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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,446 грн 

1 € = 30,862 грн

1 рос. руб. = 0,416 грн

Мир — лише після капітуляції

 На папері в Україні — 1311 

козацьких організацій, але 

«живих» — у рази менше

Українська сторона не погодилася 

на пропозицію «Газпрому» щодо 

підписання з ним мирової угоди і 

збільшила суму позову до 12 млрд. 

доларів

стор. 6» стор. 5» стор. 8»

У Швеції горить 

ліс, у Латвії — ліс 

і торф’яники

Спека випалює 
Європу

стор. 14»

Перемоги Усика в Москві над Гасієвим в Україні чекали всі — від малого до великого. 
Фото з сайта 112.ua.

❙
❙

«Будуючи державу, треба 
брати краще із 

козацької доби»

Героїчна історія
Здолавши в Москві російського візаві, Олександр Усик став 
абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі



ВІВТОРОК, 24 ЛИПНЯ 20182 ІнФорУМ
«Незважаючи на жорстокість репресивної машини Росії рух опору на півострові триває силами 
окремих людей, які публічно підтримують Україну й таким чином спростовують твердження 
російської пропаганди, що «всі кримчани добровільно пішли до Росії». 

(зі звернення активістів до Президента України)

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕФОРМИ

Громадою 
утричі легше
Після об’єднання бюджет 
зріс до 25 мільйонів 
гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 Днями на Черкащині про приєд-
нання до Ротмістрівської об’єднаної 
територіальної громади, котра рік 
тому вже згуртувала навколо себе 
Куцівку, Ковалиху та Мельниківку, 
заявили ще п’ять населених пунктів 
— Ташлик, Санжариха, Самгородок, 
Макіївка та Будо-Макіївка. Про це 
«Україні молодій» повідомила Оле-
на Ковальська, головний спеціаліст 
департаменту регіонального роз-
витку Черкаської облдержадмініст-
рації. За її словами, за ініціативою 
сільських голів Ташлика, Санжари-
хи, Макіївки та Самгородка громади 
цих сіл надали згоду на приєднання 
до Ротмістрівської ОТГ. Після цьо-
го на сесіях сільських рад депутати 
проголосували за підтримку такого 
рішення.
 «Тепер ці села подали свої розпо-
рядження та рішення у Ротмістрівсь-
ку ОТГ, аби тамтешні депутати дали 
згоду на таке приєднання», — пояс-
нює пані Олена. За законом, об’єднана 
територіальна громада не має права 
відмовити цим населеним пунктам 
у приєднанні, інакше вона втратить 
право на державну допомогу.
 Після прийнятого рішення ОТГ 
документи про приєднання підуть в 
ОДА, потім у селах проведуть останні 
сесії, і матеріали будуть спрямовані в 
ЦВК для призначення виборів місце-
вих депутатів. 
 Як зазначає заступник голови 
Черкаської ОДА Ярослав Березань, 
наразі ще три об’єднані територіаль-
ні громади Шевченкового краю чека-
ють на призначення перших виборів. 
Відповідні звернення вже направили 
до ЦВК. Такий об’єднавчий приріст 
продемонструвала Черкащина тіль-
ки за минулий тиждень. Готують-
ся до проведення виборів Тернівська 
ОТГ Смілянського району, Леськівсь-
ка ОТГ Черкаського району та Плеш-
канівська ОТГ Золотоніського райо-
ну. Якщо ЦВК підтримає звернення 
громад, то вибори тут відбудуться в 
останню неділю жовтня.
 «Для тих громад, хто ухвалив чіт-
ке рішення про об’єднання, є дві ос-
новні дати в році, коли вони можуть 
перейти на якісно новий рівень жит-
тя та отримати статус повноцінної те-
риторіальної громади офіційно, — ос-
тання неділя квітня та остання неді-
ля жовтня, — говорить Ярослав Бе-
резань. — Зараз готуємо громади, які 
підуть саме на жовтневі вибори. Нині 
маємо таких вісім. Певен, що ми ут-
римаємо цю позитивну динаміку».
 Нині на Черкащині вже створено 
і успішно працюють 26 об’єднаних 
територіальних громад. Володимир 
Ховайба, голова Ротмістрівської ОТГ 
Смілянського району, каже: після 
об’єднання доходи бюджету очолю-
ваної ним громади на цей рік скла-
дають понад 25 млн. грн., що втри-
чі більше, ніж було до того, як села 
згуртувалися. Отож громада нині 
ремонтує дороги, проводить реконс-
трукцію вуличного освітлення, вста-
новлює камери відеоспостереження, 
ремонтує приміщення, купує меб-
лі, комп’ютерну техніку, встанов-
лює дитячі та спортивні майданчи-
ки, утеплює приміщення. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Війна вбиває і калічить 
не лише солдатів на пере-
довій, а й мирних жителів, 
які волею долі опинилися 
поблизу зони бойових дій. 
Яскравим підтвердженням 
цього є трагедія, що стала-
ся цими вихідними з двома 
жителями Мар’їнки. Двоє 
чоловіків, 45 та 43 років 
(господар помешкання ра-
зом із товаришем), приї-
хали до будинку, в якому 
тимчасово не проживають, 
щоб перевірити, чи все на 

місці, адже через постій-
ні обстріли «цивільних» 
територій чоловік i його 
родина тимчасово мешка-
ють у родичів. 
 Один із чоловіків насту-
пив на подвір’ї на невідо-
мий предмет, у результаті 
чого стався вибух. Обидва 
отримали осколкові пора-
нення. Завдяки пильності 
сусідів постраждалих 
транспортовано до мед-
закладу Курахового. Їх-
ньому життю наразі нічо-
го не загрожує. За фактом 
відкрито кримінальне про-

вадження за ст. 258 «Те-
рористичний акт» Кримі-
нального кодексу Украї-
ни.
 Безпосередньо на фрон-
ті впродовж 22 липня си-
туація залишалася кон-
трольованою. Против-
ник так і не дотримується 
«хлібного» перемир’я — 
15 разів відкривав вогонь 
по позиціях наших військ. 
Щоправда, важке озброєн-
ня не застосовували.
 Російські окупацій-
ні війська вели приціль-
ний вогонь по захисни-

ках Кримського, Новоо-
лександрівки, Зайцевого, 
Авдіївки, Старогнатівки, 
Мар’їнки, Лебединського, 
Талаківки, Гнутового, Во-
дяного, Майорська та Ши-
рокиного. Внаслідок бойо-
вих дій ворога один наш 
військовослужбовець от-
римав поранення. За дани-
ми розвідки, двоє окупан-
тів отримали поранення.
 Додамо, що за розпо-
рядженням Командувача 
об’єднаних сил генерал-
лейтенанта Сергія Нає-
ва створено підрозділи бо-
ротьби з бронеоб’єктами 
та укріпленнями ворога. 
Ще наприкінці червня з 
особовим складом прове-
дено заходи злагодження 
та вдосконалення навче-
ності. Тож у разі потреби 
підрозділи готові викону-
вати бойові завдання. ■

Ірина КИРПА

 Активісти боротьби за 
український Крим, а та-
кож за свободу всіх не-
законно арештованих та 
позбавлених волі україн-
ців звернулися до Пет-
ра Порошенка з прохан-
ням присвоїти звання Ге-
роя України Володими-
ру Балуху — засудженому 
за вивішування українсь-
кого прапора над власним 
обійстям, котрий відмо-
вляється від їжі понад 120 
днів поспіль та не має на-
міру здаватися. У публіч-
ній заяві від імені грома-
ди кримчан до глави де-
ржави, датованій 22 лип-
ня, йдеться: «Незважаючи 
на жорстокість репресив-
ної машини Росії, рух опо-
ру на півострові триває си-
лами окремих людей, які 
публічно підтримують 
Україну й таким чином 
спростовують твердження 
російської пропаганди, що 
«всі кримчани добровіль-
но пішли до Росії». 

 Підписанти нагадали 
Петру Порошенку про тра-
гічну долю простого крим-
ського фермера, жителя 
села Серебрянка Роздоль-
ненського району Володи-
мира Балуха, який четвер-
тий рік, практично один 
на один, бореться з росій-
ською репресивною сис-
темою в Криму, жертвою 
якої він став після того, 
як публічно вивісив пра-
пор України над своїм бу-
динком. 
 Під відкритим листом 
Президенту України стоять 
понад двiстi підписів. Се-
ред підписантів такі відо-
мі та шановні у Криму осо-
бистості, як архієпископ 
Сімферопольський i Крим-
ський Української право-
славної церкви Київсько-
го патріархату Климент, 
голова ГО «Кримський 
центр ділового та куль-
турного співробітництва 
«Український Дім» Сер-
гій Ковальський, голова 
Кримської філії Науково-
го товариства імені Тараса 

Шевченка Петро Вольвач, 
генеральний директор ДП 
«Національний видавниц-
тво» Андрій Щекун та ба-
гато інших небайдужих 
мешканців окупованого 
Росією півострова Крим.
 Активісти нагадали, 
що за останні роки зван-
ня «Герой України» ста-
ло предметом купівлі-про-
дажу для кумів, братів, 
сватів, а часом й відвертих 
корупціонерів, які своїми 
діями швидше дискреди-
тували Україну на світовій 
арені, аніж робили для неї 
щось корисне. 
 На думку кримчан, 
прийшов час наповни-
ти це звання позитивним 
змістом, проявити повагу 
тим людям, які, ризикую-

чи власним життям, під-
тримують Україну заради 
її незалежного європейсь-
кого майбутнього. 
 Із 2014-го й донині зван-
ня «Герой України» було 
присвоєно лише двом гро-
мадянам України з Кри-
му, посмертно: кримсь-
котатарським активістам 
Решату Аметову та Сергію 
Кемському.
 Нагадаємо, що понад 70 
патріотів України перебу-
вають у тюрмах російсь-
ких окупантів за надума-
ними вироками. Українсь-
кий режисер Олег Сенцов 
мужньо продовжує голо-
дування вже 72-й день, а 
Володимир Балух відмо-
вляється від їжі понад 120 
днів. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Безпрецендентним по-
каранням можна вважа-
ти вирок грецького суду  
двом українцям: Сергію 
Шваюку та Петру Литвин-
чуку. Їх у Греції засудили 
до 180 років ув’язнення за 
перевезення нелегальних 
мігрантів — таку шокую-
чу для родин новину пові-
домила перекладачка про-
куратури грецького міста 
Пірей Лідія Костів.
 Проте рідні ув’язнених 
запевняють, що  злочин 
Сергій і Петро скоїли при-
мусово. Зокрема, матір 
Петра Литвинчука роз-
повіла, що хлопці поїха-
ли в Туреччину на робо-
ту помічниками капітана 
на прогулянковій яхті, а  
працедавці змусили їх пе-

ревозити на яхті мігран-
тів. Мати додає, що невідо-
мі озброєні люди погрожу-
вали сину та його товари-
шу фізичною розправою у 
випадку невиконання  «до-
ручень».
 Згідно з грецьким зако-
нодавством, чоловіки вчи-
нили правопорушення од-
разу за кількома стаття-
ми: незаконний перетин 
кордонів країн Євросою-
зу, створення небезпеки 
для життя людей через пе-
ревантаження яхти і від-

сутність рятувальних за-
собів. Більше того, при за-
триманні ні у Петра, ні у 
Сергія не було документів 
на керування яхтою.
 Адвокат українців За-
харіяс Кессес розповів, 
що, крім Петра Литвин-
чука і Сергія Шваюка, на 
яхті були ще 63 нелегальні 
мігранти. «При оголошен-
ні вироку за кожного неле-
гального мігранта можуть 
додавати 10-15 років. Спо-
чатку їм загрожувало... 
630 років за ґратами».

 Сергій Шваюк — фрон-
тмен івано-франківського 
гурту «Перкалаба», який 
відомий піснями карпат-
ською говіркою («Дідо-
бородати» — одна з них). 
Продюсер колективу — 
Оркестру радості і щас-
тя Familia Perkalaba Олег 
Мох Гнатів написав у соц-
мережі: «Наш вокаліст 
і трубач Сірьога Sergiy 
Shvayuk сидить зараз у 
грецькій тюрмі... Боре-
мось, разом iз нами бореть-
ся міжнародний юрист 
Ігор Руденко... Почитай-
те і подумайте за пацанів 
добре, спільна енергія до-
помогає. Кому не трудно, 
то і помоліться, бо сроки 
ломляться бєшені, але ми 
віримо та надіємось. Па-
цани не заслуговують цьо-
го». ■

НА ФРОНТІ

Міни жертв не вибирають
У Мар’їнці в результаті вибуху травмовано двох мешканців

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Не пішли до Росії
Активісти ініціюють присвоєння звання 
Героя України Володимиру Балуху

■

Володимир Балух голодує понад чотири місяці.❙

ІНЦИДЕНТ

ДідобороДати
180 років ув’язнення замість  630  

■



Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Лише розпочалася вступна кам-
панія — абітурієнти масово почали зда-
вати документи до вишів. І правоохо-
ронцям є робота — затримують нечис-
тих на руку викладачів. Лише за день 
18 липня працівники територіальних 
управлінь захисту економіки Нацп-
оліції взяли «під білі рученьки» пра-
цівників закладів вищої освіти Чер-
каської, Сумської та Одеської областей 
під час одержання ними неправомірної 
вигоди. 
 В Одесі оперативники обласного уп-
равління захисту економіки Нацполіції 
спільно з працівниками прокуратури об-
ласті задокументували злочинну діяль-
ність посадових осіб однієї з академій. 
Декан та завідувач лабораторії вимага-
ли від трьох абітурієнтів 5 тис. доларів. 
За вказану суму працівники освіти по-
обіцяли допомогти майбутнім студен-
там із вступом до навчального закла-
ду. Затримали горе-освітян саме під час 
одержання хабара.
 Окрім 5 тисяч доларів, які фігуранти 
отримали як неправомірну вигоду, пра-
воохоронці вилучили чотири конверти, 
в яких були зазначені прізвища інших 
абітурієнтів. У них було 2,6 тис. доларів 
i 2,5 тис. гривень.
 За успішне складання вступних іс-
питів i зарахування до навчального за-
кладу декан одного з інститутів Чер-
кащини вимагав від абітурієнта понад 
5 тис. гривень. Затримали декана пра-
цівники Управління захисту економіки 
в Черкаській області Нацполіції, слідчі 
Уманського відділу поліції під процесу-

альним керівництвом Уманської місце-
вої прокуратури.
 Заступник директора вишу на Сум-
щині вимагав за вирішення аналогіч-
ного питання 10 тисяч гривень. Під час 
одержання першої частини хабара в 
2 тис. гривень посадовця затримали опе-
ративники Управління захисту еконо-
міки в Сумській області НП під проце-
суальним керівництвом Охтирської про-
куратури.

 Кримінальні провадження відкрито 
за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою) Криміналь-
ного кодексу України. Всім нечистим 
на руку освітянам загрожує покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на строк 
від 5 до 10 років iз позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю строком до трьох років, 
із конфіскацією майна. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському обласному краєзнав-
чому музеї виставили для огляду рідкіс-
ний експонат — парфуми, яким майже 
90 років. Тепер сучасне покоління може 
на власні очі побачити, яким одеколо-
ном, а ще якою пудрою та яким милом 
користувалися у 30-ті роки минулого 
століття передовики виробництва. І то 
не щодень.
 «Парфумерний сувенірний набір 
1930-х років складається з парфумів, 
одеколону, пудри та мила «Мімоза», що 
вкладені в картонну коробку. Цим набо-
ром було нагороджено Євгенію Данилів-
ну Коваль — учасницю стахановського 
руху періоду перших п’ятирічок на Го-
родищенському цукровому заводі», — 
розповідає молодший науковий спів-
робітник Черкаського краєзнавчого му-
зею Ірина Мірошник.
 У ті роки в Радянському Союзі роз-
горнули рух за особисту гігієну. В часі 

він збігся зі стахановським рухом. Тож 
передовиків і ударників, які мали бути 
й взірцем культурності, нагороджували 
подарунками від Московської держав-
ної парфумерної фабрики ТЭЖЭ. Цю 
абревіатуру часто розшифровували, як 
«Тайна Женщины», насправді ж це було 
скорочення від «Трест Жиркость». ■
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Перевізник 
— не в Лету
Запроваджують щільне 
патрулювання нарядами 
поліції місць концентрації 
ДТП
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Автошляхи України нагадують поле 
битви, адже ні для кого не є новиною, 
скільки щодня трапляється дорожньо-
транспортних пригод, які калічать і вби-
вають людей. Лише 20 липня в чотирьох 
ДТП загинула 21 людина!
   Аби вкотре вплинути на безпеку паса-
жирів на автошляхах України, найближ-
чим часом буде розроблено відповідний 
план i заходи з його реалізації. Одним із 
таких профілактичних заходів стане від-
працювання під умовною назвою «Пере-
візник». Про це перший заступник Го-
лови Нацполіції В’ячеслав Аброськін 
повідомив наприкінці минулого тижня 
під час відеоселекторної наради під голо-
вуванням першого заступника міністра 
внутрішніх справ України Сергія Ярово-
го. У нараді взяли участь керівники Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій, 
Національної гвардії, обласних i струк-
турних підрозділів Нацполіції.
 Керівництвом МВС і Нацполіції пе-
ред підпорядкованими органами постав-
лено низку завдань, зокрема, щодо по-
силення профілактичної роботи з учас-
никами дорожнього руху. Особливу ува-
гу приділятимуть перевірці дотримання 
вимог ПДР і безпеки з боку перевізників 
на пасажирських маршрутах.
 Також під час наради керівництво 
МВС і Нацполіції доручило керівникам 
територіальних і структурних підроз-
ділів відомства негайно проаналізувати 
стан аварійності, визначити аварійно не-
безпечні ділянки автошляхів, насампе-
ред міжнародного та державного значен-
ня. При цьому особливу увагу необхідно 
звернути на причини та умови вчинення 
ДТП, зокрема з постраждалими.
 Для посилення безпеки учасників 
дорожнього руху буде запроваджено 
щільне патрулювання нарядами поліції 
місць концентрації ДТП, особливо в ніч-
ний і ранковий час. Це дасть змогу ефек-
тивнiше забезпечити безпеку людей на 
дорозі, а в разі необхідності — своєчас-
но та ефективно надати допомогу учас-
никам дорожнього руху.
 Водночас поліція проведе додаткове 
обстеження автошляхів для перевірки 
стану дорожнього покриття, розмітки, 
наявності дорожніх знаків, нерухомих 
об’єктів, які ускладнюють дорожній 
рух. Про всі виявлені недоліки право-
охоронці інформуватимуть місцеві ор-
гани виконавчої влади та служби авто-
мобільних доріг.
 Нагадаємо, що голова Нацполіції 
України Сергій Князєв уже ініцію-
вав проведення аналогічних профілак-
тичних заходів на автодорогах Украї-
ни через резонансні ДТП, що сталися у 
квітні цього року. Під час їх проведен-
ня, фактично до початку липня, поліція 
перевірила понад 185 тис. транспортних 
засобів, що їх використовують для пере-
везення пасажирів. Поліцейські вияви-
ли 2929 технічно несправних автобусів, 
а також понад 26,5 тис. порушень, до-
пущених водіями пасажирського транс-
порту. Найсуттєвiшими серед них є ке-
рування транспортом у стані сп’яніння 
(83 факти), створення аварійної обста-
новки (42), порушення правил проїзду 
залізничних переїздів (22). Крім того, 
поліцейські зафіксували 977 випадків 
керування транспортом без необхідних 
документів, 6166 фактів перевезення 
пасажирів понад встановлену кількість, 
а також виявили 1098 автобусів, що не 
пройшли обов’язковий технічний ог-
ляд. ■

■

Парфумерний сувенірний набір 1930-х років
 — для передовиків виробництва.
Фото музею.

❙
❙
❙

ОВВА!

Стахановці-
гігієністи
У краєзнавчому музеї 
можна побачити парфуми, 
яким майже 90 років

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Після капітального ремон-
ту три школи на Харківщині 
стануть місцем, куди діти хо-
дитимуть із задоволенням. 
Краснопавлівська школа у 
Лозівському районі, Зміївсь-
кий ліцей та Олексіївська 
школа на Первомайщині піс-
ля проведеної реконструкції 
повністю відповідатимуть 
стандартам сучасного нав-
чального закладу. Як пові-
домив заступник директора 
Департаменту капітального 
будівництва ХОДА Володи-
мир Норчак, у ході модерні-
зації використовуватимуться 
новітні методи будівництва. 
А відтак, шкільний простір 
стане більш комфортним, 
функціональним і привабли-
вим для дітей. 
 Подібні проекти під назвою 

«Нова школа» наразі реалізу-
ються по всій країні. Харків-
щина отримала в рамках цієї 
програми 73 мільйони субвен-
ції з державного бюджету — і 
планує модернізувати шість 
шкіл. Проекти ще минулого 
року брали участь у конкурсі 
на фінансування з ДФРР — 
Державного фонду регіональ-
ного розвитку.
 Три перших будуть здані 

в експлуатацію 1 вересня. 
Всі кошти підуть на підви-
щення кваліфікації педа-
гогів, закупівлю сучасного 
комп’ютерного обладнання 
та нових меблів. Гроші були 
пропорційно розділені між 
містами та районами області. 
Наприклад, Харків отримав 
23 мільйони на оновлення ма-
теріально-технічної бази. 
 «Нова українська шко-

ла» — це не експеримент і не 
окремий пілотний проект, — 
повідомив заступник голови 
ХОДА Анатолія Бабічев. — 
Йдеться про комплексну про-
граму модернізації всіх нав-
чальних закладів, після ре-
алізації якої першокласники 
навчатимуться за новою кон-
цепцією. Це дуже багато чого 
вимагає від влади, від органів 
управління освітою, від бать-
ків, від учителів, адже нова 
українська школа — це не 
лише назва, це нова сутність 
навчального процесу».
 На Харківщині до почат-
ку нового навчального року 
збільшиться кількість опор-
них шкіл і з’являться нові 
комп’ютеризовані класи, — 
повідомив чиновник. До цьо-
горічного 1 вересня регіону 
вдалося закупити 14 шкіль-
них автобусів. ■

ОСВІТА

Ось і «Нова школа»
Харківщина за 73 мільйони гривень 
планує модернізувати шість навчальних 
закладів

■

НА ГАРЯЧОМУ

Такса для вступників
Тисячі гривень і доларів вимагають від абітурієнтів

■

Наживатися на вступниках бажаючих немало.❙
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Як змінилися норми щодо 
виїзду при наявності боргу 
зі сплати аліментів?
 Уже з лютого батьки, які 
проживають iз дитиною, от-
римали змогу без перешкод 
виїжджати за кордон iз дити-
ною, якщо другий iз батьків 
має заборгованість з алімен-
тів 6 і більше місяців.
 У новому пакеті ми пішли 
ще далі.
 Безперешкодно поїхати з 
дитиною в іншу країну мож-
на буде, якщо той iз батьків, 
який проживає окремо, має 
заборгованість з аліментів чо-
тири місяці. А для дітей з ін-
валідністю та тяжко хворих 
дітей цей строк скорочено до 
трьох місяців. Більше того, ці 
норми стосуються усіх поїз-
док, навіть тих, тривалість 
яких перевищує 1 місяць.
 Для виїзду за межі краї-
ни треба взяти у місцевому 
органі державної виконав-
чої служби Мін’юсту або у 
приватного виконавця довід-
ку про наявність заборгова-
ності. При перетині кордону 
пред’явити цю довідку спів-
робітникам прикордонної 
служби. 
 Якщо йдеться про виїзд iз 
хворою дитиною, а борг ста-
новить рівно три місяці, не-
обхідно також пред’явити до-
кументи, які підтверджують 
хворобу дитини.

Чи можна виїхати без 
дозволу другого з батьків, 
коли немає боргу зі сплати 
аліментів?
 Розробляючи другий па-
кет законів, ми передбачили 
можливість для батьків i ма-
терів безперешкодно виїха-
ти з дитиною за кордон стро-
ком до одного місяця для від-
починку, лікування, змагань 
чи навчання.
 Більше того, ми урівняли 
в правах обох батьків. Тобто 
з дитиною може виїхати як 
той iз батьків, iз ким живе ма-
люк, так і той, хто живе окре-
мо. Однак для цього слід ви-
конати певні умови.

Як вивезти дитину за 
кордон тому з батьків, хто 
проживає з дитиною?
 Перш за все хочу наго-
лосити, що вивезти дитину 
може лише мати чи батько, 
яка не перешкоджає друго-
му з батьків бачитися з ма-
люком і брати участь у вихо-
ванні свого сина чи доньки. 
За виконання першої умови 
достатньо поінформувати ре-
комендованим листом друго-
го з батьків про тимчасовий 
виїзд дитини за межі Украї-
ни. 

 У листі має бути вказано 
мету поїздки, куди їде дити-
на, а також на скільки поки-
дає територію України. Єди-
ний виняток iз цього правила 
— відсутність інформації про 
місце проживання другого з 
батьків. 
 При перетині кордону 
України прикордоннику не-
обхідно пред’явити рішен-
ня суду про визначення міс-
ця проживання дитини або 
відповідний висновок органу 
опіки і піклування.

Як вивезти дитину за 
кордон тому з батьків, хто 
проживає окремо?
 Для того, щоб скориста-
тися правом поїздки з малю-
ком за кордон, той iз бать-
ків, який проживає окремо 
від дитини, повинен належ-
но виконувати батьківські 
обов’язки і, що найголовні-
ше, — не мати заборгованос-
ті зі сплати аліментів.
 Батько чи мати, які про-
живають окремо, повинні 
отримати нотаріально пос-
відчену згоду того з батьків, 
iз ким живе дитина, на виїзд 
малюка за кордон. Для цьо-
го слід рекомендованим лис-
том надіслати відповідне 
звернення. Якщо дозвіл не 
наданий упродовж 10 днів 
iз моменту, коли ви отрима-
ли повідомлення про вру-
чення повідомлення, може-
те сміливо йти до суду. В по-
рядку спрощеного позовного 
провадження (за скороченою 
процедурою) суддя має роз-
глянути вашу заяву та на-
дати дозвіл на виїзд дитини 
за кордон без згоди другого з 
батьків.
 При виїзді з України при-
кордонникам треба буде по-
казати згоду другого з бать-
ків на вивезення дитини або 
відповідне рішення суду.
 Хочу наголосити, що по-
вернутися в Україну треба 
до завершення строку, який 
вказаний у дозволі або визна-
чений у рішенні суду. 

Яке покарання за порушення 
строку вивезення дитини?
 Аби збалансувати права 
й обов’язки батьків, ми вста-
новили реальну відповідаль-
ність для порушників. 
 За умисне порушення мі-
сячного строку встановле-
но адміністративну відпові-
дальність — штраф від 100 
до 200 неоподатковуваних 
мінімумів, а це від 1700 до 
3400 гривень. Окрім цього, 
такі батько чи мати втратять 
на рік право виїзду за кордон 
iз дитиною. ■

Олег Ляшко, народний депутат 
України, лідер Радикальної партії

 На минулій, 8-й, сесії Вер-
ховної Ради наша фракція Ра-
дикальної партії домоглася 
прийняття важливих законів у 
сфері соціального захисту вій-
ськових і ветеранів.
 1. Додаткові дні відпустки 
(Закон №2442-VIII)
 Відповідно до закону щоріч-
на відпустка для військово-
службовців, відпустка за сі-
мейними обставинами та з ін-
ших поважних причин, які 
надаються в особливий період 
під час дії воєнного стану, те-
пер будуть надаватись без ура-
хування часу, необхідного для 
проїзду в межах України до 
місця проведення відпустки та 
назад, але не більше двох діб в 
один кінець. 
 Закон набув чинностi 
27.06.2018 року.
 2. Вдосконалення окремих 
питань виплати ОГД інозем-
цям (Закон №2409-VIII)
 З квітня 2017 року розмір 
ОГД родині в разі загибелі вій-
ськовослужбовця або ж при 
отриманні інвалідності було 
збільшено. Однак поза дією за-
кону залишилися сім’ї інозем-
ців, які загинули в АТО, а та-
кож іноземці, які стали інвалі-
дами внаслідок участі в АТО. 
 Законом встановлено одна-
ковий розмір ОГД для всіх вій-
ськовослужбовців, у тому числі 
для іноземців, які на законних 
підставах проходять військову 
службу в ЗСУ за контрактом.
 Виплата родині в разі заги-
белі військовослужбовця-іно-
земця тепер становить 1 321 
500 грн. (750 прожиткових 
мін.). Розміри виплати при 
встановленні інвалідності вій-
ськовослужбовцю-іноземцю 
становить:  
 I група — 704 800 грн. (400 
прожиткових мін.)
 II група — 528 600 грн. (300 
прожиткових мін.) 
 III група — 440 500 грн. (250 
прожиткових мін.). 
 У разі часткової втрати пра-
цездатності — 123 340 грн. (70 
прожиткових мін.).
 Закон набув чинності 
16.05.2018 року.
 3. Деякі питання  прохо-
дження військової служби (За-
кон №2397-VIII) 
 Законом урегульовано пи-
тання звільнення військово-
службовців, які уклали конт-
ракти про проходження війсь-
кової служби до кінця особли-
вого періоду й отримали право 
на звільнення ще у 2017 році 
та у 2018 році. Тепер військо-
вослужбовці, які уклали конт-
ракт «до кінця особливого пе-
ріоду або до оголошення рішен-
ня про демобілізацію» та ви-
служили не менше 24 місяців, 
за їх бажанням можуть бути 
звільнені з військової служби 
не пізніше як через 3 місяці з 
дня набуття такого права.
 Законом також надано пра-
во залишатись на військовій 
службі військовослужбовцям, 
які отримали травми, пора-
нення чи інші ушкодження 
здоров’я під час участі в бойо-

вих діях. 
 Закон підвищує граничний 
вік (до 30 років) прийому гро-
мадян (у тому числі військо-
вослужбовців, які проходять 
військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особли-
вий період) на військову служ-
бу (навчання) курсантів ви-
щих військових навчальних 
закладів або військових нав-
чальних підрозділів вищих 
навчальних закладів.
 Також Законом скасова-
но необґрунтовані обмеження 
щодо служби жінок у військо-
вому запасі, тепер граничний 
вік перебування в запасі для 
жінок, як і для чоловіків, ста-
новить 60-65 років (залежно 
від звання).
 Закон набув чинності 
23.06.2018 року.
 4. Пенсія у разі втрати году-
вальника (Закон №2377-VIII) 
 Законом передбачено пра-
во на отримання пенсії у разі 
втрати годувальника не тільки 
для вихованців, учнів і студен-
тів навчальних закладів до до-
сягнення ними 23 років, а й для 
курсантів, слухачів військово-
навчальних закладів. Раніше 
діти загиблих (померлих), які 
є курсантами чи слухачами вій-
ськових вищих навчальних за-
кладів, були позбавлені мож-
ливості отримувати пенсію в 
разі втрати годувальника, що 
було дискримінацією та пору-
шенням їхніх прав.
 Закон набув чинностi 
22.06.2018 року.
 5. Питання встановлення 
інвалідності (Закон №2318-
VIII)
 Законом передбачено, що 
інвалідність встановлюється 
безстроково особам, у яких ам-
путовано кінцівки, особам з ін-
валідністю, у яких строк пере-
огляду настає після досягнення 
пенсійного віку, а також у разі 
наявності анатомічних дефек-
тів, інших необоротних функ-
цій органів і систем організму.
 Законом також передбаче-
но, що в разі, якщо особа, яка 
звертається для встановлення 
інвалідності, не може прибути 
на огляд (переогляд), то такий 
огляд (переогляд) здійснюєть-
ся вдома або в лікувальному за-
кладі, в якому перебуває особа.
 Закон набув чинностi 
06.04.2018 року.

 6. Забезпечення права на 
безкоштовну освіту (Закон 
№2300-VIII)
 За чинним законодавством 
учасники бойових дій можуть 
отримати підтримку від держа-
ви на здобуття освіти. Однак 
скористатися пільгою можна 
лише до досягнення 23 років. 
Вікове обмеження не дозволяє 
більшості учасників бойових 
дій використати надану пільгу. 
 Законом розширено коло 
учасників бойових дій та їхніх 
дітей, які мають право на де-
ржавну цільову підтримку для 
здобуття професійно-технічної 
та вищої освіти в державних i 
комунальних навчальних за-
кладах. Зокрема, особам, які 
брали безпосередню участь в 
АТО у складі добровольчих фор-
мувань, що в подальшому були 
включені до складу Збройних 
сил України та інших утворе-
них відповідно до законів Ук-
раїни військових формувань i 
правоохоронних органів, учас-
никам бойових дій на території 
інших країн та їхнім дітям. Та-
кож знято обмеження, відповід-
но до якого держава забезпечує 
державну цільову підтримку 
для здобуття професійно-тех-
нічної та вищої освіти лише до 
23 років. 
 Закон набуде чинності з 
01.01.2019 року.
 7. Виплата компенсації вій-
ськовослужбовцям за підвинай-
мання житла (Закон №2288-
VIII)
 Відповідно до Закону «Про 
соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів 
їхнiх сімей» право на отриман-
ня компенсації за оренду жит-
ла передбачено лише для осіб 
офіцерського складу. Сержан-
ти змушені сплачувати оренду 
житла зі свого житлового забез-
печення, що негативно впливає 
на мотивацію до проходження 
військової служби. 
 Закон передбачає надання 
компенсації за підвинаймання 
(винаймання) житла для війсь-
ковослужбовців рядового, сер-
жантського та старшинського 
складу.  
 Закон набув чинностi 
21.03.2018 року.
 Я і моя команда голосуємо 
винятково лише за ті закони, які 
захищають українців і роблять 
нашу країну сильнішою. ■

ЗА ЩО ГОЛОСУЄМО

Закони, якi роблять 
країну сильнiшою
Військові та ветерани — завжди у центрі моєї уваги!

■КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА 

Як поїхати 
з дитиною 
за кордон?
Відповідає міністр юстиції України 
Павло Петренко
 Пане міністре, нещодавно Верховна Рада прийняла дру-

гий пакет законів щодо прав дітей. Як я зрозуміла, ці зако-
ни ще не працюють. Коли вони почнуть працювати та як 

тоді можна буде виїхати з дитиною за кордон? 
Марія Павленко

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

У козацькому середовищі обрали єдино-
го гетьмана України — екс-депутата Юрія 
Кармазіна. Проте далеко не всі козацькі 
організації підтримують новопроголоше-
ного гетьмана. 
«УМ» звернулася до знаного громадсь-
кого й політичного діяча Валентина Со-
коловського, який очолює ГС «Об’єднане 
козацтво України», аби він поділився своїм 
баченням проблем, місця й ролі козацтва в 
сучасній Україні. Зауважимо, що Валентин 
Іванович — президент Федерації козаць-
кого двобою та Федерації контактного 
карате. Він — автор сотень монографій, 
брошур, статей, розвідок iз найактуальні-
ших питань сьогодення, соціально-еконо-
мічної тематики та військової сфери. 

«Колись були «козаками», але зараз 
— нічого не робимо»
 ■ Валентине Івановичу, яка, на вашу 
думку, роль козацтва сьогодні?
 — У 2012 році Янукович ліквідував 
укази, видані свого часу Президентом 
Кучмою, які стосувалися програм роз-
витку козацтва в Україні. Відверто ка-
жучи, тоді чимало козацьких організа-
цій створювали для того, аби працевла-
штувати військових-відставників. Хоча, 
безумовно, в цих організаціях було й ба-
гато людей, які хотіли наводити поря-
док у країні, допомагати суспільству. І, 
за великим рахунком, усі попередні ука-
зи президентів для розвитку козацтва ні-
чого путнього не дали. 
 Сьогодні починають питати: «А що 
ж таке сучасне козацтво?» Мами 16-17-
річних хлопців часто просять узяти їх-
ніх синів у козацтво, хочуть, аби їхні 
діти були причетні до ідеології, яка має 
давню історію, щоб мали духовний і фі-
зичний розвиток. Але щоб тренувати 
хлопців, треба перш за все мати зали. А 
де їх узяти? У містах усе викуплено, а в 
селах... До слова: ми об’їхали 51 село Пе-
реяслав-Хмельницького району — шко-
ли закривають, клуби напівзруйновані, 
стадіони занедбані.
 Безумовно, що ми набираємо зараз 
молодь у наші лави й викручуємося як 
можемо: орендуємо зали за власні кош-
ти, іноді хтось надає їх безкоштовно. 
Усіляко зараз добиваємося, щоб держа-
ва повернулася до нас обличчям. 
 ■ Нагадайте, будь ласка, що це за 
«славнозвісна» азаровська постанова 
щодо козацтва?
 — У серпні 2011 року тодішній 
прем’єр-міністр Микола Азаров підпи-
сав урядову постанову № 885 «Про ут-
ворення координаційної ради з питань 
розвитку козацтва в Україні», і ця ко-
ординаційна рада таки була створена 
при Кабміні. Її керівником призначили 
тодішнього міністра оборони, який зго-
дом чкурнув у Росію й зараз там мешкає, 
секретарем ради поставили проросійсь-
ки налаштованого Олексія Селівано-
ва (нині майор армії «ДНР» і потужний 
ідеолог окупантів), а його заступни-
ком був Лука — піп від УПЦ МП. Тоб-
то цілий «букет» налаштованих «про-
українськи» людей...
 Думаєте, щось змінилося після втечі 
Януковича? Ні! Поміняли лише склад 
цієї ради. Під час грудневої наради 2016 
року було засідання вже нової коорди-
наційної ради з питань козацтва. У раду 
ввійшли 22 особи (включно з міністром 
оборони Степаном Полтораком, заступ-
никами міністрів культури, соціальної 
політики, внутрішніх справ, ДСНС), 
потрапив туди і я. На жаль, відтоді біль-
ше засідань ради не проводили...
 Тож, якщо ми говоримо про 
об’єднання козацтва в Україні, про об-
рання керівництва, то, безумовно, цим 
має займатися саме ця координаційна 
рада, яка має бути зацікавлена в кон-
солідації козацьких організацій.
 ■ А скільки козацьких організацій є 
в Україні реальних і «паперових»?
 — На свій запит із цього питання в 
Держстат отримав детальну відповідь: 
виявилося, що в кожній області зареєс-
тровано по 100-150 організацій козаків. 
Тобто на папері в Україні — 1311 козаць-
ких організацій. Я доручив своєму на-
чальнику штабу всіх їх обдзвонити. І вже 
під час «ревізії» лише першої їх сотні ви-
явилося, що тільки чотири — «живі» й 

дали хоч якусь відповідь, та й ті зiзна-
валися: «Колись були «козаками», але 
зараз — нічого не робимо». «Були» на-
віть міжнародні козацькі організації, у 
яких представлено по одній особі від 17 
країн. Але це — люди, які ще при моєму 
попереднику Анатолію Поповичу стали 
членами організацій і раз на п’ять років 
хтось із них приїздив, пускав тужливу 
сльозу за Україною та їхав назад. Одно-
го з них (небідного француза) я запитав, 
чи може він допомогти матеріально бід-
ним українським багатодітним сім’ям 
чи іншим нужденним, а у відповідь по-
чув: «Матеріально — ні, але морально — 
я за вас!..»
 ■ Козацькі організації передусім мо-
жуть гартувати не лише дух, а й тіло мо-
лодих людей. Загалом зараз у державі 
«спортивна справа» не на висоті...
 — Так, і це сумно. Якось на одному 
із заходів запитав у міністра молоді та 
спорту України Ігоря Жданова: «Для 
чого ви таку політику ведете в царині фі-
зичного виховання? Ви ж знищили фіз-
культуру! У нас же було Всеукраїнсь-
ке фізкультурно-спортивне товариство 
«Колос», куди входили чимало ДЮСШ 
та різних спортивних колективів. Нині 
від цієї величезної спортивної організа-
ції фактично нічого не залишилося! На-
віщо також знищили Федерацію козаць-
кого двобою, яку знали в усьому світі?!» 
Але що можна вимагати від чиновника, 
який у спорті нічого не розуміє, а пот-
рапив на посаду за якоюсь там квотою? 
Адже щоб підняти й розрухати «спор-
тивну справу», наприклад у фактич-
но вимерлих селах, треба відновлювати 
зруйновану інфраструктуру. Згадаймо, 
що саме українське село давало Піддуб-
них та інших всесвітньо відомих спорт-
сменів.
 ■ Хто входить до «Об’єднаного козац-
тва України» й чим воно займається?
 — У нашу громадську спілку входять 

історики, військові генерали, освітяни, 
аграрники, спортсмени й багато інших. 
Ми почали закликати, щоб хоч у діючій 
армії було перейменовано частини й нав-
чальні заклади, які носять назви, іме-
на наших ворогів чи воєначальників, на 
чиїх рукав чимало української крові (на-
приклад, Національний університет обо-
рони України імені Івана Черняховсько-
го), й написали з цього приводу брошу-
ру, котру передали начальнику Геншта-
бу. Буквально за рік-другий Президент 
України видав укази по перейменування 
(принаймні деяких) військових частин 
ЗСУ з урахуванням наших пропозицій. 
 У середовищі козацтва ми рік обго-
ворювали на конференціях, «круглих 
столах»: що ж робити в Україні, коли 
в армії не змінилося ні управління, ні 
доктрина, ні розташування військових 
частин. Ще в одній із брошур iдеться 
про необхідність створення нового виду 
зброй них сил і називати їх територіаль-
ними, козацькими формуваннями. 

«Необхідно створити територіальні 
козацькі військові формування»
 ■ Знаю, що ви проводите різноманіт-
ні спортивні змагання.
 — Доводиться витягати гроші з влас-
них кишень, щоб проводити різноманіт-
ні чемпіонати в Україні, їздимо також у 
Європу й здобуваємо там призові місця. 
Козацькі організації добиватимуться, 
щоб у школах були вчителі фізкульту-

ри, спорту та військової справи, а в під-
ручниках історії розлогіше подавалася 
наша героїчна минувшина. Адже ми хо-
чемо по закінченні школи отримувати 
патріотичну й фізично здорову молодь. 
 ■ Які новації в армії ви пропонуєте?
 — Пропонуємо створити територіаль-
ні козацькі військові формування (чи-
сельністю до 200 тисяч) як резерв Зброй-
них сил у воєнний час. Якби вони були 
створені завчасно, то не було б здачі те-
риторій Донеччини, Луганщини і Кри-
му за «п’ять хвилин».
 Так, не заперечуватиму, що у коза-
цтві є як патріотичне й проукраїнське, 
так і проросійське та відверто вороже 
ставлення до України. Наразі толком 

ніхто не сказав, «хто є хто». Але ще до 
2013 року було видно, хто з козаків як 
налаштований і які священики й кого 
висвячували. А деякі «казаки» позніма-
ли форму, вдягнули камуфляж і пішли 
воювати. Тільки за кого?
 Ми ж поетапно направляли до Прези-
дента ті чи інші інноваційні пропозиції, 
про які вже згадував вище. Також свого 
часу я звертався до нинішнього глави де-
ржави щодо скасування указу президен-
та Януковича про створення козацької 
ради при Кабміні як ворожої для Украї-
ни. Але ж все спускається на гальмах!
 Додам, що посаду гетьмана ГС ОКУ, 
яка передбачає керівництво козацьки-
ми організаціями, яких зараз уже 40, 
прийняв після смерті Поповича. Іноді 
доводиться чути репліки на кшталт: 
«Справжня мета гетьманів — бюджет-
ні гроші!» Особисто мені важливо, щоб 
суспільство впливало на владу, яка є над 
нами. І хоч Майдан показав, що народ 
таки впливає на владу, але хто прихо-
дить до «керма»!?

«Має бути закон про козацтво»
 ■ Дехто з ваших опонентів подейкує 
про мафіозну структуру козацтва...
 — Вважаю, що нині проводять не ре-
форми, а псевдореформи! Відбувається 
бутафорія та обман. І, як на мене, катего-
рично не погоджуюся з твердженням де-
яких «доброзичливців», що, мовляв, ко-
зацтво перетворилося на мафіозну струк-

туру. Виходить, що і я — людина, яка чи-
мало козаків передала до територіальної 
оборони, виховала сотні майстрів фіз-
культури й спорту, президент Федерації 
бойового самбо — мафіозі?! 
 Мені часто-густо доводиться з влас-
ної пенсії віддавати чималу частину гро-
шей для підтримки хлопців, які трену-
ються. Також за власні кошти давно про-
воджу змагання — чемпіонати та кубки 
України. Хоча останнім часом так закру-
тили гайки податківці, що не знаєш, як 
надалі допомагати розвивати спорт в Ук-
раїні.
 Стосунки держави і козацтва треба бу-
дувати у формі указу Президента, де йшло-
ся б: про ставлення державних структур 
до козацького руху; про діалог між ко-
зацькими організаціями та сільськими, 
районними, обласними радами; про ство-
рення територіальних військових форму-
вань щодо ролі, місця козацтва.
 ■ Ваші дії щодо обрання Кармазіна 
гетьманом і загалом на перспективу?
 — Перш за все зібрати представників 
реально існуючих козацьких організа-
цій, щоб порадитися: підтримувати його 
чи ні. Наступний крок — зібрати козаць-
кий з’їзд і від його імені написати листа 
до влади, зокрема зазначивши, що нині 
козацький рух і є, і... немає. Адже один 
із колишніх президентів видавав укази 
щодо козаків, але вони носили суто бу-
тафорний характер. Зараз козацький 
рух повинен не прислужувати вам, пане 
Президенте, а служити державі, сус-
пільству.
 Роль козацтва ми бачимо в мілітар-
ній, освітянській царинах, у відроджен-
ні села. Наприклад, аби відродити село, 
треба мотивувати молодих людей туди 
повертатися (після армії чи навчання у 
виші) — влада на місцях повинна побу-
дувати житло й взяти хоча б 50% витрат 
на себе, а решту нехай поступово випла-
чує молодий господар оселі. Так, як це є 
в світі. Якби давали землю, козаки пої-
хали б у село й створювали б там артілі 
— своєрідний козацький кооператив. 
А нам кажуть: «Землі немає». Виникає 
зустрічне питання: «А де ж вона поділа-
ся? Її ж не продавали!» Те ж стосується 
й коштів: «верхи» кажуть, що повідда-
вали все на громаду, а коли я запитав у 
«низів» (керівників районних і сільсь-
ких громад), то виявилося, що їм «пере-
пало» від проанонсованих грошей, виді-
лених на розвиток сільської території, 
лише... 30-40%.
 Для того, щоб усе задумане реалізу-
вати, має бути закон про козацтво! Та 
для початку хоча б створити при Прези-
денті України координаційну раду ук-
раїнського козацтва. Ця рада почала б 
наводити порядок у козацькому середо-
вищі, починаючи від приведення до ладу 
форми й медалей...
 Узагалі, щоб дійти до закону, треба 
провести десятки слухань про роль і міс-
це козацтва в державі на рівні район-об-
ласть. А вже потім — парламентські слу-
хання й ухвала закону. Щоб будувати 
державу, треба брати краще з козацької 
доби! Нічого кращого за всю нашу історію 
не було. Наприклад, варто повернути со-
тенно-полковий устрій, який історично 
склався й десятиліттями показував свою 
ефективність і життєздатність. То чому ж 
не підключити вчених, військових до об-
говорення та детального вивчення, а зго-
дом втілення в життя цього устрою з по-
правками на сьогодення. 
  Чим сьогодні можна об’єднати сус-
пільство? Своїм глибоким історичним 
корінням. Багатими ми зможемо ста-
ти, лише змінивши психологію мислен-
ня. Зміниться свідомість — будуть і ре-
зультати! ■

ЩО ГЕТЬМАН СКАЖЕ

«Будуючи державу, треба 
брати краще із козацької доби»
 На папері в Україні — 1311 козацьких організацій, але «живих» — у рази менше

■

Валентин Соколовський — 
гетьман «Об’єднаного козацтва України».

❙
❙

«Роль козацтва ми бачимо в мілітарній, освітянській царинах, 
у відродженні села».
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Чергова «газова війна» між Украї-
ною та Росією — у самому розпалі. 
І хоча до її завершення ще дуже 
далеко, цього разу ми вже не є 
хлопчиками для биття, а, навпаки, 
намагаємося домінувати у битві. 
Наразі — за всіма офіційними 
документами — заборгували не 
ми, а перед нами. Тож завдання, 
яке наразі намагається розв’язати 
«Нафтогаз України», — як змусити 
Росію платити за рахунками.

Погомоніли втрьох 
 Як відомо, на минулому тиж-
ні у Міністерстві економіки Ні-
меччини голова міністерства Пе-
тер Альтмайєр, заступник голови 
Єврокомісії у справах Енергосою-
зу Марош Шефчович, міністр за-
кордонних справ України Павло 
Клімкін та міністр енергетики РФ 
Олександр Новак провели трис-
торонні попередні консультації 
щодо можливих подальших кро-
ків після рішення Стокгольмсько-
го арбітражу. Точніше, про неба-
жання Російської Федерації вико-
нувати рішення арбітражу. 
 Особливих досягнень, яки-
ми можна було би поділитися з 
пресою, не анонсувала ні одна, ні 
друга сторона. Учасники зустрічі 
всього лише домовилися про гра-
фік наступних перемовин. А на 
підсумковій прес-конференції все 
завершилося самою лише дипло-
матією. «Сьогодні був важливий 
момент, представники ЄС, Украї-
ни та Росії за участі Німеччини об-
говорили майбутнє газового тран-
зиту через Україну», — розповів 
Петер Альтмайєр. Марош Шеф-
чович додав, що організація трис-
торонніх переговорів Росії, Украї-
ни і Єврокомісії з питань транзи-
ту російського газу через Україну 
показує бажання учасників пере-
говорів домогтися спільного при-
йнятного рішення. 
 За його словами, така зустріч 
послужила для того, щоб сторо-
ни могли визначитися з часто-
тою майбутніх переговорів і з їх 
основними темами. Так, зі слів 
російського міністра Новака, 
вже відомо, що однією з тем для 
подальшого обговорення буде ек-
спертна оцінка потреби Євросою-
зу в російському газі. 

Пастка у вигляді гарантії
 Усі ці заяви були зроблені рів-
но наступного дня після того, як 
президент Росії Володимир Путін 
запевнив, що вони готові пообіця-
ти зберегти транзит російсько-
го газу нашою територією. Після 
2019 року, коли припинить свою 
дію так званий «контракт Тимо-
шенко» на постачання та транзит 
російського природного газу до 
нашої держави. 
 Вступитися за українську ГТС 
намагався сам президент Сполу-
чених Штатів Америки Дональд 
Трамп на двосторонній зустрічі з 
Володимиром Путіним у Хельсін-
ки. «Я запевнив пана президента, 
що Росія готова зберегти цей тран-
зит», — політично коректно і еко-
номічно обтічно мовив очільник 
Росії. Утім із його вуст не прозву-
чало жодної конкретики: скіль-
ки саме газу планує транзитува-
ти нашою територією російський 
газовий монополіст «Газпром». 
Раніше звучала цифра у 10 млрд. 
кубометрів. На думку експертів, 
цього недостатньо, щоби зробити 
такий транзит економічно вигід-
ним для нас. Адже, як вважають 
аналітики, для забезпечення ста-
більної роботи ГТС необхідно про-
качувати не менше 40 млрд. кубо-
метрів природного газу за рік. 
 Навіть більше — в російській 
обіцянці «гарантувати транзит» 
може критися величезна небезпе-
ка. Адже, погодившись на росій-
ську пропозицію, «Укртрансгаз» 

працюватиме собі у збиток. Тобто 
не лише не отримуючи прибуток 
від транзиту російського газу, а, 
навпаки, буде змушений дотува-
ти «Газпром». Для самих росіян 
ситуація буде напрочуд вигідною: 
адже навіть вчасно запущений в 
дію «Північний потік-2» не змо-
же забезпечити «Газпрому» по-
тужностей, необхідних у час зи-
мового пікового споживання. А 
тому росіяни отримають підстра-
ховку у вигляді нашої ГТС на ка-
бальних для нас умовах. 
 Педалюючи цю тему, росіяни 
запропонували українській сто-
роні піти на мирову угоду: ми — 
за цим сценарієм — маємо відмо-
витися від рішення Стокгольмсь-
кого арбітражу, тобто нашої го-
ловної перемоги в паливній сфері  
за весь час незалежності. А вза-
мін отримаємо черговий довго-
терміновий контракт із «Газпро-
мом», а також гарантії транзиту 
навіть після введення «Північно-
го потоку-2». 

«Спроби мирової вже були...»  
 Позицію України із цього пи-
тання першим оприлюднив очіль-
ник НАК «Нафтогаз України» 
Андрій Коболєв. За його слова-
ми, НАК не готова змішувати пе-
реговори щодо продовження кон-
тракту на транзит газу після 2019 
року та обговорення гіпотетичних 
мирових угод у рамках суперечок 
у Стокгольмському арбітражі. Ця 
фраза пролунала одразу ж після 
завершення тристоронніх газо-
вих переговорів у Берліні.
 «Ми не бачимо в цьому сен-
су. Теоретично ми могли б це роз-
глянути з якимись іншими контр-
агентами, але ми дуже добре знає-
мо «Газпром» і пам’ятаємо іс-
торію переговорів 2014 року. Ми 
саме тому й опинилися в арбітра-
жі, що не змогли прийти до ми-
рової угоди», — сказав Коболєв. 
На його думку, пов’язування цих 
двох тем і їх обговорення в трис-
торонньому форматі є втратою 
часу для представників ЄС. «І 
зараз, коли «Газпром» програв і 
хоче говорити про мирову угоду, 
це просто трата часу. Наша пози-
ція: ми можемо розглянути ваші 
пропозиції про мирову, але вони 
точно не повинні заважати пере-
говорам щодо нового контракту, і 
ми точно не готові це робити в три-
сторонньому форматі, втрачаю-
чи час наших партнерів і даючи 
можливість говорити, що ми про 

щось домовляємося, поки вони 
будуть готувати плацдарм для 
«Північного потоку-2», — резю-
мував очільник «Нафтогазу». 
 Такої ж думки і міністр за-
кордонних справ Павло Клімкін. 
«Спроба Росії домовитися про по-
засудове врегулювання справ, за 
якими Стокгольмський трибу-
нал уже виніс рішення, не про-
йде. Потрібно слідувати загально-
прийнятим юридичним нормам і 
міжнародному праву», — заявив 
керівник українського МЗС. 
 Міністр юстиції Павло Пет-
ренко додав: рішення арбітражу 
є обов’язковим для Росії як краї-
ни-члена Організації Об’єднаних 
Націй, яка ратифікувала Нью-
Йоркську конвенцію. «Російсь-
ка Федерація завжди приймає 
якісь фейкові рішення про об-
хід рішень легальних міжнарод-
них судів, але ці фейкові рішен-
ня не мають жодних юридичних 
наслідків. Рішення Стокгольмсь-
кого арбітражу є обов’язковим 
на території абсолютної біль-
шості всіх країн-членів Організа-
ції Об’єднаних Націй, які є учас-
никами Нью-Йоркської конвен-
ції, яка зобов’язує кожну краї-
ну-учасницю виконувати такого 
роду рішення. Росія не є винят-
ком, оскільки вона підписала і 
ратифікувала цю конвенцію», — 
Петренко пояснив юридичний бік 
справи.
 За його словами, зараз три-
ває процес юридичних процедур 
примусового стягнення активів 
російського «Газпрому» для ви-
конання рішення Стокгольмсь-
кого арбітражу. «Усі їхні заяви 
— це ніщо інше, як певна мані-
пуляція, спрямована на внут-
рішнього споживача, на населен-
ня Російської Федерації, якому 
щодня показують фейкові нови-
ни», — додав міністр.

2,56 млрд. плюс 75 млн. плюс 
10 млрд.... Наразі...
 Перед минулими вихідни-
ми свою точку зору оприлюднив 
і комерційний директор «Нафто-
газу України» Юрій Вітренко, 
заявивши, що мирова угода між 
НАК «Нафтогаз України» та ВАТ 
«Газпром» щодо вже прийнятих 
Стокгольмським арбітражем рі-
шень не є можливою.
 «Це навіть суперечить суті ми-
рових угод — потрібно було про 
них домовлятися до при йняття 
остаточного рішення арбітражем. 

А зараз уже пізно просити «миро-
ву угоду» за цими спорами», — 
заявив він, нагадавши, що «Газп-
ром» має сплатити за рішеннями 
арбітражу 2,56 млрд. доларів та 
75 млн. доларів відсотків і навіть 
компенсувати витрати на приму-
сове стягнення.
 «Але, крім арбітражних про-
цесів, за якими остаточне рішен-
ня вже було ухвалено, у нас із «Газ-
промом» є нові арбітражні проце-
си. Вони вимагають розірвати або 
змінити поточні договори, ми ви-
магаємо компенсувати нам збит-
ки через невиконання «Газпро-
мом» своїх зобов’язань за конт-
рактом, зокрема з урахуванням 
рішення арбітражу, — написав 
він на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці». — Сума компенсації, яку ми 
вимагаємо від «Газпрому» за но-
вими арбітражними процесами,  
вже перевищує 12 млрд. доларів. 
Наші вимоги є обґрунтованими, 
ми впевнені в нашій юридичній 
позиції».
 «Якщо Газпром хоче «миро-
ву угоду» щодо цих нових арбіт-

ражних процесів, він може у по-
засудовому порядку сплатити 
нам цю компенсацію. При цьо-
му наша позиція полягає у тому, 
що це не може затримувати три-
сторонні переговори щодо тран-
зиту після 2019 року», — підсу-
мував Вітренко. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Мир — лише після капітуляції
Українська сторона не погодилася на пропозицію «Газпрому» щодо підписання з ним 
мирової угоди і збільшила суму позову до 12 млрд. доларів

■

Пропозиції Володимира Путіна гарантувати транзит російського газу через територію України можуть 
виявитися банальною пасткою.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Коболєвський транзит
 У підкилимній боротьбі за тран-
зит російського газу перемогла коман-
да нинішнього очільника «Нафтогазу 
України» Андрія Коболєва, яка не до-
пустила до управління цим процесом 
ставлеників Прем’єр-міністра Украї-
ни Володимира Гройсмана. На думку 
експертів, стверджувати таке дозво-
ляє масова відставка керівництва ПАТ 
«Магістральні газопроводи України». 
 Заяви на звільнення буцімто напи-
сали в.о. глави МГУ Валерій Ноздрін, 
технічний директор Ігор Бурак і дирек-
тор з юридичних питань Олексій Лань. 
За даними джерела, причина їхнього 
звільнення — відсутність джерела фі-
нансування МГУ. На компанію нібито у 
загальному було виділено 20 млн. грн., 
а основну їх частину вже «з’їли», ос-
танні «копійки» закінчуються в серпні.
 Раніше компанія «Магістральні га-
зопроводи України» була основним 
проектом, на яку робив ставку Кабмін: 
у Володимира Гройсмана стверджува-
ли, що саме цьому підприємству кон-
трольований «Нафтогазом України» 
«Укртрансгаз» повинен передати в уп-
равління газотранспортну систему Ук-
раїни. Водночас у «Нафтогазі» напо-
лягали на тому, що ГТС має управля-
ти компанія «Оператор з управління 
ГТС», створена при «Укртрансгазі».
 І хоча публічна позиція НАК із цьо-
го приводу поки не змінилася, але 
вже скоро керівництво «Нафтогазу», 
як допускають експерти, може пого-
дитися з ідеєю передачі ГТС до скла-
ду МГУ. Яку очолюватимуть люди, 
лояльні до Андрія Коболєва. Пере-
дбачається, що головним топ-мене-
джером стане Павло Станчак, якого 
пов’язують із командою нинішнього 
очільника «Нафтогазу». 

■

Шість мільярдів за збіжжя
 У 2017-2018 маркетинговому році, за 
повідомленням галузевого міністерства та 
Державної фіскальної служби, українські аг-
рарії поставили на зовнішні ринки 39,4 млн. 
тонн зернових культур на 6,4 млрд. доларів. 
 Найбільшими покупцями українського 
зерна в цей період стали Єгипет (724 млн. 
доларів, 11,4%), Китай (594 млн. доларів, 
9,3%), Іспанія (459 млн. доларів, 7,2%), Ін-
донезія (375 млн. доларів, 5,9%) та Нідер-
ланди (348 млн. доларів, 5,5%).
 Найбільше за кордон ми експортували 
кукурудзи — 17,8 млн. тонн на 2,86 млрд. 
доларів, на другому місці йде пшениця — 
17,2 млн. тонн на 2,83 млрд. доларів, зами-
кає трійку ячмінь: 4,3 млн. тонн на 0,64 млрд. 
доларів.
 Транспортували збіжжя на 99% 
морським транспортом (39 млн. тонн). Най-
більше попрацювали порти Чорноморська 
(22%), Одеси (19%), Южного (19%) та Ми-
колаєва (18%).

Мед з’їмо самі
 Україна суттєво скоротила експорт 
меду в першому півріччі 2018 року — на 
43%, або на 12,6 тис. тонн. Усього за цей 
час вдалося продати за кордон 17 тис. 
тонн солодкого нектару. Такі дані навела 
консультант продовольчої і сільськогос-
подарської організації ООН (ФАО) Анна 
Бурка. 

 За її словами, виробники заробили 37 
млн. доларів. Цікаво, що в порівнянні з та-
ким же періодом 2016 роком Україна має 
приріст на 12%. 
 Найактивніше купують український 
мед у Німеччині (32%), Польщі (17%) і 
Бельгії (12%). «Додаткова квота на без-
митну поставку українського меду в країни 
Євросоюзу (2,5 тис. тонн) буде відкрита з 
1 жовтня нинішнього року. Основна квота 
(5,4 тис. тонн) була вичерпана вже в пер-
ші 11 днів 2018 року. На позаквотний об-
сяг діє мито в розмірі 17,3%», — поясни-
ла Анна Бурка.

«Рено» української 
комплектації
 Французький автовиробник «Рено» 
підтверджує, що вивчає різні проекти з по-
тенційними місцевими промисловими пар-
тнерами, які стосуються локалізації збиран-
ня в Україні деяких моделей брендів групи. 
Кілька днів тому представники компанії об-
говорили свої плани із Прем’єр-міністром 
Володимиром Гройсманом. 
 У компанії поки не готові розголошува-
ти терміни та інші деталі проекту. Натомість 
Прем’єр упевнений, що Україна може стати 
регіональним хабом автовиробництва. «У 
нас уже є прекрасні приклади роботи підпри-
ємств, що виробляють як вузли та деталі, так 
і готову продукцію на український та євро-
пейський ринки», — зазначив він. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Перевірки харчів — 
щоквартально
 У 2019 році Державна служба Ук-
раїни з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів про-
водитиме перевірку харчових продук-
тів, які швидко псуються, раз на три мі-
сяці. Як повідомив голова Держпродс-
поживслужби Володимир Лапа, новий 
закон дає таку можливість: «Ми зараз 
вже опрацьовуємо відповідні докумен-
ти на рівні підзаконних актів і до 1 груд-
ня плануємо опублікувати план конт-
ролю на наступний рік, де буде вища 
частота перевірок». На думку фахівців 
служби, харчові продукти перевіряти 
раз на два роки надто легковажно. Єв-
ропейська практика перевірок: якщо 
високий ступінь ризику (риба, продук-
ти тваринного та м’ясного походження) 
— раз на три місяці, якщо менший — 
раз на півроку.

Компенсують закупівлю 
техніки
 Обсяг часткової компенсації за 
придбану техніку та обладнання ук-
раїнського виробництва склав 144,9 
мільйона гривень. За повідомлен-
ням прес-служби Мінагрополітики, 
від початку реалізації програми про-
тягом грудня 2017 — червня 2018 
року урядовою програмою часткової 
компенсації скористалося 1 тися-
ча 322 сільгоспвиробники, які при-
дбали понад  2 тисячі оди ниць тех-
ніки на 595 мільйонів гривень (без 
ПДВ). Зокрема, за техніку, прид-
бану в грудні, компенсовано 12,7 
мільйона гривень, а у січні-травні 
— 100,6 мільйона гривень. За чер-

вень аграріям перерахують іще 31,6 
мільйона гривень за 436 придбаних 
одиниць техніки загальною вартістю 
129 мільйонів гривень (без ПДВ). Лі-
дерами з отримання часткової ком-
пенсації стали (як несподівано!) аг-
рарії Вінницької області з сумою 
11,9 мільйона гривень за 153 оди-
ниці. Втім, услід за регіоном діючо-
го Прем’єра, швидко зорієнтували-
ся щодо оформлення держкомпен-
сацій у Запорізькій (11,1 мільйона 
гривень за 157 одиниць), Луганській 
(9,7 мільйона гривень за 153 одини-
ці) та Миколаївській (8,8 мільйона 
гривень за 122 одиниці) областях. 

Аграрний фонд 
із прибутком
 За підсумками ІІ кварталу цьо-
го року загальний дохід ПАТ «Аграр-
ний фонд» склав 1 мільярд гривень, 
а прибуток до оподаткування — 2,7 
мільйона гривень. Після нарахуван-
ня податку на прибуток, чистий при-
буток Товариства склав 2,2 мільйо-
на запланованого збитку. Як свідчить 
сайт Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, фактич-
ний фінансовий результат Товарис-
тва за ІІ квартал цього року на 30,2 
мільйона більший від заплановано-
го показника. Протягом цього періо-
ду ПАТ «Аграрний фонд» реалізо-
вано 18,7 тисячі тонн зерна, 34,2 ти-
сячі тонн борошна та 103 тисячі тонн 
мінеральних добрив. Реалізація бо-
рошна відбувалася як оптовими, так 
і роздрібними партіями, зокрема і в 
торгівельних мережах під власною 
торговою маркою. ■

ГАЛУЗЬ

Гриби-всесезонки
Шампіньйони за новими технологіями 
— для себе й на експорт

■

Оксана СОВА

 Співвласник групи «Молоч-
ний альянс» Олександр Деркач на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» опуб-
лікував аналіз мінімально можли-
вої ціни натурального сиру в роз-
дрібному продажі, на яку може 
орієнтуватися покупець. Його 
підготували фінансові експерти 
галузі. За розрахунками фінан-
систів, при вартості молочної си-
ровини 7,5 гривні за літр, рента-
бельності виробництва 10 відсо-
тків та з урахуванням надбавки 
торгових мереж від 18 до 25 від-
сотків (вищої, ніж на маслі), вона 
повинна складати близько 160 
гривень за кіло.
 За словами Деркача, відсотків 
вісімдесят сирів, які виробляють  
сьогодні в Україні, — це варіації 
напівтвердого сичужного «росій-
ського» сиру. Дозрівають ці сири 
від місяця до двох і мають жир-
ність 35-50 відсотків. Іноді в них 
додають щось для смаку: пряже-
не молоко, зелень, горіхи чи щось 
іще. «Всі вони повинні виробля-
тися з натурального молока і міс-
тити винятково натуральний мо-
лочний жир. Але деякі виробни-
ки замінюють молочні жири рос-
линними. Це не забороняється 
нашим законодавством, але в та-
кому випадку товар повинен на-
зиватися «сирним продуктом» і 

це повинно однозначно вказува-
тися на упаковці. Окремі не над-
то добросовісні наші конкуренти 
іноді забувають таке писати. На-
певно, тому  що собівартість та-
кого «сиру» раза в півтора ни-
жча, ніж у реального», — пише 
співвласник молочної компанії.
 Олександр Деркач нагадує та-
кож, як зовнішній вигляд продук-
ту допоможе визначити ступінь 
зрілості сиру: «За білою, доб-
ре помітною смужкою сантимет-
ра півтора шириною по краю го-
ловки. Зазвичай на ній іще й не-
має дірочок. Сировари називають 
її «телевізором». Якщо ви її бачи-
те, це тривожна ознака. Бо озна-
чає, що сир не встиг дозріти на за-
воді і збирається це зробити у вас 
в шлунку. З’ївши такий сир, ви не 

отруїтеся, але смак і відчуття бу-
дуть не ті».
 До речі, під Києвом у лип-
ні почали створювати промисло-
ву віслючу ферму, на якій виго-
товлятимуть ексклюзивний сир. 
Про це повідомив директор Забо-
лотненського вищого професій-
ного училища Василь Романцов. 
Цей навчальний заклад відомий 
тим, що на його базі вже діє віслю-
ча ферма, де налагоджено експе-
риментальне виробництво сиру з 
молока ослиць. «До мене вже при-
їздив власник агрохолдингу, з за-
лученням можливостей банку, 
страхової компанії тощо, ми вже 
прорахували рентабельність та-
кого бізнесу, — розповів Василь 
Романцов. — Уклали контракт 
на постачання йому двох сотень 
ослиць для створення під Києвом 
спеціалізованої ферми — саме 
для виготовлення сиру». Очевид-
но, ціна на такий сир теж буде ек-
склюзивною.
 Поки що ми споживаємо си-
рів значно більше, ніж виробляє-
мо. Так, за підсумками першого 
кварталу нинішнього року, Ук-
раїна експортувала 1,92 тисячі 
тонн сиру на суму $7,23 мільйо-
на. Тим часом, як повідомляє 
ДФС, імпорт сирів за вказаний 
період склав 2,83 тисячі тонн, що 
в грошовому еквіваленті склало 
$14,4 мільйона. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Виробникам плодово-
ягідної продукції вигідно 
об’єднуватись у сільсько-
господарські обслугову-
ючі кооперативи (СОК). 
Саме за такої умови вони 
зможуть скористатись 
дер жавною підтримкою 
та суттєво розвинути свій 
бізнес, посилюючи конку-
рентоспроможність на аг-
рарному ринку. 
 Уряд передбачив на 
2018 рік співфінансуван-
ня СОК, компенсуючи 70 
відсотків придбаного об-
ладнання як українсько-
го, так і іноземного вироб-
ництва. Ця новина про-
звучала під час Міжна-
родного форуму «Лохина 
високоросла і ягідні куль-
тури в Україні 2018. Ягід-
ні кооперативи», що від-
бувся днями в Житомирі. 
Учасниками його стали 
представники міністерств 
та місцевих адмініст-
рацій, НААН України, 
керівники ОТГ, представ-
ники бізнесу та профільні 
експерти.
 «Виробництво ягід в 
Україні поступово зростає 
і вже з’явилася необхід-
ність зберігати та перероб-
ляти значно більшу кіль-
кість продукції. Створен-
ня сільськогосподарських 
обслуговуючих коопера-
тивів надасть змогу вироб-
никам не тільки зберегти 
урожай та продати його за 

вигідною ціною, а й роз-
ширити асортимент про-
дукції з доданою вартістю. 
Держава, у свою чергу, 
підтримує селян-підпри-
ємців, які об’єдналися», 
— акцентував заступник 
міністра аграрної політи-
ки та продовольства Ук-
раїни Віктор Шеремета.
 Наразі семидеся-
тивідсоткова компенса-
ція за обладнання перед-
бачена для сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів, до складу 
яких входить не менше 
двадцяти окремих одини-
ць. Проте для збільшен-
ня привабливості коопе-

ративного руху в Україні 
Мінагрополітики працює 
над внесенням змін, які 
передбачають у програмі 
державних компенсацій 
і участь кооперативів зі 
складом від семи членів. 
Під час форуму обговорю-
вали й реалізацію інших 
програм держпідтрим-
ки. Зокрема, відповідно 
до державної програми 
підтримки розвитку хме-
лярства, закладення мо-
лодих садів, виноградни-
ків та ягідників, на яку 
виділили 300 мільйонів 
гривень, на початок лип-
ня нинішнього року Мі-
нагрополітики внесло до 

переліку претендентів на 
державну підтримку 164 
заявки. Відповідний пере-
лік уже розміщено на сай-
ті міністерства.
 Також сільгоспвироб-
никам радять звернути 
увагу на програму зі зде-
шевлення кредитів для 
фермерів у розмірі 1,5 
облікової ставки НБУ, 
на яку піде ще 1 мільярд 
гривень. Так, аграрії мо-
жуть не продавати зерно 
одразу після жнив, а взя-
ти дешевий кредит для 
осінньо-польових робіт, 
і вже потім продати зер-
но за найвигіднішою ці-
ною. ■

Печерички чим свіжіші, тим смачніші.
Фото з сайта uprom.info.

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СИДОРЕНКО

 Нинішній рік виявився 
урожайним на гриби. Але не 
завжди вдається поласувати 
свіжими грибочками з лісу. 
На цей випадок активну 
діяльність в Україні розгор-
нули промислові грибники. 
Так, у липні поблизу столиці 
запрацює нове виробництво з 
вирощування шампіньйонів 
у Білоцерківському районі. 
До кінця року тут планують 
запуск двох черг загальною 
площею вирощування 1,5 
гектара.
 За словами керівників 
нового «грибного місця», 
виробництво побудовано й 
оснащено з урахуванням 
усіх сучасних тенденцій. 
Будуть застосовані новітні 
технології вирощування, 
збору гриба і менеджменту 
підприємства. Високотех-

нологічна ферма перебуває 
в управлінні ТОВ «Органік 
Машрумс» і ТОВ «Еко-Ма-
шрумс», які вже не перший 
рік працюють на ринку з ба-
гатьма торговими мережа-
ми України.
 Після запуску другої 
черги будівництва загальна 
потужність підприємства 
складе 15 тисяч 800 квад-
ратних метрів вирощуван-
ня. Планують вирощувати 
150-180 тонн гриба при ви-
робництві на Фазі II ком-
посту і близько 300 тонн 
при виробництві на Фазі III 
компосту. З таким обсягом 
виробництва підприємство 
стане найбільшим вироб-
ником грибів у Київській 
області. Реалізацію виро-
щеної продукції планують 
здійснювати як у торгових 
мережах України, так і на 
експорт. ■

Мало виростити ягоди. Треба їх ще зберегти та отримати державну підтримку 
для вигідного збуту.
Фото з сайта ruslo.info.

❙
❙
❙

КООПЕРАЦІЯ

Об’єднатися, щоб вигідно продати
Програми держпідтримки є. Дізнайтеся, як ними скористатися

■

ЦІНИ 

Сир не для мишоловки
Фахівці порахували, скільки можуть коштувати натуральні сири 

■
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Спека випалює 
Європу
У Швеції горить ліс, у Латвії 
— ліс і торф’яники
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Швеції тривають гігантські лісові по-
жежі, спричинені аномально високими для 
Скандинавії температурами. За повідом-
ленням місцевої пожежної служби, в неді-
лю зранку було зафіксовано 43 епіцентри за-
горання.
 Найбільші пожежі вирують у чотирьох 
регіонах: Євлеборґ, Ємтланд, Вестернорр-
ланд і Даларна. На боротьбу з вогнем, ок-
рім пожежної служби, відправлено армію і 
цивільну оборону. Також на боротьбу з вог-
нем у Швецію вже відправили своїх пожеж-
ників та устаткування Італія, Німеччина, 
Франція, Австрія, Португалія, Литва, Данія 
та Норвегія. Минулої неділі 139 польських 
пожежників вирушили до міста Свеґ у Цен-
тральній Швеції. Від понеділка вони бра-
тимуть участь у гасінні лісових пожеж, які 
спустошують околиці міста. Місію заплано-
вано на 14 днів. Поляки мають власні наме-
ти і провізію.
 А на заході Латвії, в Курляндії, окрім 
лісів, палають і торф’яники. Латвійське гро-
мадське телебачення LTV повідомляє з по-
силанням на дані супутникової зйомки, що 
вогняна стихія охопила 170 гектарів лісів та 
260 гектарів чагарників. Палають також 400 
гектарів торф’яників. Полум’я видно навіть 
у розташованому за 100 кілометрів від по-
жеж курортному місті Юрмала. 
 Місцеві пожежні служби повідомляють, 
що боротьба з вогнем може бути довгою та 
виснажливою. У цьому нещасті добре те, що 
Курляндія є малозаселеною, а погане — що 
доступ до епіцентрів пожежі дуже ускладне-
ний з огляду на болотистий характер місце-
вості. 
 Багатотижнева засуха в Латвії вже завда-
ла значних збитків сільському господарству, 
у зв’язку з чим уряд оголосив у країні надз-
вичайний стан. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Торговельні та геополітич-
ні конфлікти між країнами 
заважають зростанню гло-
бальної економіки та вима-
гають ширшого діалогу. Про 
це міністри фінансів і голови 
центробанків двадцяти най-
потужніших економік світу 
(G20) заявили у комюніке за 
підсумками дводенної зус-
трічі в аргентинському Буе-
нос-Айресі.

Сталь проти віскі  
 У комюніке визнаєть-
ся стійке зростання світо-
вої економіки та низький 
рівень безробіття, передає 
інформагенція «Рейтер». 
Водночас документ застері-
гає про посилення ризиків, 
серед яких «підвищена тор-
говельна та геополітична 
напруженість», а також 
нерівність. «Ми визнаємо 
необхідність посилити діа-
лог і зусилля для зменшен-
ня ризиків та зміцнення 
довіри», — вказано в доку-
менті. Як уточнює «Франс 
Пресс», у спільній заяві 
США не згадують, однак у 
ній приділено увагу торго-
вельним конфліктам, тему 
яких представники G20 у 
березневому комюніке оми-
нули.
 «Напруженість у тор-
гівлі залишається висо-
кою і загрожує подальшою 
ескалацією», — заявив на 
засіданні єврокомісар з 
економічних і фінансових 
питань П’єр Московісі. Він 
додав, що атмосфера зуст-
річі напруженою не була 
та що країни Великої двад-
цятки повинні «зберігати 
холодну голову».
 Міністр фінансів ФРН 
Олаф Шольц зазначив, 
що політика президен-
та США Дональда Трампа 
щодо міжнародної торгівлі 

може мати наслідок, якого 
не було серед цілей амери-
канського лідера, а саме — 
різке прискорення інтегра-
ції Євросоюзу. «Тільки ра-
зом ми будемо сильними у 
світі майбутнього», — ци-
тує Шольца інформагенція 
dpa.
 Дводенна зустріч у Бу-
енос-Айресі відбулася на 
тлі торговельного конф-
лікту між США і Китаєм, а 
також США і ЄС. Він може 
завдати світовій економіці 
шкоди на суму понад 400 
мільярдів доларів, засте-
регла очільниця Міжна-
родного валютного фонду 
(МВФ) Крістін Лагард.
 1 червня набули чин-
ності нові американські 
мита на сталь та алюміній 
для ЄС, Канади та Мекси-
ки. Вони становлять 25 
відсотків на вироби зі сталі 
та 10 відсотків на вироби з 
алюмінію. У відповідь на 
це 22 червня набули чин-
ності нові мита Євросою-
зу на деякі товари зі США. 
Вони стосуються сталі та 
сталевих виробів, віскі, 
арахісового масла, мото-
циклів «Харлі Девідсон» і 
джинсів «Лівайз».
 На початку липня 

міністерство комерції Ки-
таю оголосило про запро-
вадження 25-відсоткового 
мита на 659 найменувань 
товарів зі США. Так Пе-
кін відповів на схвалення 
Білим домом списку з 818 
китайських товарів, на які 
з липня поширюється 25-
відсотковий митний збір.

Японія та ЄС 
торгуватимуть без мит 
 У своїй політиці про-
текціонізму адміністра-
ція США може дійти до 
ізоляціонізму, коли світо-
ва торгівля намагатиметь-
ся обходитись без амери-
канських виробів. Провід-
ні економіки світу вже на-
магаються об’єднуватися 
перед обличчям протек-
ціоністської політики 
Трампа під гаслом «Аме-
рика передусім». Основ-
ні торговельні партнери 
США — ЄС та Китай — 
тиждень тому, 16 липня, 
провели у Пекіні щоріч-
ний саміт, основними те-
мами якого були питання 
інвестицій, двосторонньої, 
а також міжнародної тор-
гівлі. 
 З огляду на напру-
ження через накладен-

ня штрафних тарифів та 
дзеркальних контрза-
ходів ЄС та Китай у ході 
переговорів особливо на-
голосили на  важливості 
глобальної торгівлі, ба-
зованої на чітких пра-
вилах під егідою Світо-
вої організації торгівлі 
(СОТ). Утім, попри спіль-
ність інтересів у протидії 
США, між Євросоюзом та 
Китаєм залишаються не-
вирішені проблеми, які, 
на думку оглядачів, ста-
нуть на заваді створен-
ню потенційного альянсу 
проти протекціоністської 
лінії Вашингтона.
 Набагато результатив-
нішим виявився вівторок, 
17 липня, коли в Токіо на 
25-му саміті ЄС — Японія 
сторони підписали уго-
ду про вільну торгівлю, 
переговори про яку три-
вали чотири роки. Згід-
но з цією угодою, ЄС та 
Японія поступово лікві-
дують 99% мит у торгів-
лі між собою. 
 Зона вільної торгів-
лі з загальним населен-
ням 600 мільйонів людей 
за обсягами товарообміну 
стане найбільшою у світі. 
Завдяки відміні мит єв-
ропейські виробники за-
ощаджуватимуть близько 
мільярда доларів щороку. 
Загальний обсяг торгівлі 
між ЄС та Японією на цей 
час оцінюється в 86 млрд. 
євро. Завдяки угоді він 
зросте. ЄС поставляти-
ме до Японії європейські 
харчові продукти, на 22% 
збільшиться експорт про-
дуктiв хімічної промисло-
вості, машинобудівної — 
на 16%. А європейці бу-
дуть їздити на дешевших 
на 10% японських авто-
мобілях, бо саме стіль-
ки до цього часу становив 
митний тариф. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Невідомий чоловік у 
неділю, 22 липня, при-
близно о 22:00 за місце-
вим часом (о п’ятій ранку 
понеділка за київським) 
почав стрілянину в жит-
ловому районі Торонто 
(Канада) на перетині ву-
лиць Данфорт та Логан, 
через що загинула щонай-
менше одна молода жінка, 
повідомила поліція міста. 
Ще 14 людей були пора-
нені. Поліція евакуювала 
людей iз району, де стався 
напад. Деяким жертвам 
надавали допомогу прос-
то на місці подій, інших 
відвезли до лікарень.
 Одна дівчина перебу-
ває в критичному стані, 

поранення також отрима-
ла 9-річна дитина, пові-
домив начальник поліції 
міста Марк Сондерс. За 
словами представни-
ка поліції Марка Пуга-
ша, стан інших поране-
них поки невідомий, пе-
редає агенція «Ассошiей-
тед Пресс». Він вiдзначив, 
що мотиви стрілянини не 
відомі й ще зарано говори-
ти, чи це міг бути терорис-
тичний акт.
 Чоловік відкрив стрі-
лянину в Ґріктаун, так 
званому грецькому районі 
у східній частині міста. За 
даними поліції, стрілець 
використовував пістолет. 
За даними видання Global 
News, яке посилається 
на джерела в правоохо-

ронних органах, очевид-
ці чули близько 20 пост-
рілів. Перш ніж застрели-
тися, нападник вистрелив 
у поліцейських. 
 Це перший інцидент 
такого типу в Торонто, 
хоча, за повідомлення-
ми місцевої поліції, за ос-
танній рік кількість ак-
тів насилля з використан-
ням вогнепальної зброї у 
цьому канадському мега-
полісі зросла на 53%. 
 Того ж недільного дня 
внаслідок стрілянини в 
мормонській церкві аме-

риканського міста Фел-
лон, штат Невада, загину-
ла одна людина та ще одна 
потерпіла. За даними міс-
цевої поліції, 48-річний 
місцевий мешканець при-
йшов до церкви, де на той 
час перебували приблизно 
50 осіб, та відкрив вогонь 
по людях. Зробивши кіль-
ка пострілів, він залишив 
церкву та пішов додому. 
Пізніше чоловік після пе-
реговорів iз поліцією по-
годився здатися. Мотиви 
його дій також наразі не 
відомі. ■

То будемо торгувати чи ні — президенти США і Китаю.❙

ТОРГІВЛЯ ПІД КОВПАКОМ

Конфлікти на заваді розвитку 
Напруженість у світі загрожує зростанню економіки, наголошують міністри 
фінансів Великої двадцятки

■

НОВИНИ ПЛЮС

В Японії — рекордна спека 
 В Японії зафіксували новий температурний рекорд — 
41,1 градуса Цельсія вище нуля. Як повідомляє синоптич-
не агентство країни, 22 липня таку температуру зафіксува-
ли у місті на північний захід від Токіо — Кумагая. Через 
сильну спеку сотні людей звертаються до лікарень. Вла-
да рекомендує громадянам залишатися у приміщеннях і 
користуватися кондиціонерами. За даними влади, за ми-
нулий тиждень унаслідок спеки загинули щонайменше 15 
людей, загалом iз початку спеки — 40 осіб, понад 12 ти-
сяч були шпиталізовані за перші два тижні липня. Учора в 
Токіо фіксували +37 градусів за Цельсієм, у Нагої в цент-
ральній частині країни — +39. До цього Японія потерпа-
ла від сильних повеней, близько 200 людей загинули.

Куба: новий старий уряд
 Національна асамблея Куби (кубинський парламент) 
затвердила склад нового уряду країни. До кабінету 
міністрів увійшли 34 особи, у більшості — відомі облич-
чя. Глава Держради Мігель Діас-Канель, який прийшов на 
зміну Раулю Кастро, призначив на ключові посади членів 
попереднього кабінету, укомплектованого його попере-
дником. Це свідчить, що новий лідер рухається швидше 
шляхом збереження спадкоємництва, ніж змін. А в неді-
лю, 22 липня, Національна асамблея одноголосно схвали-
ла проект нової Конституції країни. Глава дер жави Мігель 
Діас-Канель після закінчення голосування заявив, що 
конституційна реформа «посилить згуртованість кубин-
ців навколо революції». Проект нової Конституції Куби, 
що містить 224 статті, вже не ставить за мету побудову 
комуністичного суспільства, але зберігає соціалістичний 
характер державного ладу. Документ легалізує приватну 
власність і відкриває шлях до легалізації одностатевих 
шлюбів. Надалі влада в країні буде розділена між главою 
держави і главою уряду. З цією метою на Кубі знову за-
проваджується посада прем’єр-міністра. Основною полі-
тичною силою в країні все одно залишиться Комуністична 
партія. У результаті конституційної реформи мають бути 
закріплені також важливість іноземних інвестицій, виз-
нання вільного ринку, свобода віросповідання та заборо-
на дискримінації за статевою й етнічною ознаками.

■

ТРАГЕДІЯ

Навіжені серед нас
Двоє загиблих і 13 поранених 
унаслідок стрілянини в Торонто

■

Канада вражена загибеллю безневинних людей у Торонто.❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Нещодавно завершила роботу перша 
всеукраїнська конференція Громадської 
ради з питань мінеральних ресурсів То-
вариства «Знання» України. Упродовж 
двох днів відбулося пленарне засідання, 
на якому виступив член-кореспондент 
НАПН України, доктор філософських 
наук, заслужений діяч науки і техніки 
України, голова правління Товариства 
«Знання» Василь Кушерець. Він наголо-
сив на значимості участі громадськості 
у вирішенні питань, пов’язаних із міне-
ральними ресурсами. Василь Кушерець 
констатував, що Україна багата на мі-
неральні ресурси, але не всі вони вико-
ристовуються, а ті, що розробляються, 
не скрізь експлуатуються із дотриман-
ням норм безпеки, не відбувається від-
новлення після видобутку копалин.
 «Україна — сильна держава каме-
ралістського типу з розвинутими техно-
логічними функціями — альфа й омега 
невпинного руху вперед, — сказав Ва-
силь Кушерець. — У цьому успіх ук-
раїнської «європеїзації» як прагнення до 
змін самих себе. Тому важливо опанува-
ти методи формування та вдосконалення 
національної держави, її употужнення 
у світлі ідей неокамералізму. Неокаме-
ралістика — цикл адміністративних та 
економічних управлінських дисциплін, 
тобто дисциплін із технології управлін-
ня в суспільстві на засадах раціонально-
го природокористування, поліпшення 
взаємодії соціуму з природним оточен-
ням та застосуванням новітніх інформа-
ційних і комп’ютерних технологій у дер-
жавній управлінській діяльності. Сон-
це світить усім однаково. Тому грошова 
міра багатства поступово нівелюється 
історичною ходою людства. Настає час, 
коли його існування спиратиметься не 
на гроші, а на знання. Людське суспіль-
ство змушене йти до такого стану, щоб 
той, хто заробляє, вкладає свою частку 
в казну (скарбницю), безпосередньо ви-
рішував, як її ділити. Йдеться про новий 
рівень громадянського суспільства з ви-
соким статусом громадянина. 

 Особливо це важливо для України, де 
багато її жителів дотримуються думки: 
щоб стати громадянином, він повинен мати 
лише паспорт. І більше нікому й нічого він 
не винен. Чи не тому ми нині в країні має-
мо те, чого не повинно бути: війну, злидні, 
тотальну корупцію, повне розчарування у 
всіх і всьому. І хто ж, як не держава, має 
навести тут розумний лад! Потрібно усві-
домити, що так званий ніякий громадянин 
є дуже зручним для будь-якого олігархіч-
ного режиму, якому дуже вигідне цілкови-
те розчарування у виборах, адже чим мен-
ше людей на них ходить, тим легше провес-
ти фальсифікацію й обрати своїх представ-
ників. Олігархія зацікавлена у просуванні 
тези «від мене нічого не залежить», щоб 
люди не об’єднувалися, а сиділи й обурю-
валися не далі своєї кухні, бо об’єднані гро-
мадяни становлять небезпеку олігархічній 
владі. Тож вона латентно вкладає в голови 
громадян думку, що їм не треба нічого ро-
бити, бо за них подумають «добрі дяді» й 
усе зроблять самі. І багато хто в це також 
вірить.
 Але ще Платон сказав, що карою за 
громадянську пасивність буде влада зло-
діїв. Вимоги неокамералізму передба-
чають формування відповідального гро-
мадянина, потенційно готового відда-
ти заради України свою енергію, сили, 
гроші тощо, згідно з принципом: «де об-
щеє добро в упадку, забудь отця, забудь 
і матку, і йди Вітчизну визволяй» (Кот-

ляревський), що яскраво проявився на 
Майдані, у волонтерському русі та ін-
ших видах жертовності. Йдеться, зви-
чайно, про крайні форми вияву грома-
дянського обов’язку, коли інші не спра-
цьовують — бо призначення людини, 
громадянина здебільшого мирне, твор-
че, будівниче». 
 Модератор конференції — доктор гео-
лого-мінеральних наук, експерт iз пи-
тань мінеральної сировини Європейської 
комісії, голова Громадської ради з питань 
мінеральних ресурсів Товариства «Знан-
ня» України Володимир Пунько — на за-
сіданні першого «круглого столу» пові-
домив, що Європейська комісія з питань 
мінеральних ресурсів, із керівниками та 
експертами якої він зустрічався, зацікав-
лена у співробітництві з Громадською ра-
дою Товариства «Знання» України, гото-
ва до обговорення і прогнозування питань 
експорту та імпорту мінеральної сирови-
ни і продукції.
 У рамках конференції відбулося за-
сідання восьми «круглих столів», на 
яких розглядали низку актуальних пи-
тань, зокрема щодо екологічної безпеки 
та природокористування, законодавчо-
го забезпечення експлуатації мінераль-
них ресурсів, стану науково-технічної 
інформації, сприяння інноваційному 
розвитку програми «Горизонт 2020» в 
Україні, страхування екологічних ри-
зиків тощо.

 Учасники обговорення — представ-
ники громадських організацій, держав-
них структур Ганна Лівенцева, Світлана 
Берзіна, Сергій Ковтун, Олексій Фаль-
кович, Володимир Кочетков, Тамара 
Оваденко — внесли конкретні пропози-
ції стосовно включення до плану робо-
ти Громадської ради низки питань. По-
рушено, зокрема, питання унормуван-
ня на законодавчому рівні визначення 
критичних для України ресурсів з ура-
хуванням переліку таких у Євросоюзі та 
США, визначення термінології стосовно 
поняття довкілля, унормування практи-
ки його оцінки.
 Важливими питаннями учасники 
конференції назвали також встановлен-
ня права власності на розвідані корисні 
копалини, створення Державного кадас-
тру надр і видачу Державного акта на 
надра, визначення переліку стратегіч-
них для України мінеральних ресурсів і 
спеціалізації добувних галузей у рамках 
Євросоюзу, вдосконалення кредитуван-
ня, екологічного страхування.
 Громадська рада на основі пропо-
зицій сформує перспективні напрями 
участі в нормуванні питань мінераль-
но-сировинної бази та експлуатації ок-
ремих видів корисних копалин. ■

ЕКОЛОГІЯ

Пливуть мальки
У Кременчуцьке водосховище заселили майже 
350 тисяч коропців

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині волонте-
ри й активісти Смілянської 
зоозахисної громадської ор-
ганізації «4 лапи» рятують 
від смерті собаку породи 
алабай. Її знайшли на трасі 
«Сунки—Сміла» з простре-
леними лапами. Поруч було 
восьмеро цуценят. Про це на 
своїй сторінці у «Фейс буці» 
повідомила Юлія Даніль-
ченко з громадської органі-
зація «4 лапи».
 У бідолашної собаки дві 
лапи були прострелені дро-
бом, на одній кістка пере-
бита, на другій — кістка «в 
пил». Собаку прооперували 
місцеві ветеринари, і тва-
рині наразі набагато кра-
ще. Ветеринари кажуть, 
вона кульгатиме, адже одна 
лапа в неї буде коротша на 
кілька сантиметрів. Але те-
пер головне — аби тварина 
встала. 
 Юлія Данільченко дя-
кує всім, хто допоміг гро-
шима, словами, хто так пе-
реживає всю цю історію. 
Вона говорить, що собака 
дуже спокійна. Як би боля-
че їй не було — виляє хвос-
тиком. Спокійно переносить 
усі процедури, хоча вони до-
сить болючі. А цуценята — 
такі чудові, вже їдять самі, 
втім ще смокчуть і мамине 
молоко.

 Аби виходити постраж-
далу від нелюдів собаку, во-
лонтерам конче необхідна до-
помога і підтримка. Зокре-
ма, треба памперси дорослі 
№2, крупу і за можливості — 
м’ясні харчі, бо потрібно году-
вати тварин. Трьох цуценят 
волонтери вже прилаштува-

ли, залишилося ще п’ятеро. 
 Усім добрим серцем лю-
дям вказуємо картку При-
ватБанку 5169 3305 1111 
0949, куди можна скидати 
кошти на порятунок соба-
чої родини, яка постражда-
ла від двоногих звірів у люд-
ській подобі. ■

НАДРА

Про мінеральні ресурси 
замовили слово
На часі —  визначитися з термінологією стосовно 
довкілля й унормувати його оцінювання

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Багатодітна собака в біді
Волонтери рятують тварину, якій нелюди прострелили лапи

■

Алабая з простреленими лапами рятують добрі люди 
з черкаського міста Сміла. 
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Шевченковому краї стартувала 
кампанія із зарибнення Кременчуць-
кого водосховища, котру проводять 
в межах обласної програми з розвит-
ку рибного господарства. На почин 
у Дніпро, в межах Чорнобаївського 
району, випустили близько 350 ти-
сяч мальків коропа, вирощених у ДП 
«Іркліївський риборозплідник», про 
це «Україні молодій» повідомили в 
Черкаській облдержадміністрації.
 «Останні роки ми системно під-
ходимо до питання відновлення ре-
сурсів Кременчуцького водосхови-

ща, — зазначає голова ОДА Юрій 
Ткаченко. — За нашої ініціативи 
розроблено та ухвалено облрадою 
програму з розвитку рибного госпо-
дарства. І вже другий рік на ці потре-
би ми спрямовуємо кошти з обласно-
го бюджету. Йдеться про 2 млн. грн. 
Окрім того, залучаємо місцеві бюд-
жети, а також традиційно долуча-
ються підприємства — користувачі 
водних ресурсів».
 У такий спосіб минулого року в 
Кременчуцьке водосховище було за-
селено 90 тонн малька рослиноїдних 
риб. До речі, весь зарибок також був 
з Ірклієва. ■

Коропів у Дніпрі побільшає.❙
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«Людський організм — це ритмічна система, яка має стабільні денні та 
нічні ритми. І кожні півроку примушувати його переадаптовуватися з 
одного часу на інший — це серйозне навантаження».

Андрій Мухоморов
психіатр

УКРАЇНА МОЛОДА

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Австралійські вчені 
розробили тест, який доз-
воляє визначити рак шкі-
ри на ранніх стадіях, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. Вчені ка-
жуть, що вперше мела-
ному можна визначити 
до того, як вона стане не-
виліковною. Наразі, аби 
визначити цю недугу, яка 
прогресує дуже швидко, 
лікарі покладаються на 
огляд шкіри і біо псію. 
Дослідники твердять, що 
аналіз крові може дати 
точніші результати, ніж 
простий огляд пацієнта, і 
врятувати багато життів. 
 Розроблений науков-
цями тест дозволяє виз-
начити меланому за ан-
титілами, що їх виробляє 
організм, щоб протидіяти 
раку на ранніх стадіях. У 
випробовуваннях узяли 
участь 200 осіб. Половина 
з них мали рак. У 81,5% 

випадків тест себе виправ-
дав. Дослідники спочат-
ку виокремили 1627 фун-
кціональних білків. Піс-
ля низки аналізів із них 
були виділені 10 анти-
тіл, які найкраще визна-
чають меланому. Тест не 
дозволяє визначити інші 
форми раку шкіри, крім 
меланоми. Наступні три 
роки триватимуть клініч-
ні випробування нового 
методу діагностики. Мета 
вчених — довести точність 
тесту до 90%. Вони споді-
ваються, що застосування 
тесту буде схвалене через 5 
років. 

 Злоякісна меланома є 
найсерйознішою формою 
раку шкіри. Здебільшо-
го її викликає ультрафіо-
летове опромінення. Най-
частіше вона починаєть-
ся зі зміни родимки чи 
новоутворення на шкірі. 
Нині фахівці досить точ-
но діагностують мела-
ному. Проте, каже про-
фесор Мел Ціман, новий 
тест дозволить прискори-
ти встановлення діагнозу. 
«Часто у звичайній клініч-
ній практиці досить важ-
ко визначити меланому 
на ранніх стадіях лише з 
вигляду родимки, — роз-

повів науковець Бі-БІ-Сі. 
— Тож лікарі можуть при-
значити тест, перш ніж ро-
бити біопсію». 
 Професор Ціман 
каже, що рання діагнос-
тика є критично важли-
вою при цьому захворю-
ванні. «Якщо ми можемо 
видалити меланому, поки 
вона не перевищує 1 мм 
зав товшки, надія на ви-
живання пацієнта стано-
вить 98-99%, — каже вче-
ний і продовжує: — Шан-
си на життя невпинно па-
дають, що глибше хвороба 
проникає у шкіру».
 За даними Всесвіт-

ньої організації охорони 
здоров’я, переважна біль-
шість смертельних випад-
ків від раку шкіри припа-
дає саме на меланому. Зок-

рема, в Україні смертність 
від меланоми сягає 90 від-
сотків. Ця хвороба є також 
найбільш поширеною фор-
мою раку серед молоді. ■

Переведення стрілок 
більшість вважає 
безглуздою процедурою 
 Доцільність щорічного пе-
реведення стрілок годинни-
ків на літній час стало пред-
метом вивчення Європей-
ської комісії. Депутати Єв-
ропарламенту ще в лютому 
цього року доручили Євроко-
місії розібратися з перевага-
ми та недоліками зміни часу. 
На виконання цієї постанови 
Європейська комісія запусти-
ла від 5 липня сайт, на яко-
му 500 мільйонів мешканців 
країн ЄС зможуть до 16 серп-
ня проголосувати за час, яко-
му вони віддають перевагу, — 
зимовий (що відповідає при-
родному часовому поясу) чи 
літній (переведений на годи-
ну вперед). Бажаючих прого-
лосувати виявилось так ба-
гато, що сайт на другий день 
голосування навіть не витри-
мав і його довелось тимчасо-
во відключити. 
 І така активність європей-
ців у цьому питанні має пояс-
нення. Результати опитуван-
ня, проведеного відомим інс-
титутом вивчення громадсь-
кої думки Forsa в Німеччині, 
цілком однозначні: майже 
дві третини німців вважають 
перехід на літній і зимовий 
час безглуздою процедурою. 
І виступають за те, щоб ска-
сувати цей щопіврічний ри-
туал. Нині дуже багато меш-
канців європейських країн 
скаржаться на те, що це нега-
тивно позначається на їхньо-
му фізичному стані й психіч-
ному здоров’ї. Крім того, еко-
номічні вигоди від зсуву го-
дин є істотно меншими, ніж 
вважали колись.
 «Чоловікові потрібно 
шість годин сну, жінці — сім, 
а дурневі — вісім», — сказав 
якось Наполеон. Час сну ім-
ператор вважав втраченим, 
і сам задовольнявся шість-

ма годинами, як і знамени-
тий винахідник Едісон. Зате 
Ейнштейнові було потріб-
но не менше десяти, а він, як 
відомо, був геть не дурним. 
Потреба у сні, а також і те, 
коли людина засинає і проки-
дається, — дуже індивідуаль-
ні речі, і багато в чому вони 
зумовлені генетично.

Часи змінюються, 
і біологічний годинник — 
теж 
 «Не кайся рано встати, 
а кайся довго спати», «Хто 
рано підводиться, за тим і 
діло водиться», «Ранні пташ-
ки росу п’ють, а пізні — сліз-
ки ллють», «Рання година зо-
лота варта», — такі приказ-
ки є майже у кожного народу. 
Їхній сенс очевидний: люди, 
які довго сплять, вважаються 
ледарями. Але такі приказки 
народилися в часи, коли біль-
шість людей займалися сіль-
ським господарством і дійсно 
були змушені прокидатися 
разом із сонцем. Наша часи 
— інші. Близько 60 відсотків 
європейців належать до так 
званих сов, тобто пізно ляга-
ють і пізно встають.
 На жаль, це далеко не за-
вжди вдається. Внутрішньо-
му, біологічному, годинни-
кові доводиться підлаштову-
ватися під «соціальний», так 
що сови, як правило, мусять 
раніше, ніж воліли б, проки-
датися на роботу, до інституту 
чи школи. До чого це призво-
дить, добре відомо багатьом: 
важко сконцентруватися, лю-
дина стає дратівливою, швид-
ко втомлюється, гірше долає 
фізичні, розумові й емоційні 
навантаження... Сон у тако-
му разі йде всупереч генетич-
но заданим біоритмам.
 Крім того, правильний 
режим сну (і, природно, не-
спання) залежить від більшо-
го числа факторів, ніж сама 

лише приналежність до сов чи 
жайворонків. Ступінь втоми, 
вік, стать, спосіб життя, пори 
року — усе це відіграє важли-
ву роль. Так, наприклад, ма-
ленькі діти, як правило, на-
лежать (на горе своїх бать-
ків) до ранніх хронотипів, але 
згодом режим сну зсувається 
у них на пізніший час. Абсо-
лютними совами є підлітки та 
молодь, починаючи з перехід-
ного віку і років до двадцяти. 
Вони можуть мало не до ран-
ку сидіти перед телевізором, 
гуляти з друзями або танцю-
вати на дискотеці, зате вранці 
їх ледве розбудиш. Тому вчені 
виступають за те, щоб зсунути 
початок занять у школах і ви-
шах на більш пізній час. Адже 
перший урок, а то і два прохо-
дять намарне. 
 У чоловіків і жінок, напри-
клад, добовий ритм не просто 
змінюється з віком, але змі-

нюється по-різному і збі-
гається нечасто. Провідний 
німецький хронобіолог, до-
слідник впливу часових рит-
мів на живі організми Тілль 
Реннеберґ напівжартома-на-
півсерйозно зауважує, що, на-
певно, саме цим можна пояс-
нити, чому зрілі чоловіки час-
то одружуються з молодими: 
у віці 40-45 років у чоловіка і 
30-35 років у жінки їхні внут-
рішні годинники з великою 
часткою ймовірності будуть 
«іти» приблизно однаково.
 Будь-яке порушення при-
родного ритму, який регулює 
режим сну, порушує стабіль-
ність наших внутрішніх го-
динників, а отже, й усього 
організму. Таким неприпус-
тимим втручанням до при-
родного ритму хронобіолог 
вважає перехід на «сезон-
ний» час. На основі числен-
них експериментів Ренне-

берґ доводить, що це нега-
тивно позначається не лише 
на самопочутті людей, а й на 
їхній продуктивності. Тобто є 
неефективним і з економічної 
точки зору.
 Як наголошує вчений, за-
звичай проходить не менше 
3-4 тижнів після переходу 
на літній, а восени — назад, 
на «нормальний», час, поки 
наші внутрішні годинники 
не синхронізуються з годин-
ником «соціальним». Якщо 
ж погода не відповідає сезо-
ну (тобто весна запізнюєть-
ся або літо затягується), пот-
рібно навіть і більше. Ще не-
безпечніша, до речі, позмінна 
робота, коли день перетво-
рюється на ніч, а ніч — на 
день. Але це хоча б диктуєть-
ся виробничою необхідністю, 
а переведення стрілок раз на 
півроку — повна нісенітни-
ця, резюмує експерт. ■

ГОЛОС НАРОДІВ

Загублений час 
Європа голосує проти переведення годинників на «літо» і «зиму»

■

Повноцінний сон — запорука продуктивного дня. ❙

НОВІ РОЗРОБКИ

Виявити ворога на порозі
Науковці розробили тест на меланому за аналізом крові

■

Люди з родимками мають бути особливо пильними.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

У ЄС триває онлайн-голосування, щоб визначити, за яким ча-
сом — зимовим чи літнім — житиме Євросоюз, повідомляє 
«Німецька хвиля». Це, по суті, означає, що надалі стрілки го-
динників уже не переводитимуть. Питання практично виріше-
не, залишилося тільки визначитися, який час буде зафіксовано 
на європейських годинниках — літній чи зимовий. А оскільки 
Україна «євроінтегрується», то рішення європейців зачепить і 
нас: доведеться також відмовитися від практики переведення 
стрілок годинників.
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Одна доба проживання на 
причорноморських курортах 
півдня України обійдеться від-
почиваючим мінімум у тися-
чу гривень! Сезон відпусток 
— 2018 побив усі рекорди за 
вартістю харчування, прожи-
вання, а також цін на розваги в 
туристичних зонах на українсь-
ких берегах Чорного та Азовсь-
кого морів.

Про наше жовте море
 Якщо порівняти українські 
розцінки з тими сумами, які за-
питують власники готелів Ту-
реччини або Єгипту, то «віт-
чизняний виробник» у біль-
шості випадків програє. Дуже 
скромна кімнатка у приватно-
му будинку на «третій лінії» 
від чорноморського узбережжя 
в містечку Залізний Порт ви-
тягне з сімейного бюджету від 
200 до 350 гривень за добу без 
харчування.  А якщо говори-
ти про більш розкішні номери 
в безпосередній близькості від 
морської водички, то там най-
скромніші ціни стартують від 
500 гривень за ліжко-день, а 
середня вартість проживання 
коливається у межах 800-2500 
гривень за одну ніч!
 Дорого обходиться й харчу-
вання: за найскромніший обід 
(борщ, каша, компот) на одну 
людину доведеться викласти 
від 75 до 150 гривень. У таку ж 
суму виллється вартість стан-
дартного сніданку та вечері, а 
ось екзотика та морські делі-
катеси  доступні лише людям з 
достатком вище середнього. 
 Найдорожче на морському 
узбережжі коштує ... пляшка 
звичайної газованої води! Ро-
зуміючи актуальність рятів-
ної рідини для людей, які 
присмажують свої тіла під 
променями сонця на пляжі, 
продавці вимагають за свій 
товар подвійну ціну. Тому за 
звичайну дволітрову пляшку 
лимонаду доведеться заплати-
ти 30-35 гривень. 
 Високі ціни явно не розра-
ховані на українців iз мізерни-
ми зарплатами. Бізнесмени, 
зайняті у сфері туризму, розра-
ховують на більш грошовитих 
відпочивальникiв з Білорусі, 
Росії та інших країн. Але інф-
раструктура і якість наданих 
послуг часто ой як кульгає. 
 Інфраструктура на причор-
номорських курортах Херсон-
щини просто жахлива: купи 
сміття, розбиті дороги та сму-
га моря, що густо заросла 
водоростями. На пляжі без-
платно можна отримати лише 
палюче сонце та морську воду. 
За все інше доводиться плати-
ти гроші: хочеш полежати в за-
тiнку — давай 20-30 гривень за 
поганенький навіс; прийшла в 
голову думка розташуватися 
на шезлонгу — виймай iз га-
манця 50-75 гривень за послу-
гу.
 Та що там пляж! Такий ба-
нальний, але всім необхідний 
туалет на узбережжі Чорного 
моря в Залізному Порту кош-
тує 5 гривень за одноразове 
відвідання. Тож не дивно, що 
їх на 5-кілометровій смузі налі-
чується не більше п’яти, а відві-
дувачів можна перерахувати 
на пальцях однієї руки. Чор-
не море на Херсонщині в пе-
ріод відпусток, на превеликий 
жаль, сміливо можна перейме-
новувати на жовте!..
 Із приходом літнього сезону 
стрімко піднімають ціну на про-
їзд від Херсона до Скадовська, 
Лазурного та Залізного Порту 
й водії автотранспорту. Якщо 
на початку червня з обласного 

центру до Чорного моря мож-
на було дістатися за 80 гри-
вень, то з початком спекотної 
погоди вартість поїздки для 
однієї людини злетіла до 100-
120 гривень! 
 Погодьтеся, що викласти 
від 10 до 20 тисяч гривень за 
семиденну поїздку до курор-
тної зони з жахливою інфра-
структурою для родини з трьох
осіб — це не найрозумніше 
рішення. Адже за ці ж гроші 
можна відвідати цікавіші міс-
ця. А додавши ще трохи гро-
шей — мати гарний настрій, 
стабільну погоду і навіть до-
статнє якісне харчування.

Кепські справи
 «Із туристами у нинішньо-
му році негусто, — визнає влас-
ниця невеликого приватно-
го будиночка відпочинку Іло-
на. — Ми звинувачуємо в усьо-
му мінливу погоду, а ще й той 
факт, що з відкриттям безвізо-
вого режиму люди рвонули від-
кривати для себе пляжі та ку-
рортні зони в більш цивілізо-
ваних країнах». (Варто зазна-
чити, що проблем із в’їздом у 
Туреччину практично не було 
останні років 20).
 Ілона зізнається, що серед 
її знайомих уже є бізнесмени, 
у яких справи йдуть настільки 
погано, що подумують про про-
даж майна на березі Чорного 
моря та розвиток інших видів 
підприємницької діяльності. 
 Сама жінка визнає, що від-
соток українців iз числа тих 
людей, які приїжджають до 
курортної зони на Херсонщині, 
зменшується з кожним роком, 
що, звичайно, не радує. Поки 
що виручають туристи з Біло-
русі та Росії, адже для них ук-
раїнські ціни не здаються за-
хмарними, а от що буде далі — 
повна невідомість ...
 Із подібними проблемами 
стикаються й власники турис-
тичного бізнесу на Азовсько-
му морі. Крім того, в Гені-
чеськ, на Арабатську Стрілку, 
в Новоолексіївку та інші міс-
цеві курорти люди частень-
ко побоюються їхати через 
близькість українсько-росій-
ського кордону та відвертих 
провокацій iз боку країни-аг-
ресора.

«Зелені монстри» і паличка
 У Миколаївській облас-
ті, на території знаменитого 
курорту Коблево із 17 липня 
діє розпорядження МОЗ про 
тимчасову заборону на купан-
ня в морській воді. Повний 
перелік пляжів, де вода небез-
печна для купання, складаєть-
ся аж зі 108 найменувань. Ту-
ди потрапили пляжі «Чайка» 
та «Прибій» у місті Миколаїв 
на Дніпро-Бузькому лимані, а 
також миколаївські зони від-
починку «Намив» та «Яхт-
клуб». 
 Заборона пов’язана з пога-
ною якістю води, а лаборатор-
ні дослідження, що проводили 
з 5 по 12 липня, показали пе-
ревищення кишкової палич-
ки у водоймах норми в кіль-
ка разів! Крім цього, через 
аномальну спеку прибережна 
смуга впродовж усього Чорно-
го моря півдня України оброс-
ла зеленими водоростями, які 
заважають людям купатися в 
морській воді. Коштів на чист-
ку узбережжя, зрозуміло, ніх-
то не виділяє, тому люди зму-
шені збирати «зелених монс-
трів» вручну, щоб хоч якось 
пробратися до морської води.
 Через погану інфраструк-
туру на Чорноморських курор-
тах питання про те, куди йдуть 
гроші, отримані за туристич-
ний сезон, серйозно схвилю-
вало чиновників Херсонської 
ОДА.
 — Щодня кожен відпо-
чивальник витрачає близь-
ко 1000-2000 гривень, але 
до бюджету області надхо-
дить не більше десяти від-
сотків від цієї суми, — про-
коментував ситуацію голо-
ва Херсонської ОДА Андрій 
Гордєєв. — Кошти на ремонт 
доріг iз обласного бюдже-
ту виділяють, але ось iз боку 
райрад — повна тиша. Інс-
пекторiв iз благоустрою при-
чорноморських курортів не-
має, податки з баз відпочин-
ку ніхто не збирає. У таких 
умовах збільшити дохід iз 
туристів не реально. Найкра-
ще питання з фінансуванням 
вирішили в Генічеську, але 
це єдиний регіон по всій Хер-
сонській області...
 Відзначимо, що й кримі-

нальна обстановка на причор-
номорських курортах у ниніш-
ньому сезоні дуже напруже-
на: буквально щодня в місцях 
відпочинку містечка Залізний 
Порт або на якомусь курор-
ті Азовського моря грабують, 
б’ють, а то й зовсім убивають 
людей у п’яних сутичках.

Одеса поза конкуренцією
 — Купили путівку до Ту-
реччини, бо там сервіс кра-
щий, а ціни вже не здають-
ся такими вже високими піс-
ля відвідин пансіонату в За-
лізному Порту, — розповідає 
жителька Херсона Діана Ков-
тун. — А наші знайомі, так 
ті взагалі зараз засмагають в 
Італії. Як виїхали туди на за-
робітки, так і відпустку про-
водять, щоб гроші на дорогу 
не витрачати. 
 Оптимістичніша ситуація 
з курортним відпочинком в 
Одесі — за рахунок українсь-
ких багатіїв та іноземних ту-
ристів. Із-за кордону в нашу 
Перлину біля моря люди при-
їжджають поєднати відпочи-
нок iз бізнесом і навіть зара-
ди шлюбних знайомств з ук-
раїнськими дівчатами. Міс-
цеві підприємці на проблеми з 
кількістю туристів поки що не 
скаржаться. Хоча якісні умо-
ви — для людей із великими 
грошима. У 4-зірковому готелі 
поблизу Аркадії сімейний но-
мер-студіо для чотирьох у сер-
пні за добу обійдеться у... 150 
євро!
 — Одесу рятує велика 
кількість фестивалів та свят 
всеукраїнського масштабу, 
— визнає глава міськдепар-
таменту туризму Тетяна Мар-
кова. — Також активно спів-
працюємо і з партнерами з да-
лекого зарубіжжя. У минуло-
му році Одеську область гідно 
представили на 12 міжнарод-
них виставках, у тому числі й 
у Пекіні та Шанхаї. В інозем-
них туристів поступово про-
ходить страх перед Україною 
як перед країною, де панує 
нестабільність i йдуть війсь-
кові дії. Є серед туристів і ті, 
хто регулярно відвідує Оде-
су, й гості з Прибалтики, Сло-
венії, Швеції та навіть Авс-
тралії. ■

ДО СЕЗОНУ

Райське задоволення 
не для всіх
Люди їдуть туди, де дешевше, чистіше і погода без сюрпризів

■

Якісний відпочинок — дороге задоволення.❙

«КРИМНАШ»

 В окупованому Росією Криму ситуація не 
покращилася навіть iз відкриттям Керченсько-
го моста. Якщо говорити про вартість відпочин-
ку в таких непримітних курортних зонах, як Ново-
федорівка, селище Чорноморське або село Піща-
не, то навіть там ціни на харчування та проживання 
зашкалюють. Наприклад, ціна за однокімнатну квар-
тиру в літній сезон стартує від 750 гривень за ніч, 
за продукти доведеться викласти не менше 650 гри-
вень за одну людину (стандартний обід-сніданок 
та вечеря). Погіршує ситуацію й той факт, що бага-
то пляжів перебувають в аварійному стані, відзна-
чається гострий дефіцит питної води, а також пе-
ребої з електроенергією у спеку. Розраховувати на 
безперебійну роботу холодильників i кондиціонерів 
не можна через часті відключення світла.
 Якщо ж говорити про такі більш престижні міс-
ця, як Ялта, Євпаторія, Алушта та Алупка, то там 
можуть собі дозволити відпочити хіба що міс-
цеві високопосадовці. А ось інших туристів дово-
диться зганяти до окупованого Криму букваль-
но силоміць, щоб хоч якось зімітувати наплив 
відпочиваючих. Найчастіше це приїжджі з «рес-
публікансько-сепаратистського» Донбасу, а також 
військовослужбовці з материкової частини Росії.
 Число росіян, які збираються у 2018 році про-
вести відпустку вдома, зросла до рекордної цифри 
у 23%, тоді як ще в 2016-му таких «ледацюг» на-
биралося лише 7%. 
 До речі, критично вплинув на ситуацію і чемпіо-
нат світу з футболу, через який багато хто з росіян 
проміняв кримські пляжі на диван перед телевізо-
ром. На другому місці — зменшення доходів та 
зростання цін через санкції, накладені Євросоюзом 
та США на економіку Російської Федерації.

СТАТИСТИКА

 За кордоном відпочиває 
 не більше чотирьох відсотків
 українців

 Згідно з даними Київського міжнародного інс-
титуту соціології, майже 64 відсотки наших співвіт-
чизників узагалі не планують відпочивати у літній 
сезон 2018 року. Ця цифра на п’ять відсотків вища, 
аніж у минулому році. 
 Більше половини відпускників вибрали місцем 
відпочинку Карпати (близько 24 відсотків жителів 
України), ще 11 відсотків засмагатимуть на своїх 
дачах або в родичів, що живуть у селах. 
 Введення безвізового режиму з країнами Євро-
пейського Союзу вдвічі збільшило потік туристів 
на закордонні курорти. Однак ця цифра не велика: 
не більше чотирьох відсотків від загального числа 
українців.
 Маючи на руках біометричний паспорт, мож-
на виїхати на 90 днів до 32 країн світу, включаю-
чи Андорру, де періодично бувають фантастичні 
знижки на світові бренди, причому не тільки одягу, 
а й новітньої електроніки. 
 Наших людей традиційно привертають низь-
кими цінами Єгипет та Туреччина, де середня вар-
тість путівки на тиждень у готель, де все включе-
но, може навіть у літній сезон становити 10 тисяч 
гривень. Пропонують варіанти, які «не кусаються», 
Болгарія, Чорногорія і Грузія; щоправда, лише з 
вранішнім харчуванням або й зовсім без нього.

СВОЄ, РІДНЕ...

 Альтернатива безжальному сонцю
 У ТОП-10 найкрасивіших місць України, де 
можна поновити сили у літній період, входять Шаць-
кі озера на Волині (від 400 гривень за ніч у двоміс-
ному номері), Національний парк та озеро Синевир 
поруч з однойменним населеним пунктом (близь-
ко 300 гривень за ніч), Біле озеро у Рівненській об-
ласті (270 гривень за номер), Блакитні озера у Чер-
нігові (від 500 гривень за двомісний номер з усі-
ма зручностями), озеро Сиваш на Херсонщині (якщо 
зупинитися у селі Григорівка, то приватник візьме 
не більше 100 гривень за кімнату з усіма зручнос-
тями), озеро Бребенскул біля населеного пункту Во-
рохта (від 200 до 450 гривень в залежності від зруч-
ностей), Шелехівське озеро у Сумській області (їха-
ти доведеться від міста Суми), а ще — найбільше 
озеро в Україні та друге за розміром в Європі озеро 
Ялпуг поруч з містечком Белград в Одеській області 
(на місцевих базах відпочинку беруть не більше 80 
гривень із людини). 
 Добре підходить для відпочинку і Миргород, що 
на Полтавщині. Помилуватися тамтешніми красота-
ми можна скориставшись подобовою орендою квар-
тир, ціна на які стартує від 150 гривень на добу.
 Відмінною альтернативою морським узбереж-
жям для українців став літній відпочинок у Кар-
патах, де фантастично красива природа та чисте 
гірське повітря відновлюють здоров’я навіть кра-
ще, аніж закордонний відпочинок під палючим 
сонцем.

■

■

■
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Олена ШАПІРО,
мистецтвознавець

 Творчість Андрія Комар-
ницького та його колег з іко-
нописної майстерні «Алімпій» 
Марини Комарницької-Шпак 
і Юрія Вербовського представ-
лено на виставці Богородич-
них ікон «Заступниця» у храмі 
Святої Софії у Києві, а також 
в проекті «Мімезис. Насліду-
вання» у духовно-культурно-
му комплексі «Архістратиг» у 
Львові.
 Відомий львівський іконо-
писець Андрій Комарницький 
— учасник Української спілки 
іконописців, із 2010 року спів-
голова майстерні «Алімпій» 
— разом із колегами Юрієм 
Вербовським та Мариною Ко-
марницькою-Шпак розписав 
кілька українських храмів у 
неодавньоруському стилі, пе-
реосмислюючи сакральну тра-
дицію Русі-України. 
 Наприклад, ще в 1999-му 
на диплом узяв проект розпи-
су модерної за архітектурою 
церкви «Різдва Богородиці» у 

Львові на Сихові. «Я любив хо-
дити до цього храму, а на дип-
лом мене благословив настоя-
тель отець Орест Фредина, — 
згадує художник. — Щодня 
перед малюванням я намагав-
ся зранку побувати на Святій 
літургії. Але згодом трапило-
ся так, що пару днів я вирішив 
поекономити вранішній час. І 
тоді мені мало що вдалося зро-
бити у своїй праці над диплом-
ним проектом. Нарешті, вже 
на третій день, я все-таки пі-
шов на вечірнє богослужіння, 
і після нього за дві-три години 
я зробив більше, ніж за всі по-
передні дні».
 «Незабутнім був досвід, 
коли писав велику ікону Бо-
городиці-Оранти «Заступни-
ця України» на хорах церкви 
Різдва Богородиці, і мав наго-
ду слухати всі служби, які пра-
вилися у храмі», — каже Анд-
рій Комарницький.
 Андрій Комарницький за-
кінчив львівську Академію 
мистецтв, де навчався на ка-
федрі сакрального мистецтва, 
донедавна працював її науко-

вим співробітником, викладав 
іконопис у школі «Радруж». 
Уже кілька років — керівник 
студії іконопису «Центр роди-
ни» Фонду Святого Володими-
ра. Захистив кандидатську ди-
сертацію за темою «Образ Бо-
городиці в художній культурі 
Київської Русі: становлення 
національних особливостей». 
Досліджуючи сакральну тра-
дицію Русі-України, Андрій 
Комарницький опублікував до 
двох десятків наукових статей 
у фахових виданнях, разом із 
колегами створив науково-до-
кументальний фільм «Міме-
зис. Сакральна традиція Русі-
України: самобутність і наслі-
дування».
 «Для мене суть творчості 
полягає в тому, щоб бути олів-
цем у руці Божій: лише тоді 
я усвідомлюю, що не я тво-
рю, а Господь це творить че-
рез мене, — каже Андрій Ко-
марницький. — Найвищим 
ідеалом для мене, іконою всіх 
ікон, є образ Христа з Туринсь-
кої Плащаниці. Особливо вра-
жає, що Його лик та тіло зов-

ні — це реальна, справжня лю-
дина, і водночас відчувається, 
що передають всеохопну лю-
бов і безмежну силу».
 Захоплюється митець та 
надихається і ликом Діви 
Марії з ранніх київських ікон 
— «Богоматері Великої Па-
нагії» та «Корсунського (або 
— Устюзького) Благовіщен-
ня». Подібними до них за до-
сконалістю, тільки вже знач-
но скорботнішими, є лики 
«Холмської» і «Вишгородсь-
кої» Богоматері, близькою є 
популярна нині «Богородиця 
з Меджигор’я». 
 «У давнину богоносні святі 
іконописці не просто копіюва-
ли відомі ікони, вони носили в 
серці цей ідеал Абсолютної Бо-

жественної краси, — розмірко-
вує художник. — Тож дуже хо-
четься хоч чимось бути подіб-
ним до них. Адже ікони, напи-
сані цими святими митцями, 
для нас є дуже високим зраз-
ком. Краса цих творінь вічна, 
оскільки йде від серця Творця 
до серця людей, які молять-
ся на ці образи. Митці, які оз-
доблювали нашу легендарну 
Софію Київську, згодом були 
визнані святими, їхні мощі 
збереглися у Київських пече-
рах нетлінними. Згадаю і пре-
подобного Алімпія Києво-Пе-
черського, якого найбільше 
хвалять наші літописи, саме 
на його честь ми заснували 
іконописну майстерню «Алім-
пій». ■

Сергій ТРИМБАЧ,
спеціально для «України молодої»
Київ — Одеса — Київ

Дев’ята Кіноодіссея добігла кін-
ця. Одеський міжнародний кі-
нофестиваль назвав перемож-
ців. Гран-прі (найдостойнішого 
визначили самі глядачі) отри-
мав фільм «Кришталь» біло-
руського режисера Дар’ї Жук. 
Професійне журі своїм фаво-
ритом назвало фільм «Жаль», а 
постановника стрічки, грека Ба-
біса Макрідіса — ще й кращим 
режисером. Краща акторська 
робота — Віктор Полстер iз 
бельгійської картини «Дівчина» 
(режисер Лукас Дент). 
У конкурсі українських повно-
метражних фільмів перемож-
цем стала стрічка «Дельта» 
Олександра Течинського. Серед 
вітчизняних короткометражок 
кращою визнали стрічку «В ра-
дості і тільки в радості» Мари-
ни Рощиної. Ще дві українські 
режисерки названі серед пере-
можців — Антоніна Ноябрьова 
отримала приз за кращу режи-
суру в національному конкурсі, 
й так само відзначили Анас-
тасію Пустовіт як кращу акторку 
(фільм «Коли падають дерева» 
Марисі Нікітюк). І насамкінець 
— у конкурсі європейських до-
кументальних стрічок перемог-
ла українка Аліса Коваленко з 
фільмом «Домашні ігри».

Жіночі радощі й печалі
 Як бачимо, серед переможців 
більшість — жінки. І це не якась 
особливість Одеського фестива-
лю, нині так скрізь. Зайдіть у 
студентські аудиторії наших 
мистецьких вишів, і ви переко-
наєтесь — завтрашнє обличчя 
кіно буде ще жіночнішим. Одна 
з причин — робота в кінематог-
рафі нині не є аж такою виснаж-
ливою фізично, що насамперед 
пов’язано з прогресом техноло-
гій. Інше — юнаки, молоді чо-
ловіки ідуть в інші сфери, кіно 
для них менш привабливе, аніж 
це було 40-50 років тому. У під-
сумку мистецтво кіно починає 
змінюватись, воно чутливіше, 
воно має зірке і пам’ятливе на 
деталі жіноче око. 

 А ще — воно хворобливіше 
реагує на соціальну та політич-
ну несправедливість. Скажімо, 
«Домашні ігри» Аліси Ковален-
ко. Героїня стрічки — футболіс-
тка Аліна, на чиїх руках, після 
смерті матері, опиняються мало-
літні брат і сестра. Батько тих ді-
тей із категорії сьогоднішніх чо-
ловіків — ні на що не здатних, 
всуціль інфантильних. А перед 
Аліною мета — потрапити в на-
ціональну футбольну збірну...
 Картина робилася впродовж 
трьох років. Режисерка стала 
своєю у сім’ї, життя якої вона 
досліджувала екранними засо-
бами. Вона дивиться на своїх 
персонажів не звідкись, а зсе-
редини, вона переживає за їхню 
долю, як за долю близьких. У та-
кому методі є свої переваги (біль-
ша емоційність оповідуваного), 
є й недоліки — забагато екран-
ного часу, виходить трохи тяго-
мотно (автору шкода коротити 
матеріал, такий близький і рід-
ний). А все ж, у підсумку, кар-

тина запам’ятовується — бо тут 
є герой, який (яка!) долає труд-
нощі, яких неміряно. 
 Білоруска Дар’я Жук (дав-
но живе на дві країни, Біло-
русь і США; нетрадиційне спо-
лучення, погодьтесь) зверну-
лась до матеріалу 1990-х. Вєля 
(Анна Нассібуліна) після інсти-
туту нікуди не може приткну-
тись, бо звична структура жит-
тя якось неочікувано рухнула. 
Вирішує податись в Гамерику. 
Задля отримання візи вигадала 
легенду про свою добре оплачу-
вану роботу на фабриці виробів 
із кришталю. От тільки біда: 
посольство США зателефонує, 
аби перевірити правдивість на-
даної інформації. А телефон аж 
ніяк не фабричний, а хатній... 
Доводиться Вєлі їхати з Мінсь-
ка на ту провінційну фабрику і 
чатувати побіля того хатнього 
телефона. Заодно вона входить 
у життя звичайної білоруської 
сім’ї, що готується відзначити 
весілля сина... Простий прийом 

очуднення життєвого матеріалу 
дозволяє вмонтувати такий собі 
«кришталик» в екранне око, 
побачити людей доволі стерео-
скопічно — і смішними, і дра-
матичними, і мудрими, й пусто-
порожніми...

Кома, але ж не крапка
 Так само неординарними 
драматургійними ходами пос-
луговується фільм іншого пере-
можця Одеського кінофестива-
лю — грецького режисера Бабі-
са Макрідіса. Картина «Жаль» 
розповідає про заможного ад-
воката (живе побіля моря в до-
волі розкішній оселі, має доб-
ре оплачувану роботу), життя 
якого втрапило у драматичну 
смугу після аварії, в якій пост-
раждала його дружина. Тепер 
вона в лікарні, у комі. Кома, 
як відомо, це не крапка, а все 
ж переживання за долю близь-
кої людини багато в чому пере-
налаштовує особистісне життя 
героя. Усі його жаліють, роб-
лять послаблення, він поволі 
звикає жити таким розслабле-
но-сльозливим життям.
 А дружина все ж починає 
видужувати, повертається 
до нормального життя. Вона, 
але не її чоловік. Він відчуває 
жахливий дискомфорт від по-
вернення до стану, коли нав-
колишні пред’являють йому 
доволі жорсткі вимоги. Ні-ні, 
краще назад, у щось інфан-
тильно-лоскітне і приємне. За-
для цього герой стрічки Мак-
рідіса готовий на все, аби тіль-
ки фантомний стан не змінив-
ся... Дуже точно і вишукано 
зроблена річ!
 Так само точно вибудува-
но оповідь у короткометраж-
ному фільмі «В радості, і тіль-
ки в радості» Марини Рощиної. 

Молода жінка має маленько-
го сина і матір, а от чоловіка не 
має (чому? — про це не йдеть-
ся, стилістика стрічки не пере-
дбачає прописування геть усіх 
соціальних та психологічних 
мотивів). Щодня Катя (Світла-
на Лібет) прошкує на побачен-
ня до свого коханого, який, оче-
видно, не підозрює про її сина. 
А вона боїться в тому зізнатись. 
Небезпричинно — той хлоп не 
справляє враження соціально 
відповідальної особистості (як 
і більшість чоловіків у сьогод-
нішньому кіно, особливо ж там, 
де за режисерським пультом — 
жінка). 
 Зрештою, знайомство від-
бувається — у прогнозовано-
му штибі: дитя парубкові не по-
трібне. Який же фінал? Емоцій-
но — в «яблучко». Ми розуміє-
мо, що найбільшою любов’ю її 
життя є син і ніхто інший його 
не замінить. Вона не зрадить, 
не зрадить у цьому, такому 
зрадливому світі, де моральні 
принципи поставлені на служ-
бу задоволенню приватних ін-
тересів. 
 Серед інших сподобався 
фільм «Батьківський день» 
Марії Пономарьової (націо-
нальний конкурс короткомет-
ражних стрічок). Літній та-
бір, зустріч батька і сина. Між 
ними давня відчуженість, хоч 
батько й намагається бодай тро-
хи зменшити відстань. Тільки 
ж у кадрі опиняється дівчин-
ка, вочевидь дитина від дру-
гого батькового шлюбу. І син 
(Данило Зубков) — ламається. 
Увесь накопичений негатив, 
усі образи зненацька структу-
руються по-іншому — немов 
залізні ошурки під дією магні-
та. Епізод iз розряду «ультра-
сі» — просто здорово! За лічені 
екранні миті показати таку, до-
волі радикальну, трансформа-
цію людських почуттів, осо-
бистісних установок — це вже 
ознака зрілої режисури.
 Одеський кінофестиваль 
дозволив побачити вітчизня-
не кіно в контексті світового 
екранного мистецтва. Побаче-
не налаштовує на оптимістич-
ний лад. Їй-Богу, так! ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Жалі екранні — пристрасті життєві
Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю глядачі віддали 
«Кришталю» білоруської режисерки

■

АРТ-ПРОСТІР

Бути олівцем у руці Божій
Львівського художника Андрія Комарницького надихають лики

■

Андрій Комарницький.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Дев’ята Кіноодіссея в Одесі добігає кінця.
Фото організаторів кінофестивалю.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Стараннями кількох українських 
видавництв ми нині ознайом-
лені чи не з усіма книжками 
американського історика Тімоті 
Снайдера. Спеціалізація профе-
сора Єльського університету — 
історіософія тиранії. Оскільки 
ця проблема заторкує усіх, крім 
ідіотів, — дослідникові вар-
то бути гранично популярним. 
Радше стилістичним белетрис-
том, аніж академіком. Власне, 
бути таким, як Снайдер.
  
     Книжка «Про тиранію. Двадцять 
уроків двадцятого століття» (К.: Ме-
дуза) написана для тих, кому і сторін-
ка тексту — екстремальний дайвінг. 
Часто саме політики, для котрих мі-
рилом дбання за народ є розкладачка 
в кабінеті, воліють не заглиблювати-
ся в читання — нам ніколи, ми пра-
цюємо. Т.Снайдер не пішов на них в 
лобову атаку — всі апеляції «Уроків» 
формально адресовані пересічному 
читачеві. Розрахунок вигадливіший: 
коли електорат цитує якусь книжку 
— хоч-не-хоч, а мусиш із нею ознайо-
митися. А видавництво йому підігра-
ло: випустило книжку якраз по кишені 
бутікового піджака й ніби йому в ком-
плект — у вишукано-скромному виг-
ляді (дизайн і верстка Миколи Лео-
новича!). Тож, скажімо, депутатикові 
можна сміливо витягати цей елеган-
тний зшиток і замість працювати в 
сесійному залі, заглибитися у читан-
ня. Нехай би й так — усе краще, ніж 
із кросвордом буцатися.
     Снайдерова книжка «Про тиранії» 
— такий собі посібник із медіа-
грамотності для тих, хто хворіє на 
«нестачу мислення». Тут — верш-
ки-афоризми з усіх його поперед-
ніх робіт. Широко-глибоко-корот-
ко-пам’ятно, як-от: «І фашизм, і 
комунізм були відповіддю на глобалі-
зацію: на спричинену нею реальну й 
уявну нерівність». В одному місці він 
кидає нібито «зайву» фразу: «Пова-
жайте мову. Уникайте фраз, якими 
користуються всі навколо». Направ-
ду, це код уходження до будь-яких 
сенсів, а надто — свідомо прихову-
ваних. Це — «ментальна гігієна», як 
сказав би французький інтелектуал 
Андре Ґлюксман (На захисті свободи. 
— К.: Дух і Літера, 2013). Без неї годі 
сподіватися на розуміння чогось по-
серед «оглушливої пропаганди, яка 
викликає почуття до того, як люди 
встигли з’ясувати факти».
     А засадничі факти такі: «Під час 
створення Конституції «батьки-за-
сновники» США… придивлялися 
до занепаду давніх демократій, щоб 
зрозуміти глибинні джерела тиранії… 
Завдання створеної ними системи — 
не уславляти уявну досконалість, а 
пом’якшити наслідки наших реальних 
недоліків». Їхній «новий і праведний 
закон» — не звід рекомендацій, що 
слід робити, а перелік того, чого ро-
бити не можна за жодних обставин. І 
винайдені ними державні інституції 
— то не сервісні служби, а передовс-
ім служби безпеки. Причому охороня-
ють вони суспільство лише у підсум-
ку, а від початку — кожну конкретну 
особистість від… себе самої. «Саме 
інституції допомагають нам зберегти 
порядність», — значить Т.Снайдер й 
одразу застерігає проти «диванних» 
настроїв: «Інституції самі себе захис-
тити не можуть… Ціною свободи є 
постійна пильність».
     За Снайдером, Велика Американсь-
ка Конституція – ніщо, коли кожен гро-
мадянин не змагатиме всередині себе 
«бездумні прояви конформізму». Це 
геть не просто, адже пастками кон-
формізму густо всіяний увесь життє-
вий простір людини — чи в Америці, а 
чи в Україні. Тест на конформізм елек-
торату — головний для будь-якого ре-
жиму, бо «громадянин або громадян-

ка, що пристосовується,.. показує 
владі, що саме та може собі дозво-
лити». А далі — купа хрестоматійних 
прикладів; скажімо, «передчасна по-
кора австрійців у березні 1938-го».
     «Голосуйте… поки маєте змогу», 
— один з уроків ХХ століття. Тімоті 
Снайдер не переймається доведен-
ням аксіоми про надважливість кож-
ного голосу, він вдається до сміливих 
зіставлень: «Коли ми кохаємося в ос-
танній раз, то не знаємо, що це вос-
таннє… Безсумнівно, росіянам, які 
голосували в 1990 році, не спадало на 
думку, що то останні й чесні вибори в 
історії їхньої країни… Російська олі-
гархія, створена після виборів 1990-го, 
продовжує функціонувати донині та 
здійснює зовнішню політику, спрямо-
вану на знищення демократії в інших 
країнах». Голосуйте, аби не потрапи-
ти до «пекла задніх думок», як вис-
ловився іще один французький мис-
литель (Мішель Онфре. Сила життя. 
— К.: Ніка-Центр, 2016).
      Коли пан Снайдер радить уни-
кати зачовганих фраз, він говорить 
про мову як семіотичну сферу людсь-
кого буття, що формує «психологіч-
ний ландшафт повсякденного життя». 
Більшість філософів нині сходяться 
на тому, що основою на Землі лю-
дей є не матеріальне, як облудно пе-
реконував Маркс, а символічне. Саме 
«сьогоднішні символи визначають за-
втрашню реальність», — формулює 
Т.Снайдер алгоритм усього — пере-
довсім, ясна річ, політики. Він пока-
зує, як нацистська символіка початку 
1930-х уможливила узурпування Гіт-
лером влади. Авжеж ходить про той 
клятий «бездумний конформізм»; те-
пер це добре видно: «Прийняття цих 
міток як частини нормального місько-
го ландшафту вже означало компро-
міс із убивчим майбутнім».
     Щойно почув на українському радіо 
голос стурбованого російськомовно-
го слухача: пачєму у нас нікто нє зані-
маєцца гражданскай абароной?! Та ж 
пізно. Справжня цивільна оборона по-
чинається, коли боєкомплект іще по-
коїться на опломбованих складах, — 
починається з нещадного винищення 
символічних міток окупації, вулиць 
імені Івана Кудрі та пам’ятників гене-
ралу Ватутіну. Цивільна оборона — 
це не так про бомбосховища, як про 
«ментальну гігієну». І першою чергою 
— мовну гігієну.
      У цьому сенсі Снайдерові «Уроки» 
— пам’ятка з цивільної оборони. Клю-
човий об’єкт захисту — особиста сво-
бода. Головна ознака зазіхань на неї 
така: «Люди, які запевняють вас, що 
безпека можлива лише коштом сво-
боди, зазвичай хочуть забрати у вас 
і безпеку, і свободу». Зрештою, дав-

но відома істина, так до кінця і не ос-
мислена народом. Скажімо, Ярослав 
Грицак, інтелектуально-популярний 
стиль якого нагадує Снайдера, ноту-
вав іще десять років тому: «Той, хто 
міняє свободу на хліб, може опини-
тися і без свободи, і без хліба»; пи-
сав він і про «інституційну довіру, яку 
вважають однією з найхарактерніших 
постматеріальних цінностей» (Життя, 
смерть та інші неприємності. — К.: 
Грані-Т, 2008).
      Хоч усі попередні праці Тімоті 
Снайдера мають серед «головних 
персонажів» історію України, не тре-
ба думати, що «Уроки» — це поради 
нам від старшого брата. Книжка  ад-
ресована насамперед Снайдеровим 
співвітчизникам, бо «людська приро-
да така, що американську демократію 
треба захищати від американців». Ав-
жеж, що вже казати про українців… 
До всього, проблема тиранії наразі 
не має надійно-сталого розв’язання 
і «жодній країні не вдасться знайти 
рішення самостійно». І тут — ува-
га! —  «українці виграли, американці 
програли — у тому сенсі, що Росія не 
змогла нав’язати своєму сусіду вигід-
ний самій Росії режим, однак у Сполу-
чених Штатах переміг бажаний їй кан-
дидат… Таке враження, ніби все, що 
відбувається на заході, спочатку від-
булося на сході».
     Про унікальний досвід України у 
протидії путінській тиранії — посіб-
ник з цивільної оборони від вітчиз-
няного виробника: «Слова та війни. 
Україна в боротьбі з кремлівською 
пропагандою» (К.: К.І.С.). Наприкін-
ці цієї книжки навіть поміщені «Реко-
мендації на основі українського досві-
ду» — urbi et orbi, як-то кажуть.
    Редактором-координатором но-
винки є філософ Володимир Єрмо-
ленко, чий стиль так само ерудовано-
розкутий, як і у Снайдера з Грицаком. 
«Брехня є дискурсом», — характе-
ризує специфіку кремлівської ко-
мунікації В.Єрмоленко. Тобто, «ніхто 
й не думає щось доводити». Голо-
вне — «плодити різноманітні версії 
(будь-що, крім правди)», а неприхова-
ну брехню подавати як «альтернатив-
ну точку зору» та «особисту думку». 
Відтак, «перенаситити інформаційний 
простір фейками… відволікаючи ав-
диторію дріб’язковою інформацією 
або сфальшованими інформаційними 
приводами, викликати хаос думок, па-
сивність та параною».
    Словом, як жартували одесити 
Ільф і Петров на світанку радянщи-
ни, «работа ведётся в порядке ми-
ража... Побольше цинизма, народу 
это нравится». Та жарти закінчили-
ся із поширенням телебачення. Тепер 
новиннєвий формат та високоякісна 

картинка роблять дива з масовою 
свідомістю. Коли Владіслав Сурков 
сягнув найближчої навколопутінсь-
кої орбіти, то запровадив «зібрання 
щоп’ятниці у Кремлі керівників ка-
налів, а від 2014-го — селекторні на-
ради двічі на день» (Світова гібрид-
на війна: український фронт. — Х.: 
Фоліо, 2017). Результати вражають: 
ще у січні 2014-го 66% росіян «доб-
ре» і «дуже добре» ставилися до Ук-
раїни, та відколи Росія розв’язала 
війну і тамтешнє телебачення «швид-
ко перетворило жертву на агресора», 
вже 2015-го населення РФ вважало 
Україну ворогом №2 (після Америки, 
ясна річ).
    У нинішньому світі, справедливо 
зазначають автори книжки «Слова 
та війни»,  «основний театр воєнних 
дій —  це людська свідомість». Росія 
грає символами по-крупному: «Ре-
анімували радянський термін «ка-
ратели»… які знищують окуповані 
населені пункти, вбивають мирних 
мешканців… Використання терміну 
«ополчение» фактично леґітимізува-
ло бойові дії «республік» проти «фа-
шистів» і тощо, тощо.
    Й водночас, «навіть на четверто-
му році війни, у квітні 2017-го, три 
з п’яти найбільш популярних сайтів 
в Україні були російськими… Інтер, 
112, NewsOne, «Вести», strana.ua… 
мімікрують під українські опозицій-
ні медіамайданчики… ретранслюють 
українській авдиторії російські ме-
седжі». Як таке взагалі можливо?!
     Наші автори сором’язливо іменують 
це зволіканням. Мовляв, пізно при-
гледілися-спохопилися: «Українські 
експерти почали досліджувати вплив 
кремлівської дезінформації і пропа-
ганди на внутрішній інформаційний 
простір із початком анексії Криму». 
Та невже? Колеги пана Єрмоленка 
з Інституту філософії ще 2003 року 
констатували: «Новим мистецтвом 
стає політологічний аналіз преси, 
за допомогою якого… можна від-
творити реальний зміст того непуб-
лічного політичного процесу, до яко-
го залучені господарі відповідних 
ЗМІ» (Є.Бистрицький, С.Пролєєв, 
Р.Кобець, Р.Зимовець. Ідея культу-
ри: виклики сучасної цивілізації. — 
К.: Альтерпрес). А 2010-го вийшло 

дослідження В.Кулика «Дискурс ук-
раїнських медій: ідентичності, ідео-
логії, владні стосунки»  (К.: Критика), 
де проаналізовано «набір конвенцій-
них і високоорганізованих обмежень 
на творення й тлумачення значень» 
й зокрема наголошено: «Заснована в 
перший рік незалежности газета «Ки-
евские ведомости» разом із новим, 
таблоїдним типом журналістики при-
несла нову функцію російської мови: 
як мови задоволення інформаційних 
потреб (частини) громадян України, а 
не як пережитку імперської русифіка-
ції, тобто мови не минулого, а тепе-
рішнього і майбутнього». 
    Отже, все упирається у «п’яту ко-
лону», про яку говорять двадцять 
п’ять років і нічого з цією заразою 
не роблять. Популярний на піку Руху 
політик Володимир Пилипчук спо-
гадує: «Я пропонував переселити з 
колишніх республік в Росію росіян-
шовіністів… шляхом розробки в 
ОБСЄ і прийняття відповідної Єв-
ропейської програми» (25 років: За-
повіти незалежності України. — К.: 
Саміт-Книга, 2017). Так само знехту-
вано пропозицією відомого фінансис-
та Олександра Савченка «розпочати 
активну діяльність по зменшенню 
чисельності прихильників «русского 
міра»… Для України «русскій мір» 
більш небезпечний, ніж ІГІЛ» (Анти-
українець або Воля до боротьби, по-
разки чи зради. — К.: Саміт-Книга, 
2017).
 Цікавий приклад наводить 
О.Савченко: «Згадайте політику мак-
картизму як реакцію на проникнення 
комуністичних ідей і шпигунів Росії в 
політичні та інтелектуальні кола США 
в 50-ті роки минулого століття. Під 
час полювання на відьом були і по-
милки, але американське суспільс-
тво отримало імунітет». А що отрима-
ло українське суспільство внаслідок 
злочинно-політкоректної бездіяль-
ності? «Зволікання в інформаційно-
психологічній війні, що її розв’язав 
Кремль проти України, коштувало 
останній Криму й частини Донбасу» 
(«Слова та війни»). ■

НОМІНАНТИ

Цивільна оборона
як ментальна гігієна
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Григорій ХАТА

 Одного разу український боксер-професіонал 
уже перемагав свого російського візаві на його те-
риторії. В підсумку, протистояння між Володи-
миром Кличком та Олександром Повєткіним, яке 
відбулося незадовго до початку великого україно-
російського конфлікту, в жовтні 2013 року, назва-
ли найрейтинговішою подією року в Росії. Звісно, 
з великим інтересом i позитивом стежили за тим 
поєдинком і в Україні.
 Проте в нинішніх геополітичних умовах уже на-
віть один намір вітчизняних спортсменів відвідати 
Москву викликає неймовірний ажіотаж. Коли ж за 
підсумками протистояння на ринзі в московсько-
му спорткомплексі «Олімпійський» український 
важковаговик Олександр Усик переміг росіяни-
на Мурата Гасієва, ставши при цьому абсолютним 
чемпіоном світу, радості українських шануваль-
ників боксу не було меж. Загалом Усика з перемо-
гою в дебютному сезоні WBSS вітали й перші осо-
би нашої держави, i представники футбольного та 
тенісного світів. Зокрема, Прем’єр-міністр Украї-
ни Володимир Гройсман навіть пообіцяв звернути-
ся до Президента Петра Порошенка з клопотанням 
про присвоєння Усику звання «Героя України».
 Словом, московський тріумф уродженця Сімфе-
рополя Олександра Усика став для України більш 
ніж простою спортивною перемогою. «Вітаю ново-
спеченого абсолютного чемпіона світу з цією важ-
ливою звитягою, котрої ми чекали! Важливою не 
тільки для його кар’єри, а й для всієї України», 
— наголосив Віталій Кличко, саме промоутерська 
компанія котрого й веде Усика професіональною 
стежкою боксу.
 Розуміючи величезну відповідальність за під-
сумок двобою, Олександр Усик якнайкраще підго-
тувався до об’єднавчого бою проти росіянина. Ма-
ючи в особі суперника потужного нокаутера, ук-
раїнський боксер i його команда зробили все, аби 
позбавити опонента найпотужнішої зброї. Проде-
монструвавши в ринзі неймовірну легкість, руха-
ючись немов метелик i жалячи, як бджола, Усик 
зробив усе для того, аби в суддів не виникло жод-
них сумнівів щодо імені переможця.
 «У мене було цілих три стратегічні плани на 
бій, але їх усі зруйнував мій опонент», — пояснив 
свою відносну безпомічність у ринзі Гасієв. Одного 
разу осетин таки дістався цілі, але Усик iз непри-
ємної для себе ситуації вийшов iз високо піднятою 
головою, отримавши після 12 виснажливих раун-
дів у своє володіння Кубок Мухаммеда Алі та чо-
тири найспрестижніші чемпіонські пояси — WBA, 
WBO, WBC и IBF. 
 Як і Усик у ринзі, котрий відчутно перевершив 
свого візаві за кількістю ударів, так само перекон-
ливими у своїх рішеннях були й троє суддів, які без 
вагань віддали перемогу українському боксеру, — 
120-108, 119-109, 119-109.
 Тепер Усик разом iз Бернардом Хопкінсом, 
Джермейном Тейлором i Теренсом Кроуфордом 
четвертий в історії боксу чемпіон iз титулом «аб-
солютний».
 За словами його менеджера Угіса Клімаса, не 
виключено, що Олександр у найближчому майбут-
ньому спробує свої сили в суперважкому дивізіоні. 
Поки ж він дякує своїм уболівальникам за під-
тримку, а батьку свого друга та кума Василя Ло-
маченка — Анатолію Ломаченку — за допомогу в 
куті рингу. «Папаченко — ви герой. Хотілося, щоб 
ви стали моїм головним тренером», — як завжди, 
не без жартів, наголосив Усик, який перед самим 
фіналом iз Гасієвим припинив співпрацю зі своїм 
старим наставником. А в найближчих планах Уси-
ка — бій проти британця Тоні Белью. ■

БОКС

Героїчна історія
Здолавши в Москві російського візаві, Олександр Усик став абсолютним 
чемпіоном світу у важкій вазі
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У суддів не було сумнівів щодо переможця двобою Усик — Гасієв. 
Фото з сайта sportnew.site.
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Олександр Усик перевершив Мурата Гасієва в усіх елементах боксу.
Фото з сайта today.kz.
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За перемогу в фіналі WBSS Олександр Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.
Фото з сайта rbc.ua.
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Після тріумфу в Москві в колекції Усика — абсолютного чемпіона світу — пояси всіх найпрестижніших боксерських асоціацій. 
Фото з сайта rs.img.com.ua.
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Олексій ПАВЛИШ

 Після матчу за Супер-
кубок, долю котрого на ко-
ристь «Динамо» виріши-
ла помилка голкіпера «гір-
ників» Андрія П’ятова, 
офіційно стартував сезон в 
українській прем’єр-лізі. 
Право відкривати чемпіо-
нат випало клубам, які гра-
тимуть у Лізі Європи, — 
«Зорі» і «Маріуполю». 
 Для азовців зустріч із 
«чорно-білими» стала ос-
танньою репетицією перед 
візитом у Швецію, де вже 
цього четверга підопічні 
Олександра Бабича зігра-
ють перший поєдинок дру-
гого кваліфікаційного ра-
унду ЛЄ проти «Юргорде-
на».
 А футболісти Юрія Вер-
нидуба стартують у друго-
му за престижністю клуб-
ному турнірі Старого Сві-
ту з третього кола відбору, 
тому ще мають час для того, 
аби набрати форму. 
 Хоча перший гол сезону 
2018/2019 і забила коман-

да з Маріуполя (Чурко з пе-
нальті), луганчанам удало-
ся вирвати вольову пере-
могу. Цікаво, що матч між 
клубами, які боротимуться 
за «бронзу», поставили на 
14:00. На це після поразки 
скаржився й Олександр Ба-
бич: «Не зовсім зрозуміло, 
чому початок гри призна-
чили на другу годину, чем-
піонат лише розпочинаєть-
ся, за таких погодних умов 
було важко показувати ди-
намічний футбол».
 Але він також визнав, 
що його підопічні провели 
дебютну зустріч не без по-
милок: «Індивідуальні по-
милки призвели до такого 
підсумкового результату. 
Будемо працювати, щоб їх 
було менше».
 А в штабі «Зорі» після 
матчу відзначили якість 
нового газону на стадіоні 
«Славутич-арена» у За-
поріжжі (де «чорно-білі» 
гратимуть і в ЛЄ) та пох-
валили новачків (проти 
«Маріуполя» дебютував 
екс-голкіпер «Олімпіка» 

Заурі Махарадзе, вперше 
після повернення в клуб 
вийшли на поле Дмитро 
Хомченовський та Віталій 
Вернидуб).
 У другому поєдинку су-
боти зійшлися «Олександ-
рія», яка минулого року бо-
ролася у кваліфікації ЛЄ, та 
«Карпати», котрі після ак-
тивної роботи на трансфер-
ному ринку, вочевидь, хо-
чуть зачепитися за місця у 
єврокубках. Три очки про-
гнозовано набрали пред-
ставники Кіровоградсь-
кої області — голи в активі 
Цурікова та Пономаря.
 Цікавим також було 
протистояння новачків 
УПЛ — київського «Арсена-
ла» та ФК «Львів». Столич-
ні виграли Першу лігу та за-
мінили в еліті кропивниць-
ку «Зірку», а львів’яни, які 
нещодавно грали у Другій 
лізі, нагадаємо,зробили 
«рокіровку» з рівненським 
«Вересом». 
 Кияни перед дебютом у 
прем’єр-лізі запросили на 
тренерську лаву легендар-

ного в минулого футболіс-
та Фабріціо Раванеллі та 
підписали п’ятьох інозем-
ців (Борна, Евтоскі, Нгей-
тала, Ніколіч, Альбер-
то), щоправда, останніми з 
представників еліти оголо-
сили заявку на сезон  за два 
дні до першого туру. 
 А клуб зі Львова також 
зробив акцент на іноземцях 
(тренер-бразилець Жилмар 
та його співвітчизники Ау-
густо, Даурте і Панамбі) та 
зберегли гравців, які в ми-
нулому сезоні захищали 
кольори «Вереса» (Запад-
ня, Бандура, Волошино-
вич, Адамюк, Каленчук).

 В очному поєдинку 
двох новачків саме «сині» 
більше атакували і заслу-
жено перемогли — голи 
на рахунку Вороніна та За-
падні.
 Ще один матч першо-
го туру — «Чорноморець» 

— «Олімпік» — пройшов 
учора ввечері, а учасни-
ки Суперкубка «Дина-
мо» і «Шахтар» старту-
ють в УПЛ у середу (сто-
личні — проти «Ворск-
ли», «гірники — проти 
«Десни»). ■
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«Хочу запевнити, що ми зробимо відповідні висновки після стартової 
поразки в ЧУ».

Фабріціо Раванеллі
італійський наставник ФК «Арсенал-Київ»

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Боротьба за Європу
Претенденти на «бронзу» чемпіонату України — 
«Зоря» та «Олександрія» — відкрили турнір із перемог

■

ТАБЛО

Чемпіонат України. 1-й тур.
«Зоря» — «Маріуполь» — 2:1 
(Гордієнко, 50; Караваєв, 86 — 
Чурко, 9 (пен.)).
«Карпати» — «Олександ-
рія» — 0:2 (Цуріков, 72; Поно-
мар, 81).
«Арсенал-Київ» — «Львів» — 
0:2 (Воронін, 29; Западня, 50).

* * *
Cуперкубок. «Динамо» — 
«Шахтар» — 1:0 (Буяльсь-
кий, 18).

■

Новий чемпіонат України «Олександрія» розпочала 
з гостьової перемоги у Львові.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Олена ЗАПОЛЬСЬКА

 У Луцьку фінішував чемпіонат Ук-
раїни з легкої атлетики. На сучасно-
му стадіоні «Авангард», де наступного 
року відбудеться командний чемпіонат 
Європи з легкоатлетичних багатоборств, 
спортсмени виборювали не лише медалі, 
а й путівки на головний європейський 
старт сезону, що пройде з 7 по 12 серпня 
в Берліні. 
 На урочисте відкриття завітали 
міністр сім’ї, молоді та спорту Ігор Жда-
нов i президент федерації легкої атлети-
ки України Ігор Гоцул, який розповів 
про позитивні зміни в житті українсь-
кої легкоатлетичної сім’ї. «Раніше у 
Федерації легкої атлетики був такий 
принцип, що їхали на змагання винят-
ково спортсмени, які претендували на 
нагороду. І це, на наш погляд, значною 
мірою обмежувало розвиток і позбавля-
ло надії багатьох, хто міг би мати шанс, 
але не гарантований. Зараз ми вивози-
мо величезні команди. Для нас це до-
даткові витрати, однак це дає надію і 
мотивацію спортсменам і тренерам. Це 
досвід, який потім знадобиться. Друга 
складова — увага до тренерів. Ми змог-
ли разом iз профільним міністерством, 
НОК суттєво покращити умови для робо-
ти тренерів, підвищити виплати провід-
ним тренерам України. І сьогодні припи-
нився відтік спеціалістів за кордон. До 
нас звертаються тренери, які працювали 
за кордоном і з бажанням, і з готовністю 
повернутися і працювати в Україні», — 
відзначив президент ФЛАУ.
 На бігових доріжках та в секторах 
змагалися 600 наших атлетів, а також 
гості з Білорусі, Грузії, Ізраїлю та Вір-
менії.
 Як почесний гiсть, а не претендент на 
медалі, до Луцька з Харкова завітав наш 
титулований «висотник» Богдан Бонда-
ренко. Він офіційно заявив про прийня-
те рішення пропустити сезон. Та наго-
родив наших чарівних стрибунок у ви-
соту, які в запеклій боротьбі виборюва-
ли медалі. Кращою стала киянка Юлія 
Левченко (1.96), срібло у Катерини Та-
башник iз Дніпра (1.96) та бронза в Ок-

сани Окунєвої (1.94). У висотників Анд-
рій Проценко та Дмитро Дем’янюк взя-
ли 2.26, але за кількістю спроб переміг 
Проценко. 
 Однак не обійшлося без блиску зірок 
й у змагальних секторах. Стрибунка 
потрійним Ольга Саладуха з Донеччини 
вже в першій спробі (14,19 м) забезпечи-
ла собі «золото», проте надалі оберти не 
збавляла, щоразу стрибаючи за 14 мет-
рів. 
 Іще один іменитий вітчизняний легко-
атлет — багатоборець Олексій Касьянов 
— змагався на 100-метрівці з бар’єрами. 
Утім у непрофільній дисципліні титуло-
ваному спортсмену довелося обмежити-
ся лише третім місцем. При цьому нор-

матив категорії «А» (13.80) підкорив-
ся лише киянину Артему Шаматрину. 
«Шкода, що мені не вдалося пробігти 
швидше, у півфіналі здавалося, що нор-
матив виконано. Днями стартуватиму в 
Німеччині, намагатимуся вибігти з за-
повітних 13.85. Цей сезон як десятибо-
рець пропускаю. Відчуваю, що потріб-
но відпочити. А вже з вересня ми з Анею 
(дружина Олексія (до заміжжя — Мель-
ниченко), чемпіонка світу-2013, яка в бе-
резні народила доньку Олександру) роз-
почнемо підготовку до наступного сезо-
ну», — сказав Касьянов. У жінок у бігу 
на 100 м iз бар’єрами найшвидшою була 
досвідчена спортсменка з Броварів Анна 
Плотіцина. Її результат 13,24 сек. дозво-

лить вийти на доріжку в Берліні. 
 Цікавий факт — одразу дев’ятеро на-
ших дівчат у бігу на 400-метрівці мають 
норматив категорії «А», тож боротьба за 
«золото» в цій дисципліні вийшла на-
прочуд жорсткою. Урешті перемогла ки-
янка Тетяна Мельник (52,71), якій уда-
лося випередити Анну Рижикову-Яро-
щук та Анастасію Бризгіну.
 А от у бігу на 800 м особливої конку-
ренції не було. У чоловіків тріумфував 
Євген Гуцол (1:51,48), у жінок не було 
рівних чинній чемпіонці Європи Наталії 
Прищепі (2:01,84). 
 Так само «в одні ворота» пройшли фі-
нали на 100 м. У жінок на доріжці до-
мінувала Христина Стуй, у чоловіків  
швидшим за всіх був кращий українсь-
кий спринтер Сергій Смелик. Водночас 
лаври героя фіналу дісталися 20-річно-
му Олександру Соколову з Миколаївщи-
ни, котрий встановив новий молодіжний 
рекорд України (10.17).
 Бажання виступити на єврофорумі 
спонукало окремих спортсменів пере-
вершувати на «Авангарді» власні здо-
бутки. Так, у секторі для стрибків у дов-
жину на шляху до перемоги броварча-
нин Сергій Нікіфоров установив особис-
тий рекорд — 8.23 м. Так само оновив 
«персонал-бест» і Владислав Мазур iз 
Житомирської області, подолавши за-
повітний, восьмиметровий, для стри-
бунів рубіж — 8.07. Натомість жіночу 
«довжину» виграла хмельничанка Ма-
рина Бех (6.86). Срібло з особистим ре-
кордом 6.81 виборола Крістіна Гришуті-
на з Києва.
 Не обійшлося без приємних емоцій і 
в секторі для метання молота, де місце-
вих шанувальників легкої атлетики по-
радував молодий молотобієць Гліб Піс-
кунов. Усі спроби представника знаної 
метальної династії були за 70 метрів, а 
результат 73.60 дозволив йому підняти-
ся на найвищу сходинку п’єдесталу.
 Загалом, за результатами чемпіонату 
України сформувався склад збірної ко-
манди, котра поїде до Берліна боротися 
за нагороди європейського чемпіонату, 
— це команда з 89 атлетів (39 чоловіків 
та 50 жінок). ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

На Берлін!
Напередодні старту чемпіонату Європи вітчизняні 
легкоатлети перевірили свої сили на національній першості

■

Фінал бігу на 800 метрів. Лідирує чемпіонка Європи Наталія Прищепа.
Фото з сайта ФЛАУ.

❙
❙



КАЛЕЙДОСКОП
ПАРАДИГМА КРАСИ

Мотивація — здоров’я
Діти кар’єрі не завада, вважає ведуча 
ранкового ефіру

■
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в наступному 
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КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №79■

ПОГОДА■

Моніка Гроховська: Проект промоції творінь польських діячів через медіа  плануємо  зробити в Україні
Менеджер прогами OpenPoland урядового Інституту Адама Міцкевича — про проекти в Україні у сферах 
кіно, театру, музики, медіа і візуального мистецтва
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 П’яний чоловік повертається додо-
му о 3-й годині ночі. У передпокої падає, 
лунає страшний гуркiт. Із кімнати вибі-
гають переляканi дружина і двоє дітей.
 Чоловiк:
 — Що, без татка не можете за-
снути?

* * *
 Чоловік iз дружиною їдуть у ма-
шині, за кермом дружина. І раптом на 
великій швидкості вона каже:
 — Любий, у мене відмовили 
гальма.
 — Тільки спокійно, постарайся 
врізатися у що небудь дешеве.

* * *
 Чоловік — дружині:
 — Ти куди зібралася?
 — В магазин.
 — Гроші взяла?
 — Так.

 — Дивись, не витрачай.

* * *
 Наречена вичитує нареченого:
 — Замість того щоб безпере-
рвно грати в карти з моїм батьком, ти 
міг би приділити й мені трохи уваги.
 — Я б залюбки, але тоді ми не 
зберемо грошей на нову машину.

* * *
 — Я дуже втомився, всю ніч кар-
топлю викопував.
 — А чому не вдень?
 — Удень я викопуватиму на 
своєму городi.

* * *
 — У купе поїзда вривається при-
кордонник
 — Зброя, наркотики, алкоголь?
 Панi з верхньої полиці:
 — Дякуємо! Але краще — ча-
шечку кави!

По горизонталі:
 1. Основа драматичної п’єси. 4. 

Підліток у Київській Русі. 7. Багато-
функціональна «мобілка». 9. Дружи-
на польського короля Сігізмунда І. 
10. Антитеза землі. 11. Реальна, не 
вигадана подія, явище. 13. Мекси-
канська актриса, яка зіграла роль 
третьої подружки Джеймса Бонда у 
фільмі «Спектр». 14. Знак князя Во-
лодимира Великого, що став гербом 
України. 17. Місто в Індії, історична 
столиця імперії Великих Моголів у 
1527—1627 роках.  18. Український 
боксер, який переміг у Москві і став 
володарем усіх чотирьох чемпіонсь-
ких поясів. 20. Верховний бог скан-
динаво-германської міфології. 21. 
Єлизавета ІІ для британців. 22. Ро-
мантичний танець, який дуже люб-
лять у Відні. 23. Людина, що отри-
мує задоволення від страждань ін-
ших.
По вертикалі:
 1. Регіон України, де досі триває 
війна. 2. Столиця Перу. 3. Чоловіча 
і жіноча прикраса з бісеру. 5. Кріс-
ло для короля. 6. Сорт кріпленого 
вина. 7. Найтиповіша зимова скуль-

птура. 8. Давньогрецька богиня долі, 
справедливості і помсти. 11. Запози-
чена з німецької мови назва прапо-
ра. 12. Назва маєтку Скарлет О’Хари 
із роману Маргарет Мітчелл «Звіяні 
вітром». 14. Художній керівник чо-
ловічого хору «Чумаки». 15. Карме-
люк чи Олекса Довбуш із точки зору 
влади. 16. Відомий український етно-
граф початку ХХ століття, один з ак-
тивних учасників «Старої Громади». 
19. Колишній Федеральний канцлер 
Німеччини, попередник Герхарда 
Шредера. 20. Обрій, небокрай. ■

Кросворд №77
від 18 липня

Наступний номер «України молодої» вийде в п’ятницю, 27 липня
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Дара ГАВАРРА

 Активістка, спортсменка, кондитер, телеве-
дуча, мама трьох дітей ну і просто красуня 
— це все про неї, Валентину Хамайко. Таким 
жіночим феноменом ну просто не міг не за-
цікавитися український глянець — журнал 
VIVA, який виставив фото Валі на обкладин-
ку. І це цілком заслужено, адже, крім того, 
що телезірка чудово виглядає, вона зізнала-
ся журналу, що чекає… на четверту дитину! 
А це в наш непростий час дорівнює подви-
гу. Отож хай тепер хто спробує сказати, що 
в Україні демографічна криза! 
 Модель із медичною освітою, а заодно і 
ведуча ранкових ефірів показала себе у без-
доганній спортивній формі, і це  незважаю-
чи на шалений темп життя, щоденні підйо-
ми о 5.30, буденні клопоти, побут, який ніку-
ди не зникає і в телезірок. Валентина не ко-
ристується послугами нянь, адже маму ніхто 
не замінить. Звісно, в повсякденних клопо-
тах допомагає коханий чоловік — Андрій 
Оністрат, а ще — вміння раціонально роз-
планувати свій день, змінити своє ставлен-
ня до життя і своїх обов’язків, ніколи не за-
бувати про кар’єру, виділяти час на роман-
тику з коханим.
 Навіть у своєму цікавому положенні 
пані Хамайко не збирається йти у декрет, 
лежати на дивані, поїдаючи смаколики, і 
чекати народження дитини. Навпаки, осо-
бистий тренер телезірки розпланувала для 
своєї підопічної комплекс спеціальних вправ 
без статики, насамперед прибравши наван-

таження на прес та інтегру-
ючи повільні заняття зі 
спортивними резинками 
для ніг, безпечним тре-
нуванням для колін. 
В інтерв’ю телеведу-
ча розповіла: «Голо-
вний мій рецепт — 
це не пролежува-
ти всю вагітність. 
Треба постійно 
рухатися, зай-
матися спор-
том, багато хо-
дити пішки. Іс-
нують обме-
ження у вправах 
на всіх триместрах вагітності, особ-
ливо вони відчутні на першому та 
останньому. Я займаюся мінімум 
три-п’ять разів на тиждень із трене-
ром, яка контролює мої досягнення і 
мій стан. Плюс на вихідних ходжу по 
20000 кроків».
 У журналі Валя також розка-
же про романтичні ранкові чаювання 
з коханим, про те, як залагоджує су-
перечки та сварки трьох своїх дітей, як 
самостійно робить чудовий сир, і поді-
литься рецептом, як у неї на фермі жи-
вуть кози з коровою, хто за ними дог-
лядає, як збирає врожай ягід та фрук-
тів, чому припинила вживати цукор. 
Гадаю, такі поради стануть у пригоді 
багатьом із нас. ■

Дара ГАВАРРА

 У соцмережах харків’яни вже 
не стримують свого обурення, 
що міська влада понатикувала в 
місті різноманітних пам’ятників 
— кому треба й не треба, заслу-
жено й не дуже, сумнівної худож-
ньої цінності, та ще й із безграмот-
ними написами.
 Так сталося і з установленням, 
не побоюсь цього слова, монумента 
відомій землячці Людмилі Гурчен-
ко, яка, до її честі, ніколи не забувала 
свою малу Батьківщину. Пам’ятник 

вийшов помпезним, величезним і 
доволі неоднозначної мистецької 
цінності, але це залишимо на роз-
суд спеціалістам. Знову ж таки — 
це все справа смаків. А от грамот-
ність оцінити можуть майже всі без 

винятку. І ось тут якщо написане пе-
ром ще якось можна підправити, то 
вилите у бронзі — дзуськи. Тож під-
ходьте, читайте, «насолоджуйтесь». 
На металевому картуші вилита, нап-
риклад, фраза «скулПЬтурної ком-

позиції», а прізвище депутата облас-
ної ради В. І. Скоробагача набрано 
«СкороБОгач». Але то таке, відомо 
ж бо: «Все минає, і лише»… скуль-
птури вічні — як нагадування про чи-
юсь безграмотність. ■

ОВВА!

«Безграмотний» пам’ятник
У Харкові встановили монумент із купою помилок

■

Валентина Хамайко.❙

25 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний дощ, гроза. Вiтер 
схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +25...+27. 

Миргород: повсюди короткочасний дощ, гроза. Уночi +16...+18, 
удень +25...+27.
Вiнниця: повсюди короткочасний дощ, гроза. Уночi +16...+18, 
удень +24...+26.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +19...+21, удень 
+28...+30.

23 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 22-27 градусiв, бiля Одеси — 20 градусiв, у 
Днiпрi бiля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +16...+18, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+16...+18, удень +21...+23.
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