийшла 
у видавництві «Самміт-книга». До збір-
ки увійшли твори шістнадцяти лауреатів 
і дипломантів конкурсу. Організатори оз-
вучили намір наступного року вручати 
«Лескари» у столиці.
 На питання про плани щодо підтрим-
ки талантів дітей Микола Хомич відпові-
дає, що на Алеї талантів у Новоград-Во-
линській гімназії імені Лесі Українки є 
місце ще для 13 арок. Тож є перспекти-
ви проведення конкурсу «У пошуках лі-
тературних талантів» — до 2030 року. А 
головне — підтримувати у дітей прагнен-
ня творити, не залежно від того, стануть 
вони письменниками чи ні. ■

ЧАС «Т» 

Горе від «тотального розуму»
Самодіяльні актори студії Ніжинського 
держуніверситету тріумфували у столиці 

■

Сцена з вистави «Урок».
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЛІТФРОНТ

«Лескар» за вірші і прозу
Переможцю дитячого конкурсу забирати нагороду милиці не завадили

■

Переможці конкурсу на Алеї талантів у Новоград-Волинській гімназії імені Лесі Українки.
Фото надане організаторами конкурсу.

❙
❙

Леся Українка почала писать вірші у 9 років.❙

«Лескар» — зменшений варіант цього пам’ятника,
який прикрашає Новоград- Волинський.

❙
❙
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Філософія історичного епосу
 Мені не пощастило познайо-
митися з Миколою Петровичем. 
Хоча тепер часом дивуюсь, як 
приблизно з дев’яностих років, 
одна за одною, виникали ситу-
ації, які надавали таку мож-
ливість. Досить згадати лише 
один епізод iз низки таких ди-
вовижних випадків. Коли я 
з 1996-го навчався у виші, то 
старостою нашої групи був Ва-
силь Музика — учень Миколи 
Будника, котрий разом із ним 
виготовляв бандури старосвіт-
ського зразка, займався рекон-
струкцією виконавчих тради-
цій. Утім, навіть закінчивши 
університет, я нічого не знав 
про цю діяльність нашого ста-
рости. Дізнався лише приблиз-
но через 15 років. Були й інші 
можливості, але ця зустріч так і 
не відбулася. Моє долучення до 
справи сталося значно пізніше 
і за інших обставин — уже піс-
ля смерті майстра. Думаю, це 
вкотре підтверджує тезу про те, 
що життя надає вчителя лише 
тоді, коли ти готовий до цього. 
Ті ж, хто був знайомий із ним, 
вважають його не лише вчите-
лем-майстром, а й учителем на 
життєвому шляху.
 Микола Петрович був не 
лише майстром, а й вправним 
виконавцем традиційного ре-
пертуару — історичного епосу: 
дум, iсторичних і козацьких 
пісень, а також кантів і псаль-
мів. Дума — своєрідний коб-
зарський транс, може звучати 
20 хвилин. Наразі, ймовірно, 
жоден захід кобзарського цеху 
не відбувається без спогадів про 
майстра і його «по-філософсь-
кому афористичні ситуації». 
Чимало спогадів прозвучало 
також на вечорі пам’яті, який 
відбувся нещодавно в Київсько-
му будинку вчителя. 
 Кобзарі, лірники — про-
фесійні співці, здавна займа-
ли особливу нішу в українсь-
кій культурі. Вони організо-
вувалися у братства, що най-
частіше називалися цехами, 
які діяли на засадах ремісни-
чих цехів. Усі питаня професй-
ної діяльності, підготовки уч-
нів тощо вирішувалися в сере-
дині їхньої корпорації. Учні 
зазвичай декілька років навча-

лися в учителя (панотця), потім 
складали своєрідний іспит й от-
римували визвілку, що надава-
ла право мандрувати селами й 
містами. Мандрівки таких коб-
зарів ніколи не були анархічни-
ми та спонтанними, а узгоджу-
валися між сусідніми цехами і 
санкціювалися кобзарськими 
цехмайстрами. У цехах побу-
тувала своя лебійська мова (від 
слова «лебій» — старець), своє 
бойове мистецтво, яке назива-
ли «Костурець». Зібрання ус-
них оповідей мандрівних спів-
ців, яке визначало мету і зміст 
їхньої діяльності та протягом 
століть передавалося від по-
коління до покоління, назива-
лося «Устиянські книги» (було 
12 книг), бо «устами переказу-
ються і в голові пам’ятаються». 
Не залишилося жодних пись-
мових текстів та уривків, лише 
деякі усні згадки та розповіді 
старців. 
 Кобзарські інструменти — 
це бандура, кобза і колісна ліра, 
є ще згадки про панську банду-
ру, або торбан, зображення яко-
го можна бачити на десятигрив-
невій купюрі. Грали на них про-
фесійні співці, переважно не-
зрячі, або люди, які мали якесь 
каліцтво. Чому так? Існувала 
думка в ті часи, що саме їм і на-
лежить спілкування з Богом. 
Вважалося, що послухати бан-
дуриста або лірника — все одно 
що помолитися Богу, а хто мо-
литься співаючи, той молиться 
двічі. Здавна в Україні співог-
ра кобзарів і лірників настіль-
ки бентежила уяву слухачів, 
що співцям приписували риси 
віщунів-пророків. Їх проси-
ли, щоб вони молилися за жи-
вих, померлих, і за худобу, і за 
врожай. «Помоліться кажуть, 
може, ви Богу вгодні». 

Наступники гуслярів княжих 
часів
 Перші письмові згадки про 
кобзарів маємо з польських 
джерел у 1494 році. Коли оста-
точно постало це явище — неві-
домо, але вважається, що коб-
зарі є наступниками співців, 
гуслярів княжої України. Існу-
вало це поширене явище до по-
чатку 30-х років ХХ століття. 
Якщо наприкінці 1920-х років 

дослідник кобзарства Климен-
тій Квітка лише у східній Ук-
раїні нараховував біля 300 про-
фесійних співців, то через 10 
років, коли у 1939 році Інсти-
тут фольклору й етнографії 
скликав у Києві Першу респуб-
ліканську нараду кобзарів та 
лірників України, на неї приї-
хало 37 чоловік, серед яких 
професійних співців фактично 
вже не було. Пов’язано це з на-
шою трагічною історією, з ви-
нищенням кобзарства. Про ці 
події є знятий режисером Оле-
сем Саніним художній фільм 
«Поводир». До речі, Санін сам 
грає на лірі.
 Говорячи про стару шко-
лу кобзарства-лірництва, слід 
відзначити роль особистості у її 
збереженні — Георгія Ткачен-
ка, який на початку ХХ ст. пе-
рейняв цю науку в мандрівних 
співців, проніс її у неспотворе-
ному вигляді через лихоліття 
й передав своїм учням. А вже 
учні Ткаченка, серед яких був 
і Микола Будник, поширюва-
ли ці знання серед своїх учнів. 
Отже, маємо неперервність 
кобзарської традиції. Завдя-
ки своєму ентузіазму і харизмі 
Будникові судилося мати в уч-
нях багатьох тепер відомих на 
всю Україну співців і майстрів: 
це Тарас Компаніченко, Тарас 
Силенко, лірник Ярема, Еду-
ард Драч, Ждан, Юрко Кочер-
жинський, Сергій Перехожук.
 Сучасний рух братчиків 
Кобзарських цехів свої зусил-
ля спрямовує на повернення в 
музичну практику традицій-
них кобзарських інструментів 
і традиційного репертуару, на-

магачись при цьому зберегти 
позасценічні форми співу в міс-
цях скупчення людей (на вули-
ці, біля церкви, на базарі тощо). 
Братчики кобзарських цехів 
займаються виготовленням інс-
трументів і відновленням вико-
навчих традицій, хтось віднов-
лює і одяг тих часів, для від-
повідності образу. 
 Дуже важливий аспект — 
мандрівки-експедиції Украї-
ною до людей — хранителів не-
матеріальної культурної спад-
щини (в «УМ» за 17 січня ц.р. 
детально описано одну з таких 
поїздок). Також беруть участь 
в етнофестивалях, святах. Два 
найголовніші свята — Трійця 
і Покрова, впродовж яких три-
вають кількаденні заходи, кон-
церти, зустрічі, виступи в нав-
чальних закладах, виставки, 
освячення нових інструмен-
тів у церквах, а останніми ро-
ками — наукові конференції, 
присвячені історії й теорії коб-
зарства. 
 Якщо хтось має бажання 
долучитися до Товариства, то 
йому належить самому виго-
товити інструмент для себе, 
взяти сокиру, піти з майстром 
до лісу і заготовити собі де-
ревину на майбутній інстру-
мент. Зазвичай використову-
ють аварійні дерева, що впали 
— вербу, клен, грушу та інші. 
У цьому, можливо, для учня 
присутній і певний виховний 
момент, адже доросла зайня-
та людина не в змозі щодня їз-
дити до майстра, тому виготов-
лення інструмента може зай-
няти доволі тривалий період у 
декілька років. Та все ж, якщо 
учень подолає цей шлях, то це 
надасть йому більше розумін-
ня і впевненості в першу чер-
гу для себе, що ця справа йому 
потрібна, він не випадкова лю-
дина, і світ, куди він потрапив, 
його прийняв. До того ж само-
стійне виготовлення дає змогу 
ознайомитися з усіма особли-
востями конструкції, оволоді-
ти навичками роботи зі столяр-
ним інструментом та отримати 
нові знання, без яких виготови-
ти якісний інструмент немож-
ливо. Промисловість старосвіт-
ські кобзарські інструменти не 
виробляє. Можна знайти ого-
лошення щодо їх продажу в ін-
тернеті і придбати, але в тако-
му випадку багато логічних ре-
чей буде втрачено. ■

СПАДЩИНА

Хто молиться співаючи, той 
молиться двічі
Щоб долучитися до кобзарського цеху, 
треба власноруч виготовити інструмент 
для себе

■ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

 Традиційні кобзарські 
 інструменти 
 Народна  (старосвітська) бандура

 До ХХ ст. у нас, в Україні, термін «бан-
дура» означав старовинний безладковий 
народний інструмент 17-23 струн у руках 
професійних мандрівних співців та козаків. 
Детально цей інструмент і його носіїв пред-
ставлено на малюнках Опанаса Сластіона, 
описано Миколою Лисенком, Гнатом Хот-
кевичем. Зараз назва «бандура» застосо-
вується також до іншого академічного інс-
трумента, що був створений 60 років тому, 
однак він не має нічого спільного з тради-
ційною бандурою, окрім назви. Це інший, 
важкий (часом понад 15 кг) інструмент, 
який відрізняється від народної бандури за 
строєм, способом гри, кількістю струн, ха-
рактером звучання, естетикою та іншими 
параметрами. Важко собі уявити незрячих 
співців, що мандрують саме з такою банду-
рою. Її винахідники мали б придумати для 
неї й іншу назву, щоб уникнути плутанини, 
як було в Європі з клавесином, на базі яко-
го виникло фортепіано.

 Кобза
 Це інструмент, на якому також відсутні 
лади. Такий був у Остапа Вересая, якого сво-
го часу записував Микола Лисенко. Він чітко 
зафіксував стрій, спосіб гри, властивий саме 
цьому інструменту, та репертуар. Як і у ви-
падку з бандурою, у ХХ ст. з’являються ще 
два інструменти («мутанти», за влучним вис-
ловом Володимира Кушпета) з такою ж на-
звою, які, однак, не мають нічого спільного 
зі справжнью кобзою, тому тут також дуже 
важливо уникнути плутанини. В одному ви-
падку нова «кобза» — це чотириструнна 
домбра, з домбровим строєм і способом гри, 
репертуаром тощо, а в іншому — звичайна 
шестиструнна гітара зi зміненим корпусом. 
До речі, коли з вересаївською кобзою подо-
рожуєш Європою, то там часом дивуються 
«такому архаїчному варіанту лютні».

 Колісна ліра
 Це загальноєвропейський інструмент. 
Німці його називають «дрег ляйр», англійці 
— «харді гарді», поляки — «ліра корбова», 
шведи — «Мікхель арфа» (арфа святого 
Миколая). У Європі цей iнструмент з’явився 
десь у ХІ-ХІІ ст., ймовірно, тоді й поширився 
в Україну. До речі, за розповсюдженням цьо-
го інструмента можна простежити межі куль-
турної Європи. На сході вони закінчувалися 
землями, на яких жили українці та білоруси. 
Кобзарі використовували ліру як акомпону-
ючий інструмент. Наприкінці ХІХ — початку 
ХХ ст. лірники були по всій Україні і їх було 
значно більше, ніж бандуристів. 

 Традиційний репертуар
 Він, з одного боку, включав у себе історич-
ний епос: думи, історичні, козацькі пісні, а та-
кож сатиричні, жартівливі пісні й танцювальні 
мелодії, а з іншого — це був духовний поза-
церковний релігійний репертуар: канти, псаль-
ми, які, як правило, виконували відповідно до 
церковного релігійного календаря. Були спів-
ці, що знали до 70 кантів і псальмів. Також до 
репертуару входили авторські твори наших 
давніх просвітителів i церковних діячів (при-
міром, Дмитра Туптала, Григорія Сковороди, 
Стафана Яворського). Багато таких містить 
Почаївський богогласник. Репертуар лірни-
ків і кобзарів часто збігався, але були й пев-
ні відмінності: у лірників було більше кантів, 
псальмів і менше епічних творів, але це не 
означає, що лірники не співали дум.
 До речі, найдавніші записи дум, як час-
тина тодішнього кобзарського репертуару, 
походять iз Правобережної України, а саме 
— з Наддністрянщини чи Волині, де вони 
були записані перед 1693 роком. Зауважи-
мо, що на Лівобережжі ці унікальні твори ук-
раїнського епосу почали записувати лише з 
початком ХІХ століття. 
 На сьогодні на тему традиційного коб-
зарства маємо чимало ґрунтовних праць, 
серед яких — книги Костя Черемського 
«Повернення традицій», «Шлях звичаю», 
«Традиційне співоцтво», є також велика 
монографія «Старцівсто: мандрівні спів-
ці-музиканти в Україні ХІХ — поч. ХХст.» 
Володимира Кушпета та його ж підручник 
«Школа реконструкції виконавської тради-
ції (кобза, ліра, торбан, бандура, спів)».

■

Виїзд у Переяслав-Хмельницький на заготовки для музичних 
інструментів з аварійної верби, яка впала на березі річки Трубіж.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

Микола Будник.❙

Юрій ЄЖЕЛЬ

«Для кожного з нас зустріч iз Миколою Будником ставала жит-
тєвою катастрофою. Після спілкування з ним життя змінювалося 
докорінно», — згадує кінорежисер Олесь Санін. Про «прості й 
по-філософському афористичні ситуації, майстерно створювані 
ним щохвилини» пише співробітниця музею Гончара Катерина 
Міщенко.
Про Миколу Будника — одного із засновників Київського коб-
зарського цеху та феномен українського традиційного кобзарс-
тва-лірництва йтиметься у цій статті. Микола Будник вважав: 
«Властивості нашої традиційної бандури — чарівні. Не існує ін-
шого, наскільки відповідного до нашої душі інструмента. Тому 
кобзарство сьогодні у повній мірі може називатися «археологією 
духу»... Хтось говорить про мандри століттями, хтось — про ма-
шину часу, а вона — ось, у мене в руках. Тільки пісня здатна 
нас повернути у давній час, а музичний інструмент — скерувати 
нашу мандрівку і стати конем-провідником. Недаремно на дав-
ніх гуслах-«словішах» наші предки вирізали погруддя коня. Ну а 
кобзарям сам Бог велів блукати у просторі думками...»
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Ірина КИРПА
Миколаїв

Почесний громадянин міста Ми-
колаїв Вадим Андрійович Сер-
дцев у нинішньому році буде 
святкувати свій 87-й день на-
родження. Скромного мешканця 
Корабельного району знають у 
Миколаєві як справжнього ме-
цената, який щовесни висаджує 
молоді саджанці кленів, тополь, 
в’язів, каштанів, дубів та інших 
видів дерев. Наприклад, у квіт-
ні цього року він як рекордсмен 
Книги рекордів України взяв 
участь у благоустрої алеї сакур. 
Поруч із ним за саджанцями ек-
зотичних дерев доглядали пред-
ставники дипломатичної місії 
з Японії та місцеві чиновники. 
Навіть в Одесі, на Флотському 
бульварі, Вадим Сердцев устиг 
висадити дев’ять катальп, коли 
приїжджав у гості до друга.

Герой нашого часу
 Пенсіонер займається озе-
лененням вулиць Миколаєва в 
індивідуальному порядку та за 
свій рахунок уже понад 40 років. 
До виходу на заслужений відпо-
чинок він працював головним 
інженером ТЕЦ Миколаївсько-
го глиноземного заводу.
 — Моє захоплення почалося 
з того, що якось навесні разом із 
командою однодумців я пішов 
до посадки, що розташована 
на одній з центральних ву лиць 
Миколаєва, та почав розріджу-
вати «дикі» зарості, — розпові-
дає Вадим Сердцев. — Мені 
стало боляче викидати у сміт-
тя свіжі саджанці, що ледь вк-
рилися зеленими листочками. 
Вирішив зберегти їм життя й 
посадив у себе перед будинком. 
Дерева на диво добре прижили-
ся та пішли у буйний ріст, ніби 
дякуючи мені за порятунок. З 
тих пір я регулярно викопую 
саджанці різних дерев, які над-
мірно розрослися, та пересад-
жую їх у різних районах міста. 
Практично всі вони прекрасно 
прижилися та вже не один рік 
радують городян навесні, вліт-
ку й восени своєю свіжістю та 
пишною кроною.
 Відзначимо, що свою роботу 
Вадим Сердцев робить якісно та 
професійно. Маленькі саджанці 
спочатку вирощує у звичайних 
квіткових горщиках на своєму 
балконі. А навесні — бере похід-
ну сумку, лопату та самотужки 
йде озеленювати вулиці рідно-
го міста. По дорозі обов’язково 
цікавиться долею тих дерев, які 
посадив ще 40 років тому у своє-
му дворі.

 В останні роки Вадим Сер-
дцев пересувається за допомо-
гою палички, але це не заважає 
йому відмінно справлятися зі 
своєю місією. В арсеналі пенсіо-
нера є навіть журнал реєстрації 
посадок дерев, де вказано, в якій 
кількості, де та якого сорту були 
висаджені дерева, починаючи 
з 1998 року. Туди ж ентузіаст 
своєї справи заносить дані по-
ливу, зауваження з догляду, ко-
ментарі з приводу міських озе-
ленювальних робіт й акцій. А на 
останній сторінці журналу є ін-
формація про адреси й телефони 
міських та районних служб, які 
можуть надати допомогу громад-
ському озеленювачу.
 — Мій чоловік завжди був 

альтруїстом та свою роботу при-
свячував людям, — каже дру-
жина народного озеленювача 
Лілія Сердцева. — Мені завж-
ди дістається найбрудніша ро-
бота: відпирати одяг та відмива-
ти черевики після чергового по-
ходу на природу. Радує, що доб-
ра пам’ять про нас залишиться 
жити у Миколаєві разом із під-
ростаючими деревами.
 Найбільш складні маршру-
ти озеленення у Миколаєві для 
Вадима Сердцева — це дев’ять 
тінистих алей з буків, кожна з 
яких має довжину вздовж місь-
ких магістралей близько 900 
метрів!
 Найбільш вдячні пенсіонеру 
за прохолоду та тінь дерев ті го-

родяни, які щодня користують-
ся громадським транспортом та 
відвідують торговельні центри. 
Практично на кожній міській 
зупинці Вадим Сердцев висадив 
по п’ять-шість молодих дерев.

Коли дерева були великі
 Чагарники та дерева, висад-
жені руками пенсіонера-мецена-
та, прикрасили у Миколаєві дво-
ри, сквери та вулиці, через які 
проходять великі траси міжна-
родного значення. Тому гості 
міста, вже на під’їзді до цент-
ральної частини, бачать із вікон 
своїх транспортних засобів роз-
кішні в’язи, квітучі каштани, 
розлогі клени та високі тополі.
 А ось до 220-річного ювілею 
міста Миколаїв Вадим Андрі-
йович висадив майже тисячу 
дерев. Були серед них горіхи, 
аморфи, рокитник, бирючина 
та ін. Незважаючи на те, що по-
года «балує» своїми примхами, 
Вадим Сердцев знаходить час і 
на додатковий полив, і на обріз-
ку гілок, і на формування кра-
сивої крони дерев.
 Представники миколаївсь-
кої міської громади у подяку за 
добру справу надають навесні 
пенсіонеру посадковий матеріал 
від КП «Агрофірма «Зелене гос-
подарство», а також технічні 
засоби для посадки саджанців. 
Пенсіонер завжди прислухаєть-
ся до порад своїх добровільних 
помічників, які підказують, у 
яких місцях найкраще прижи-
вуться молоді дерева та не бу-
дуть перешкодою для роботи 
міських комунікацій.
 Доводиться інколи Вадиму 
Сердцеву звертатися по допо-
могу й до начальників місцевих 
жеків, щоб ті віддали наказ не 
чіпати його посадки. Адже бу-
вали випадки, коли недбайливі 
двірники намагалися позбутися 
«зайвих» дерев. Мовляв, роботи 
додають: навесні їх білити треба, 
а восени — листя прибирати...
 — Досить часто мені дзво-
нять самі городяни та повідом-
ляють про падіння сухих і ста-
рих дерев, — розповідає Вадим 
Сердцев. — Іноді це трапляєть-
ся з неприємними для городян 

наслідками: старий стовбур 
може порвати електродроти або 
перегородити двір та проїжджу 
частину. У таких випадках ко-
мунальні служби займаються 
прибиранням вулиць від дерев, 
які віджили свій вік, а я тим 
часом дізнаюся від людей, де та 
які дерева найкраще висадити 
навесні наступного року.

Найзнаменитіший озеленювач 
в Україні
 Подобається Вадиму Сердце-
ву висаджувати дерева на честь 
якогось свята. Наприклад, на-
передодні 50-річчя першого по-
льоту людини в космос, у його 
рідному мікрорайоні з’явилася 
алея Юрія Гагаріна. А от керів-
ники Миколаївської обсерва-
торії та міської гімназії №3 осо-
бисто звернулися до відомого 
пенсіонера по допомогу. Адже 
засадити деревами територію 
цих великих закладів мож-
на лише після консультації із 
справжнім фахівцем своєї спра-
ви. За словами директора гім-
назії Марії Письменної, це чу-
дово, що тепер учні мають мож-
ливість доглядати та спостері-
гати за підростаючими кленами 
й каштанами.
 — Я веду не тільки точний 
облік усіх висаджених дерев, а 
й складаю графіки поливу, — 
розповідає Вадим Сердцев. — 
Віднедавна пір став також облі-
ковувать воду, що витрачається 
під час поливу. Наприклад, за 
минуле літо вийшло приблиз-
но 18 кубометрів води, адже се-
зон був не надто посушливим. 
Шкода, звичайно, що місцеві 
комунальні служби не допома-
гають мені у цій справі. Дове-
лося звертатися безпосередньо 
до чиновників iз міської мерії. 
Обіцяли допомогти мені в цьо-
му питанні ...
 Сам Вадим Сердцев упевне-
ний, що його дерева дарують 
Миколаєву особливу атмосфе-
ру та не тільки дозволяють лю-
дям дихати свіжим повітрям у 
тіні, а й зменшують загальний 
вплив парникового ефекту на 
клімат нашої планети.
 У цьому не сумніваються й 
представники Книги рекордів 
України, які зафіксували не-
звичайний рекорд iз висадки 
дерев. Можливо, мешканець 
Миколаєва Вадим Сердцев уже 
встановив індивідуальний сві-
товий рекорд, але ось у груповій 
роботі з озеленення вулиць лі-
дирують поки що мешканці Ін-
дії. Так що пенсіонеру з півден-
ного міста ще є до чого прагну-
ти! ■

ДОБРА СПРАВА

Від щирого Сердцева
Пенсіонер за власні кошти висадив на вулицях рідного міста 
понад 20 тисяч дерев на радість городянам

■

Дерева ростуть від великої любові Вадима Сердцева.❙

Дарина АНДРЕЄВА

 Нещодавно мені довелося подорожу-
вати Україною потягом. Я їхала з Хар-
кова до Хмельницького. Отож вражень 
було безліч. Враховуючи, що подібним 
маршрутом я їжджу практично від са-
мого народження — порівнювати мені 
є з чим. 
 Перше, що одразу привернуло ува-
гу, — це килимок, здавалося б, дрібни-
ця, а у вагоні одразу стало затишніше. 
Заради справедливості додам, що ки-
лимки я зустрічала і раніше, але цього 
разу він був чистий, не новий, а саме чис-
тий. Жодних слідів жуйок чи розлитих 
напоїв на ньому, під ногами не хрустіли 
крихти — дива та й годі! 
 Наступним приємним здивуванням 
стала постіль. Подушка — практично 

нова. Побачивши етикетку з написом 
«2016 рік», я навіть не одразу повірила, 
адже раніше подорожувала зі «старо-
жилами», які зазвичай були моїми ро-
весниками чи навіть старшими. На тих 
подушках спали сотні й тисячі голів, 
вилазило пір’я, а жовті кружальця на 
напірниках слізно просили відправити 
ті подушки на заслужену пенсію. Про-
те ця вражала білизною. Та на цьому 
мої потрясіння не закінчилися. Засте-
ляючи постіль, я не одразу зрозуміла, в 
чому справа. Білизна хрустіла. Навіть 
прискіплива інспекторка Ольга Фрей-
мут була б у захваті! 
 Комфорту поїздки додавало ще й 
електронне табло, на якому позначали-
ся дата, час, температура у вагоні та чи 
вільний у даний момент туалет. Це доз-
воляло уникати довжелезних черг. До-

чекавшись зеленого світла, я теж виру-
шила на розвідку. Раніше бачила всяке: 
і воду, яка лилася на спину зі стелі (та-
кий собі освіжаючий душ), і відсутність 
води в кранах, і сантехніку, яка, здава-
лося, от-от зламається. Але цього разу 
моє здивування досягло апогею. Білий 
туалетний папір, рідке мило у спеціаль-
ному прикріпленому до стіни флакончи-
ку (раніше, в кращому випадку, можна 
було побачити сиротливий обмилок), 
плюс приємна чистота. 
 А ще — уважні провідники. Пiд час 
моєї поїздки саме похолоднішало, до-
велося просити ковдру. Провідники 
люб’язно надали «вкривання», додав-
ши, що в разі необхідності можна звер-
нутися за додатковою ковдрою, на всіх 
вистачить. Час від часу пропонували 
каву, чай та солодощі і люб’язно пос-

міхалися. Цікаво, що провідників було 
двоє. За останні декілька років я звик-
ла, що провідників зменшили до одно-
го, зваливши на одні плечі турботу про 
пасажирів усього вагона... 
 Додам, що постійно дивуватися мене 
змусив звичайний плацкартний вагон, 
про поїздки в якому давно складають 
легенди. Невже ці трагікомічні історії 
в майбутньому ми згадуватимемо з пос-
мішкою, а їздити справді будемо по-но-
вому? Хотілося б у це вірити... ■ 

ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Незвичайна поїздка звичайним плацкартом 
Подорож залізницею таки може бути комфортною, а сервіс — приємним  

■

Зміни на залізниці таки відбуваються. ❙
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«Упевнений, що все буде добре. «Дніпро» існуватиме завжди».Дмитро Михайленко
головний тренер ФК «Дніпро»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Нинішній стан справ у віт-
чизняному футболі не дозволяє 
вирішувати всі турнірні питан-
ня винятково спортивним шля-
хом. По суті головна інтрига 
ЧУ в останніх двох турах точи-
тиметься навколо імені колек-
тиву, котрий складе компанію 
луцькій «Волині» для вильоту 
з елітного дивізіону.
 За умовно рятівне десяте 
місце боротьбу ведуть «Дніп-
ро» та «Карпати». Утім навіть 
якщо в останніх двох турах пер-
шості дніпровський та львівсь-
кий клуб поміняються місця-
ми й команда Дмитра Михай-
ленка в останній момент зали-
шить передостанній щабель, 
не факт, що колектив iз бере-
гів Дніпра змагатиметься в на-
ступному розіграші прем’єр-
ліги. Точніше, станеться диво, 
якщо «Дніпро» в нинішньому 
вигляді продовжить своє існу-
вання.
 Фінансові проблеми цього 
клубу, котрий належить олі-
гарху Ігорю Коломойському, 
добре відомі. Приміром, через 
борги, котрі «дніпряни» нако-
пичили перед екс-наставником 
Хуанде Рамосом, «біло-синьо-
блакитні» — бронзові призери 
ЧУ-2015/2016 — були відсто-
ронені УЄФА від участі в поточ-
ному єврокубковому сезоні. Не-
виконання футбольним клубом 
фінансових зобов’язань перед 
своїми колишніми футболіста-
ми вилилося у зняття 15 очок у 
нинішньому розіграші прем’єр-
ліги.
 І це, насправді, лише верхів-
ка айсберга. Подейкують, що іс-
нуюча купа фінансових проблем 
не дозволить «Дніпру» прой-
ти у ФФУ атестацію на наступ-
ний сезон. Що далі? Про це, во-

чевидь, знає лише вище керів-
ництво клубу. Решта ж людей, 
пов’язаних iз «Дніпром» — тре-
нери, футболісти, вболівальни-
ки — перебувають у невизначе-
ному очікуванні. «Упевнений, 
що все буде добре. «Дніпро»  іс-
нуватиме завжди», — каже 
очільник команди Дмитро Ми-
хайленко, котрого, до слова, 
сватають на місце наставника 
«Динамо» Сергія Реброва.
 Хай там як, а насправді у 
дніпровського клубу варіантів 
для продовження власної гри 
не так уже й багато. Як варіант, 
клуб таки розрахується з борга-
ми й продовжить своє існуван-
ня на професіональній орбіті. 
Утім, якщо досi нічого подіб-
ного Ігор Коломойський не зро-
бив, то навряд чи зробить це в 
майбутньому. Він, як відомо, 
не дуже любить повертати бор-
ги і намагається позбутися про-
блемних активів. За таких об-
ставин процедура банкрутства 
чи то ліквідації «Дніпра» виг-
лядає найбільш реальним кро-
ком. Свого часу подібний сце-
нарій «реінкарнації» вже ви-
користовували столичні «Обо-
лонь» та «Арсенал», а також 
харківський «Металіст».
 Утім, якщо кожен із цих 
трьох колишніх колективів 
елітного дивізіону після реор-
ганізації розпочинав своє пов-
торне життя «з нуля», тоб-

то з аматорів, то «Дніпро», не 
виключено може зробити рес-
тарт одразу з другої ліги. Для 
чого розглядається варіант з 
об’єднанням із друголіговим ко-
лективом. Подейкують, що «ко-
раблем», який після обнуління 

повторно виводитиме імени-
тий дніпровський клуб на про-
фесіональну орбіту, може стати 
представник Дніпропетровщи-
ни у другій лізі — «Нікополь». 
Щоправда, його віце-президент 
Олексій Неснов не зміг підтвер-

дити інформацію про можливе 
злиття з новим «Дніпром». У 
будь-якому разі на частину пи-
тань можна буде отримати від-
повіді вже 2 червня, коли УПЛ 
назве склад майбутніх учасни-
ків чемпіонату України. ■

ФУТБОЛ

Вирватися з каламутної стихії
Перегорнувши в минулі роки одну з найуспішніших сторінок своєї історії, нині знаний 
клуб із берегів Дніпра перебуває за крок від банкрутства

■

Футболісти «Дніпра» та «Карпат» змагаються за право не бути передостанньою командою ЧУ-2016/2017.
Фото  УНІАН.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Після того, як беззаперечний 
лідер жіночого тенісу — амери-
канка Серена Уїльямс — вирі-
шила зосередитися на сімейних 
справах й, узявши декретну від-
пустку, оголосила про перерву в 
своїх виступах, мабуть, у її су-
перниць, які довгий час перебу-
вали в тіні славетної спортсмен-
ки, відкрилося друге дихання. 
Розуміння того, що, йдучи тур-
нірною сіткою, тобі не доведеть-
ся зустрічатися з найбільш ти-
тулованою тенісисткою сучас-
ності, без сумніву, змогло окри-
лити представниць «топового» 
рангу.
 Уже тоді, коли за підсумками 
минулого року Уїльямс-молод-
шу на чолі рейтингу WTA потіс-
нила німкеня Ангелік Кербер, 
представниці першої «десят-
ки» відчули певне полегшення. 
Підсумковий турнір року в Сін-
гапурі, котрий Чорна перлина 
проігнорувала, завершився сен-
саційною перемогою словачки 
Домініки Плішкової, котра, ма-
ючи невисокий сіяний номер та 
статус дебютантки змагань, пе-

реграла значно рейтинговіших 
опоненток.
 А про те, що навіть під дру-
гим номером посіву Серена Уї-
льямс представляє грізну силу, 
вона показала на першому в цьо-
му календарному році «Гранд 
слемі», коли в січні в Мельбур-
ні здобула свій рекордний 23-й 
одиночний «шлем», вийшовши 
таким чином в одноосібні ліде-
ри за кількістю подібних тро-
феїв. Однак у поточному сезоні 
Серена на корт більше не вийде. 
Як повідомила 35-річна тенісис-
тка, у вересні вона чекає на на-
родження первістка, тож, воче-
видь, найближчим часом перей-
матиметься відмінними від тені-
су справами.
 Сказати достеменно, як 
саме на емоційному рівні від-
реагувала на відсутність Уїль-
ямс-молодшої в змагальному 
турі прима українського тенісу 
Еліна Світоліна, складно. Про-
те в плані трофеїв 22-річна оде-
ситка вже видала свій найкра-
щий у кар’єрі рік, перемігши 
на чотирьох турнірах WTA, два 
з яких мали один з найвищих 
статусів.

 Після останньої своєї звитя-
ги, котра сталася минулого тиж-
ня на «прем’єрному» турнірі в 
Римі, Світоліну можна сміли-
во записати до числа фаворитів 
«Ролан Гарросу», який наступ-
ного понеділка стартує в Пари-
жі. Саме тут Еліна показала на-
разі свій найкращий результат 
на турнірах «Великого шоло-
ма». Два роки тому на паризь-
кому ґрунті перша ракетка Ук-
раїни дісталася чвертьфіналу. 
Тоді, щоправда, вона перебу-
вала в другій десятці рейтингу 
WTA. Цього ж року організа-
тори «РГ» надали українській 
тенісній примі восьмий номер 
посіву, з яким можна замахну-
тися й на вище, ніж 1/4 фіналу, 
досягнення. У будь-якому разі, 
Еліна вже має досвід перемог 

над основними рейтинг-фаво-
ритами Відкритого чемпіонату 
Франції, зокрема й над першою 
ракеткою планети — німкенею 
Кербер, яку за останній рік Сві-
толіна долала вже не один раз.
 Відзначимо, що, окрім ліде-
ра вітчизняного жіночого тені-
су, в основній сітці «РГ» зігра-
ють іще дві українські тенісист-
ки — Леся Цуренко та Катерина 
Бондаренко. Натомість до «ос-
нови» чоловічого дивізіону на-
пряму потрапив лише один наш 
співвітчизник — Олександр 
Долгополов. Сергій Стаховсь-
кий спробує пробитися туди че-
рез кваліфікацію, котру він роз-
почав перемогою над господа-
рем кортів Кенні де-Шеппером 
— 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). Іще один 
наш тенісист, який має досвід 

виступів на «Гранд слемах», — 
Ілля Марченко, не отримавши 
місця в основній сітці, вирішив 
відмовитися від кваліфікацій-
ної боротьби в Парижі.
 У жінок на старт відбірко-
вого турніру «Ролан Гарросу»-
2017 вийшли двоє українських 
майстринь ракетки. Ангелі-
на Калініна свій перший матч 
програла — кореянці Сюй Джон 
Джан — 4:6, 3:6. У Катерини 
Козлової стартовий двобій вий-
шов більш успішним — у трьох 
сетах вона здолала швейцарку 
Конні Перрін — 6:2, 4:6, 6:3. ■

Веслування
 На першому в сезоні етапі Кубка сві-
ту, що проходив у португальському місті 
Монтеморе-у-Велью, українська збірна з 
веслування на байдарках і каное, котру 
після Ріо-2016 передали під керівниц-
тво дворазового олімпійського чемпіона 
Юрія Чебана, виборола 11 нагород, п’ять 
з яких — золотої проби. Найпродуктивні-
ше на цих змаганнях попрацював байда-
рочник із Южного Ігор Трунов, який здо-
був три медалі: в «одиночці» — «срібло», 
у «двійці» та «четвірці» — «золото».

Стрільба
 З юніорським рекордом світу та пер-
шим результатом у стрільбі з пневматич-
ного пістолета (10 м) 19-річний львів’янин 
Павло Коростильов завершив другий етап 
дорослого Кубка світу, котрий відбувся в 
Мюнхені. Тут же на п’єдестал пошани під-
нялася й досвідчена Олена Костевич, яка 
в аналогічній дисципліні зібрала другу 
суму балів. ■

ХРОНІКА■

ТЕНІС

Окрилені та натхненні
У Парижі розпочався кваліфікаційний 
турнір  «Ролан Гарросу»: серед тих, хто 
подолав стартовий етап, є й двоє українців

■

Сергій Стаховський переможно розпочав кваліфікацію 
на «Ролан Гаррос»-2017.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙
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Богдан Бенюк: Ніколи не мріяв про те, що стільки зіграю ролей
Улюбленець публіки розповідає про батьків-остарбайтерів, 37 років у Театрі Франка і виставу 
на тему «риба гниє з голови», яку хоче показати через рік
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 Шоколад виготовляють із какао-
бобів, боби — овочі, цукор виготов-
ляють із буряку, буряк — овоч, тож 
шоколад — це теж овоч, а овочі ко-
рисні для здоров’я.

* * *
 Усі даішники запитують: «Ти 
пив?» Хоч один би запитав: «Ти їв?»

* * *
 — Сарочко, скільки ви важи-
те?
 — В окулярах 120 кг.
 — А без окулярів?

 — Без окулярів я не бачу ваги.

* * *
 — Я була сліпою та глухою, 
коли виходила за тебе заміж.
 — От бачиш, від скількох хво-
роб я тебе вилікував.

* * *
 Запитання до рекламників кре-
му:
 — Я кілька днів втирала в об-
личчя крем від зморшок. Скажіть, як 
тепер мені позбутися мозолів на ру-
ках?

По горизонталі:
 1. Район Нью-Йорка, населе-
ний переважно афроамериканцями, 
«чорне гетто». 4. Десять у кубі. 7. 
Урочистий хвалебний вірш. 8. Відті-
нок звуку, фарби. 9. Перший прем’єр-
міністр незалежної Індії, батько Інді-
ри Ганді. 11. Популярний сорт груші. 
13. Слід на шкірі від удару, рани; ру-
бець, шрам. 14. Французьке солод-
ке тістечко з кремовою начинкою. 
16. Чорна пантера із «Книги джун-
глів» Редьярда Кіплінга. 18. Столи-
ця Іспанії. 19. Спосіб гри на музич-
ному інструменті, коли звуки плав-
но перекочуються один в інший, без 
пауз. 21. Опера Джузеппе Верді. 23. 
Прем’єр-міністр Угорщини. 24. Доч-
ка Ярослава Мудрого, що стала ко-
ролевою Франції. 26. Псевдо соліст-
ки гурту «Крихітка Цахес» Олександ-
ри Кольцової. 28. Ім’я голлівудської 
актриси, зірки серіалу «Відчайдуш-
ні домогосподарки». 29. «життя по-
грецьки ...» (Богдан-Ігор Антонич). 
30 Дев’ятнадцята літера грецького 
алфавіту. 31. Прізвисько, яке дали 
козаки Григорію Потьомкіну. 32. 
Вбрання, костюм.
По вертикалі:
 1. Викривлення хребта із харак-
терним виступом на спині. 2. Міфіч-
на ріка забуття. 3. Скандальна прак-
тикантка Білого дому, через яку Білл 
Клінтон ледь не позбувся президент-
ства. 4. Велосипед для двох спорт-
сменів. 5. Знаряддя праці, яке біль-
шовики зробили символом селянс-

тва. 6. Італійський хімік, іменем 
якого названа універсальна стала 
— число молекул в одному молі 
ідеального газу. 10. Одна з найдав-
ніших держав Кавказу, що існувала 
у IX—VI ст. до н.е. 12. Великий іс-
торичний відрізок часу. 14. Давньо-
грецька богиня любовної лірики. 15. 
Відомий французький модельєр-
кутюр’є. 16. Запинало над ліжком чи 
ношами. 17. Велетень. 20. Крива, по 
якій літають небесні тіла. 21. Відо-
мий український художник-графік, 
автор перших українських грошо-
вих знаків і проекту герба УНР. 22. 
Виграш, несподіваний прибуток. 25. 
Префікс, що означає «повітря». 26. 
Стан організму, близький до клініч-
ної смерті. 27. Один із музичних інс-
трументів, на яких грали герої байки 
«Квартет».

Кросворд №62 
від 24 травня
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Ната НЕТУДИХАТА

 Відеоблогерство — 
одне з найбільших за-
хоплень сучасної молоді. 
Невеличкі ролики з ко-
ментарями — від розпа-
ковування подарунків 
до випробування на міц-
ність шоколадного фон-
тана, заповненого смета-
ною, збитими яйцями чи 
шампунем, — збирають 
мільйони лайків i комен-
тарів.
 Але не лише такі від-
верті дурниці популяр-

ні на YouTube. Молодий 
хлопець зi штату Андх-
ра-Прадеш, що в Індії, 
відкрив свій канал під 
назвою Country Foods 
(«Їжа країни») і почав 
виставляти ролики, в 
яких ділився рецепта-
ми традиційної індійсь-
кої кухні. Популярність 
канала стрімко злетіла 
вгору, коли він зняв ро-
лик за участю своєї 106-
річної прабабусі на ім’я 
Мастанамма, де старень-
ка вчила готувати кре-
ветки каррі так, як їх 

готували ще сто років 
тому.
 Із того часу в ефір 
вийшло більше ста роли-
ків. Усі страви бабуся го-
тує у дворі на вогнищі, 
розтираючи всі інгредієн-
ти руками у ступці, як 
навчилася ще в дитинс-
тві. Під час процесу баб-
ця Мастанамма небага-

тослівна, але, судячи із за-
доволеного виразу облич-
чя тих, хто куштує, страви 
таки в неї дуже смачні. 
 Бабуся стала справж-
ньою кулінарною сенса-
цією на YouTube. Нині ка-
нал має 350 тисяч підпис-

ників, яким цікаво по-
ринути з головою в давні 
традиції. Сама ж бабця 
Мастанамма до своєї попу-
лярності ставиться спокій-
но: якщо дітям цікаво, то 
вона покаже. Не сидіти ж 
склавши руки. ■

ОТАКОЇ!

Досвід і традиції
106-річна жителька Індії 
переплюнула правнука в 
популярності на YouTube

■

Аліса КВАЧ

 Мама — на те вона й мама, щоб здійс-
нювати мрії своїх дітей. Навіть якщо діти 
самі вже стають батьками. От і голлівуд-
ська теледіва Кім Кардашьян останнім ча-
сом просто одержима ідеєю народити тре-
тю дитину. На жаль, усе не так просто: по-
передні двоє пологів були настільки склад-
ними, що лікарі категорично заборонили 
Кім народжувати самій і попередили, що 
третя спроба може бути смертельно небез-
печною і для мами, і для дитини.
 Вихід із ситуації знайшла мама Кім 
Кардашьян, 61-річна Кріс Дженнер. Під 

час зйомок чергового випуску реаліті-
шоу «Життя з Кардашьян» запропо-
нувала Кім свої послуги як сурогатної 
мами. Кріс повідомила, що була у сво-
го гінеколога і дізналася, що зачати ди-
тину вона вже не зможе, а ось виносити 
— цілком. І вона готова це зробити, став-
ши для малюка одночасно мамою і 
бабусею. 
 Щоправда, у Кім Карда-
шьян є іще один варіант. 
Конкуренткою Кріс 
Дженнер у цій почес-
ній місії може ста-
ти сестра телезір-
ки Кортні, яка 
теж заявила, що 
може стати для 
сестри «матір’ю 
Терезою».
 Лишається дізна-
тися, що думає з цього 
приводу чоловік Кім, ре-
пер Каньє Вест. А він зараз 
далеко — в горах Вайомінга 
заліковує наслідки свого нерво-
вого зриву та пише новий аль-
бом. Та й узагалі, подейкують, 
що пара на межі розлучення. А 
без чоловіка вирішити це питан-
ня досить проблематично. ■

СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД

Мама чи 
бабуся?
61-річна мама Кім 
Кардашьян хоче стати 
сурогатною матір’ю

■

Кріс Дженнер.❙

26 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, помiрнi дощi, мiсцями грози. 
Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. Температура вночi +11...+13, удень 
+19...+21.

Миргород: короткочасний невеликий дощ. Уночi +10...+12, 
удень +22...+24.Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +10...+12, 
удень +19...+21.Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень 
+18...+20.

24 травня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 14-19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 16.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, помiрнi короткочаснi 
дощi. Трускавець: уночi +9...+11, удень +18...+20. Моршин: 
уночi 9...+11, удень +18...+20.
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