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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,91 грн. 

1 € = 30,84 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Українські 

заробітчани 

в Польщі 

пересилають 

на батьківщину 

від 3 до 5 

мільярдів євро
стор. 5 »

Осінь, 
падає гривня... 
Курс національної валюти в Україні знову почав знижуватися. 
Експерти очікують, що він опуститься трохи нижче від закладеного 
у бюджет показника 27,2 грн. за долар, але не вірять у черговий колапс
стор. 6 »

«Ви схожі на 
Президента»

Учора з Віктором 

Ющенком трапився 

курйозний випадок 

в електричці
стор. 3 »

Прошу пана до роботи Анафема для 
Медведчука

Новий «підпільний 

рух» обіцяє відправити 

кума Путіна під 

«ростовський паркан»
стор. 4 »

Фото з сайта galfinance.info. ❙
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«...я відновлю «Ікони Революції». Нарешті в мене буде час і простір, 
якого мені бракувало в ту ніч на «Груші», щоб зробити якісні малюнки».

Sociopath,  стріт-арт художник

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗЛОЧИН І КАРА

Сто обшуків
Генеральний прокурор 
анонсував нові затримання 
Ірина КИРПА
Миколаїв

 Під час візиту до Миколаєва Генпроку-
рор Юрій Луценко розкритикував місцеву 
владу та анонсував серію нових гучних за-
тримань. На його думку, ті депутати місь-
кради й опозиційні політики, які захища-
ють організоване злочинне угруповання 
«Мультика-Титова», повинні піти геть iз 
політичної арени України.
 — У Миколаєві депутати міської ради 
настільки залежні від думки бандитів, 
що треба говорити про системну злочин-
ну співпрацю, — заявив Юрій Луценко на 
брифінгу у Миколаєві. — Правоохоронцям 
України довелося провести майже сто об-
шуків, щоб знайти та вилучити достатньо 
доказів для порушення проти таких чинов-
ників нових кримінальних справ.
 На думку Генерального прокурора Ук-
раїни, затримання знаменитого на пів-
дні країни кримінального авторитета 
на прізвисько «Мультик» стало можли-
во після призначення на посаду обласно-
го прокурора Тараса Дундаса. Як людина, 
не пов’язана з Миколаївщиною, він зміг 
об’єктивно розібратися з усіма корумпо-
ваними зв’язками депутатів міської ради.
 Потрапив «під роздачу» і мер міста Ми-
колаїв Олександр Сенкевич. На думку Ге-
нерального прокурора, міський голова ви-
конував роль маріонетки, тоді як реальні 
накази віддавали бандити, які курирували 
південне місто. 
 У відповідь Сенкевич заявив, що його 
зв’язки з «Мультиком» ще необхідно до-
вести, та став вимагати від Генпрокурора 
ставитися з повагою до його посади, адже 
два роки тому понад 50 відсотків виборців 
у місті Миколаїв віддали за нього свої го-
лоси.
 — Я не розумію слова Генерального про-
курора, який говорить про те, що я спілку-
вався з кримінальним авторитетом через 
посередників та був «ширмою» для його 
злочинних справ, — заявив мер Олександр 
Сенкевич. — Такі гучні звинувачення тре-
ба підкріпляти вагомими доказами, інак-
ше я буду змушений подати позовну заяву 
до суду.
 Нагадаємо, кілька днів тому співробіт-
ники СБУ спільно з Нацполіцією Украї-
ни та військовою прокуратурою південно-
го округу провели спільну операцію iз за-
тримання кримінальних авторитетів на 
Миколаївщині. Серед затриманих — відо-
мі у місті бізнесмени та знаменитий кримі-
нальний авторитет на прізвисько «Муль-
тик». Усі вони доставлені до СІЗО міста 
Маріуполь, де міський суд  вирішуватиме 
їхню подальшу долю. 
 Члени організованого злочинного уг-
руповання займалися рекетом, розкрадан-
ням комунального та державного майна, 
незаконними операціями з наркотиками, 
погрозами та тиском на крупних бізнес-
менів міста. Злочинна група мала серйозні 
зв’язки в органах державної влади та міс-
цевого самоврядування міста Миколаїв.
 Тим часом Юрій Луценко заявив, що 
про зв’язки депутатів Миколаївської місь-
кради з бандитом на прізвисько «Муль-
тик» свідчить уже той факт, що вони зму-
шені постійно дзвонити йому в СІЗО міста 
Маріуполь та буквально під його диктов-
ку виконувати вказівки. Саме цей факт дає 
Генеральному прокурору право поставити 
на найближчій сесії Верховної Ради Ук-
раїни питання про розпуск Миколаївської 
міської ради.
 На брифінгу в Миколаєві Юрій Луценко 
пообіцяв українцям «напружену, але ціка-
ву та об’єктивну осінь» не тільки на півдні 
України, а й у цілому по країні. Генпро-
курор анонсував майбутню серію не менш 
гучних та інтригуючих затримань. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Численна резидентура російської розвід-
ки  — 18 осіб — потрапили до СІЗО після того, 
як правоохоронці отримали дані про їхнє ймовір-
не співробітництво з російською ФСБ. «Сімом 
iз них уже оголошено про підозру, — повідо-
мив очільник  відомства Василь Грицак, — про-
ведено 16 обшуків. Є свідчення, що вони прово-
дили диверсійно-розвідувальну діяльність на на-
шій території». За його словами, куратор групи 
пов’язаний iз розвідкою сусідньої держави і кон-
тролював діяльність резидентів iз території Бєл-
города.
 Наразі СБУ документує ще одну аналогічну ме-
режу в Дніпрі, якою опікувалася теж недавно за-
арештована Дарина Мастікашева —  більш відо-
ма як агент «Кнопка». Це саме вона влітку цього 
року завербувала кількох учасників АТО для того, 
аби звинуватити їх у теракті на території Росії. 

 Як повідомив Василь Грицак, колишніх вій-
ськових жінка звабила прибутковою роботою, по-
обіцявши, що всього за тиждень вони отримають 
по 500 доларів. Утім «найманці» вчасно поміти-
ли, що видані їм Мастікашевою сумки мають под-
війне дно, куди вкладено прямі докази їхньої ди-
версійної діяльності. Зокрема, детально розписа-
ний план самої диверсії. Василь Грицак припус-
кає, що в разі успіху цієї операції Росія б могла 
не лише дискредитувати Україну, а й оголосити 

війну. На щастя, легковірні АТОвці вчасно вияви-
ли підставу і просто втекли з РФ, зірвавши мас-
штабні плани ФСБ. 
 «Такі провокації російській стороні потрібні 
для того, аби формувати образ ворога з України та 
просто українця, — прокоментував ситуацію го-
лова СБУ. — А ще для того, аби тримати суспіль-
ство в моральній готовності до того, що в будь-
який момент буде дана команда: «Атака!», після 
чого танки, авіація рвонуть на Київ». ■

ЗАТРИМАННЯ

Війна резидентів
Російська розвідка активно вербує українців 
для дискредитації України

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті знову неспокійно: згідно 
зi зведенням прес-центру штабу АТО, в 
понеділок увечері російсько-окупаційні 
угруповання активізували збройні про-
вокації. В основному ворог застосовував 
стрілецьку зброю та гранатомети. Як і 
в попередні дні, основне напруження 
зберігалося на Донецькому напрямку. 
Там зі стрілецької зброї та великокалі-
берних кулеметів бойовики чотири рази 
відкривали вогонь у районі Зайцевого, 
двічі — неподалік Пісків. А гранатоме-
ти злочинці застосовували в Авдіївсь-
кій промзоні, біля Кам’янки та шахти 
Бутівка. 
 Неспокійно було й на Приморсько-
му напрямку. Після 18-ї години банди-
ти продовжили вогневі провокації на 
околицях Водяного. Також під гранато-
метним вогнем опинилися наші позиції 
на підступах до Лебединського, Широ-
киного та Мар’їнки. А по опорних пунк-
тах біля Талаківки окупанти тричі били 
з великокаліберних кулеметів. На Лу-
ганському напрямку противник відкри-
вав вогонь iз різних видів зброї в районі 
Кримського, Станиці Луганської та Ма-
линового.
 Загалом за минулу добу зафіксова-
но 36 обстрілів наших позицій iз боку 
російсько-окупаційних угруповань. Із 
них 18 характеризують як неприцільні. 

Втрат серед українських військових не-
має.
 До речі, в південній частині Росії, а 
також на території окупованого Криму у 
вівторок розпочалися масштабні війсь-
кові навчання російських ракетних вій-
ськ та артилерії. На 19 полігонів Півден-
ного військового округу виведено понад 
5 тисяч артилеристів збройних сил Росії 
— у Ростовській, Волгоградській облас-
тях, Краснодарському та Ставропольсь-
кому краях, Дагестані, Північній Осетії, 
на анексованому півострові Крим, а та-
кож на територіях російських військо-
вих баз в Абхазії, Вірменії та Південній 
Осетії. 
 Навчання артилеристів проходити-
муть упродовж наступного місяця. Як 
повідомили у прес-службі Південного 
військового округу РФ, військові «ос-
воять нові форми та способи виконання 
вогневих завдань iз підтримки мотост-
рілкових і танкових підрозділів у склад-
ній обстановці сучасного загальновійсь-
кового бою». Особливу увагу буде приді-

лено тренуванням у системі розвідуваль-
но-вогневих і розвідувально-ударних 
контурів. І хоча офіційно заявлено про 
участь у навчаннях лише кількох тисяч 
російських вояків, експерти припуска-
ють, що можуть бути задіяні кілька де-
сятків тисяч, і куди всю цю армаду мо-
жуть несподівано «перенаправити» — 
залишається великим питанням.
 Тим часом, очевидно, міжнародний 
тиск таки дається взнаки, i чванливий 
президент РФ Володимир Путін потро-
ху дає «задню»: у понеділок він заявив, 
що Росія внесе в Раду Безпеки Органі-
зації Об’єднаних Націй резолюцію про 
розміщення миротворців ООН на лінії 
розмежування на окупованому Донбасі 
для забезпечення безпеки працівників 
ОБСЄ, й це «піде на користь вирішен-
ня проблеми на південному сході Ук-
раїни». Але підкреслив, що розміщен-
ня сил ООН можливе тільки після від-
ведення озброєнь і при узгодженні цього 
питання з представниками самопрого-
лошених республік Донбасу. ■

НА ФРОНТІ

Наближають миротворців
Окупанти продовжують провокувати

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 У документі, авторами 
якого є Олег Ляшко та Ігор 
Мосійчук, iдеться про те, 
що одна з причин неоголо-
шеної війни на українських 
дорогах — п’яні водії, якi 
скоюють близько 37% ДТП. 
Міжнародний досвід забез-
печення безпеки на дорогах 
свідчить, що одним iз най-
простіших i водночас най-
дієвіших способів примуси-
ти водіїв дотримуватися ви-
мог Правил дорожнього руху 
є розроблення системи ефек-
тивних покарань. Саме тому 
радикали у своєму законо-
проекті пропонують посили-
ти кримінальну відповідаль-
ність за вчинення злочинів iз 
порушенням правил безпе-
ки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особа-
ми, які керують транспор-
тними засобами у стані ал-
когольного сп’яніння або у 
стані, викликаному вживан-
ням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів. 
 «Сів п’яним за кермо 
та вчинив ДТП iз жертва-
ми — позбавляти прав на 10 
років i в тюрму на такий са-
мий термін. Якщо людина й 
після позбавлення прав сіла 
за кермо — за це треба по-
життєво заборонити керму-

вати транспортним засобом 
i на 5 років саджати за ґра-
ти»,— зазначив Ляшко. Та-
кож, за його словами, доку-
мент передбачає доповнити 
ст. 7-8 Закону України «Про 
основи національної безпеки 
України» і визнати аварій-
ність на дорогах загрозою 
національній безпеці Украї-
ни.  Це дозволить забезпечи-
ти комплексний, системний 
підхід до вирішення пробле-
ми аварійності та смертності 
на українських автошляхах 
за участю водіїв у стані ал-
когольного сп’яніння або у 
стані, викликаному вживан-
ням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів.
 «Тільки радикальними 
заходами зможемо припи-
нити неоголошену війну на 
українських дорогах», — 
переконаний головний ра-
дикал. ■

Олег Ляшко знає, як зменшити рiвень смертності українців 
на дорогах.

❙
❙

ПИТАННЯ РУБА

Пияцтву за кермом — бій
Саджати на 10 років i забирати права у нетверезих водіїв, 
що скоїли ДТП, пропонують у законопроекті №7064, який 
зареєстрували депутати фракції Радикальної партії

■
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Ой, 
сушить!
Запаси питної води 
на окупованому 
півострові вибрала 
аномальна спека
Ірина КИРПА

 Лише за місяць у водосхови-
щах Криму майже на 50 відсо-
тків скоротилися запаси прісної 
води. Мешканці півострова скар-
жаться, що із їхніх кранів потек-
ла солона вода з запахом водорос-
тей, яку неможливо використову-
вати для побутових потреб.
 Фахівці Кримського управлін-
ня з гідрометеорології та моніто-
рингу навколишнього середови-
ща кажуть, що питна вода для 
кримчан закінчиться уже через 
шість місяців.
 Причиною екологічної катас-
трофи на анексованому Росією 
півострові стала аномальна сер-
пнева спека та тотальна відсут-
ність опадів. У прес-службі голо-
вного управління МНС Росії за-
являють про те, що клопоту дода-
ли ще й масові лісові пожежі, які 
необхідно було гасити буквально 
що дня. Отож у перші дні вересня 
стало відомо, що сумарний обсяг 
води у водосховищах природного 
стоку на анексованому півострові 
Крим скоротився на 19 мільйонів 
кубів.
 — Найбільш гостро проблема 
стоїть у Джанкойському, Красно-
перекопському та Роздольненсь-
кому районах, — заявив «глава» 
так званого міністерства сільсь-
кого господарства анексовано-
го Криму Андрій Рюмшин. — 
Там люди змушені пити підсоле-
ну воду, через той факт, що іншої 
просто немає. Ті запаси прісної 
води, що були використані рані-
ше, зараз можна поповнити лише 
за рахунок води Сивашу. Через це 
виникло велике засолення пит-
ної води, що надходить у будин-
ки кримчан через водопровід.
 За словами Рюмшина, у про-
блемних районах Криму необ-
хідно встановлювати спеціальні 
опріснювачі води, проте реаль-
них термінів розв’язання пробле-
ми чиновник не називає. Відомо 
лише, що для вирішення пробле-
ми слід знайти у бю джеті країни-
агресора близько одного мільярда 
російських рублів.
 Проблему поглиблює активне 
та неконтрольоване використан-
ня людьми підземних водоймищ, 
які було створено самочинно та 
без дозвільних документів. Як 
відомо, такі свердловини дають 
питну воду впродовж нетривалого 
часу, після чого швидко засмічу-
ються та забивають підземні вод-
ні артерії півострова.
 Нагадаємо, що після анексії 
Криму в 2014 році Україна повніс-
тю припинила постачання питної 
води через Північно-Кримський 
канал. Відсутність дніпровської 
води призвела до фактичної лікві-
дації зрошуваного землеробства у 
Криму.
 Через посуху аграрії півостро-
ва були змушені повністю припи-
нити вирощування рису та час-
тково відмовитися від овочів та 
фруктів. Ціни на сільськогоспо-
дарську продукцію в окуповано-
му Росією Криму злетіли у кіль-
ка разів, а питну воду в багатьох 
містах Криму змушені подавати 
за графіком. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Оголосили підсумки кон-
курсу «Поліцейський, який 
мене врятував», ініційо-
ваного Департаментом ко-
мунікації МВС у липні. Пе-
реможців нагородж ували 
очільник Нацполіції Украї-
ни Сергій Князєв i керів-
ник Державної служби над-
звичайних ситуацій Мико-
ла Чечоткін. Вони вручили 
героям-рятівникам відзна-

ки Міністерства внутрішніх 
справ України «За відвагу у 
службі» та відомчі нагруд-
ні знаки ДСНС «За відвагу в 
над звичайній ситуації».
 На конкурс надійшло 
близько 50 історій як від оче-
видців, учасників подій, так і 
від колег самих поліцейських-
рятівників. Серед вражаючих 
історій — урятування новона-
родженої дівчинки, яку зако-
пала мати; порятунок молодої 
жінки, яка ледь не втопилася 

під час відпочинку; а також 
звільнення заручників, яких 
у забарикадованому при-
міщенні утримував пацієнт 
психіатричної лікарні. Пере-
могла у конкурсі історія по-
рятунку п’ятирічної Вікторії 
з Рівненщини. Розповідь про 
неї надіслала Наталія Пок-
ровська — жінка, яка вдоче-
рила дівчинку. Рятівником 
дитини став 39-річний капі-
тан поліції Василь Дячук — 
зараз він працює на посаді 
заступника начальника Сар-
ненського відділу поліції Рів-
ненської області (начальник 
слідчого відділення).
 Наприкінці жовтня 2011 
року завдяки професійно гра-
мотним діям поліцейсько-
го було врятовано життя но-
вонародженій дитині. Мати 
закопала дiвчинку на власно-
му подвір’ї одразу ж після її 
народження. Почувши писк 
дитини, Василь Дячук почав 

розгрібати землю руками. Під 
20-сантиметровим шаром зем-
лі лежала дівчинка, загорну-
та у шмаття. Медиків чека-
ти не стали, а службовим авто 
доправили дитину до лікар-
ні. Вiдтодi поліцейський опі-
кується долею дитини, ставши 
для неї рятівником, який і за-
раз поруч.
 Голова Державної служби 
України з надзвичайних ситу-
ацій Микола Чечоткін відзна-
чив той позитивний факт, що 
в поліції є люди, які при ви-
конанні своїх обов’язків про-
являють мужність і героїзм 
у питаннях пошуку та вря-
тування людей. «Адже жит-
тя людини — це найдорожче, 
що є в людини на цій землі», 
— підкреслив Микола Чечот-
кін.
 Додамо, що нова мама вря-
тованої дівчинки також от-
римала приз — за перемогу в 
конкурсі. ■

Марина ПОЛІЩУК

 Третій  Президент Віктор Ющенко 
учора вирушив на потязі «Інтерсіті+» до 
польського Перемишля на економічний 
форум. Польські прикордонники його 
впізнали та були здивовані, що він подо-
рожує звичайним потягом. Про це напи-
сала Ірина Ванникова у «Фейсбуцi».
 «Пан Президент їде на електричці? 
Отак, запросто?!» — процитувала поль-
ських прикордонників прес-секретар 
Ющенка та додала, що «довелося паспорт 
Віктора Андрійовича показувати». 
 За словами Ірини Ванникової, роз-
мова почалася дуже чемно, адже поляки 
спочатку не повірили, що Ющенко по-
дорожує звичайним потягом. «На поль-
ському кордоні до Президента Ющенка 
підходить прикордонник-поляк. Каже 
дуже чемно, що ви подібні до українсько-
го пана Президента. Мовляв, це вам ком-
плімент, шановний», — описує вона си-
туацію.
 Після перевірки документів, поляки 
сфотографувалися з Ющенком.
 «Польські прикордонники подяку-
вали Вiктору Андрійовичу за підтримку 
Грузії в 2008 роцi та дружбу з покійним 
Лехом Качинським», — пише прес-сек-
ретар Віктора Ющенка.
 Ірина Ванникова відзначає, що, нез-
важаючи на непорозуміння на рівні поль-
ської влади, «на рівні громадян ми поба-
чили привітність і посмішки». ■

ДОБРІ СПРАВИ

Дістав iз-під землі
Найкращим поліцейським-рятівником 
став Василь Дячук, що врятував 
новонароджену дівчинку

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Не інакше як зухвалим 
вандалізмом із антиукраїнсь-
ким присмаком є екстраорди-
нарна подія, що сталася у са-
мому центрі Києва 2 вересня: 
портрети письменників Та-
раса Шевченка, Івана Фран-
ка та Лесі Українки, котрі 
з’явилися на фасаді будів-
лі по вулиці Грушевського, 4 
під час Революції гідності та 
залишалися недоторканими 
протягом 3,5 року, були стер-
ті за вказівкою Ігоря Доценка 
— власника магазину меблів 
«Емпоріум».
 Реакція громадськості на 
провокацію бізнесмена була 
миттєвою і лавиноподібною 
— наступного дня активісти 
побили скло в магазині, заки-
дали його яйцями і навіть па-
лили шини, залишивши чер-
воною фарбою свої «побажан-
ня», на кшталт: «Не роби так 
більше ніколи» та «Майдан 
тут був, Майдан тут і зали-
шиться».
 Генпрокурор Юрій Лу-
ценко пообіцяв пану Доцен-
ку «ретельні перевірки». Не 
залишилися осторонь i гос-
подарі будівлі — Інститут ук-

раїнської мови Національної 
академії наук, котрі здава-
ли в оренду під горе-магазин 
частину своїх приміщень, по-
обіцявши, що «договір орен-
ди будівлі не продовжува-
тимуть, а можливо, й розір-
вуть».
 Ігор Доценко поводить себе 
досить дивно, запевняючи жур-
налістів, що він тут ні при чому, 
мовляв, усе це «кляті» кому-
нальники самочинно знищили 
графіті. Тим часом правоохо-
ронці заявили, що в них є відео, 
де Доценко стоїть біля робітни-
ка, керуючи «процесом».
 Автор знищених графіті, 
який у соцмережах фігурує 
під ніком Sociopath, домовив-
ся з міністром культури Євге-
ном Нищуком про відновлен-

ня портретів, хоча наразі ху-
дожник перебуває в Карпатах 
у довготривалій відпустці й 
трафарети для вже легендар-
них малюнків iз ним. 
 Графіті було внесено до ка-
тегорії пам’ятних знаків міс-
цевого значення. Міністр Єв-
ген Нищук заявив, що після 
всього, що сталося, підготу-
ють документи, які б надали 
цим зображенням статус на-
ціональних пам’яток. Віце-
прем’єр В’ячеслав Кирилен-
ко у Twitter написав, що зни-
щені графіті були частиною 
експозиції Музею Майдану, а 
за знищення музейного фон-
ду передбачено кримінальну 
відповідальність. Прокурату-
ра Києва вже відкрила кримі-
нальне провадження за фак-

том нищення графіті.
 Додамо, що заступник ди-
ректора Музею-меморіалу 
Революції гідності Антоні-
на Піпко пропонує тимчасо-
во зберігати експонати музею 
у приміщенні сумновідомого 
магазину на Грушевського, з 
якого стерли «ікони револю-
ції», адже музей досі не має 
свого приміщення, незважаю-
чи на численні обіцянки вла-
ди.
 Директор Інституту ук-
раїнської мови Національної 
академії наук Павло Грицен-
ко відреагував на все по-своє-
му: «Іде тиск на Інститут. А ми 
теж не збоку стоїмо від націо-
нальної ідеї. Перепрошую за 
моє обурення, але я хочу, щоб 
усе вирішувалося у демокра-
тичній правовій державі. Бо 
це виглядає як рейдерське за-
хоплення — через ЗМІ і через 
організованих буцімто націо-
нально свідомих громадян, але 
це ті самі «тітушки». А те, що 
будівля обмальована і вікна 
розбиті  — то вандалізм». Пав-
ло Гриценко хоче, аби площі, 
які звільняться, зайняв один 
із підрозділів його інституту, 
який свого часу було скороче-
но. ■

РЕЗОНАНС

Графіті гідності
Прокуратура Києва відкрила кримінальне 
провадження за фактом нищення 
майданних зображень

■

«Ви схожі на  Президента»
Учора з Віктором Ющенком трапився курйозний 
випадок в електричці

Поляки сфотографувалися з третім Президентом України Віктором Ющенком.
Фото з сайта umoloda.kiev.ua.
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«Медведчук — не тільки кум Путіна, але ще й друг Порошенка. 
Не забувайте, що Порошенко прийшов у політику в 1998 році 
11-м номером у списку партії Медведчука СДПУ(о)». Віктор Чумак

позафракційний нардеп

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

Під знаком п’яти 
реформ 
Учора розпочалася чергова сесія 
Верховної Ради

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора, 5 вересня, спікер 
Верховної Ради України Анд-
рій Парубій урочисто відкрив 
сьому сесію VII скликання. 
Відтак у стінах парламенту 
відлунав Гімн України, а піс-
ля нього — промова Прем’єр-
міністра Володимира Гройс-
мана. До слова, на відкритті 
сесії Верховної Ради були при-
сутні 375 депутатів. Також за-
сідання відвідали члени Каб-
міну, посли та представники 
дипломатичних установ іно-
земних держав. Тепер, коли 
урочистості — позаду, парла-
ментаріям слід активніше бра-
тися до роботи, благо, що ос-
танньої — не бракує.
 Напередодні сесії спікер 
парламенту Андрій Парубій 
розповів на погоджувальному 
засіданні про те, над чим пра-
цюватимуть цієї осені нар-
депи. За його словами, но-
вий політичний сезон пови-
нен пройти під знаком п’яти 
реформ. «Це освіта і медици-
на, пенсійна і судова системи, 
а також реформа парламенту. 
Більше того, кожна з них ви-
магає фундаментального під-
ходу, і я вважаю, що ми по-
винні розглядати кожну по-
дану правку», — підкреслив 
спікер, озвучивши кількість 
депутатських редакцій до ос-
новних реформаторських за-
конопроектів, — майже де-
сять тисяч.
 Така цифра відверто бенте-
жить, адже не завжди велика 
кількість зауважень означає 
ретельне опрацювання доку-
мента. «Величезна кількість 
поправок, часто формальних 
(заміна букви або навіть коми) 
— це перевірений спосіб бло-
кування ініціатив. Таке було 
в англійському парламенті, а 
зараз таку методику дуже ак-
тивно використовують у Кон-
гресі США. Звичайно ж, тут є 
ризики, і досить високі, тим 
більше, що у нас це вже відбу-
валося, коли приймали Подат-
ковий кодекс при Януковичі. 
Тоді теж були внесені тисячі 
правок, і нардепи розглядали 
їх цілу ніч», — зазначає полі-
толог Володимир Фесенко. 
 Однак, на його думку, ВР 
не буде буквально дотримува-
тися процедури, і якщо уряд 
та коаліція побачать, що про-
цес гальмується, то правки бу-
дуть або об’єднувати, або прос-
то відхиляти як несуттєві.
 Учора першою народні 
депутати почали розгляда-
ти освітню реформу. Нага-
даємо, що Закон «Про осві-
ту» (№3491-д) було прийнято 
парламентом у першому чи-
танні ще в жовтні 2016 року. 
Проте на остаточне голосу-
вання уряд розраховує лише 
цієї осені. На реалізацію ре-
форми Міносвіти потрібно 
87 млрд. грн. до 2030 року. 
Прем’єр Гройсман у липні за-
явив, що такі видатки на осві-

ту Україні не по кишені, тому 
реформу відклали до вересня 
та розтягнуть її реалізацію на 
10 років.
 Реформа освіти передба-
чає перехід системи середньої 
освіти на три рівні і 12 років 
навчання: початкова освіта (4 
роки навчання), базова серед-
ня освіта (5 років навчання в 
гімназії), профільна середня 
освіта (3 роки навчання в лі-
цеях чи закладах професійної 
освіти). Це змінить і систему 
вищої освіти. Тепер диплом 
бакалавра в Україні здобува-
тимуть лише три роки. Адже 
перший рік навчання в універ-
ситеті замінюватиме профіль-
на освіта в ліцеї.
 Перехід на 12-річне нав-
чання  та старт нової українсь-
кої школи передбачається вже 
в 2018-2019 навчальному році. 
Також проект закону перед-
бачає укрупнення сільських 
шкіл та створення опорних 
шкіл, щоб донести якісну осві-
ту й до дітей, які навчаються в 
маленьких містечках та сели-
щах. Окрім того, реформа по-
винна «вичистити» навчальні 
програми від непотребу, роз-
вантажити дітей, підвищи-
ти зарплатню для вчителів та 
викладачів. Згідно з розрахун-
ками міністерства, вже з 2018 
року середня зар платня вчи-
теля може зрости від 3,5 тис. 
грн. до 6,8 тис. грн.
 Крім освіти, нардепи обіця-
ють уже в цей четвер присту-
пити до пенсійної реформи. 
Однак експерти радять не че-
кати якихось конкретних рі-
шень на цьому тижні — її пот-
рібно доопрацювати і зібрати 
голоси. Нарешті, ВР розгляне 
посилення відповідальності за 
злочини проти поліцейських 
та інших силовиків. Напри-
клад, за пошкодження майна 
«копа» нардепи хочуть ввести 
штраф до 3,5 тис. грн. Більш 
суворе покарання загрожує 
тим, хто зіпсував власність 
співробітника СБУ або Нац-
гвардії — до 5 років в’язниці. 
На додачу в четвер можуть ос-
таточно прийняти Дисциплі-
нарний статут Нацполіції, 
який регламентує поведінку 
поліцейських і покарання за 
їхні проступки. 
 Верховна Рада планує та-
кож розглянути в першому 
читанні проект закону про 
внесення змін до деяких за-
конів України щодо територій 
з особливим режимом мовлен-
ня та законопроект щодо регіо-
нального замовлення на підго-
товку фахівців та робітничих 
кадрів. Крім того, нардепи 
розглянуть у другому читанні 
законопроект про основні за-
сади забезпечення кібербезпе-
ки України; питання внесен-
ня змін до Податкового, Мит-
ного та Бюджетного кодексів 
України щодо державної під-
тримки кінематографії. Сьома 
сесія ВР триватиме по 31 груд-
ня цього року. ■

Віра СВІТЛИЧНА

 У соцмережах набуває попу-
лярності «громадянський під-
пільний рух «Анафема», спря-
мований на боротьбу з політи-
ком проросійського спрямуван-
ня Віктором Медведчуком. Про 
це повідомляє сайт «Новинар-
ня». «Наша місія — очищення 
України від російських агентів 
впливу і місцевих виродків-ко-
лаборантів, — йдеться у програ-
мі «Анафеми». — Ціль №1 — 
Віктор Медведчук, якого всі по-
милково вважають впливовою та 
навіть демонічною фігурою, але 
насправді він є дрібною шісткою 
росіян. Ми діятимемо всіма ме-
тодами, поки Медведчук і його 
посіпаки не зникнуть з українсь-
кої реальності. Шлях Медведчу-
ка закінчиться під ростовським 
парканом. Ми гарантуємо! Піс-
ля цього прийде черга інших», — 
заявляють ініціатори руху «Ана-
фема», які залишаються невідо-
мими для широкого загалу.
 Судячи з ФБ-сторінки, 
першою акцією «Анафеми» 
став друк та розповсюджен-
ня 24 серпня в Києві «народно-
го альманаху» під назвою The 
Tobi Пиzda Post із критични-
ми матеріалами щодо Медвед-
чука. Згідно з дописом, видан-
ня розповсюджували біля стан-
цій метро.«Тисячі екземплярів 
газети розійшлися в лічені хви-
лини. Кияни та гості міста  охоче 
брали газету, дискутували з ак-
тивістами, обговорювали про-
читане між собою. Частина на-
кладу розійшлася по пош тових 
скриньках киян, а ще 22 500 
примірників (...) поїдуть у тур-
не регіонами України», — ска-
зано в повідомленні.
 Наступною акцією «Анафе-
ми» стало нанесення на асфальт, 
стовпи, стіни й паркани в Києві 
принтів із хробаком, який є ем-
блемою руху. Голова істоти на-
гадує портрет Медведчука. «Ми 
ненавидимо цього хробака всім 
серцем. І будемо боротися з ним 
усіма наявними методами», — 
сказано в дописі у ФБ. «Дока-
зом цього стане сайт anafema.
org, на якому ми планомір-
но викриватимемо всю агенту-
ру Медведчука в Україні. Полі-
тики, юридичні особи, пропа-
гандисти, фейкові громадські 
діячі, продажні журналісти — 
кожен, хто брав чи бере у нього 
гроші за розвал України зсере-
дини, буде названий, знайдений 
і покараний», — анонсують ак-
тивісти.
 Усіх охочих, хто має «ін-
формацію викривального ха-
рактеру про політичні або 
економічні зв’язки Медвед-
чука чи його наближених», 
просять надсилати дані на адре-
су anafema-viktor@protonmail.
com. В іншому дописі «Анафе-
ма» переконує, що Віктор Мед-
ведчук є діячем зовсім не того 
масштабу і впливу, як його зма-
льовують в Україні. Зокрема, 
за твер дженнями «Анафеми», 
18 серпня в Криму Медведчук 
зустрічався для обговорення ук-
раїнського питання не з прези-
дентом РФ Путіним, а з одним 
із помічників радника прези-
дента РФ Владислава Суркова 
на ім’я Максим Поляков. «Саме 
Поляков нарізає Медведчуку за-
дачі так само, як іншим своїм пі-
допічним — терористам», — ска-
зано в дописі.
 «Максим Поляков працює 
заступником начальника уп-
равління президента РФ по со-
ціально-економічному спів-

робітництву з державами СНД 
з січня 2015 року. Колишній 
заступник губернатора Іванов-
ської області. Відомий у керів-
ництві сепаратистів під позив-
ним «Полярник». Одним із го-
ловних контактерів Полякова 
на окупованій частині Донбасу 
є Денис Пушилін», — йдеться в 
повідомленні. 
 Тим часом «Анафему» помі-
тили й ті, проти кого скеровані 
стріли її гніву. «В країні ство-
рена чергова терористична ор-
ганізація», яка «відкрито заяв-
ляє про плани вбивства іноко-
мислячих», — повідомляє ре-
сурс під назвою «Антифашист». 
«Відомо ім’я й першої жертви, 
— пише він. — Це голова гро-
мадського руху «Український 
вибір» Віктор Медведчук. Цей 
політик нині вважається єди-
ною сполучною ланкою між 
українською і російською вла-
дою».
 «Антифашист» також до-
дає: «Як повідомив київський 
політолог, глава Київського 
центру політичних дослі джень 
і конфліктології Михайло Пог-
ребинський, організація ко-
ристується підтримкою відомих 
журналістів. Головним ворогом 
там названий Віктор Медвед-
чук. Ставиться абсолютно чіт-

ка мета знищити його та інших 
людей, які хочуть завершити те, 
що зараз відбувається. Я знаю 
колишніх журналістів, які під-
тримують цю ідею. Їх не бенте-
жить, що будуть проблеми з ко-
мунікацією між Росією і Украї-
ною», — говорить Погребинсь-
кий.
 «Нагадаємо, в лютому цьо-
го року нардеп Володимир Па-
расюк на засіданні громадської 
ради в Краматорську закликав 
фізично знищити Віктора Мед-
ведчука, — непокоїться «Анти-
фашист». — Про те, що життю 
Медведчука загрожує небезпе-
ка, раніше повідомляв депутат 
Верховної ради з фракції «Опо-
зиційний блок», заступник го-
лови руху «Український вибір» 
Василь Німченко. За його сло-
вами, ще в лютому 2016 року 
Віктор Медведчук отримав до-
стовірну інформацію про підго-
товку замаху». 
 Якого розвитку набуде ця 
історія — наразі спрогнозува-
ти складно. Було б непогано, 
якби кум Путіна, відчувши го-
стре занепокоєння через загро-
зу своєму дорогоцінному жит-
тю, перебрався би поближче до 
свого кремлівського покрови-
теля. Принаймні повітря в Ук-
раїні стало б чистішим... ■

НАРЕШТІ!

Анафема для 
Медведчука
Новий «підпільний рух» обіцяє відправити 
кума Путіна під «ростовський паркан»

■

На знімку — той самий хробак, котрого «Анафема» 
«ненавидить усім серцем».

❙
❙

Так виглядає друкована продукція «Анафеми».❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Шотландії за участю 
британської королеви Єли-
завети ІІ відкрили найдов-
ший у світі та найвищий у 
Великій Британії вантовий 
міст «Квінсферрі Кроссінг» 
(Queensferry Crossing — 
«Королівська поромна пе-
реправа»). На церемонії від-
криття були також присут-
ні чоловік королеви принц 
Філіп, а урочисту стрічку 
британська королева пе-
рерізала разом iз першим 
міністром Шотландії Ні-
колою Стерджен. Першою 
ступила на міст, точніше 
перетнула його на машині, 
її Королівська Величність. 
Під час проїзду монаршої 
особи над мостом пролетіла 
пілотажна група Королівсь-
ких ВПС Red Arrows («Чер-
воні стріли»), а під мостом 
пройшли кораблі британсь-
кої флотилії. 
 Щоправда, королева 
була таки не першопрохід-
цем нового мосту. Напере-

додні офіційного відкрит-
тя в неділю переправу було 
відкрито для всіх охочих. 
Можливістю прогулятися 
грандіозною спорудою ско-
ристалися 50 тисяч осіб. 
Адже мерія Единбурга ак-
тивно рекламувала прогу-
лянку як «єдиний шанс у 
житті». Після введення 
в експлуатацію на ново-
му мосту не буде пішохід-
них доріжок. На прогу-
лянку мостом вийшли та-
кож перший міністр Шот-
ландії Нікола Стерджен та 
міністр транспорту Хамза 
Юcуф. 
 Дату відкриття «Ко-
ролівської переправи» об-
рали невипадково: рівно 53 
роки тому та ж таки Єлиза-
вета ІІ відкривала сусід-
ній міст Forth Road, який 
вже не витримує сучасних 
транспортних наванта-
жень. Після початку робо-
ти нового мосту старим пе-
реправлятимуться громад-
ський транспорт, велосипе-
дисти та пішоходи. 

 «Квінсферрі Кроссінг» 
перекинувся через зато-
ку Ферт-оф-Форт на за-
хід від Единбурга на дов-
жину 2700 метрів, а висо-
та його найвищого пілона 
становить 207 метрів. Міст 
з’єднує столицю Шотлан-
дії Единбург iз графством 

Файф. Будівництво спо-
руди тривало шість років 
і обійшлося британській 
скарбниці в 1,35 млрд. 
фунтів стерлінгів (1,75 
млрд. доларів). Швидкість 
руху на новому мосту буде 
обмежена 70 милями за го-
дину. ■

СТИХІЯ

«Ірма» 
підмінить 
«Харві»
Штати не оговталися від одного 
урагану, як прямує інший
Олег БОРОВСЬКИЙ

 На Карибські острови насувається потужний 
ураган «Ірма». На даний момент йому присвоє-
но четверту, передостанню, категорію за шкалою 
ураганів Саффіра—Сімпсона, що передбачає ви-
никнення вітру швидкістю від 209 до 251 кіломет-
рів на годину з «катастрофічними» наслідками, 
включаючи вирвані з корінням дерева, пошкод-
ження будинків та об’єктів інфраструктури, пе-
ребої у постачанні води та електроенергії тощо. 
 Вітер усередині «Ірми» вже зараз сягає швид-
кості 220 кілометрів за годину і може посилити-
ся в найближчі дві доби, повідомив Національний 
центр ураганів США. За прогнозами, стихія на-
криє Підвітряні Антильські острови вже ввечері 
в середу або вранцi в четвер за місцевим часом та 
викличе штормові хвилі, небезпечний для життя 
вітер і зливи, повідомляє Бі-Бі-Сі.
 Тим часом в американському штаті Флорида 
оголосили надзвичайний стан, оскільки «Ірма» 
має атакувати узбережжя саме в цьому регіоні 
приблизно в суботу. Національний центр ура-
ганів США зауважує, що ще зарано говорити, 
які саме наслідки урагану «Ірма» можна очіку-
вати на континенті. Ураган просувався зі швид-
кістю 20 кілометрів за годину. Він може приз-
вести до опадів до 25 сантиметрів у деяких пів-
нічних регіонах і підвищення рівня води у водо-
ймах до трьох метрів.
 У Пуерто-Рико також оголосили надзвичай-
ний стан та активізували Національну гвардію. У 
вівторок усі школи було закрито. Голова Пуерто-
Рико оголосив про організацію укриттів, де мож-
на розмістити до 62 тисяч людей. У магазинах ви-
шикувалися довгі черги: люди запасаються їжею, 
водою, батарейками, генераторами та іншим.
 Нагадаємо, ураган «Харві», також четвертої 
категорії, який досяг узбережжя Техасу 25 сер-
пня та викликав масштабні повені, призвів до 
загибелі щонайменше 60 осіб. Губернатор Теха-
су Грег Еббот заявив, що для ліквідації наслідків 
негоди штату потрібна величезна сума — близько 
180 млрд. доларів. Еббот зазначив, що «Харві» за-
подіяв навіть більшої шкоди, ніж ураган «Катрі-
на», що спустошив Новий Орлеан у 2005 році. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Тільки впродовж шес-
ти місяців цього року 
Польща видала україн-
цям понад 750 тисяч віз 
із правом проживання та 
праці. Про це 4 вересня за-
явив міністр закордонних 
справ Польщі Вітольд Ва-
щиковський. За його сло-
вами, «завдяки цьому ук-
раїнським родинам та біз-
несу відправляють міль-
ярди євро з Польщі».
 Може видатися див-
ним, що не глава МВС чи 
міністр праці переймаєть-
ся і звітує про українців у 
Польщі. Але пояснення 
цьому просте. Кандидат 
від Соціал-демократичної 
партії Німеччини на поса-
ду канцлера цієї країни 
Мартін Шульц під час те-
левізійної передвиборчої 
дискусії з Анґелою Мер-
кель звинуватив Поль-
щу та Угорщину в тому, 
що вони, відмовляючись 
приймати біженців, пе-
решкоджають реалізації 
європейської міграцій-
ної політики. Через це ні-
мецький політик навіть 
пригрозив фінансовими 
наслідками.
 Ващиковський, комен-
туючи ці слова Шульца, 
сказав, що потрібно зай-
матися «імміграційними 
кризами, що наступають 
на Європу з усіх сторін». 
Як сказав він, торік Поль-
ща видала українцям по-
над 1,2 млн. віз. А в пер-

шому півріччі 2017 року 
ця кількість становить 
уже понад 750 тисяч, що 
дозволяють проживати 
та працювати в Польщі. 
«Понад мільйон україн-
ців живе, працює, зароб-
ляє, покращує свій дохід, 
який відправляє в Украї-
ну. За підрахунками фі-
нансових установ, від 3 до 
5 мільярдів євро перево-
дять в Україну своїм роди-
нам та бізнесу», — наголо-
сив глава міністерства за-
кордонних справ Польщі.
 «Ми допомагаємо ім-
мігрантам. А тому про-
шу пана Шульца отрима-
ти більше інформації, оз-
найомитися з ситуацією і 
не використовувати фаль-
шиві аргументи у внутріш-
ніх, передвиборчих дис-
кусіях в Німеччині», — 
заявив Ващиковський. Він 
закликав також до «спра-
ведливого підходу» з цьо-
го питання.

 Польща будь-що «відма-
зується» від нав’язування 
їй офіційним Брюсселем 
прийому біженців iз Сирії, 
Афганістану чи Північної 
Африки. Мовляв, у нас і 
так уже більше біженців 
(з України), ніж у деяких 
європейських країнах. І 
в цьому польська влада 
має майже повну підтрим-
ку населення. Нещодавно 
проведене соціологічною 
фірмою Maison&Partners 
на замовлення польського 
Союзу промисловців і пра-
цедавців опитування сто-
совно того, з яких країн 
поляки найбільше хоті-
ли б бачити у себе емігран-
тів, показало, що найбіль-
ші симпатії поляки мають 
до найближчих сусідів: ук-
раїнців, чехів, словаків та 
литовців. Із цих чотирьох 
народів найбільший рівень 
симпатії саме до україн-
ців. Стосовно представни-
ків інших регіонів світу, то 

поляки також прихильно 
ставляться до в’єтнамців.
 Того ж дня, що і заява 
глави МЗС, було оприлюд-
нене дослідження «Баро-
метр ринку праці», яке 
продемонструвало, що по-
ловина польських фірм 
має складнощі з пошу-
ком робочих рук. Лише 
щодев’ятий працівник у 
Польщі боїться втратити 
зарплатню, випливає з до-
слідження Work Service. 
4 з 10 фірм планують на-
бір робітників ще цього 
року, підкреслює Анджей 
Кубісяк, речник Work 
Service. Він додає, що на 
ринку праці відбуваєть-
ся справжній бум, оскіль-
ки 40% фірм планує про-
водити набір працівників 
ще в цьому році. У першу 
чергу робітників шукати-
муть торговельна і вироб-
нича галузі, а також сфера 
послуг.
 Окрім цього, з дослід-
ження випливає, що най-
більшою є потреба у пра-
цівниках середнього щаб-
ля. Їх шукає близько 60% 
фірм. А це демонструє, 
що потрібні вже не лише 
робітники нижчої ланки, 
яких працедавці знахо-
дять, зазвичай, серед гро-
мадян України, наголо-
шує Анджей Кубісяк. Дані 
цього опитування є сигна-
лом, що чергові сотні ти-
сяч українців зірвуться з 
рідних місць і виїдуть до 
Польщі, причому це вже 
будуть кваліфіковані кад-
ри середньої та вищої ла-
нок. Бо українська влада 
не здатна надати їм гід-
ну роботу та гідну оплату. 
Вона займається випро-
шуванням чергових тран-
шів від МВФ, а не органі-
зацією робочих місць і на-
повненням бюджету за ра-
хунок збільшення доходів 
населення. ■

ПРОБЛЕМА

Раби XXI століття 
Мільйони біженців стають 
живим товаром
Ігор ВІТОВИЧ

 Десятки мільйонів людей у всьому світі стають 
сучасними невільниками. Про це йдеться у гло-
бальному звіті ООН про торгівлю людьми. Як свід-
чить статистика 2016 року, найчастіше жертвами 
торгівлі стають дорослі жінки — у 51% випадків, 
у 20% — неповнолітні дівчата, 21% — чоловіки 
та 8% — хлопці. 
 Загальна кількість невільників ХХІ століття 
обраховується приголомшливим числом від 21 до 
46 мільйонів осіб. Головними формами сучасного 
невільництва є примусова праця та сексуальне на-
сильство. Ці жахливі дані повідомив у штаб-квар-
тирі ООН у Відні представник Адміністративно-
го управління у справах інтегрального розвитку 
людства Майкл Черні. Засідання у Відні відбува-
лося в рамках підготовки «Глобальної угоди про 
безпечну, впорядковану та регульовану мігра-
цію».  На ньому обговорювали питання контра-
банди мігрантів, торгівлі людьми, сучасних форм 
невільництва та допомоги його жертвам.
 Представник Ватикану звернув увагу на загро-
зу для мігрантів з боку злочинних організацій. Він 
нагадав, що Ватикан наполягає на наданні жерт-
вам дієвого правового захисту, а також психоло-
гічної допомоги та реабілітації. ■ 

■

НАЙ-НАЙ… 

Міст її Величності 
Єлизавета ІІ відкрила найдовшу 
в світі та найвищу в Британії 
вантову переправу

■

Першою перетнула міст 91-річна Єлизавета II.❙

«Королівський» міст будували шість років.❙

НАШІ 

Прошу пана до роботи
Українські заробітчани в Польщі пересилають 
на батьківщину від 3 до 5 мільярдів євро

■

Робітники з України за сезон заробляють у Польщі стільки,
скільки вдома не зароблять за рік.

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Початок осені приніс давно про-
гнозовані події на український 
валютний ринок. Йдеться про 
очікуване падіння курсу гривні. 
Як відомо, у держбюджеті курс 
долара закладено на рівні 27,2 
гривні, проте більшість аналіти-
ків вважає, що наша національ-
на валюта опуститься ще нижче. 
І у цьому нібито зацікавлений 
уряд. Тим часом струсонуло ри-
нок криптовалют, де не визна-
ний в Україні біткоїн різко поде-
шевшав до традиційних валют. 
Острівцем стабільності наразі 
залишається золото, яке плав-
но, але впевнено дорожчає.

Валютний ринок: 
початок бурі...
 На міжбанківських торгах 
у понеділок українська гривня 
втратила 8 копійок щодо долара 
США. На момент закриття біржі 
за «зелений» давали 25,82-25,87 
гривні. За євро 30,73-30,79 грн. 
На початку торгів за один аме-
риканський долар пропонували 
25,77–25,79 грн. 
 Учора ж Національний банк 
України знизив офіційний курс 
гривні одразу на 16 копійок і 
встановив його на рівні 25,9 
грн. Курс гривні до євро вста-
новлено на познаці 30,84 грн. 
 «Як ми бачимо, гривня поча-
ла своє падіння щодо долара ще 
на минулому тижні. Сьогодні ж 
воно тільки пришвидшилося, — 
каже аналітик компанії «Аль-
парі» Вадим Іосуб. — На різних 
сегментах валютного ринку до-
лар подорожчав стосовно грив-
ні на 0,8-2,4%. Деякою мірою 
це можна пояснити укріплен-
ням долара щодо деяких світо-
вих валют, яке відбулося ми-
нулого тижня. Так, лише вар-
тість євро до долара знизилася 
на 2%: із 1,205 до 1,185».
 Також, на думку експерта, 
розколихав валютний ринок по-
неділок, коли в Америці тради-
ційно відзначають День праці. 
І який у США є вихідним днем. 
«Активність продавців валюти 
низька, а покупці укладають уго-
ди у режимі поставок «на завтра», 
— пояснює Іосуб. Тож за тиждень 
офіційний курс долара, що його 
встановлює НБУ, виріс на 0,8%: 
із 25,55 до 25,75 грн. Середньоз-
важений курс на міжбанку у цей 
же час зріс на 1,6%: із 25,52 до 
25,93 грн. Натомість продаж на 
готівковому ринку зріс на 2,4%: 
із 25,57 до 26,28 грн.
 Але чи не найголовніший 
показник початку бурі на ва-
лютному ринку — зростання 
так званого спреду, тобто, різ-
ниці між курсом купівлі і кур-
сом продажу. За останні дні 
спред зріс майже удвічі: із 1% 
до 1,9%. 

«Коридор» 27–29 грн. до кінця 
року
 Серед причин падіння курсу 
національної валюти аналітики 
відзначили цілу низку. По–пер-
ше, це девальваційні очікуван-
ня експортерів, які притриму-
ють валютну виручку, намага-
ючись потім продати долари за 
вигіднішим курсом. Адже за-
конодавство передбачає про-
даж лише 50% виручки у кон-
вертованій валюті. Другий фак-
тор: у кінці серпня уряд провів 
повернення ПДВ. А це означає, 
що у підприємств є гривня і не-
має необхідності продавати до-
лари, аби заплатити: податки. 
Причина номер три: починаючи 
з липня у країні почав зростати 
торговельний дефіцит. І відтак 
уповільнилося надхо дження ва-
люти до держави.
 Четверта причина, на думку 
виконавчого директора Міжна-

родного фонду Блейзера Олега 
Устенка, у тому, що НБУ при-
пустився помилки і не надто 
активно поповнював свої зо-
лотовалютні запаси. Як наслі-
док, сума на рахунках не сут-
тєво відрізняється від показни-
ка минулого року — 17,5 млрд. 
доларів. «Ось чому упродовж 
літніх місяців курс так сильно 
опускався донизу», — сказав 
Устенко.
 Фінансовий аналітик Сер-
гій Шевчук на перше місце ви-
носить сезонний фактор. «До-
лар в Україні дорожчає із року в 
рік саме восени. На це є дві при-
чини: сезонні цикли і графік до-
лара, — каже він. — Адже саме 
восени люди, повернувшись із 
відпустки, починають купувати 
долари, щоби поповнити сімей-
ні запаси. На державному рів-
ні розпочинається підготовка 
до опалювального сезону, заку-
повують сировину і пальне для 
осінніх польових робіт. Звичай-
но, це формує попит на валюту, 
і він зростає».
 На думку Шевчука, пік зрос-
тання долара припадає на жов-
тень, поки не спаде перша хви-
ля попиту. «Якщо ми подиви-
мося на графік долара, то по-
бачимо, що кожного разу таке 
зростання становить 3 гривні, 
— продовжує експерт. — Так 
було в 2014, 2015, 2016-му і, я 
думаю, нинішній рік не стане 
винятком». Курс у 29 гривень 
за долар, утім, є найпесиміс-
тичнішим серед усіх аналітич-
них прогнозів.
 Олег Устенко вважає, що 
на кінець року американський 
«бакс» коштуватиме 28,5 грн. 
І, на його думку, найбільше за-
цікавлена у такому знеціненні 
своєї національної валюти сама 
влада. Що би вона не казала при 
цьому офіційно. Адже виконати 

Державний бюджет 2017 року, 
за словами Устенка, можливо, 
лише з курсом 28 гривень за до-
лар або вищим.

Не буде війни — 
не буде обвалу
 «Тримати нинішній валют-
ний курс упродовж наступних 
місяців просто недоцільно, — 
сказав виконавчий директор 
Міжнародного фонду Блейзе-
ра. — Його можна тримати у тій 
зоні комфортності, у якій ми ба-
чили. Щоби виконати дохідну 
частину українського бюдже-
ту, гривню треба девальвува-
ти і девальвувати, скажімо, до 
28,5 гривні за долар».
 Серед «гривневих оп-
тимістів» — аналітик компанії 
«Драгон Кепітал» Олена Білан, 
яка вважає цілком реальний 
курс долара в Україні до кінця 
нинішнього року на рівні 27,3 
грн. Експерт Всеволод Степа-
нюк переконаний, що влада 
«підганятиме» готівковий курс 
долара під показник, записаний 
у бюджеті. «Національний банк 
може дозволити, щоби долар 
був трохи дорожчим за 27 гри-
вень. Тож національна валюта 
буде плавно девальвувати, але 
якщо не буде якихось воєнних 
чи політичних подій, я не очі-
кую обвалу гривні. До кінця 
нинішнього року — максимум 
28 грн. за долар. Якщо нічого не 
трапиться!» — наголошує він.
 ...Найближчими днями ра-
дикальних подій на валютному 
ринку статися не має. «Зрос-
тання долара може продовжи-
тися, хоча темпи цього зрос-
тання, ймовірно, уповільнять-
ся, — прогнозує Вадим Іосуб. 
— Офіційний курс долара і його 
вартість на міжбанку можуть 
піднятися до 26-26,03 грн., а 
готівковий долар в «обмінни-

ках» може коштувати у доволі 
широкому діапазоні: від 26,2 до 
26,9 грн.» Надалі ж, як вважає 
аналітик, волатильність на рин-
ку має знизитися, а долар та-
кож може знизитися до показ-
ників, із яких він стартував до-
гори на минулому тижні. 

Міняю біткоїн на золото!
 У цей же час є сумна нови-
на для українських майнерів та 
інших шанувальників альтер-
нативних валют, що повірили 
у надійність біткоїна. Здаєть-
ся, починають справджувати-
ся передбачення західних фі-
нансистів, за якими курс біт-
коїна 5 тис. доларів — це дуже 
тимчасове явище. Вчора крип-
товалюта опустилася до познач-
ки 4 тис. 265 доларів.
 Тим часом становище крип-
товалюти в Україні залишається 
у підвішеному стані. Хоча вона, 
на думку голови Нацкомісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку Тимура Хромаєва, вима-
гає регулювання та визначення 
законодавчих умов свого фун-
кціонування. «Всі розуміють, 
що контролювати криптовалю-
ти неможливо і не має сенсу, — 
сказав Хромаєв. — Але необхід-
но дати певні правила, юридич-
ну і законодавчу основу».
 При цьому Хромаєв не ба-
чить необхідності в створенні 

окремого держоргану для регу-
лювання криптовалют. «Одно-
значно не потрібно створювати 
жодних нових міністерств. Ре-
гулювання і нагляд за крипто-
валютами повинні здійснюва-
тися, як і всюди в світі, фінан-
совими регуляторами, — каже 
він. — Якщо криптовалюта — 
засіб для розрахунків, то це 
сфера регулювання Централь-
ного банку. Але якщо це фінан-
совий інструмент, такий як цін-
ні папери або похідні цінних па-
перів, то це сфера Нацкомісії з 
цінних паперів».
 Тим часом на ринку різко 
подорожчало золото. Як ствер-
джує агенція «Рейтер», ціни на 
золото підскочили, досягнувши 
максимуму майже одного року 
у зв’язку із занепокоєнням про 
те, що КНДР може знову запус-
тити ракету. Вчора благород-
ний метал давали по 1334,21 
долара за тройську унцію — 
у порівнянні з 1324,57 долар 
за унцію при закритті торгів у 
п’ятницю. Ф’ючерси на золото в 
США з поставкою в грудні подо-
рожчали на 9,5 долара до 1340 
доларів за унцію.
 Інші цінні метали, зокрема 
срібло, платина і паладій, подо-
рожчали несуттєво. Так, за сріб-
ло давали по 17,82 долара за ун-
цію в порівнянні з 17,68 долара 
до закриття торгів у п’ятницю, 
платина коштувала 1009,24 до-
лара в порівнянні з 1004,5 дола-
ра, паладій — 985 доларів проти 
980,5 долара. ■

НАШІ ГРОШІ

Осінь, падає гривня... 
Курс національної валюти в Україні знову почав знижуватися. 
Експерти очікують, що він опуститься трохи нижче 
від закладеного у бюджет показника 27,2 грн. за долар, 
але не вірять у черговий колапс

■ МАЙЖЕ ОФІЦІЙНО

Дякуємо, МВФ, 
але більше не треба...
 Поки зі штаб-квартири Міжна-
родного валютного фонду до Украї-
ни збирається перша із трьох запла-
нованих місій, міністр фінансів Олек-
сандр Данилюк зробив надзвичайно 
оптимістичну заяву. І заявив, що вже 
найближчим часом співробітництво із 
Фондом Україні буде не потрібне.
 А на своїй сторінці у «Фейсбуці» 
написав, що сподівається на те, що 
шоста програма співпраці з Міжна-
родним валютним фондом буде пов-
ністю реалізована та стане останньою. 
«Україна не раз розпочинала програ-
ми МВФ. Із 1994-го по 2013-й їх було 
п’ять. І жодна не була доведена до 
кінця. Кожного разу отримували кіль-
ка траншів на початку, і на цьому все 
закінчувалося, оскільки влада не хоті-
ла або не була спроможна виконати 
взяті на себе зобов’язання», — пові-
домив Данилюк своїм фоловерам. 
 «Коли ми починали шосту програ-
му МВФ у 2015 році, наша країна була 
в дуже складній ситуації: війна, еко-
номічна нестабільність, високий рі-
вень інфляції, стрімке падіння ВВП, 
девальвація гривні, — напівофіцій-
но заявив міністр. — [Сьогодні] Мак-
роекономічна ситуація стабілізувала-
ся. В 2016 році відновилося економіч-
не зростання. Я дуже хочу, щоб наша 
шоста програма з МВФ була повніс-
тю реалізованною і стала останньою. 
Україна з її потенціалом може і має 
стати економічно та фінансово само-
достатньо».

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Родина Суркісів: 
Засудити НБУ!
 Брати Ігор та Григорій Суркіси, а 
також пов’язані з ними особи подали 
42 судові позови проти Національно-
го банку України. Іншими позивачами, 
як свідчать дані Єдиного державно-
го реєстру, є батько братів-бізнесменів 
Рахміль Суркіс, дочка Григорія Світла-
на Суркіс, дочка Ігоря Марина Суркіс, 
а також один із акціонерів «А-Банку» 
Поліна Ковалик та ін.
 Також серед позивачів — 
пов’язані із Суркісами офшор-
ні компанії: Camerin Investments LLP, 
Sunnex Investments LLP, Tamplemon 
Investments LLP, Berlini Commercial 
LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam 
Investments LLP.
 Усі скарги стосуються націоналі-
зації «Приватбанку», точніше виз-
нання Нацбанком зазначених осіб 
пов’язаними з «Приватбанком», че-
рез що їхні кошти в банку підлягали 
примусовому обміну на акції додат-
кової емісії (bail-in) під час переходу 
фінустанови в державну власність. 
Перші суди брати виграли, на черзі 
— апеляція.

■

Гривня почала дешевшати. Відповідно до макроекономічних 
розрахунків уряду... 
Фото Наталії ЮЩЕНКО.

❙
❙
❙

ПРОГНОЗИ

А не треба було м’ясо їсти!
 Річна інфляція в Україні за підсумками 2017 року буде більшою, ніж передбача-
ли раніше. Відхилення цього показника від центральної точки цільового діапазону 
на кінець нинішнього року вийде за раніше прогнозовані 8% плюс-мінус два відсо-
ткові пункти. На засідання Ради з фінансової стабільності спробували пояснити при-
чини.
 «Переважно це пов’язано зі стрімким зростанням цін на овочі та фрукти, спри-
чинені несприятливими погодними умовами, а також скороченням пропозиції м’ясо-
молочної продукції на внутрішньому ринку», — йдеться у повідомленні. В Націо-
нальному банку України повідомили, що в липні овочі подорожчали на 40%. Також 
на 43% здорожчали тютюнові вироби. 
 Наразі ж, як вважають фінансисти, тиск на інфляцію залишається помірним. 
Голов ним чином завдяки низькій волатильності на валютному ринку. Зрештою, пе-
ріод тиші на цьому ринку, здається, підійшов до краю...

■
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«Люди повірили»
 На гербі Куцурубської ОТГ 
зображено Деметру — богиню 
родючості та покровительку зем-
леробства. Давні греки знали, що 
люди цінують більш за все. Не-
дарма свої поселення вони буду-
вали саме в цих місцях.
 Це було колись. А зараз на 
березі Дніпровського лиману ло-
вить 3G, що зустрінеш далеко 
не в кожному райцентрі Мико-
лаївської області. У всіх класах 
Куцурубської загальноосвітньої 
школи є по новенькому панель-
ному телевізору, а для вчителів 
придбали ноутбуки.
 — Раніше Очаківська райра-
да жодної гривні не виділила на 
фарбу для нашої школи, — каже 
директор навчального закладу 
Тетяна Пікуль. — Тепер ми з но-
вими вікнами, партами, лінолеу-
мом. Навіть дороге навчальне об-
ладнання придбали.
 Це лише один із прикладів 
того, яких результатів мож-
на досягти, об’єднавшись у те-
риторіальну громаду та взявши 
на себе відповідальність за тери-
торію. «Штаб» такої громади роз-
ташований тут — у селі Куцуруб,  
за п’ять кілометрів від Очакова. 
Два роки тому саме з цього міс-
та на Миколаївщині розпочався 
процес децентралізації влади.
 Керує «штабом» Інна Копій-
ка, в минулому — фельдшер ам-
булаторії. У 2015 році, несподіва-
но для місцевої політичної еліти, 
вона взяла участь у виборах сіль-
ського голови. Вирішила «вилі-
кувати» все село — і перемогла.
 За кілька місяців потому 
сусідні села заявили про намір 
об’єднатись. Спочатку був союз 
двох сільрад — Куцурубської та 
Іванівської із селами Іванівка і 
Яселка. Разом — 3855 жителів. 
Сьогодні Куцурубська об’єднана 
територіальна громада налічує 
12 сіл, в яких мешкає 8 тисяч лю-
дей. Це більше половини населен-
ня Очаківського району.
 — Люди повірили нам. Вони 
побачили, скільки всього вдалося 
зробити лише за минулий рік, — 
розказує Інна Копійка. — Звісно, 
допомогла і державна субвенція у 
розмірі 5,1 мільйона гривень.
 Завдяки цьому виконали 24 
проекти з розвитку інфраструк-
тури, зокрема ремонт доріг та 
будівництво водопроводу в Іванів-
ці. Скоро мешканці цього села бу-
дуть з якісною питною водою. 
 Згадуючи 2015 рік, Інна Ва-
силівна говорить, що тоді було 
дуже важко. Йшли до створення 
об’єднаної територіальної грома-
ди першими в області. Не знали, 
що робити. Однак зараз упевнено 
каже: «Все, тепер я вже не здам-
ся. Команда в мене хороша, дів-
чата — молодці».
 Коли у нової громади з’явився 
власний ресурс, голова, як ус-
пішний бізнес-менеджер, за-
просила у свій «штаб» фахів-
ців з Очакова. Казала: «Ми пер-
ші, і нам потрібні найкращі кад-
ри». Основні посади тут довірили 
жінкам. Любов Федорова — сек-
ретар ради, Наталія Лаврик — 
начальник відділу фінансів, бух-
галтерського обліку та звітності, 
Ольга Власюк — начальник від-
ділу соціального захисту, захис-
ту дітей та роботи з сім’ями.
 Жінки навіть у сільраді захо-
пили владу. З чотирнадцяти де-
путатів — чоловіків лише троє. 
Без чоловіків, звісно, теж не об-
ходиться. Є водій, фахівець, два 
працівники закладів культури, 
тому тут жартують: «Бачите, в 
нас немає матріархату».

 Однак показово, що саме су-
часні українські амазонки пока-
зали приклад, як домовлятися 
із впливовими чоловіками, які 
тут заробляють гроші, частина з 
яких йде на розвиток громади.
 21 мільйон гривень — такий 
бюджет ОТГ у 2016 році. Це і 
оренда землі, і відшкодування із 
заробітної плати. З прибуткови-
ми і бюджетоутворюючими під-
приємствами куцурубцям по-
щастило. На території об’єднаної 
громади працює потужна агро-
фірма КСП «Лиманський», ще 
кілька аграрних компаній, порт 
Очаків, вітропарк «Очаківсь-
кий», і тому роботи тут виста-
чає.
 Але чи можна назвати це ви-
падковістю? Швидше, взірцем 
гармонійного поєднання спіль-
них інтересів. Ще тут наголошу-
ють: «Усе це нам не звалилося як 
манна небесна. Нам взагалі каза-
ли, що у вас нічого не вийде. Ані 
район, ані область не допомага-
ли. Деякі заздрили. Говорили, 
що ми тут вирвалися і хочемо 
створити маленький «Шанхай». 
Якщо б не допомога з боку Мін-
регіонбуду, що був тоді з нами всі 
24 години на добу, хтозна, чим би 
все закінчилося».

«Щоб кожному членові громади 
жилося краще»
 Будь-яка влада — це, пере-
дусім, кредит довіри, який тре-
ба повернути виборцям. Інні Ва-
силівні це вдалося, хоча було 

дуже важко. Проти неї чинився 
опір. Усі ставили на іншу люди-
ну — свою.
 В таких умовах Інна Копійка 
знову пішла на вибори. Хотіла 
перевірити, що вище — особис-
та впізнаваність чи адміністра-
тивний ресурс? Результат був 
приголомшливий: за неї відда-
ли 1764 голоси, за її конкурен-
та — лише 764.
 Такі перемоги роблять лю-
дину сильнішою, впевненою у 
власних силах. А коли навколо 
команда однодумців, то і справи 
легше вирішувати.
 Очаків хоче: один район — 
одна громада. Буцімто, це місто 
туристичне, і навколо нього все 
має розвиватися. От тільки мало 
що в самому Очакові нагадує ку-
рорт: вулиці розбиті, сучасних 
готелів немає, вже не кажучи 
про індустрію розваг.
 У Куцурубі розваг теж не-
має. Та вони тут і не потрібні. 
Громада має розвиватися через 
села. Тільки так можна зберегти 
молодь. Нещодавно відправили 
хлопця вчитися на лікаря, допо-
могли. Знають, коли закінчить 
навчання — повернеться.
 А чому б не повернутися, тим 
більше що колишня сільська ам-
булаторія перетворилася у Центр 
первинної медичної допомоги. 
На власну «швидку» Куцурубсь-
ка ОТГ поки не заробила, однак 
гострої потреби в ній зараз не від-
чувається — медичні послуги на-
дають у кожному селі об’єднаної 

громади. Для цього, крім Цент-
ру, функціонує 4 амбулаторії та 
7 фельдшерських пунктів. Як 
предмет особистої гордості де-
монструють стоматологічний ка-
бінет, обладнаний за всіма вимо-
гами часу. Кажуть, пішли на вит-
рати — і не прогадали. Кому, як 
не Інні Копійці, знати, яку ціну 
сьогодні має здоров’я людей.
 Так само з освітою. На 12 сіл 
працює 7 навчальних закладів — 
3 загальноосвітні школи, школа-
дитячий садок, та 3 класичних 
дитячих садки. За тим, щоб ця 
мікросистема працювала, слід-
кує власна управлінська ланка 
на чолі з начальником відділу ос-
віти і методистами.
 Від управлінців також зале-
жить якісний розподіл бюджет-
них коштів об’єднаної громади. 
У минулому році, наприклад, 200 
тисяч витратили на заміну шкіль-
них вікон у сусідній Іванівці. Хто 
в селі міг собі уявити, що таке вза-
галі може коли-небудь статися?
 На питання: «В чому поля-
гає успіх, досягнутий громадою 
за два роки існування?», тут ка-
жуть:
 — По-перше, завдяки добрій 
команді управлінців.
 По-друге, у довірі людей, а 
також у тому, що вони відчу-
ли свій вплив на розвиток тери-
торії, на якій живуть. Вони самі 
вирішують, що робити у першу 
чергу. А не як раніше — сиділи і 
чекали, що скаже район.
 Як результат — відчутно 

підвищилася їх громадянська 
позиція, патріотизм.
 Завдання, яке постави-
ла перед собою Куцурубська 
об’єднана громада, формулюєть-
ся так: «Поєднати інтереси лю-
дей, держави та бізнесу, ство-
рити умови для нових робочих 
місць, залучення інвесторів у ре-
гіон для того, щоб кожному чле-
нові громади жилося краще».
 Як цього досягти? З одно-
го боку, є перевірений спосіб — 
стимулювати економіку, і за ра-
хунок збільшення надходжень 
підвищувати якість життя. Од-
нак неминуче постане питання: 
а що буде завтра? Стратегічне 
бачення майбутнього об’єднаної 
громади ляже в основу плану її 
розвитку, робота над яким три-
ває й досі. Розробники, врахову-
ючи унікальне географічне ста-
новище території, пропонують 
зосередити увагу на розбудові 
туристичної інфраструктури.
 На перший погляд, це ціл-
ком логічно. На одному кордоні 
— Очаків, на іншому — старо-
давня Ольвія, і з’єднують їх кі-
лометри узбережжя лиману. 
Проте команда Інни Копійки 
достатньо прагматична і не за-
нурюється у зайві фантазії.
 Покажіть їм хоча б один роз-
винутий курорт на теренах Ми-
колаївщини, і вони, мабуть, змі-
нять свою точку зору. А поки 
треба дбати про насущне — до-
роги, медичні послуги, школи і 
дитячі садочки. ■

НОВИЙ ДОСВІД

Під знаком Деметри
Як жінки керують успішною громадою на Миколаївщині

■

Тут помітили, що відчутно підвищилася громадянська позиція та патріотизм 
серед місцевих людей.
Фото Анастасії СІРОТКІНОЇ/УКМЦ, Програма DOBRE.

❙
❙
❙

Голова громади Інна Копійка, в минулому — 
фельдшер амбулаторії.

❙
❙

Порт Очаків — бюджетоутворююче підприємство Куцурубської ОТГ.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Днями відбулося урочисте засі-
дання у стінах багатостраждаль-
ного Музею шістдесятництва з 
нагоди його п’ятиріччя. За час 
офіційного існування Музею 
шістдесятництва, створеного 
за ініціативою громадської ор-
ганізації з аналогічною назвою, 
його «будні» були наповнені ін-
тенсивною роботою. Хоча п’ять 
років — то лише формальність, 
адже насправді його історію не 
можна відраховувати від дня 
офіційного відкриття (а від-
булося це 22 серпня 2012-го у 
стінах історичної будівлі на вул. 
Гончара, 33). Насправді цілих 18 
років передувало цьому урочис-
тому дню. 

20 тисячам експонатів у цьому 
приміщенні вже тісно
 Про доробок останніх п’яти 
років Музею шістдесятництва, 
який наразі ще не є самостій-
ним суб’єктом, а лише філією 
Музею історії міста Києва, роз-
повіла його завідувач Олена 
Лодзинська. «За ці роки в сті-
нах музею було проведено 53 
виставки й по над півсотні різ-
них заходів: презентація кни-
жок, зустрічі з видатними дія-
чами культури, лекції, зустріч 
iз молоддю тощо. Також було 14 
радіопередач разом із працівни-
ками нашого музею. А ще відз-
нято низку телепередач у стінах 
нашого музею — це докумен-
тальні фільми про шістдесят-
ників, членів української Гель-
сінської групи (зараз їх «кру-
тять» на телебаченні). Додам, 
що часом робота буває завдяки 
комусь і чомусь, а частіше — не-
зважаючи на якісь обставини. У 
нас працює лише п’ять науко-
вих співробітників i двоє само-
відданих доглядачів — наш ма-
ленький згуртований колектив 
любить цей музей і намагається 
зробити в цих досить тісних для 
нас стінах усе, що ми можемо», 
— сказала пані Олена. 
 Додамо, що лише за остан-
ній рік музейні фонди збільши-
лися на понад 300 одиниць: зок-
рема, художні «засіки» музею 
поповнили 28 картин Володи-
мира Куткіна, а також полотна 
Станіслава Хохлова та Геннадія 
Польового. Багато речей допов-
нили кімнату-інтер’єр, яка пе-
реносить відвідувача на кіль-
ка десятиліть назад. Загалом у 
фонді музею кількість експо-
натів уже перевалила за 20 ти-
сяч. 

Світлична — мати, 
Плахотнюк — батько 
 А про «доофіційний період» 
історії створення музею роз-
повіла одна з активних учас-
ниць ГО «Музей шістдесятниц-
тва» Вікторія Цимбал. «Най-
краще історія створення ви-
світлена в книзі «Коловорот» 
Миколи Плахотнюка, — зазна-
чає пані Вікторія. — Усе поча-
лося в далекому 1994 році з вру-
чення Шевченківської премії 
Надії Світличній, коли під час 
церемонії колишня дисидент-
ка озвучила ідею створення му-
зею та його фонду й передала у 
цей фонд свою грошову частку 
премії (а згодом — переслала з 

США й чимало безцінних ма-
теріалів)». Саме з того моменту 
починається відлік часу бороть-
би за створення музею. 
 «Пані Надія зуміла переко-
нати Миколу Плахотнюка в не-
обхідності музею. І без його ха-
ризми, неймовірної людяності 
й уміння переконувати, мабуть, 
задум не вдалося б здійснити. 
Тож Надія Світлична — в Аме-
риці, а Микола Григорович — 
в Україні починали цей музей. 
Плахотнюк почав навколо себе 
гуртувати однодумців, із яки-
ми вирішили створити громад-
ську організацію. До ГО «Музей 
шістдесятництва» почали гор-
нутися люди», — розповідає 
пані Вікторія. 

 Я гордий тим, що до створен-
ня музею причетні й мої батьки. 
Адже ходили на всі засідання в 
період його становлення, фі-
нансово допомагали членськи-
ми внесками, а при «совєтах» 
певний час навіть переховува-
ли матеріали з архіву Миколи 
Плахотнюка (який тоді був за-
проторений у «психушку»). Ті 
матеріали згодом стали части-
ною експонатів музею.
 «До 1999 року Плахотнюк   
створив проект статуту, — про-
довжує Вікторія Цимбал, — а 
його затвердження вимагало 
неймовірних зусиль через без-
конечне ходіння по кабінетах 
чиновників.  І нарешті 6 чер-
вня цього ж року відбулися ус-
тановчі збори ГО «Музей шіст-
десятництва», на яких головою 
було обрано Миколу Плахотню-
ка, а почесним головою — Надію 
Світличну, а також затвердже-
но правління та наглядову раду. 
(Але ще ж треба було зареєстру-

вати громадську організацію, 
тож ходіння по бюрократах три-
вало ще цілий рік). 
 У 1999 році також були 
створені «Дитяча світлиця», 
ізостудія, літературна віталь-
ня, студія народних ремесел. 
Ось цікавий запис із журналу, 
який вів Микола Григорович: 
«5 березня 2000 року. Відбула-
ся урочиста презентація «Дитя-
чої світлиці» при Музеї шістде-
сятництва. До цього дня дітки 
готувалися протягом місяця. 
До світлиці діти прийшли з ук-
раїнських родин. Вік діток: 5-12 
років і старші. Завдання «Світ-
лиці» — допомогти українсь-
ким дітям (як це не дивно й не 
парадоксально) знайти одне од-

ного, збиратися разом бодай раз 
на тиждень, щоб поспілкувати-
ся українською мовою. Відомо, 
що в російськомовному середо-
вищі української столиці ук-
раїнським дітям важко спілку-
ватися рідною мовою й вони ін-
коли комплексують. «Світли-
ця» повинна виховувати дітей 
в дусі патріотизму, любові до 
України та рідної мови». 
 Варто наголосити, що пер-
ший прихисток майбутньому 
музею дав голова  «Всеукраїнсь-
кого товариства політв’язнів і 
репресованих» Євген Пронюк, 
який виділив кімнатку у своєму 
приміщенні на Подолі, на вули-
ці Межигірській.  І ця невелич-
ка кімната одразу почала на-
повнюватися експонатами, до-
кументами, книжками.
 У 2011 році Євген Пронюк 
попросив скласти список за-
ходів, які були проведені ГО 
«Музей шістдесятництва», аби 
добитися від «верхів» власного 

приміщення для музею. Так от 
у цьому списку були ще й нау-
ково-практичні конференції, і 
різноманітні подорожі до істо-
ричних місць, а загалом у пе-
реліку було 43 вечори, 33 пре-
зентації різних заходів (лише 
в галереї Веніаміна Кушніра, в 
КПІ, було 30 виставок). Усе це 
відбувалося завдяки харизмі 
Миколи Плахотнюка, й усім за-
ходам, які він проводив, спри-
яло чимало митців. 
 «Через відсутність свого 
приміщення культурні вечори 
доводилося проводити в стінах 
Музею Грушевського, Музею 
літератури, Будинку худож-
ника, приміщенні Народного 
руху, Будинку вчителя, Києво-
Могилянській академії тощо.
 А зберігати величезний фонд 
допомагали Музей Івана Гонча-
ра, церква Покрови, школа Чор-
новола, Народний рух та інші 
небайдужі по всьому Києву», 
— додає Вікторія Цимбал.  

«Шістдесятники»... в театрі 
 Поділився спогадами й про-
фесор Олександр Пономарів: 
«Ще до того, як Надія Світ-
лична поїхала в Америку, ще 
коли були вечори в медінсти-
туті та інших закладах напів-
легальні, Микола Плахотнюк 
iз нею увесь час про щось ше-
потіли, й, мабуть, уже тоді в 
них були якісь задуми щодо 
майбутнього музею. Пригадую 
1960-ті роки, «Клуб творчої мо-
лоді», які там були яскраві осо-
бистості (Алла Горська, Євген 
Сверстюк, Іван Дзюба та інші), 
які вони вечори проводили! І од-
нією з найяскравіших із тієї ко-
горти шістдесятників була акт-
риса Тетяна Цимбал. Як зараз 
бачу її струнку, горду поставу 
— вона виступала скрізь, де не 
можна було. Коли був неповтор-
ний вечір на схилах Дніпра, бо 
ж його заборонили проводити в 
приміщенні, Тетяна Іванівна й 
там читала вірші». 

 Емоційним і лаконічним був 
громадський діяч Віктор Гребе-
нюк: «Усі виставки, які органі-
зовували в музеї, давалися ча-
сом нелегко, але всі вони при-
носили свої плоди. Хотілося 
б, щоб і надалі музей продов-
жив цю роботу, а інформація 
про заходи доходила до шкіл та 
вишів. Тим паче що тут висту-
пають люди (митці, політики), 
які були безпосередніми твор-
цями нашої незалежності, й 
їхня праця має знайти продов-
ження в молодому поколінні».  
 Але неприємною несподі-
ванкою став виступ екс-нарде-
па Олеся Шевченка, який ска-
зав: «Для цього музею ще ба-
гато хто може знайти експона-
ти, як серед своїх речей, так і 
архівів друзів. Але було б тіль-
ки де їх зберігати. Роками му-
зей вів боротьбу за те, щоб збіль-
шили приміщення. І така мож-
ливість була: на другому по-
версі, який частково займає 
музей В’ячеслава Чорновола, 
ще були вільні «квадрати». Але 
влада туди поселила якийсь роз-
важальний театр, про який ніде 
й ніхто не чув. Тож нещодавно 
група представників громадсь-
кості була змушена написати 
лист до Президента України на 
захист інтересів багатостраж-
дального Музею шістдесят-
ництва. Бо тепер прийшло нове 
керівництво столичної культу-
ри, очолюване Діаною Попо-
вою, яке прийняло «геніально-
блюзнірське» рішення: демон-
тувати вітраж, віддати частину 
території музею — фойє-кори-
дор, вхід до музею — й передати 
це театру, хоча в них є свій ок-
ремий вхід. Із часом у цьому ко-
ридорі театр зробить  буфет, де 
в антракті глядачі, попиваючи 
коньячок, будуть дивитися на 
портрети дисидентів. Оце такий 
рівень міської культури та  ди-
ректора Департаменту культу-
ри».
 «Наше існування зараз фак-
тично залежить від громадсь-
кої підтримки. Для нас ця си-
туація дуже неприємна, адже 
саме під ліквідацію (при спіль-
ному використанні фойє) пот-
рапляє частина експозиції з 
теми Майдану, АТО», — дода-
ла завідувач музею.
 А відомий кобзар Тарас 
Компаніченко засмучено й 
водночас емоційно сказав: 
«П’ята колона «працює», це 
такі «совки», які на роботі жи-
вуть одним життям, а поза ро-
ботою — іншим. Дивна річ, що 
ні Миколі Григоровичу, ні Ле-
севі Танюкові, які мали вели-
кі заслуги перед Україною й 
зв’язки, не вдалося свого часу 
подолати, пробити цю «стіну» 
й добитися власного приміщен-
ня під музей. Вважаю, що тре-
ба створити хвилю, яка би цих 
«культурних чинуш» накрила 
й не дозволила чинити цієї вак-
ханалії над музеєм».  
 Власне, саме так свого часу 
вдалося врятувати в Донець-
ку мозаїку, створену Аллою 
Горською та Віктором Зарець-
ким. Як розповіла журналіс-
тка з донецького осередку Со-
юзу українок Людмила Огнє-
ва, це стало можливим лише 
завдяки великому розголосу 
— міжнародному скандалу, 
який ви бухнув у 1990-х завдя-
ки українкам в Америці, а зго-
дом його підтримала українсь-
ка діаспора всього світу. Не-
вже й сьогодні, на 27-му році 
незалежності, ми, українці, 
маємо галасувати на весь світ, 
що в нас досі нищать історію, 
а чиновники одним розчерком 
пера здатні звести нанівець ба-
гаторічну роботу людей, які цю 
історію для нас зберегли?! ■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Ювілей iз гірчинкою
Музею шістдесятництва, який не один рік добивається більшого приміщення, 
«урізали» територію

■

«Для цього музею ще багато хто може знайти 
експонати, як серед своїх речей, так і архівів друзів. 
Але було б тільки де їх зберігати».

Фойє музею зустрічає відвідувачів картою України зі світлинами шістдесятників.❙



9УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 6 ВЕРЕСНЯ 2017ЗДОРОВ’Я

Мирослава КРУК

 Дорослий чоловік дорогою 
на роботу на 30 секунд утратив 
зір. Усе довкола потемніло, і 
він злякався, що осліп. Коли 
здатність бачити повернулася, 
предмети й люди двоїлися в 
його очах. Лікар у поліклініці 
поставив діагноз — проблема 
з балансом. Насправді чоловік 
переніс мікроінсульт — тобто 
кров’яний згусток тимчасово 
блокував доступ крові до моз-
ку. Це дуже тривожний сиг-
нал, оскільки кожен четвер-
тий мікроінсульт упродовж 
72 годин закінчується вели-
ким інсультом. Цей самий чо-
ловік уранці наступного дня 
впав у ванній — його повністю 
паралізувало нижче спини.
 Слід пам’ятати: багато фак-
торів збільшують ризик роз-
витку інсульту і серцевих за-
хворювань. Звертати на них 
увагу — життєво необхідно. 
Ось ці фактори:
 * вік 55 років і старше;
 * високий кров’яний тиск. 
Ризик інсульту зростає разом з 
артеріальним тиском (проблем-
ний тиск — від 115/75 мілімет-
рів ртутного стовпчика);

 * високий рівень холесте-
рину — вище 5,2 ммоль/л;
 * куріння цигарок або па-
сивне куріння;
 * діабет;
 * надмірна вага (індекс маси 
тіла від 25 до 29) або ожиріння 
(індекс перевищує 30). Аби ви-
рахувати індекс, поділіть масу 
тіла на зріст у квадраті;
 * брак фізичної актив-
ності;

 * серцево-судинні захворю-
вання, зокрема серцева недо-
статність, вада серця, серцеві 
інфекції або порушення серце-
вого ритму;

 

* використання протизаплід-
них таблеток або гормональ-
них препаратів, які містять 
естроген;
 * вживання алкоголю;

 * використання наркоти-
ків.
 Людям цієї категорії слід 
регулярно вимірювати тиск і 
відвідувати лікаря. Дуже важ-
ливо не пропустити мікроін-
сульт. Тимчасова втрата зору, 
сильне запаморочення, голо-
вний біль — усе це симптоми 
інсульту. Ще однією пошире-
ною ознакою інсульту, що на-
сувається, є нечітка вимова. 
Коли людина зненацька почи-
нає розмовляти менш розбірли-
во, «ковтає» закінчення. Стеж-
те за артикуляцією близьких і 
власною. Не варто пояснювати 
це втомою або стресом. Не ігно-
руйте симптоми, а поспішіть у 
поліклініку або лікарню для 
перевірки — це може вряту-
вати ваше життя й вашу пра-
цездатність. Якщо загрозу ін-
сульту вчасно діагностувати, 
пацієнт отримає ліки з групи 
антикоагулянтів, які не дають 
крові густішати й запобігають 
утворенню тромбів. 
 Тож уникнути тяжкої не-
дуги цілком можливо. Па-
м’ятайте: багато з тих, хто ви-
жив після інсульту, роками за-
лишаються прикутими до ліж-
ка.■

Дихайте глибше і животом
 Медики зізнаються, що лім-
фатична система — одна з неба-
гатьох систем в організмі, яку 
навіть фахівці не знають доско-
нало. Її особливість у тому, що 
працює вона в одному напрямі: 
вся лімфа відтікає від низу до 
верху. Набряки на ногах, ру-
ках, очах, на попереку, сугло-
бах — це все «витівки» лімфи. 
Чому так відбувається?
 Рухатися кров судинами 
змушує м’язовий орган — сер-
це, а лімфатичне русло подіб-
ного механізму не має. Рух лім-
фи повільний і його забезпечу-
ють м’язи. Головний м’яз для 
урухомлення лімфи — діафраг-
ма. Це свого роду «серце» лім-
фосистеми, кажуть лікарі. При 
фізичних навантаженнях і гли-
бокому диханні «животом» ам-
плітуда руху діафрагми збіль-
шується, і циркуляція лімфи 
посилюється. Тобто зникає її 
застій.
 Лікарі наголошують: при 
ожирінні і відсутності певних 
фізичних навантажень відбу-
вається застій лімфи в будь-
яких лімфовузлах. При цьо му 
в міжклітинних просторах на-
копичуються продукти жит-
тєдіяльності клітин (фраг-
менти розпаду ліпідів, білків, 
шлаки тощо), які поступово 
проростають волокнами спо-
лучної тканини (медики нази-
вають цей процес фіброзом). І 
ці клітини починають просто 
гнити, провокуючи розвиток 
онкологічних захворювань, гі-
пертонію, алергію та інші не-
безпечні недуги. Тому так важ-
ливо, аби лімфатична система 
працювала бездоганно й очи-
щала організм від бруду. За ра-
хунок чого?

Послинити — на здоров’я
 До лімфосистеми належать, 
зокрема, слинні залози, вони 
мають вихід у порожнину рота 
і разом зі слиною виносять від-
ходи і забруднення зі своєї сис-
теми в травний тракт, аби потім 
вивести їх з організму.
 При стресах зазвичай пе-
ресихає в роті, слина не виді-
ляється, у лімфосистемі відбу-
вається застій. І людині дають 
випити води, щоб «заспокої-
лась». Робити це небажано, за-
стерігають лікарі. Краще про-

стимулювати виділення слини 
смоктальними рухами губ, аби 
дати вихід слині в роті, а також 
робити ковтальні рухи.
 Для посилення слиновиді-
лення можна використовува-
ти жувальну гумку або через 
півгодини після їжі класти під 
язик сіль на кінчику ножа.
 Лікарі радять відмовити-
ся від звички відразу після їжі 
пити напої і їсти фрукти на де-
серт. І застерігають зберіга-
ти в холодильнику вчорашню 
їжу, оскільки вона (особливо 
розігріта) містить багато ток-
синів, які з’являються від роз-
множення гнильних бактерій. 
Після потрапляння в організм 
ці токсини заповнюють балас-
том весь міжклітинний простір 
і лімфосистему в організмі лю-
дини.
 Слинні залози — найпотуж-
ніший дезінтоксикаційний ор-
ган. Через слину за добу від-
ходить до півлітра токсично-
го мокротиння. Якщо в дити-
ни тече слина на подушку, то 
це свідчить про серйозні про-
блеми лімфатичної системи. 
Якщо дитина уві сні пітніє, то 
це може свідчити про те, що в 
малюка гострики, лямблії або 
інші паразити. Діти не повин-
ні пітніти навіть при темпера-
турі навколишнього середови-
ща 30°С. У них погано розвине-
на потовидільна система. Якщо 
в маленької дитини вночі мок-
ра голова, значить, дитина хво-
ра. У малюка піт має виходити 
через нирки, кишечник.

Пітнійте правильно
 Що робить лімфа, коли в 
організм потрапляє бактерія, 
вірус або грибок? Поблизу з 
«вхідними воротами» інфекції 
розташовано великий лімфа-
тичний вузол. Наприклад, ста-
теві шляхи. Лімфовузли бло-
кують проходження інфекції 
далі. Якби, умовно кажучи, по 
організму «пройшла» гонорея і 

потрапила в головний мозок, то 
людина одразу б помирала.
 Із лімфовузлів виходять 
лімфоцити, і вони «патрулю-
ють» усю слизову, уретру, піх-
ву. Якщо вони там знаходять 
щось підозріле, то «з’їдають» 
і повертають знову в лімфовуз-
ли. У лімфовузлах це все утилі-
зується, активується і «вики-
дається».
 Першим шляхом викиду 
лімфи в організмі є піхва і урет-
ра. Все, що пов’язано з біля-
ми у жінок і виділеннями у чо-
ловіків, свідчить про те, що в 
організмі з’явився якийсь «чу-
жак», а лімфа цього непроха-
ного «гостя» з’їдає, ціною сво-
го власного життя, до речі. І ви-
даляє.
 Другий шлях евакуації 
розташований у кишечнику, в 
якому розміщено десятки ти-
сяч дрібних лімфатичних вуз-
лів.
 Через піт і пахвові впадини 
виходить майже 50% усіх ток-
синів. Проте сучасна людина 
користується дезодорантами, з 
допомогою яких не пітніє 24 го-
дини. Але якщо людина не піт-
ніє під пахвами, то пітніє доло-
нями, обличчям. Бо коли пахви 
забиті, то пітнітиме вся повер-
хня тіла. Це свідчить про висо-
кий ступінь ураження і забруд-
нення лімфи. Обличчя має бути 
відносно сухим, а з-під пахв 
має текти, тому що там розта-
шований найпотужніший «по-
товий колектор». На обличчі 
пітних залоз не дуже багато.

А виходить цей непотріб 
через ніс
 Аденоїди — це також лім-
фатичні вузли. Коли кажуть: 
у мене аденоїди, то мають на 
увазі, що лімфатичні вузли 
носа збільшені. У таких людей 
виробляється звичка дихати 
ротом, хоча правильне здорове 
дихання — через ніс.
 Майте на увазі, що хроніч-

ний ларингіт або фарингіт — це 
ураження лімфовузлів глотки 
і гортані. При цьому діагнозі 
в людини вочевидь є хронічна 
інфекція грибка або стрептоко-
ка. У такому випадку загрожує 
хронічне ураження лімфатич-
ної системи.
 Мигдалини — найпотужні-
ший плацдарм для різних бак-
терій. Стрептокок завжди про-
никає в організм через мигда-
лини і провокує ангіни, ревма-
тизм. 
 Так само гайморит — ура-
ження лімфатичної системи, а 
не дихальної. У носі нічого не-
має, окрім «нірок» для повітря 
і мембрани товщиною 1 мікрон. 
Звідки береться гній у носі при 
гаймориті? З живота, з лімфи, 
з крові, з міжклітинних про-
сторів. А виходить цей непот-
ріб через ніс.

Контрастний душ, зарядка, 
ванни...
 Запалення суглобів — це та-
кож ураження лімфатичної сис-
теми. Всі вважають, що набря-
ки на ногах — наслідок недо-
статньої роботи серця, нирок. 
Однак медики кажуть: набряки 
можуть бути тільки лімфатич-

ні. Серце виснажене і не може 
перекачати кров. Але в ногах 
затримується не кров, а лімфа.
 Слоновість (неприродно по-
товщені ноги) — це наслідок 
ураження лімфи, коли закупо-
рені пахвові лімфовузли, і рі-
дина не піднімається. Набряк-
лість рук свідчить про заку-
порку пахвових лімфовузлів. 
Набряклість очей — про заку-
порення підщелепних і лицьо-
вих лімфовузлів. Хоча, з ін-
шого боку, «мішки» під очима 
свідчать про закупорку нирок. 
Якщо нирки виділяють менше 
рідини, ніж потрібно, то її біль-
шає в організмі.
 Отже, аби уникнути про-
блем із лімфатичною системою, 
лікарі радять людям, які ведуть 
малорухливий спосіб життя, як 
мінімум, робити дихальну гім-
настику, «дихати животом», 
не забувати про щоденну, бо-
дай мінімальну зарядку, а та-
кож намагатися більше гуляти 
на свіжому повітрі. Все це доз-
воляє хоча б частково ліквіду-
вати застій лімфи. А ще добрий 
вплив має прийняття скипидар-
них ванн, обливання прохолод-
ною водою, контрастний душ і 
сауна. ■

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Діафрагма — «серце» лімфи
Кілька важливих факторів, які допоможуть зберегти здоров’я лімфатичної системи 
і в разі потреби — ліквідувати її застій

■

Лімфатична система потребує уваги...❙

Леся ХОРОЛЬСЬКА

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Все довкола потемніло...
Кожен четвертий 
мікроінсульт 
завершується 
великим 
крововиливом 
і може призвести 
до повного паралічу

■

Нестерпний головний біль — небезпечний сигнал. 
Не зволікайте з візитом до лікаря!

❙
❙



ПОГЛЯД

День 
Незалежності 
— у день 
референдуму
Долю країни визначав 
народ, а не ГКЧП
Іван БАБІЇВ
Київ

 Дещо про себе: я пенсіонер, мені 83 роки. 
Пропрацював 33 роки інженером-технологом на 
Київському авіаційному заводі, начальником бюро 
(при цьому ніколи не був членом Комуністичної 
партії). Був причетним до створення осередку На-
родного руху України на нашому заводі, очолю-
вав його. Був свідком і учасником державотвор-
чих процесів у країні, тож хочу висловити думки з 
цього приводу.
 Святкування Дня Незалежності України 24 
серпня було проголошено прокомуністичною вер-
хівкою Верховної Ради УРСР («Група 239») в ан-
тидемократичний спосіб. Датою святкування 
повинно бути 1 грудня — день проведення Все-
українського референдуму про державний суве-
ренітет України. У ньому взяли участь 37 млн. 885 
тис. 535 громадян, що склало 84,12% від осіб, які 
мали право голосувати. «За» віддало свої голоси 
90,32% від усіх, хто проголосував. Фальсифікацій 
на референдумі тоді ще не було. Варто розгляну-
ти результати по областях: Крим — 54,19% «за», 
42,22% — «проти» (у тому числі місто Севасто-
поль 57,07% — «за» і 39,39% «проти»); Донецька 
область — 83,90% «за» і 12,88 «проти»; Лугансь-
ка — 83,86 і 13,41 відповідно; Одеська — 85,38 і 
11,6%; Харківська — 88,33 і 10,49; Миколаївська 
— 89,45 і 8,17; в інших областях «за» проголосу-
вало більше 90% тих, що прийшли на дільниці.
 Комуністи в УРСР були впевнені, що народ 
проголосує «проти». Якби народ проголосував 
проти незалежності, то на сьогодні національного 
свята не було б. Такого результату було досягнуто 
завдяки плідній роботі з виборцями і владою масо-
вої громадської організації «Народний рух України» 
(НРУ), яка мала свої організації в усіх областях Ук-
раїни і за кордоном, особливо в українських діаспо-
рах. Рух визнавав злочином диктатуру КПРС-КПУ, в 
основі якої була брехня та несправедливість, і вітав 
науку, в основі якої — правда і справедливість. Не-
дарма ж у кандидата в президенти незалежної Ук-
раїни від НРУ В’ячеслава Чорновола було гасло: «Ні 
брехні!». І великий плакат із цим гаслом був на всіх 
мітингах НРУ.
 Референдум 1 грудня 1991 р. проводили од-
ночасно з виборами Президента України. НРУ як 
масова громадська організація, створена для про-
ведення реформ і утворення незалежної самостій-
ної демократичної Української держави, виступив 
категорично проти такого поєднання цих важли-
вих для країни питань. Не можна було обирати 
Президента без вимог до кандидата: освіти (тіль-
ки вища, робоча мова і мова спілкування — тіль-
ки українська), знань (історії України, економіки, 
культури), досвіду роботи на вищих посадах, віку 
(від 35 років — до пенсійного віку), обов’язків та 
прав для виконання покладених зобов’язань, від-
повідальності за їх невиконання. Потрібні були 
особливі вимоги до програм кандидатів у прези-
денти (їх повинна була перевіряти спеціальна ко-
місія Академії наук) та особливий текст присяги 
Президента на вірність Україні. Президентом по-
винен бути тільки безпартійний.
 Якби вибори пройшли за демократичним на-
ціональним законом, то Президентом обрали б 
В. Чорновола, а розбудова незалежної національ-
ної Української держави велась би демократич-
ним науковим методом. Комуніст Л. Кравчук, бу-
дучи Головою Верховної Ради УРСР (25 липня 
1991 р. — 5 грудня 1991 р.) разом із комуністами 
був ворогом незалежності України, тож вони вне-
сли у проект Декларації багато антинаціональних, 
антинаукових, антидемократичних змін. А вже на 
посаді  Президента України Кравчук продовжив 
злочини проти України: втягнув Україну в СНД, 
знищив торговельний флот країни, здав в оренду 
РФ єдиний глибоководний морський порт у Севас-
тополі на невигідних для України умовах, призна-
чив на високі державні посади комуністів тощо. 

■

ПОЛІТПАРНАС

Мужня калина
Ганна ПОНОМАРЕНКО, фармацевт, ветеран праці
Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область

Град на калину сипавсь невпинно,
Буря нещадно зривала квітки.
Чим завинила, люба калино,
За що ж бо муки приймаєш такі?
 Чи не вгодила вітрам-буревіям?
 Бач, скільки злості у хмарах несуть.
 Як вони можуть, як вони сміють
 Ніжність топтати твою і красу?
Знову гойдають, чимдуж нагинають,
Хочуть з корінням зламати тебе!
...Люба, тримайся! Усе ж бо минає,
Буде ще небо вгорі голубе.
 Буде ще сонце і радісна днина,
 Ще соловей заспіває в гаю.
 Знаю і вірю, тобі — як людині —
 Боляче дуже за долю свою.
Тільки ж та доля — у кожного різна,
 Й часто від тебе залежить вона:
Хто не зігнеться в годиноньку грізну,
Тим вона завжди віддячить сповна.
................................................
Мужня калина — то Україна.
Скільки прийшлось пережити негод!
В праці невтомний, гордий і вільний
Все переніс український народ. 
Ось і сьогодні в ранкові хвилини
Сонце нам сяє з небес золоте,
А біля хати — рідна калина,
Як споконвіку, буйно росте.

■

Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів

 Ще п’ять років тому ніхто й у думках 
не міг допустити, що на Донбасі, в Хар-
кові чи Одесі основним вітанням україн-
ців стане «Слава Україні!», а визвольні 
прагнення Коновальця—Бандери—Шу-
хевича опанують мільйонами по всій ма-
териковій Україні, що їхніми іменами 
будуть називати проспекти й вулиці, а 
портрети вивішувати в помешканнях 
і в державних установах. Що повністю 
знесені будуть тисячі ідолів більшовиць-
кого режиму в містах і селах, їхні імена 
зникнуть із назв населених пунктів, ву-
лиць і площ, зі шпальт газет та екранів 
телевізорів, а в підручниках історії запа-
нує правда про їхню злочинну сутність.
 Ідеї української визвольної револю-
ції, а також пов’язані з нею прагнення 
українців відновити свою державність, 
зароджувалися на рубежі ХХ століття 
як у Східній (підросійській) , так і в За-
хідній (підавстрійській) Україні зусил-
лями Ю. Бачинського, М. Міхновського 
та їхніх соратників. У буремні 1917-21 
роки вони проявилися у відродженні ук-
раїнської національної свідомості, утво-
ренні УНР та ЗУНР, їхній злуці. З маси 
знедолених, затурканих селян, тонко-
го прошарку української аристократії 
та інтелігенції в дуже короткий історич-
ний проміжок часу виникла українська 
нація, яка своєю боротьбою і внеском у 
людську цивілізацію достойно влилася 
у ряди провідних націй світу.
 Після важкої та трагічної для нації по-
разки нашої визвольної революції зда-
валося, що настане зневіра, апатія, за-
непад. Але боротьба українців за свою 
волю не переривалася і продовжувала-
ся різними доступними методами, на 
всіх можливих фронтах, про що свідчив 
постійний терор більшовицьких смерто-
носців. Важка місія відродження рево-
люційного запалу Божим провидінням 
була покладена на Євгена Коновальця, 
Степана Бандеру та Романа Шухевича, 
які здійснили справжнє диво. Саме вони 
відродили національно-визвольний рух, 
озброїли його новими ідеями та страте-
гією, створили організаційні структу-
ри.
 Ще не вщухли бої за Українську де-
ржаву, в яких перемагали наші вороги 
на сході та заході, а вже 20 липня 1920 
р. у Празі заходами старшин різних ук-
раїнських армій (УСС, УГА, УНР) під 

управою полковника Євгена Коновальця 
постає військова нелегальна революцій-
но-політична формація — Українська 
Військова організація (УВО), яка ідео-
логічно, політично й організаційно на-
цілювала українців на продовження бо-
ротьби вже в умовах підпілля, окупації 
українських земель кількома сусідніми 
державами. Після загибелі Коновальця 
від рук російського агента КДБ Судо-
платова знамено боротьби піднімає Сте-
пан Бандера. У свою чергу, бандерівсь-
ка ОУН була організатором Української 
повстанської армії, яка творила чудеса 
героїзму в битвах із більшовицькими за-
гарбниками до 1960-х років.
 Чи були недоліки, помилки у безко-
мпромісній боротьбі націоналістів із під-
ступним і нахабним ворогом? Так, були. 
Бо не помиляється лише той, хто нічого 
не робить. Бракувало досвіду боротьби 
з підступними поневолювачами. Основ-
ним і найбільш небезпечним ворогом був 
російський імперський більшовизм, во-
рогом смертельним, а тому друзів і сорат-
ників слід було шукати серед його воро-
гів. Українці сподівалися, що німецькі 
нацисти, розгромивши більшовиків, доз-
волять нам створити власну незалежну 
державу. Але глибоко помилилися, тож 
довелося вести боротьбу і з ними. Поля-
ки та угорці завжди претендували на 
наші землі, ще з княжих часів; румуни 
хотіли включити наші землі у свою «Ро-
манія Маре» (Велика Румунія). Лише 
чехи та словаки надали можливість два 
десятиліття пожити частині нашого на-
роду в демократичній державі. Пошук 
тимчасових союзників у боротьбі за не-
залежність не був національною зрадою. 
Співпраця була тимчасовою і зовсім не 
передбачала підпорядкування нашої на-
ції іноземному поневолювачу.
 Отримавши формально незалежність 
у 1991 р., Україна не позбулася систем-
ного впливу і натиску «руського міра», 
намагання Москви різними способами 

уярмити нас. Це було очевидно, але ук-
раїнські політики цього явно не поміча-
ли. Ще 25 грудня 1993 р. у газеті «Шлях 
перемоги» я опублікував статтю «Моск-
ві довіряти не можна. Третю світову вій-
ну Росія почне з нападу на Україну», в 
якій наводив очевидні докази нахабно-
го втручання Москви у нашу економі-
ку, інформаційну, військову та безпеко-
ву сфери. Мені не повірили, називали це 
провокацією, бо були засліплені «демок-
ратом» Єльциним. Час показав злочин-
ну імперську сутність будь-якої російсь-
кої влади.
 Розв’язана путінською Росією війна 
на повернення України в імперське ко-
лоніальне стійло викликала справжнє 
революційне пробудження української 
нації. Відродилась приспана українсь-
ка пасіонарність, виник масовий волон-
терський рух, відродилась народна дип-
ломатія. Така тотальна «бандеризація» 
всієї України викликала невдоволення 
і страх у московських правителів. По-
силилася інформаційна складова їхнь-
ої гібридної війни, напруження на лінії 
розмежування наростає, гальмують-
ся можливості будь-яких нових домов-
леностей у Мінську. Потужна путінсь-
ка агентура підбурює наївних польських 
керманичів нарощувати антиукраїнські 
акції та істерику, перекреслювати вже 
досягнуті домовленості про взаємне про-
щення і примирення, гальмувати побудо-
ву повних довірливих відносин. Це свід-
чить про потужну російську агентуру, і не 
тільки у Польщі, а й Нідерландах, Італії, 
Франції, Німеччині.
 Лише нова Україна, пробуджена і 
єдина, монолітна і згуртована, озброєна 
світлою національною ідеєю, позбавле-
на ідеологічних колоніальних кайданів, 
може перемогти будь-якого монстра, на-
віть путінську Московію з її ядерним по-
тенціалом. Їдеї безсмерні, коли ними ово-
лодівають мільйони загартованих борців, 
ладних віддати за них своє життя. ■

Вишиванка — це модно, це круто. І в цьому «переконався» навіть Арман Еммануель 
Софі-Септімані де Віньєро дю Плессі, граф де Шинон, 5-й герцог Рішельє, точніше 
його пам’ятник, названий у народі просто Дюком. В Одесі здавна існує традиція до 
Дня Незалежності одягати цю окрасу й візитку міста у вишиванку. Щороку гардероб 
«обличчя» міста стає все більшим і вишуканішим. От і цьогорічний День Незалежності 
не став винятком: на Дюку була сорочка з оригінальним узором із синіми якорями 
— не даремно ж Одеса портове місто! 

ОЦІНКИ

Їдеї безсмертні, коли ними 
оволодівають мільйони
Державотворчі настрої опанували вже всю Україну

■
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Перший день осені відкрив новий 
відлік для дітлахів. І все, до чого 
швидко звикає маленька люди-
на на канікулах, знову потрібно 
коригувати не завжди в приєм-
ніший бік для дитини. Крім того, 
що вони змушені прокидатися 
раніше, ніж звикли на канікулах, 
так ще цей обов’язковий сніда-
нок, який влітку був не з такого 
рання і на якому не так наполя-
гали матусі й бабусі, бо можна 
його змістити і на пізніше. Тому 
зараз матусі мають зробити пе-
рехід дитини на шкільний режим 
якомога приємнішим. І починати 
це робити з ранку — зі смачного 
сніданку.

«Не лізе!»
 Як часто це доводиться чути 
від дітлахів, особливо вранці. 
Надміру дбайливі мами та бабусі 
можуть і не повірити, але з ран-
нього ранку дитині і справді може 
«не полізти» котлета чи відбивна 
з гарніром і салатом. Смачно, ко-
рисно, але не зовсім вчасно.
 Треба приготувати щось ле-
геньке і приємне. Приміром, га-
лушки.

Історія пані Галушки
 Розкажіть своєму школяри-
ку історію Галушки. Вона живе 
на наших кухнях уже багато 
століть. Коли до наших бабусь-
дідусів приходили гості, вони 
пригощали їх смачненькими га-
лушками — пшеничними, гре-
чаними, житніми, вівсяними, 
з м’ясом, грибами, шкварками, 
зеленню, сиром, ягодами, фрук-
тами тощо. І не лише на Полтав-
щині, де наші пращури приготу-
вали першу галушку, а всюди по 
Україні. Галушки були на свят-
кових столах наших козаків, і це 
також великий плюс — любити 
нашу національну страву. У ко-
заків галушки на столах були не 
щодня — це було розкішшю. Але 
сьогодні матуся вирішила приго-
тувати своєму школярику смач-
ний сніданок, про який мріяли 
навіть козаки. 
 Насправді галушки — по-
живні, смачні і досить корисні 
смаколики. Їх варять або запі-
кають із прісного тіста, заміша-
ного на сироватці, воді або моло-
ці з додаванням яєць. Є «рвані», 
«щипані» та «різані» галушки. 
Варити галушки можна в під-
соленій воді, бульйоні, моло-
ці. Приправою до відварених та 
відціджених несолодких галу-
шок можуть бути сметана, шма-
точки запеченого і подрібненого 
м’яса, відварені гриби, шквароч-
ки чи зелень. До солодких галу-
шок можна подавати мед, смета-
ну, джеми, какао, компот, гаря-
че молоко тощо.

Галушки-хмаринки, галушки 
для настрою, галушки для 
відмінників
 Нехай дитина замовляє свій 
смачний «мотиватор», кожен із 
них приготувати нескладно. Га-
лушки-хмаринки, вони ж галуш-
ки для відмінників, готуються з 
горіхами і з манкою, але про ман-
ку ніхто, крім того, хто готує їх, 
не знає. Пухкі, неначе хмарин-
ки, з хрумкими горішками, з 
лимонним ароматом, вони пі-
дозріло спокушають навіть до-
рослих, і якщо ви приготували 
лише одну порцію, адресуйте її 
дитині. Кажу зі знанням спра-
ви, бо, випробувавши рецепт, 
так і не скуштувала їх з першо-
го разу — не вистачило.
 Потрібно (на 4 порції): по 
півтори склянки молока і ман-
ної крупи, 2 яйця, 2 столові 
ложки цукру, жменя подрібне-
них будь-яких горіхів, цедра по-
ловини лимона і дрібка солі. 

 Молоко довести до кипін-
ня, додати масло і манку та ва-
рити, помішуючи, щоб не було 
грудочок. Має бути однорідне 
дуже густе манне «тісто». Нехай 
охолоне, а потім додати в нього 
яйця, подрібнені горіхи, сіль, цу-
кор, цедру лимона і все старанно 
розмішати. Готове тісто для галу-
шок маленькими порціями вий-
мати чайною ложкою, за допомо-
гою ще однієї ложки формувати 
галушки та занурювати в кипля-
чу воду. Викласти їх у макітру з 
розтопленим маслом, стуснути 
і подавати. Чи просто так, чи зі 
сметаною. 

Ліниві — для працелюбних! 
 Такий-от кулінарний ок-
сюморон. Скажіть дитині, що 
властивість літературної тро-
пи — оксюморона: поєднання 
непоєднуваного — в кулінарії 
трапляється також! М’ясо з ме-
дом, солоні десерти вже нікого 
не дивують. А те, що сирні галу-
шечки, вони ж — ліниві варени-
ки — ще як здивують! Бо смачні 
й мають у собі багато білку, що 
сприяє працездатності, навчан-
ню в даному випадку. Легенди 
на кухні — також сильна річ. 
 А для сирних вареників потріб-
но: 4 яйця, півкілограма кисло-
молочного сиру, 100 г вершко-
вого масла, півсклянки борош-
на, цукор за смаком, дрібка солі 
і дві столові ложки паніруваль-
них сухарів. 
 Сир протерти крізь сито, 
м’ясорубку чи збити його в 
блендері. Додати половину бо-
рошна, цукор, третину масла 
і присолити. Все добре перемі-
шати. Ввести заздалегідь збиті 
в піну яєчні білки. Вимішане 
тісто викладаємо на робочу по-
верхню, притрушену борош-
ном. Розкачуємо сирне тісто в 
«ковбаску» завтовшки санти-
метр-півтора та нарізаємо її на 
невеличкі шматочки-галушки. 
Варити сформовані галушки в 
киплячій воді, поки спливуть.
 Готові галушки виймаємо 
з окропу, поливаємо розтопле-
ним маслом та посипаємо суха-
рями. Смачно, коли притруси-
ти ще свіжими ягодами — сир 
любить ягоди. Діти — також!

Яблука дозріли!
 Вчила вже ваша дитина цю 
поезію чи ні — ви станете пер-
шим, хто ознайомить її з тво-
ром. І нагодує перед напруже-
ним днем навчання смачни-
ми яблучними галушками. Знову 
ж таки, готувати треба значно 
більше, ніж порцію для дити-
ни, занадто вони припадають 
до смаку дорослим.
 Тому на 8 середніх яблук 
беріть три яйця, 2,5 склянки 
борошна, 4 столові ложки моло-
ка, столову ложку цукру, дріб-
ку солі та півтори столові лож-
ки масла.
 Яблука подрібнюємо на тон-
кі шматочки, можна потерти на 
тертці. Додаємо цукор, молоко, 
сіль та попередньо збиті в піну 
яйця, перемішуємо та вводимо 
порціями борошно, замішуємо 
однорідне тісто. Готове тісто бе-
ремо чайною ложкою, формую-
чи тим самим галушки, та кла-
демо в окріп. Варити, поки не 
спливуть, хвилин 8. А подавати 
з розтопленим маслом, медом, 
джемом, киселем чи фруктово-
ягідними поливками. 

Бабки від бабусі
 Наші бабусі-прабабусі 
справжні бабки пекли в печі. 
Вони були настільки духмяни-
ми й апетитними, що про це і досі 
ходять легенди. І передаються 
смачні рецепти їх випічки. 
 Ірина Гудима, тернополян-
ка, в захопленні від рисово-яблуч-
ної бабки. 
 «Такий смачнючий десерт 
мама і бабуся готували мені в 
дитинстві. І, чомусь, у багатьох 
солодка рисова запіканка асо-
ціюється саме з їжею для дітей 
(може, тому що її часто готува-
ли в дитячих садочках), — каже 
вона. — Але смаколик, яким сьо-
годні поділюсь, — зовсім інша 
історія. Запіканка виходить на-
стільки ніжна та ароматна, що 
її можна подавати і як пиріг або 
десерт гостям, особливо з солод-
кими збитими вершками. Кори-
ця, лимонна цедра і ванілін прос-
то казково поєднуються, яблука 
і морква додають соковитості, а 
родзинки — солодких ноток. На-
віть брат мого чоловіка, який тер-
піти не може рис і будь-які стра-
ви з ним, цей десерт смакує з ве-
личезним задоволенням! Спро-
буйте і потіште своїх рідних».
 Для солодкої запіканки з рису 
потрібно: 500 мл молока, 200 г 
рису (обирайте такий, що гар-
но розварюється), 50 г топлено-
го масла, 3 яйця, 130 г цукру, 2 
столові ложки сметани, жмень-
ка родзинок (не потрібно попе-
редньо запарювати), 2 великі со-
лодкі яблука, 2 середні моркви-
ни, цедра 1 лимона, 0,5 чайної 
ложки кориці, ванілін.
 Рис залийте молоком і 

варіть на малому вогні, доки не 
вбере в себе все молоко. Додайте 
топлене масло і перемішайте. Яб-
лука і моркву натріть на дрібній 
терці. Додайте їх до рису. Сюди 
ж покладіть жменьку родзинок. 
Яйця, сметану і цукор збийте і 
теж додайте до рису. Залиши-
лось додати корицю, терту ли-
монну цедру і ванілін. Гарно все 
перемішайте. Форму для запі-
кання змастіть олією і перелийте 
в неї приготовану суміш. Готуй-
те запіканку в духовці, нагрітій 
до 180°С приблизно 45 хвилин (до 
рум’яної скоринки). Перед пода-
чею дайте десерту трішки вистиг-
нути. 
 Відома нам кулінарна майс-
триня Люба Біріна з Івано-Фран-
ківщини ділиться своїм найулюб-
ленішим рецептом сирної запікан-
ки. «Я перепробувала величезну 
кількість запіканок, вони всі не-
погані, але ця таки найкраща», 
— каже вона.
 Отже, потрібно сир (домаш-
ній, свіжий, жирний, 0,6 кг) пе-
ремолоти через м’ясорубку, до-
дати жовтки (5 штук), сметану 
(5 столових ложок), манку (3 сто-
лові ложки), борошно (5 столових 
ложок), ванільний цукор, кориця 
(за бажанням). Перемішати. Ок-
ремо збити 5 білків, підсипаючи 
цукор (300 г). Додати в сиркову 
масу, акуратно мішаючи. Зразу 
помістити в форму. Зверху роз-
містити абрикоси (або яблука, 
нарізані тонкими пластинками).
 Запікати при 160 градусах 
(приблизно 35-40 хвилин).
 Леся Фанда з Івано-Фран-
ківська радить, як спекти пля-
цок «Баунті», який також дуже по-

любляють школярики. Потіште і 
свого школярика — на вихідні, у 
свято чи коли забажаєте. 
 Він — для любителів цукерок 
баунті, мегашоколадний пля-
цок із кокосовою начинкою, — 
ділиться враженнями від влас-
ного кулінарного витвору Леся 
Фанда. Надзвичайно ароматний 
та смачний. Цей рецепт підійде 
навіть для тих, хто з випічкою 
«на Ви». Все дуже просто і вийде 
навіть у новачків. Отож для тіс-
та: 2 склянки борошна, склянка 
цукру, половина склянки роз-
топленого масла або олії , 3 сто-
лові ложки какао (бажано темно-
го), чайна ложка з гіркою розпу-
шувача, 4 яйця, склянка молока. 
Змішати сухі та мокрі інгредієн-
ти окремо. Потім змішати все ра-
зом. Форму 25х30 застелити пер-
гаментом. Вилити 2/3 тіста і пек-
ти 20 хвилин при 180 градусах. 
Поки печеться корж, варимо на-
чинку: 3 склянки молока, склян-
ка цукру, 8 столових ложок ман-
ки, 100 г кокосової стружки. Все 
висипати у холодне молоко і ва-
рити до загустіння. На спечений 
корж викладаємо кокосову на-
чинку і добре розрівнюємо, звер-
ху виливаємо тісто, що залиши-
лось, і печемо ще 20 хвилин. Го-
товий пляцок поливаємо глазур-
рю: масло — 100 г, цукор — 4 
столові ложки, какао — 2 столові 
ложки, молоко — 2 столові лож-
ки. А варити 3-4 хвилини. 
 Навчання, увага, сприйняття 
дитиною світу і себе в ньому бага-
то в чому залежать і від піклуван-
ня дорослих. Подбайте про ди-
тину в тому числі смачною, ко-
рисною і поживною їжею. ■

РЕЦЕПТИ

Апетитного ранку, школярику!
Як і чим нагодувати дітей перед заняттями?

■

Не у всіх дітей зранку прокидається апетит.
Фото з сайта tochka.net.

❙
❙

Галушки вранці — заряд енергії.
Фото з сайта etnoxata.com.ua.

❙
❙

Запіканка — смачний сніданок.
Фото з сайта ukr.media.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Кропивницький шість днів розкошував від концен-
трації у місті мистецтва різних форм і жанрів найви-
щого ґатунку: з Києва, Харкова, Львова, Івано-Фран-
ківська, Одеси, Луганська, Сум. Біля парку «Ко-
валівський» ручкався з різнокольоровими скульпту-
рами-чоловічками. Слухав знаних у світі скрипалів 
і народні пісні Донеччини, «Другу ріку», «Без обме-
жень», «Крихітку», Сергія Жадана… Дивився «Дві 
сім’ї»: документальну стрічку про своїх Тобілевичів 
і Тарковських, які народили славу української літе-
ратури і театру. Тамував подих і навіть не стримував 
сльозу, спостерігаючи на сцені за неймовірно несподі-
ваними новими акцентами класичних Шевченкової 
«Катерини» і Франкового «Украденого щастя». Долу-
чався до своїх прадавніх джерел і творив націю разом 
із персонажами театралізованих новел Марії Матіос. 
 У післявоєнному реалізмі Німеччини зразка 1928 
року, який описав Еріх Марія Ремарк у «Трьох товари-
шах», разом з акторами Національного драматично-
го театру імені Івана Франка шукав паралелі з нашим 
сьогоденням. І стверджував голосами сестер Тельнюк 
та Івана Леньо з гурту Kozak System: «Ні, ця війна не 
потрібна нікому». І заклинав: «Перемагай і вертайся 
додому. Просто живим повертайся!..» 
 Ствердити статус Кропивницького як знакового 
міста на культурній мапі України — таку головну мету 
мали організатори нового однойменного місту Націо-
нального фестивалю. Підґрунтя для неї благодатне: 
земля, яка плекала таланти таких видатних митців як 
Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Сак-
саганський, Марія Заньковецька і, звісно, Марко Лу-
кич Кропивницький (корифея тут, як правило, нази-
вають саме по імені та по батькові).
 За 6 днів показали 21 виставу. Три постановки при-
віз Львівський театр «Воскресіння», окрім того був за-
діяний у театральній ході й урочистому відкритті фес-
ту. Навіть під дощем актори — хто звично, інші на хо-
дулях — зіграли вуличну виставу «Сни за Кобзарем». 
 «Минулого року на фестиваль «Вересневі самоцві-
ти», який проходить у нашому місті багато років, До-
нецький академічний обласний драматичний театр 
привозив виставу Павла Ар’є «Слава Героям». Вра-
женнями я жила ще кілька тижнів. Тому на Кропфес-
ті найбільше хотіла на «Бабу Прісю», бо той же Пав-
ло Ар’є її і написав, і поставив у Херсонському театрі 
імені Миколи Куліша, — розповідає Ганна Коломієць. 
— Потрапила. Все було нереально круто — актори, де-
корації, музика і світло! Павло Костенко (Вовчик) та 
Світлана Журавльова (Слава) — прекрасні. Непере-
вершеною у ролі вольової знахарки Прісі була народна 
артистка України Олена Галл-Савальська. Як вона ще-
бетала з онуком, як «строїла» дільничного, а як кляла-
ворожила! Коли вона говорила зі Смертю, то не те щоб 
ворухнутися, навіть дихати було страшно. Це потріб-
но бачити на власні очі!»
 Глядачі мали змогу на фесті подивитися виставу 
«Слава Героям» київського театру «Золоті ворота», 
а також постановки інших найкращих українських 
режисерів: Андрія Білоуса, Ростислава Держипіль-
ського, Станіслава Жиркова, Євгена Курмана, Юрія 
Одинокого, Раду Поклітару, Владислава Троїцького. 
Київський Молодий театр показав «Загадкові варіа-
ції» з неперевершеними Станіславом Бокланом та 
Олексієм Вертинським. А феєрично завершували 
фестиваль «Трьома товаришами» за Ремарком — 
виставою Національного драматичного театру імені 
Івана Франка. Євген Нищук у ролі одного з головних 
героїв — Роберта — виклався так само на всі 100, як 
і в ролі міністра культури, який доклав усіх можли-
вих зусиль, щоб «Кропивницький-2017» відбувся. 
(А історія переживань, дружби, кохання і втрат піс-
ля Першої світової у виставі не одну глядачку зму-
сила змахувати сльози).
 У літературній програмі взяли участь 19 авторів 
з усієї України, зокрема Артем Полежака (Харків), 
Галина Крук (Львів), Дмитро Лазуткін (Київ). На од-
ній сцені виступали Олена Герасим’юк і Елла Євту-
шенко, які не так давно випустили дебютні книжки й 
увірвалися в літературний процес; а старше поколін-
ня представляли лауреат Шевченківської премії з лі-
тератури Анатолій Кичинський, а також поет і волон-
тер Сергій Злючий. 
 Понад усім на прем’єрному Національному 
мистецькому фестивалі «Кропивницький-2017» 
щиро і ненав’язливо виявлялися проукраїнські куль-
турні позиції. Їм у Кропивницькому ще доводиться 
пробиватися крізь політиканство і заскорузлість сві-
тогляду прихильників офіційно зниклої назви міста 
«Кіровоград», яких ще немало. 
 Нагадаємо, сучасну назву місто на берегах річ-
ки Інгул отримало трохи більше року тому, 14 лип-

ня 2016-го. Обласний центр на честь українського 
письменника і драматурга Марка Кропивницького 
перейменували у рамках Закону України «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарного режимів та забо-
рону пропаганди їхньої символіки». 
 Відлік віку міста більшість веде від початку 1752 року, 
коли з’явився указ Російської імперії про будівництво 
оборонної фортеці святої Єлисавети. Мало хто згадує, 
що у XVI - першій половині XVIII століття землі сучас-
ного Кропивницького і прилеглих територій були во-
лодіннями Запорозької Січі. Тут існували розрізнені 
зимівники запорозьких козаків: слободи та хутори. 
Мешканці поселень селились там на свій страх і ри-
зик, оскільки перебували на незахищених прикордон-
них землях. Колонізаторство Задніпровських місць, а 
саме так тоді називались землі між Дніпром та Півден-
ним Бугом, почалося козаками Миргородського та Пол-
тавського полків наприкінці XVII - на початку XVIII 
століття. На той час, за версіями краєзнавців, на тери-
торії сучасного Кропивницького існували чотири сло-
боди, засновані козаками. 
 Потужний культурний десант допомагає ламати 
імперсько-радянсько-російські стереотипи, відкри-
ваючи очі на українську історію та сучасні мистецтва. 
(Креативний директор фестивалю — Сергій Проскур-
ня).
 «Кропивницький став енергетичним простором 
для людей, які об’єднуються, — каже міністр культу-
ри Євген Нищук. — І нам дуже важливо, щоб ця подія 
об’єднала і містян, і тих, хто приїжджає сюди. Під час 
формування нового бюджету на культуру, цей успіх 
дозволить нам говорити про те, що такі заходи себе 
виправдовують. Мистецькі фестивалі — це інвестиція 
в потенціал міста, регіону. Коли на порядку денному 
у реформуванні країни ключову роль відіграє культу-
ра, яка відбудовує, мирить, об’єднує, дарує гарний на-
стрій та надію».
 Організатором фестивалю «Кропивницький-
2017» є Міністерство культури за підтримки Кіро-
воградської обласної і міської влади. Цього року ці-
льовим рядком у держбюджеті на нього виділили 7 
млн. грн. За словами Євгена Нищука, наступного 
року будуть намагатися залучати і спонсорські гроші 
для проведення другого мистецького фестивалю. Уже 
в планах — зведення у «Ковалівському» парку, який 
розташований між Театром Кропивницького і філар-
монією, глядацької зали на зразок комплексу «Дзін-
тарі» в Юрмалі у Латвії.
 «Коло однодумців, шалений темп, драйв від роботи, 
реалізація задуманого, командний дух, небачений ан-
шлаг, нові друзі, море емоцій — це все останній тиж-
день, це все Національний мистецький фестиваль «Кро-
пивницький»!» — переповнений враженнями ініціатор 
проведення фестивалю народний депутат Олександр 
Горбунов, уродженець Кропивницького. До речі, вхід 
на всі вистави був безкоштовним, за запрошеннями. Без 
нарікань не обійшлося. Хоча максимально проходи за-
втавляли приставними стільцями.
 ...Цього року, наприкінці жовтня, мине 135 років, 
як було зіграно першу на підросійській частині Украї-
ни виставу трупи українських артистів під керівниц-
твом Марка Кропивницького у Єлисаветградському 
театрі — нині це реконструйований театр Кропивни-
цького у місті Кропивницький. Саме в ньому, на вели-
кій і малій сценах, показали частину вистав фестива-
лю «Кропивницький-2017». Там творили батько ук-
раїнського театру Марко Кропивницький тоді ще зі 
своїми учнями Миколою Садовським та Марією Зань-
ковецькою — це їх називають корифеями. А за 20 км 
звідти — хутір Надія, садиба, де жив драматург Іван 
Карпенко-Карий (Тобілевич). Тому всі пазли склада-
ються, щоб проводити у Кропивницькому щорічний 
мистецько-театральний фестиваль. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ 

Аншлаг, прем’єра, браво
Євген Нищук у Кропивницькому довів глядачів до сліз

■

Сестри Тельнюк та Іван Леньо. «Повертайся живим».
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

Анжеліка Савченко та Євген Нищук у виставі «Три товариші».❙

Олексій Вертинський і Станіслав Боклан.
Фото організаторів фестивалю.

❙
❙

«Катерина».
Фото Львівського театру імені Марії Заньковецької.

❙
❙

Відкриття фестивалю. Львівський театр «Воскресіння».❙
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Тетяна ЛАРЬКО

Ми зустрілися з Іриною Бетко, профе-
сором Вармінсько-Мазурського універ-
ситету в місті Ольшитн — за польською 
традицією її науковий ступінь звучить 
«доктор габілітований наук гуманістич-
них». Ірина Павлівна саме навідалася у 
відпустку до рідного міста в Україні. 

Навіть ті польські студенти, які 
обирають русистику, також вивчають 
українську
 ■ Ірино, ви поїхали з Києва понад двад-
цять років тому...
 — Я викладаю в Польщі досить дав-
но. Працювала в Інституті літератури, 
захистила кандидатську дисертацію. 
На Конґресі Міжнародної асоціації ук-
раїністів познайомилася з польськими на-
уковцями, які запропонували мені викла-
дати в одному з їхніх університетів. 
 ■ А чи були у вас вагання, їхати чи не 
їхати, адже лишати рідний дім та кревних 
не так і легко. 
 — Ні, то було щось зовсім інше — вели-
ке зацікавлення й ентузіазм. Щоправда, 
тоді я ще не мала досвіду викладання, а 
польською мовою лише читала фахову лі-
тературу. Тоді думала: їду на рік чи на два. 
Але ця пригода триває вже більше двадця-
ти років. Отже, свого часу було зроблено 
правильний вибір.
 ■ Ви вже багато років викладаєте ук-
раїністику. Наскільки цей напрям славіс-
тики запитаний у Польщі?
 — Польща відрізняється від інших 
країн Східної, а особливо Західної Євро-
пи тим, що має великі історичні зв’язки 
з Україною. У Польщі здавна живе бага-
то етнічних українців. У середині 90-х по-
ляки вирішили побільше довідатися про 
свою сусідку. Саме тоді в польських уні-
верситетах помітно збільшилась кількість 
україністичних закладів і предметів. 
 ■ Ким є ваші студенти? Це етнічні ук-
раїнці? 
 — Не лише. І поляки також. Під моїм 
науковим керівництвом було захищено 
два докторати (по-нашому — кандидатсь-
кі дисертації) з україністики, і їх зробили 
полячки, не українки. 
 Україністика в Польщі є повноцін-
ною науковою дисципліною, бо нею зай-
маються не лише етнічні українці. Навіть 
ті польські студенти, які обирають русис-
тику, також вивчають українську як дру-
гу східнослов’янську мову. 

Дискурс божевілля йде з путінської 
Росії
 ■ Ви в Польщі вже багато років. І мо-
жете судити про ставлення поляків до ук-
раїнців. Зараз багато говорять про погір-
шення стосунків між Україною і Поль-
щею. Наскільки ви це відчуваєте?
 — Не буду глобально судити про став-
лення поляків до українців, лише поділю-
ся власним досвідом. Так, польські медіа 
час від часу говорять про польсько-ук-
раїнські конфлікти з часів Другої світо-
вої війни тощо. Але на моїх стосунках із 
польськими колегами це не позначилось. 
 Коли почалися криваві події в Ук-
раїні на початку 2014 року, поляки вис-
ловлювали мені щире співчуття, що на 
моїй батьківщині стало так неспокійно. 
До речі, репортажі про лютневі події на 

Майдані транслювали у Польщі «нажи-
во». В інших країнах такого детального 
висвітлення наших українських справ не 
було. Тим часом поляки завжди виявля-
ють підвищене зацікавлення ситуацією в 
Україні.
 ■ Отже, ви можете сказати, що, попри 
давні образи, в українсько-російському 
конфлікті поляки на боці України?
 — Знов-таки, замість узагальнювати 
— розповім, як це виглядало у Вармінсь-
ко-Мазурському університеті, де викла-
даю вже давно, від 2005 року. 
 Відразу після анексії Криму на нашо-
му Гуманітарному факультеті відбулася 
незапланована стихійна конференція, де 
польські політологи та геополітики нама-
галися дати зважену оцінку тому, що від-
булося. Спільним мотивом їхніх допові-
дей було засудження російської агресії. 
 На цьому тлі різким дисонансом про-
лунав виступ одного журналіста: мов ляв, 
ми не можемо перекреслювати велику 
російську культуру (котрої, що істотно, 
ніхто з присутніх не кривдив...). Тому 
пану, однак, рішуче дали зрозуміти, яким 
блюзнірством відлунює його недоречна за-
увага у контексті факту порушення тери-
торіальної цілісності України. 
 ■ А наскільки змінилися в останні 
роки стосунки Польщі і Росії?
 — Наведу лише один промовистий 
приклад. Наприкінці лютого цього року 
в нашому університеті відзначалося 15-
річчя регіональної партнерської співпра-
ці Вармінсько-Мазурського воєводства з 
Калінінградським округом. Прибув по-
сол Росії в Польщі. Його виступ шоку-
вав усіх як взірець кричущої антидипло-
матії, а також цілковитої нездатності до 
регіонального мислення. 
 ■ Про що говорив посол Росії в Поль-
щі? 
 — Розумієте, то була за змістом ло-
кальна культурно-господарча подія. 
Тим часом посол доволі брутально вико-
ристав цю нагоду, аби задемонструвати 
агресивну зовнішню політику Кремля. 
Він читав свій виступ польською мовою, 
розвиваючи тези, зовсім не адекватні до 
ситуації. Зокрема, позитивно оцінив той 
факт, що Крим нарешті став російським, 
— на противагу тому, що в Польщі руй-
нують пам’ятники російським визволи-
телям від німецько-фашистських загар-
бників. Однак у Польщі ніколи не забу-
дуть, що від рук тих «визволителів» за-
гинуло чи не більше поляків, ніж від рук 
нацистів! 

 ■ Як аудиторія прореагувала на той 
виступ?
 — Усі присутні — студенти та викла-
дачі Вармінсько-Мазурського універси-
тету — були глибоко розчаровані. Запа-
нувала гробова тиша. Оплесків, очевид-
но, не було. Але й гнилі помідори не по-
летіли. Можливо, ними не озброїлися, бо 
не очікували такої анахронічної ритори-
ки часів холодної війни... 
 ■ Я розумію ваше шляхетне обурення, 
але останнім часом у світі звучить бага-
то незрозумілого. Світ знову божеволіє, і, 
як висловлюєтесь ви, гуманітарії, дискурс 
божевілля йде з Росії.
 — Я б тільки уточнила — з путінської 
Росії. Знов пошлюся на власний досвід: 
кілька разів на рік беру участь у міжна-
родних наукових конференціях, де завж-
ди є вчені з Росії. Вони ніколи й нікому не 
нав’язують панівного політичного дис-
курсу своєї держави, навпаки, їм дуже 
соромно перед закордонними колегами за 
дії нинішньої російської влади, а в україн-
ців ледве не просять вибачення. Все-таки 
справжні гуманітарії бачать різницю між 
правдою і кривдою.
 ■ На жаль, і науковий дискурс зараз 
вульгарно політизується... 
 — Тож давайте говорити про академіч-
ну науку, вільну від політичної заангажо-
ваності...

Спроба нового прочитання вибраних 
творів красного письменства
 ■ Ви не лише викладачка, а й автор-
ка ряду наукових праць. Розкажіть про 
них.
 — Мій скромний доробок на сьогодні 
налічує чотири монографії та понад пів-
тораста статей, де робиться спроба ново-
го прочитання вибраних творів красного 
письменства. 
 Мої літературознавчі зацікавлення 
концентруються переважно на матеріалі 
української класичної та сучасної літе-
ратури. Усі мої книги вийшли накладом 
польських наукових видавництв, шкода, 
що їх практично не знають в Україні. 
 ■ Можливо, згодом це зміниться. Ціка-
во, що ви, зокрема, використовуєте підхо-
ди аналітичної психології до аналізу текс-
тів української літератури. 
 — Цей перспективний дискурс у на-
шій культурній свідомості ще не осмисле-
но належною мірою. Звідси — такі прикрі 
непорозуміння, як хоча б оте псевдотермі-
нологічне словосполучення «національ-
ний архетип». Вживають його не лише 

журналісти, а й науковці, не розуміючи, 
що архетип є архаїчною структурною оди-
ницею людської психіки — до-етнічною й 
водночас над-національною. Можна ска-
зати: «архетип національної святині», 
«національний символ», — але «націо-
нальний архетип» — то абсурд.
 ■ А польські журналісти завжди адек-
ватно вживають терміни?
 — І в польській пресі також, на жаль, 
практикується некоректне вживання ака-
демічних термінів у медійному дискурсі. 
Науковці не завжди мають на це вплив.
 ■ Гаразд, говорімо про речі, на які нау-
ковці вплив мають. Отже, хоч ви й поїха-
ли з України більше двадцяти років тому, 
але продовжуєте працювати на українсь-
ку культуру та на її поширення за межа-
ми України.
 — Так, у цьому плані мені пощасти-
ло. Відчуваю зацікавлення моїх студен-
тів українською літературою і культу-
рою. Можливо, згодом вони фахово вив-
чатимуть і перекладатимуть свої улюб-
лені твори рідною польською мовою, 
перші публікації й перші успішно захи-
щені дисертації вже є. 
 На ниві української культури пра-
цює й мій син Павло Снопков, який ви-
ріс у Польщі. Він пише докторат iз філо-
софії по творчості чи не найцікавішого 
і найзагадковішого з українців Григорія 
Сковороди. 
 Наших геніїв за межами України ще 
не знають. І тому кожна праця про них є 
цінною, бо в такий спосіб світова гуманіта-
ристика поступово збагачується українсь-
кими духовними досягненнями. Науко-
вий керівник Павла — відома дослідниця 
історії польської філософії професор Ева 
Стажинська-Костюшко — всіляко підтри-
мує його сковородинознавчі наукові по-
шуки. Ми робимо улюблену справу, вкла-
даючи в неї усі свої сили. І це саме в собі є 
правдивою вартістю. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Докторати з україністики 
захищають поляки
Літературознавець Ірина Бетко розповідає про викладацьку 
роботу в Польщі й аналізує псевдотермінологічне 
словосполучення «національний архетип»

■

Ірина Бетко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Микола Сядристий. Майстер мікро-
мініатюри. Всесвітньо відомий народний 
художник України, поет, філософ, неза-
лежний історик понад 40 років ретель-
но і всебічно вивчає природу трагічних 
переломних подій в історії людства в ХХ 
столітті. Напередодні свого 80-ліття під-
готував для читачів подарунок. На столі 
чергова його книжка — науково-популяр-
не видання «Близнюки-брати». У книзі в 
унікальному авторському стилі — виклад 
результатів власних досліджень, розпоча-
тих у попередніх книжках «Комуно-марак-
сизм: пастка диявола для рабів» і «Молох 
ленінізму. Ідеологія державного терору».
 Дослідження автора не є самоціллю. 
Він із мікроскопічною точністю і хірур-
гічною послідовністю вивчає психологіч-
ні витоки і першопричини скоєного зла. 
Він хоче, щоб читач навчився заздале-
гідь розпізнавати зло в будь-якій формі, 

навчився боротися з ним сьогодні і в май-
бутньому. Адже історія, як не дивно, пов-
торюється.
 Сам автор розповідає: «У ХХ століт-
ті комуно-фашистські режими, які знищи-
ли 150 мільйонів людей, були страшною і 
трагічною реалізацією закладеного в люд-
ській природі зла.  Це не є якоюсь моєю 
вигадкою. Я все підтверджую цитатами з 
конкретних джерел. Наприклад, італійсь-
кий психолог, історик і філософ Антоніо 
Менегетті у своїй книжці «Система і осо-

бистість» пише, що деякі цивілізації у світі 
загадково зникли з причини маловивчено-
го самопоглинання зсередини». Радянсь-
кий Союз, найсильніша з військової точ-
ки зору держава, яка мала проти своїх гро-
мадян 476 концтаборів, зникла буквально 
в один день і без єдиного пострілу! Тобто 
тут теж відбулося свого роду «самопогли-
нання зсередини». Ми не знаємо, як і чому 
подібні процеси відбувалися в давнину. 
Але в нашому випадку однією з основ-
них причин краху імперії була ненависть 

ленінсько-сталінської влади до людської 
Свободи і до Бога, який створив цей світ.
 Ленін, Гітлер і Муссоліні були злочин-

ними організаторами реалізації цієї люд-
ської агресії, цього закладеного зла, яке 
вони дуже вміло і невтомно виправдовува-
ли різними політичними причинами та істо-
ричною необхідністю нібито для блага лю-
дей своїх держав і для щастя всього людс-
тва в цілому. Але всі їхні виправдання були 
диявольською брехнею. Про психологічну 
спорідненість цих трьох авантюристів-па-
раноїків розповідає ця книга вустами самих 
же «героїв»...
 Микола Сядристий переконаний: 
«Щоб боротися з будь-яким соціальним 
і політичним злом, треба знати його при-
роду, таємниці якої завжди криються в 
дрібницях і поступово переростають у 
лавину». Треба вміти читати історію. Все 
повторюється. Завдання автора, щоб чи-
тач не тільки в наші дні, а й у майбутньо-
му зміг безпомилково розпізнати послі-
довників (лише переодягнених) із першо-
го погляду. Але ж хто контролює Минуле, 
той контролює Майбутнє. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Уміння читати історію
Микола Сядристий презентує нову книжку 
про спорідненість комунізму і фашизму

■
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Місто душевного спокою 
 Рим, Париж, Відень, Берлін, 
Ріо-де-Жанейро, Лондон... Про 
ці міста начувані, мабуть, усі. 
Та Рамсгіт — це щось особливе, 
своєрідне. 
 Уздовж і впоперек обходили 
ми зі знімальною групою це міс-
то душевного спокою та ідеальної 
чистоти. Тут багато затишних — 
суто англійських — парків, і в 
кожному з них обов’язково поба-
чите табличку: на ній намальова-
но собаку і совок. Поруч напис — 
1500 фунтів. Досить сердита сума! 
Тому, якщо ваш песик залишить 
небажаний слід, швиденько при-
беріть за ним — від гріха подалі.
 Рамсгіт побудовано на узбере-
жжі Північного моря, за якихось 
сто кілометрів від Лондона. І єв-
ропейський континент поряд — 
через Ла-Манш, якщо придиви-
тися, то можна розгледіти Бель-
гію або Францію. І хоч Британія 
виходить нині з Об’єднаної Євро-
пи, вважайте, вони залишаються 
разом. А нелегальним мігрантам 
з Африканського континенту — 
тепер зась. Прибережна морська 
охорона працює надійно.
 Рамсгіт — популярний кліма-
тичний курорт і рибальське міс-
то. Серце Рамсгіта — гавань з її 
бурхливим життям. Тут — сотні 
вітрильників, прогулянкових мо-
торних човнів, сейнерів. Тут вла-
штовують весняні та осінні свята, 
коли першість виборюють рибал-
ки-любителі та спортсмени-про-
фесіонали з водних видів спорту. 
А коли сутінки спадають на Пів-
нічне море, яскраві феєрверки 
розмальовують небо над містом.
 Затишок Рамсгіта та його не-
квапливе життя особливо подоба-
ються британським пенсіонерам 
(та й з європейського континенту) 
— вони полюбляють селитися тут 
на схилі літ. То тут, то там можна 
побачити парочки літніх людей, 
що прогулюються узбережжям, 
тримаючись за руки, або п’ють 
каву в численних кав’ярнях. Але 
багато в Рамсгіті й молоді — сюди 
приїздять вивчати англійську 
мову школярі та студенти з Євро-
пи, Латинської Америки, Китаю, 
Японії. Раніше тут було багато 
мовних шкіл, тепер залишилась 
одна — Сhurchill House. Вона — 
гордість міста, адже входить у де-
сятку найкращих шкіл Великоб-
ританії. Її малював сам Ван Гог. 
Відомий художник (правда, на 
той час ще зовсім не відомий 23-
річний стажер) працював у Рам-
сгіті вчителем. А жив поряд, у 
сусідньому будинку.  
 Молодь тут — багатонаціо-
нальна й особлива. Якось у Рам-
сгіті я побачив досить зворушли-
ву картину: кілька молодих лю-
дей — хлопців і дівчат — вели під 
руки свого однолітка — хлопчину 
арабської зовнішності, хворого на 
ДЦП. Недуга так кидала бідола-
ху з боку в бік, що на нього важ-

ко було дивитися... Але обличчя 
супроводжуючих були спокійні, 
доброзичливі. Це місцеві волонте-
ри вивели хворого на прогулянку 
в парк.
 Додам, що екіпаж нашого 
«Руслана» розмістили в невелич-
кому затишному готелі. З чудо-
вою панорамою на Північне море. 
У персоналі працювало кілька із 
порушеннями інтелекту дівчат-
покоївок. Це — Британія! 
 Безпристрасність британців 
була у минулі часи однією з рис 
національного характеру, та все 
змінюється. Особливо серед мо-
лоді. Вони контактні і доброзич-
ливі. Якось ми вели телезйомку 
на вулиці Рамсгіта і побачили, 
як юний британець виконував 
на доріжці карколомні велоси-
педні трюки. Відчувши наше 
бажання зняти його, хвацький 
вмілець в’їхав у кадр і блиску-
че продемонстрував неабияку 
циркову техніку, щиро посмі-
хаючись... А його мистецтву ап-
лодували пасажири двоповерхо-
вого автобуса, який щойно при-
паркувався поруч.

Слава звитяжна
 А ще це місто морської та авіа-
ційної слави Великої Британії. У 
годинниковій вежі — музей. По-
руч із вежею — іржаві гармати, 
якорі, катери ХIХ століття, копії 
вітрильників епохи адмірала 
Нельсона. Тут усе дихає часом, 
коли Британія виборювала ти-
тул «володарки морів», а її суп-
ротивниками були Франція, Іс-
панія, Голландія, а ще — пірати 
південних морів. 
 Самобутня прикмета Рамсгі-
та — вікна будинків, як одно, так 
і багатоповерхових. Вони надз-
вичайно різноманітні й напрочуд 
ошатні. Ці вікна — як очі краси-
вої дівчини — мимоволі притягу-
ють ваш погляд. І майже на кож-
ному будинку тріпоче під вітром з 
Північного моря прапор Великої 
Британії. 
 Рамсгіт — це море, історія, 
чарівна архітектура і музеї, му-
зеї, музеї. Ось за новим поворо-
том ще один — меморіальний му-
зей військової слави повітряних 
сил її Королівської Величності. 
Експозиції висвітлюють подви-
ги британських льотчиків, які 
в часи Другої світової війни за-
хищали рідне небо від армад ні-
мецьких бомбардувальників та 
ракет ФАУ-1 і ФАУ-2. Фашист-
ська авіація жорстоко бомбарду-
вала Лондон, Ковентрі, Рамсгіт 
та інші міста Великої Британії. 
У кривавій війні загинули сотні 
тисяч мирних жителів і воїнів. 
Радянська історіографія (а нині 
російська) десятиріччями замов-
чувала величезні втрати серед на-
селення та армій колишніх союз-
ників.
 Кращий винищувач часів Дру-
гої світової «Спітфайєр» також 

можна побачити в музеї Рамсгі-
та. Нещодавно сотні мільйонів 
телеглядачів планети спостері-
гали за його польотом у небі над 
Лондоном. Він кружляв над ре-
зиденцією королеви, коли там 
проходила урочиста шлюбна це-
ремонія. Заміж виходила 34-річ-
на Філіппа Шарлотта Меттьюз 
— молодша сестра герцогині 
Кембриджської Кетрін, дружи-
ни принца Вільяма — сина прин-
цеси Діани. 

«Сер Джон серу Піту»
 Взагалі, історична пам’ять — 
свята справа для жителів Рамс-
гіта. Тому й пам’ятають тут все-
народну улюбленицю. Ось ме-
моріальна дошка із зображенням 
Діани. Скільки вже часу минуло 
з дня трагічної дати... Але біля її 
портрета цілий рік гості міста ба-
чать свіжі квіти.
 Щойно принесли розкішний 
букет і о... диво! Почулася ук-
раїнська мова. Одна з красунь 
— українка з Москви (вийшла 
там заміж), інша — з Сум. Под-
руги працюють у пивному барі. 
Кажуть, що заробітки добрі, та й 
Рамсгіт дуже подобається. Дівча-
та порадили відвідати музей сіль-
ського побуту, на кшалт нашого, 
що в Пирогові під Києвом.
 Цей музей прийняв перших 
відвідувачів ще в далекому 1953 
році: з того часу тут побувало по-
над три мільйони людей. Полюб-
ляють його і члени королівської 
родини. У музеї особливо багато-
людно, коли тут організовують 
фестивалі народного мистец-
тва. У такі хвилини стрімке XXI 
століття ніби гальмує свій біг, і 
ти переносишся у стару патріар-
хальну Англію. І душа тоді прос-
то відпочиває...
 Три дні стоянки літака у 
чарівному британському місті 
промайнули швидко. І ми вос-
таннє вийшли на берег моря. У 
жителів Рамсгіта є зворушливий 
звичай. На згадку про померлих 
вони ставлять уздовж набережної 
лавочки. На них таблички з іме-
нами і датами: «Сер Джон серу 
Піту». Щоб душі близьких лю-
дей могли тут посидіти, помилу-
ватися рідним містом.
 ...Смеркало. Біля самої води 
ніби засвітилися сотні ліхтари-
ків. Так воно і було: зручно роз-
ташувавшись у своїх маленьких 
наметах, на тихе нічне полюван-
ня вийшли місцеві рибалки... ■

ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ

Відпочиваючи на лавочках Рамсгіта... 
Нотатки з британського міста, 
в якому вчителював Ван Гог

■

На затишні вулички цього міста хочеться повернутися ще❙

Школа, яку малював Ван Гог.❙

Хороших людей у Рамсгіті вшановують не пам’ятниками, а лавочками.❙

Міська гавань — це великий «гараж» на воді.❙

Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Працюючи над циклом документальних стрічок про історію української 
авіації, мені пощастило бачити десятки великих і малих міст на різних 
континентах планети. Якось, злетівши у небо з аеродрому пакистанської 
столиці Карачі — а перед цим були ще й далекі Сейшели — могутній 
український транспортник «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» пе-
ресік азіатський континент, потім європейський, залишив за собою Ла-
Манш і м’яко приземлився на поле аеродрому англійського міста Рамс-
гіт. Літак привіз з екзотичної острівної Республіки Сейшели телевізійний 
комплекс вагою понад 100 тонн: з його допомогою міжнародний фоль-
клорний фестиваль із Сейшел транслювали на всі континенти.
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«Я й досі не визначилась зі своєю подальшою кар’єрою, але в будь-якому 

разі зі спортом не прощаюся».Ганна Різатдінова
українська гімнастка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Споглядаючи за тим, як на 
Відкритій першості США одна 
за одною вилітають фаворит-
ки турніру, затамувавши по-
дих, тенісна Україна стежи-
ла за виступом першої ракетки 
країни Еліни Світоліної, котра, 
в разі своєї перемоги на «Ю-Ес 
оупен»-2017, мала всі шанси 
очолити рейтинг найсильніших 
тенісисток планети.
 При цьому високий — чет-
вертий — номер посіву, помно-
жений на сприятливу турнірну 
сітку, робив неймовірно високи-
ми шанси української тенісної 
прими на підсумковий тріумф у 
Нью-Йорку.
 У нинішньому сезоні Світолі-
на виграла п’ять турнірів WTA, 
серед яких і пара елітних — у 
Римі та Торонто. Тож здавалося, 
що Еліна має всі підстави якнай-
краще виступити на останньому 
в році «шоломі». Утретє поспіль 
найсильніша тенісистка країни 
подолала третій раунд «Ю-Ес 
оупен», вийшовши цього разу 
на побачення в 1/8 фіналу з 15-
ю ракеткою посіву — американ-
кою Медісон Кіз.
 На відміну від своєї зіркової 
співвітчизниці Серени Уїльямс, 
котра, до слова, нещодавно стала 
мамою, 22-річна Медісон зірок з 
неба не хапала. Розпочавши свою 
професіональну кар’єру в 2011 
році, далі четвертого раунду на 
«Ю-Ес оупен» вона жодного разу 
не проходила.
 Утім турнірний рекорд Сві-
толіної на кортах «Флешинг 
Мідоуз» був іще скромнішим. 
Загалом, саме у протистоянні 
з Кіз Еліна могла оновити своє 
персональне досягнення на Від-
критій першості США, вперше 
в кар’єрі пробившись до чет-
вертого кола. І не сказати, що 

зробити це було складно. При-
міром, у другому сеті наша спів-
вітчизниця вщент розбила гос-
подарку кортів, дозволивши 
їй узяти лише один гейм. Утім 
подібного спалаху спортивної 

агресії виявилося замало для за-
гального тріумфу.
 У першій партії — за абсо-
лютно рівної гри — вирішаль-
ним стали кілька помилок, до-
пущених четвертою ракет-

кою світу на тай-брейку, в яко-
му вона переможно завершила 
лише два розіграші. За схожим 
сценарієм розгорталася й вирі-
шальна партія. Після восьми 
зіграних геймів на табло була 

нічия — 4:4. Проте в наступних 
двох розіграшах іще одного об-
міну «люб’язностями» між опо-
нентками не відбулося: Кіз узя-
ла два поспіль очки й залиши-
ла за бортом турніру нашу  спів-
вітчизницю — 7:6 (7:2), 1:6, 6:4. 
Доведеться (принаймні поки 
що) розпрощатися Світоліній і 
з надіями на перше місце в рей-
тингу WTA, котре, скоріше за 
все, й надалі залишатиметься 
під прикриттям чешки Каролі-
ни Плішкової. 6:1, 6:0 — з та-
ким рахунком завершився її 
поєдинок четвертого кола з міс-
цевою тенісисткою Бреді. Вод-
ночас у наступному колі на рей-
тинг-фаворита «Ю-Ес оупен» 
знову чекатиме представни-
ця Сполучених Штатів Амери-
ки. Загалом, у кожному з чвер-
тьфіналів гратиме господарка 
кортів Національного тенісно-
го центру США, збільшуючи та-
ким чином шанси своєї країни 
на виграш цьогорічного «Ю-Ес 
оупен». Здається, найбільш по-
важним претендентом на титул  
є Вінус Уїльямс, посіяна на тур-
нірі під дев’ятим номер, хоча 
для початку свої претензії на 
високе звання їй доведеться під-
твердити в поєдинку з дворазо-
вою переможницею Уїмблдону 
— чешкою Петрою Квітовою.
 У чоловічій сітці впевнено 
крокує турнірною дорогою пер-
ший номер посіву й новоспече-
ний лідер АТР іспанець Рафа-
ель Надаль, котрий у четверто-
му колі без проблем розібрався 
з лідером українського тенісу 
Олександром Долгополовим — 
6:2, 6:4, 6:1. Попри швидку по-
разку від «ґрунтового короля» 
на цьогорічному «Ю-Ес оупен»,  
киянин повторив власний ре-
корд турніру, через шість років 
знову діставшись до четвертого 
кола змагань. ■

Григорій ХАТА

 Про те, що українська 
художня гімнастика має 
вагомий потенціал, добре 
продемонстрували остан-
ні дні літньої Універсіа-
ди в Тайбеї, коли наші віт-
чизняні грації, виступа-
ючи, так би мовити, неос-
новним складом, поклали 
до синьо-жовтої скарбнич-
ки чотири нагороди. Поп-
ри те, що на тих змаганнях 
домінували «художниці» 
Росії, вихованкам школи 
Дерюгіних одного разу на-
віть удалося здобути най-
вищу нагороду, щоправда, 
зробили це дівчата не в ін-
дивідуальних баталіях, а 
в командному багатоборс-
тві. У час, коли головна ко-
манда завершувала підго-
товку до чемпіонату світу, 
на студентських Іграх на-
году заявити про себе от-
римала досвідчена гімнас-
тка з Дніпропетровщини 
Катерина Луценко, котра 
на Універсіаді-2017 вигра-
ла «срібло» у вправах з бу-

лавами та «бронзу» — з об-
ручем. Іще одну бронзову 
нагороду в Тайбеї «синьо-
жовтим» принесли «гру-
повички», представляючи 
програму з трьома м’ячами 
та двома булавами.
 На 35-й чемпіонат сві-
ту до італійського Пезаро 
Альбіна та Ірина Дерюгі-
ни повезли зовсім інший 
склад виконавиць. Утім і в 
ньому не вдалося побачити 
бронзову призерку Олім-
піади в Ріо-2016 Ганну Рі-
затдінову. Її нетривала по-
ява на березневому «Кубку 
Дерюгіної» залишила одні 
запитання, адже спорт-
сменка так і не дала чіт-
кої відповіді про майбутнє 
своєї кар’єри. Відтоді на 
жодних змаганнях Різа-
тдінова не виступала. Од-
нак пильним італійським 
журналістам удалося роз-
гледіти бронзову призер-
ку останніх Ігор серед гля-
дачів світової першості в 
Пезаро, надавши підстави 
стверджувати, що й найб-
лижчим часом Ганна Різа-

тдінова до змагань не по-
вернеться, оскільки чекає 
на народження первістка.
 А на «мундіаль» до 
Італії як лідер «синьо-жов-
тих» поїхала Вікторія Ма-
зур. Здається, серед інших 
відповідальних завдань 
перед досвідченою гімнас-
ткою стояла й місія з під-
тримки на «дорослій ор-
біті» 16-річної Олени Дья-
ченко, котру, можливо, 
варто розглядати як май-
бутнє української худож-
ньої гімнастики.
 Поки ж, дивлячись на 
підсумки ЧС-2017, мож-
на лише сказати, що гід-
ної зміни Різатдіновій у 
вітчизняній гімнастичній 
збірній немає. Змагання в 
Пезаро й Мазур, і Дьячен-
ко провели без медальних 
амбіцій. Так, змагання в 
абсолютному заліку оби-
дві наші грації заверши-
ли в другому десятку: Вік-
торія стала 17-ю, Олена 
— 19-ю. Не мали шансів 
поборотися обидві наші 
грації й за медалі в окре-

мих видах, оскільки ніх-
то з них до «малих» фі-
налів не потрапив. Домі-
нували ж тут, традицій-
но, росіянки. У новому 

олімпійському циклі все 
обертатиметься навко-
ло двох сестер — Діни та 
Арини Аверіних.
 А от у групових зма-

ганнях наші дівчата 
змогли пробитися до фі-
налів із «п’ятьма обруча-
ми» та «трьома скакал-
ками й двома м’ячами», 
де фінішували на вось-
мому та шостому місцях 
відповідно. Що ж, відсут-
ність можливостей пока-
зати пристойний індиві-
дуальний результат шко-
ла Дерюгіних компенсує 
командною роботою. ■

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Колгосп тут не проходить
За відсутності в команді визнаного її лідера вітчизняні 
грації не змогли боротися за медалі чемпіонату світу 
в Пезаро

■

Нині саме на Вікторію Мазур покладено функції нового 
лідера збірної України з художньої гімнастики.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Добре, але мало
Найсильніші тенісисти України синхронно програли в четвертому 
колі «Ю-Ес оупен»-2017

■

Олександр Долгополов гідно виступив на цьогорічному «Ю-Ес оупен».
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙

Дзюдо
 На чемпіонаті світу, що відбув-
ся в Будапешті, вітчизняні дзюдоїс-
ти вперше з 2007 року не здобули 
жодної медалі. Найкращий резуль-
тат поміж «синьо-жовтих» показав 
ветеран збірної Георгій Зантарая. 
Дійшовши до поєдинку за «брон-
зу» в категорії до 66 кг, неоднора-
зовий призер світових першостей 
програв свою сутичку 19-річному 
японцю Хіфумі Абе.

Футбол
 Перша ліга. 10-й тур. «Гір-
ник-Спорт» — «Нафтовик» — 
0:0, «Балкани» — «Арсенал» 
— 1:3, «Рух» — «Суми» — 0:1, 
«Авангард» — «Жемчужина» 
— 6:2, «Полтава» — «Кремінь» 
— 2:0, «Колос» — «Інгулець» 
— 1:0, «Десна» — «Черкась-
кий Дніпро» — 3:0, «Геліос» — 
«Миколаїв» — 3:1, «Волинь» — 
«Оболонь-Бровар» — 2:0.
 Лідери: «Арсенал» — 26, 
«Полтава» — 23, «Геліос» — 22, 
«Колос», «Інгулець» — 20. ■

ХРОНІКА■
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 — Наша фірма шукає касира.
 — Але ж ви взяли тиждень тому 
касира!
 — Саме його ми й шукаємо.

* * *
 Подруги розмовляють:
 — Чого ти така сумна?
 — Учора заходжу в під’їзд, а 
там — маніяк!
 — Який жах!
 — І він так сказав та й утік.

* * *
 Чоловік переплутав дружину з 
коханкою. Дружині подарував кві-
ти та цукерки, коханці приніс усю за-
рплату. Обидві були щасливі.

* * *
 Дочка матері:
 — А я ніколи чоловікові шкар-
петки не зашиваю! Ще не вистача-
ло, щоб він де-небудь зняв череви-
ки, а в нього заштопані шкарпетки!
 Мати:
 — Розумні дівчата чоловікові 
дiрявi видають, щоб роззувався 
тiльки вдома.

* * *
 — Обiцяла чоловiковi в обмiн на 
новий золотий ланцюжок, що за мі-
сяць схудну на 5 кг. Тиждень на дієті. 
Сьогодні підійшла до дзеркала, гляну-
ла на себе. Ну, не пасує мені золото!

По горизонталі:
 4. Столиця Хорватії. 7. Карпат-
ський регіон України. 8. Літератур-
ний псевдонім Аврори Дюпен, ав-
торки роману «Консуело». 10. Об-
манний рух футболіста з м’ячем. 11. 
Геральдичний знак поважних дво-
рянських родів. 12. Сніп жита, який 
ставлять на покуть на Різдво. 14. 
Різновид промислової вибухівки. 16. 
Знак влади полковника у козацькому 
війську. 17. Міфічна химера з тілом 
лева і головою людини, яку переміг 
Едіп. 19. Англійський письменник, 
літературний «батько» гобітів, ор-
ків та інших мешканців Середзем’я. 
21. Водний простір земної кулі, що 
омиває материки. 22. Танець, ос-

новним елементом якого є відби-
вання ритму ногами. 24. Дружні чи 
родинні зв’язки, використані з ко-
рисливою метою. 25. Давньогер-
манська писемність. 26. Великий 
гетьман литовський, представник 
одного з найзначніших родів Вели-
кого Князівства Литовського. 27. Ве-
лике змагання вітрильних суден.
По вертикалі:
 1. Модерністський напрям у жи-
вописі, представниками якого були 
Поль Сезанн, Пабло Пікассо, Жорж 
Брак. 2. Коротка промова до чарки. 
3. Військові тренування. 4. Лопата. 
5. Ударний музичний інструмент, що 
лунає у передачі «Що? Де? Коли?». 
6. Один із найвидатніших полковод-

ців армії УНР, страчений Петлюрою. 
9. Український радянський письмен-
ник, автор роману «Десну перейшли 
батальйони». 12. Герой оповідання 
Максима Горького «Стара Ізергіль», 
який вирвав своє серце, щоб осяяти 
людям дорогу. 13. Одяг стародав-
ніх греків, що нагадував підпере-
зану мотузкою сорочку без рукавів. 
14. Деталь, оздоблення, річ, яка до-
повнює костюм чи певний образ. 
15. Ім’я лідера Англійської буржу-
азної революції. 18. Місто на Київ-
щині. 19. Розпорядник на весіллі. 
20. Середземноморська країна. 23. 
«Ганебні ... ми вже порвали і зруй-
нували царський трон. З-під ярем і з 
тюрем, де був гніт, ми йдем на воль-
ний світ!» (пісня). 24. Вітер, що дме 
з моря на сушу чи з суші на море. 

Кросворд №106 
від 5 вересня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 8—9 вересня.
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 Не тільки Віктор Янукович 
мріяв посидіти на золотому уні-
тазі. Така думка спала й італій-
ському дизайнеру Мауріціо 
Каттелану, який на основі кла-
сичної моделі Kohler створив із 
18-каратного золота справжню 
діючу конструкцію цього дива 
сантехніки і розмістив її в нью-
йоркському Музеї Соломона 
Гуггенхайма. Як зазначається 
в описі експоната, якого автор 
назвав «Америка», натякаючи 
на потяг американців до бага-
того життя, його завдання поля-
гає в тому, щоб «дати широкій 

громадськості доступ до розко-
ші, яка, здавалося б, призначе-
на для 1% людей». 
 І американці гідно оцінили 
таку несподівану пропозицію. 

За оцінками працівників му-
зею, за рік перебування у них 
золотого унітазу ним скориста-
лося понад 100 тисяч амери-
канців. Подеколи до малень-

кої кабінки на п’ятому поверсі 
музею навіть вишиковувалися 
черги. Хоча після відвідин кло-
зету дехто був відверто шоко-
ваний. «Це змушує задуматися 
над тим, що таке марнотратс-
тво і на що ми використовуємо 
наші ресурси», — поділилася 
враженнями одна з відвідува-
чок музею.
 Попри популярність золо-
того унітаза, 15 вересня його 
мають демонтувати. Все-
таки, вартість експонату — 1-
2 мільйони доларів. Так що, як 
казали колись рекламні аген-
ти театру чи цирку, «поспі-
шайте побачити!». ■

Аліса КВАЧ

 Як уже повідомляла 
«УМ», одразу три україн-
ки вступили в боротьбу за 
корону всесвітнього кон-
курсу «Місіс Всесвіт-
2017», фінал якого від-
бувся цими вихідними 
в південноафрикансь-
кому місті Дурбан. 
Щоправда, лише одна 
з них — продюсер і ди-
ректор дизайнерсько-
го центру із Черкас 
Юліана Короченцева — 
представляла Україну. 
Дві інші — Інга Малік 
та Наталка Гайдиш — за-
хищали честь відповідно 
Австрії та Польщі. 
 Із цих трьох красунь 
цього року фортуна була при-
хильнішою до (даруйте за тав-
тологію) української українки. 
Юліана Короченцева не лише ввійшла до 
світової двадцятки красунь, а й отримала 
спеціальний титул найвродливішої учас-
ниці конкурсу. «Щиро сподіваюся, що 
журі конкурсу оцінило не лише мою зов-
нішність, а й прониклося всією глибиною 
української культури, душі, моєю історією 

життя та великою соціаль-
ною роботою в Україні. 

Українські жінки ніж-
ні й сильні, турботливі та 
безкорисливі, вільні і не-
залежні, здатні зірвати 
пута страху, болю», — 
написала вона на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». 
 Утім тріумф у фі-
налі конкурсу чекав на 
інших конкурсанток. 
Першою віце-місіс стала 
Гвен Мадіба Мубуйї з Га-
бону, а другою віце-місіс 
назвали представницю 
Пакистану Тайбу Ноу-
руліан Шехеар. А коро-
на переможниці «Місіс 

Всесвіт-2017» дістала-
ся 43-річній представни-

ці В’єтнаму Трьом Хоанг 
Луу. 

 Приймала вона прикра-
су з рук ще однієї українки, 

минулорічної «Місіс Всесвіт» 
Ольги Торнер. Щоправда, Оль-
га теж на конкурсі представля-
ла не свою батьківщину, 
а Австрію. Як то ка-
жуть, нашого цвіту по 
всьому світу. ■

ОТАКОЇ!

А на тім унітазі...
У нью-йоркському музеї 
понад 100 тисяч американців 
сходило на золотий унітаз

■

КРАСА І СИЛА

Українка — найвродливіша
А корона «Місіс Всесвіт-2017» 
дісталася представниці В’єтнаму

■

Юліана 
Короченцева.

❙
❙

Трьом Хоанг 
Луу.

❙
❙

7 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий короткочасний 
дощ. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, 
удень +19...+21.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +20...+22.
Вiнниця: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+10...+12, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +24...+26.

5 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 17-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
короткочасний дощ. Трускавець: уночi +10...+12, удень 
+18...+20. Моршин: уночi +10...+12, удень +18...+20.

Внесок росіян у світовий 
розвиток доволі скромний, 
натомість багато чого вони 
поцупили в інших народів
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