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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,249 грн 

1 € = 30,945 грн

1 рос. руб. = 0,417 грн

На Плаю, між небом і землею

Найбільша 

в Україні родина 

налічує 

346 дорослих 

та дітей

Півстоліття на 

високогірній метеостанції 

на Закарпатті ведуть 

спостереження за 

погодою 

стор. 8» стор. 3»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор. 15 »

Перед боєм за титул 

абсолютного чемпіона світу 

Олександр Усик набрав 

приголомшливої форми; 

готується до виходу в ринг і 

його іменитий куратор

Виставкове поверненняРодичі гарбузові 
 

Вимруть бджоли — 
загинуть і люди
Пасічники шукають способи протидії варварству агрохіміків стор. 4, 9»
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«Правильно — до суду. І все, що відсудите, вкласти у виробництво. Щоб той 
львівський шоколад, на заздрість москалям, став іще кращим».

Сергій Трушкін, користувач соціальної мережі «Фейсбук»

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Спокою на фронті, 
незважаючи на оголо-
шене перемир’я, годі 
й чекати. У зведенні 
прес-центру Операції 
об’єднаних сил повідо-
мили, що 9 липня ситу-
ацiя на передовій хоч і 
залишалася контрольо-
ваною, але фактично по 
всьому фронту ворог вів 
вогонь із застосуванням 
забороненого озброєння: 
десь гатили по наших за-
хисниках із БМП, а десь 
із гранатометів, велико-

каліберних кулеметів i 
стрілецької зброї.
 Щоправда, на Лу-
ганському напрямку 
було порівняно тихо: на 
Попаснянському та Світ-
лодарському напрямках 
противник виявляв не-
значну активність. Во-
гонь по наших позиціях 
окупанти відкривали в 
районах н.п. Новозванів-
ка, Світлодарськ i Ново-
луганське, де застосову-
вали «лише» автоматич-
ні гранатомети та вели-
кокаліберні кулемети. 
На щастя, втрат серед 

особового складу ООС не 
було. 
 На Донецькому на-
прямку було дещо га-
рячіше: ворог сім разів 
відкривав вогонь по по-
зиціях українських за-
хисників з озброєння 
БМП, гранатометів, ве-
ликокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. 
Зокрема, під обстрілами 
перебували захисники 
Авдіївки, Невельського, 
Новотроїцького, Пісків 
та Опитного. На цьому 
напрямку втрат серед на-
ших воїнів також немає.

 А ось «найспекотні-
ше» в понеділок було 
на Маріупольському на-
прямку: там противник 
12 разів прицільно від-
кривав вогонь з озброєн-
ня БМП, гранатометів i 
стрілецької зброї. Вогне-
вого впливу зазнали по-
зиції наших військово-
службовців біля Водя-
ного, Лебединського та 
Широкиного. На жаль, 
на цьому напрямку один 
наш воїн отримав пора-
нення.
 Загалом, упродовж 
доби 9 липня ворог 23 
рази обстріляли пози-
ції Об’єднаних сил. За 
уточненими даними 
розвідки, російські оку-
панти втратили одного 
бойовика після того, як 
українські захисники 
відкрили вогонь у від-
повідь. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Один із власників українсь-
кої компанії Андрій Худо зазна-
чив на своїй сторінці в соцмережі, 
що націлений боротися за правду 
й має намір подати в суд на недоб-
росовісного російського конку-
рента, але підкреслив, що суди-
тися варто там, де діє міжнарод-
не право.
 «Друзі, чи є тут хто з Москви? 
У мене питання: «Московская 
шоколадная фабрика» з таким 
логотипом дійсно розташована 
в Москві на вул. Нижня Красно-
сельська, буд. 5. Сайт: moschoco. 
Ключовий момент — чи справ-
ді в нас «зКРИМздили» логотип 
«Львівської майстерні шокола-
ду»? Дякую за достовірну інфор-
мацію. Красти — то ж гріх. Буде-
мо боротися за правду!» — напи-
сав Андрій.
 Підтвердження Худо отримав у 
коментарях. На офіційному сайті 
російської компанії можна побачи-
ти дуже схожий логотип, що один 
в один нагадує бренд «Львівської 
майстерні шоколаду». 
 Ось тільки українська ком-
панія використовує цей логотип 
ще з 2009 року. Він є одним із сим-
волів холдингу !FEST — мережі 
креативних ресторанів та проектів 
з оригінальними концепціями, що 
заснована 2007 року у Львові. Смі-
ливі проекти та їх професійна ре-
алізація роблять українську ком-
панію унікальною. Тому не дивно, 
що співзасновники холдингу, до 

яких належить і Андрій Худо, рі-
шуче налаштовані відвойовувати 
власний бренд.
 Ідентичним львівському вия-
вився не лише логотип — асорти-
мент продукції також особливо не 
відрізняється. «Нічого самі при-
думати не можуть», — пишуть ко-
ристувачі.
 І львівська, і московська ком-
панії спеціалізуються, зокрема, 
на виготовленні фігурного шо-
коладу. Але у «Московської шо-
коладної мануфактури» за фор-
мою домінують мілітаризовані 

фігурки — це гранати, пістоле-
ти, наручники та робочі інстру-
менти.
 Наразі це не єдиний випадок 
яскраво вираженого плагіату. Кор-
порація Roshen судиться з росій-
ською кондитерською компанією 
«Объединённые кондитеры» через 
марку цукерок «Рачки». Про це 
розповів керівник української кон-
дитерської корпорації  В’ячеслав 
Москалевський в інтерв’ю «Еко-
номічній правді». Судова тягани-
на відбувається у Вашингтоні, саме 
там, де діє міжнародне право. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 «Правий сектор» Тер-
нопільщини звернувся до 
Тернопільської міської 
ради з ініціативою про за-
борону звучання російсь-
комовної музики у транс-
порті, закладах харчу-
вання, розважальних 
центрах та інших громад-
ських місцях. «Доміну-
вання російської мови у 
медіа-просторі — це най-

потужніший інструмент 
культурної війни з Ук-
раїною, яка згодом пере-
росла у збройний конф-
лікт на сході. Єдиний діє-
вий спосіб для уникнення 
подібних ситуацій у май-
бутньому полягає в бо-
ротьбі з російською про-
пагандою на телебаченні, 
радіо та в інтернеті...» — 
йдеться, зокрема, у звер-
ненні. 
 Нагадаємо, що два 
роки тому (відреагував-

ши на відповідну пети-
цію тернополян)  викон-
ком Тернопільської місь-
кради вже заборонив 
транслювати у громадсь-
ких місцях пісні російсь-
ких виконавців. Однак 
тоді ця заборона стосу-
валася лише 14 співаків 
зi спеціального списку 
СБУ (визнаних такими, 
що становлять загрозу 
національній безпеці Ук-
раїни) — приміром, Коб-
зона, Газманова, Растор-
гуєва, Боярського та де-
яких інших. Сьогодні 
ж «Правий сектор» вва-
жає за потрібне взагалі 
заборонити звучання 
російськомовних пісень 
у громадських місцях 
(здебільшого, ніде прав-
ди діти, із динаміків ли-
нуть низькопробні шан-
сон та попса). Катего-

рично націоналісти та-
кож проти того, щоб у 
Тернопіль приїжджали 
з концертами виконав-
ці, які виступають чи 
виступали на окупова-
них Росією українських 
територіях.
 «Тернопіль славить-
ся своїм високим рів-
нем патріотизму та рів-
нем національної свідо-
мості містян, тому забо-
рона російськомовного 
контенту має стати пош-
товхом для розвитку ук-
раїнської культури в на-
шому краї та Україні. На-
став час поставити крап-
ку у відголосі діяльності 
режимів, які вбивали 
нашу націю», — підсу-
мовують своє звернення 
представники «Правого 
сектору» Тернопільщи-
ни. ■

НА ФРОНТІ

«Перемир’я» без перемир’я 
Обстріли з боку окупантів не припиняються ні на день

■

КРАДІЖКИ

Зовсім зБРЕНДили
Співзасновник львівської шоколадної 
фабрики звинуватив «Московську шоколадну 
мануфактуру» в плагіаті

■

СХОПИТИ ЗА ЯЗИК

Бо вуха в’януть
Націоналісти ініціювали заборону 
російських пісень

■

ПАРЛАМЕНТ 

Останній ривок 
перед канікулами 
Депутати цього тижня зосередяться 
на законопроектах, до яких не 
дійшли руки раніше 
Інна СТЕПАНЧУК 

 Допрацьовуючи ос-
танній тиждень перед 
канікулами, народ-
ні депутати на втрача-
ють надії таки оновити 
склад Центральної ви-
борчої комісії. Як пові-
домила народний де-
путат від «БПП» Іри-
на Луценко, є домов-
леність, що це питання 
розглянуть уже в чет-
вер. Розпочати ниніш-
ній пленарний тиждень «iз питань, до яких парламент 
не дійшов минулого тижня» пропонує і спікер ВР Ан-
дрій Парубій. Він нагадав на засіданні Погоджуваль-
ної ради в понеділок, що «не розглянуто проект закону 
щодо безпеки і оборони (№ 6697) і блок законопроек-
тів iз питань аграрної політики».«Блок з аграрної полі-
тики досить об’ємний — там близько восьми питань. 
Розгляд цих питань займе більшість дня у вівторок», 
— додав Парубій. За його словами, в середу Верховна 
Рада може розпочати розгляд питання про бізнес-ом-
будсмана, а в четвер цей документ може бути проголо-
сований.
 «ЦВК, недоторканність, вибори, перейменування 
вулиць i населених пунктів — це все дуже важливі пи-
тання, але треба ж хоч трохи мати совість, — емоційно 
зазначив на Погоджувальній раді народний депутат 
від політичної сили «Наш край» Сергій Шахов. — Да-
вайте проголосуємо ті проекти, які дійсно мають зна-
чення для людей, а потім повернемося до дуже важ-
ливих питань, на яких можна влаштовувати шоу. Бо 
шоу без хліба просто нікому буде спостерігати». Депу-
тат додає: «На тому тижні не було прийнято блоки аг-
рарного сектору, екології та Чорнобильської катаст-
рофи. Треба думати, як нагодувати наш український 
народ, і дати можливість сьогодні аграріям розвива-
тися! Тому партія «Наш край» закликає на цьому пле-
нарному тижні консолідуватися довкола законопро-
екту 6527-д «Про сільськогосподарську кооперацію». 
Кооперація працює на один відсоток. Якби вона пра-
цювала на 20 відсотків, то ми б нагодували не тіль-
ки Україну, а й Європу. Проголосувати за №8171 — 
проект Закону про основні засади державної агарної 
політики та державної політики сільського розвитку, 
№ 5448-д — про основні принципи та вимоги до ор-
ганічного виробництва, обігу та маркування органіч-
ної продукції, закон № 8450 — про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів, закон № 6490-д 
— про стимулювання, створення та діяльність сімей-
них фермерських господарств». 
 Як наголошує депутат, «екологічна катастрофа 
практично на дворі». «В усьому світі на смітті зароб-
ляють мільярди доларів. У нашій країні на кожному 
кутку — сміттєзвалище. Чому під ногами в Україні 
валяються мільярди доларів і ніхто цього не вирішує? 
Сьогодні є інвестори, які хочуть зайти в Україну з со-
тнями мільйонів доларів, побудувати підприємства, 
дати робочі місця, а ніхто на це не звертає увагу». 
Тому, на його думку, «екологічний» пакет докумен-
тів (законопроект №6602 про імплементацію вимог 
директив ЄС у сфері поводження з відходами, №4835-
д — щодо стимулювання використання побутових від-
ходів як альтернативного джерела енергії, №4836 — 
щодо оподатковування розміщення побутових від-
ходів, № 4837 — про екологічний податок) також має 
бути проголосований уже на цьому тижні. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Розглядаючи вчора блок аграрних питань, парламент прийняв за 
основу проект №5448-д Закону «Про інформацію для споживачів 
щодо харчових продуктів», яким встановлюють загальні вимоги до 
інформації про харчові продукти. Ухвалено також Закони «Про ос-
новні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та мар-
кування органічної продукції» та «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо стимулювання створення та діяльності сімей-
них фермерських господарств».

■

■

Сергій Шахов.❙
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Родичі 
гарбузові 
Найбільша в Україні 
родина налічує 346 
дорослих та дітей 
Дар’я БАВЗАЛУК

 У селищі Доброслав, що на 
Одещині, зафіксували рекорд 
України — знайшли найбіль-
шу в нашій країні родину. «Но-
вий національний рекорд за-
фіксовано. Родина Семенюків 
із Доброслава — найбільша ро-
дина в Україні», — повідомила 
голова селища Людмила Про-
копенко.
 Семенюків нарахували аж 
346 дорослих та дітей. Стар-
шому Семенюкові — 87 років, 
найменшому — лише два тиж-
ні. Місцеві кажуть, що в селі 
цілий квартал родичів, а жін-
ки з родини народжують дітей 
цілими садковими групами чи 
шкільними класами. І жоден 
із молоді не покинув селище 
— усі будують свої домівки по-
ряд із ріднею. За словами Люд-
мили Прокопенко, зараз роди-
ну готуватимуть до внесення 
в світову Книгу рекордів Гін-
несса. За інформацією «УМ», 
сім’я рекордсменів є не тіль-
ки найбільшою родиною в Ук-
раїні, а й в усьому світі. Зараз у 
Книзі рекордів Гіннесса статус 
рекордсмена має родина з Індії, 
в якій нарахували 192 члени. В 
родині Семенюків — 346.
 Зазначимо, що Семеню-
ки — досить незвична родина. 
Вони належать до доброславсь-
кої громади так званих єван-
гельських християн святих 
сіоністів. Мешканці селища 
називають їх «бороданями», 
бо чоловіки тут не стрижуть бо-
роди. Головою сімейства є 87-
річний Павло Семенюк, який 
все своє життя працював у міс-
течку Доброслав будівельни-
ком. Більшість чоловіків із 
родини також займаються 
будівництвом та ремонтом бу-
динків. Батько супер-сімей-
ки має 13 дітей, 127 онуків, 
203 правнуки та три праправ-
нуки. Наймолодші народили-
ся під час підготовки рекорду 
до реєстрації в Національно-
му реєстрі. Зі 346 задокумен-
тованих членів родини на це-
ремонію приїхали 252 люди-
ни. «Своїх онуків запам’ятати 
неможливо. У мене тільки пря-
мих онуків 83, то я молодших 
уже не пам’ятаю. А правнуків 
— кожного дня знайомлюсь», 
— каже найстарший Семе-
нюк.
 Цікаво, що під час реєстра-
ції рекорду деякі жінки «кла-
ну Семенюків» перебували в 
пологовому будинку. А щодо 
«конкурентів» з Індії, то цей 
рекорд родини Зіона Чана за-
фіксований давно. «Але є важ-
ливий нюанс — родина Семе-
нюків почалася з одного-єди-
ного шлюбу і для нас це дуже 
важливо, оскільки міцна сім’я 
і родина були завжди критерія-
ми для українського народу. В 
індійській сім’ї було 39 дру-
жин. У Росії також є рекорд, 
де 135 членів родини, але там 
є усиновлені діти. В українсь-
кій родині — всі рідні діти», — 
заявила після церемонії керів-
ник Національного реєстру ре-
кордів Лана Вєтрова. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Черговим сюрпризом для ук-
раїнських пенсіонерів від уря-
ду, після проведення пенсійної 
реформи, стануть нові правила: 
зокрема, одночасно не можна 
буде отримувати пенсію і працю-
вати.
 «У всьому світі діє правило — 
або пенсія, або зарплата, — пояс-
нює міністр соціальної політи-
ки Андрій Рева. — Після прове-
дення пенсійної реформи, коли 
пенсія стане достатньою, потріб-
но встановити правило — або ти 
працюєш, отримуєш зарплату і 
виходиш на пенсію трохи пізні-
ше, але пенсія у тебе буде біль-
шою. Або ти йдеш відразу і отри-
муєш пенсію, але не працюєш».
 Пан Рева попередив: якщо 
роботодавці оформлятимуть пен-
сіонерів неофіційно, то це їм мо-
же добряче влетіти в копієчку. 
«Штраф — 320 тисяч гривень. 

Будь ласка. Можна не оформ-
лювати!» — іронічно зауважив 
міністр.
 Тож, які нововведення пере-
дбачає пенсійна реформа? Спро-
буємо розібратися. 
 Перш за все буде введено авто-
матичну норму про щорічний пе-
рерахунок пенсій для захисту від 
інфляції: з урахуванням фінансо-
вих можливостей солідарної сис-
теми, але не менше, ніж на 50% 
від зростання середньомісячних 
зарплат за три роки і на 50% від 
індексу споживчих цін.
 По-друге, закон не передбачає 
підвищення пенсійного віку, але 
вводить вимоги до страхового ста-
жу: для виходу на пенсію в 60 років 
потрібно буде мати 25 років страхо-
вого стажу; при стажі від 15 до 25 
років на пенсію можна буде вийти 
в 63 роки; якщо стаж «не дотягує» 
до 15 років — у 65 років; водночас 
люди, у яких зовсім немає страхо-
вого стажу, зможуть претендувати 

на соціальну допомогу при досяг-
ненні 63 років, а розмір допомоги 
визначатиметься, виходячи з рів-
ня доходів сім’ї пенсіонера.
 Усі нормативи мінімального 
страхового стажу збільшувати-
муться на один рік кожні 12 мі-
сяців до 2028 року. Таким чином, 
із 2028 року для виходу на пенсію 
в 60 років потрібно буде мати 35 
років страхового стажу. Один рік 
стажу коштує 16 тисяч 896 грн. 
Можна купити до п’яти років ста-
жу, п’ять років обійдуться потен-
ційному пенсіонеру в 84 тисячі 
480 грн.
 Також закон передбачає ска-
сування спеціальних пенсій для 
держслужбовців, суддів, науков-
ців та інших категорій. Усіх їх пе-
реведуть на загальну систему на-
рахування пенсій.
 Крім того, скасовується право 
на призначення пенсії за вислу-
гу років для працівників освіти, 
охорони здоров’я, соціального за-
хисту, прокурорських працівни-
ків та інших категорій, які рані-
ше могли виходити на пенсію до-
строково — за п’ять-десять років 
до настання пенсійного віку. Ви-
няток зроблено лише для війсь-
ковослужбовців і співробітників 
силових органів.
 І чи не найголовніше — роз-

мір пенсії кожного громадяни-
на України, відповідно до зако-
ну, розраховуватиметься за фор-
мулою: Розмір пенсії = Сз х ІКЗ х 
Кс, де Сз — розмір середньої за-
робітної плати в Україні за три 
роки перед зверненням за при-
значенням пенсії, ІКЗ — індиві-
дуальний коефіцієнт заробітної 
плати (співвідношення розміру 
отримуваної зарплати до серед-
ньої зарплати), Кс — коефіцієнт 
страхового стажу, визначаєть-
ся як множник тривалості років 
стажу роботи людини на величи-
ну оцінки одного року страхового 
стажу.
 Додамо, що базова середня за-
рплата для розрахунку пенсій ста-
новиме 3 тис. 764, 6 грн., що май-
же втричі більше, ніж до рефор-
ми — 1 тис. 197 грн. Коефіцієнт 
страхового стажу для розрахунку 
пенсій знижений з 1,35 до 1. Міні-
мальний розмір пенсії встановле-
ний на рівні 1 тис. 452 грн., що на 
140 грн. більше, ніж було до ух-
валення закону. Також у рамках 
закону скасовано 15-відсоткове 
зменшення пенсій для 500 тис. 
працюючих пенсіонерів.
 Тож наскільки всі ці нововве-
дення поліпшать добробут літніх 
людей — стане зрозуміло дуже 
скоро. ■

РЕФОРМИ

Безробітні пенсіонери
Заслужений відпочинок — це таки відпочинок

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії продовжує ви-
бивати кошти на будівництво шкіл і дит-
садків, а також вимагає повернути фінансу-
вання закладів проф техосвіти до державно-
го бюджету. Каже, це пріоритет роботи його 
команди. Адже освічена молодь — це запо-
рука сильної країни. Днями він побував на 
будівництвi дитсадка в Чернігові, яке ве-
дуть на виділені на його вимогу з держбюд-
жету кошти. Каже, задоволені мають бути 
всі: будівельники, в яких є робота і зарпла-
та, місцеві жителі, які чекали на дитсадок 
30 років, і, звісно, діти, які навчатимуться в 
теплі та комфорті.
 Такі кроки, разом зі збільшенням допо-
моги на дітей, а також дешевими кредитами 
для молоді, на думку Ляшка, допоможуть 
збільшити народжуваність. «Щоб було біль-
ше щасливих дітей, щоб молодь народжува-
ла дітей, а в дитсадки було кого водити, тре-
ба допомагати мамам і татам. Щоб у них була 
робота і зарплата. Також ми вимагаємо від 
влади збільшити виплати на народження ди-
тини, з догляду за дитиною, щоб молодь не 
боялася народжувати дітей. Бо на 800 гри-
вень на місяць неможливо прогодувати ди-
тину. А головне — це житло для молоді: мас-
штабні програми житлового будівництва, 
без процентні кредити, нові дитсадки. Тоді 
країна матиме майбутнє, люди не виїжджа-
тимуть за кордон, а хлопці та дівчата не бо-
ятимуться народжувати дітей, бо є підтрим-
ка і увага держави. Щасливі діти — щасли-
ва країна!» — підкреслив Ляшко. ■ Олег Ляшко хоче, щоб в українських дітей було щасливе майбутнє.❙

АКТУАЛЬНО

«800 гривень на дитину — 
це сльози»
Олег Ляшко вимагає збільшити допомогу при народженні 
дитини та надати дешеві кредити на житло для молоді

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині із Дорожнього фонду (а на 
календарі майже половина літа) досі не ви-
користали ні копійки. Про це повідомляють 
у Міністерстві інфраструктури. 
 Узагалі Шевченків край — єдиний у 
державі, де не почали освоювати суму у 
391 мільйон гривень із бюджету на ремонт 
шляхів, призначену саме для цієї області. 
 І це при тому, що дороги тут настільки 
побиті ямами, що їх уже називають найгір-
шими в Україні. Приміром, траса через міс-
то Сміла з боку Черкас стала практично не-
проїзною, і весь транспорт тепер об’їжджає 
її іншими міськими вулицями. А відрізок 
шляху від цього районного центру до села 
Ротмістрівка в напрямку Умані нині пере-
творився для водіїв на справжнісіньке пек-
ло. Там суцільні ями, причому є дуже гли-
бокі і небезпечні не лише для авто, а й для 
життя водіїв та пасажирів.
 «За останні 25 років я не пригадаю у нас 
таких жахливих доріг, як зараз. Ми споді-
валися, що зійде сніг і шляхи почнуть інтен-
сивно ремонтувати. А тут уже липень, а нічо-
го не міняється», — обурюється «Україні мо-
лодій» жителька Сміли Світлана Снітко.  

 Як зазначає заступник голови Черкась-
кої облдержадміністрації Костянтин Омар-
галієв, у регіоні трішки затягнули зі ство-
ренням спеціального підприємства, яке про-
водитиме тендер і вестиме контроль за якіс-
тю ремонтних робіт на шляхах області.
 Правда, уточнює, наразі вдалося провес-
ти тендерні процедури на 330 мільйонів і 
укласти угоди на 76 мільйонів гривень, тож 
уже пішла проплата авансів.
 Водночас у Службі місцевих доріг Чер-
кащини обіцяють зробити середній ремонт 
приблизно на 400 кілометрах доріг, ще на ти-
сячі кілометрів проведуть дрібний ремонт. 
До речі, загалом цього року із Дорожнього 
фонду на розбиті українські дороги виділи-
ли 11 мільярдів гривень. Справно ці кош-

ти пішли на дороги Івано-Франківщини, 
Хмельниччини, Київщини, а ще їх інтен-
сивно використовують на Буковині та Він-
ниччині. Водночас у Миколаївській та Хер-
сонській областях на ремонт доріг узяли із 
Дорожнього фонду тільки по 8% наданих 
грошей.
 За словами директора Департаменту 
стратегічного розвитку дорожнього рин-
ку та автомобільних перевезень Мінінфра-
структури Віктора Сасіна, області, які нее-
фективно використовують кошти на будів-
ництво та ремонт доріг, позбавлять частини 
фінансування, і ці кошти буде перерозподі-
лено в межах усієї країни тим регіонам, які 
можуть ефективно їх освоїти, відновлюючи 
дороги. ■

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

Сніг зійшов, ями залишились
Із Дорожнього фонду Черкащина цього року 
не використала жодної копійки

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 299 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 399 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 107 грн. 55 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп., на півроку — 
6 грн. 87 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 липня включно, i ви от-
римуватимете газету з серпня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Оксана СОВА

Перманентний мор бджолиних роїв в Ук-
раїні продовжується. Попри суспільний 
резонанс, який мав би змусити основних 
винуватців екологічної трагедії — агро-
фірми, що застосовують небезпечні хімічні 
речовини, ретельніше обирати препарати. 
Більше того: деякі з винуватців винищення 
пасік уже перейшли в наступ, користуючись 
недосконалим законодавством. А особливо 
цинічні навіть стверджують, що бджолиний 
мор влаштували... самі ж бджолярі. 

З весни — самі розмови
 Перші тривожні сигнали від пасічни-
ків пролунали ще у квітні, коли медонос-
ні комахи щойно вийшли з зимівлі. Зок-
рема, з’явилися публікації про масову за-
гибель бджіл в Оржицькому та Машівсь-
кому районах Полтавщини. Зокрема, в 
Лазірках Оржицького району скаржили-
ся на недобросовісну роботу елеватора агро-
промислової компанії «Кернел», якою ке-
рує колишній «регіонал» Андрій Веревсь-
кий. До речі, місцеві мешканці обурюють-
ся через постійні отруєння в окрузі вже не 
перший сезон. Зі своєю бідою пасічники 
звернулися тоді до областної спілки бджо-
лярів. Але, судячи з подальших подій, — 
намарне. «Мені вдалося убезпечити своїх 
бджіл, бо поруч поля фермерів, з якими 
вдається домовитися, — розповідає бджо-
ляр iз Ново-Михайлівки Решетилівського 
району Володимир Яхненко. — Пара банок 
меду — і чоловік знаходить спосіб оброби-
ти свої поля безпечними для бджіл засо-
бами. Моїм колегам із сусідніх сіл пощас-
тило менше: там угіддя посипають отру-
тою з літальних апаратів, а достукатися до 
совісті власників агрохолдингів неможли-
во. Цього року вони пустили за вітром ра-
зом зі своєю «хімією» й чимало бджолиних 
ферм. Пасічникам лишилося тільки запла-
кати над помираючими бджолами. Про фі-
нансові втрати годі й казати...»
 Масово гинуть бджоли цьогоріч по 
всій Україні. Відносно благополучною 
лишається ситуація тільки в Закарпатті. 
Хоча вже вдалося встановити причетність 
до загибелі комах певних видів пестицидів 
і поліція відкрила кримінальні проваджен-
ня, мор продовжується. За оцінками Спіл-
ки пасічників, вже загинуло близько 18 ти-
сяч бджолиних сімей. Вартість однієї сім’ї 
— 2,4-2,6 тисячi гривень. Менше потерпі-
ли промислові пасіки, забезпечені власни-
ми угіддями, тому валове виробництво 
меду в Україні надто не постраждає. Але 
пасічникам, які тримають бджіл у приса-
дибних господарствах, знадобиться чима-
ло часу, аби відновити втрачене поголів’я. 

Фальшиві пестициди, легковажні 
підприємці
 Володимир Стретович, президент 
Спілки пасічників України, в недавньому 
інтерв’ю «Радіо Свобода» вкотре наголо-
сив: основна причина загибелі бджіл — от-
руєння пестицидами. «Буває, коли бджоли 
гинуть через недогляд — через віруси чи 
кліщів. Але це поодинокі випадки і вони 
не мають масового характеру. Те, що від-
бувається, зараз має прямий причинно-на-
слідковий зв’язок між обробкою посівів, 
недбалістю фермерів і загибеллю бджіл, — 
пояснює Стретович. — В Україні існують 
законодавчі норми, які регулюють питан-
ня обробки сільськогосподарських посівів, 
але фермери до них ставляться зневажливо 
— використовують, як їм заманеться доб-
рива, бо вони безкарні, держава до них не 
застосовує жодних санкцій».
 За законом, органи місцевого самовря-
дування зобов’язані повідомляти пасічни-
ків за три дні до початку обробки про час і 
препарат, який застосовується, тоді пасіч-
ник закриває вулики і не випускає своїх 
бджіл. Також є рекомендації щодо нічної 
обробки посівів та перелік дозволених пре-
паратів.
 Як згадувала раніше «Україна моло-
да», прокуратурі Київської області недавно 
вдалося перекрити незаконний канал пос-
тачання препаратів для обробки рослин із 
Китаю, які завозили в Україну під вигля-
дом якісного європейського продукту. Тоді 
було виявлено та вилучено 139 тонн пести-
цидів на загальну суму майже 18 мільйонів 
гривень. Але, навіть маючи дані прокура-
тури про застосування таких препаратів, 
покарати недобросовісних аровиробників 
дуже складно. Для того щоб зібрати дока-

зову базу, потрібно зробити експертизу і ще 
до цього необхідно зібрати близько двох де-
сятків документів. Пасічники вимушені 
робити таку експертизу за власні гроші, а 
це коштує тисячі гривень.
 «Оскільки ці препарати мають дуже ви-
соку летючість, вони дуже швидко вивіт-
рюються, — розповідає Володимир Стрето-
вич. — У Дніпропетровській області, нап-
риклад, пасічники припустилися техноло-
гічної помилки: заморозили зразки, а при 
взаємодії з холодом хімікат розщепився і 
в лабораторії сказали, що не можуть зро-
бити аналіз через відсутність дослідно-
го матеріалу... Зараз там продовжуються 
отруєння бджіл. Пасічники таки зробили 
аналіз повторно і встановили, що там була 
певна хімічна речовина і що цей препарат 
в Україні не сертифікований». 
 Фахівці бджолярської спілки ствер-
джують, що врятувати вражених пести-
цидами бджіл можливо, якщо діяти одра-
зу після перших симптомів отруєння. Ук-
раїнські вчені розробили препарат «Енте-
ронормін», яким випоюють бджіл після 
такого враження, зміцнюють імунну сис-
тему. Якщо під руками є цей препарат, до-
дають його до цукрового сиропу чи меду, 
яким випоюють бджіл.На Одещині, Мико-
лаївщині, Дніпропетровщині завдяки цьо-
му антидоту чимало бджолосімей вдалося 
врятувати.

Труїмо бджолу — отруїмо себе
 Як запевняють фахівці, кореляції між 
отруєнням бджіл і забрудненням меду не-
має: отруєна хімічними випарами бджола 
одразу стає фізично неспроможною збира-
ти мед. Небезпека для людини полягає в са-
мому винищенні бджіл, яке останніми ро-
ками стало епідемією по всьому світу. Аль-
берт Енштейн вважав, що якщо бджо ли 
вимруть, то через чотири роки після цьо-
го загинуть і люди. Бо завдяки запиленню 
комахами рослинних культур людство от-
римує третину від усього обсягу всіх продо-
вольчих ресурсів.
 Кримінальний кодекс не передбачає 
відповідальності за таку заподіяну шкоду. 
Передбачено тільки відшкодування збит-
ків, у тому числі й втраченої вигоди за бджо-
лині сім’ї, які загинули. А, як уже згадува-
лося вище, через бюрократичні процедури 
мало хто з пасічників наважиться подава-
ти до суду. І хоча вже лунають звинува-
чення у морі конкурентів-китайців, що, 
буцімто, спеціально «заслали» в Україну 
бджоловбивчі пестициди, вирішити цю 
проблему належить нам самим. Бо якщо в 
деяких областях фермери визнають помил-
ку і погоджуються відшкодувати вартість 
збитків пасічникам, то в інших — катего-
рично відмовляються, вимагаючи довес-

ти, що бджоли померли саме внаслідок за-
стосування хімічних засобів. Наприклад, 
мешканці села Чаплинка на Черкащині, де 
масово загинули бджоли у квітні, зверну-
лись до Лисянської філії ТОВ «НВФ «Уро-
жай», бо дізналися, що цей орендар оброб-
ляв прилеглі до села поля ріпаку інсекти-
цидом «Нурелл Д», який відноситься до 
першого класу небезпеки для бджіл (ви-
соконебезпечний). На зустрічі представ-
ники керівництва орендаря сказали, що 
нікому нічого не зобов’язані і ні в чому не 
вважають себе винними і що люди нічого 
не доведуть. Довідки, коли та чим оброб-
ляли поля, надавати не будуть... 
 Горе-господарювання призвело до ве-
личезних втрат і у пасічників сіл Баїв та 
Городище-1 Луцького району. Після того, 
як 27-28 квітня довколишні поля оброби-
ли хімікатами, загинуло понад три десят-
ки бджолосімей. У ветеринарній служ-
бі підтвердили, що бджоли отруїлися 
саме пестицидами. Пасічникам поради-
ли звертатися до суду і вимагати компен-
сації збитків. А місцевій владі — «взяти 
ці питання на контроль». У Галицькому 
районі в селі Лани масово загинули бджо-
ли. Пасічники звинуватили місцеву ком-
панію в обробці полів гербіцидами з пору-
шенням законодавства, — справу одразу 
взялися заминати, намагаючись спросту-

вати свідчення мешканців села. І таких ви-
падків з відкритим фіналом цього року — 
тисячі.

Що робити?
 Спілка пасічників України пропо-
нує кілька кроків для запобігання заги-
белі бджіл. По-перше — варто запровадити 
принцип «презумпції винуватості», коли 
за найменшої підозри застосування забо-
ронених препаратів доводити, що вони не 
є такими, має фермер, а не бджолярі. По-
друге — спростити процедуру доведен-
ня завдання матеріальної шкоди. Важли-
во також паспортизувати всіх українсь-
ких пасічників, аби вони мали документ, 
що є власниками пасік. Сучасна методика 
оповіщення про небезпеку — також одне 
з нагальних завдань. Як відомо, в Євросо-
юзі агрономи не мають права використову-
вати ті добрива та пестициди, які можуть 
нашкодити бджолам. Якщо фермер вико-
ристає заборонені препарати, то може втра-
тити ліцензію та отримати великий штраф. 
У Європі працює система, за якою кожен 
пасічник має свій номер, а покупці можуть 
перевірити його дані про виробництво меду 
в мережі за цим номером. Таку систему хо-
чуть незабаром запровадити і в Україні. ■

Продовження теми на стор. 9

МОР РУКОТВОРНИЙ

Вимруть бджоли — загинуть і люди
Пасічники шукають способи протидії варварству агрохіміків

■

Потруївши хімікатами сусідських бджіл, і самі без природних харчів залишимося.
Фото з сайта tock.uain.medi.
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Ігор ВІТОВИЧ

Ювілейний, 20-й, саміт Украї-
на—ЄС, який відбувся у Брюс-
селі надвечір 9 липня, виявився 
продуктивнішим від двох попе-
редніх, на яких навіть не вдало-
ся узгодити заключні деклара-
ції. Саміт пройшов у позитивній 
атмосфері: президент Європей-
ської Ради Дональд Туск, глава 
Єврокомісії Жан-Клод Юнкер i 
Президент України Петро По-
рошенко багато жартували 
між собою. Під час прес-кон-
ференції поляк Туск прочитав 
усю свою понад п’ятихвилинну 
промову українською мовою. 
А Порошенко, який говорив 
переважно англійською, зазна-
чив, що залишає саміт «спов-
неним оптимізму», повідомляє 
Бі-Бі-Сі.

Інтеграція з ЄС без членства 
в ЄС
 Дональд Туск нагадав, що 
у вересні 2017 року в повному 
обсязі набула чинності угода 
про асоціацію. «ЄС визнає той 
серйозний поступ, що його Ук-
раїна здійснила у впроваджен-
ні реформ», — сказав він. Полі-
тик, зокрема, похвалив запуск 
пенсійної та медичної реформ 
в Україні, які, за словами Тус-
ка, будуть «складними в ко-
роткостроковій перспективі, 
але в довгостроковій зроблять 
Україну сильнішою».
 Пан Юнкер також не при-
ховував задоволення: «Я більш 
ніж задоволений прогресом, 
якого ми досягли за останні 
чотири роки». У підсумковій 
декларації ЄС також відзна-
чив децентралізацію, реформу 
дер жавного управління, ухва-
лення законів про приватиза-
цію та національну безпеку.
 Усі три лідери окремо зга-
дали безвізовий режим, який 
запрацював торік у червні та 
яким скористалися вже по-
над півмільйона українців. Як 
наголосив пан Юнкер, «яки-
хось проблем» після цього не 
виникло. «Це ще раз підтвер-
джує, що українці — це люди, 
які заслуговують на довіру», 
— наголосив керівник Євро-
комісії.
 Утім на тлі цього позити-
ву в ЄС очікують збереження 
темпу реформ, зокрема й у пе-
редвиборчий період. У спіль-
ній заяві за підсумками самі-
ту аж двічі наголошується на 
важливості прискорення ре-
форм в Україні. Особливу ува-
гу приділено боротьбі з коруп-
цією. Зокрема, ЄС очікує вне-
сення поправки до закону про 
Вищий антикорупційний суд, 
аби саме до нього подавали 
апеляції на рішення у справах, 
які нині розглядають суди за-
гальної юрисдикції. Порошен-
ко висловив надію, що Верхов-
на Рада ухвалить ці зміни вже 
цього тижня.
 Не забув Євросоюз нага-
дати і про інші два свої очі-
кування. Йдеться про ска-
сування подачі електронних 
декларацій активістами-ан-
тикорупціонерами, а також 
про запуск системи перевірки 
е-декларацій. ЄС вказав на не-
обхідність зробити це «невід-
кладно».
 Тоді як ЄС хвалив зміни 
в пенсійному забезпеченні та 
охороні здоров’я, третя ре-

форма — освітня — згадува-
лася в іншому контексті. Оче-
видно, на вимогу Угорщини. 
Тут Україна в комюніке пого-
дилася поважати наявні права 
меншин, які закріплені в кон-
венціях ООН та Ради Європи, 
а також цілковито реалізува-
ти рекомендації Венеціансь-
кої комісії. З конкретних за-
ходів називають подовження 
перехідного періоду з 2020 до 
2023 року, а також ухвалення 
законодавства, яке регулюва-
тиме винятки для приватних 
шкіл.

ЄС закликав звільнити 
в’язнів Кремля 
 Але Україна все ж не змог-
ла досягнути на саміті всьо-
го бажаного для неї, зазна-
чає «Німецька хвиля». Було 
підтверджено роль України 
як стратегічного транзите-
ра, який забезпечує поставки 
газу до ЄС. Водночас питан-
ня «Північного потоку-2» у 
спільній заяві не порушуєть-
ся. Хоча Порошенко й гово-
рив на цю тему, вказуючи на 
«негативний вплив геополі-
тично мотивованого проекту 
«Північний потік-2» та закли-
кав його зупинити. Туск у від-
повідь на це зазначив, що Єв-
рокомісія хоче отримати ман-
дат на застосування законо-
давства ЄС до цього проекту. 
«На жаль, у нас досі є держа-
ви-члени з цілковито іншою 
думкою», — уточнив він і до-
дав, що, на його особисту дум-
ку, цей трубопровід — помил-
ка, він не відповідає інтересам 
і правилам ЄС.
 Євросоюз підтвердив свою 
підтримку територіальної 
цілісності України та наго-
лосив на відповідальності 
Москви за реалізацію Мінсь-
ких угод. Порошенко ж на-
магався переконати європей-
ців, що єдиний шлях зміни-
ти ситуацію на Донбасі — це 
перекрити непідконтроль-
ну Києву частину кордону з 
Росією та забезпечити вико-
нання «Мінська». «Кремль 
повинен прийняти розміщен-
ня мультинаціональної ми-
ротворчої місії під проводом 
ООН на всій тимчасово оку-
пованій території Донбасу», 
— додав він. Проте у підсум-
ковій декларації Києву так і 
не вдалося домогтися згадки 
про миротворчу місію.

 А ось перемогою можна 
вважати заклик у комюніке 
до негайного звільнення усіх 
українських політв’язнів, 
яких утримують у Криму та в 
Росії. Окремо ЄС назвав пріз-
вища Олега Сенцова, Володи-
мира Балуха, Станіслава Кли-
ха, які вже тривалий час голо-
дують, активістів Олександра 
Кольченка, Олександра Шум-
кова, журналіста Романа Су-
щенка.
 Двосторонній саміт завер-
шився жорсткішою, ніж за-
звичай, заявою щодо росій-
ської агресії в Україні. У під-
сумковому документі даєть-
ся чітке визначення дій Росії 
проти України, де лідери ЄС 
погодидилися з тим, що напад 
росіян на Україну розпочався 
ще в лютому 2014 року, тобто 
від початку незаконної анексії 
Криму. 
 Голови ЄС та України не 
оминули увагою й трагічне 
збиття літака рейсу MH17 й, 
вшановуючи жертв катастро-
фи, висловили сподівання на 
ефективне судове пересліду-
вання відповідальних за цю 
трагедію. Дональд Туск закли-
кав Російську Федерацію взя-
ти на себе відповідальність і 
сповна співпрацювати зі слідс-
твом задля встановлення спра-
ведливості.

Дали на дороги
 Також на саміті Україна от-
римала багато хоч і дрібніших, 
але важливих досягнень. Так, 

з Європейським інвестиційним 
банком було підписано уго-
ду про позику в 75 мільйонів 
євро для покращення безпе-
ки на дорогах у п’яти містах: 
Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі 
та Львові. Крім того, цей про-
ект підтримує Євросоюз гран-
том у розмірі 4,25 мільйона 
євро.
 Загалом ЄС дедалі більше 
уваги приділяє інвестиціям. 
Зокрема, Брюссель погодився 
розширити програми обмінів, 
а також збільшити сприяння 
модернізації професійно-тех-
нічної освіти в Україні. А ще 
Євросоюз хоче посилити під-
тримку через «Зовнішній ін-
вестиційний план».
 Під час підсумкової прес-
конференції наголошува-
лось, що співпраця України 
з ЄС уже дає багато практич-
них результатів. Так, крім 
зростання торгівлі між сторо-
нами на 24 відсотки минуло-
го року, кількість українсь-
ких компаній, які експорту-
ють до ЄС, збільшилася на 40 
відсотків — з 10 тисяч до по-
над 14 тисяч. Керiвник Євро-
комісії Юнкер пообіцяв, що 
чим більше Україна рефор-
муватиметься, тим більш роз-
виненою буде підтримка ЄС: 
«Тест щирості та ефектив-
ності боротьби України з ко-
рупцією буде одним з елемен-
тів, який братимуть до уваги 
при оцінках надання їй будь-
якої макроекономічної допо-
моги». ■

В Африці закінчилася 
війна, що тривала 20 
років
 Лідери Ефіопії та 
Еритреї підписали декла-
рацію, яка проголошує, що 
«стан війни, який існував 
між двома країнами, за-
кінчився», повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Так завершив-
ся один із найкривавіших 
міждержавних конфліктів 
у Африці. Прем’єр Ефіопії 
Абій Ахмед та президент 
Еритреї Ісайяс Афевер-
кі підписали декларацію 
під час зустрічі в Римі й 
оголосили «нову еру миру 
та дружби». Еритрея — 
колишня італійська ко-

лонія, яку в 1941 році 
звільнили від італійських 
військ британці. 1952 року 
вони передали її  до скла-
ду Ефіопії.  На території 
Еритреї не припинялася 
партизанська війна про-
ти ефіопського уряду, і  в 
1993 році, після поразки 
ефіопського комуністич-
ного режиму, країна от-
римала незалежність. У 
травні 1998 року Еритрея 
розпочала війну проти 
Ефіопії за спірні території 
в прикордонному регіоні 
Бадме. За 20 років жер-
твами війни стали від 70 
до 100 тисяч людей з обох 
сторін. 

Смертоносні зливи в 
Японії
 Станом на вчорашній 
день кількість загиблих через 
повені та зсуви ґрунту зрос-
ла до 140 осіб, а 70 вважають 
зниклими безвісти. Це най-
більш смертоносна повінь в 
Японії за останні 30 років. Ря-
тувальники намагаються знай-
ти вцілілих у масивах ґрунту, 
що зійшли через дощі. Уряд 
країни виділив майже 65 млн. 
євро на надання термінової 
допомоги потерпілим. Мас-
штаб рятувально-пошукових 
робіт — колосальний, у них 
задіяно 75 тисяч рятувальни-
ків, а також поліцейські та вій-
ськові підрозділи. 

У Таїланді 
закінчується 
рятувальна операція
 Учора рятувальники 
в Таїланді розпочали тре-
тю фазу порятунку членів 
шкільної футбольної коман-
ди. З печери на момент верс-
тки номера вивели всiх пiд-
лiткiв, залишилося вряту-
вати тiльки їхнього тренера. 
Місцева влада сподівається 
до кінця дня вівторка вивес-
ти на поверхню всіх бранців 
печери. У регіоні зараз панує 
сезон мусонних дощів, тож 
існує висока ймовірність по-
дальшого затоплення печери, 
що зробить рятувальну опе-
рацію неможливою.

НОВИНИ ПЛЮС■

Саміт ЄС минув у позитивній атмосфері.❙

А ТИМ ЧАСОМ…

Підніжка Угорщини
 Сьогодні ввечері в Брюсселі роз-
починається дводенний саміт НАТО, 
однією з головних тем якого буде 
звернення президента США до де-
яких європейських партнерів про 
збільшення витрат на оборону. Дані 
НАТО показують, що необхідний 2-
відсотковий рівень витрат викону-
ють лише п’ять країн — США, Велика 
Британія, Греція, Естонія та Польща.
 У рамках саміту мало відбути-
ся засідання комісії Україна—НАТО 
на найвищому рівні. На ньому НАТО 
могло зробити чіткішими перспекти-
ви членства України в Альянсі, а мог-
ло надовго залишити її у статусі «віч-
ного кандидата». Але українське пи-
тання стало заручником боротьби між 
«південним» і «східним» фланга-
ми Альянсу, зазначає Бі-Бі-Сі. І че-
рез ворожу позицію Угорщини Київ 
не скористається своїм найпотужні-
шим інструментом — комісією Украї-
на—НАТО. Окремої зустрічі між Пре-
зидентом Порошенком та лідерами 
країн НАТО на саміті не буде — її за-
мінили спільною заявою з Генсеком 
НАТО Столтенбергом, а також тристо-
ронньою зустрічю у форматі НАТО—
Україна—Грузія. Це компромісний 
варіант, який Києву запропонували 
замість повноцінної роботи комісії. 
 «У НАТО є питання консенсу-
су ухвалення рішень, і цим успішно 
скористалися наші сусіди з Угорщи-
ни, які блокували всі рішення щодо 
засідань не лише комісії Україна—
НАТО (на рівні глав держав і урядів), 
а й на рівні міністрів закордонних 
справ і міністрів оборони», — пояс-
нив керівник урядового Управління з 
питань співробітництва з НАТО Олек-
сій Генчев. Його слова підтверди-
ли тривогу українських ЗМІ, що Бу-
дапешт вирішив блокувати всі ініціа-
тиви Києва у НАТО через освітній 
закон в Україні. «Засідання комісії 
Україна—НАТО закінчується декла-
рацією, де прописують усі моменти 
подальшої співпраці між НАТО та Ук-
раїною — це досить рамковий до-
кумент. А тристороннє засідання 
буде просто консультативно-дорад-
чим, обміном поглядами», — пояс-
нив Бі-Бі-Сі Віталій Мартинюк, ди-
ректор міжнародних програм Цент-
ру глобалістики «Стратегія ХХІ». «У 
Брюсселі ми не зможемо зробити 
все, що хотілося б у рамках комісії 
Україна—НАТО. Але Президент має 
інформаційний і практичний пакет, 
який донесе до глав держав і урядів 
та керівництва НАТО», — обіцяє екс-
перт. Голова представництва України 
при НАТО Вадим Пристайко повідо-
мив ЗМІ, що Угорщина може забло-
кувати навіть заяву тристороннього 
засідання НАТО—Україна—Грузія, 
але наголосив, що важливішою все 
ж буде підсумкова декларація самі-
ту. А в українських дипломатичних 
колах Бі-Бі-Сі повідомили, що цієї 
заяви не буде, бо Угорщина її таки 
заблокувала.

■КОНТАКТИ

Теплі зустрічі брюссельськими вечорами
На саміті Україна—ЄС Київ хвалили, а на засіданні Україна—НАТО сусіди накапостили

■
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Споруда «примирення 
і прощення» виявилася 
крихкою
 Першим особам — Л. Куч-
мі, В. Ющенку (Україна) та 
А. Кваснєвському, Л. Качинсь-
кому (Польща) вдалось поро-
зумітися в оцінках польсько-
українського конфлікту, що 
супроводжувався жертвами з 
обох боків, проголосити найоп-
тимальніше гасло у цій ситуації 
— «прощаємо і просимо виба-
чення». Проте споруда «прими-
рення і прощення» виявилася 
крихкою, коли ці особи зійшли 
з політичної арени. 
 У липні 2013 р. Польський 
сейм визнав «Волинську трагедію 
1943 року» для поляків «етніч-
ною чисткою з ознаками геноци-
ду». Наснажували на цю ухвалу й 
148 мерзотників — народних де-
путатів України з Партії регіонів 
і комуністи. Реакція на недруж-
ній крок iз польського боку в Ук-
раїні була, природно, різною. Ав-
тор цих рядків, родом із Сяніччи-
ни, пам’ятає окремі сюжети тих 
давніх часів, знає депортацій-
ні митарства не з оповідань, вис-
ловився однозначно: «Плюнули. 
Що далі?» (газета «За вільну Ук-
раїну плюс», 2013, 25 липня). А 
далі було те, що мало бути. 
 Поради багатьох співвітчиз-
ників стояти в оцінюванні істо-
ричного минулого на принци-
пових засадах, бо українці вели 
справедливу, визвольну війну з 
зайдами на своїй рідній землі, 
залишилися майже порадами. 
Вкотре консолідації українс-
тва у вирішальних викликах за-
шкодили «толерантні» україн-
ці, мовляв, не треба діяти «зуб за 
зуб», «по-християнськи потер-
пимо»; плюнули, ну що ж, мовч-
ки витремося. Воно і справді: ви-
шиванка має довгі рукави, є чим 
витертися. Не вперше. На жаль, 
хруні у нас не переводяться.

Період підтакування 
польським шовіністам
 А що ж влада «українська» 
на чолі з Януковичем? Вона була 
«на місці»: підтакувала польсь-
ким шовіністам, за що заслужи-
ла похвалу з путінського Крем-
ля. Різниця між польськими та 
українськими партійними угру-
пованнями в тому, що перші на-
ввипередки доводять, що най-
більше люблять поляків, не нех-
туючи антиукраїнськими ярли-
ками, другі, навпаки, хочуть, 
аби українці їх любили, а насам-
перед любив Кремль — «страте-
гічний партнер» на Сході. Не-
злюбила національно патріо-
тична Україна кліку Янукови-
ча. Вибухнула Євромайданом за 
відмову від євроінтеграції, чим 

викликала навалу орд Путі-
на. П’ятий рік триває їх агресія 
в Україну, що стікає кров’ю, 
втрачає кращих синів і дочок. 
Усі цивілізовані нації засуди-
ли російську бандитську аван-
тюру, запровадили економічні 
санкції проти Росії. А як повів-
ся західний «стратегічний пар-
тнер»? Він теж — «за»! Але до-
пікала клята «сверблячка», тож 
новітня партія «Право і справед-
ливість», що дуже любить по-
ляків і надалі хоче взаємності, 
коли прийшла до влади, звеліла 
зробити те, на що не наважили-
ся попередники: 22 липня 2016 
року Сейм Польщі ухвалив пос-
танову про вшанування пам’яті 
жертв геноциду, вчиненого ук-
раїнськими націоналістами 
(ОУН—УПА) проти громадян 
Другої Речі Посполитої (1939—
1945 рр.) на «східних її кресах», 
себто на Волині та в Малополь-
щі (Східна Галичина). Визнано 
11 липня Днем пам’яті про поля-
ків — жертв геноциду; начебто 
цей день 1943 року був одночас-
ним та кульмінаційним момен-
том антипольських акцій на Во-
лині. Сприймаємо це як хвороб-
ливу фантастику, бо жодна вій-
ськова документальна хроніка 
цього моменту не фіксує. 

Страшні цифри 
 Польські політикани від іс-
торії довго вишукували «вража-
ючу» цифру геноциду. «Старто-
ва» цифра — 18 тисяч убитих 
поляків проти 6 млн. євреїв, за-
декларованих у Голокості, 4,3 
млн. українців у Голодоморі, 
визнаних судом і законом Ук-
раїни, — не вражала, як і 60 ти-
сяч, котру офіційно озвучив 
А.Кваснєвський 2003 року. Тре-
ба було більше. Близько 100 ти-
сяч «зарізаних поляків» — циф-
ра «підійшла». Лише майже 15 
тисяч українців загинуло, але 
у так званих «акціях відплати» 
(читай «справедливих») від рук 
«пошанованих» у Польщі Армії 
Крайової, підрозділів самооборо-
ни, хлопських батальйонів. 
 Стотисячна цифра — 
«висмоктана з пальця». Гинуло, 
як звичайно, незахищене сільсь-
ке населення. За найпримітив-
нішими підрахунками, мусило 
згоріти сто сіл із однією тисячею 
жителів у кожному селі, аби на-
брати сто тисяч. Це який учений-
дослідник наважиться назвати ці 
села, не говорячи про імена меш-
канців? 
 З’ясовується, Польща має та-
ких «учених мужів», що видали 
2002 року монографію «Люди-
новбивство, вчинене українськи-
ми націоналістами проти поль-
ського населення Волині 1939—

1945». Її автори-аматори Семаш-
кі: Владислав — аковець (вояк 
Армiї Крайової), який «спеціалі-
зувався» на розбої на Тернопіллі 
в ті драматичні роки водночас, 
напевно, прискіпливо «підрахо-
вував», скільки загинуло поля-
ків від рук українських націо-
налістів, донька Єва — техно-
лог із харчової продукції. Остан-
нім часом вона набула репутації 
«відомого історика», «вийшла» 
на сто тридцятитисячну цифру в 
майже 4300 населених пунктах 
Волині й Східної Галичини! 
 Наснажена історичним екс-
тазом, пані Єва «втішає» україн-
ців, бо «якщо б ОУН вдалося у 
сорокових роках вибороти неза-
лежну Україну, то це було б для 
українського народу великим не-
щастям, адже треба було б жити 
в державі терору».(!) Депорта-
ція понад 482 тисяч українців 
із правічних земель із Закерзон-
ня у 1944—1946 роках в УРСР, 
майже 140 тисяч під час акції 
«Вісла» 1947 року, розкиданих 
по Польщі, близько 10 відсотків 
населення західних областей 
УРСР, вивезених на сибірські 
простори в повоєнні роки (опера-
ція «Запад»), нареш ті, штучний 
голод 1946—1947 років в УРСР 
тощо — це, скажемо, «ніщо» для 
українського народу, в порівнян-
ні з перспективою «жити в де-
ржаві терору». Відтак польсь-
кий і совєтський режими «поря-
тували» його від цього «жахли-
вого майбуття». 
 Незаангажовані історики 
вважають, що загинуло в межах 
двадцяти тисяч осіб з обох боків, 
причім українців більше. На ви-
няткову увагу заслуговує доку-
ментальне свідчення, зібране рів-
ненським істориком І. Пушуком 
«Волиняни про «Волинь-43», що 
охоплює тисячу сторінок (2017 
р.) Цікаво, чи знайдуться поль-
ські опоненти спростовувати ав-
тентичний фактаж праці або дис-
кутувати з професійним дослід-
ником?
 В ухвалі польського Сейму 
стверджується, що громадяни 
Другої Речі Посполитої загинули 
на її «східних кресах». Невже іс-
нували «східні креси» Польської 
держави, якої фактично не існу-
вало в 1939—1945 роках.?!

Чого хочуть польські 
екстремісти, націоналісти, 
шовіністи?
 Польські політико-урядові 
провідники почувалися перед 
війною майже «тузами» у кар-
тярській європейській грі, тяг-
нулися до рівня нацистів Ні-
меччини, відхопили за прикла-
дом останньої щодо Судетів і 
собі частку від Чехословаччини 
(Тешінську землю), проводили 
політику «твердої руки» до ук-
раїнського населення (пацифі-
кація, дискримінація, тюрми 
тощо), обіцяли битися «за Ой-
чизну до остатнеґо ґудзіка».
 Гонору і пихи не бракувало, 
але ґудзиків вистачило на два 
тижні: напад Німеччини 1 ве-
ресня 1939 року вирішив долю 
Польщі. У її поділі взяв участь 
і «союзник» Гітлера — Сталін. 
Встановлений 1940 року німець-
ко-радянський кордон по річці 
Сян і далі на північ по Західному 
Бугу означав включення Захід-
ної України — «польських схід-
них кресів» — у склад Радянсь-
кої України. І це було історично 
справедливо, бо українці опи-
нилися у межах однієї держа-
ви, хоча, як відомо, злочинно-
тоталітарної системи.
 З юридичного погляду щодо 
Польщі акція не правова, але 
вона була й такою, коли Поль-
ща відродилася як держа-
ва після Першої світової вій-
ни і виклянчила в її перемож-
ців права на західноукраїнсь-
кі землі. Беззаконня породило 
беззаконня. Шукати в історич-
ній макулатурі, хто перший за-
вдав кривди, — справа пробле-
матична і не політиків. Не бу-
демо заглиблюватися в тенета 
віків, нагадаємо лише про анти-
українську вакханалію поляків 
на Холмщині та Підляшші пе-
ред війною, де озброєні боївки 
(кракуси) нападали на хати ук-
раїнців, нищили майно, особли-
во чинився тиск на національ-
не життя, освіту, на єдиний ду-
ховний осередок — православ-
ну церкву. Наприкінці 1937 
року взялись за її руйнацію: з 
389 храмів уцілів 51 (149 пере-
творено на костели, решта зне-
сено як «непотрібні об’єкти»).
 Візьміть лише в руки три-

томне дослідження «Від депор-
тації до депортації» (2011—
2015 рр.) — й відчуєте трагедію 
холмсько-підляських українців 
упродовж 1915—1947 років. 
Робити відлік польсько-ук-
раїнської драми від 1943 р. на 
Волині, приписуючи її винят-
ково українцям, — антинауко-
во, підло. У жодній частині ук-
раїнських земель, що опинили-
ся під Польщею, не був її тиск 
такий сильний, як тут. Поси-
ленню конфлікту надавала ко-
лоністська політика польсько-
го режиму: пільгове заселення 
краю осадниками, яким виді-
ляли кращі землі, службові міс-
ця та інші преференції. Режим, 
втративши почуття міри та без-
карності, наповнював вибухів-
кою бочку, що мусила зірвати-
ся. До слова, не вперше, і насам-
перед режим винен за жертви. 
Але про це семашкі, ісаковичі-
залєські та іже з ними воліють 
мовчати.
 Із мовленого зринає ключо-
ве питання: чого хочуть поль-
ські екстремісти, націоналісти, 
шовіністи? Хтось марить повер-
нути «креси» зі Львовом, хтось, 
розбурханий сверблячкою, 
взявся за відродження знева-
ги та агресії до українців, як до 
«бидла», переслідування його 
етнографічних ознак (вишиван-
ка, червоно-чорний колір, обря-
довість, мова тощо). Печерний 
антиукраїнський дух у Поль-
щі набрав обертів. І це найгір-
ше. Публічне руйнування над-
гробків на могилах українських 
борців, намагання оскаженіли-
ми молодиками (кукізи) під ви-
гуки «Смерть українцям!» зір-
вати минулого року традицій-
ний їхній похід на могили Ук-
раїнських армій ХХ століття у 
Пикуличі поблизу Перемишля, 
факти побиття наших заробіт-
чан і таке інше  — переконливе 
цьому свідчення.
 Польське панство, посів-
ши ситні крісла в Європейській 
Унії під НАТОвською парасоль-
кою, відчувається у безпеці, на-
віть знову «тузами», фінансово 
«доїть» союзників, насамперед 
Німеччину, керівник якої ко-
лись покаявся за злочини на-
цистів і цього було досить, аби 

Захистити власну
Роздуми про польських політиканів, які надто переймаються 

«своїми східними кресами і Львовом» у Галичині, витворивши 
міф про «Волинську різанину 1943 року»

Вiктор Ющенко i Александр Кваснєвський досягли порозумiнь в оцiнках польсько-українського конфлiкту.
Фото з архiву.

❙
❙

ЯК ЦЕ БУЛО■
Володимир БАДЯК, 
головний редактор «Інформаційного бюлетеня» Об’єднаних товариств 
депортованих українців «Закерзоння»

Медичний діагноз визначає, що «сверблячка» — це хворобливо-
лоскотливе подразнення шкіри, слизової оболонки, яке викликає 
потребу чухати подразнене місце. Сучасні ескулапи винайшли різ-
ні мазі, мікстури, що вгамовують цю напасть. 
Гірше, коли сверблячкою заражаються політичні прошарки сус-
пільства, бо свербить плоть не якогось обивателя, а державних 
мужів, навіть церковних кліриків. Упродовж десятиліть ця зараза 
ніяк не полишає частину політико-урядових кіл сусідньої Польщі 
— нашого так званого «стратегічного партнера». «Свербить» ми-
нуле. Особливо засвербіло, коли вийшла на світову арену Україна 
як держава незалежна, демократична. Польські політикани, «кре-
сові об’єднання» поляків, які повернулися на історичну батьківщи-
ну після Другої світової війни, надто почали перейматися «своїми 
східними кресами і Львовом» у Галичині, на Волині, звинувачувати 
українців — ОУН-УПА в екзекуціях над польськими поселеннями, 
витворивши міф про «Волинську різанину 1943 року».
У вчорашньому номері «УМ» розповідала, як президенти України 
і Польщі у вихідні брали участь у вшанувальних заходах в обох 
країнах і як по-різному оцінювали драматичні події часів Другої 
світової в стосунках між українцями та поляками. Сьогодні про-
довжуємо тему, щоб детальніше проаналізувати, що ж насправді 
тоді відбувалось.
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поляки заповажали німців. А якби 
не покаявся? Було би те, що з мос-
калем. Гори польських трупів він 
поклав в історичному просторі, се-
ред найостанніших — падіння пре-
зидентського літака під Смоленсь-
ком... І нічого! Москаль не кається, 
а лях не репетує, навіть не може по-
вернути уламки літака для експер-
тизи. Наш Президент П.Порошенко 
наче вибачився: клякнув і поклав 
квіти до пам’ятника жертвам Во-
линської трагедії у Варшаві в лип-
ні 2016 року, але жодного враження 
не справив, окрім радикальної кри-
тики на Батьківщині.
 Висновок: поважали і поважа-
тимуть принципового, який пере-
дусім себе поважає. Сказано давно, 
добре і не мною.

«Не бійтеся», — радив великий 
поляк Іван-Павло ІІ
 Українець, його керівний апа-
рат наразі таким не є і, здається, 
не може чи не хоче бути. Зовнішні 
і внутрішні історичні поразки не-
гативно позначилися на його пси-

хології, ментальності, прагненні 
здобути поступ будь-якою ціною. 
Лише невелика частка українців 
жертовно боролася за волю і неза-
лежність України, і це були ОУН—
УПА. Ставлення до них західного 
і східного «партнерів» загальнові-
доме. Визнання цих структур на 
законодавчому українському рів-
ні як таких, що боролися за Украї-
ну, викликало лють у наших «пар-
тнерів». При їхньому розмаїтті й 
навіть елементах полярності (пере-
раховувати не будемо) їх єднає істо-
рична ненависть до українця, його 
законного права мати свою держа-
ву, бути в ній господарем, визнава-
ти своїх героїв. Обидві держави — 
Польща і Росія — окуповували ук-
раїнські землі, знаходили сепаратні 
порозуміння між собою, практику-
вали концтабори, депортації, під-
ступні вбивства, брехню, звинува-
чуючи українців у неподатливості, 
агресивності, тероризмі. Новітніми 
доказами антиукраїнської агресив-
ності двох держав, яких єднають і 
герби — хижі орли, є події на сході, 
де Росія веде неоголошену війну, 
геббельсівську пропаганду, на за-
ході — Польща, що відкрила, по 
суті, другий ужитково-інформацій-
ний фронт. Цікава паралель: якщо 
Росія насаджувала на ключові по-
сади своїх людей, що розвалювали 
українські Збройні сили, вимага-
ла вилучати з освітньо-виховного 
процесу неприємні для неї історич-
ні події, постаті тощо, то Польща 
теж наполягає, аби в суспільно-гро-

мадянському середовищі не було 
імен, які не імпонують їй, в урядо-
во-виконавських структурах Ук-
раїни осіб з «антипольськими пог-
лядами», заборонила таким в’їзд на 
свою територію. Це якої національ-
ної гідності повинна бути держава, 
щоб приймала ці ультиматуми? 
 Ухвала польського Сейму не мог-
ла не викликати реакції в Україні, 
починаючи від Президента, які схо-
дяться у тому, що вона зашкодила 
польсько-українським відносинам. 
Одні радять «щось робити», «шука-
ти порозуміння», але так, щоб «не 
загострити конфлікт». Це як, якщо 
«партнер» не йде на жодні контак-
ти, ще й погрожує законом, за яким 
підтримка (визнання) «бандерівс-
тва» каратиметься? Інші не схиль-
ні переоцінювати ухвали, бо право-
вої сили вона не має. Але є і такі, які 
не будуть витиратися після чергово-
го «плювка» знахабнілого ляха, про 
що свідчать пошкодження окремих 
із сотень незаконно встановлених 
пам’ятників в Україні, звернення 
24 громадських об’єднань Львівщи-

ни до перших осіб держави, в котро-
му фахово висвітлено ретроспекти-
ву польсько-українських взаємин, 
пропонується визнати політику 
польських шовіністів щодо України 
геноцидом; ще «Звернення» близь-
ко 90 відомих політичних і громад-
ських діячів України, починаючи 
від Л. Кравчука, Л. Лук’яненка, 
Д. Павличка... У цих документах 
віддано належне тим польським 
структурам і діячам, що визнавали 
незалежність України, відстоюють 
її євроінтереси, проте непокоїть су-
часний політичний курс, який виз-
начає керівна партія. Вплинути на 
нього щодо придуманого «геноци-
ду» не вдалося. Верховна Рада Ук-
раїни спромоглася на заяву, в якій 
висловлено «жаль, розчарування і 
глибоку стурбованість» iз приводу 
рішення Сенату й Сейму Польщі та 
зроблено заклик до «істориків про-
вести фаховий діалог із метою роз-
криття досі не з’ясованих фактів та 
обставин» польсько-українських 
відносин.
 Тим часом президент Польщі 
А. Дуда підписав закон парламент-
ських структур iз певним маневром 
для себе: передав його до Конститу-
ційного суду (Трибуналу), який ого-
лосить остаточний вердикт. Можли-
во, суд зажиє якусь «мікстуру» від 
«сверблячки», але, на наше переко-
нання, не позбудеться цієї хвороби, 
бо наразі вона хронічна. Зрештою, 
від визнання геноцидом «Волин-
ської драми» землетрусу не буде, 
хоча сусідські відносини, які й так 

не були ідеальними, погіршено, під 
антиукраїнське вогнище підкину-
то хмизу, від чого користає третя 
сила, якої бояться поляки.
 Провладна польська партія, за-
ражена переможним азартом, зумі-
ла попсувати стосунки і з низкою 
країн Євросоюзу, Ізраїлем. Філосо-
фія її провідників така: ми встано-
вили незаперечну історичну прав-
ду, нікого не окуповували, не крив-
дили, поводилися за приписами 
християнсько-католицької моралі; 
навпаки: нас принижували, грабу-
вали, знищували, сягнувши рівня 
геноциду; нашу «філософію» му-
сите визнати, сприйняти як умо-
ву добросусідських перспективних 
відносин.
 «Філософія» особливо відчува-
лася з наближенням саме 11 липня, 
коли тисячі поляків швидко пере-
тнуть кордон, на відміну від україн-
ців, які навідуються на землю пра-
щурів, помоляться на місцях своїх 
святинь. Без сумніву, спокій палом-
ників традиційно забезпечать міс-
цеві органи влади, доводячи, що на 

могилах не можна воювати. Будуть 
і провокативні випади щодо «волин-
ської різанини», «східних кресів», 
«польського Львова». 
 Останній посідає особливе місце 
серед польської людності. Одні на-
відуються, аби помилуватися його 
архітектурною та мистецькою спад-
щиною, поклонитися праху роди-
чiв, меморіалам, інші — наснажи-
тися звитягою борців, які поклали 
тут свої голови. Передусім маєть-
ся на увазі помпезний пантеон фак-
тично польської зверхності та ук-
раїнської приниженості під фаль-
шиво-образливою назвою «Обо-
ронці Львова» на Личаківському 
цвинтарі, збудований у міжвоєн-
ний період. Зруйнований червони-
ми «освободітєлями» пантеон відбу-
дували поляки, причім  наполягали 
на повному його відновленні з епі-
тафіями, написом про «оборонців 
Львова», які загинули «за незалеж-
ність вітчизни». Маємо один iз неба-
гатьох випадків в Україні, коли на-
ціонально свідомі львів’яни не доз-
волили реанімації написів, бо оку-
пант не може загинути за вітчизну 
на чужій території, в тому числі на 
Львівщині. 
 «Не бійтеся»,— радив великий 
поляк Іван-Павло ІІ, якого запова-
жав світ. Не треба боятися зайня-
ти рішучу позицію у захисті влас-
ної гідності, не переоцінювати зна-
чення і ролі західного «стратега» у 
лобіюванні українських інтересів, 
бо це, значною мірою, міф і спеку-
ляція. ■

ФЕСТ

Музичні промені
У Києві виступить американська 
співачка Дарла Дітлз
Ольга ПРИНДЮК

 У Національній філармонії України з 8 до 30 сер-
пня пройде особливий музичний фестиваль — «Літ-
ні музичні промені». Він стане розрадою для мело-
манів у період відпусток, у так званий «мертвий се-
зон».
 Нагадаємо, «Літні музичні промені» було засно-
вано в 2010 році генеральним директором Націо-
нальної філармонії України Дмитром Остапенком.
 Про особливості та програму цьогорічного фести-
валю «Літні музичні промені» для газети «Україна 
молода» розповідає помічник художнього керівни-
ка Національної філармонії України Олена Зеніна.
 «Фестиваль оркестрової музики «Літні музич-
ні промені» був і є нині єдиним у Києві музичним 
форумом, що проходить у серпні, після завершен-
ня концертного сезону. Головна мета «Літніх му-
зичних променів» — задовольнити естетичні запи-
ти киян та туристів цікавими концертними програ-
мами. У цьому році ми запланували 13 концертів. 
Програми всіх концертів — різноманітні: класична 
музика, класично-популярна, твори сучасних ком-
позиторів, популярна музика. У програмі фестива-
лю «Літні музичні промені-2018» — музика компо-
зиторів від XVIII ст. — до сьогодення.
 У фестивалі «Літні музичні промені-2018» візь-
муть участь 5 провідних столичних колективів: Ака-
демічний симфонічний оркестр Національної філар-
монії України, Національний академічний духовий 
оркестр України, Національний ансамбль солістів 
«Київська камерата», Національний камерний ан-
самбль «Київські солісти», Київський камерний ор-
кестр, а також солісти.
 Разом з українськими музикантами виступлять 
їхні зарубіжні колеги: диригенти — Крістофер Лін-
дон Гі (США), Ілля Король (Австрія), Грегор Беттхер 
(Німеччина), а також співачка Дарла Дітлз (сопра-
но, США), піаніст Артур Грін (США) та скрипалька 
Соломія Сорока (США).
 Відкриє цьогорічний фестиваль «Літні музичні 
промені» 8 серпня «Променад-концерт», підготовле-
ний Київським камерним оркестром. У концерті про-
звучать твори композиторів ХVIII—XX століть.
 13 серпня Національний ансамбль солістів 
«Київська камерата» виступить із концертом «Ві-
денська оперета». Наступного дня Національний 
академічний духовий оркестр представить концер-
тну програму «Енніо Моріконе: Лицар кохання», 
cкладену з музики до кінофільмів. 27 серпня На-
ціональний камерний ансамбль «Київські солісти» 
виступить із концертом класичної музики «Епоха 
Просвітництва».
 Заключний концерт фестивалю «Літні музичні 
промені-2018» відбудеться 30 серпня. Гратиме Ака-
демічний симфонічний оркестр Національної філар-
монії України (диригент — Грегор Беттхер (Німеч-
чина). У концерті прозвучать твори композиторів 
XIX ст.: М. Бруха, Ж. Бізе, А. Дворжака». ■

■

Академічний симфонічний оркестр Національної 
філармонії України.
Фото з сайта philarmonia.com.ua

❙
❙
❙

гідність українців

Бойовики Армії Крайової після знищення місцевого українського населення села Сагринь 10 березня 1944 р. 
У ході акції село оточили бойовики АК, спалили понад 300 селянських будинків, убили до 1240 українців. 
Серед них 70% становили жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортур.
Фото з сайта poshtivka.org.

❙
❙
❙
❙
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 Доброго дня! Мій чоловік зовсім за-
був про свою дитину — вже 10 років не 
бере жодної участі в її житті. Чи можна 
його позбавити батьківських прав і як це 
зробити?

Олена Михайлок

Інститут позбавлення батьківсь-
ких прав залишається винятко-
вим, крайнім заходом впливу 
на батьків, які недобросовісно 
виконують свої обов’язки щодо 
виховання та утримання дітей.

Що може стати причиною 
позбавлення батьківських 
прав?
 Сімейний кодекс містить перелік під-
став позбавлення батьківських прав, якщо 
батьки:
 1) не забрали дитину з пологового 
будинку або з іншого закладу охорони 
здоров’я і впродовж 6 місяців не вияв-
ляли щодо неї батьківського піклування;
 2) ухиляються від виконання своїх 
обов’язків із виховання дитини;
 3) жорстоко поводяться з дитиною;
 4) є хронічними алкоголіками або 
наркоманами;
 5) вдаються до будь-яких видів екс-
плуатації дитини, примушують її до же-
бракування та бродяжництва; 
 6) засуджені за вчинення умисного 
кримінального правопорушення щодо 
дитини.

Що потрібно для позбавлення 
батьківських прав?
 Для позбавлення батьківських прав 
необхідно:
 1) встановити, що особа свідомо по-
рушує батьківські обов’язки, злісно не 
виконує вимоги та рекомендації органів 
опіки та піклування, служб у справах не-
повнолітніх, навмисно ухиляється від лі-
кування;
 2) звернутись до органу опіки та 
піклування, аби отримати висновок 
щодо умов життя і виховання дити-
ни, поведінки батьків, їхніх взаємин із 
дітьми та ставлення до виконання своїх 
батьківських обов’язків;
 3) звернутись до суду з заявою про 
позбавлення батьківських прав.

Хто може звернутися до суду?
 Суд розглядає справи про позбав-
лення батьківських прав за заявою:
 1) одного з батьків, опікуна, піклу-
вальника, особи, в сім’ї якої живе дити-
на;
 2) закладу охорони здоров’я, нав-

чального або іншого дитячого закладу, 
в якому вона перебуває;
 3) органу опіки та піклування;
 4) прокурора;
 5) самої дитини, яка досягла чотир-
надцяти років.
 Справу про позбавлення батьківсь-
ких прав розглядає суд за місцем реєст-
рації того з батьків, якого хочуть позба-
вити прав. При розгляді судом таких пи-
тань є обов’язковою участь органу опіки 
та піклування, який подає суду письмо-
вий висновок щодо обставин справи.

Які права втрачають батьки, 
позбавлені батьківських прав?
 1) особисті немайнові права щодо 
дитини (наприклад, право вирішува-
ти питання виховання дитини та на-
віть вільно спілкуватися з нею, пра-
во давати дозвіл на зміну дитиною 
свого прізвища чи імені, забороняти 
її виїзд за кордон тощо);
 2) перестають бути законним 
представником дитини (не можуть 
представляти без окремої довіренос-

ті її інтереси в судах чи інших орга-
нах);
 3) втрачають права на будь-які 
пільги та державну допомогу для сі-
мей з дітьми;
 4) не можуть бути усиновлювачем, 
опікуном та піклувальником (тобто не 
зможуть усиновити іншу дитину);
 5) не можуть одержати в майбут-
ньому тих майнових прав, пов’язаних 
із батьківством, які могли б мати у 
разі своєї непрацездатності; 
 6) втрачають інші права, за-
сновані на спорідненості з дити-
ною (наприклад, дитина може бути 
всиновлена без їхньої згоди);
 7) втрачають право на спадкуван-
ня після дитини (крім випадків, коли 
це передбачене заповітом дитини).
 При  цьому  особа ,  позбавлена 
батьк івських  прав ,  не  зв ільняєть-
ся  в ід  обов ’язку  у тримувати  ди-
тину .  Позбавляючи  батьк івських 
прав ,  суд  одночасно  приймає  р і -
шення  про  стягнення  ал імент ів  на 
дитину .

Якими будуть наслідки 
позбавлення батьківських 
прав?
 При позбавленні батьківських прав 
одного з батьків дитина залишається 
жити з другим із батьків. Суд може ух-
валити рішення про виселення того, хто 
позбавлений батьківських прав, з жит-
ла, де проживає дитина, якщо в нього 
є інше житло, або примусово поділити 
житло чи зобов’язати здійснити приму-
совий обмін.
 При позбавленні батьківських прав 
обох батьків дитину передають під опіку 
органам опіки. Ці органи призначають 
опікуна (піклувальника) (наприклад, 
дитина може бути передана на вихован-
ня бабусі та дідусю, повнолітнім брату 
та сестрі, іншим родичам дитини, ма-
чусі, вітчиму, які виявили таке бажання 
та звернулися з відповідною заявою) 
або обирають інші форми влаштуван-
ня дітей, зокрема: всиновлення, пере-
дача дитини до прийомної сім’ї, до ди-
тячого будинку сімейного типу, патро-
натному вихователю, інших спеціаль-
них закладів для дітей.

Куди звертатися, щоб 
отримати детальну 
консультацію?
 Координаційний центр із надання 
правової допомоги:
 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
73, офіс 312. ■

З вітерцем на всюдиході
 Важливо, що до метео-
станції таки можна доїха-
ти — сюди веде дорога. Утім 
її стан такий, що для подо-
лання 10 км із Воловця вико-
ристовують гусеничний всю-
дихід. Щопонеділка близь-
ко 11-ї години він вирушає 
хоч і не в дуже далеку, про-
те майже екстремальну подо-
рож. Транспортний засіб, яко-
му теж чимало років, везе вго-
ру не лише людей, а й чимало 
вантажу. 
 Роботу станції налагод-
жено вахтовим методом. Тут 
загалом працює 10 осіб: на-
чальник і ще три вахтові гру-
пи, в кожній з яких — три 
людини. Усі — чоловіки, 
адже умови на горі непро-
сті. Насамперед тут прохо-
лодно — навіть у липні. Що 
ж до інших місяців, то вони 
реально холодні. Дощі тут 
часті «гості». А сильний ві-
тер, здається, ніколи не сти-
хає. Зрештою, 50 років непе-
рервних спостережень за по-
годою дають змогу сказати, 
який саме клімат на горі. 
Середня багаторічна темпе-
ратура повітря становить 
3,1°С, абсолютний макси-
мум — плюс 26,9°С, абсолют-
ний мінімум — мінус 27,6°С. 

Середня швидкість вітру — 
5,6 м/с, максимальна — 44 
м/с. За середньою кількістю 
опадів (1550 мм) метеостан-
ція «Плай» тримає першість 
в Україні. 
 Оскільки на метеостан-
ції зима дуже довга, то шар 
снігу тут часто сягає вікон, а 
зрідка — й даху будівлі. Зна-
ючи це, один із гостей пода-
рував працівникам станції 
добротну лопату — згодить-
ся! 
 Значна висота снігу та 
небезпека сходження сніго-
вих лавин зумовлюють те, 
що спостереження за снігом 
та місцями його найбільшо-
го скупчення належать до 
пріоритетних. Тому метео-
станція «Плай» має статус 
сніголавинної. 
 Розташована станція на 
вершині гори. Будь-яка інша 
гора її не затуляє. За сто мет-
рів від метеомайданчика від-
несено й будівлю станції, а 
її дах спеціально зроблено 
майже плоским. 
 Розташування на горі 
визначає те, що тут немає 
надійного джерела води. Її 
доводиться привозити, а та-
кож збирати ту, що випадає 
у вигляді дощу та снігу. 
 На горі Плай немає лісу. 

Тож певні особливості існу-
ють і з теплопостачанням. В 
основному його забезпечує 
електроенергія, що подаєть-
ся кабелем. Про всяк випа-
док існує й дизельна елект-
ростанція. 
 За останні роки умо-
ви праці на станції істотно 
поліпшилися — в її будів-
лі встановлено металоплас-
тикові вікна, зроблено утеп-
лення стін. Тож нині у при-
міщеннях уже не так холод-
но, як колись.

Тут був Чорновіл
 Розповідь про метеостан-
цію «Плай» буде не повна, 
якщо оминути увагою ціка-
вий історичний факт — на 
ній у 1969–1970 рр. працю-
вав В’ячеслав Чорновіл. Спо-
чатку він обіймав посаду тех-
ніка, а потім виконувача 
обов’язків начальника стан-
ції. За спогадами старожилів, 
тоді він носив бороду. У галу-
зевому архіві гідрометеоро-
логічних спостережень ДСНС 
України, який функціонує 
при Центральній геофізичній 
обсерваторії, збереглися до-
кументи — таблиці метеоро-
логічних спостережень, влас-
норуч підписані В’ячеславом 
Михайловичем. 

 

Можна здогадатися, що саме 
примусило відомого політика 
влаштуватися на гірській ме-
теостанції — на рівнині робо-
ту йому знайти не давали. Що 
ж до гори, то тут були і пев-
ні переваги — присутність на 
ній людини з органів одразу 
помітна. Гора давала певну 
свободу — простір, який пот-
рібен будь-якому опозиційно-
му політику. 
 У 2007 році Народний 
рух України з нагоди 70-річ-
чя В’ячеслава Михайловича 
встановив на Плаю монумент 
на його честь. У постамен-
ті спеціально зроблено отвір 
для українського прапора. 

Такий же прапор постійно 
майорить і над будівлею ме-
теостанції. А поряд із ним — 
прапор УПА. 
 До речі, на горі споруджено 
ще й телерадіоретранслятор. 
Його сталеву вежу видно зда-
ля — навіть з перону залізнич-
ної станції Воловець. Кращий 
орієнтир важко й уявити. 
 Не можу оминути увагою 
і той факт, що від гори Плай 
можна пішки дістатися ін-
ших цікавих місць Закарпат-
тя. За три з половиною кіло-
метри височить гора Вели-
кий Верх, спустившись з якої 
можна побачити і почути во-
доспад Шипіт. ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА 

Як позбавити батьківських прав? 
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко

■

ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ 

На Плаю, між небом і землею
Півстоліття на високогірній метеостанції на Закарпатті ведуть 
спостереження за погодою

■

Виїхати на гору можна лише цим транспортом. 
Фото автора.

❙
❙

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ, 
доктор географічних наук

До особливих місць України, поза сумнівом, нале-
жить Плай. Таку назву має одна з найвищих гір За-
карпаття. Її висота — 1330 метрів. І хоча гір із подіб-
ною висотою у Карпатах чимало, особливість Плаю 
в тому, що тут функціонує одна з двох українських 
високогірних метеостанцій (інша, що має назву «По-
жежевська», розташована в Івано-Франківській об-
ласті біля Говерли).
 Привід згадати метеостанцію «Плай» виник тому, 
що днями було урочисто відзначено її 50-річчя. З цієї 
нагоди сюди з’їхалися гості — переважно фахівці 
з гідрометеорології. Ініціатором заходу став Олек-
сандр Косовець — директор Центральної геофізич-
ної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Колектив метеостанції.❙

Монумент на честь В’ячеслава Чорновола. ❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ 2018ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

30 років тому Анатолій Домнен-
ко придбав хату в мальовничо-
му селі Михайлівка Дикансько-
го району, звідки була родом 
його ненька. Тепер тільки зимує 
в полтавській квартирі, а решту 
часу проводить посеред приро-
ди коло своїх бджіл. Запевняє: 
кращого місця для них, аніж у 
Михайлівці, немає — село як 
у Бога за пазухою: воно прос-
то потопає в садках, тут роз-
кинулися луки із запашним 
різнотрав’ям, протікає річка, за 
нею — соснові ліси. А земельна 
ділянка Анатолія Петровича пе-
реходить у листяний ліс. 

Довга дорога до вулика
 Чоловік пригадує, що свій 
перший бджолярський досвід 
мав років у 10: «Десь у 47-48-му 
роках минулого століття бать-
ків кум (хрещений батько моєї 
нині покійної сестри) подарував 
нам два вулики з бджолиними 
сім’ями (а згодом іще два змайс-
трували). У другій половині літа 
ми разом із ним викачали одра-
зу два відра меду. Я ліз руками у 
вулик, виймав рамки зі стільни-
ками. Батько ж на весь цей про-
цес дивився крізь шибку вікна 
— настільки боявся бджіл».
 За словами Анатолія Дом-
ненка, він майже 10 років учив-
ся на будівельника: чотири роки 
— в технікумі та п’ять із полови-
ною — в інституті. У результаті 
в радянські часи отримував за-
рплату інженера-будівельника 
в розмірі 90-120 карбованців. І 
ось тоді свояк, котрий мав пасі-
ку, загітував його разом зайня-
тися бджільництвом. Тому пот-
рібен був компаньйон, адже ву-
лики треба було вантажити на 
кузов автомобіля й у пошуках 
медоносів вивозити в поле чи 
ліс. Так Анатолій Петрович здо-
був допоміжне заняття на все 
життя, а виручка за мед стала 
суттєвим «доважком» спершу 
до зарплати, а потім і до пенсії. 
Мав на ту пору майже сотню ву-
ликів! Ночами, говорить, дово-
дилося й перевозити їх, і мед ка-
чати, а вранці на нього чекала 
основна робота. «Мусив крути-
тися, адже в нас із дружиною 
народилися двоє синів, — пояс-
нює. — Усією сім’єю їздили від-
почивати на моря — чому мали 
відмовлятися від такого задо-
волення?» Потім почав дума-
ти: що б його таке зробити, аби 
полегшити працю? Найперше 
відмовився від так званих «ле-
жаків», що разом із бджолами 
й медом важили чи не центнер, 
і почав робити значно легші ву-
лики. За основу взяв ящики з 

фанери й обклав їх піноплас-
том. Так добився того, що ву-
лик став важити приблизно 17 
кілограмів, — уже легше.
 Коли почалося скорочення  
армії, примудрився купити в 
одного майора ЗІЛ-157, а також 
тракторний причіп, з їхньою до-
помогою транспортував вулики. 
А тоді почув, що в Ташкенті по-
чали випускати павільйони для 
бджіл, і подумав: так їх можна 
ж зробити і власноруч. Розрі-
зав тракторний причіп довжи-
ною 3,5 метра й подовжив його. 
У такий спосіб добився восьми-
метрової довжини. Змайстру-
вав і покриття. Відтоді відпала 
потреба вантажити вулики — 
вони займали стаціонарні місця 
в саморобному павільйоні. Про-
блема була лише в тому, що всі 
в один павільйон не поміщали-
ся. Наступного року за тим же 
принципом Анатолій Петрович 
подовжив іще два причепи. 

Із повагою до клієнта
 Коли ж аграрії на полях по-
чали зловживати отрутохіміка-
тами, пасічник, аби не втратити 
бджолиних сімей, зовсім відмо-
вився від виїздів. Пояснює: най-
більше боявся позбутися своїх 
постійних клієнтів, адже завдя-
ки їм у нього немає проблем зі 
збутом меду. Тепер пасіка з-по-
над 30 вуликами розташована у 

справді райському куточку, де 
щось неодмінно цвіте: як не де-
рева, так кущі або трави. 
 — Між акацією й липою, 
вважай, нічого не квітує. А в 
мене на городі саме викидає 
суцвіття фацелія пижмолиста, 
яку сію щороку, бо вона є дуже 
сильним медоносом. Ото на ва-
гах стоїть контрольний вулик. 
Коли відбувається взяток меду, 
я можу визначити, скільки 
його бджоли приносять щодня, 
— розповідає про премудрості 
своєї справи Анатолій Петро-
вич. — Постійно веду облік 
клієнтів (раніше це робила дру-
жина — на жаль, чотири роки 
тому її не стало), — чоловік по-
казує зошит. — От, бачите, ми-
нулого літа майже 300 осіб при-
дбали в мене мед: від півлітрової 
до кількох трилітрових банок. 
Завважте: один клієнт аж вісім 
трилітрових банок придбав. Ті, 
хто постійно купує в мене мед, 
уже його добре знають. Продаю 
цей корисний продукт бджіль-
ництва й у Полтаві, бо там теж 
маю постійних покупців. Рані-
ше, було, стояв на ринку, коли 
можна було хоча б із півбідона 
меду продати. А зараз там і ба-
ночки з-під майонезу не прода-
си. Бо батьки своїм дітям купу-
ють усілякі ласощі, від яких 
шкоди більше, ніж користі, але 
не мед. На жаль, і в моїй родині 

ніхто його не їсть, окрім мене та 
правнука Рената, хоч я і дітей, 
і онуків цим корисним продук-
том забезпечую вдосталь. 
 — От у мене запитують, чим 
я підгодовую бджіл, — продов-
жує розповідь Анатолій Дом-
ненко. — Зазвичай після голов-
ного взятку бджолині сім’ї під-
кормлюють цукровим сиропом. 
Я ж ті рамки зі стільниками, з 
яких не викачав меду, оскільки 
пізно вийняв із вуликів, ставлю 
бджолам назад, тобто ніколи 
їх не ображаю. Бо всіх грошей 
не заробиш. Колись, до речі, у 
мене на ощадкнижці лежали 
50 тисяч карбованців — усі до 
копійки пропали. Держава тоді 
«кинула» багатьох — не тільки 
мене.

Мед як еліксир бадьорості 
в поважному віці
 Прошу в пасічника поділи-
тися секретом, як йому вдається 
уникати укусів бджіл. «Спосте-
реження показують, що бджоли 
рідко кусають тих, хто не мету-
шиться, поводиться спокійно. 
Хоч і спеціальна література, й 
імениті пасічники радять захи-
щати себе на пасіці, нагнітаючи 
до вулика дим, я противник та-
кого методу. Бо якій бджолі це 
сподобається? Тож задимлюю 
лише руки, що дещо відлякує 
цих розумних і чутливих ко-

мах. Сердити ж бджолу взагалі 
не можна — до неї, як і до жін-
ки, потрібно ставитися делікат-
но». 
 Анатолій Петрович ствер-
джує, що йому неважко відріз-
нити на смак, скажімо, липо-
вий мед від соняшникового чи 
гречаного, — при цьому най-
більш поживним вважає збір-
ний, або поліфлорний. Досвід-
чений пасічник запевняє: від-
коли почав споживати мед, пе-
рестав скаржитися на здоров’я: 
«Можу їсти його просто лож-
кою. А моя головна холостяць-
ка страва така: змішую вівсян-
ку з відвареним гарбузом, до-
даю кисломолочного сиру, меду 
— от вам і готовий сніданок. Усе 
поживне й корисне. Полюбляю 
й узвар із медом уприкуску».
 Цей природний коктейль із 
глюкози, фруктози, білків, ві-
тамінів недаремно вважають 
справжнім дивом природи. Ка-
жуть: не варто сумніватися в 
якості меду, якщо він загустів. 
І навпаки, мед, що тривалий час 
лишається рідким (сама якось 
такий придбала), може бути 
підробкою. То як вибрати пра-
вильний мед? 
 — Тут якогось певного ре-
цепта вам не дасть жоден мій 
колега, — розчаровує мене 
Анатолій Домненко. — Просто 
пасічник, як і лікар, має бути 
людиною, якій ви довіряєте. 
Усе дуже просто: мої клієнти 
довіряють мені, бо знають, що 
я ними дорожу. І у свої 80 років 
пасіки не кидаю: по-перше, це 
задоволення, заняття для душі, 
по-друге, якась копійка, мож-
ливість допомогти онукам. До 
того ж, я звик усе життя бути 
в русі. Із моїх ровесників уже 
мало хто серед живих лишився, 
а я іще, дякувати Богу, бігаю, 
сам собі даю раду. Мабуть, неда-
ремно вважають, що пасічники 
— довгожителі, котрі відзнача-
ються енергійністю та міцним 
здоров’ям.
 Насамкінець мушу зазначи-
ти, що Анатолій Петрович є ще 
й великим патріотом: чотири 
роки тому він усю зиму просто-
яв на полтавському Майдані, 
неодноразово виступав на ньо-
му. Тож вважає: у тому, що ски-
нули Віктора Януковича з поч-
том, є і його заслуга. ■

 Вiдповiдно до рiшень Шевченкiвського район-
ного суду мiста Києва вiд 8.02.2016 р. та Апеляцiй-
ного суду мiста Києва вiд 6.06.2018 р. визнано не-
достовiрною iнформацiю, опублiковану в «Українi 
молодiй» 2.09.2014 р. у статтi «Крадiжки пiд при-
криттям», наступного змiсту:
 — «Вiдтак на пiдприємствi розпочалася масш-
табна корупцiя. За попереднiми даними, на ВАТ 
«Турбоатом» привласнили на свою користь та на 
користь третiх осiб, пов’язаних iз ПАТ «Мега-
банк», за попереднiми даними — 2 млрд. 666 млн. 
2 тис. гривень...»;
 — «...змова керiвництва «Турбоатома» з керiв-
ництвом ТОВ «Мегаполiс Інвест»... Як наслiдок, 
«Турбоатом» переплатив компаньйону 22 млн. гри-
вень.»;
 — «...купував «Турбоатом» явно задорогий то-
вар i в «Днiпропетровському iнженерно-технiчно-
му центрi». Вiдтак вдалося вивести на сторону ще 
16,8 млн. гривень...»;
 — «При цьому окремi положення статуту не вiд-
повiдають вимогам Закону України «Про акцiонер-
нi товариства». Зокрема, що стосується повнова-
ження дирекцiї».

ЗАХОПЛЕННЯ

Як мед, так і ложкою
Пасічники — догожителі, які відзначаються енергійністю та міцним здоров’ям

■

Анатолій Домненко запевняє: відколи почав споживати мед, перестав скаржитися на здоров’я. 
Фото автора.

❙
❙

СПРОСТУВАННЯ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Пересічний громадянин, пев-
но, й гадки не має, з якою кількістю 
правопорушень доводиться стика-
тися, а потім «розгрібати ці завали» 
вітчизняним правоохоронцям. Сум-
ну статистику криміногенної ситу-
ації в Україні виклав під час нара-
ди з керівниками територіальних 
підрозділів (на якій слідчими краї-
ни було підбито підсумки службо-
вої діяльності за півроку)   заступ-
ник голови Нацполіції, начальник 
Головного слідчого управління Ві-
талій Невгад. 
 Виявляється, що за півроку до 

Нацполіції надійшло 3,5 млн. звер-
нень громадян про вчинення кримі-
нальних правопорушень та інших 
подій. Зокрема, слідчі передали до 
суду матеріали за фактами вчинен-
ня майже 120 тисяч кримінальних 
правопорушень. 
 Однак начальник Головного слід-
чого управління зазначив, що, під-
биваючи підсумки роботи слідчих 
підрозділів за перше півріччя, важ-
ливо бачити саме кінцевий резуль-
тат роботи та враховувати його оцін-
ку суспільством. «Для людини, яка 
стала жертвою злочину, не має зна-
чення, на якій стадії перебуває роз-
криття. Важливо, щоб злочинець 

був притягнутий до відповідаль-
ності. Тому, щоб вашу роботу відчу-
ло суспільство, вона має оцінювати-
ся саме за кількістю оголошених ви-
років», — сказав Віталій Невгад.
 Заступник керівника Нац поліції 
також заслухав підсумки робо-
ти кожного підрозділу. Він наголо-
сив, що пріоритетними напряма-
ми діяльності органів досудового 
розслідування  є розкриття злочинів 
майнової та насильницької спрямо-
ваності, незаконного поводження зі 
зброєю та боєприпасами, а також зло-
чинів у сфері незаконного обігу нар-
котиків, особливо скоєних організо-
ваними злочинними групами. ■

СТАТИСТИКА

Злочинець має сидіти в тюрмі
За півроку в суди потрапило майже 120 тисяч кримінальних справ

■



Степан ТРОХИМЧУК, 
професор, голова 
Львівського об’єднання ветеранів
Львів

 Ленінсько-сталінські мі-
чуринці усі 75 років більшо-
вицької терористичної дикта-
тури здійснювали колосальну 
селекційну роботу: винищува-
ли під корінь українську елі-
ту, свідомих і освічених гро-
мадян, які не сприймали свого 
рабського становища, активно 
чи пасивно чинили йому опір. 
Тих, хто вижив, змушували до 
покори, бездіяльності, коруп-
ції, крадіжок. Так формувала-
ся совково-колгоспна «вата», 
ліквідний продукт соціаліс-
тичної епохи. Раптове для неї 
відновлення української Неза-
лежності не зуміло перетвори-
ти її на гордих державотворчих 
громадян, а умови демокра-
тичного суспільства не приве-
ли до адекватного розуміння 
нею політичних і соціально-
економічних процесів. Їй ще 
сняться сни про дешеву ковба-
су та горілку, можливість без-
карно красти колгоспне (своє), 
продукцію з фабрик і заводів, 
ні за що не відповідати і нічо-
го для суспільства не робити. 
Не провина тих людей, яких 
попередня система перетвори-
ла на «вату», а велика біда, бо 
не отримали вони належної ос-
віти і виховання, не знали іс-
торії народу, ніхто не робив із 
них відповідальних громадян 
своєї держави, для яких Украї-
на — понад усе. Власне, голо-
сами «вати» були обрані прези-
дентами України Л. Кучма та 

В. Янукович, депутати різних 
політичних спрямувань.
 Популісти і «ватники» дуже 
ревно й охоче критикують чин-
ну владу, всі свої гріхи пере-
кладаючи на неї. Особливим 
об’єктом критики і шельму-
вання є Президент. Ось, влас-
не, він усе має для них зроби-
ти, все перетравити і ложечкою 
подати до рота. Вони забува-
ють, що ми вже живемо в ка-
піталістичному суспільстві, де 
двигуном прогресу є конкурен-
ція, а у нас вона дуже жорстка: 
виживає сильніший, сприт-
ніший, мудріший, працьо-
витіший. Живучи за канона-
ми соціалізму, «вата» вважає 
Президента класовим ворогом 
(адже капіталіст), що з ним 
потрібно боротися з усією про-
летарською жорстокістю. За-
мість нього потрібно обрати 
свого Президента, свою люди-
ну, зі свого «ватного» середо-
вища, щоб нам усе дав, усе доз-
волив. А такими кандидатами 
на посаду Президента є солод-
коголосі популісти, які обіця-
ють золоті гори, кисільні бере-
ги та молочні ріки.
 На наступних президент-
ських виборах буде багато 

претендентів із когорти по-
пулістів, крикливих політи-
канів, які мають досить багато 
засобів та потужні команди. Їх 
будуть підтримувати олігар-
хи, бо без їхньої фінансової та 
медійної підтримки вийти у 
другий тур буде неможливо. 
Їх підтримає Путін, бо сучас-
ну українську владу він кате-
горично не сприймає і все ро-
бить, щоб її побороти. Не має 
значення, з якої політичної 
партії буде претендент, який 
його освітній ценз, моральний 
кодекс, життєві досягнення. 
Головне, щоб він у прийнят-
ній для «вати» формі доніс їй 
совково-колгоспні бажання. 
Такий Президент нібито буде 
від постсовків, нібито повніс-
тю виконає всі їхні вимоги.
 Найбільш агресивна части-
на «вати» є у південно-східній 
частині країни, де вона ураже-
на смертельним вірусом «рус-
кава міра», з криміналітетом, 
які всі разом нав’язали Україні 
Януковича у президенти.
 Перед українським суспіль-
ством постає сакраментальне 
питання: як нам ту сіру совко-
во-колгоспну «вату» переку-
вати у грамотних та активних 

громадян, будівничих замож-
ної процвітаючої європейської 
країни? Як їй прищепити втра-
чене нею у минулому українс-
тво, дати можливість пізнати 
власну історію та істинну іс-
торію свого народу, вкласти в 
уста срібні слова найкращої у 
світі мови? Як їй донести, що 
обирати в органи влади, Пре-
зидента, голову громади та ін-
ших посадовців потрібно фа-
хівців, чесних і порядних, а не 
обіцяльників і дарувальників 
гречки? Як їм, «совкам», при-
щепити гордість за свою зем-
лю, свою націю, свою так важ-
ко відвойовану державу? Чому 
багато українців, як ті кроли-
ки, самі лізуть у пащу мос-
ковського удава?
 Незважаючи на цілу Ніага-
ру критики, заклинання і за-
перечення, караван реформ зі 
скрипом і тихою ходою про-
стує вперед, маємо вже до-
сить вагомі досягнення в опорі 
путінській агресії, будівництві 
армії та правоохоронних ор-
ганів, дорожньому та житло-
вому будівництві, оздоровлен-
ні фінансової діяльності. І все 
це всупереч шаленому опорові 
вічно вчорашніх, байдужості 

мовчазної більшості. Цим па-
росткам нового потрібно сприя-
ти, допомагати владі їх приско-
рювати, адже будь-який поступ 
потребує тиші, розуміння, за-
лучення все нових і нових сил 
і засобів. Загострення ситуації 
в країні буде гальмом у нашо-
му поступі вперед, нових Май-
данів наша держава може не 
витримати і дати тріщини.
 Відповідно до указу Пре-
зидента №17/2016 в Україні 
досить мляво розпочалося 
відзначення 100-річчя від по-
чатку доленосної Українсь-
кої національної революції 
1917—1921 рр. Це величез-
на нагода донести нашому за-
галу справжню національну 
історію, показати кожному 
українцеві, хто ми, за що і 
навіщо так довго стогнали у 
ярмі, чому так важко вихо-
димо з тяжкого летаргійного 
сну колоніальної неволі. Та-
кої слушної нагоди ми не має-
мо права втратити. Нашому 
люду слід усвідомити, що ко-
лонізатори винищували най-
більш передових, активних, 
освічених представників ук-
раїнства, щоб безлику масу 
«вати» перетворити на слух-
няних рабів. Але світло волі і 
в рабів запалює іскру свободи, 
вирощує нових лідерів, плея-
ду того авангарду суспільс-
тва, який веде пасивну його 
частину до прогресу, розвит-
ку та процвітання. Без знання 
історії у нації немає майбут-
нього. Тож не втратьмо свого 
шансу, зробімо наступні п’ять 
років Ерою українського про-
світництва. І тоді обов’язково 
переможемо! ■

Василь МАНДРИКА
Ніжин, Чернігівська область

 Цього року відзначимо 27-му 
річницю незалежності України. Ба-
гато людей iз незалежністю нашої 
держави пов’язували надії на кра-
ще, заможніше життя. Проте так 
не сталося. На превеликий жаль, 
на крилах незалежності Україна 
не піднялася вгору, а почала коти-
тися донизу й стала однією з найбід-
ніших країн Європи.
 Засліплені жадобою власного 
збагачення, наші керманичі, як 
Іван Сусанін, завели Україну в не-
прохідне болото, де ми ще й досі 
борсаємося. Хоча самостійно, без 
допомоги наших західних покро-
вителів, виборсатися з трясовини 
не можемо, проте наші співвітчиз-
ники проявляють дивовижну вит-
римку, не втрачають почуття гумо-
ру.
 Немає сумніву в тому, що недо-
луге і бездарне керівництво впро-
довж усіх років незалежності поста-
вило країну на межу національної 
катастрофи, коли пани жирують, 
а народ страждає та вимирає. Хоті-
лося б запросити українських кер-
маничів у села та показати руїни 
ферм, які знищили недолугі рефор-
ми. А селянам варто було б органі-
зувати екскурсію в Конча-Заспу з її 
казковою розкішшю міністрів, де-
путатів та олігархів.
 Україну не врятують косметич-
ні зміни в державному управлінні. 

Щоб Україна піднялася з колін і до-
билася позитивних зрушень, треба 
докорінно змінити всю систему де-
ржавного управління. І починати 
слід із ліквідації президентської 
вертикалі. Майже всі наші прези-
денти присягали на вірність наро-
дові України, та за час свого прав-
ління продемонстрували хіба що 
жагу до власного збагачення. Зре-
штою, саме інститут президентства 
гальмує розвиток країни та демок-
ратизації суспільства.
 Негативний підтекст афоризму 
«Де два українці — там три геть-
мани» особливо проявляється в 
діяльності управлінців, коруп-
ції та розбраті. Ось чому слідом за 
президентською владою необхід-
но зламати кланово-олігархічну 
кримінальну систему та встанови-
ти баланс між правими та лівими 
силами країни. Інакше внутрішні 
суперечності й далі роздиратимуть 
нашу державу.
 Ліквідація інституту президент-
ства скоротить надмірно роздутий 
управлінський апарат, завдасть 
відчутного удару по корупційній 
системі, а також дасть змогу зеко-
номити сотні мільйонів гривень 
для державного бюджету. Якщо ж 
під час наступних виборів 2019 р. 
нічого не зміниться, ми знову ста-
немо заручниками старої, створе-
ної олігархами схеми, і нам дове-
деться жити не за демократичними 
принципами, а за вовчими закона-
ми українських можновладців. ■

ПОЛІТПАРНАС

Геть  безхребетність!
Василь ВАСИЛАШКО
Київ

■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Свiтло волi i в рабiв запалює 
iскру свободи
Чи буде наступний Президент України від «вати»?

■

ПОГЛЯД

Вовчі закони олігархів 
чи демократичні засади?
Вибір — за українцями

■
Літо — час подорожей, і, збираючись 
кудись на відпочинок, не полінуйтеся 
прокласти свій маршрут так, щоб по 
дорозі подивитися якнайбільше цікавих 
місць, історичних пам’яток, музеїв.
Даємо підказку. Скажімо, збираючись 
подорожувати Черкащиною, зазирніть 
у село Мошни Черкаського району 
— і не пошкодуєте, бо де ж іще 
можна насолодитися спогляданням 
творіння самого Джорджо Торічеллі — 
видатного італійського архітектора? На 
замовлення графа Воронцова (власника 
місцевого маєтку) відомий митець, 
який чимало будував в Одесі, створив 
у 1836 році місцеве архітектурне диво 
— Спасо-Преображенську церкву. 
Оскiльки граф Воронцов мав у Криму, 
а саме в Алупці, відомий своєю 
красою палац, то й у черкаських своїх 
володінням він хотів споглядати такий 
само красивий в архітектурному плані 
об’єкт.
 Церква видалася настільки 
довершеною, що її творець — Торічеллі 
— збудував точну копію у Франції, 
під Парижем. До Парижа не всім нам 
вдається добратися, а от по дорозі 
до Черкас можна насолодитися цим 
шедевром архітектурного мистецтва.

Геть безхребетність, люди добрі,
Як для Майданів є хребти,
Як проти «градів» є хоробрі,
Як можем янучар змести...
 Та де хребет, як сміє нечисть
 З трибуни по корито йти 
 Знов до керма по наших плечах,
 Сміттям в живій воді спливти?
Та де хребет, як ваблять лови
В підручні до чужих щедрот, —

Як десять літ на розквіт мови
У влади дочекавсь народ?..
 Що зі свобод, як до Олімпу
 Скупляє їх олігархат?..
 Чи мати хліб нам і до хліба,
 Як чин живе на сто зарплат?..
Слід, мабуть, важелі свободи,
Де зло активніше добра, 
У зла відняти для народу
Й наснажить силою Дніпра?!.. ■
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Галина БУДІВСЬКА
(«УП. Життя»)

 Журналістку Мирославу 
Ільтьо у дитинстві цькували.
 Росла в селі на Волині й до 
завершення місцевої школи 
почувалася «білою вороною», 
терпіла знущання одноклас-
ників.
 «У селі, де кожен знає 
сім’ю дитини, з кимось у при-
язних стосунках, із кимось 
у родинних, а з іншими — в 
якихось міжусобицях — у та-
ких умовах важко бути просто 
дитиною, адже ти чиясь доч-
ка, — розповідає вона. — Зі 
мною було так, бо батько — 
родом із Закарпаття і на Во-
лині ніяк інакше, ніж гуцул, 
не звався. З молодшої школи 
й до старших класів я була гу-
цулкою. Це щось на кшталт 
іншого сорту людей».
 Мирослава каже, що зараз 
це звучить смішно, але в той 
час почувала себе інакшою.
  Вирішити проблему з до-
помогою дорослих було склад-
но, бо глузування вважали 
чимось звичним: радили «не 
звертати увагу» та «не прово-
кувати». «Бути психологом 
довелося самій собі, бо такого 
спеціаліста в моїй школі прос-
то не було», — додає вона.
 Завершилася історія цьку-
вання із завершенням 9-го 
класу школи в рідному селі 
й продовженням навчання у 
сусідньому.

Причина булінгу — 
у вихованні нетолерантності
 Булінг (цькування), як 
2014 року сформулювали аме-
риканські Центр контролю і 
профілактики захворювань 
(CDC) та Департамент осві-
ти, — небажана агресивна по-
ведінка, яка повторюється або 
може повторитися і в якій не-
рівне співвідношення сил аг-
ресора та жертви.
 За визначенням Центру, 
є два способи булінгу — пря-

мий (у присутності «цільової 
групи») та непрямий (напри-
клад, поширення чуток), а та-
кож чотири його типи: фізич-
ний, вербальний, реляційний 
(наприклад, спроби завдати 
шкоди репутації чи стосун-
кам), пошкодження майна.
 Місце, контекст булінгу, як 
пояснюють американські екс-
перти, можуть бути найрізно-
манітнішими, в тому числі він 
можливий і в онлайні.
  За словами гештальт-те-
рапевта, викладачки кафед-
ри реабілітаційної психоло-
гії та психосоматики НПУ 
ім. М. Драгоманова Окса-
ни Сідун, до подібних ситу-
ацій призводить виховання 
нетолерантності. «Самі бать-
ки показують дітям, що вони 
нетолерантні до будь-кого 
з якимись особливостями 

чи потребами. І нетолерант-
ність батьків успадковуєть-
ся дітьми, — пояснює вона. 
— Але діти, оскільки вони 
менш співчутливі за своєю 
натурою, проявляють нето-
лерантність у більш агресив-
ній, ворожій формі».
 А цькувати можуть за 
будь-що: «ти в окулярах», «ти 
білявка», «ти товстий», «ти 
худа», «в тебе смішне прізви-
ще» чи ще щось.
 Психолог пояснює, що в 
булінгу є три ролі: агресор, 
жертва і спостерігачі. Най-
частіше по допомогу зверта-
ються саме спостерігачі, адже 
лякаються, що теж можуть 
стати жертвами.
 Вони розповідають про си-
туацію батькам, а ті вже мо-
жуть включитися і вирішува-
ти проблему на рівні школи.
 Самі вчителі можуть вия-
витися неготовими, щоб за-

побігти або допомогти ефек-
тивно вирішити проблему.
 За словами Ільтьо, в її 
школі вчителям бракувало 
таких знань: «Спілкування, 
вміння слухати і роз’яснення 
відмінностей у точках зору — 
основа здорових стосунків.
 У моєму випадку досвіду 
в будь-якого вчителя було за-
мало, щоби зрозуміти, як та 
чи інша поведінка характе-
ризує психологічний стан ди-
тини. А почитати чи пройти 
якийсь курс, не кажу вже про 
академічну освіту, де була б 
відведена належна увага темі 
виявленню конфлікту в сере-
довищі учнів та рішенням — 
цього не було».
 Крім батьків, на агресив-
ну поведінку дітей вплива-
ють і вчителі, додає психолог: 
«Вони мають поважати учнів 

і показувати приклад поваги 
один до одного та до дитини. 
Вчителі часто можуть займа-
ти авторитарну позицію щодо 
учнів, а це також може бути 
причиною розвитку цькуван-
ня».
 Щоби цькування не трап-
лялося, вона радить дорослим 
учити дітей співчувати одне 
одному. «Якщо ж конфлікт 
стався, його не треба замовчу-
вати: збиратися учасникам і 
обговорювати всі ролі, що тра-
пилося, як таке явище відбу-
лося...» — пояснює Сідун.

Що можна вдіяти 
з цькуванням у школах
 Проблема булінгу пошире-
на серед дітей та підлітків по 
всьому світу.
  Посилаючись на дані, 
зібрані дослідницькими ме-
режами HbSCта GSHS у 106 
країнах світу, у 2014 році Ди-

тячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
опублікував звіт. Там йшло-
ся про те, що підлітки 13-15 
років зіштовхувалися з цьку-
ванням по-різному: від 7% ді-
тей у Таджикистані до 74% у 
Самоа.
 За цим дослідженням, у 
розвинених країнах наймен-
ше булінгу серед 13-15 річних 
в Італії (9%), а найбільше — у 
Латвії (52%).
 В Україні з цькуванням 
зіштовхувалися 67% дітей 11-
17 років, такі дані досліджен-
ня ЮНІСЕФ 2017 року, При 
цьому 48% із них нікому не 
розповідали про ці випадки, а 

24% — стали жертвами цьку-
вання.
 Національний центр освіт-
ньої статистики США у 2016 
році у своєму звіті зафіксував, 
що кожного п’ятого (20,8%) 
американського школяра 
цьку вали.
 За словами міністра освіти 
і науки Лілії Гриневич, зараз 
системи запобігання цькуван-
ню в Україні немає. Першими 
кроками до її створення вона 
називає масову публічну кам-
панію (покликану змінювати 
нинішню культуру школи), 
навчання вчителів та шкіль-
них психологів.
 Неурядові організації 
тим часом уже зробили пер-
ші кроки у боротьбі з булін-
гом. Щоб звернути увагу на 
можливі наслідки цього яви-
ща та що можна вдіяти, аби 
йому запобігти, ЮНІСЕФ у 
2017 році почав інформацій-

ну кампанію проти цькуван-
ня. Запустили stopbullying.
com.ua для дітей та дорослих, 
на якому доступна інформа-
ція про цькування, а також 
поради психолога.
 Ще один проект започат-
кувала ГО «Студена». Коман-
да розробила онлайн-курс для 
вчителів початкових класів 
«Недискримінаційний підхід 
у навчанні». Він стане доступ-
ним у липні цього року, три-
ватиме 7 тижнів і торкати-
меться, з-поміж іншого, тем 
прав людини, дискриміна-
ції, толерантності, гендерно-
чутливого підходу, цькуван-
ня на підставі інакшості. Се-
ред викладачів — експерти з 
питань прав людини, недиск-
римінації, гендерних питань, 
критичного мислення.
 За словами ініціаторки 
проекту, голови ГО «Студена» 
Анастасії Мельниченко, після 
проведення опитування вчи-
телів щодо бажаних для ви-
світлення у курсі тем коман-
да побачила, наскільки важ-
лива проблема цькування для 
вчителів. «Найбільш затре-
буваною темою курсу, як ви-
явилося, стала практична ін-
формація, як протидіяти цьку-
ванню, що, власне, робити, 
— каже вона. — Це те, з чим 
вони стикаються щодня у ро-
боті».
 Тому в рамках курсу ми 
розглядаємо, які бувають 
види булінгу, як цькуван-
ня призводить до насильства 
та прихованої дискримінації 
інакших дітей, які наслідки 
можуть виникнути у майбут-
ньому, які дії можуть опера-
тивно зробити вчителі та як 
можна вести профілактичну 
роботу з батьками та дітьми. 
■

ВИХІД Є

Цькування у школі:
як вирішити проблему системно

■

«Якщо ж конфлікт стався, його не треба замовчувати: збиратися учасникам і 
обговорювати всі ролі, що трапилося, як таке явище відбулося...».

Агресивність на уроці...
Фото з сайта life.pravda.com.ua.

❙
❙

... і реакція на цькування.❙
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Після Революції гідності на екрани 
вийшло три драматичні кінострічки, 
присвячені до того табуйованим темам і 
соціальним групам. Йдеться про «Гніздо 
горлиці» Тараса Ткаченка з поневірян-
нями жінок-заробітчанок в Італії, про 
занурене в мафіозну субкультуру глу-
хонімих інтернатівських дітей «Плем’я» 
Мирослава Слабошпицького та про 
спробу наново переосмислити зв’язок 
між містом та селом у «Припутнях» Ар-
кадія Непиталюка. Той, хто вже дивився 
останню з названих картин, можливо, 
заперечить: «Яке там місто? Депресив-
ний райцентр... І не село, а ще трохи — і 
хутір. Авто шляхи з асфальтованим пок-
риттям відсутні. Мобільний зв’язок не 
ловить...». Але чимала частина українсь-
ких населених пунктів, як зі статусом 
міста, так і зі статусом села, наразі саме 
так і виглядають. І часом не розібрати, 
де ж, власне, місто, а де село. Де життя 
починається, а де воно закінчується.

«Колиска» в бур’янах
 Критики й широкий глядацький за-
гал зустріли «Припутні» доволі неод-
нозначно. Комусь не сподобалося, що ге-
рої фільму, події в якому розгортаються 
у Ніжині на Чернігівщині й розташова-
ному коло нього вмираючому селі При-
путні, спілкуються між собою розбавле-
ною поліським діалектом мішаниною 
українських і російських слів — суржи-
ком. Не сподобалося, що люди ці над-
то багато лихословлять, особливо на по-
чатку фільму, коли, за законами жанру, 
відбувається зав’язка сюжету (а в «При-
путнях» вона кількарівнева, не з одною 
групою дійових осіб).
 Водночас, на нашу думку, «Припут-
ні» — це не «примітив», не «несмак» і не 
спроба опоганити наше село, яке дехто 
досі вимагає від митців показувати ви-
нятково у вигляді «колиски української 
духовності». Безумовно, село є колискою 
й 90% громадян України так чи інакше 
походять iз села, оскільки ще на почат-
ку ХХ ст. розташовані на наших землях 
міста не були українськими за складом 
свого населення. І щодо «колиски», то 
знімальна група картини в цьому також 
не сумнівається. Інакше не порушували 
б вони болючих для усіх нас тем, не по-
верталися б знову до наших витоків. Хай 
навіть у такий хірургічний спосіб.
 Не подолано на початку нового тися-
чоліття креолізацію українців? Не подо-
лано. Зубожіння мільйонів тих, хто виї-
хав до міста, але так і не став «міським», 
триває? Триває. Варто подивитися у со-
цопитуваннях на частку готових «виї-
хати з країни». А хіба інституція тради-
ційної родини з багатовіковими ціннос-
тями досі не під загрозою? Хіба зникла 
проблема розлучень, абортів і покину-
тих напризволяще новонароджених ді-
ток чи осіб похилого віку? Радше навпа-
ки. Нація припинила вимирати? Вели-
чезні обшири у тій самій Чернігівській 
області перестали знелюднюватися? Ні 
і ще раз ні. Усе це ніде не ділося, а за-
раз його ще й помножено на лихоліття 
російського збройного вторгнення. Не 
помічати подібне, свідомого ігнорувати 
— ще більший гріх, ніж бути прототи-
пами головних героїв не надто приємної 
для когось кінокартини. Хоча який гріх 
у тому, аби продовжувати жити попри 
все те, що постає проти тебе? А саме та-
ким людям і присвячені «Припутні».

Про кого фільм
 Дійовими особами чи то мелодрами, 
чи то трагікомедії Аркадій Непиталюк 
iз Романом Горбиком зі Швеції (саме 
за його п’єсою «Центр» і знято фільм) 
зробили три спершу не пов’язані між 
собою групи людей: 1) ніжинська вчи-
телька Христя і її приятель, таксист 
Юрко, з яким вони ніяк не можуть на-
лагодити стосунки: панночка не пос-
пішає казати йому «так» i натомість 
намагається підвищити культурний 
рівень молодика, дає йому слухати у 
«Тойоті» класику, забезпечує недо-
ступними для його розуміння енцик-
лопедіями, книжками, обклеює салон 
авта пам’ятками з новими англійськи-
ми словами; 2) пов’язане кревними уза-
ми жіноцтво Зіна—Людмила—Світла-

на Стельмахи, взаємини між якими по-
дано за схемою баба—донька—онука; 
при цьому кожна з них наразі не має 
поряд коханого чоловіка; 3) загублені 
в порослих чагарями Припутнях бать-
ко й син, Станіславович і Славко, котрі 
вже давно не переносять одне одного; 
Станіславович при цьому важко пра-
цює, а його немолодий син (уже за 50, 
якщо не під 60) страждає від психічно-
го розладу й тиняється селом, попива-
ючи оковиту й згадуючи вродливу жін-
ку, яка то тут, то там ввижається йому 
серед білого дня.
 Події у фільмі тривають лише дві 
доби. Але всього відбулося стільки, 
що вистачить на тиждень, а то й на мі-
сяць. Тієї літньої суботи, а події роз-
гортаються на Спаса, почалося все з 

того, що Людмила з донькою проспа-
ли рейсовий автобус до Припутнів і 
змушені брати таксі. Їдуть вони на 
загальнообов’язкові відвідини бабино-
го обійстя у селі. Кожна з них по-своє-
му розуміє мету поїздки — мати їха-
ти мусить, бо «баба нас прокляне», але 
не хоче, бо село й своє минуле життя у 
ньому ненавидить, воно пов’язане для 
неї з неприємними дитячими спогада-
ми. Щось на зразок ритуалу ці гості є 
й для самої Ніни, яка замість приязно-
го спілкування й частування доньки 
з онукою чомусь насамперед тягне їх 
прибирати дідову могилу на цвинтарі.
 Єдине спільне, навколо чого досі 
обертаюся інтереси Зіни та її доньки, є 
Світланка. «Доця», «дитина», «дитя», 
«наша щебетуха». При тому, що «ди-
тині» близько 20, вона навчається у ко-
леджі. І потайки від матері, а тим біль-
ше від баби, палить. А ще, не кажучи 
нікому, носить під серцем незрозуміло 
від кого зачату власну малечу. 
 Випадковим таксистом, котрий по-
годився за 220 грн. (майже в 10 разів 
більше, ніж вартість поїздки до баби 
на автобусі) везти Людмилу й Світла-
ну до не знайомих йому Припутнів, ви-
явився саме Юрко. Пасажири прибу-

ли на місце і, здавалося б, після невда-
лої спроби зловити телефонний сигнал 
та зателефонувати до Христі, перемо-
жець сільських ґрунтових трас може 
спокійно вертатися до Ніжина. Аж 
ні, на авансцену виходить шкутиль-
гаючий Славко. Він вкотре «побачив» 
вбрану у блакитну сукню чарівну даму 
у синьому капелюсі, яка сидить на зу-
пинці. Колись ця пані була цілком ре-
альною, але забралася геть, лишивши 
кремезного й водночас хворого борода-
ня наодинці з пляшкою та з ковінькою. 
Окрім Славка, узріти її ніхто не може. 
Тільки він.
 Ось і знову вона тут. А коло неї при-
мостився з цигаркою якийсь невідомий 
нахабного вигляду таксист, на плечі в 
якого зараз її рука...

Про що фільм
 Звичайно ж, про страждання. І їхні 
причини. А головною причиною непри-
ємностей у житті зображуваних припу-
тянців і ніжинців, як, вочевидь, нама-
гаються нам донести кінематографісти, 
є невлаштованість в особистому житті 
та в побуті. Причому ці дві лінії виявля-
ються настільки сильно переплетеними, 
що інколи важко зрозуміти, а що ж було 
(та є) первинним: злидні чи відсутність 
власної повноцінної родини у звично-
му розумінні цього слова. І ось тут, ша-
новні критики й ті, хто досі не зрозумів 
призначення цієї стрічки, робиться на-
голос на важливій істині: основою чийо-
гось добробуту є порозуміння в сімейно-
му колі, насамперед зі шлюбним партне-
ром, і водночас повний контакт iз дити-
ною. Особливо, якщо ця дитина єдина.
 Коли на цвинтарі настає кульміна-
ція у з’ясуванні стосунків між Ніною й 
Людмилою, донька перераховує, чого 
вона досі не може простити матері. «Усе 
те гівно, яке було в мене в житті, усе че-
рез тебе... І знаєш, шо я тобі скажу? Шо 
я байстря ось це в світ привела і шо воно 
росте без батька — це ти в усьому вин-
на», — захлинаючись слізьми виголо-
шує вона. 

 Напівсело-напівмісто, яким у кар-
тині показано умовний «Ніжин», допо-
могло Люді, за її власними словами, вив-
читися. Але вивчилася вона так, що пра-
цевлаштована на ринку, де працювати 
треба й по вихідних, і може собі дозволи-
ти тільки кімнатку в занедбаному гурто-
житку. У помешканні глядач побачить 
комп’ютер і музичний центр, мабуть, 
придбані для «доці». Гостинці до баби в 
село вони тягнуть у руках та «кравчуч-
кою». Авта не мають. Нема їм куди й за-
брати Зіну. У цю ж кімнату? Їм там са-
мим тісно.
 В одному з епізодів Зіна у розмові зі 
Славком висловлюється про те, як непо-
гано було б, якби він свого часу побрався 
з її Людою. Колись вона була про Слав-
ка іншої думки. Нині ж він для неї суто 
покупець продукованого нею домаш-
нього самогону й не більше: «Славік, ти 
ж мав бути моїм зятем. Ти мені так нра-
вився». — «Не міг би. Я діда вашого бо-
явся», — відповідає на це Славко. Про 
деспотичність покійного Івана Стельма-
ха, що найбільше проявлялася під час 
зловживання спиртним, ми дізнаємося 
й з інших діалогів. Режисер подає його, 
як наше комуністичне минуле — дурне, 
немилосердне й неврівноважене. 

Коли Припутні стануть заможними... 
 Зображувана ситуація для Украї-
ни більш ніж типова. Навмисно стиму-
льоване радянським окупаційним ре-
жимом повальне пияцтво серед чолові-
чої половини післявоєнного покоління і 
прагнення народжених ними у колгосп-
ному рабстві за будь-яку ціну перебра-
тися до міста десятками років вбивало 
село зсередини. Розривало зв’язок між 
поколіннями, змушувало соромити-
ся свого походження, формувало згуб-
ні внутрішні комплекси. У тому числі 
й національні.
 Але повернімося до наших жінок. 
Порозуміння зі своєю матір’ю не мала 
Людмила, не має його й її донька. Гід-
ного чоловіка у місті жодна з них не 
знайшла, необхідного матеріально-
го рівня теж. Обидві прагнуть кудись 
утекти, тоді як треба лише сісти й наре-
шті, як слід, поговорити з мамою. Вис-
повідатися, вилити душу. Й отримати 
розраду від того, що тебе зрозуміли...
 Особисте у «Припутних» міцно 
пов’язане із суспільним. Люди, виту-
рені з рідних земель радянською і пос-
традянською дійсністю, животіють у 
«клітках» десь по гуртожитках, тоді 
як величезні за розмірами садиби їхніх 
батьків заростають травою. Камера на-
вмисно фіксує з півгектара коло Ніни-
ної хати, не кажучи вже про неодмін-
ний пай на полі. І, звісно ж, показує, як 
«файно» на спільній кухні у Ніжині. 
 Однак саме туди, у занедбані При-
путні, режисер приводить своїх героїв 
разом із глядачами. Там усе почалося, 
тут має і все закінчитися. Усе зле й не-
потрібне.
 Знайшлося у картині місце й для 
такої непростої теми, як війна. На наш 
погляд, не здатний опанувати себе (аби 
не сказати «хворий») Славко, який не-
вмотивовано кидається на більш «про-
сунутого» в деяких питаннях (має авто, 
роботу, «мобілку», слухає класику, 
охайно підстрижений) Юрка, уособ-
лює тих одурманених ворожою пропа-
гандою сепаратистів, що пішли най-
манцями до російських військ. У філь-
мі свого сина пострілами дробом у сід-
ниці вгамовує місцевий «миротворець» 
Станіславович. Але Донбас лише так не 
вгамуєш. Для повної деокупації окре-
мих районів Донеччини й Луганщини 
слід буде попрацювати і з психологією 
тамтешнього люду, і з їхніми страхами 
та мареннями. 
 Пострадянські країни Центральної 
Європи вже пройшли цей шлях. І не 
шкодують. Дав би Бог, аби українське 
село теж відродилося. І не тільки еко-
номічно, а й духовно, психологічно. 
Аби в нас розквітнули тисячі догля-
нутих, заможних Припутнів. Не з по-
одинокими озлобленими пенсіонера-
ми, п’яницями та хворими дітками, а 
з великими здоровими родинами, де усі 
почуватимуться забезпеченими, захи-
щеними і водночас потрібними і почу-
тими... ■

Особисте у фільмі міцно пов’язане з суспільним. Люди, 
витурені з рідних земель радянською і пострадянською 
дійсністю, животіють по гуртожитках, тоді як величезні садиби 
їхніх батьків заростають травою. 

Припутні. Реальне село і реальні проблеми. ❙

ТАКЕ КІНО 

Одного разу 
в Припутнях... 
Родина і батьківщина, село і місто, війна і мир — 
найболючіші точки дотику українців в одному фільмі

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК 

Сучасна китайська література 
— terra incognita для українсь-
кого читача. Епізодична з’ява 
нобеліанта Мо Яня (Червоний 
ґаолян: історія одного роду. — 
Х.: Фоліо, 2015) лише масшта-
бує пустку. Схоже, на Заході не 
надто краще. Роман Лю Цисіня 
«Проблема трьох тіл» вийшов 
на батьківщині 2006-го, а пере-
клали його в Америці та Німеч-
чині лише десять років потому. 
Й він одразу здобув найвищі 
премії з наукової фантастики в 
обох країнах.

 Це наукова фантастика, що 
не так вибудовує гіпотетич-
ні світи, як візуалізує глухі 
кути сучасної науки. Про-
блема трьох тіл — цілком ре-
альна астрофізична загадка, 
що наразі не має розв’язки: 
чому ґравітаційні взамовпли-
ви системи трьох пов’язаних 
космічних об’єктів аж так ха-
отичні, що залишають дослід-
ників «поза рамками звично-
го кола технічних знань»? Ба 
більше: науковці «навіть не 
можуть приблизно пояснити 
це і за допомогою ненаукової 
фантастики».
 Аби було зрозуміліше, сю-
жет такий: планета з пара-
метрами Землі перебуває не 
під одним Сонцем, а під трьо-
ма — Трисолярис. Й ось ті 
три світила виробляють таке, 
чого землянин осягнути не в 
змозі: літній схід сонця може 
завершитися не звичним ран-
ком-днем-вечором, а рапто-
вою зимовою ніччю, «в одну 
мить перетворивши знайо-
мий світ на чуже, маловідо-
ме місце». Загартована та-
ким екстримом цивілізація 
є, звісно, войовничо-агре-
сивною — вона шукає у всес-
віті більш комфортного місця 
для тотальної еміграції і зна-
ходить Землю.
 Отже, гряде апокаліпсис. 
Як тій напасті протиставити-
ся — ніхто не знає. Польові 
дослідження шокують нау-
ковців: «Усі свідчення ведуть 
до одного висновку. Фізики ні-
коли не існувало і не існува-
тиме». Зрештою у головного 
спеціаліста з цієї проблеми 
«просто закінчилися ідеї».
 Але — не у приватного де-
тектива, котрого міждержав-
ний військовий штаб найняв 
для паралельного розсліду-
вання. «Суть моєї роботи по-
лягає в умінні поєднати фак-
ти, події, речі, які здаються 
непов’язаними на перший пог-
ляд», — каже він. Відтак на 
кону з’являється китайський 
професор Ленґдон чи Вільям 
Баскервільський. І далі дія 
розгортається так само стрім-
ко й вигадливо, як у Дена Бра-
уна або Умберто Еко. Літера-
турознавець Ростислав Семків 
пише про останнього: «Аван-
тюра письма... пронизана уя-
вою настільки, що ми почи-
наємо думати: швидше за все 
— так і було! Й жодні моно-
графії потім не переконають 
нас, що було інакше» (Як пи-

сали класики. — К.: Pabulum, 
2016). Це цілком дотичне і 
книжки Лю Цисіня.
 Отже, «Проблема трьох 
тіл» — з елітної полиці нон-
фікшен-екшену, де стоять 
«Код да Вінчі» та «Інферно», 
«Маятник Фуко» і «Празький 
цвинтар». У жодному з цих 
творів не знайдемо однознач-
ної розв’язки заявленої про-
блеми, бо автори не паразиту-
ють на проблематиці, а лише 
намагаються привернути ува-
гу до неї. Ну, так — вони не 
білі й пухнасті стосовно влас-
не наукової інтриги: вирі-
шують за її допомоги влас-
ні гонорарні проблеми. Але 
роблять це чесно і професій-
но. Читацькому загалові по-
добається неабияк — накла-
ди усіх авторів бестселерні.
 Хто з них кращий — без-
глузде запитання. Точно — 
ніхто не гірший одне одного. 
Так, Умберто Еко — непере-
вершений у плетінні безкінеч-
ної вервечки причина—на-
слідок—причина—наслідок; 
Ден Браун — у віртуальній грі 
«втеча-ловитва»; а Лю Цисінь 
перетканий політичними 
алюзіями, настільки точно-
спостережливими, що читаць-
ка думка повсякчас збивається 
на порівняння з нашим ук-
раїнським сьогоденням. Зда-
валося б, — де ми, а де Китай? 
У тому-то й письменницька 
майстерність — розгледіти за-
гальне у різному.
 Кожен із цих авторів 
має свої бонуси для читача, 
котрий шукає у письменс-
тві передовсім розваг. У Еко 
— захопливі середньовіч-
ні історії; у Брауна — пере-
конливий путівник світовим 
мистецтвом; роман Лю Цисі-
ня можна прочитати і як «ці-
каву астрофізику», вельми 
цікаву. Таку, що впираєть-
ся у парадокс: «Більше зна-
ючи, ви тільки більше загруз-
нете в цій проблемі». Та він 
щоразу пірнає з таких трам-
плінів у темні глибини розу-
му: «Що я можу знати?.. Ось 
у чому питання».
 «Наша цивілізація не в 
стані вирішити свої пробле-
ми», — це, власне, старто-
ва точка усіх згаданих пись-
менників. В усіх ті проблеми 
утикаються не так у науку-
техніку, як у мораль (саме це 
і перетворює їхні нонфікшн 
тексти на художню прозу). 
Спільне і в тому, що голо-
вні дієвці їхніх романів таки 
сподіваються — посеред за-
гальної зневіри — знайти 
вихід. У Лю Цисіня присуд 
такий: «Самостійне мораль-
не пробудження настільки 
ж неможливе, як і очікуван-
ня того, що людство зможе 
висмикнути себе із Землі за 
волосся, подібно барону Мюн-
хґаузену. Для морального 
пробудження потрібне втру-
чання ззовні». І як тут не зга-
дати ідею відомого фінансис-
та Олександра Савченка щодо 
«пробудження» українсько-
го соціуму від наркотичного 
корупційного забуття: «На 

деякий час, 5-7 років, США, 
ЄС та МВФ мають... взя-
ти українських топ-чинов-
ників під повний контроль, 
включаючи призначення їх 
на роботу та звільнення» 
(25 років: Заповіти незалеж-
ності України. — К.: Саміт-
Книга, 2017).
 По ходу роману пана Лю 
виникають групи підтримки 
та опозиція ідеї зовнішньо-
го втручання. У першому ви-
падку це спочатку секти, що 
швидко герметизуються і по-
чинають дискутувати схолас-
тичні колізії: «Що реальніше: 
світ зовні чи світ усередині 
цих стін?». Фанатичність 
цих осередків приваблює тих, 
у кого «немає нічого в жит-
ті й за душею, крім постій-
ної боротьби за виживання... 
Люди, які нічого не бояться 
внаслідок свого неуцтва». 
Маси швидко радикалізу-
ються — шириться розпач і 
ненависть, суспільство пот-
рапляє у «трясовиння взаєм-
ної помсти», виникає прима-
ра громадянської війни. Усе 
відбувається за підручником 
з ресентименту (див.: Сібе 
Шаап, Мстива отрута: Ріст 
невдоволення. — К.: Видав-
ництво Жупанського, 2015).
 Вигулькує і кандидат у 
диктатори. Його антикризо-
ва програма — ядерний удар 
по цивілізації Інших, котра 
«у будь-який момент може 
поглинути наш світ. У нас 
немає іншого вибору, як ри-
зикнути і поставити все на 
карту». Знову-таки вельми 
впізнавано. Пам’ятаєте, як 
Путін просторікував перед 
одноплемінниками: якщо 
Росії немає місця у так зва-
ному цивілізованому світі, то 
навіщо потрібен такий світ?
 Роман «Проблема трьох 
тіл» починається з картинок 

китайської «культурної ре-
волюції» 1968 року, яка за 
своєю кривавою інтенсив-
ністю водночас нагадує ра-
дянські 1933-й та 1937-й. Ті 
самі «вороги народу», куди 
не кинь оком; у тодішньому 
Китаї це «П’ять чорних ка-
тегорій»: землевласники-
орендодавці, багаті селяни, 
контрреволюціонери, нена-
дійні елементи, прихиль-
ники правих ідеологій. Ба-
чимо безглузде «підняття 
цілини» по-китайському; 
зародження тотальної ко-

рупції; силову дискредита-
цію науки («щоб започат-
кувати революційну науку, 
нам треба відкинути чор-
ний прапор капіталізму 
— теорію відносності!») і 
«шарашки», де вцілілі на-
уковці без вихідних проду-
кують нові озброєння. Зреш-
тою, масове клонування 
«нової людини» — «обереж-
ної у висловлюваннях і вчин-
ках, боязкої, котра тільки й 
думає, як убезпечити себе з 
усіх боків».
 Усе це знадобилося пись-
менникові не задля створен-
ня іще однієї зваби для чи-
тача — мовляв, це також й 
історичний роман. По-пер-
ше, переконує автор, го-
ловні сюжетні проблеми, 
сучасні, — то є прямий на-
слідок «культурної рево-
люції», логічне вивершен-
ня процесів, що стартували 
з розчахнутої комуністами 
скрині Пандорри. А по-дру-
ге, — і це алярмова ідея ро-
ману, — все може легко зіс-
лизнути на те саме коло. 
Тим більше що засобів впли-
ву на електорат нині неміря-
но — у книжці дуже добре 
описано продукування фей-
ків і ботів на вищих техно-
логічних, а відтак і владних 
щаблях.
 «Проблема трьох тіл» — 
багатошаровий твір; можна 
сказати, роман-квест. Влас-
не, комп’ютерна гра є його 
фабульним осердям; гра як 
засіб поширення ідей. А ос-
кільки ідеї ті вельми не-
безпечні, навіть поліція 
поміж своїх функційних 
обов’язках має «моніто-
ринг розвитку подій у грі». 
Та якщо вийти за межі сю-
жету, можна почути, що на-
самперед хотів викрикнути 
китайський письменник: 
«Здатність людини відріз-
няти правду від брехні — 
прямо пропорційна обсягу її 
знань». ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Все-
українського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лі-
дерів літа»: шорт-листи кожної підномінації. Серед зарубіжної 
прози фігурує щороку більше книжок: торік їх було 99, а тільки 
за першу половину нинішнього – 56. Тому робимо для цієї під-
номінації виняток: називаємо не сім, а чотирнадцять найподієві-
ших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою). 

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія

Ісабель АЛЬЄНДЕ. Там, за зимою. – Л.: Видавництво Анетти 
Антоненко, 304 с.(п)
Ден БРАУН. Джерело. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 528 с.(п)
Юркі ВАЙНОНЕН. Німий бог. – К.: Комора, 176 с.(п)
Жан-Крістоф ҐРАНЖЕ. Лонтано. – К.: BookChef, 720 с.(п)
Маргарет ЕТВУД. Сліпий убивця. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 512 с.(п)
Міленко ЄРҐОВИЧ. Іншалла, Мадонно, іншалла. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 528 с.(п)
Зоран ЖМИРИЧ. Блокбастер. – Х.: Фабула, 224 с.(п)
Кадзуо ІШІҐУРО. Похований велетень. – Л.: Видавництво Старого 
Лева, 376 с.(п)
Айріс МЕРДОК. Чорний принц. – Х.: Віват, 576 с.(п)
Чеслав МІЛОШ. Долина Ісси. Сер. «Лавреати Нобелівської премії». 
– К.: Юніверс, 232 с.(с)
ЛЮ Цисінь. Проблема трьох тіл. – К.: BookChef, 432 с.(п)
Томас ПІНЧОН. Нетямущий учень. – К.: Темпора, 306 с.(с)
Сильвія ПЛАТ. Під скляним ковпаком. – Л.: Видавництво Старого 
Лева, 360 с.(п)
Карлос РУЇС САФОН. Гра янгола; В’язень Неба;  Лабіринт духів. 
– Х.: Клуб сімейного дозвілля, 512+320+800 с.(п)

■

НОМІНАНТ

Тіла і мізки:
ґравітаційні проблеми

■
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Хочу ще!
 Так сказав чоловік Кате-
рини Скрябіної, коли впер-
ше скуштував кабачкові кот-
летки з курячим філе. Кабач-
кові — хочеться наголосити, 
а не лише з м’яса! «Поєднан-
ня ніжного курячого філе та 
соковитого кабачка не зали-
шить нікого байдужим. А ос-
новна перевага цієї страви — 
філе готується швидко, не ви-
магає тривалого тушкування. 
Тож спробуйте, адже це дуже 
смачно і просто!» — наголо-
шує кулінарна майстриня Ка-
терина.
 Візьміть: 500 г курячого 
філе, невеликий молодий ка-
бачок, цибулину, яйце, столо-
ву ложку крохмалю, 2 столові 
ложки сметани, сіль, чорний 
перчик за смаком.
 Отож — куряче філе поми-
ти та порізати на невеликі ку-
бики. Кабачок вимити, очис-
тити і натерти на дрібній тер-
тці. Очищену цибулю натерти 
на дрібній тертці або перемо-
лоти на м’ясорубці. Філе та 
овочі змішати в ємності, до-
дати яйце, крохмаль та сме-
тану. Перемішати. Посолити 
та поперчити. Поставити в хо-
лодильник на 1-2 години. Го-
тувати на невеликій кількості 
рослинної олії на середньому 
вогні. Викладати ложкою та 
смажити з обох сторін до зо-
лотистого кольору. 

Зелена запіканочка
 Влітку зелене має бути в 
пріоритеті на обідньому столі, 
радить лікар Катерина. Смач-
на запіканка зі стручкової 
квасолі з твердим сиром та 
кмином за її рецептом — чудо-
вий варіант такого пріорите-
ту. Що додати? Смак цього зе-
леного смачного дива і справ-
ді незабутній. 
 Інгредієнти: 500 г струч-
кової квасолі, 200 мл молока, 

2 яйця,150 г твердого сиру, 
кмин, сіль, чорний перчик за 
смаком.
 Квасолю очистити. Дов-
гі стручки перерізати навпіл. 
Відварити 10 хвилин в підсо-
леній воді, з моменту закипан-
ня. Відкинути на друшляк. У 
глибоку чашу влити молоко, 
вбити яйця, додати сіль та 
чорний перчик. Збити вінчи-
ком до однорідної маси. Твер-
дий сир натерти на дрібній 
тертці. У форму для запікан-
ня викласти стручкову ква-
солю. Залити сумішшю мо-
лока та яєць. Зверху виклас-
ти твердий сир та притрусити 
кмином. Готувати 25-30 хви-
лин при температурі 180°С. 

Яйця пашот «Мішечки»
 Яйця — продукт, просто 
необхідний людині! Про ко-
рисність яєць не знають хіба 
що немовлята. Тому їх треба 
включати у свій раціон часто, 
щедро і фантазійно! Катери-
на пропонує «Мішечки», і це, 
погодьтеся, — чудова пропо-
зиція. 
 Потрібно: яйце, сіль за 
смаком, оливкова олія.
 Харчову плівку (приблиз-
но 15х15 см) викласти на не-
велику піалу. Змастити плів-
ку оливковою олією. В заглиб-
лення вилити яйце. Посолити. 
Кінці плівки зібрати разом, 
обв’язати ниткою. У каструлі 
закип’ятити воду, зменшити 
вогонь і опустити мішечки. 
Варити 5-7 хвилин, у залеж-
ності від бажаної вами кон-
систенції. Мішечки вийняти 
з води, обережно зняти плів-
ку та викласти яйця пашот на 
таріль. 

Любите тортики? Спечіть 
печінковий!
 «Обожнюєте печінковий 
торт, але не завжди вистачає 
часу, щоб його приготувати? 

Тоді ось мій вам рецепт. Про-
стий, швидкий та неймовір-
но смачний!» — заохочує Ка-
терина Скрябіна до ще одного 
чудового кулінарного шедев-
ра, який готується швидше за 
шаровий торт, але від того не 
менш смачний.
 Інгредієнти: 500 г курячої 
печінки, 2 середні цибулини, 
2 морквини, 100 г манної кру-
пи, 2 столові ложки рослин-
ної олії, сіль, чорний перчик 
за смаком.
 Для 200 г майонезу: яйце, 
130 мл соняшникової олії, по 
1/3 чайної ложки гірчиці, 
солі, цукру, оцту.
 Свіжу, бажано попередньо 
не заморожену печінку про-
пустити через м’ясорубку. 
Змішати з манкою, посолити 
та поперчити. Поставити в хо-
лодильник на 20 хвилин.
 Приготування майонезу. 
В ємності погружним бленде-
ром збити яйце з сіллю, цук-
ром та гірчицею. Тонкою ців-
кою влити рослинну олію, 
постійно збиваючи до густої 
маси. Влити оцет, ще раз доб-
ре збити. 
 Цибулю нарізати напів-
кільцями, моркву натерти на 
дрібній тертці. Пасерувати в 
невеликій кількості рослин-
ної олії.
 Форму змастити рослин-
ною олією або вершковим мас-
лом, посипати паніруваль-
ними сухарями. Викласти в 
форму половину печінкової 
маси. Змастити майонезом та 
викласти моркву з цибулею. 
На овочі викласти печінку. 
Змастити майонезом. Випіка-
ти при температурі 180°С 45-
60 хв. 
 Подавати, порізавши на 
порційні шматочки.

Матусин пиріг
 Пироги — це щось дуже 
рідне, мамине, родинне… На-
певне, у кожного пироги асо-
ціюються лише з найріднішою 

людиною. 
 «Найсмачніше завжди го-
тує тільки мама! — підтвер-
джує Катерина Скрябіна цю 
істину. — На жаль, оригіналь-
них рецептів моєї рідненької 
збереглося дуже мало. Я нама-
гаюсь їх відновлювати, спира-
ючись на дитячі спогади. І от 
я довго не могла наважитись 
відтворити те, що матуся лю-
била готувати найбільше — 
пироги. У неї випічка виходи-
ла найкраща в цілому світі — 
духмяна, смачна, легка, мов 
хмаринка!
 Нарешті я наважилась. 
Підібрала, на мій погляд, 
найвдаліший рецепт. Готую-
чи, вкладала всю свою душу. 
І вийшов... матусин пиріг!
 Малюнки на пирозі сим-
волічні — небо і земля з кві-
тами (життя)».
 Інгредієнти: 250 мл моло-
ка, 10 г дріжджів, 5 столо-
вих цукру, 450 г борошна, 50 
мл соняшникової олії, 50 мл 
вершкового масла, 0,5 чайної 
ложки солі, 10 г ванільного 
цукру, яєчний жовток, 6 сто-
лових ложок варення.
 Молоко підігріти та виси-
пати сухі швидкодіючі дріж-
джі і цукор. Залишити в теп-
лому місці на 10 хвилин. До-
дати ванільний цукор, сіль, 
розтоплене вершкове мас-
ло і соняшникову олію. Доб-
ре перемішати. Невеликими 
порціями всипати просіяне 
борошно. Замісити м’яке та 
еластичне тісто. Покласти тіс-
то в ємність, накрити рушни-
ком та залишити на одну го-
дину. Об’єм тіста збільшиться 
мінімум удвічі. Тісто розділи-
ти на дві частини: 2/3 — ос-

нова, 1/3 — для оформлення 
пирога. Більшу частину тіс-
та викласти в форму для випі-
кання, попередньо змащену 
соняшниковою олією або за-
стелену пергаментом. Сфор-
мувати невисокі бортики. 
Викласти зверху варення (я 
використала сливову нутел-
лу). Іншою частиною тіста 
прикрасити пиріг. Змастити 
пиріг жовтком, накрити фор-
му рушником та залишити на 
15-20 хвилин. Випікати при 
температурі 180°С 35-40 хви-
лин.

Тартуємо!
 Тобто печемо тарт за Ка-
тиним рецептом! Незвичайне 
поєднання заливки на основі 
ряжанки та ягід і вас приємно 
здивує. Спробуйте, на приго-
тування такого тарту не пот-
рібно багато часу!
 Інгредієнти для тіста: мас-
ло вершкове — 100 г, борош-
но пшеничне — 150 г, жовток, 
столова ложка цукру.
 Начинка: ожина свіжа — 
100 г, малина свіжа — 100 г, 
ряжанка — 150 г, яйця — 2 
шт., яєчний білок — 1 шт., 
крохмаль — 2 столові ложки, 
цукор — 100 г.
 Охолоджене масло змі-
шати з борошном і столо-
вою ложкою цукру. Розтер-
ти до однорідної маси. Дода-
ти до тіста жовток та замі-
сити. Для еластичності при 
необхідності додати 1-2 сто-
лової ложки холодної води. 
У формі для тарта невели-
кого діаметра (приблизно 19 
см) викласти дно і бортики 
тістом. В ємності змішати ін-
гредієнти для заливки ягід 
(білок, яйця, цукор, ряжан-
ку, крохмаль). Перемішати 
до однорідності. Заливку ви-
лити в форму. Довільно роз-
класти ожину та малину. Ви-
пікати тарт з малиною і ожи-
ною в духовці при темпера-
турі 180-190 градусів близько 
40 хвилин. Готова начинка не 
повинна липнути.
 «Ми є те, що ми їмо. Ми по-
винні любити себе і своє тіло! 
Показати своє ставлення до 
організму можна через гарну, 
корисну, смачну їжу. Спро-
буйте, це дуже легко!» — ра-
дить читачам полтавчанка Ка-
терина. Спробуйте і — смач-
ного! ■

Матусин пиріг.
Фото Катерини СКРЯБІНОЇ.

❙
❙

РЕЦЕПТИ

Щастя готувати і 
щастя споживати!
Полтавчанка Катерина Скрябіна — про те, як зробити здорову їжу 
незабутньо смачною

■

Сильна половина полтавчанки Катерини визнає, що здорова їжа — 
найсмачніша!

❙
❙

Найніжніші котлети — якщо у них
 м’ясо «дружить» з овочами.

❙
❙

Запіканка з квасолі — смак літа 
в мініатюрі!

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Хтось із філософів сказав, що щастя — категорія, яка поряд із 
нами, його просто треба вміти розгледіти. Та й у кожного щастя 
— своє, особисте. Полтавчанка Катерина Скрябіна переконана, що 
приготувати гарний сніданок, обід чи вечерю в будній день — це 
також частинка щастя, яку ти відчуваєш у собі і яку даруєш рідній 
людині. Важко з цим не погодитися, тим паче якщо існує цьому 
безліч підтверджень. 
Ось так буває: готуєш ти за звичкою чи за обов’язком, намагаєшся 
зробити свою страву ситною, смачною, і часу ніби не шкодуєш, 
але в результаті можна бути задоволеним хіба що тим, що свій 
обов’язок чітко виконав. Катерина Скрябіна, лікар-стоматолог за 
фахом, — людина надзвичайно зайнята і задіяна в цікавих соціаль-
них проектах, каже, що такий підхід можна кардинально змінити, 
просто підключивши до процесу готування душу, бо це — твор-
чість, своєрідна релаксація, бажання потішити рідних, зрештою, з 
душею приготовлена страва — це значні інвестиції в здоров’я. 
«Свого часу я також переглянула свій раціон. Зрозуміла, що здо-
рова їжа — запорука щасливого життя! Спершу я не розуміла, як 
урізноманітнити своє меню. Прочитала чимало кулінарних сторі-
нок на тему корисної їжі, знайшла багато гарних порад. І от що 
усвідомила: готувати треба з душею, тоді й страви виходять особ-
ливі! Важлива гарна подача. Адже красиве не може не бути апе-
титним та смачним!» — ділиться Катерина уже з власного досвіду, 
бо каже, що її сильній половинці дуже подобаються її кулінарні 
пошуки. «До знайомства зі мною він не так уже й чітко розумів, 
як можна смачно їсти та при цьому щоб ця їжа була корисною», 
— ділиться Катя.
Цим вона розвінчує міф про те, що чоловікам подавай лише м’ясо, 
бачите, головне — це загалом подача, душа і бажання! 
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«Олександр Усик перебуває в дивовижній формі».Олександр Красюк
генеральный директор «K2 Promotions Ukraine»

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Уже через десять днів — 21  липня 
— матчем за Суперкубок України між 
«Шахтарем» і «Динамо» стартує сезон 
2018/2019.
 «Біло-сині», як і торік, свій літній 
збір проводять у Австрії, де вже встигли 
зіграти чотири товариські матчі (дві пе-
ремоги та дві нічиї). Підопічні Хацкеви-
ча були сильнішими за азербайджансь-
кий «Карабах» (1:0, гол в активі Віктора 
Циганкова) та румунський «Ботошані» 
(такий же рахунок, результативний удар 
на рахунку Віктора Лєднєва). 
 А мирові віце-чемпіон України роз-
писав із представником Китаю «Тяньц-
зинь Цюаньцзянь» (3:3, за столичних 
забивали Віталій Буяльський, Назарій 
Русин і Беньямін Вербіч) та швей-
царським «Люцерном» (1:1, відзначив-
ся Артем Бєсєдін).
 Перед вильотом до Альп кияни 
встиг ли провести матч і на базі в Кон-
ча-Заспі з першоліговим «Колосом» 
(2:1; забивали Хльобас, який уже по-
кинув команду, та бразильський нова-
чок Че Че). 
 Активно працюють «біло-сині» і на 
трансферному ринку — окрім Че Че, на 
постійній основі підписали голкіпера 
Бойка. Пройшов медогляд та грає май-
же в кожному спарингу, але ще не ук-
лав контракту екс-захисник «Металіс-
та» і «Дніпра» Папа Гуйє, після зборів 
вирішиться доля нападника Максима 
Дегтярьова.

 Основний же акцент скаути на чолі 
з Євгенієм Красніковим (який свого 
часу допоміг Мирону Маркевичу зібра-
ти потужну команду  бразильців у Хар-
кові) роблять на латиноамериканський 
ринок. За чутками ЗМІ, найближчими 
днями стане гравцем киян лівий захис-
ник Сідіклей з «Атлетико Паранаенсе». 
Шукають столичні і форварда — цього 
тижня зробили офіційну пропозицію 
аргентинському «Расингу» щодо орен-
ди Мансільї.
 Якщо «Динамо» потужну трансферну 
компанію розпочало в липні, то «Шах-
тар» підписав п’ятьох нових футболістів 
ще до кінця червня. Основна ставка, як 
завжди, на бразильців — Майкона, Фер-
нандо, Мораеса і Маркіньйоса Сіпріано. 
Воротарську ж позицію «помаранчево-
чорні» довіряють українцям (з «Карпат» 
перейшов Олексій Шевченко, який буде 
дублером П’ятова).
 Двоє новачків — Мораес і Фернан-
до — вже встигли забити дебютні голи 
за донеччан на зборах в Австрії: в активі 
екс-нападника «Динамо» — два м’ячі, у 
юного Фернандо — три.
 Об’єктами трансферних чуток є й ук-
раїнські представники «топ-5» ліг. Так, 
Андрій Ярмоленко змінює дортмундсь-
ку «Боруссію» на лондонський «Вест 
Хем». Британські ЗМІ переконують, 
що клуби узгодили суму переходу — 20 
мільйонів євро, а сам Ярмола вже ніби-
то приєднався до представників АПЛ 
для проходження медогляду.
 Нагадаємо, екс-капітан «Динамо» 

став гравцем «Боруссії» минулого літа 
за 25 мільйонів євро. Перші півроку він 
був основним (24 матчі, 6 голів та 6 пе-
редач), потім отримав травму та вибув 
на три місяці, після чого взяв участь 
лише у двох матчах.
 Проваливши сезон, «джмелі» розпо-
чали кадрову революцію: змінили тре-
нера, і, за словами спортивного дирек-
тора Міхаеля Цорка, більше довіряти-
муть юним гравцям. З огляду на вік 
Андрія (восени йому виповниться 29) 
та його давню мрію пограти на Тума-
ному Альбіоні, «Вест Хем» — непога-
ний варіант для нього. Тим більше що 
власники «молотків» запросили екс-
тренера «Ман. Сіті» та «Реала» Ману-
еля Пелегріні (брав «золото» АПЛ iз 
«синіми»).

 Близький до зміну клубу й Олек-
сандр Зінченко — вихованцем «Шах-
таря», який у минулому сезоні відібі-
гав за «Сіті» 14 матчів на позиції ліво-
го захисника, цікавиться «Ньюкасл», 
а «Вулверхемптон» нібито готовий за-
платити за нього 12-16 мільйонів фун-
тів. Повідомляється, що долю україн-
ця вирішить наставник чемпіонів Анг-
лії Пеп Гвардіола, але сам Зінченко не 
проти залишитись у Манчестері.
 Продовжить виступи в іспанській 
Сегунді Роман Зозуля — 28-річний на-
падник на рік продовжив контракт з 
«Альбасете». Екс-форвард «Динамо» 
і «Дніпра» після невдалого періоду в 
«Бетісі» реанімував кар’єру в складі 
«чорно-білих» — у тридцяти матчах 
відзначився дев’ятьма голами. ■

Оксана ПРОДАНЧУК

 Віталій Кличко проведе бій-
реванш проти Леннокса Льюїса. 
Така новина просто сколихнула 
боксерський світ і викликала ве-
ликий подив, адже екс-спортсме-
нам уже по 46 років, вони давно 
зав’язали з боксом! Про який бій 
мова?! Але все виявилося набага-
то простіше: це буде виставковий 
бій у рамках конгресу Всесвіт ньої 
боксерської ради, який пройде в 
Києві восени.
 Таку грандіозну подію Ук-
раїна прийме вперше, водночас 
до столиці завітають такі ле-
генди світового боксу, як Майк 
Тайсон, Леннокс Льюїс, Еван-
дер Холіфілд та багато інших.
 Так званою «вишенькою на 
торті» стане зустріч у ринзі Ві-
талія Кличка та його одвічно-
го суперника Леннокса Льюїса. 
Всі пам’ятають, чим закінчи-
лося їх протистояння у далеко-
му 2003-му. Драматичний поє-
динок, пізніше визнаний «боєм 
десятиліття в суперважкій вазі», 
був зупинений лікарем через роз-
січення у Віталія. На момент зу-
пинки українець вигравав на 

картах усіх трьох суддів iз ра-
хунком 58:56. Відразу після бою 
Леннокс пообіцяв Віталію матч-
реванш, але не дотримав свого 
слова і через кілька місяців ого-
лосив про завершення професій-
ної боксерської кар’єри.
 Не слід забувати про харак-
тер нинішнього бою, він буде но-
сити лише комерційний харак-
тер, адже екс-боксери вже не в 
тому віці, щоб серйозно повер-
татися до рингу.
 А от фінальний поєдинок 
новоствореної Всесвітньої бок-

серської суперсерії між україн-
цем Олександром Усиком та 
росіянином Муратом Гассіє-
вим, котрий має відбутися 21 
липня в Москві, хоч і справж-
ній, але теж має певний комер-
ційний характер. Адже поясни-
ти інакше рішення про перене-
сення бою на територію супер-
ника не можливо. 
 Для нашого Олександра Уси-
ка боксувати на території про-
тивника не в новинку: всі свої 
чемпіонські пояси він завойову-
вав у лігві ворога, тому фактор 

чужих трибун не повинен стати 
на заваді для нього.
 «Найголовніше — щоб Саш-
ко боксував iз тверезою голо-
вою і не намагався вразити пуб-
ліку. Усик може боксувати так, 
що він, як кажуть, зводить Гас-
сієва в школу. Головне — не би-
тися, як iз Брієдісом, тоді це 
може бути проблематично. А 
якщо Саша буде з тверезою голо-
вою, то він може виграти в будь-
кого», — сказав колега Усика по 
олімпійській збірній Олександр 
Гвоздик.
 Олександр повністю відно-
вився після травми руки й ак-
тивно готується до свого найваж-
ливішого поєдинку в кар’єрі, на 
кону котрого стоятиме одразу 
чотири чемпіонські пояси. До 
слова, допомагає йому в цьому 
вищезгаданий Гвоздик, який во-
сени — після 4,5 року професіо-
нальної кар’єри — нарешті про-
веде титульний поєдинок за 
звання чемпіона світу.

 «Форма Усика просто приго-
ломшлива», — написав на своїй 
сторінці в Instagram промоутер 
українця Олександр Красюк.
 Звісно, шанувальники Уси-
ка сподіваються, що вже 21 
липня він стане абсолютним 
чемпіоном «крузервейту» та 
володарем омріяного Кубка Мо-
хаммеда Алі. Головне, щоб бій 
був чесним і розмови після ньо-
го були винятково спортивного 
характеру.
 Вміє заінтригувати публіку і 
чемпіон світу за версією WBA в 
легкій вазі Василь Ломаченко, 
який не так давно переніс опе-
рацію на плечі. 
 Українець виклав у соціаль-
ній мережі відео з підписом: 
«Ну що, я повертаюся 25 серп-
ня в бій. Як ви думаєте, хто на-
ступний суперник?».
 Очікується, що суперником 
Ломаченка буде чемпіон світу 
за версією WBO Раймундо Бель-
тран. ■

БОКС

Виставкове повернення
Перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу Олександр Усик 
набрав приголомшливої форми; готується до виходу в ринг і його 
іменитий куратор

■

Віталій Кличко та Леннокс Льюїс готуються провести восени 
виставковий бій у Києві.
Фото з сайта liga.net.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Новi виклики
Ярмоленко переходить у «Вест Хем», а «Динамо» 
шукає підсилення у Південній Америці 

■

Після чемпіонського сезону в «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко (ліворуч) може 
продовжити кар’єру у складі новачка АПЛ.
Фото з сайта tribuna.com.

❙
❙
❙

Футбол
 Після істерії, котра піднялася в Росії після відеопромови членів хорватської збірної, 
колишніх київських динамівців — захисника Домагоя Віди та одного з помічників голо-
вного тренера Огнєна Вукоєвича, в котрій вони виголосили гасло «Слава Україні», феде-
рація футболу Хорватії вирішила відрахувати останнього з табору національної команди.

«Формула-1»
 На останніх двох етапах  Гран-прі Австрії та Великої Британії  чинний чемпіон світу 
Льюїс Хемілтон неодмінно займав у гонках нижчу від свого головного конкурента Се-
бастьяна Феттеля позицію. Не змігши завершити гонку на автодромі «Шпільберг», лі-
дер «Мерседесу» вже тоді був змушений поступитися місцем на вершині загального 
заліку пілотів опоненту з «Феррарі», котрий завершив австрійський етап третім і отри-
мав мінімальну очкову перевагу в проміжному протоколі. У Сільверстоуні Феттель до-
датково наростив перевагу в боротьбі за чемпіонський титул, вигравши домашній для 
Хемілтона Гран-прі. ■

ХРОНІКА■
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Христина Стуй: Олімпійська медаль — ціль кожного спортсмена
Бронзова призерка літніх змагань у Лондоні-2012 руйнує стереотип про те, що спринт — це дисципліна 
темношкірих спортсменів
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Зустрічаються двоє друзів:
 — Ти чого такий похмурий?
 — Знову з тещею посварився.
 — Чого?
 — Я помив свої черевики над 
ванною, а пiзнiше чую тещин голос:
 — Звідки у ванні пісок?
 — Із вас сиплеться.

* * *
 — Скажіть, що змушує вас на-
пиватися щодня?
 — Нічого не змушує, я доброво-
лець.

* * *
 Секретарка скаржиться подрузi 
на начальника: 
 — Позавчора подарував менi 
кольє зi смарагдами, вчора купив 
норкову шубу, а сьогоднi зробив 
пропозицiю. 
 — От негiдник, економити по-
чав.

* * *
 — Бабусю, я доїду до централь-
ного ринку?
 — Ні.
 Пасажир виходить на наступ-
ній зупинці. Бабуся, крекчучи, вмо-
щується на його місце:
 — А я доїду.

* * *
 — Скажіть, а коли ви зацікави-
лися парашутним спортом?
 — Чесно кажучи, коли побачив, 
що горить і другий двигун.

* * *
 Приходить товста жінка в спор-
тивний магазин і гордо питає у про-
давця:
 — Я хотіла б подивитися на ку-
пальник, який би менi пiдiйшов.
 Продавчиня, уважно оглянув-
ши її:
 — Я теж.

По горизонталі:
 1. Найдорожча у світі пряність. 
4. Місце для ув’язнення. 9. Скруче-
ний рулетом рис з іншими інгредієн-
тами як частина суші. 10. Прито-
ка Волги. 11. Одне із п’яти «С», яке 
підвищує рейтинг видання. 13. Ши-
рока проїзна дорога. 14. Один із ві-
домих українських банків, який збан-
крутував. 15. «Цар-...» — одна з 
найвідоміших картин Катерини Бі-
локур, викрадена в Парижі. 16. Фут-
ляр для небіжчика. 20. Те, що кида-
ють у воду, щоб приховати злочин. 
22. Ім’я біблійного героя, який допо-
міг Ісусу Христу нести хрест на Гол-
гофу. 23. Складова частина чого-не-
будь. 24. Ім’я в інтернеті. 26. «Наро-
дився ... на санях в лемківськім міс-
течку Дуклі» (Богдан-Ігор Антонич). 
27. Ім’я друга Путіна, поставленого 
президентом Чечні. 28. Перевізник 
із поверха на поверх у готелі.
 По вертикалі:
 1. Копчена риба в олії, з якої ви-
ходять смачні бутерброди. 2. Грубе 
порушення правил у спорті. 3. Стан 
надзвичайного нервового збуджен-
ня, коли людина не тямить, що ро-
бить. 5. Лев із кіноказки «Хроніки 
Нарнії». 6. Автор романів «Ім’я тро-

янди» та «Маятник Фуко». 7. Гірська 
вершина, розташована в Туреччині, 
але яка є символом Вірменії. 8. Ко-
роткий ніж із грубим лезом. 11. Лін-
за в окулярах. 12. Мінерал темно-
синього кольору, з якого виготовля-
ють різні прикраси. 17. Пристрій для 
копіювання документів у комп’ютер. 
18. Одна з головних героїнь мульти-
ка про фіксиків. 19. Зимовий птах. 
21. Жіноче ім’я. 22. Пес, герой по-
пулярного мультика. 25. Хрещений 
доньки чи сина. 26. Одиниця інфор-
мації в комп’ютері. ■
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Славко ФЕРТ

 У Голлівуді засяяла нова ук-
раїнська зірка, повідомляє на 
своєму сайті «Голос Америки». 
Цього року на великому екрані 
з’явилося аж два голлівудські 
фільми, де знялася 20-річна Іван-
на Сахно. Останні три роки ця юна 
українська акторка активно будує 
свою кар’єру в США. І досить ус-
пішно.
 Упевнена в собі, молода й ам-
бітна — таких в Америці люблять. 
Серйозно про талант Іванни заго-
ворили зовсім нещодавно, опісля 
ролі у фантастичному фільмі «Ти-
хоокеанський рубіж: Повстання». 
Картина щойно завершила світо-
вий прокат і зібрала майже 300 
мільйонів доларів. Українка зіг-
рала там роль кадета Вікторії.
 Іванна Сахно народилася у 
Києві в сім’ї «кіношників» — ре-
жисера Галини Кувивчак-Сах-
но та оператора Анатолія Сахна. 
Має старшого брата Тараса. У ди-
тинстві дівчинка мріяла стати фі-
гуристкою й навіть таксистом, але 
врешті пішла в актриси. В Україні 
Іванна стала відомою після появи 
в першому україномовному сіт-
комі «Леся’Рома» (2005—2008) 
та згодом у фільмі «Іван Сила» 
(2013).
 У віці 15 років Іванка разом із 
батьками переїхала в Лос-Андже-
лес і з 2013 року там живе й пра-
цює. У Голлівуді Сахно вперше 
заявила про себе  — після ролі у 
малобюджетному фільмі Томаса 
Данна «Дерево тіл» (2017). У 2017-
му вийшла ще одна малобюджет-
на голлівудська стрічка за участю 
дівчини — науково-фантастич-
ний фільм жахів «Забрати назад 
не можна». Засвітитися вдалося. 
«Що таке бути українською дів-
чинкою, яка приїхала в Лос-Анд-
желес? Я спочатку брала всі кас-
тинги, які тільки мені давали», 
— згадує Іванна. Дівчина каже: 
опісля ролі у «Тихоокеанському 
рубежі» її кар’єра стрімко злеті-
ла. Вже були і перші папараці і 
червоні доріжки. 
 А на черзі — прем’єра нової 
стрічки за участю Іванни Сахно. 
Йдеться про голлівудський блок-
бастер «Шпигун, який кинув 
мене» (2018), де її екранною пар-
тнеркою є інша колишня киянка 
Міла Куніс. Фільм вийде на вели-

кі екрани 3 серпня. «Такі проек-
ти, вони, звичайно, відкривають 
двері в інші проекти, і відкри-
вають уже двері на зустрічі 
з режисерами, з якими ти 
раніше не міг зустрітися», — 
каже Іванна.
 Кар’єра 20-річної Іванни в 
Голлівуді розвивається стрім-
ко. Сьогодні вона вже не хо-
дить на всі підряд кастинги, 
а спочатку отримує сценарії, 
читає їх і вирішує: погоджува-
тися на роль чи ні. Вона знайо-
ма з багатьма зірками Голлівуду і 
працює з ними на одному знімаль-
ному майданчику. 
 Наразі дівчина продовжує 
вдосконалювати свою англійсь-
ку, адже без довершеного в о -
лодіння нею розра-
ховувати на успіх у 
Голлівуді не варто. 
«Мені треба ідеально 
розмовляти англій-
ською мовою, щоб 
донести свою дум-
ку до людей. Я дуже 
пишаюся своєю 
Батьківщиною — 
Україною, частин-
ка якої — назавж-
ди в мені, і стара-
юся якомога біль-
ше розказувати 
людям про свою 
країну, розпо-
відати, що від-
б у в а є т ь с я 
саме зараз 
в політиці 
і що від-
б у в а л о -
ся рані-
ше, про 
історію, 
про зви-
чаї і тра-
д и ц і ї » , 
— ділить-
ся Іванна. 
Дівчина як 

може підтримує свою 
країну з-за океану. 
Наприклад, у 2016 

році на червоній 
доріжці Кан-

нського фес-
тивалю вона  
з’явилася з 
табличкою на 
захист ув’яз-
неного в Росії 
режисера Оле-

га Сенцова... ■

МОЛОДА КРОВ

Наші люди в Голлівуді 
Українська акторка здобуває популярність 
на «фабриці мрій»

■

Іванна Сахно. ❙

12 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гро-
за. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень 
+27...+29.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень 
+25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +28...+30.

10 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 22-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+13...+15, удень +22...+24.
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