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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,200грн 

1 € = 32,631 грн

1 рос. руб. = 0,403 грн

Віталій Скоцик: Аграрна партія ніколи 
не стане п’ятою колоною Кремля в Україні У запеклій боротьбі 

з російською візаві Олена 

Костевич здобула своє 

друге в кар’єрі «золото» 

чемпіонату світу

Голова партії — про спробу рейдерської атаки, 

«план Грановського», передвиборчі фейки і роль 

Віктора Медведчука у багатоходівці, яка мала би 

принести президентство Юлії Тимошенко

стор. 4» стор. 15»

У чотирьох областях 

України запроваджено 

карантин через 

американського білого 

метелика

Точний розрахунок

стор. 3»

Апетит на 300 видів 

Добре заробляти можна і не виїжджаючи за кордон.
Фото з сайта ternograd.te.ua.
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стор.2»

Сорочки 
на експорт
В українському селі шиють одяг для європейців
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«Мій підзахисний щодня піддається психологічному тиску з боку 
співробітників табору, які загрожують йому примусовим годуванням, а 
також явно не хочуть переводити політв’язня до цивільної лікарні».

Дмитро Дінзе
адвокат незаконно ув’язненого ук-

раїнського режисера Олега Сенцова

УКРАЇНА МОЛОДА

Тетяна МІЩЕНКО

 Про взаємодію у боротьбі 
з організованою злочинніс-
тю та «злодіями у законі» 
домовилися МВС України 
та Грузії. Про це йшлося під 
час зустрічі міністрів внут-
рішніх справ двох країн. 
 «Нас цікавить взає-
модія кримінального бло-
ку поліції. Головна пробле-
ма — ідентифікація осіб та 
оперативний обмін інфор-
мацією. У нас виникали си-

туації, коли досить довго ми 
не могли отримати інформа-
цію про затриманих грома-
дян Грузії. Ми розуміли, що 
це кримінальний авторитет, 
але не мали підтвердження 
від грузинської сторони. 
Інша проблема — це питан-
ня взаємодії відомств щодо 
«злодіїв у законі», — за-
значив міністр внутрішніх 
справ України Арсен Ава-
ков.
 Наше МВС ініціює ство-
рення міждержавної робо-

чої групи для боротьби з ор-
ганізованою злочинністю та 
«злодіями у законі», повідо-
мив перший заступник голо-
ви Нацполіції В’ячеслав Аб-
роськін. «Нас турбує органі-
зована злочинність і «злодії 
в законі», які, здебільшого, 
вихідці з Грузії. Ми пропо-
нуємо створити спільну ро-
бочу групу з числа офіцерів 
кримінальної поліції для 
спільної роботи, оператив-
ного обміну інформацією, 
аби ми могли швидко реа-

гувати на загрози. Контакт-
ну групу буде створено між 
чотирма країнами — Украї-
ною, Туреччиною, Азербай-
джаном, Грузією», — ска-
зав він.
 Окремо сторони обгово-
рили питання протидії нар-
козлочинності.
 Міністр внутрішніх 
справ Грузії Георгі Гахарія, 
віце-прем’єр-міністр, зазна-
чив, що грузинська сторона 
готова до плідної співпраці 
за всіма напрямами. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У Жукові Бережанського райо-
ну Тернопільщини з’явилося під-
приємство, діяльність якого додає 
оптимізму загальній невеселій кар-
тині масового закордонного заробіт-
чанства жителів Західної України. 
У той час, як тисячі жінок цього ре-
гіону, залишаючи сім’ї, виїжджа-
ють у пошуках нелегкого заробіт-
ку до різних країн Європи, у селі 
Жуків запрацював швейний цех, де 
можна добре заробляти неподалік 
дому і в комфортних умовах. Ство-
рене там ТОВ «Мануфактура» спе-
ціалізується на пошитті чоловічих 
сорочок, які передусім експортува-
тимуть до країн Євросоюзу — зокре-
ма, до Польщі, Швеції, Німеччини 
та Данії.
 Керівник підприємства Ігор Гар-
кот уже має чималий досвід органі-
зації такого виробництва на Волині, 
відтак вирішив започаткувати його 
і на Бережанщині, звідки родом. 
Він переконаний, що в нинішній 
ситуації на ринку легкої промисло-
вості невеликі швейні цехи є перс-
пективнiшими, ніж великі швейні 
фабрики.
 Наразі жуківська «Мануфакту-
ра» — це просторе зручне приміщен-
ня з сучасним швейним обладнан-
ням, де працюють близько трьох 
десятків швачок. Усі пройшли ко-
ротке навчання та стажування на 
фабриці «Володекс» у Володимирi-
Волинському.

 Запланований обсяг виробниц-
тва — 10 тисяч виробів щомісячно, 
а зарплата працівниць сягатиме 9 
тисяч гривень. У перспективі ж за-

плановано збільшити кількість ро-
бочих місць більш ніж удвічі, а та-
кож створити подібний цех у сусід-
ньому селі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті ситуація 10 вересня зали-
шалася напруженою, проте була ціл-
ком контрольованою. Російські оку-
панти 24 рази відкривали вогонь по 
позиціях наших військ, у тому числі 
тричі застосовували озброєння, забо-
ронене Мінськими домовленостями. 
Противник вів прицільний вогонь із 
82-мм i 120-мм мінометів, озброєння 
БМП, гранатометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї.
 Російсько-окупаційні війська здій-
снювали обстріли позицій Об’єднаних 
сил у районах населених пунктів Крим-
ське, Золоте, Луганське, Майорськ, 
Шуми, Південне, Павлопіль, Гнутове, 

Водяне, Лебединське та Широкине. Із 
120-мм мінометів ворог обстріляв по-
зиції Об’єднаних сил у районі населе-
ного пункту Луганське, з 82-мм міно-
метів — поблизу Кримського. Позиції 
оборонців Водяного окупанти накрили 
мінометним вогнем з обох калібрів.
 У ході ведення бойових дій один 
військовослужбовець Об’єднаних сил 
загинув, ще один отримав поранення. 
За даними розвідки, впродовж доби 
двох окупантів знищено, чотирьох по-
ранено.
 Станом на ранок 11 вересня во-
рог із великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї двічі обстріляв пози-
ції Об’єднаних сил поблизу Кам’янки 
та Широкиного. Внаслідок обстрілу 
один військовослужбовець отримав 

поранення.
 Тривожними є повідомлення щодо 
виявлення на сході України новітніх 
систем радіоелектронної боротьби, що 
надійшли на озброєння збройних сил 
Росії цього року, а також кількох ін-
ших сучасних систем. Моніторинго-
ва група ОБСЄ опублікувала важливе 
спостереження, пов’язане з російсь-
кими системами радіоелектронної бо-
ротьби на Донбасі: кадри чотирьох су-
часних російських комплексів радіо-
електронної боротьби («Леер-3» РБ-
341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A 
«Билина» та один комплекс радіое-
лектронної боротьби з БПЛА «Репе-
лент-1») біля населеного пункту Чор-
нухине (64 км на північний захід від 
Луганська).
 Зауважимо, що з чотирьох російсь-
ких систем РЕБ, які помітив безпілот-
ник ОБСЄ, тільки одну («Леер-3») рані-
ше було помічено в Україні, а інші три 
(«Красуху-2», «Билину» і «Репелент-
1») раніше на сході Україна офіцій-
но не спостерігала. Новітня РБ109-
А «Билина» вперше була застосова-
на у  російських військових навчаннях 
«Запад-2017» і надійшла на озброєння 
збройних сил Росії тільки цього року. ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Вставайте, 
кайдани 
порвіте...
Олег Сенцов перебуває у 
стабільно важкому стані
Ірина КИРПА

 В’язень Кремля Олег Сенцов склав за-
повіт на свою творчість, повідомила його 
сестра, i готовий померти за правду. Ук-
раїнський режисер, який голодує вже 
123 дні поспіль у російській колонії «Бі-
лий Ведмідь», зізнався, що не вірить у 
«щасливий кінець» своєї історії. За сло-
вами його сестри Наталії Каплан, Сен-
цов зараз у стабільно важкому стані, ро-
зуміючи, що болісна смерть може наста-
ти в будь-який момент.
 Про стан брата — політв’язня Кремля 
Наталя Каплан повідомила: «Кровонос-
на система вже не справляється з неста-
чею кисню в життєво важливих органах, 
відмовляють печінка та нирки. Гіпоксія 
мозку та серця може вбити мого брата за 
рекордно короткий термін. Олег, як у ту-
мані, в нього холодні руки та ноги, які 
вже майже нічого не відчувають...»
 У своєму листі до рідних i близь-
ких Сенцов пише про те, що вже не ві-
рить у те, що зможе коли-небудь вий-
ти з в’язниці та жити повноцінним 
життям. За словами політичного ареш-
танта, це не означає, що він розклеївся, 
адже в нього є мета, заради якої страж-
дає та готовий йти до переможного кін-
ця.
 Щоб відволікти себе від сумних ду-
мок, режисер почав писати сценарій до 
нового фільму з робочою назвою «Номе-
ри» — п’єсу з такою назвою він написав 
ще до Революції гідності, її постановку 
вже готують у Києві.
 «Мого підзахисного щодня піддають 
психологічному тиску з боку співробіт-
ників табору, які погрожують йому 
примусовим годуванням, а також явно 
не хочуть переводити політв’язня до 
цивільної лікарні, — заявив адвокат ук-
раїнського режисера Дмитро Дінзе.  — 
Від Сенцова домагаються, щоб він осо-
бисто написав листа до президента Росії 
Володимира Путіна з проханням про по-
милування, однак, за словами українсь-
кого режисера, цього не станеться ніко-
ли».
 Нагадаємо, кілька днів тому на 
офіційному сайті Білого дому петиція 
на захист Олега Сенцова набрала понад 
101 тисячу підписів, що зобов’язує ад-
міністрацію Трампа її розглянути.  Єв-
ропейський парламент уже звернувся до 
Володимира Путіна з вимогою звільнен-
ня Олега Сенцова та інших політичних 
в’язнів з України.  На підтримку Олега 
Сенцова виступив Генеральний секре-
тар ООН Антоніу Гуттереш, який стур-
бований станом здоров’я арештанта.
 Стало відомо, що погіршився стан 
здоров’я Володимира Балуха, який го-
лодує вже понад 150 днів поспіль. Ук-
раїнський патріот страждає від сильно-
го болю в печінці, має запаморочення та 
постійні болі у спині. Змушений прийма-
ти знеболювальнi препарати через погір-
шення самопочуття.
 Проте Верховний суд Криму відмо-
вився надати умовно-дострокове звіль-
нення Володимиру Балуху через пога-
ну характеристику арештанта. Адво-
кат підзахисного говорить про те, що 
при розгляді апеляції захисту на рі-
шення про УДЗ Верховний суд Криму 
посилався на характеристику активіс-
та, яка була надана адміністрацією 
СІЗО і не вивчалася в суді першої інс-
танції. ■

■ НА ФРОНТІ

«Билини» на нашу голову
Безпілотники ОБСЄ зафіксували на українській 
території новітні засоби радіоелектронної боротьби РФ

■

СПІВПРАЦЯ

Розсекретити «злодіїв у законі»
Разом боротимуться з оргзлочинністю Україна, Туреччина, Азербайджан і Грузія

■

НАШІ

Сорочки на експорт
В українському селі шиють одяг для європейців

■

У цеху жуківської «Мануфактури».
Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації.

❙
❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 12 ВЕРЕСНЯ 2018ІнФорУМ
Людмила НІКІТЕНКО

  У чотирьох областях України — Жи-
томирській, Миколаївській, Рівненсь-
кій та Черкаській — запроваджено ка-
рантинний режим щодо американсько-
го білого метелика. Цей універсальний 
шкідник плодових, декоративних і лі-
сових культур уже розповсюдився на за-
гальній площі 1018,8 гектара.
 Як повідомляють у Держпродспо-
живслужбі, час від часу в регіонах Ук-
раїни фахівці фіксують спалахи розмно-
ження американського білого метелика, 
але у порівнянні з минулим роком наразі 
їх кількість значно збільшилась. Оскіль-
ки при високій вологості повітря 85-90% 
та температурі близько 30°С вони пло-
дяться кожні 4-5 днів після яйцеклад-
ки, а активність та щільність їхньої по-
пуляції надзвичайно зросла.     
 До 2018 року площі насаджень, де 
були карантинні обмеження щодо аме-
риканського білого метелика, поступо-
во зменшувались. За останні 5 років за-
галом фіксувалося зменшення майже на 
20 тис. га, розповідають у Держпродспо-
живслужбі.
 Однак, за останніми даними, фіто-
санітарний моніторинг виявив нові вог-
нища не лише у цих чотирьох областях, 
а вже і на Хмельниччині, де також збира-
ються оголошувати карантин. Точна пло-
ща заселення метеликом в Україні стане 
відома після підбиття підсумків моніто-
рингу у кінці року.
 У Держпродспоживслужбі кажуть, 
що збільшенню площ, які окуповує аме-
риканський метелик, сприяє і широке 
коло рослин-господарів, як культурних, 
так і дикорослих, кліматичні зміни, які 
відбуваються впродовж останніх років, 
здатність крилатих активно мігрувати, а 
також недостатнє фінансування заходів 
зі знищення вогнищ шкідника.
 Батьківщиною метелика є Північно-
американський континент, у 1939 році 
його випадково завезли з вантажем звід-
ти до Європи, а в Україну він потрапив 
у Закарпатську область у 1952 році. Піс-
ля цього поступово розповсюдився в ін-
ших областях нашої країни. Тепер його 
присутність можна виявити майже в усіх 

регіонах, окрім Волинської, Закарпатсь-
кої, Львівської і Рівненської.
 Цей метелик пошкоджує майже 300 
видів плодових, декоративних, лісових 
та інших культур, зокрема, шовковицю, 
клен, горіх, яблуню, грушу, сливу, виш-
ню, черешню, тополю та ін. При цьому 
в умовах нашої країни перше поколін-
ня шкідника майже завжди розвиваєть-
ся на шовковиці, а друге покоління — на 
клені, горіхові, яблуні та інших плодо-
вих деревах.
 «Для попередження занесення амери-
канського білого метелика слід проводи-
ти детальний огляд імпортних та вітчиз-

няних вантажів, пакувального матеріа-
лу, транспортних засобів, які надходять 
із карантинних зон, регулярно обстежу-
вати багаторічні насадження», — наго-
лошують у Держпродспоживслужбі.
 На сьогодні розроблені та затверд-
жені регіональні програми із локаліза-
ції і ліквідації американського білого 
метелика в Одеській, Полтавській, Хар-
ківській та Чернівецькій областях. Тож 
Держпродспоживслужба вже звернула-
ся до обласних рад в інших областях із 
пропозицією залучатись до розробки та 
впровадження програм із локалізації та 
ліквідації американського метелика. ■

ГРАБІЖ

Сусід допоміг
Нападник позарився на гаманець пенсіонерки

■ПРОТЕСТ

Наркотики 
у вогні
Активісти спалили партію 
небезпечних препаратів, 
які аптекарі продавали 
без рецепта
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Група активістів із громадської організації 
«Потон» днями провела цікавий експеримент. 
Вони зайшли до однієї з аптек по вулиці Сал-
тівське шосе й попросили продати препарат 
«К... син» — ліки, які, згідно з законодавс-
твом, реалізуються суворо по рецепту, оскіль-
ки містять наркотичні речовини. Втім від-
сутність необхідного дозволу не перешкоди-
ла аптекарці видати в одні руки одразу шість 
упаковок. У відповідь активісти забрали із за-
пасів фармацевтів чималу партію схожих таб-
леток, показово спалили їх на подвір’ї, викли-
кавши поліцію. 
 Це далеко не перша акція «Потону», коли 
вони перевіряють аптеки на предмет дотри-
мання законодавства. Найчастіше активістів 
викликають місцеві жителі, які мешкають 
поруч із такими закладами й серйозно страж-
дають від нашестя наркоманів. Скажімо, не-
давно рейд було проведено по вулиці Туркес-
танській в Немишлянському районі міста. До 
об’єктива камери «Потону» потрапила велика 
галявина біля аптеки, щедро всипана порож-
німи упаковками наркотичних препаратів. 
Поруч валялися використані шприци. Тут, 
як і на Салтівському шосе, активістам вида-
ли ліки без рецепта. ■

■

ОВВА!

Солодке 
життя 
чотирилапих
У зоопарку створюють 
експозицію 
копитних 
за 50 мільйонів 
гривень
Людмила НІКІТЕНКО 
Черкаси

 У Черкаському зоопарку розпо-
чалися роботи зi створення експози-
ції копитних. Його будівництво обій-
деться у майже 50 мільйонів гривень. 
Такі спонсорські кошти виділила ві-
дома кондитерська корпорація.
 «Ми вже розпочали демонтаж 
старих вольєрів, знесли всі кам’яні 
споруди та огорожі й незабаром роз-
почнемо зводити відкриті вольєри, 
площа яких становитиме понад 4 ти-
сячi квадратних метрів, а водойми 
— понад 300 квадратних метрів», 
— розповідає «Україні молодій» 
Євгеній Ван, директор Черкаського 
зоопарку.
 Після повної реконструкції воль-
єрів, а це не лише збільшення пло-
щі та конфігурації, а й зміна рельє-
фу, тут поселять п’ять видів тварин 
лісової та лісостепової кліматич-
них зон України: благородного та 
плямистого оленів, косулю, лань та 
зубра. «Загальна кількість тварин 
може збільшитися, якщо ми знайде-
мо пару для зубра», — уточнює Єв-
геній Леонідович.
 Директор зоосаду наголошує, що 
нове житло для диких тварин буде 
максимально наближене до природ-
ного середовища. Тут не буде окре-
мих кліток і тварини матимуть змогу 
вільно мігрувати у просторі, а відві-
дувачі спостерігатимуть за ними, не 
втручаючись у їхнє існування, як це 
є в усіх зоопарках світу.
 До речі, як повідомляють у доб-
рочинній кондитерській корпора-
ції, проект модернізації Черкасько-
го зоопарку стартував у 2016 році, 
аби створити комфортні умови для 
проживання тварин та зробити зоо-
сад доступнішим для відвідувачів. У 
квітні 2017 року у зоопарку відкри-
ли експозицію з хижими тваринами 
«Земля вовків і ведмедів»— без клі-
ток і ґрат, iз відкритими водойма-
ми, зимовими приміщеннями та ог-
лядовим майданчиком, що дозволяє 
відвідувачам зануритися у світ ди-
кої природи. У процесі проектуван-
ня нової експозиції покладалися на 
досвід сучасних європейських зоо-
парків. Наразі загальна площа від-
критих вольєрів становить 2272 м, 
водойм — 500 м. Експозиційні воль-
єри розраховані на двох ведмедів, 
кількох вовків та видр. 
 У рамках цього проекту модер-
нізовано й загальну інфраструк-
туру звіринця. Тут побудовали ко-
тельню, дві лабораторії для спосте-
реження за тваринами, приміщення 
відеоспостереження та приміщення 
обслуговування тварин. Також по-
будували новий охоронний пункт, 
два гаражі для автомобілів зоопар-
ку. Для відвідувачів передбачено 
нові санвузли, зокрема для людей 
з обмеженими можливостями. Діти 
можуть розважатися на майданчи-
ку з лабіринтами, що імітують нори 
тварин у зелених пагорбах. По пе-
риметру майданчика розташована 
відпочинкова зона. Бюджет проек-
ту «Земля вовків і ведмедів» склав 
20,5 млн. грн. ■

■ПОШЕСТЬ

Апетит на 300 видів 
У чотирьох областях України запроваджено карантин 
через американського білого метелика

■

В Україні білого шкідника уперше запримітили у Закарпатській області ще у 1952 році.
Фото з сайта genichane.com.ua.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах грабіжник напав на 
жінку у під’їзді багатоповерхівки, а 
потім тікав і сховався під колесами 
поїзда. Думав, не знайдуть. Та схо-
ванка виявилася невдалою. 
 Як повідомила «Україні мо-
лодій» прес-секретар черкаської 
патрульної поліції Зоя Вовк, зух-
вале пограбування сталося у будин-
ку по вулиці Смілянській опівдні. 
Жінка зайшла до під’їзду власно-
го будинку і за мить стала жертвою 
нападника. Крики потерпілої почув 
її сусід. Молодий чоловік, який був 
вдома, не роздумуючи вибіг, щоб до-
помогти. 
 «У ту мить нападник штовхнув 
пенсіонерку, силою відібрав гама-
нець і почав тікати. За ним навздогін 
кинувся сусід. Водночас по телефо-
ну до патрульної поліції він деталь-
но описував грабіжника та розпові-
дав про напрямок, куди той біжить», 
— розповідає Зоя Вовк.
 Вона говорить, що на повідомлен-
ня про зухвале пограбування також 
зреагували працівники державної 
охорони. Тож, коли злодій забіг на 
територію черкаського залізнично-
го вокзалу, її почали «прочісувати» 
спільними зусиллями. 
 «Правоохоронці спрацюва-
ли оперативно — через 15 хви-
лин ймовірний підозрюваний був 
затриманий. Він сховався між ко-
лесами старого вагона, там його ви-
явила патрульна й покликала на до-

помогу колег, які в цей час займали-
ся пошуками», — зазначає Зоя Вовк, 
у послужному списку якої — затри-
маний грабіжник, знайдена дитина, 
врятоване життя самогубця, тричі 
виявлені наркотики під час поверх-
невої перевірки.
 Сам нападник розповідає, що 
спускався з четвертого поверху ба-
гатоповерхівки і зустрів на схо-
дах літню жінку. Побачив у неї га-
манець, вихопив і почав тікати. А 
коли за ним побіг сусід, то викинув 
гаманець. «Навіть не бачив, що там 
у тому гаманці. Може, він порож-
ній...» — бідкався патрульним двічі 
судимий грабіжник і воночас казав, 
що визнає свою провину повністю і 
дуже шкодує, що так вчинив.
 Зараз справою займаються слід-
чі, а черкаські патрульні щиро дяку-
ють сміливому черкащанину за його 
допомогу і небайдужу позицію. ■
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Елемент гібридної війни: 
Москва скуповує наші партії
 ■ Пане Віталію, після по-
чатку інформаційної атаки на 
Аграрну партію ви довго збері-
гали мовчання. Та все ж на ми-
нулому тижні таки вийшли на 
прес-конференцію і навіть наз-
вали конкретні прізвища лю-
дей, руками яких здійснюється 
спроба рейдерської атаки. Ска-
жіть, коли ви почали підозрю-
вати недобре?
 — Цю атаку готували не 
один день і не один місяць, її 
готували підкилимно і підступ-
но. Спочатку намагалися взя-
ти мене під контроль, інтегру-
вавши в партію скандально-
го політтехнолога Володими-
ра Грановського. Вважаючи, 
що він, будучи тонким психо-
логом, зможе мною маніпулю-
вати… 
 Зрозумійте, Росія не змог-
ла виграти війну через зброй-
ну агресію та економічну ата-
ку. Елементом гібридної вій-
ни стала робота проросійської 
агентури з підминання під себе 
політичних партій. Для того, 
щоби виграти президентські 
вибори зі своїм кандидатом, а 
потім і парламентські. Атака 
на Аграрну партію — це части-
на великого плану. 
 Ви ж бачите, як змінюють-
ся власники медіа-ресурсів у 
нашій країні, і вони один за 
одним переходять під конт-
роль Медведчука?! Це все еле-
менти одного пазлу. Коли ста-
ло зрозуміло, що я не піддаюсь 
на маніпуляції, — мені запро-
понували гроші, великі гроші, 
щоб «злити» партію під «Бать-
ківщину». Коли я категорично 
відмовився від будь-якої спів-
праці з проросійськими сила-
ми, вони розпочали кампанію 
з дискредитації мене, щоб усу-
нути з посади. У цьому процесі 
підбурювали голів обласних 
організацій, місцеві осеред-
ки, запускали найрізноманіт-
ніші «вкиди» і відверту брех-
ню, тиснули на людей і нама-
гались їх підкупити, та все 
ж на це повелись одиниці, і я 
вже можу з упевненістю сказа-
ти: рейдерська атака на нашу 
політичну силу не вдалася. Аг-
рарна партія ніколи не стане 
п’ятою колоною Кремля в Ук-
раїні. 
 ■ Чому Медведчук поклав 
око саме на Аграрну партію?
 — Аграрна партія — чи не 
єдина політсила в українсько-
му політикумі, яка після остан-
ніх парламентських ви борів у 

жовтні 2014 року прогресивно 
розвивалася, нарощувала рей-
тинг і підтримку людей. Ми 
стабільно входили в трійку лі-
дерів упродовж усіх хвиль ви-
борів до ОТГ у загальнонаціо-
нальному масштабі, обганяю-
чи більшість парламентських 
партій. 
 І це все, прошу зауважити, 
без державного фінансування, 
яке отримують наші конку-
ренти. Чим не ласий шматок? 
А якщо невдовзі і справді від-
будеться зміна виборчого зако-
нодавства на пропорційну сис-
тему за відкритими списками, 
що дуже імовірно, то Аграрна 
партія тут стає просто джек-
потом. Усім уже зрозуміло, що 
наша політсила відіграватиме 
важливу роль як на президент-
ських, так і на парламентських 
виборах. Тому і завдання стоя-
ло: або взяти під контроль, або 
«збити» з політичного поля. 
 Згадайте, як нещодавно Ва-
дим Рабінович в ефірі одного з 
телеканалів виступив iз закли-
ком до об’єднання, називаючи 
в списку «близьких» Аграрну 
партію. Тоді в більшості наших 
партійців такі слова виклика-
ли посмішку через цілкови-
ту абсурдність сказаного. Од-
нак для мене це стало певним 
дзвіночком, що такі заяви не 
робляться просто так, що це — 
частина великої гри. Саме тоді 
я почав підозрювати Володи-
мира Грановського в багатохо-
довій підкилимній грі. Не сек-
рет, що він також працював iз 
партією «За життя», консуль-
тував особисто Юлію Тимошен-
ко і є близьким товаришем Вік-
тора Медведчука, це все скла-
дові проросійського пулу.

«Переманювали керівників, 
проводили бесіди...»
 ■ Чи я правильно вас ро-
зумію, що кінцева мета цих 
дій — допомогти Юлії Тимо-
шенко стати Президентом Ук-
раїни? 
 — Віктор Медведчук прямо 
говорить, що він бачить Юлію 
Тимошенко найбільш підго-
товленим кандидатом до пре-
зидентських виборів. Тож оче-
видно, що йому вигідно пок-
ласти під її контроль Аграрну 
партію, яка є найвпливовішою 
політичною силою у сільсько-
му середовищі. 
 Штаб Тимошенко вже давно 
зрозумів: демонстративні емо-
ції на людей уже не діють. А от 
Аграрна партія має колосаль-
ну підтримку людей. Тому її і 

розглядали як елемент, який 
зробить Юлію Володимирівну 
Президентом України.
 Нинішні події, до речі — це 
не перша спроба покласти пар-
тію під контроль «Батьківщи-
ни». Згадайте 2016 рік, коли 
нам удалося не допустити пе-
ревороту; фактично всі задіяні 
тоді учасники цього безмі-
ру сьогодні працюють у штабі 
цієї політсили. Юлія Володи-
мирівна намагалась переманю-
вати наших обласних керівни-
ків, проводила з ними зустрічі 
— або особисто, або її помічни-
ки. А коли це не дало бажаного 
ефекту, задіяли «витончений» 
план Грановського.
 ■ Чи намагалися з вами 
зв’язатися Віктор Медведчук 
чи Юлія Тимошенко вже піс-
ля виведення скандалу в пуб-
лічну площину? 
 — Ні, не намагалися. А 
навіщо? Вони посилають 
мені повідомлення через мас-
штабну інформаційну ата-
ку у ЗМІ, мета якої зрозумі-
ла: дискредитувати мене та 
Аграрну партію. Ви ж, я ду-
маю, бачили фейк, що нібито 
я домовився з Коломойським 
про злиття Аграрної партії 
з «УКРОПом»? 
 Мені інкримінують і те, що 
я брав гроші в Едуарда Стави-
цького (екс-міністр команди 
Віктора Януковича. — Ред.) , 
навіть незважаючи на те, що я 
ніколи в житті з ним не зустрі-
чався... 
 ■ Але ж Олександр Левін, 
якого пов’язують і з Ігорем Ко-
ломойським, і з Едуардом Ста-
вицьким, вважається тіньо-
вим спонсором Аграрної пар-
тії. Хіба не так?
 — Олександр Левін — не ті-
ньовий спонсор, а мій радник, 
він відповідає за дорадни цькі 
функції міжнародної співпра-
ці. Він був зі мною відпочатку 
— і це ні для кого не було сек-
ретом. То чому ця тема розкру-
чується зараз? 
 Розповім: цю тезу вкинули 
ті, хто планував рейдерську 
атаку, аби налякати керівни-
ків обласних організацій. Мені 
ліплять іще цілу низку ледь не 
«смертних» гріхів, показую-
чи мене то царем, то вождем. 
Я намагаюсь не реагувати на 
подібні «вкиди», розуміючи, 
що це все — елемент психоло-
гічного тиску на мене і на пар-
тійців. 

Чужі серед своїх
 ■ Під час прес-конферен-
ції, окрім Грановського, ви на-
зивали також прізвища Олега 
Корбана, Михайла Поживано-
ва та Володимира Шандри — 
ці ж люди в партії не перший 
день, невже й вони «у зонi ри-
зику» для партiї?
 — Мушу визнати — напев-
но я надто сильно вірю в лю-
дей й іноді думаю про них кра-
ще, ніж вони на те заслугову-
ють. Ми не закривали двері 
партії, не робили з неї закри-
тий клуб, ми були готові прий-
мати в наші лави тих, хто хоче 
працювати для України, і я за-
вжди вважав: якщо хтось і ос-
тупився, то, попри це, людині 
треба давати другий шанс. 
 Ми будували інструмент са-
моорганізації суспільства. І я 
думав, що, оскільки сам при-
йшов у політику з реально-
го сектору економіки — як і, 
до речі, більшість моїх сорат-
ників, — то нам не зашкодять 
люди з політичним досвідом. 
Так, я знав, що вони працюва-
ли раніше в команді Тимошен-
ко, але розумів, що все старше 
покоління раніше так чи інак-
ше перебувало в якихось полі-
тичних чи ідеологічних табо-
рах, а тому не хотів навішува-
ти ярликів. 
 ■ Як ви збираєтесь йти у ве-
лику політику, якщо припус-
каєтесь таких помилок?
 — Так, це було помилкою. 
Але помилки — найкращий 
учитель, і це стане і для мене 
особисто, і для всієї команди 
великим досвідом. Я впевне-
ний, що ми вийдемо з цих вип-
робувань тільки сильнішими. Я 
вже далеко не той, яким прий-
шов у політику в 2014 році, але 
навіть такі зради і підступи не 
змусять мене перестати вірити 
в людей. Повторюся ще раз: на 
маніпуляції піддались одиниці 
при тому, що такого типу атак 
на нас досі ще не було. Але ми 
відбили чотири попередні ата-
ки, впораємось і з цією, якою б 
підступною вона не була. 
 ■ Про Віктора Медведчу-
ка сьогодні говорить не тіль-
ки Аграрна партія. Діяльність 
цієї особи останнім часом ста-
ла медійною, після канікул де-
путати Верховної Ради висту-
пили з акцією «Ні Медвед-
чук». Ви підтримаєте цих де-
путатів?
 — Поки депутати відпочи-

вали, ми саме відбивали ата-
ку на одну з найвпливовіших 
політичних сил в Україні. Доб-
ре, що хоча б після канікул по-
бачили, як проросійські сили 
розвернули нову хвилю гіб-
ридної війни в нашій державі. 
Я, звісно, вдячний тим депута-
там, які з трибуни уголос за-
явили про нездорові процеси в 
медійному і політичному про-
сторі країни. 

«Після атаки наша команда 
тільки змужніла»
 ■ Чи готові ви разом боро-
тися проти спільного ворога, 
адже у вас немає трибун у пар-
ламенті і депутатських знач-
ків? 
 — Ми готові поєднувати 
наші зусилля з усіма патріо-
тичними силами, щоб не до-
пустити так званого реваншу, 
щоб визначені Росією люди 
в 2019 році не потрапили на 
ключові посади в нашій де-
ржаві, — як вони це сьогодні 
планують. Але це жодним чи-
ном не означає, що ми будемо 
зливатися з якимись партія-
ми. Нам важливо, щоби май-
бутні вибори пройшли чесно, а 
тому сьогодні ми — одні з най-
більших лобістів зміни вибор-
чого законодавства. 
 ■ З якими політсилами ви 
готові створювати коаліцію в 
наступному парламенті? 
 — Коли пройдемо до Вер-
ховної Ради, тоді й аналізува-
тимемо можливості коаліції: 
у залежності від конфігура-
ції політсил, які пройдуть до 
складу наступного парламен-
ту. Але ми точно не працюва-
тимемо з силами, які працю-
ють в інтересах іншої держа-
ви, а не України. 
 ■ Одним з елементiв про-
тидії рейдерській атаці ви на-
зиваєте засідання Політради 
13 вересня. Чи не боїтесь ви 
провокацій?
 — Розслаблятися нам, звіс-
но, не можна. Після винесення 
атаки в публічне середовище 
нам вдалося локалізувати за-
грозу. Спочатку партію хотіли 
«відібрати» по-тихому — усу-
нувши мене від управління і 
зробивши безпомічним, роз-
ставивши на ключові посади 
своїх людей. Потім запустили 
сценарій «iз наскоку», макси-
мально накручуючи обласних 
керівників на підпільних засі-
даннях щодо зміни голови пар-
тії. Обидва сценарії вже прова-
лилися, але Аграрна партія — 
дуже цінний ресурс для них, і 
просто так вони не здадуться, 
можуть бути задіяні інші сце-
нарії. 
 ■ У вас є команда, якій ви 
можете довіряти у випадку ак-
тивізації проти Аграрної пар-
тії нових рейдерських сце-
наріїв? 
 — Ця прикра ситуація ще 
раз показала, що команда у нас 
є. Наша команда — це і облас-
ні керівники, які, попри тиск, 
не піддались на маніпуляції, 
і наші соратники, які стояли 
біля витоків створення Аграр-
ної партії, і молоді люди, які 
разом зі мною пройшли ці чо-
тири роки. Їхнi імена сьогодні 
мало кому відомі, але це люди, 
які не злякалися загрози, які 
стали боротися, розуміючи, що 
це не просто особисті виклики, 
а це боротьба за майбутнє. 
 Від виборів 2019-го зале-
жить, якою буде наша держа-
ва. Наша команда уже загар-
тована в боях, якщо ми змог-
ли відбити атаки таких зубрів, 
як Грановський і Медведчук, 
то ми уже багато чого варті. 
І будівництво країни нам під 
силу! ■

ВІДЛУННЯ

Віталій Скоцик: Аграрна партія ніколи не 
стане п’ятою колоною Кремля в Україні
Голова партії — про спробу рейдерської атаки, «план Грановського», 
передвиборчі фейки і роль Віктора Медведчука у багатоходівці, яка мала би принести 
президентство Юлії Тимошенко

■

Віталій Скоцик.❙

Олег ГАНСЬКИЙ

У нашій країні — ще до оголошеного старту президентської кам-
панії — де-факто вже розпочалася передвиборча лихоманка. Не-
щодавно масштабний скандал розгорівся навколо Аграрної партії. 
Це було неочікувано, адже традиційно політсила досі вирізнялася 
своєю поміркованою, врівноваженою позицією, стабільно входила 
до трійки лідерів місцевих виборів, впевнено нарощувала рейтинг 
і підтримку людей. 
Дивну лихоманку пояснило керівництво партії, заявивши, що про-
ти неї здійснюють рейдерську атаку. Втім, на місцях ситуація про-
довжує залишатися напруженою. Що ж насправді відбувається — 
вплив зовнішніх сил, розкол чи банальний заколот — ми вирішили 
дізнатися з перших уст, запросивши до розмови лідера Аграрної 
партії Віталія Скоцика. 
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Інна СТЕПАНЧУК 

 У Сеулі, столиці Південної Кореї, з 17 по 
19 вересня відбудеться Всесвітній саміт з пи-
тань миру. Його організатором є міжнарод-
на миротворча організація HWPL («Небес-
на культура, мир у всьому світі та відновлен-
ня світла»). Уже тривалий час ця неурядо-
ва структура займається просуванням миру 
і стабільності на Корейському півострові, 
бореться за його об’єднання. Ще навесні ми 
були свідками чергового загострення ситуа-
ції, яке поставило корейське питання одним 
із перших пунктів міжнародного миру і без-
пеки. Проте ситуація змінилася, і сьогодні 
ми є як ніколи близькими до об’єднання Ко-
рейського півострова, зазначає голова HWPL 
Лі Ман Хі. 
 Проте й поза межами Корейського півос-
трова у світі є багато болючих точок, де мо-
жуть спалахувати конфлікти, виникати вій-
ни і литися кров (або це є вже доконаним фак-
том: наприклад, Україна, Сирія). Тому діяль-
ність HWPL не обмежується суто Корейським 
півостровом, а сягає далеко за його межі в ін-
тересах світового миру. 
 Як повідомляє офіційний сайт HWPL, уп-
родовж трьох днів міжнародного саміту з пи-
тань миру відбудеться 12 офіційних зустрі-
чей та три неформальнi зустрічі, буде про-
ведено 15 конференцій. Головною програ-
мою цих зустрічей буде ухвалення передачі 
в Організацію Об’єднаних Націй Декларації 
миру та припинення війн (DPCW) та спри-
яння міжнародному співробітництву задля 
мирного возз’єднання Корейського півос-
трова. Варто зазначити, що вищезгадану Де-
кларацію експерти міжнародного права під-
готували ще кілька років тому, а тепер важ-
ливо, аби цей документ був прийнятий ООН 
як обов’язкова резолюція. Декларація роз-
глядає принципи вирішення конфліктів та 
виступає за світовий порядок через повагу до 
міжнародного права, етнічних та релігійних 

свобод і поширення культури миру. Якщо 
вона стане юридично зобов’язуючим право-
вим документом, це буде важливим кроком 
до досягнення миру в світі. 
 У роботі саміту в Сеулі візьмуть участь 
політичні та релігійні лідери, юридичні екс-
перти, керівники міжнародних організацій, 
фахівці з освіти, керівники молодіжних і жі-
ночих організацій та громадські діячі з понад 
100 країн світу. 
 «Уся глобальна сім’я повинна досягти 
миру і передати його в спадщину майбутнім 
поколінням, — наголошує голова організа-
ції HWPL, ветеран Корейської війни 1950-х 
рр. Лі Ман Хі. — Якщо ми відважимося зро-
бити це, то мир стане реальністю. Під час сві-
тової кризи війн ми повинні не розділятися, 
а об’єднуватися. Адже перед нами лише два 
шляхи — загибель через війни чи створення 
гармонійного, безпечного і доброзичливого 
світу». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Висота статуї, що зараз будується у 
штаті Гуджарат, становитиме 182 мет-
ри. Вона присвячена Сардару Пателю 
— герою боротьби за незалежність Ін-
дії, який також є одним зi співавторів 
Конституції та творців політичної сис-
теми країни. Роботи з будівництва ста-
туї, що стане найвищою у світі, майже 
завершені. Відкрити монумент влада Ін-
дії планує наступного місяця, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. 
 Наразі перше місце в списку найви-
щих статуй світу займає Будда Весняно-
го Храму, що розташований у Китаї. Її 
висота — 128 метрів.
 Будівництво монумента коштувало 
індійському уряду 29,9 мільярдів рупій 
— приблизно 330 мільйонів доларів. Вва-
жається, що проект є дітищем прем’єр-
міністра Нарендра Моді. Під час перед-
виборчої кампанії 2013 року нинішній 
прем’єр Нарендра Моді заявив: «Кожен 
громадянин Індії жалкує, що Сардар 
Патель не став першим керівником уря-
ду».
 Урочиста церемонія відкриття Ста-
туї соборності (така її офіційна назва) за-
планована на 31 жовтня. Сардар Валлаб-
хбхаї Патель є справжнім героєм для ін-
дійських націоналістів. Після того, як 
у 1947 році Індія отримала незалеж-
ність, Патель почав працювати в місце-

вому уряді й зробив чимало для того, аби 
країна не розпалася на велику кількість 
дрібних держав, а залишилася єдиною. 
Індійські націоналісти вважають, що че-
рез прихід до влади династії Неру-Ган-
ді роль Пателя в історії країни до цього 
часу не оцінена належним чином.
 У роботі над монументом задіяні дві з 
половиною тисячі інженерів та робітни-
ків. Цікаво, що статую індійському на-
ціоналісту зводять переважно робітники 
з Китаю.
 Після завершення будівництва Ста-
туя соборності за висотою вдвічі пере-
вищуватиме нью-йоркську Статую сво-
боди. Але рекордсменкою вона буде не-
довго. В індійському місті Мумбай уже 
ведуть підготовчі роботи до споруджен-
ня в морській затоці, яка оточує місто, 
212-метрової статуї імператора Чатра-
паті Шіваджи, повідомляє «Франс 
Пресс». Він є національним героєм Ін-
дії. 1974 року, будучи полководцем ве-
ликих моголів, він підняв повстання 
проти них і звільнив співплемінників-
індуїстів з-під правління мусульман. З 
цього часу розпочався занепад імперії 
Великих Моголів, а Шіваджи був про-
голошений імператором. 
 На честь Чатрапаті Шіваджи в Мум-
баї вже названі центральний вокзал та 
міжнародний аеропорт, а тепер його 
увічнять ще й у гігантській статуї. Її 
будівництво має бути завершене 2021 

року. Вартість зведення двох гігантсь-
ких статуй обійдеться індійській скар-
бниці приблизно в один мільярд до-
ларів. 
 Уряд розраховує на повернення кош-
тів за рахунок цікавих туристів. Але 
якщо у другому випадку такі розрахун-
ки виправдані, бо Мумбай і так є турис-
тичною Меккою, то у випадку першої — 
сумнівно. На статуї Сардару Пателю пе-
редбачено оглядовий майданчик на ви-
соті 153 метри, але, щоб потрапити до 
нього, потрібно подолати 250 кіломет-
рів від міста Ахмедабад. 
 Деякі індійські політичні огляда-
чі та громадські групи ставляться кри-
тично до обох проектів і вважають їх 
популістськими. Наступного року ма-
ють відбутися парламентські вибори і 
прем’єр-міністр Нарендра Моді нама-

гається, ймовірно, такими сумнівними 
проектами за державні кошти підви-
щити свій рейтинг та шанси на пере-
могу. ■ 

Вибори у Швеції
 На виборах у Швеції лівий та правий 
блоки здобули майже однакову кількість 
голосів — по 40,7% та 40,3% відповід-
но. Третя сила, яка потрапляє до парла-
менту з несподіваним успішним результа-
том — майже 18%, — ультраправа партія 
«Шведські демократи». Через такий роз-
поділ голосів досі незрозуміло, хто сфор-
мує уряд. Водночас і лівий, і правий бло-
ки відмовилися формувати уряд за участi 
«Шведських демократів», хоча їхній лідер 
Джиммі Оккесон заявив про готовність до 
переговорів з обома таборами. Популяр-
ність «Шведських демократів» зумовле-
на їхньою антиіммігрантською ритори-
кою, яка виглядає особливо привабли-
вою на тлі міграційної кризи 2015 року. 
Тоді Швеція прийняла найбільшу кількість 
біженців у ЄС у перерахунку на кількість 
громадян, випередивши за цим показни-
ком навіть Німеччину. Відтоді в країні не 
раз виникали скандали, пов’язані з міг-
рантами, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Трамп продовжив 
надзвичайний стан 
 Президент США Дональд Трамп про-
довжив на рік надзвичайний стан у країні, 
запроваджений після терактів 11 вересня 
2001 року, повідомила прес-служба Бі-
лого дому. Рішення ухвалене у зв’язку з 
тим, що «терористична загроза триває». 
Нагадаємо, 11 вересня 2001 року 19 бо-
йовиків «Аль-Каїди» захопили чотири 
пасажирські літаки. Два з них спряму-
вали у хмарочоси Світового торговель-
ного центру у Нью-Йорку, після чого так 
звані «башти-близнюки» завалилися. Ще 
один влетів у будівлю Пентагону. Четвер-
тий літак розбився у Пенсильванії. Унаслі-
док терактів загинули близько трьох тисяч 
людей. Учора в США відбулися пам’ятні 
заходи з вшанування жертв найбільшого 
теракту в історії країни та всього світу. 

У Росії — наймасштабніші 
військові навчання за 40 
років 
 У РФ 11 вересня розпочалися вій-
ськові навчання «Схід-2018», повідоми-
ло Міністерство оборони Росії. Очільник 
військового відомства країни Сергій Шой-
гу назвав їх «найбільшими з 1981 року», 
коли відбулися спільні маневри СРСР i 
країн Варшавського договору. НАТО на-

зиває ці військові навчання «відпрацю-
ванням масштабного конфлікту».
  За даними міністерства, у маневрах 
беруть участь близько 300 тисяч росій-
ських військових, близько тисячі літаків, 
гелікоптерів і безпілотних літальних апа-
ратів, до 36 тисяч танків, бронетранспор-
терів та інших машин, до 80 кораблів. Ак-
тивна фаза навчань триватиме тиждень — 
iз 11 до 17 вересня. Маневри пройдуть на 
суші, в повітрі й на морі. В одному з етапів 
у навчаннях участь візьмуть також підроз-
діли з Китаю та Монголії. Китай спряму-
вав для участі у маневрах авіацію. До 
Росії з КНР уже прибули 24 вертольоти і 
шість літаків, повідомляє «Німецька хви-
ля». 

Російські «чистильники»
 Британській розвідці вдалося вийти 
на підозрюваних в отруєнні колишнього 
російського розвідника Сергія Скрипаля 
та його доньки Юлії завдяки даним від за-
вербованого російського агента, повідом-
ляє УНІАН з посиланням на Daily Express, 
кодове ім’я завербованого агента — Апо-
лон. Він нібито працював у посольстві 
Росії в Римі, де займався збором секрет-
них даних про діяльність НАТО. Коли на 
нього вийшли агенти Мі-6, Аполон заявив 
про бажання емігрувати через невдово-
лення політикою президента Росії Воло-
димира Путіна. На початку квітня Аполо-
на вивезли до Великобританії, де він роз-
повів про «міжнародну шпигунську мере-
жу Москви» і впізнав iмовірних учасників 
отруєння в Солсбері — Олександра Пет-
рова та Руслана Боширова. Він підтвер-
див, що Петров і Боширов є співробітни-
ками військової розвідки Росії, і назвав 
їхні справжні імена. 
 Тим часом стало відомо, що в справі 
про отруєння в Солсбері фігурують зага-
лом шестеро підозрюваних. Про це пише 
Daily Mirror iз посиланням на джерела у 
спецслужбах. Четвірка учасників опера-
ції була потрібною для того, щоб стежити 
за Скрипалем, поки вже відомі підозрю-
вані Петров і Боширов наносили «Новач-
ка» на дверну ручку. «Вони також були на 
випадок, якби щось пішло не так, напри-
клад, трапилася ДТП», — йдеться у ма-
теріалі. Зазначається, що злочинна група 
з шести осіб називалася в ГРУ кодовим 
словом «Чистильники» (cleaners), пише 
«Українська правда». 

Робота над пам’ятником — у розпалі.❙

ГІГАНТОМАНІЯ

Велична Соборність 
В Індії добудовують найвищу статую у світі

■

Такий вигляд матиме монумент-гігант. ❙

САМІТ

Настане день — 
закінчиться війна…
Світова громадськість закликає ООН ратифікувати 
Декларацію миру та припинення війн

■

Лі Ман Хі: «Перед нами два шляхи — загибель 
через війни або створення гармонійного світу».

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Віталій ТИСЯЧНИЙ
(«Обозрєватєль»)

Україна де-факто отримала 
Томос. Вселенський патріарх 
Варфоломій призначив у Київ 
двох представників (екзархів), 
які займуться створенням Ук-
раїнської помісної церкви.
Такий розклад зовсім не вла-
штовує Московське право-
слав’я, яке пригрозило ого-
лосити справжню війну в разі 
оголошення незалежності Ук-
раїнської церкви.

Яка ситуація з Томосом
 Глава Константинополь-
ської церкви призначив своїх 
представників у Києві. Фак-
тично це процедура, яка дає 
чіткий сигнал — Варфоло-
мій готується до надання Ук-
раїнській церкві статусу авто-
кефальної.
 Рішення було прийнято 
рівно за місяць до голосуван-
ня щодо Томосу. Так, із 9 по 
11 жовтня пройде засідання 
Синоду Вселенського патріар-
хату. Після отримання цього 
указу в Україну приїде спе-
ціальний представник Пат-
ріарха Варфоломія, який ке-
руватиме процесом створення 
незалежної церкви.
 При цьому він стане новим 
главою Єдиної помісної церк-
ви. Патріарха виберуть окре-
мо, на спеціальному зібран-
ні українських єпархій. Свя-
щеннослужителі стверджу-
ють, що з урахуванням усіх 
офіційних процедур нова цер-
ква буде створена вже напри-
кінці 2018-го або на початку 
2019 року.
 «У Київському патріар-
хаті вітають це рішення Все-
ленського патріархату і очі-
кують плідної співпраці... 
Призначення Вселенським 
Патріархом своїх екзархів у 
Києві обумовлено необхідніс-
тю проводити активну роботу 
з підготовки надання автоке-
фалії Православній церкві в 
Україні, проведення відповід-
них зустрічей і консульта-
цій», — ідеться у заяві.

Що говорить Москва
 За день до Архієрейсь-
кого собору, де за фактом і 
було оголошено попереднє 
рішення щодо Томосу Ук-
раїні, Варфоломій прийняв 
главу Московської патріар-
хії Кирила у Стамбулі. Сто-
рони провели коротку за-
криту бесіду в присутності 
лише перекладачів, а потім 
вийшли на офіційну прес-
конференцію.
 Зустріч же не обійшлася 
без скандалів. Варфоломій 
і Кирило відмовилися пити 
воду з келихів, які стояли 
біля них. Через дивний ка-
зус священнослужителі за-
говорили навіть про можли-
вий замах на Варфоломія.
 За її підсумками Все-
ленський Патріарх недвоз-
начно повідомив главі Росій-
ської православної церкви 
про імплементацію рішення 
щодо Томосу.
 Самостійність Констан-
тинопольської патріархії в 
українському питанні не на 
жарт розлютила представни-
ків Російської церкви. Так, 
глава Синодального відділу 
взаємин РПЦ із суспільством 
і ЗМІ Володимир Легойда в 
ефірі однієї з пропагандист-
ських програм заявив, що 
Москва жорстко відповість 
за незгоду з її умовами та 
визнанням Української пра-
вославної церкви Київського 
патріархату канонічною.

 «Коли я говорю, що ми 
сподіваємося, я ж не маю на 
увазі, що ми сидимо в ку-
точку, витираємо сльози і на 
щось сподіваємося. Ми діє-
мо. І намагалися діяти всі-
ма можливими методами, 
які б не призводили до якоїсь 
жорсткої конфронтації... Але 
заява Синоду однозначно го-
ворить, що якщо буде реалі-
зовано те, що проголошено, 
то тоді, звичайно, відповід-
ні кроки з боку Московсько-
го патріархату обов’язково пі-
дуть. Вкрай жорсткі», — са-
мовпевнено попередив він.

Чим загрожує Україні
 Опитані релігієзнавці 
зійшлися на думці, що най-
більша загроза з боку Росій-
ської православної церкви 
може полягати саме в розриві 
обопільних контактів.
 Як зазначив народний де-
путат від «Народного фронту» 
Віктор Єленський, Кремль у 
цій ситуації може піти на де-
кілька радикальних кроків: 
припинити контакти з Конс-
тантинополем, не визнати ук-
раїнську автокефалію і навіть 
поставити під сумнів верхо-
венство Варфоломія у право-
славному світі.
 «У цьому випадку Моск-
ва оголосить про розрив кон-

тактів із Константинопольсь-
кою церквою. Крім того, вона 
продовжить кампанію, у ході 
якої доводитиме всьому сві-
тові неканонічність нової ук-
раїнської автокефалії. Потім 
вона ініціює перегляд дип-
тихів — табелів про ранги, 
де перше місце займає Кон-
стантинополь. У такій ситу-
ації вона почне активно пре-
тендувати на це місце, але на-
вряд чи отримає підтримку 
інших єпархій... Москва не 
визнає Українську церкву, 
тому і процес її повноцінної 
легітимізації затягнеться», 
— пояснив Єленський.
 Релігієзнавець Олександр 
Саган у коментарі «Обозрє-
ватєлю» припускає, що єв-
харистійне спілкування че-
рез українську автокефалію, 
можливо, буде розірвано. 
Жорсткішої реакції, виходя-
чи з православних канонів, 
очікувати не варто.
 «Така ситуація була ще в 
1996 році по відношенню до 
Естонського питання, але за-
кінчилося все тим, що сама 
ж Московська церква і поп-
росила відновити перегово-
ри. Крім того, вони потім по-
годилися на всі умови Конс-
тантинополя. Це найбільше, 
що вони можуть зробити», — 
сказав Саган. ■

Костянтин БОРОВОЙ, 
росiйський пiдприємець 
i полiтик

 Минулої неділі, 9 вересня, в 
єдиний день так званих виборів 
у Росії, коли голосували за губер-
наторів, мерів і депутатів, у кіль-
кох десятках російських міст 
пройшли протести проти пенсій-
ної реформи. Силовики затрима-
ли понад тисячу учасників акцій. 
Однак самі гасла протестуваль-
ників були не тільки й не стільки 
про цю реформу: лунало й було 
написано «Геть царя!», «Путін, 
коли на пенсію?», «Путін — зло-
дій».
 Ці протести є початком дуже 
серйозних перетворень у Росії. За-
раз реалізують приблизно такий 
самий сценарій, як і в Україні в 
2014 році. Таку думку висловив 
«Апострофу» російський опози-
ціонер Костянтин Боровой.
 Це спонтанні протести — про-
тести проти відсутності демок-
ратії, проти фіктивних виборів, 
за свободу. Молодь особливо го-
стро відчуває ситуацію, що скла-
лася. Тому досить активно про-
тестує наївна молодь, для якої 
це вперше — такі умови життя. 
Вони ж довірливі. Їм кажуть: де-
мократія, вибори... Але вони ж 
бачать, що ні демократії, ні ви-
борів немає. А в школі та батьки 
вдома їх учать говорити правду. 
Ну і ось ми бачимо їхню природну 
реакцію. Будь-який заклик про-
тестувати вони сприймають як за-
клик до боротьби за правду.
 Думаю, що протести не мають 
ніякого відношення до пенсійної 
реформи. Тому що гасла — анти-
путінські, проти відсутності де-
мократії. Пенсійну реформу як 
тему в протестах майже не вико-
ристовували.
 Люди старшого віку досвід-
ченішi, вони розуміють, що не-
підготовлені або неорганізовані 
протести дадуть мало резуль-
татів. Результат цих протестів — 
це картинки, на яких б’ють дітей. 
До того ж у цих протестах не бра-
ли участь лідери опозиції, яким 
вірять люди старшого віку. У мо-
лоді поки немає цього стереоти-
пу — «лідера опозиції». Вони, 
мабуть, реагували в основному 
на заклики в інтернеті. А закли-
ків сформованих лідерів опозиції 
не було: я не чув нічого від Ходор-
ковського, Касьянова — взагалі 
від членів Партії народної свобо-
ди.
 Зараз будь-який заклик спри-
ймають як керівництво до дії, 
тому що ситуація дуже напру-
жена. Зрозуміло, що завдання 
Кремля — використовувати про-
тести, щоб показати їх неефек-
тивність або продемонструвати 
можливість використання сили. 
Кремль, можливо, іноді й не ба-
жаючи цього, підштовхує сус-
пільство до агресивних протестів. 
І, думаю, врештi-решт доб’ється 
того, що почнуться погроми мага-
зинів...
 Цього разу учасників протес-
тів було не дуже багато, але фак-
тор спонтанності дуже сильний. 
Хоча ніхто й не застосовував 
коктейлі Молотова, було ясно, 
що вже дуже близько до цього. І 
один iз можливих протестів буде 
пов’язаний iз такими агресивни-
ми діями. А далі вже ланцюгова 

реакція...
 Кремль позбавив суспільс-
тво зворотного зв’язку. Ніякі ме-
ханізми зворотного зв’язку не 
діють: не працює преса, немає 
парламенту. Кремль, не бажаю-
чи того, готує такі агресивні про-
тести. В яких він, безумовно, про-
грає. Тому що ці пузаті міліціоне-
ри, як тільки стане гаряче, просто 
відійдуть у бiк iз фразою «Ось за 
це нам не платять». Усе тримаєть-
ся на фінансуванні, а його скоро-
чують. Кремль настільки стурбо-
ваний фінансуванням силовиків, 
що навіть пішов на дуже небез-
печні кроки, пов’язані з пенсій-
ною реформою.
 Ми напередодні дуже серйоз-
них перетворень у Росії. І вони, на 
жаль, — це вже зрозуміло — бу-
дуть йти не цивілізованим, пар-
ламентським шляхом, шляхом 
діалогу опозиційних партій і вла-
ди...
 Схожа ситуація була в Ук-
раїні. Янукович довів її до стану, 
коли протести набули агресив-
ного характеру: палили шини, а 
коли з’явилися люди зі зброєю, 
він раптом виник i в іншої сторо-
ни. У Росії зараз реалізують при-
близно той же сценарій.
 До того ж є зовнішні обстави-
ни, пов’язані зі скороченням фі-
нансування силовиків, армії. У 
тих же силовиків немає ніяких 
ідеологічних, концептуальних 
зобов’язань перед владою. Гроші 
заплатили — їх треба відпрацю-
вати. А коли грошей не буде, то й 
відпрацьовувати нічого не треба.
 Найголовніша ознака реалі-
зації сценарію радикалізації — 
це відсутність реакції влади або 
нецивілізованість такої реакції. 
Янукович не просто відмовляв-
ся визнавати опозицію, вести з 
нею діалог, а й навіть прислуха-
тися до досить розумних мірку-
вань. Те саме зараз відбувається 
в Росії. Путін і кремлівська гру-
па роблять ставку на силове ви-
рішення проблеми. Використо-
вують не лише тонкі, пропаган-
дистські технології, а й силові. 
Пропагандистські технології вже 
перестають діяти: як наприкінці 
існування Радянського Союзу, 
люди починають розуміти, що їм 
морочать голову. Навіть діти вже 
не вірять у ці історії, що, напри-
клад, пенсійна реформа — це для 
захисту самих пенсіонерів.
 А Кремль сам живе в оточен-
ні цієї пропаганди. Ця кампанія, 
як не дивно, впливає на крем-
лівських так, що вони теж втра-
чають відчуття реальності. Їм 
здається, що суспільство думає 
так само, як вони самі. Такий 
же самообман стався з комуніс-
тами Радянського Союзу. Йшла 
потужна пропагандистська кам-
панія про підвищення ролі пар-
тії, збільшення кількості літрів 
молока та яєць на душу населен-
ня, і їм здавалося, що народ по-
винен бути задоволений. Але на-
род не пропагандою харчував-
ся, а з магазинів, де вже нічого 
не було. Це протиріччя між ре-
альністю та пропагандою є дуже 
сильним фактором самообма-
ну для влади і дуже сильним по-
дразником для суспільства. ■

РЕЛІГІЯ

Україна 
отримає Томос
До якої «війни» готується Росія

■

Фото з сайта ProUA.com.ua.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

«Перетворяться на стадо»: Константинополь поставив 
РПЦ у глухий кут ультиматумом через Україну
(«Обозрєватєль»)

 Константинополь дав зрозуміти Російській православній церкві, що у разі 
розриву зв’язків із ним через Томос про автокефалію для України всі храми 
Московського патріархату в країні стануть неканонічними.
 Крім того, Вселенський патріархат іще раз нагадав Москві, що визнання 
своєї церкви вона отримала не зовсім прозоро, пише експерт Інституту світо-
вої політики Ярослав Коцюба.
 «Чому РПЦ не розірве євхаристійне спілкування з Константинопольсь-
кою церквою і не буде ніяких анафем? Саме через Україну. На відміну від Ес-
тонії, де російських парафій було як кіт наплакав, після розриву із Вселенсь-
кою православною церквою Москва перетворить своїх вірян в Україні на «не-
канонічне стадо». Саме про це й попередили у Константинополі, коли вивели 
формулу про «приховану неканонічність» УПЦ МП, митрополита якої не зга-
дували під час служб Вселенського патріарха», — пояснив він.
 Крім того, Коцюба наголосив, що в умовах війни на сході України країна-
агресор не може дозволити собі піти на загострення релігійної конфронтації. 
Адже це вже не залишить їй жодних шансів для політичних маневрів своїх па-
рафій, тож вона матиме лише два згубні шляхи.
 «Тоді вони офіційно будуть оголошені «осередками ворога». Тримати-
ся нейтралітету в них не вийде: або добровільно переходити до помісної Ук-
раїнської православної церкви, або перереєструватися в Мін’юсті як РПЦ, яка 
ще, до того ж, буде самоізольована від світового православ’я. Тому, якщо 
моспатріархія хоче каталізувати процес розпаду своїх структур в Україні і вчи-
нити прикре самогубство — вперед і з анафемою!» — саркастично підсуму-
вав експерт. 

■

ПОГЛЯД

«Геть царя!»
Ми перебуваємо 
напередодні серйозних 
перетворень у Росії

■
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Як гривні 
стати грошима
Щоб українці робили 
заощадження, потрібно бути 
впевненим, що їх не «з’їсть» 
чергова інфляція
Олеся ВЕРЧЕНКО, 
професор, віце-президент з економічної освіти 
Київської школи економіки, 
співавтор — Тимофій МІЛАНОВАНОВ, член Ради 
НБУ, почесний президент Київської школи 
економіки
(«Економічна правда»)

 Ця стаття про українські гроші — гривню. І про те, 
що має робити Національний банк України, якщо ми хо-
чемо, щоб українці стали заможними.
 Існує три класичні функції грошей:
 — міра вартості (unit of accounting);
 — засіб обігу (medium of exchange);
 — засіб заощадження (store of value)
 Міра вартості означає, що грошова одиниця вико-
ристовується для оцінки відносної вартості різних то-
варів та послуг, розрахунків прибутків та видатків людь-
ми, організаціями, державою.
 Коли українська сім’я веде свій бюджет у гривні, 
розраховуючи, наприклад, скільки грошей цього тижня 
потрібно на їжу, а скільки — на ліки, тоді гривня виконує 
свою першу функцію (міра вартості чи одиниця розра-
хунку).
 Засіб обігу означає, що люди й організації платять 
зарплати та сплачують за товари і послуги у гривні. А не, 
скажімо, в доларах чи євро або за допомогою бартеру.
 Засіб заощадження означає, що грошову одиницю 
можна використати не лише для розрахунків прямо за-
раз, а й для майбутніх витрат.
 Для цього потрібно, щоб вартість гривні — її купі-
вельна спроможність — не дуже швидко змінювалась. 
Тоді заощадження в гривні матиме сенс.
 Українська гривня виконує перші дві функції віднос-
но добре. Закон вимагає, щоб всі розрахунки всередині 
економіки України були у гривні. Це стосується і без-
готівкових платежів.
 З готівкою є винятки. Інколи, наприклад, купують 
квартири чи машини за готівкові долари. І навіть готів-
кові (сірі) зарплати часто платять у доларах.
 А ось iз заощадженнями проблема. За історію сво-
го існування інфляція гривні склала 1731%. Періоди від-
носної стабільності курсу гривні і низької інфляції змі-
нювались кризами. Кілька разів гривня втрачала знач-
ну частину своєї вартості за дуже короткий проміжок 
часу.
  Така ж сама історія була і з радянським карбован-
цем. Уряд УРСР періодично проводив грошові реформи, 
які знецінювали заощадження людей у десять разів.
 Знецінення гривні, її непередбачуваність унемож-
ливлює використання гривні як інструменту для заоща-
джень. Слабкість банківської системи та відсутність рин-
ку капіталу не дозволяють створити надійні активи для 
заощаджень, прив’язаних до гривні.
 Як результат, українці або не заощаджують, або на-
магаються заощаджувати в іноземній валюті. Більш за-
можні інвестують у нерухомість або виводять свої за-
ощадження за кордон у розвинуті країни.
 Відсутність заощаджень має два прямі негативні на-
слідки для українців і української економіки. Перший — 
люди не мають накопичень на старість чи для трагічних 
особистих ситуацій (хвороба, втрата роботи тощо).
 Другий — немає внутрішніх заощаджень, немає 
внутрішнього ринку капіталу та внутрішніх інвестицій 
в економіку. Це підвищує ціну капіталу для бізнесу та 
сповільнює економічне зростання.
 Національний банк України відповідає за грошово-
кредитну політику в Україні. Тому головним завданням 
Національного банку України на наступні 10-20 років має 
бути приведення інфляції до низького рівня та підтри-
мання стабільності фінансової системи.
 Якщо ці дві мети будуть досягнуті, люди повірять у 
гривню та українську банківську систему. Внутрішні за-
ощадження та інвестиції збільшаться, а ціна капіталу для 
бізнесу впаде.
 Економісти кажуть, що інфляція — це пограбування 
людей. Це так, тому що інфляція знецінює заощадження 
і, таким чином, робить людей біднішими.
 Але в Україні ситуація ще гірша. Через великі ризи-
ки інфляції і її непередбачуваність люди взагалі майже 
не заощаджують. Щоб це змінити, ми маємо приборка-
ти інфляцію. А це, в свою чергу, потребує незалежно-
го і компетентного Національного банку, для якого ці-
нова та фінансова стабільність є головними пріорите-
тами. ■

■

Олександр ЛИТВИН
(«Обозрєватєль»)

В Україні через кілька тижнів різко під-
скочать витрати на «комуналку» через 
старт опалювального сезону. Водночас у 
кілька разів може збільшитися і кількість 
субсидіантів. Однак у Кабінеті Міністрів 
упевнені: завдяки новим правилам і зрос-
танню доходів цього року «пільговиків» 
буде менше.
Тим, хто вже отримує «знижку», її розмір 
перерахують, а іншим доведеться оформ-
ляти субсидію за новими правилами. І ви-
конати їх зможуть далеко не всі українці.

Субсидій буде менше
 Кількість субсидіантів в Україні ско-
ротиться, впевнений директор департа-
менту соціальної допомоги Мінсоцполіти-
ки Віталій Музиченко. У минулому опа-
лювальному сезоні допомогу від держа-
ви отримувала практично кожна друга 
сім’я. Але з того моменту виросли офіцій-
ні доходи, і правила посилили. Тому «ко-
мунальних знижок» буде менше.
 Правда, в Кабінеті Міністрів досі 
не прийняли рішення, скільки кош-
туватиме газ для українців. А від цьо-
го залежать тарифи і на гарячу воду, і 
на тепло. Субсидіанти, як заявляють у 
Мінсоці, після подорожчання блакит-
ного палива платити більше не стануть 
— їх обов’язковий платіж прив’язаний 
до доходу сім’ї, а не вартості «комунал-
ки». Але ось розмір цих субсидій дове-
деться підвищувати.
 «У нас бюджет на субсидії виділено на 
цей рік іще при бюджетуванні в минулому. 
Ніхто не передбачив підвищення тарифу 
на газ. Коли будуть цифри, перераховува-
тимуть. Кращий варіант, якщо через зрос-
тання доходів і зміни правил субсидіантів 
стане менше, але розмір субсидій для них 
через зростання тарифів збільшиться. Тоді 
можна буде уникнути необхідності збіль-
шувати бюджет на субсидії», — зазначає 
співрозмовник видання в уряді.

Як вплинуть доходи
 Зараз українці отримують «кому-
нальні знижки» з урахуванням іще 
торішніх зарплат і пенсій. У жовтні 
розмір знижки порахують з урахуван-
ням доходу сім’ї за перші шість міся-
ців цього року. Зросли соціальні стан-
дарти (пенсії, мінімальна зарплата), 

тому і субсидії при перерахунку вияв-
ляться нижчими. Наприклад, сім’я з 
трьох осіб із двома мінімальними за-
рплатами до перерахунку могла від-
давати за «комуналку» приблизно 576 
грн. У цей опалювальний сезон така ж 
сім’я з двома вже підвищеними «міні-
малками» платитиме 780 грн.

Як вплинуть нові правила 
 Сотні тисяч сімей також не зможуть 
отримувати знижки через жорсткість 
програми. Так, за новими правилами, 
без знижки можуть залишитися:
 — є машина, не старша 5 років;
 — сім’я живе в будинку від 200 кв. м 
або квартирі від 120 кв. м;
 — член сім’ї не працює і не платить 
єдиний соцвнесок;
 — зробили покупку або отримали 
спадщину на суму від 50 тис. грн;
 — є борг за «комуналкою» на суму 
від 340 грн.
 За різними оцінками, в результаті 
нових правил знижку в Україні не змо-
же отримувати кожна п’ята сім’я, яка 
ще в минулому році оплачувала тепло з 
субсидією. Однак важливо враховувати, 
що подати заяву на субсидію мають пра-
во всі. Якщо, наприклад, у квартирі пло-
щею 120 кв.м живуть двоє пенсіонерів і 
у них немає інших доходів, служба со-
ціального захисту повинна прислати ко-
місію, яка досліджує умови життя. Спе-
ціальним рішенням чиновники можуть 
дати субсидію навіть тим, хто офіційно 
на неї не може претендувати.

Перевіряти будуть по-новому
 У наступному році всі субсидії в Ук-
раїні будуть давати «на руки» і гроши-
ма, а до цього моменту необхідно пере-
конатися, що всі пільговики обґрунто-
вано отримують субсидії. Для цього в 
Кабміні вже запустили єдиний реєстр. 
Просте звірення за прізвищами показа-

ло, що як мінімум 20 тис. сімей оформи-
ли собі допомогу на оплату «комуналки» 
одразу в декількох квартирах.
 Крім того, Міністерство соціальної 
політики підготувало законопроект, який 
змінить принципи перевірки пільгови-
ків. Соціальне інспектування відокрем-
лять від служби соцзахисту і переведуть 
на нові принципи роботи (перевіряти 
будуть не всіх, а тільки підозрілих суб-
сидіантів). Якщо відмовитися від пере-
вірки, знижки можна позбутися.
 За діючими правилами, якщо неза-
конно отримав субсидію, повинен по-
вернути її в бюджет. У Мінсоцполіти-
ки вважають, що карати треба більш 
жорстко. «З моєї точки зору, це не зов-
сім правильно, тому що громадянин по-
винен нести й адміністративну, і, мож-
ливо, в певних випадках навіть кримі-
нальну відповідальність, якщо йдеться 
про реальну підробку документів», — 
заявив Музиченко.
 Уже зараз інспектори обов’язково 
повинні перевіряти: переселенців, 
якщо кількість зареєстрованих і про-
живаючих людей відрізняється. У се-
редньому одна перевірка триває більше 
години. За цей час «ревізор» повинен 
оглянути житло, придивитися до нової 
техніки, розпитати про джерела доходів 
і т.д. Незважаючи на низьку зарплату 
(4100-4200 грн.), вимоги до соціальних 
інспекторів високі: профільна вища ос-
віта, навички роботи з локальними ін-
формаційними мережами, комуніка-
бельність, цілеспрямованість.
 У прийдешньому опалювальному 
сезоні в результаті всіх нововведень на-
віть ті українці, які отримають субсидії, 
за «комуналку» платитимуть більше. 
Норматив на опалення газом скоротили 
з 5 до 4,5 куба на метр житла. У резуль-
таті, якщо не почати економити і витра-
чати за старою нормою, за зайві кубомет-
ри доведеться платити самостійно. ■

ГАМАНЕЦЬ

Виглядайте «ревізора»
Українцям незабаром перерахують субсидії: 
як уріжуть і в кого заберуть

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ 

 Мораторій на експорт лісу-
кругляку не скасовано, а нав-
паки — суттєво посилено. На 
цьому через розповсюдження 
низкою авторитетних ЗМІ не-
коректної інформації наголо-
сив голова Комітету з питань 
промислової політики та під-
приємництва Віктор Галасюк, 
який разом з Олегом Ляшком 
був ініціатором мораторію.
 Галасюк нагадав, що 6 
вересня парламент повтор-
но, після вето Президента, 
прийняв Закон №5495 про 
збереження українських 
лісів. Раніше прийнята ре-
дакція передбачала три го-
ловні новації — криміналі-
зацію контрабанди експорту 
лісу-кругляку, обмеження 
внутрішнього споживання 
лісу для юридичного захис-
ту мораторію на експорт лісу-
кругляку в міжнародних су-
дах i повну заборону експор-
ту дров, під виглядом яких, 
власне, й відбувається неза-
конне вивезення лісу за кор-
дон. Утім, на вимогу Прези-

дента, останній пункт зако-
ну було вилучено.
  «Парламент повторно 
прийняв Закон 5495 про збе-
реження українських лісів. 
У ньому нам разом з Олегом 
Ляшком, командою РПЛ і ко-
легами з Комітету промполі-
тики і підприємництва на-
решті вдалося запровадити 
кримінальну відповідальність 
за контрабанду лісу-кругляку 
(тюрма до 12 років), а також 
провести норму, що юридично 

захищає 10-річний мораторій 
на експорт лісу-кругляку від 
будь-яких зазіхань у міжна-
родних судах», — наголосив 
Віктор Галасюк, підкреслю-
ючи, що своїм вето на заборо-
ну експорту дров Президент, 
по суті, зберіг головний конт-
рабандний канал незаконного 
експорту українського лісу.
 Нардеп нагадав результа-
ти дії мораторію за 2017 рік:
 + дворазовий ріст інвести-
цій у галузь (+2 млрд. грн.);

 + 4 млрд. грн. несировин-
ного експорту;
 + 400 млн. грн. додатко-
вих податкових платежів до 
бюджету;
 + тисячі нових робочих 
місць i десятки нових вироб-
ництв по всій країні.
 За його словами, позитив-
ні ефекти могли б бути в рази 
більші, якби не контрабан-
да лісу-кругляку: «Для ви-
правлення ситуації ми кримі-
налізували цей злочин. Це 
одна з ключових новацій за-
конопроекту №5495 про збе-
реження українських лісів i 
запобігання незаконному ви-
везенню необроблених лісо-
матеріалів. Порушуєш мо-
раторій, незаконно вивозиш 
ліс за кордон — у тюрму на 3-
7 років. За рецидив або дію в 
складі організованої групи — 
до 10-12 років», — зазначив 
народний депутат від Ради-
кальної партії.
 Що стосується заборони 
експорту дров, В. Галасюк 
пообіцяв, що парламентарії 
знайдуть, як провести цю нор-
му в майбутньому. ■

ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ

Галасюк: Рада посилила, а не 
скасувала мораторій на експорт лісу
Cоратники Олега Ляшка продовжують боротьбу за українські ліси

■

Віктор Галасюк розповів про позитивні результати мораторію 
на вивіз необробленої деревини.

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО

Погодьтеся, досить незвична картина: 
у студентській аудиторії літні, поважні 
люди ловлять кожне слово викладача, 
дружно сміються у відповідь на жарт чи 
аплодують на знак схвалення — це роз-
почався навчальний рік в Університеті 
третього віку. Цей соціальний проект за-
початкували торік у Полтавському уні-
верситеті економіки і торгівлі. Він розра-
хований на широке коло осіб будь-яко-
го віку, освіти чи роду занять. Якщо лю-
дина прагне навчитися чогось нового й 
одержати велику кількість можливостей 
змінити своє життя на краще — її місце 
саме тут: навчання відбувається за різ-
ними програмами по п’ятницях та субо-
тах у відведених студентських аудиторіях. 
Освітній проект «Інформаційно-комуніка-
тивні технології в розвитку громадянсь-
ких компетентностей та соціальної актив-
ності людей поважного віку» підтримує 
представництво DVV International в Ук-
раїні, серед партнерів також громадська 
організація «Центр освіти дорослих Пол-
тавщини» і благодійна організація «Світ-
ло Надії».

 — Як відомо, освіта впродовж жит-
тя є одним із ключових трендів, визна-
чених Міністерством освіти й науки Ук-
раїни. Перед відкриттям нашого народ-
ного університету ми провели широку 
комунікативну кампанію, запрошуючи 
всіх охочих віком 55+ на День відчине-
них дверей, і були просто вражені, коли 
прийшли понад 500 осіб, — розповідає 
директор Університету третього віку, 
доцент Полтавського університету еко-
номіки і торгівлі Світлана Нестуля. — 
Розпочали навчання 360 літніх людей, 
а посвідки ми видали 332 — вони стали 
пропуском до університетської бібліоте-
ки. Таким чином слухачі народного уні-
верситету одержали можливість працю-
вати з нашим бібліотечним фондом, що 
є одним із найкращих в Україні. Мину-
ла зима була багата на сюрпризи: моро-
зи змінювала ожеледиця, напровесні на-
сипало багато снігу — попри це, поважні 
слухачі дружно відвідували всі лекції. 
А після закінчення навчального року їм 
видали сертифікат про те, що вони про-
слухали базовий курс.
 Вважається, що ідея відкриття ось 
таких народних університетів виникла 
у Франції: у 1973 році в Тулузі профе-
сор П’єр де Велла заснував перший виш 
для людей похилого віку. Хоча на тере-
нах України відомий лікар і педагог Ми-
кола Пирогов відкрив першу школу для 
дорослих іще в 1855 році. Нині ж народ-
ні університети існують у всьому світі. Є 
навіть Міжнародна асоціація народних 
університетів, її девіз — «Найбільшим 
культурним досягненням народу є його 
щасливі люди похилого віку». Власне, 
це сповідують і в Полтавському універ-
ситеті економіки і торгівлі.
 — Спектр освітніх програм, які ми 
викладали слухачам Університету треть-
ого віку на першому курсі, був дуже ши-
рокий, — продовжує розповідь Світла-
на Нестуля. — Причому багато занять 
мали прикладний характер. Скажімо, 
ми навчали, як правильно сервірувати 
стіл, як не купитися на рекламу й виб-
рати в магазині якісні товари, більше 
того, досліджували овочі та фрукти на 
вміст нітратів, знайомили з дизайном 
та дотриманням гармонійної ко льорової 
гами в інтер’єрі, розповідали про гігіє-
ну харчування. Були й майстер-класи з 
розпису писанки, пряників, із виготов-
лення жіночих прикрас своїми рука-
ми, плетіння гачком, пересадки квітів 
тощо. Запрошені нами студенти-волон-
тери Медичної стоматологічної академії 
демонстрували, як надати першу доме-
дичну допомогу, якщо людині стало зле. 
Усе це нашим слухачам настільки спо-
добалося, що вони прийшли й на другий 
курс. Тобто ми запропонували такі фор-
ми навчання, які знаходять відгук у сер-
цях літніх людей.
 На другому курсі слухачам Універси-
тету третього віку пропонують на вибір різ-
ні програми, зокрема: «Хочу жити в якіс-
ному світі», «Інформаційно-комунікатив-
ні технології», «Психологія дорослості», 
«Англійська мова», «Фізкультура та тех-
нології збереження здоров’я» тощо. 

 — Ті люди, котрі «переселилися» 
з індустріального в інформаційне сус-
пільство в поважному віці, не володіють 
комп’ютерними технологіями, через що, 
по суті, випадають зі спільноти. А оскіль-
ки в усіх мають бути рівні права, ми під-
готували розрахований на три місяці ос-
вітній курс для того, аби наші слухачі 
оволоділи комп’ютером, навчилися ко-
ристуватися тими можливостями, які 
відкривають інформаційні технології: 
здійснювати оплату комунальних послуг 
в «онлайн»-режимі, вміти подати елект-
ронну петицію до міської ради чи взяти 
участь у партиципаторному бюджетуван-
ні. Тобто завдання в тому, щоб перетвори-
ти комп’ютер зі складної друкарської ма-
шини на зручний інструмент, який можна 
використовувати в повсякденному житті, 
наскільки в кого вистачить фантазії, — 
пояснює Світлана Іванівна.
 За її словами, оцінювання знань в Уні-
верситеті третього віку відсутнє. Власне, 
у ньому немає потреби, адже слухачі на-
стільки внутрішньо вмотивовані до нав-
чання, що просто дивуєшся. До речі, най-
старшій слухачці — пані Кірі Орєховій — 
виповнилося 84 роки.
 Практичний психолог Тетяна Губі-
на, котра понад 20 років працювала на ка-
федрі психології Полтавського педагогіч-
ного вишу, нині є й викладачем, і слухачем 
Університету третього віку. На запитан-
ня, що змушує її знову навчатися, відпові-
дає: «Бо відчуваю, що маю недостатньо 
знань з інформаційних технологій. Тож 
хочу їх збагатити, бути компетентною — 
це природне бажання людини будь-якого 
віку. Моя наука змінюється, тож змушена 
увесь час підвищувати свій рівень знань, а 
комп’ютерні технології якраз допомагати-
муть мені в цьому. Загалом у поважному 
віці для того, щоб лишатися активним, не-
обхідно постійно пізнавати щось нове. Ін-
телектуально ж люди похилого віку прак-
тично не відрізняються від молодих. Різни-
ця тільки в темпі діяльності: на виконан-
ня однієї й тієї ж роботи першим потрібно 
трохи більше часу. Це дуже зацікавлені 
слухачі, вони вишкрібають знання до са-
мого дна. Довго не відпускають мене після 
закінчення лекції. На заняття вдягають 
найелегантніші вбрання, бо для людей це 
справжнє свято».
 До речі, у процесі навчання літні люди 
спілкуються не тільки між собою, а й із 
викладачами та студентами, і оці стосун-
ки різних поколінь, за словами Тетяни 
Іванівни, є своєрідним тренінгом. Голо-
ва студентської ради університету еконо-
міки і торгівлі Марина Негода як волон-
тер допомагає людям поважного віку ос-
воювати комп’ютер, адже одному викла-
дачу приділити увагу кожному слухачеві 
в групі вкрай важко, зазначає: «Знаєте, 
як це круто, коли в дитинстві нас чогось 
учили батьки, дідусі й бабусі, а тепер ми 
маємо змогу поділитися своїми знаннями. 
І коли бачиш вдячність в очах літніх лю-

дей, це викликає надзвичайні емоції». 
 Один зі слухачів Університету тре тього 
віку, котрий, прослухавши перший курс, 
побажав навчатися й на другому, — 74-
річний Юрій Горобець — за фахом інже-
нер-механік, свого часу закінчив Київсь-
кий політехнічний інститут і 47 років 
пропрацював на Полтавському автоагре-
гатному заводі, де пройшов шлях від фре-
зерувальника до заступника директора. 
Зізнається, що просто вражений тією ува-
гою, яку університет економіки і торгівлі 
приділяє людям поважного віку. Цікав-
люся, як воно — знову стати студентом, 
які відчуття.

 — Це наче повернення в молодість, 
— ділиться Юрій Петрович. — Адже сту-
дентські роки — то найкращий час у жит-
ті. А освоєння комп’ютера навіть у моєму 
віці — дуже корисна й потрібна річ. Сво-
го часу приділив цьому мало уваги, бо зай-

мався виробництвом. А комп’ютер віддав 
підлеглим. Тож тепер надолужую згаяне. 
Володіння комп’ютерними технологіями 
— це насамперед розширення кругозору, 
адже завдяки цьому можна знайти від-
повіді на будь-які запитання — від юри-
дичних до побутових.
 Другий рік навчається в Університеті 
третього віку й 59-річний Анатолій Чумак 
із Луганська. Воєнні дії змусили його поки-
нути насиджене місце. Купив ділянку зем-
лі в дачному кооперативі неподалік Пол-
тавського міського дендропарку й прак-
тично за рік побудував невелике житло за 
площею, як однокімнатна квартира. «Хо-

четься йти в ногу з часом. Навчатися ж ні-
коли не пізно», — вважає чоловік.
 — На яку кнопку потрібно натиснути, 
щоб набрати велику букву? — запитує в 
мене 68-річна Валентина Михайлова, яка 
саме освоює комп’ютерну азбуку. — Що 
мене змусило навчатися? Хочеться увесь 
час розвиватися, бо, скільки б років не мав 
за плечима, у душі ти все одно молодий. 
І важливо оцей стан душі підтримувати. 
Мені цікаві лекції з психології. До того 
ж мрію освоїти комп’ютер і вдосконали-
ти знання з англійської мови, бо дуже лю-
била її в школі, а тепер бачу, що без неї не 
обійтися.
 А загалом серед слухачів Університету 
третього віку — дуже багато цікавих лю-
дей. Скажімо, Людмила Мартиненко все 
життя працювала вихователькою в дитсад-
ку, а власну справу розпочала, будучи вже 
бабусею. Катерина Калініченко — відо-
ма в Полтаві майстриня фриволіте, поете-
са. Віктор Поспєлов — любитель малобюд-
жетних мандрівок. Винайшов енергоощад-
ний пристрій, який використовує сам і го-
товий поділитися, якщо хтось візьметься за 
його розробку. Ці люди живуть повнокров-
но й цікаво — і вік їм не перешкода. ■

ТРЕНДИ

На навчання — як на свято
У Полтавському університеті економіки і торгівлі другий рік діє соціально-освітній 
проект «Університет третього віку»

■

Полтавець Юрій Горобець (крайній праворуч) знову став студентом у 73 роки.❙

Групове заняття проводить доцент Полтавського університету економіки і торгівлі 
Світлана Березомська.
Фото автора.

❙
❙
❙

Знаєте, як це круто, коли в дитинстві нас чогось учили батьки, дідусі й 
бабусі, а тепер ми маємо змогу поділитися своїми знаннями.
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 ■ Кілька років тому ви, еко-
номіст за освітою (закінчила 
Львівський торгово-економіч-
ний інститут), вирішили напи-
сати дитячу книжку про приго-
ди котика Кексика. Як це ста-
лося?
 — Поява у вашому житті но-
вого життя змінює вас. Коли в 
мене народився другий онук, 
а перший уже трішки підріс, 
з’явилося бажання розповіда-
ти їм про наш світ методом каз-
ки. Колись в юності я пробувала 
писати оповідання, вірші, але 
потім все це відійшло на дру-
гий план. Пам’ятаю себе дити-
ною, пам’ятаю казки, які чи-
тала, і згадую, що мені не вис-
тачало сучасних казок, казок 
мого часу. Тому бажання пора-
дувати онуків узяло гору та ви-
никла нова проблема — хто ж 
буде героєм казок. Оскільки в 
нас удома живе котик, питання 
відпало автоматично, і почався 
творчий процес, який вилився в 
серію казок про котика Кексика 
та його друзів. Мій котик живе 
поруч, він такий самий допит-
ливий, як усі дітки, так само 
бешкетує та вчиться.
 ■ Ви зараз працюєте над про-
довженням казки про Кексика. 
Які пригоди будуть цього разу? 
 — Продовження буде пов’я-
зане з попередньою серією. Прос-
то наш котик підріс і його життя 
стає насиченим пригодами та пе-
реживаннями. У Кексика вини-
кають дорослі проблеми. Сама 
серія стане більш пізнавальною, 
з’являться елементи фентезі та 
герої української міфології. 
 ■ Ваші онуки тепер читають 
тільки ваші казки?
 — Онуки читають багато 
різних книжок, особливо стар-
ший, якому вже дев’ять років. 
Але мої казки є улюбленими, а 
з м’якою іграшкою Кексиком 
люблять спати молодші.
 ■ Наскільки дієва казкоте-
рапія? Як її застосувати у мас-
штабах країни? 
 — Казкотерапія є одним із 
найефективніших психологіч-
них методів у роботі з дітьми.
 У процесі казкотерапії не-
гативні персонажі (що є втілен-
ням дитячих страхів та комп-
лексів) перетворюються на по-
зитивні. Утворюється зв’язок 
між сценарієм казки та поведін-
кою дитини  у реальному жит-
ті. Беручи приклад з улюблених 
героїв, дитина ототожнює себе з 
ними і робить висновок, як пра-
вильно чинити.
 Казка про те, «який чудо-
вий світ, в якому я народився» 
— це профілактика відчаю і по-

рожнечі. Вони ж, до речі, і при-
водять людей до психолога.
 У сучасній науковій практи-
ці казкотерапія є дуже молодим 
напрямом. Тим часом у масшта-
бах людської цивілізації цей ме-
тод психотерапії — один із най-
давніших. 
 Одним із перших в українсь-
кій педагогічній науці застосу-
вав казкові сюжети та образи 
В. Сухомлинський. Для широ-
кого кола зацікавлених у каз-
котерапії бракує матеріалів для 
успішного впровадження цьо-
го методу в життя. Є потреба в 
якісних збірках казок. У нас в 
країні цей метод тільки розви-
вається.
 ■ Знаю, що ви взялися за на-
писання жіночого роману. Про 
що він буде? Це перша проба 
пера у такому жанрі?
 — Так, це перший мій ро-
ман. А про що? Про сильну жін-
ку. Про складний вибір між жі-
ночим щастям та кар’єрою. Що 
потрібно, щоб у твоєму житті 
було кохання? Це питання пос-
тає перед героїнею впродовж 
усього життя.
 ■ У вас щасливий шлюб, 
люблячий чоловік. У чому сек-
рет жіночого щастя?
 — Так, у мене щасливий 
шлюб і люблячий та коханий 
чоловік. Про секрети жіночого 
щастя можна говорити довго. З 
основних:
 — кохати;
 — поважати;
 — вміти вислухати;
 — дивитись не один на одно-
го, а в одну сторону;
 — разом повинно бути ціка-
во, навіть коли ви просто сиди-
те поряд.
 ■ Де черпаєте історії для ро-
ману?
 — Наше життя — це най-
кращі історії романів. Трош-
ки автобіографії, трошки порт-
ретів друзів, трошки фантазії та 
знань. Розбавити гумором, сто-
сунками, емоціями, а ще плюс 
робота, багато роботи над усім 
матеріалом. Письменництво має 
свою кухню, де варяться різні 
жанри літератури. Наприклад, 
мої казки та роман варяться вза-
галі на різних кухнях.
 ■ Попереду новий модель-
ний сезон. Як готуєтесь?
 — Моделлю я стала нещо-
давно. У березні цього року Га-
лина Бурнишева оголосила про 
створення агентства для зрілих 
жінок 40+. Я довго вагалась і 
запитала про критерії відбору. 
Мені відповіли, що головне — 
це саморозвиток та успішність, 
а не параметри. Я надіслала 

фото і стала моделлю. Вже бра-
ла участь у феєричному від-
критті агентства та здобула пер-
ший досвід. Зараз у мене якраз 
почалось навчання в модельній 
школі у моєму агентстві New 
Mature Models.
 ■ Що для вас означає бути 
моделлю, адже існують сталі 
стереотипи про моделей?
 — У моєму віці уже стерео-
типи не мають такого значення. 
Тут виходить на перший план 
нова естетика в жіночих обра-
зах. Краса в зрілості трошки 
інакша. Це, в першу чергу, ус-
пішна, затребувана, розумна та 
самодостатня жінка. Яка гарна 
своєю природною красою.
 ■ Які ще амплуа хочете при-
міряти? Можливо, стрибок із 
парашутом чи навколосвітня 
подорож?
 — Подорожі — це моя слаб-
кість. А навколосвітня є моєю 
мрією. Отже, ще все попереду.
 ■ Незабаром Львів прийма-
тиме Форум видавців. Це зна-
кова подія для письменників 
та авторів. Представлятиме-

те свою книгу? Що придбаєте у 
інших ?
 — Так, моя серія книжок 
«Пригоди котика Кексика та 
його друзів» буде представле-
на на Форумі видавців і також 
планується автограф-сесія. Ці-
кавить Видавництво Старого 
Лева. А також сучасні казки. 
Пошукаю незвичні та нестан-
дартні казки.
 ■ Які питання ставлять ма-
ленькі читачі під час презента-
цій? Що вам найбільше подо-
бається у таких зустрічах?
 — Питають, чи буде продов-
ження пригод Кексика і чому 
саме котик є головним героєм. 
Зустрічі з дітками — це ней-
мовірне джерело натхнення, ідей 
та приємних емоцій. Я отримую 
шалену енергетику від вдячних 
читачів і купу побажань щодо но-
вих казок та героїв.
 ■ Ваш ритм життя більше 
нагадує будні молодих студен-
ток — численні фото у соцмере-
жах, купа коментарів, подіум і 
подруги. А ви, між іншим, дру-
жина, мама і бабуся. Невже вас 

не торкнувся комплекс жінок 
50+? Чи є серед ваших подруг 
такі ж активні?
 — У мене стільки ідей, ба-
жань, планів, що про комплекс 
50+ я не чула. Мені не вистачає 
часу для того, щоб встигнути 
все, що задумала. І так, я маю 
кілька таких самих активних 
подруг, з якими ми ділимось 
ідеями і побажаннями. А інко-
ли і об’єднуємось для їх вико-
нання.
 ■ Певно, ви маєте кілька 
власних правил життя, як за-
лишатись активною та моло-
дою навіть у віці 50+? Поділіть-
ся ними.
 — Правил немає. Я — оп-
тимістка. Живу повноцінно та 
маю бажання вдосконалюватись. 
Обожнюю нові знання та досвід. 
Не лінуюся вчитися та люблю 
навчати інших. Мені комфорт-
но з молоддю. Так, є нюанси, які 
вже мені не цікаві та які присут-
ні в житті молодих. Але це нор-
мально, адже ці сходинки я вже 
пройшла: дискотеки, вечірки та 
недосипання... ■

ЗУСТРІЛИСЯ-ПОГОВОРИЛИ

Інна Курило: Діти наслідують 
героїв улюблених казок 
та фільмів і роблять висновки, 
як правильно жити
Киянка пише книжки, виховує чотирьох онуків казкотерапією 
та успішно реалізовує себе як модель

■Дар’я БАВЗАЛУК

У 54, переконує Інна Курило, життя тільки починається. У графіку 
письменниці немає жодної вільної хвилини, вона — мама, дружи-
на, бабуся, професіоналка та справжня мотиваторка для молоді й 
однолітків. 
Ексклюзивно для читачів «УМ» Інна Курило поділилася деталями 
сюжету нового роману і секретами щасливого шлюбу.

Інна Курило.❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Гуляючи увечері на пустирі із соба-
кою, 41-річна жінка потрапила до від-
критого каналізаційного люка. Вона 
йшла за своєю вівчаркою і не поміти-
ла серед нескошеної трави небезпеки. 
Про це «УМ» повідив речник Черкась-
кого обласного управління ДСНС Кос-
тянтин Проценко.
 За його словами, опинившись на 
дні колодязя серед рештків будівель-
ного сміття, травмована та переляка-
на жінка почала кликати на допомогу. 
На жаль, почути її голос з-під землі на 
пустирі між двома будівельними май-
данчиками було неможливо. Але, поп-
ри панічний напад та сильний біль від 
отриманих травм, жінка здогадалася 

набрати номер «101». Спілкуючись із 
потерпілою, диспетчер служби поря-
тунку одразу зрозуміла всю складність 
ситуації. 
 «Перебуваючи у темряві під зем-
лею, потерпаючи від страху та болю, 
жінка втратила орієнтування і постій-
но плуталась у визначенні навіть при-
близного свого місця перебування. 
З’ясувавши, що потерпіла зазвичай ви-
гулює собаку між вулицями Лазоренка 

та Тараскова, диспетчер оперативно-
координаційного центру спрямувала 
до приблизного місця події рятуваль-
не відділення», — розповідає Костян-
тин Проценко. 
 Він каже, що, шукаючи інші мож-
ливості для порятунку потерпілої, за-
стосувавши спеціальні психологічні ме-
тодики, фахівець ДСНС підтримувала 
із жінкою постійний зв’язок і зуміла не 
лише заспокоїти її, а й налаштувати на 

практичну співпрацю. Так з’ясувалося, 
що увесь час із моменту падіня поруч з 
отвором колодязя сидить її собака. Ви-
конуючи поради диспетчера, потерпіла 
подала своїй вівчарці Алісі команду: 
«Голос!»  Тож рятувальники, які для 
кращого огляду місцевості навіть під-
нялися на дахи кількох будівель, почу-
ли собачий гавкіт, що дозволило їм виз-
начити приблизне місце події. 
 «Розумний пес не кинув господиню 
в біді і гавкав, аж поки на його голос не 
вийшли рятувальники. Піднявши по-
терпілу на поверхню, фахівці ДСНС пе-
редали її до рук лікарів.
 Після первинного медичного огля-
ду жінку, що скаржилася на біль у гру-
дях та ногах, каретою  швидкої допомо-
ги було доставлено до лікарні», — під-
сумовує Костянтин Петрович. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Голос друга
Віддана вівчарка допомогла врятувати свою господарку

■



Ганна ПОНОМАРЕНКО, фармацевт вищої категорії, ветеран 
праці, пенсіонерка
с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область

 Шановна редакціє! Звісно, мені хотілося надісла-
ти свій вірш до свята — Дня Незалежності України, 
але зміни в роботі пошти (тим більше сільської) вно-
сять свої корективи.
 Вірш, як видно, написано давно — на самому по-
чатку століття (і тисячоліття також). Але сьогодні 
мені хотілося б до всього додати, що зміни відбува-
ються на краще,  і не лише в моєму рідному селі Да-
щенки, що у Варвинському районі на Чернігівщині, 
а й по всій Україні.
 Коли я послала в рідне село свою першу збірку вір-
шів «Букет для мами», яка побачила світ у 2003 р., 
один із моїх однокласників написав: «Галю (так він 
мене називав), твої пророчі слова збулися — відбу-
довують нашу церкву! Знайшовся у Києві маєтний 
земляк-меценат, і вже везуть із Карпат смереку, го-
тову, оброблену, і на старому фундаменті зводять но-
вий храм». Звісно, моїй радості не було меж. За кілька 
років уже мої рідні писали мені, що залишились лише 
внутрішні роботи. А нова церква своїми золотистими 
банями осяває всю округу (бо стоїть на горі).
 А минулого літа мені випало щастя побувати в рід-
ному краї — Дащенки святкували День села. У пода-
рунок для церкви повезла ікону Спасителя, яку вру-
чила на святі отцю Віктору. Нехай оберігає і захищає 
моїх односельців. Ще б хотілося посадити калину біля 
церкви власноруч. Хвилююся, встигнути б...

Віталій БУЛАВКО
Київ

 Не скажу, що належу до вір-
них прихильників Президен-
та Порошенка, але моя думка 
така: якщо Порошенко відчу-
ває, що може перемогти на ви-
борах — то нехай побореться. 
Якщо ж ні, то нехай скаже: «Я 
зробив усе, що міг. Нехай при-
йдуть інші і зроблять краще». 
Для багатьох українців Прези-
дент України — це менеджер, 
якого народ наймає на служ-
бу. Якщо побачать, що він під-
ходить, то хай іде на другий 
термін. Якщо ні — то вибачай-
те...
 Це тільки в Росії можуть по-
життєво обирати Путіна (Сталі-
на — вождя всіх часів і народів, 
невтомного борця за мир Мики-
ту Хрущова, старого Брежнєва 
з його титанічними зусиллями 
зі збереження миру на землі). 
Хоча з Хрущовим система дала 
збій, і його достроково відпра-
вили на пенсію.
 Нині кому не лінь лають 
Президента. Буває, що й за-
служено, а ще більше — неза-
служено. Мовляв, дивіться, 
яка у нас влада: так старають-
ся, аж зі шкури пнуться. Ви-
лазять на телеекрани політич-
ні діячі на кшталт Шуфрича, 
Рабіновича, Добкіна, Черво-
ненка, Мураєва — і ну лаяти 
Президента. Але ж, панове, 
ми маємо парламентсько-пре-
зидентську республіку, і Му-
раєв із Добкіним та Рабінови-
чем — народні депутати, то 
хто ж є вищим за них, у чиїх 
руках влада? Хто винен у пос-

тійному зростанні тарифів, 
зниженні рівня життя, про-
довженні війни? Депутати не-
суть таку саму відповідаль-
ність за народ, як і Президент 
та уряд. Але вищеназвані пани 
не згодні. От і Шуфрич закли-
кає Порошенка не йти на дру-
гий термін, мовляв, перший 
строк, вважай кримінальний, 
йому вже забезпечений, забу-
ваючи, що вироки виносить 
суд, а не телевізійні популіс-
ти.
 Пан Мураєв заявляє, що 
Президент Порошенко про-
ти припинення війни, бо йому 
вигідно, щоб жителі Донбасу 
не брали участі у президентсь-
ких виборах, бо інакше йому 
буде кінець. Висновок — По-
рошенку вигідна війна. Навіть 
термін такий вигадали «партія 
війни». І ні слова про те, щоб 
Путін забрав свої війська з Ук-
раїни, перестав фінансувати та 
поставляти боєприпаси тим, 
хто не хоче української вла-
ди на Донбасі, і тоді війна при-
пиниться. Самі ж із спіднього 
вистрибують, аби довести, що 
Порошенко воює зі своїм наро-
дом. Таке можна сказати лише 
на нетверезу голову.
 Часто лунають закиди, 
що українська влада називає 
Росію агресором, а сама торгує 
з нею. Так, війна рано чи піз-
но скінчиться, і з сусідніми де-
ржавами нам доведеться вести 
нормальні добросусідські від-
носини, в тому числі й торго-
вельні. Але на сьогодні як на-
звати країну, яка нападає на 
Україну, воює з нею, як не аг-
ресором? ■

Україна не раз потрапляла до списку світової 
спадщини ЮНЕСКО зі своїми пам’ятками 
сакрального мистецтва. Ужоцька ж святиня, 
що розташована у Великоберезнянському 
районі на Закарпатті, ввійшла до переліку 
16 дерев’яних церков карпатського регіону 
(по вісім від Польщі та України) списку 
ЮНЕСКО. Цей храм уже давно став візиткою 
краю, адже подібних споруд залишилось 
зовсім мало — не щадили їх ні час, ні люди, 
ні епохи. Невипадково, адже це одна з 
найцікавіших споруд бойківського стилю (хто 
не знає: бойко — це не прізвище народного 
депутата, а народність у Карпатах). Ще 
років сто тому подібні церкви стояли в усіх 
селах уздовж річки Уж, а на сьогодні їх 
залишилось усього п’ять. Серед них Ужоцька 
— найпопулярніша: її часто фотографують 
для туристичних буклетів, вона стала арт-
об’єктом на полотнах художників, а ще 
її зображення прикрасило єпископську 
каплицю та каплицю вчительської семінарії 
в Ужгороді.

ПОЛІТПАРНАС

Горицвіт
■ Я  виросла в старій селянській хаті.

Жили там дружно ласка і тепло,
Та тільки хліба, часом, малувато,
А іноді — то й зовсім не було.
 Роки, роки... змінили все дощенту,
 І Многою* води втекло немало.
 Чому ж про вас, ріднесенькі Дащенки,
 Я нічогісінько іще не написала?
Ні, це неправда! Ви у моїй долі
Ромашками квітуєте й донині,
Волошками й сокирками у полі,
Дзвіночками й смолянками в долині.
 О, краю мій калиновий, вербовий,
 Боюсь, що тут від радості помру,
 Візьми мене в свої обійми знову
 І привітай як доньку чи сестру.
Не забуваю рідного порогу, 
Що б не робила й де б я не була,
Як матінка на Варвинську дорогу
Мене раненько пішки провела.
 І я пішла під жайворонка пісню,
 Крізь буревії, спеку і грозу,
 Щоб повернутись знову в нашу дійсність.
 ...Пробач мені, будь ласка, цю сльозу.
Мої Дащенки! Більш ніде у світі
Не зустрічала я таку красу
І найріднішу квітку горицвіту
Я все життя в душі своїй несу.
 Вона — як сяйво ніжно-золотаве,
 Мого дитинства праведний вогонь,
 В Червону книгу вписана по праву,
 В Червону книгу серденька мого...
А спогади... — то радістю, то щемом
До двору звуть, до хати, до сім’ї.
Стрічаю дорогих мені дащенян
І сивих однокласників моїх.
 Давно-давно, як ми були ще дітьми,
 Село зібралось, ніби на парад,

 Й перед моїми рідними ворітьми
 Садили дружно всі колгоспний сад.
Чому ж цей сад із сумом цвіт свій ронить?
Так хочеться пройтися ним. Але...
Тут земляків моїх тепер хоронять,
Бо кладовище стало вже мале.
 Моє село — частинка України, —
 Дивлюсь на тебе — серденько болить:
 Он церква...ніби рана чи руїна,
 Яка роками душу всім ятрить.
Я йшла колись у платтячку барвистім — 
Зелених свят приходила пора,
Або іще в шипшиновім намисті 
І в мальвовім віночку на Петра
 Вела мене сюди за руку ненька...
 О, Боже мій  прости мене, прости!
 За те, що я дівчам іще маленьким
 Дивилася, як падали хрести.
На вигоні в ту мить завмерли люди.
Гніздо покинув рідний чорногуз,
Як гупнув хрест землі просто на груди
І важко так у землю цю загруз.
 А потім — другий... менший... із дзвіниці
 Зі стогоном донизу полетів!
 ...Ми думали, що все це так годиться,
 Та тільки жаль у серці клекотів.
Немов провина в мене перед Богом,
Бо впала церква... Є таке ще де?!
Вже стільки літ чекає допомоги
І вірить в те, що хтось її зведе.
 І хтось посадить молоду калину,
 І буде храм на місці цих руїн.
............................................
Не лише церква — й ненька Україна, 
Я вірю в це, підніметься з колін.

*Многа — невеличка річечка в Дащенках, притока Удаю.

ГОЛОС ВИБОРЦЯ

Легше горло дерти, 
ніж плуга перти
Популісти активізуються на телеекранах

■
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І відразу — зрази!
 Відразу — бо вони мають чимало 
своїх варіантів: із м’ясом, грибами, ка-
пустою, гречкою, печінкою, сиром, яй-
цями тощо, а треба ж приготувати всі в 
пору, коли картопля особливо соковита, 
максимально наповнена вітамінами, ко-
рисною клітковиною, та й просто коли її 
ще багато. 
 Картопляне тісто готується так. 
Картоплю (1 кг) відварити в мунди-
рах, потім почистити, пропустити че-
рез м’ясорубку. Додати яйце , 2-3 лож-
ки борошна, щоб можна було сформува-
ти зрази, а потім начинити їх, як великі 
вареники, фаршем і обсмажити на олії  

з обох боків. 
 Фарш — то вже ваші фантазії. 
М’ясний — відварити м’ясо, пропусти-
ти крізь м’ясорубку і присмачити спе-
ціями та посолити. Якщо з курячої пе-
чінки, курячих сердець чи шлуночків — 
ці інгредієнти попередньо тушкуються, 
пропускаються крізь м’ясорубку і змі-
шуються з пасерованою на олії подріб-
неною цибулею, сіллю та спеціями. Іден-
тично готується грибний фарш. Сир пе-
ретирається із сіллю і подрібненою зе-
ленню, змішується з жовтком. Гречка, 
рис, або горох відварюються, змішують-
ся з пасерованою цибулею і спеціями. 
Капуста шаткується і тушкується з ци-

булею. «Алгоритм» начинки, як бачите, 
— простий. Додайте сюди бажання при-
готувати ці смачні картопляні пиріжки, 
і все буде ексклюзивно і по-вашому!

Картопелька з рукава
 Вона ніжна, соковита і особливо 
смачна. Начинена м’ясом, зі спеціями і 
прянощами, така страва — чудове при-
гощання найвибагливіших гурманів. 
 Насамперед м’ясо (потрібно 1 кг, це 
може бути свинина, яловичина або ку-
рятина) порізати, як на шашлик. По-
солити, поперчити, натерти двома под-
рібненими зубцями часнику, додати 3 
лаврові листочки й улюблені прянощі 
(смачно вдається, якщо взяти по дрібці 
розмарину та зіри). Полити 50 г олії і 50 
г розтопленого масла, дати настоятися 
годину-дві. Картоплю почистити, посо-
лити та поперчити і викласти її та м’ясо 
в рукав, зав’язавши з обох сторін. Зроби-
ти ножем невеликий розріз. Поставити у 
нагріту до 180 градусів духовку і пекти 
півтори години на повільному вогні.

Картопля в банячку
 Ну, в цьому випадку рецепт необо-
в’язковий. За наявності глиняного ба-
нячка, картоплі, спецій і м’яса чи гри-
бів — більше нічого й не вимагається. І 
навіть натхнення готувати приходить 
мимохіть, коли починаєш чаклувати 
над шарами наповнення банячка. 
 На дно банячка налити столову лож-
ку олії, викласти злегка промаринова-
не м’ясо (маринувати шматочки посо-
леного м’яса в спеціях хоча б півгодин-
ки). Потім викласти картоплю шматоч-
ками, якщо є — шар грибів (ось підуть 
опеньки, не пропустіть цей чудовий 
шанс). Додайте 1-2 столові ложки сме-
тани. Далі — овочі, які хочете (цибуля, 
морква, болгарський перець). Посоли-
ти, поперчити, залити двома ложками 
сметани і відправити в духовку (холод-
ну, щоб банячок не тріснув) на годину-
півтори. 
 Осінь — чудова пора для кулінарних 
імпровізацій! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Пішли пироги — як діти в школу
Фантастичні рецепти киянки Олени Герасимової і львів’янки Ірини Герич

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

А що ви хотіли? Почалася осінь, 
знову ж таки школа, і вже це 
— вагомі причини, щоб пекти 
пироги. Бо треба і дітям у школу 
дати, і собі хочеться і до чаю, і 
до кави чи какао — похолодало 
ж. Утім нема причин для неспо-
кою з цього приводу, навпаки, 
є чудовий привід до свого кулі-
нарного записничка занотувати 
нові цікаві рецепти пирогів до-
свідчених господинь.

Із сиром пироги
 Наразі — із сиром фета чи 
бринзою, тобто сиром, який не 
плавиться. Вони чудовими вда-
ються у Любові Марущак — ша-
нованого волонтера з Хмель-
ниччини і знайомої нам вправ-
ної кулінарки. 
 На вигляд — дуже приваб-
ливі відкриті пиріжки, рум’яні 
й апетитні, отож і на смак вони 
точно не підведуть нікого, хто 
їх навчиться пекти. 
 Отже. Що нам радить гос-
подиня. «Для тіста потрібно: 
масло (можна і маргарин, але 
я давала масло) — 100 г, кефір 
(в мене був йогурт) — стакан 
(200 мл), яйце — білок (1 шту-
ка), борошно — 2,5-3 склянки 
(залежить від сорту). Тісто має 
бути м’яким , як мочка вашого 
вуха, розпушувач — чайна лож-
ка, дрібка солі.
 Для начинки треба: сир фета 
— 250 грам, зелень (в мене шпи-
нат, кріп, петрушка), чорний 
перець за смаком, жовток, щоб  
змащувати пиріжки».
 Масло потерти на тертці і 
додати борошно, добре перетер-
ти руками і додати сіль. У ке-
фір (може бути кисле молоко 
або йогурт) додати розпушувач 
і дочекатися, щоб пішла реак-
ція — бульбашки, але не такі, 
як у соді, погашеній оцтом. Ке-
фір вилити в тісто, додати білок 
і добре вимісити. Тісто має бути 
м’яким, але не липнути до рук. 
Готове тісто покласти в кульок 
і поставити в холодильник на 30 
хвилин. За той час зробити на-
чинку до пиріжків.
 Від тіста відривати шматоч-
ки трохи більше горіха, робити 
м’ячики, в руках розім’яти на 
палянички, в центр викладати 
начинку і сформувати човники. 
Деко краще застелити папером 
для випічки. Пиріжки змастити 
жовтком. Духовку попередньо 

розігріти до 180 градусів і пек-
ти пиріжки до рум’яного кольо-
ру, приблизно 30-40 хвилин.

Фруктовий калейдоскоп
 О так, така «опція» цієї пори 
дуже навіть доступна — фрук-
тів іще вдосталь! А у киянки 
Олени Герасимової є рецепт 
просто фантастичного пирога з 
фруктами, записуйте принагід-
но, не пошкодуєте!
 Для тіста потрібно: 200 г мас-
ла (маргарину), 3 жовтки, 0,5-1 
склянка цукру (в мене стакан, 
бо фрукти кислуваті), півлітро-
ва банка борошна, чайна ложка 
соди (погасити оцтом або дати 2 
чайні ложки розпушувача).
 Замісити еластичне тісто і 
поставити в холодильник на 30 
хвилин.
 Начинка: яблука (1 шт.), 
сливки (5 шт.), абрикоси (5 шт.) 
порізати не дуже дрібними шма-
точками. Взимку можна сливки 
і абрикоси давати заморожені.
 Прикрасити: 3 білки збити з 
0,5 склянки цукру.
 У форму (в мене 24 см) 
викласти тісто так, щоб утво-
рилися «бортики» (як на кіш). 
Викласти начинку на тісто. По-
верх начинки викласти збиті 
білки. Випікати в духовці при 
температурі 180 градусів 40-50 
хвилин.

І «калейдоскоп»
 Без штруделя осінь немож-
лива! Ну як же без нього — 
хрусткого, ніжного, акуратно-
го? Штрудель — це ніби символ 
смачної осені в компанії з чаєм і 
книжкою. Або в іншій хорошій 
компанії. 
 Львів’янка Ірина Герич ді-
литься простим рецептом чу-
дового штруделя, який спек-
ти зможе кожен. Отже, штру-
дель без складнощів, так і за-
нотуємо. А водночас — і його 
рецепт. 
 Тісто: 0,5 пачки маргари-
ну, 250 г борошна, 1,5 столової 
ложки сметани, столова ложка 
оцту.

 Замісити тісто і постави-
ти його в холодильник на го-
дину. Потім тонко розкачати 
його і викласти пересипаними 
сухарями і цукром, подрібне-
ними яблуками (можна виш-
ні, сливи, ревінь, груші тощо). 
Загорнути рулет, змастити зби-
тим жовтком і випікати в ду-
ховці приблизно 25 хвилин (до 
зарум’янення) при температурі 
200 градусів. 

Потривожене ніжне печиво
 Це не просто печиво, а пе-
чиво-легенда! Його назива-
ють «печивом з тріщинками», 
але Наталія Чучман, яка про-
понує його рецепт, дивується, 
«як можна таке шалено приваб-
ливе і фотогенічне шоколадне 
печиво назвати грубо «трісну-
тим»? «У художників є такий 
термін craquelure. Кракелю-
ром називають тріщинки, які 
з часом утворюються на кар-
тинах. Але не лише у випад-
ках старіння творів мистецтва 
з’являються такі порепаності, 
кракелюр свідомо наносять з 
естетичною метою, — розмір-
ковує кулінарка. — Я запозичу 
в живописців це красиве слово, 
воно, на мій погляд, додає яко-
гось французького шарму конт-
растним шоколадним смужкам 
на потривоженому білосніжно-
му верхньому цукровому шарі. 
Особисто для мене це осіннє пе-
чиво. Коли жовтіє листя, падає 
дощ і хочеться особливого за-
тишку — я починаю його пек-
ти».
 Отже, рецепт геніально про-
стий. Знадобляться: цукрова 
пудра — 200 г, борошно пше-
ничне — 150 г, алкалізований 
какао-порошок (20-22%) — 
60 г, розпушувач для тіста — 
чайна ложка, масло вершкове 
— 60 г, яйця — 2 шт., ваніль-
ний екстракт —  чайна ложка, 
цукрова пудра (для обвалюван-
ня) — 100 г, сіль — дрібочка.
 Просіюємо сухі інгредієнти 
в посудину, в якій ви будете мі-
сити тісто. Додаємо вершкове 

масло (я натираю зазвичай його 
на тертці). Злегка збийте яйця 
з ванільним екстрактом. Для 
збивання яєць вам не потрібен 
суперкондитерський міксер, 
просто перебийте їх кулінар-
ним віничком або ж і виделкою. 
Тепер об’єднайте борошняну і 
яєчну суміші. Ретельно перемі-
шайте. Тісто виходить м’яким 
і липким (не варто спішити до-
давати до нього борошно). На-
крийте посудину з тістом хар-

човою плівкою і поставте в хо-
лодильник на 30 хвилин. Після 
такого «відпочинку» тісто тро-
хи затвердіє і вам стане зручно 
з ним працювати.
 Просійте цукрову пудру в 
окрему тарілку та розігрійте 
духовку до 180 градусів. Від-
щипніть шматочок тіста роз-
міром з волоський горіх і опус-
тіть в цукрову пудру. Обваляти 
в пудрі потрібно густо, не шко-
дуючи її, адже від цього зале-
жить вся контрастність «ма-
люнка» на готовому виробі. З 
інгредієнтів, які я вище вказа-
ла, в мене виходить 18-20 таких 
печенинок.
 Викладіть на деко, засте-
лене пергаментом, на відстані 
приблизно 5 см одне від одно-
го (для того, щоб при збільшен-
ні об’ємів вироби не злилися 
в одне ціле). Я випікаю 10-12 
хвилин.
 Шоколадне печиво з краке-
люром готове! 
 А якщо ще з какао... Сло-
вом, смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Відразу з поля — бараболя
Готуємо з найдоступнішого овоча

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Майже вся картопля викопана, отож треба це відзначити смачними картопляними 
стравами. У господинь навіть і час вивільнився для цього, бо що не кажи, копання 
картоплі забирає його досить-таки чималенько. 
Леся Фанда з Терпополя ділится рецептом картопляних кнедлей з м’ясом. По-
моєму, і сумнівів бути не може в тому, що така страва комусь та не сподобається, 
отож сміливо можна її приготувати навіть гостям. Особливо якщо вони з’явилися 
без попередження, що частенько трапляється, бо господиня пропонує спрощений 
рецепт цієї страви з її власними корективами з досвіду. 
Для приготування нам потрібно кілограм почищеної і відвареної картоплі (пом’яти 
і до гарячої додати 50 г сиру пармезан (або можна обійтись плавленим сирком). 
Коли прохолоне, додати яйце і чайну ложку куркуми, а також склянку борошна 
і посолити за смаком. Замісити тісто (борошна може піти і більше, бо тісто має 
бути крутим). Начинка може бути з будь-якого фаршу, посоленого і приправле-
ного улюбленими спеціями. Відварити в киплячій воді до готовності. Подавати зі 
смаженою на маслі цибулею та сметаною.

Пиріг з фруктами 
Олени Герасимової.

❙
❙

Штрудель Ірини Гирич.
Фото з власних архівів.

❙
❙

Печиво Наталі Чучман.❙
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Тетяна МІЩЕНКО

 Музей Івана Гончара у 
Києві продовжує лекторій про 
традиційне народне вбрання. 
Перша лекція нового осіннього 
сезону «Про спідню білизну» 
уже 15 вересня. Демонстрація 
процесу одягання традицій-
ного вбрання супроводжува-
тиметься цікавими фактами з 
джерел та «з поля». Лектор — 
Олександра Сторчай, старший 
науковий співробітник НЦНК 
Музей Івана Гончара. Концен-
труватимуться на білому ко-
льорі з рослинним та геомет-
ричним орнаментом, поетизу-
ватимуть традиційний побут 
і переконуватимуть, що цін-

ність вища за ціну.
 Факт: сучасній людині 
властива турбота про тіло, яка 
щодня проявляється в сотнях 
дрібниць, а ретельність у дог-
ляді за собою часто переростає 
в пристрасть. Чи не найбіль-
ше уваги приділяється тим 
дрібничкам, які людство одя-
гає, застібає, зашнуровує, стя-
гує і драпірує, ховає чи прихо-
вує щоранку протягом тисяч 
років. Окремі елементи гарде-
робу часом визначали харак-
тер цілої епохи. Так, корсет 
став фундаментом жіночого 
кокетства ще в ХV столітті й, 
зміцнившись китовим вусом, 
не здавав своїх позицій чотири 
сотні років.

 

На початок ХХ століття тіло 
стало об’єктом  особливо пиль-
ної уваги і впливу. В особливо-
му культурному контексті,  ко-
ли заради створення нової осо-
бистості основною мішенню со-
ціального моделювання стає 
людське тіло, м’який, але й 
найвагоміший вплив досягав-
ся через найближчі до нього 
речі — мереживо, рюші, стріч-
ки та атлас.

 Усі, хто доєднається до лек-
ції у НЦНК Музей Івана Гонча-
ра, згадає такі слова, як жлукто 
— бочка без дна, призначена для 
зоління білизни; підтичка — час-
тина жіночої сорочки від пояса до 
поділок, що відігравала роль спід-
ньої білизни і обов’язково при-
кривалась поясним вбранням; 
платтє — білизна, пошита з фаб-
ричної бавовняної тканини; пор-
ти — чоловічий спідній одяг. ■

Наталка ПОЗНЯК

 «А чого «криївка»? Від кого 
скриваються?» — запитували в 
соцмережах люди «не в темі». 
Такою була реакція на величез-
ну кількість фото мокрих і щас-
ливих людей в антуражі патріо-
тичного фестивалю «Голосіївсь-
ка Криївка», що відбувся цими 
вихідними у столиці. 
 Криївка — це місце, де бан-
дерівці переховувалися від зов-
нішніх ворогів (НКВС, сексо-
тів). А оскільки схрони та криїв-
ки були дуже обмежені за пло-
щею, то питання «свій-чужий» 
там поставало дуже гостро. І в 
кожній криївці були всі свої — 
ті, кому можна довіритися, бра-
ти по духу, по справі, по вірі. І 
«Голосіївська Криївка» — це 
місце зустрічі всіх своїх, — від-
повідали їм ті, хто «в курсі», за-
прошуючи приєднатися до фес-
тивального гурту. 
 Знайти дорогу до фестивалю 
виявилося нескладно: від метро 
«Голосіївська» до лісу вели чер-
воні стрілочки. На самій галя-
вині серед дерев розгорнулося 
кілька фестивальних майдан-
чиків. Біля лекційної сцени, 
всівшись на тюки сіна, глядачі 
уважно слухали розповідь воя-
ка УПА Теодора Дячуна. Тріш-
ки далі, під навісом, облаштова-
на дитяча зона, де дітлахи з неа-
бияким задоволенням майстру-
вали іграшки своїми руками. 
 Поряд на громадській сцені 
дитяча письменниця Лариса Ні-
цой розповідала про свою дитя-
чу книжку про відважних мура-
шів. Промовців перебивав час 
від часу потужний звук із голо-
вної сцени, де пробували звук бі-
лоруський гурт Stary Olsa.
 Лариса прийшла на фести-
валь з усією родиною, з чолові-
ком, сином і донькою. «Взя-
ла цього року на фестиваль 
маму, вірну прихожанку «Ін-
тера». Сиділа сумирненько на 
снопику, погляд до сцени при-
кутий, не відірвати. Ледве від-
тягла, щоб поїсти. А увечері те-
лефоную, а вона мені каже, що 
шукає в інтернеті рецепт кулі-

ша. Дуже їй захотілося звари-
ти такий, як на «Криївці» був. 
Кажу: «Зайди на «Фейсбук» і 
знайди Святослава Бойка, гурт 
Широкий Лан. Спитай у нього 
рецепт. Бо це він на «Криївці» 
готував куліш». — «Ми що, їли 
куліш від рок-зірки?», — зди-
вувалася мама. Кажу: «Тут ще 
й не таке може бути», — роз-
повідає письменниця.
 Увагу привертає немолодий 
уже чоловік на двох протезах 
замість ніг. «Меня зовут Анато-
лий Фатеев. Я тут по зову серд-
ца. Свободовец. Жидобандеро-
вец. Бывший зрусаченый ук-
раинец, — Анатолій перехо-
дить на українську. — Зараз 
повертаюся до коренів. Воював 
у складі 20 ОМББ 93-ї бригади. 
На фестивалі уже вдруге, прий-
шов сюди зустрітися з друзями. 
А взагалі, треба, щоб таких фес-
тивалів було більше, і щоб мо-
лодь приходила. Справжніх пат-
ріотів дощ не лякає», — каже 
він, простуючи на протезах до 
чергового знайомого. Пізніше 
дізнаюся, що Анатолій приїхав 
на фестиваль із Броварів Київсь-
кої області. Був він тут і наступ-
ного дня, виступивши перед тим 
на змаганнях ветеранів бойових 
дій «Ігри Героїв».
 Дощ і справді не злякав 
справжніх патріотів. Ближ-
че до вечора, в дощовиках чи 
плащ-наметах, із парасолька-
ми та без вони заповнили галя-
вину перед сценою, щоб послу-
хати пісні гуртів «Колір ночі» 
I Miss My Death Yurcash / Юр-
кеш Stary Olsa. Не менш людно 
було і в неділю на виступах гур-
тів FRAM, MadHeads, «Сокира 
Перуна», Khors.
 До речі, в неділю на «Голо-
сіївській Криївці» можна було по-
тягатися силою з представника-
ми української Федерації строн-
гмену України на чолі з головою 
Федерації Сергієм Конюшком та 
найсильнішою людиною планети 
Василем Вірастюком.
 Тут же ходили реконструк-
тори в одностроях часів Виз-
вольних змагань. Цього року 
головною темою «Голосіївсь-

кої Криївки» стало 100-річчя 
Української революції, зокре-
ма Гетьманської держави Пав-
ла Скоропадського, історії ук-
раїнського війська. Цій темі 
були присвячені виступи бага-
тьох істориків, які намагали-
ся провести паралель між тими 
часами і сьогоденням. 
 Представники освітньої 
платформи «Експертний кор-
пус» організували «Історичний 
полігон» і презентували видання 
«Мілітарний атлас Києва: Пере-
можні бої. 1918 рік». Охочі мог-
ли сфотографуватися разом із 
картонними фігурами Міхновсь-
кого чи Скоропадського та інших 
історичних діячів, зроблених із 
краєвидів Києва тих часів. 

 А загалом атмосфера фестива-
лю нагадувала мандрівку у часі. 
Хлопці в шароварах і з шаблюка-
ми поряд із козацькою гарматою 
рекламували дитячий табір «Ко-
зацька фортеця». А за два кро-
ки можна було повправлятися у 
складанні-розбиранні сучасно-
го автомата Калашникова. І зро-
зуміти, що війна зовсім поруч, а 
Визвольні змагання тривають 
досі. 
 Головне — відчувалося, 
що тут справді всі свої. У цьо-
му — особливість «Голосіївсь-
кої Криївки», яка нині мало 
чим поступається популярно-
му маштабнішому «Бандерш-
тату». Хіба що не так розкру-
чена. ■

МАЛІ МІСТА

До 
«нульового 
кілометра»
Рекордну рибну юшку 
з Вилкового передали 
військовослужбовцям

Євдокія ФЕЩЕНКО

 В українській «Венеції» — унікаль-
ному місті Вилкове на Одещині — від-
бувся фестиваль «Дунайські гостини». 
Стратегічна мета організаторів — ак-
тивізувати туристичний потік, привер-
таючи увагу до ексклюзивної культур-
ної події й унікальної регіональної спе-
цифіки Бессарабського краю.
 «Дунайські гостини» у Вилковому 
— один з восьми фіналістів проекту 
Міністерства культури України «Малі 
міста — великі враження», метою яко-
го є підтримка культурної спадщини 
регіонів, сприяння економічному та 
соціально-культурному розвитку ма-
лих міст, формування іміджу та інвес-
тиційної привабливості територій.
 Організатори фестивалю приготу-
вали для відвідувачів насичену програ-
му. Ще і встановили рекорд України з 
приготування найбільшого об’єму риб-
ної юшки за особливою місцевою ре-
цептурою. Страви, стверджують, було 
п’ять тонн! Цією рибною юшкою при-
гощали усіх охочих гостей фестива-
лю, також передали частину військо-
вослужбовцям у прикордонні зони пів-
дня країни.
 Фестиваль відвідали понад дві ти-
сячі гостей. Хто милувався старовин-
ними церквами, хто — проїхався на 
човні каналами унікальної українсь-
кої «Венеції». Багато бажаючих за-
хотіли подивитися на справжню ри-
сову плантацію та знаменитий оригі-
нальний «Нульовий кілометр» на ос-
трівці Анкудінов. Саме там швидкий 
Дунай — друга за протяжністю в Єв-
ропі річка — впадає у Чорне море. 
Завершилось свято музичною про-
грамою у виконанні Національного 
Одеського філармонійного оркестру 
Hit of the world! та справжнім феєр-
верком.
 «Фантастичне Вилкове і прекрас-
на Одещина мають власну історію, 
важливу для культури України, де-
монструють унікальність Бессара-
бії. Фестиваль покликаний познайо-
мити гостей із розмаїттям культури 
краю, де переплелися традиції бага-
тьох народів південно-східної Євро-
пи. Для нас важливо, щоб вони нада-
ли імпульс для розвитку туристичної 
індустрії, розвивали традиції та куль-
туру місцевості, стали поштовхом для 
розбудови інфраструктури, увійшли 
у щоденне життя мешканців та сфор-
мували своє власне культурне облич-
чя», — прокоментував міністр куль-
тури Євген Нищук у Вилковому. ■

■

З ГОЛОЧКИ

Плаття і порти
У Києві продовжують лекторій про 
традиційне народне вбрання

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Криївка для своїх
У столичному Голосієві відшумів 
патріотичний фестиваль

■

У Музеї Івана Гончара усе знають про традиційне народне вбрання.❙

Козаки з «Козацької фортеці» теж були в центрі уваги гостей фестивалю.
Фото автора.

❙
❙

Від спокуси мати знімок із самим гетьманом Скоропадським 
не втрималися навіть організатори «Голосіївської Криївки» та її учасники.
Фото зі сторінки ФБ Руслана Андрійка.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

«Кажуть, кожні двадцять хви-
лин десь у світі продається 
один примірник роману про 
Джека Річера», — читаємо у 
прикінцевій довідці книжки Лі 
Чайлда «Вечірня школа» (Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 2017). 
Це вже другий роман нової сві-
тової детективної бренд-серії, 
перекладений цим видавниц-
твом. Ґлобальної слави бри-
танський письменник зажив по 
виході двох екранізацій з Томом 
Крузом у головній ролі (2012, 
2016). «Вечірня школа» — двад-
цять перший роман про слідчо-
го агента військової поліції США 
Джека Річера. 

  Почнемо з попередньо пере-
кладеної книжки Лі Чайлда «Не-
здоланний» (Х.: Клуб сімейно-
го дозвілля, 2016) — її аналіз дає 
добре зрозуміти амплітуду жан-
рового коливання від традицій-
ного детективу до модерних його 
проявів. Аґата Кристі, як відомо, 
це історія плюс динаміка. Жод-
ної криміналістики (у Чайлда 
розслідувачі «повністю озброєні 
лише власними враженнями та 
здогадами»). Пріоритетний ме-
тод Еркюля Пуаро чи міс Марпл 
— спостереження, так само і у Лі 
Чайлда. І королева детективу, й 
сучасний наслідувач трону свідо-
мо гальмують зовнішній екшн на 
рівні внутрішньої дедукції: «Не-
має потреби поспішати. Краще 
насолодитися визначеністю». 
Авжеж, це припрошення чита-
ча до співучасті. Етичні мірку-
вання в обох авторів відсунуто на 
марґінеси: «Більшість людей не 
здаються мені ані поганими, ані 
добрими, а лише дурними й без-
мозкими» (Аґата Кристі. Тринад-
цять загадкових випадків. — Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 2008). 
  Депресивно-провінційні де-

корації у «Нездоланному» також 
нагадують локації А. Кристі, а ще 
більше — Джеймса Гедлі Чейза, 
про якого йшлося у вчорашній 
публікації «УМ». Взагалі-то, це 
британський снобізм — вважати 
усе, що поза Островом, напівди-
кунським (включно з Америкою). 
Одним із замовників злочину, 
що розслідує Джек Річер у «Не-
здоланному», — респектабель-
ний бандит з українським пріз-
вищем та власною міні-мафією: 
«Вони з Європи, мабуть. Із дале-
кого багнистого сходу. Звідти, де 
сусіди ворогують один із одним 
уже тисячі років». У наступному 
романі Лі Чайлда «Вечірня шко-
ла» Україна набуває реально-кар-
тографічних обріїв — край, де на 
Подолі залюбки вбивають молот-
ком. Хоч як зайняті наші провід-
ники дбанням за народ, а їм варто 
би розслабитися з детективами Лі 
Чайлда і збагнути, що така опінія 
очолюваної ними країни у світі 
вимагає їхньої реакції — не за-
явами і звітами про «реформи», 
а реальними змінами на користь 
своїх «підлеглих». 
  «Пуаро — це мозок», — мак-

симально лаконічно схарактери-
зував персонажа Кристі літерату-
рознавець Ростислав Семків (Як 
писали класики. — К.: Pabulum, 
2016). Джек Річер — це мозок 
плюс гранично треновані інстинк-
ти. Ані Кристі, ні Чайлд не перей-
маються, якими їхніх персонажів 
«бачитимуть» читачі. Образ Деві-
да Суше — витвір режисера, а не 
А. Кристі. Так само Том Круз у 
личині Джека Річера — це не Лі 
Чайлд. Точніше, обом письмен-
никам, схоже, байдуже, як виг-
лядатиме їхній герой. Але ми, чи-
тачі-глядачі, не вільні від впливу 
текстів та їхніх кіноверсій. 
  Отже, що таке Круз-Річер? 
Так би виглядав Тіхонов-Штір-
ліц, якби його навчили бойо-
вих мистецтв. Розум і треновані 
м’язи. Здавалося б, навіщо спец-
назівські навички детективові, 
котрий працює в команді з елітою 
американської розвідки (ЦРУ та 
ФБР) із майже прямим виходом 
на президента?
  Виявляється, не все у сучас-
них розслідуваннях (а йдеться 
у романі «Вечірня школа» про 
терористично-ядерну загрозу) 
розв’язується криміналістикою; 
часом потрібно зупинити яко-

гось персонажа прямим у щеле-
пу. Але то винятки — «розваж-
ливість була кращою частиною 
їхньої мужності». 
  «Вечірня школа» — майстер-
клас зі складання пазлу «Піди 
туди, не знати куди...»: «Це все 
нагадує Алісу в Дивосвіті... Ніх-
то не знає — це дещо чи ніщо... 
Інстинктивні розрахунки... Ця 
справа нагадує ставки в казино... 
Проґавлені знаки, неправильні 
припущення, запізнілий зв’язок». 
Інакше кажучи, Лі Чайлд — це 
Аґата Кристі півстоліття потому 
з поправкою на інформаційні тех-
нології. Коли відкинути сучасні 
розслідувальні кіберможливості 
— те саме. Ну, хіба що Пуаро не 
користався зі своїх м’язів...
  Але саме те, чого немає у кла-
сичному британському детек-
тиві, є принадою Лі Чайлда — ро-
зуміння аналітики як рушійної 
сили всього. У нього є персонаж 
— «аналітик, який провів бага-
то років у світі сумнівних да-
них та подвійного, потрійно-
го і навіть четвертного обману. 
Не дивно, що він здавався трохи 
збудженим». Так, аналітики не-
рідко збуджені — коли їх показу-
ють в телевізорі, — але це наслі-
док того, що їх зазвичай не чують. 
І не читають їхніх довідок до тих 
інстанцій, де ухвалюють рішен-
ня. 
  Якщо читати Лі Чайлда не 
лише як карколомний детектив, 
можна виснувати чимало ціка-
вого. Наприклад, щодо тези «від-
повідальність позбавляла сво-
боди». Тут мені подумалося про 
Національний інститут стра-
тегічних досліджень та їхні ос-
танні публікації: може, справді 
«науковці радше відмовляться 
братися за аналіз, ніж осором-
ляться привселюдно»?
  Окрім суто детективних при-
над, читач знайде у «Вечірній 
школі» чимало мимохідь кину-
тих зауваг, що прояснюють су-
часні реалії. Наприклад, про ха-
керів: «Він зламує комп’ютери 
та краде і вважає це політи-
кою, а не злочином. Або ж теат-
ральною виставою». Або про рі-
вень суспільної свідомості, до 
якої нам іще йти та йти: «Свід-
кові повідомили, що справа сто-

сується національної безпеки, 
та дали вихідний на роботі. Оп-
лачуваний, тому що він викону-
вав громадянський обов’язок». 
Й навіть про розв’язання кому-
нальних проблем, що видаються 
київській владі нездоланними. 
Оскільки основна детективна ло-
кація «Вечірньої школи» — у 
Гамбурзі, зальотні сюди амери-
канські детективи рефлекторно 
фіксують муніципальні зміни на 
краще — ефект від зміни робочого 
графіку бізнесменів та чиновни-
ків (хтось починає зі сходом сон-
ця й завершує передобід, а інші 
працюють від полудня): «Зад-
ля зниження рівня забруднення 
було запропоновано зменшити 
потік машин у годину пік. Пра-
цівників заохотили врегулювати 
свої робочі години... Результати 
останніх тестів засвідчили, що 
викиди твердих частинок змен-
шилися на понад сімнадцять від-
сотків». 
  Можна навіть виснувати зі 
захопливого детективу Лі Чай-
лда історичне знаття, як-от: «У 
1943 році вогняний штурм зрів-
няв Гамбурґ з поверхнею землі. 
Багаття здіймалося аж на тися-
чу футів /300 м/, а температура 
сягала кількасот градусів. Горі-
ло повітря. Горіли дороги. Кипіли 
річки та канали. Сорок тисяч за-
гиблих після першого рейду. Бри-
танія ж зазнала втрати шіст-
десяти тисяч осіб упродовж усієї 
війни». І навіть побачити тради-
ційну зневагу британців до своїх 
заокеанських одномовців, коли 
йдеться про бази США в Європі 
(де й ведеться розслідування Річе-
ра): «Німці думали, що запросили 
американців, а ті — що вони при-
дбали величезну військову базу зі 
слугами». 
  Зрештою, для українців було 
би звернути увагу й на такий 
міні-діалог: «–Ви любите свою 
країну, містере Річере? — Майо-
ре Річере. — Можливо, це і є від-
повіддю на моє питання... — Це 
моя країна — правильно вона чи-
нить або ні. Інколи потрібно виз-
навати, що твоя країна часом 
помиляється. Любити країну, 
яка постійно мала б рацію, було 
б здоровим ґлуздом, а не патріо-
тизмом». 

Костянтин ДИКАНЬ

Наразі література про ОУН-УПА, 
боротьбу українців проти німець-
ких і московських окупантів не ди-
вина. На лихо, ці тексти не надто 
заворожують читача, а відтак не 
зачіпають емоцій. Можливо саме 
«альтернативна історія», написа-
на людьми далекими від пізнання 
минулого за щомісячну платню 
краще проллє світло на гострі 
сторінки нашої історії, допоможе 
зрозуміти почування українців і 
справжні рушії багатьох контра-
версійних подій, як ту ж «Волин-
ську різанину», наприклад. 

 Книга Марії Савчин «Тися-
ча доріг. Спогади жінки учасни-
ці підпільно-визвольної боротьби 
під час і після Другої світової вій-
ни» (К.: Смолоскип, 2017) із ко-
роткою, проте змістовною перед-
мовою В. В’ятровича, безперечно 
належить до кращих зразків не-
традиційної історії. 
 Спогади тим цікавіші, що 
Марія Савчин та її чоловік — пол-
ковник УПА Василь Галаса («Ор-
лан», «Зенон») — діяли на Закер-
зонні, Галичині, Волині до 1953 
року, у найважчий для повстан-
ців повоєнний час: годі було споді-
ватися на допомогу західних аль-

янтів; у справжність їхніх намірів 
не вірила навіть юна Марія: «Зате 
мені довелося дожити часів, коли 
наші кадри вже дуже поріділи і за-
ступити їх не було ким», — та це 
не змінило рішучості й готовності 
до боротьби самої авторки, її под-
руг і побратимів. 
 У 1993 році політики, жаха-
ючися необхідності прийняття 
рішень, доручили дати оцінку 
діяльності ОУН-УПА історикам, 
здатним лише обслуговувати 
владні забаганки. Цю тлусту роз-
відку мало хто бачив, а нині й ав-
тори воліють її не згадувати. Тоді 
ОУН-УПА звинуватили у продов-
женні партизанки, хоча була оче-
видною її приреченість. Дії УПА 
спричинили певний міжнарод-
ний резонанс: «Нашою бороть-
бою ми також намагалися при-
вернути увагу світу й постійно 
йому нагадувати, що Україна 
не зрікається свого місця на кар-
ті Європи і не думає бути списа-

ною з історії». Саме партизанка 
внеможливила повторення Го-
лодомору: «Не совєтська влада, 
а західний українець, завдяки бо-
ротьбі, яку він вів, урятував со-
тні тисяч голодуючих братів від 
смерті 1946 року». 

 Доля звела М. Савчин із про-
відниками ОУН, УПА, УГВР, які 
«випрацьовували тактику під-
пільної боротьби в підсовєтських 
умовах». У 1947/48 роках вона 
зимувала в одному бункері з го-
ловним теоретиком УПА — Пет-
ром Полтавою, який готував бро-
шуру «Хто такі бандерівці та за що 
вони борються»; «Орлан» іншу — 
«Форма і тактика нашої бороть-
би під сучасну пору»; на зв’язку з 
ними перебував головнокоманду-
вач УПА Роман Шухевич. 
 Хоча МГБ практично знищи-
ло підпілля («емгебісти вивчали 
нас дуже детально і використо-
вували наші людські почування в 
боротьбі проти нас. Ми це розумі-
ли, але не могли стати іншими, а 
може, й не хотіли стати... Зібрані 
в тому бункері керівники, що реп-
резентували УГВР, УПА і ОУН... 
не були історичними дон-кіхота-
ми, не планували великих боїв зде-
сяткованих, вбого обладнаних від-
ділів УПА проти добре озброєних 
незчисленних дивізій великої імпе-
рії», — та: «залишився, отже, лиш 
один спосіб боротьби: підпільно-
збройний». Це тим, хто просторі-
кує про Крим, статути караульної 
служби, можливі жертви. Тарас 
Чупринка, провідники УПА не «з 
безпечного далека», а зі схронів і 

бункерів зорганізували й дали гід-
ну відсіч росіянам. 
 У час війни України з Мос-
ковією збройна боротьба особливо 
цікава читачеві, та книга зов сім 
не про бої. Це сповідь про життя 
в умовах окупації різними тоталі-
тарними режимами: про те, як 
молоді слабко підготовлені люди 
встали на шлях революційної бо-
ротьби за волю народу; про те, як 
складно конспіруватися в тра-
диційному суспільстві, про кіль-
камісячне безвихідне співжиття 
малих груп чоловіків і жінок в од-
ному бункері... А ще — це книга 
про молоді сім’ї, створені в полум’ї 
війни. Попри її жахи люди кохали 
один одного, народжували дітей і 
втрачали їх, коханих: «За яку б 
шляхетну ціль людина не змага-
лась, активна збройна боротьба 
завжди жорстока, й у тому по-
лягає велика невідповідність між 
ніжними надіями і потворною дій-
сністю». 
  Тілами й незнаними могила-
ми прокладено шлях до Незалеж-
ності. Наш обов’язок — пам’ятати 
це. Читайте з задоволенням, дуже 
сильний текст. 

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Пуаро, тренований у спецназі:
британський детектив сьогодні

■

МИНУВШИНА

Мемуари — як повість,
життя — як роман

■
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Крок або повільний рух
 Дівчата розрізають кавун ве-
ликими скибками та роздають 
коникам. Тварини нетерпляче 
фиркають та б’ють копитом об 
металеву загорожу денника (від-
городжене місце у стайні для од-
ного коня). Годівниці наповнені 
їжею, однак усім хочеться ласо-
щів та уваги.
 Марія підходить до коників, 
заспокоює та пригощає смаколи-
ками, які вони обережно беруть з 
розкритої долоні.
 — Мабуть, моє перше сло-
во було «коник», — Марія ус-
міхається та заходить у невели-
ку комірчину, кожен сантиметр 
якої зайнятий вуздечками, сід-
лами, хлистами, жокейськими 
шапочками та плакатами із вер-
шниками.
 Навіть на столі серед скля-
нок з чаєм та печива — іграшко-
вий коник.
 — Однак кінним спортом зай-
нялась лише у 14 років. Допоміг 
щасливий випадок.
 Марія пригадує, як їхала з 
батьками на автовокзал і крізь 
вікно побачила коней, що пас-
лись поблизу іподрому. Тоді мало 
автобус не перекинула, так хоті-
лось підійти до тварин. Однак на 
заняття з їзди верхи потрапила 
через рік, коли з однокласницею 
прогулювала контрольну з хімії.
 Подруги вирішили піти на 
іподром, запитали про дорогу у 
випадкової перехожої, яка вия-
вилась зовсім не випадковою — 
дівчина вже декілька років зай-
малась у дитячій школі верхової 
їзди. Вона і привела їх до трене-
ра, який набирав групи для нав-
чання.
 — Тренер був невисоким, а я 
вже тоді мала метр сімдесят п’ять 
зросту. Він зміряв мене погля-
дом і сказав, що таких високих 
не приймає, — згадує Марія. — 
Мені пощастило, оскільки під 
його керівництвом дівчата біль-
ше падали, ніж вчились їздити.
 Падали як грушки, по три-
чотири рази з одного коня, об-
трушувались та залазили знову. 
Мабуть, у ті роки у дитячих шко-
лах було багато неправильного, і 
я тепер точно знаю, як не варто 
навчати людей їздити верхи.
 Марія закінчила дитячу 
школу кінного спорту «Буревіс-
ник», отримала свій перший 
спортивний розряд, займалась 
на іподромі.
 Вступила до вишу, «зробила» 
заліковку і знову повернулась до 
улюбленого заняття. Цього разу 
— на Базі сучасного п’ятиборства 
(СКА), де у конюшнях тримають 
як державних, так і приватних 
коней.
 — Тренер Степан Антонович 
мене «посадив» на коня, навчив 
багатьох нюансів їзди верхи. На 
СКА були державні коні, на яких 

ніхто не їздив, от ми і брали їх 
для занять та змагань.
 Згодом мені довірили при-
ватного коня та дозволили з 
ним виступати. Є навіть така 
професія — берейтор, фахівець, 
який навчає верхової їзди та 
об’їжджає верхових коней при-
ватних власників.
 Не кожен «приватник» може 
приходити та їздити щодня, а 
кінь потребує руху та догляду. 
До того ж, моя подруга, з якою 
ми разом займались у дитячій 
школі верхової їзди, відкрила 
каретний двір. У вихідні дні коні 
працювали у каретах, а в будні 
їх забирала я — каталась сама та 
вчила охочих.

Рух риссю
 Марія розповідає, що спочат-
ку брала коней в оренду, а потім 
придбала для школи вісім тва-
рин. Чотири коники живуть на 
СКА, на них Марія тренує спорт-
сменів та аматорів. Інші коні сто-
ять на іподромі, на них дівчина 
їздить сама.
 Днями, наприклад, бра-
ла участь у змаганнях із конку-
ру (коли вершник та кінь стри-
бають через перешкоди). Друзі 
Марії Бродської допомогли офор-
мити документи та зареєструва-
ти Школу верхової їзди. У Марії 
вже були свої коні, багаторічний 
досвід у спорті, залишилось знай-
ти охочих займатись.
 — Якщо хтось дуже хоче їз-
дити верхи, я дам таку мож-
ливість. У Школі діє програма 
волонтерства: люди доглядають 
за кіньми, чистять їх, годують, 
а натомість отримують безкош-
товні тренування.
 Я сама була у схожому стано-
вищі, тому охоче допомагаю лю-
дям здійснити їхню мрію та нав-
чаю їздити верхи.
 Марія каже, що її дивують 
люди, які просять навчити вер-
хової їзди за три дні. Звичайно, 
за цей час можна опанувати пев-
ні навики, утім не буває такого, 
що тренер скаже чарівні слова 
і вершник впевнено поїде гало-
пом.
 По-перше — сидіти високо, 
по-друге — хилить у різні боки, 
а по-третє — невідомо, куди ко-
ник хоче бігти в конкретний мо-
мент.
 Лише десята частина учнів 
хоче займатись спортом, інші 
приходять заради власного задо-
волення, фізичного розвитку та 
спілкування з тваринами.
 Спортом переважно займа-
ються дівчатка з восьми до 16 
років, потім їдуть на навчання 
або знаходять нове захоплення.
 Доводиться розпочинати все 
заново, адже вершник та кінь — 
одна команда, і якщо немає зла-
годжених дій, не буде жодних пе-
ремог.

 — Не можна зупинятись на 
досягнутому, інакше почнеш ру-
хатись назад. У кінному спорті 
немає особливих обмежень за ві-
ком, яскравий приклад — пере-
мога 60-річного Майкла Вітаке-
ра на Олімпійських іграх, — ок-
рім роботи тренером, Марія сама 
активно виступає на змаганнях 
із конкуру та виїздки (доско-
налість керування конем, вико-
нання різних фігур).
 — З кожним новим конем 
потрібно наново вчитись їздити: 
ці елементи виконувати не мож-
на, бо м’язи не зміцніли, ці впра-
ви вчити надто рано, бо ще немає 
злагоджених дій.
 Вчити коня потрібно так 
само, як і учня. У Європі є прак-
тика, коли для дитини купують 
вже навченого коника, який та-
кож стає для неї вчителем. Утім  
покупка такого коня — це ще не 
гарантія доброї співпраці. Пот-
рібно витратити три, а інколи й 
п’ять років, щоб «зійтись харак-
тером із конем».
 Насправді, усі коні добрі, 
просто потрібно вміти знайти до 
них підхід.
 Марія каже, що проблеми ви-
никають, коли людина веде себе 
зверхньо щодо коника. Яким би 
досвідченим не був жокей, не 
можна сісти на молоду тварину 
і вимагати від неї миттєвого ре-
зультату. Варто ставитися до ко-
ника, як до особистості, допома-
гати йому.

 Якщо виникають помилки чи 
непорозуміння, то у 99,9% — це 
провина вершника, а одна деся-
та — все одно провина вершника, 
оскільки він не так пояснив.
 Марія пригадує, що свого пер-
шого коника купила «за м’ясною 
ціною», оскільки вершник не 
зміг із ним справитись.

Галоп
 На полі для змагань розстав-
лені бар’єри, на середину виїж-
джає вершник, вітається із суд-
дями. Дзвенить дзвіночок, кінь 
зривається на галоп і наче летить 
над перепонами.
 Конкур — красивий та видо-
вищний, однак перед першими у 
житті змаганнями потрібно регу-
лярно тренуватись протягом що-
найменше двох років.
 — Була в мене конячка, яка 
на тренуваннях любила поліну-
ватись та наче натякала: якщо 
тобі треба бігти швидше, то біжи 
сама, — усміхається Марія. — А 
на змаганнях, коли чула дзвіно-
чок, нашорошувала вушка та ро-
била усе як треба, головне — міц-
но триматись. Коні розуміють, 
що таке змагання, відчувають 
урочистий момент вручення на-
город.
 Марія розповідає, що у знайо-
мого спортсмена в конюшні ви-
сить плакат із написом — «Там 
де закінчуються знання, почи-
нається жорстокість».
 Коли вершник б’є коня хлис-

том, наче розписується у своїй 
некомпетентності — не зумів по-
передньо навчити чи дати пра-
вильну команду під час змагань.
 — На змаганнях був випадок, 
коли коник відмовився стриба-
ти через бар’єр і моя суперниця 
«увімкнула» хлист. Утім дівчи-
на неправильно підвела коня до 
перешкоди: не прямо, а під ку-
том — тварина бачила не пере-
кладину, а боковий стовп, тому 
злякалась і відмовилась стриба-
ти. Причину потрібно шукати у 
собі, мабуть, як і в багатьох ін-
ших випадках у житті, — каже 
Марія.
 Коней варто утримувати в іде-
альних умовах, щоб їм було легко 
і вони змогли допомогти вершни-
ку на змаганнях. Прийти вранці, 
погодувати, почистити, вивести 
на прогулянку... Крім таланту, 
повинна бути дисципліна: якщо 
тренер сказав кожного дня по сім 
хвилин їздити без стремен, треба 
слухатись.
 Така їзда покращує посадку 
і конику буде легше їхати. Ко-
ники можуть працювати до 25  
років, а потім варто подбати про 
їхню пенсію — не давати значних 
навантажень, випускати гуляти, 
годувати...
  — Коні — великі та сильні тва-
рини, ударом ноги можуть вби-
ти вовка і для мене залишається 
таємницею, чому вони пускають 
людей до себе на спину та дозво-
ляють собою керувати... ■

Люди інколи просять навчити верхової їзди за три дні.
Фото автора.

❙
❙

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

На коні
Як створити школу верхової їзди

■

Катерина МОСКАЛЮК
журналістка, фотограф
(«Українська правда». Життя)

Марія Бродська змалечку знала, що в її житті неодмінно будуть 
коні. Була готова працювати у цирку дресирувальником чи коню-
хом, жити на фермі у селі біля Львова чи далеко від рідного міста, 
але обов’язково поруч з улюбленими тваринами. У підлітковому 
віці довідалась про кінний спорт і відтоді вправляється у верховій 
їзді та навчає цього мистецтва усіх охочих.
А віднедавна — у власній Школі верхової їзди Марії Бродської. 
Дівчина переконана, що для їзди верхи вік та матеріальні статки не 
мають вирішального значення, головне — бажання та захоплення 
цим видом спорту.

Марія Бродська змалечку знала, що у її житті неодмінно будуть коні.❙
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«Енергія вболівальників потрібна, особливо, коли в грі щось не виходить».Святослав Михайлюк
український баскетболіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після проведення на початку року 
в південнокорейському Пхенчхані зи-
мових Ігор олімпійське життя найбли-
жчим часом продовжить своє тяжіння 
на Далекий Схід, адже в 2020 році тут 
— у столиці Японії — відбудеться літ-
ня Олімпіада. Поки ж у спортивному 
світі розпочинається активний процес 
розподілу ліцензій на майбутні Ігри в 
Токіо.
 Вітчизняні стрілки завжди перебу-
вали в авангарді олімпійських успіхів 
спортивної України. Не дивно, що саме 
вони одними з перших поповнили лі-
цензійну скарбничку «синьо-жовтих» 
для токійської Олімпіади. 
 На чемпіонаті світу зі стрільби, що 
в ці дні проходить у Південній Кореї, 
першим окресленої мети досяг Павло 
Коростильов. У змаганнях зі стрільби з 
пневматичного пістолета він посів чет-
верте місце, за що в підсумку отримав 
перепустку до Токіо.
 Далі ж ліцензійну естафету від Ко-
ростильова підхопила ветеран вітчизня-
ного олімпійського руху 33-річна Олена 
Костевич. Зробивши холосту спробу на 
Іграх у Ріо-2016, титулована представ-
ниця Чернігівщини після нетривалого 
перепочинку та роздумів узяла курс на 
свою п’яту поспіль Олімпіаду. Її виступ 
на «мундіалі» в Чханвоні яскраво за-
свідчив факт наявності у спортсменки 
достатньої кількості сил та наснаги для 
великих звершень.
 У стартові дні ЧС-2018 разом із ко-
легою по збірній Олегом Омельчуком у 
неолімпійській дисципліні — міксті — 
Костевич виборола «бронзу» у стрільбі з 
пневматичного пістолета (10 м). Коли ж 
пристрілка відбулася, Олена видала на-
гора один iз кращих своїх результатів у 
кар’єрі, після 15-річної перерви знову 
ставши чемпіонкою світу. Її суперниц-
тво з росіянкою Віталіною Бацараш-
кіною в фінальних стрільбах iз мало-
каліберного пістолета (25 м), без пере-
більшення, стало справжньою окрасою 
«мундіалю», адже подарувало глядачам 

(і спортсменкам також) повний спектр 
незабутніх емоцій.
 До вирішального раунду змагань 
Костевич пробилася з найкращим 
кваліфікаційним результатом. Утім, 
коли під час третього підходу у фіналь-
них стрільбах вона не закрила чотири з 
п’яти мішеней, можна було припустити 
відчутне падіння її шансів на загальний 
успіх. Однак кульова стрільба — змаган-
ня не передбачувані, аж надто в умовах, 
коли в глядацькому залі більше не па-
нує абсолютна тиша. У підсумку вийшло 
так, що до заключної фази змагань, коли 
після процесу елімінації в «пулі» зали-
шилося лише дві спортсменки, кращий 
сумарний результат мали росіянка Ба-
царашкіна та Костевич. На заключний 
— десятий — підхід елімінаційної стадії 
опонентки вийшли з рівною кількістю 
балів. Рівною залишилася сума балів 
у претенденток на «золото» й після за-
ключної спроби, в якій кожна зі спорт-
сменок припустилася трьох промахів.
 Не визначили вони сильнішого й у 
перших двох «нокаут»-серіях. Вирі-
шальною, зрештою, стала третя пере-
стрілка, в якій Костевич влучила в ціль 
на один раз більше, ніж росіянка. До 
речі, саме Бацарашкіна (в парі з Чорноу-
совим) виграла змагання змішаних пар, 
у яких Костевич отримала «бронзу». Те-

пер ось українська майстриня малокалі-
берного пістолета взяла у своєї візаві ре-
ванш. «Фінал вийшов дуже сильним. 
Після технічного збою я намагалася 
зберігати спокій, точно знаючи, скіль-
ки разів мені потрібно влучити для того, 
аби зберегти шанс на «золото». І в мене 
вийшло. Я знову чемпіонка світу — че-

рез понад 15 років після першого свого 
планетарного «золота», здобутого в Лах-
ті-2002», — відзначила Костевич.
 Іще одну планетарну нагороду, брон-
зову, щоправда, в не олімпійській дис-
ципліні — стрільбі з гвинтівки по рухо-
мій мішені — принесла збірній Україні 
в Чханвоні Галина Авраменко. ■

СТРІЛЬБА

Точний розрахунок
У запеклій боротьбі 
з російською візаві Олена 
Костевич здобула своє 
друге в кар’єрі «золото» 
чемпіонату світу

■

У корейському Чханвоні Олена Костевич вдруге стала чемпіонкою світу зі стрільби.
Фото з сайта shooting-ukraine.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Кардинально змінюючи фор-
мат відбору на чемпіонат світу, у 
Міжнародній федерації баскет-
болу обіцяли максимально спри-
яти приїзду до таборів націо-
нальних збірних усіх найсиль-
ніших виконавців, включно з 
представниками НБА. Не сек-
рет, що наставники збірної Ук-
раїни постійно мали проблеми 
із залученням до складу «синьо-
жовтих» вітчизняних повпредів 
у найсильнішій лізі світу.
 Коли ж укотре — напередод-
ні важливих для української 
збірної поєдинків першого раун-
ду кваліфікації ЧС-2019 — си-
ньо-жовта команда залишилася 
без підтримки заокеанських ле-
гіонерів, на емоціях її очільник 
Євген Мурзін заявив, що більше 
не буде чекати підмоги з-за оке-
ану.
 Утім, пробившись до друго-
го етапу відбору на китайський 
«мундіаль», збірна України опи-
нилася в одній групі з вельми 
іменитими опонентами, зустріч 
з якими обіцяє її учасникам чи-

малі іміджеві дивіденди. Що ка-
зати, коли серед майбутніх су-
перників українських баскет-
болістів фігурують чинні чемпіо-
ни Європи — словенці, а також 
одна з найіменитіших збірних 
континенту — Іспанії. І саме до-
машньою зустріччю з піреней-
цями розпочне другу частину 
свого планетарного відбору ко-
манда Євгена Мурзіна.
 «Ми можемо переграти Іс-
панію нашим складом», — за-
явив напередодні зустрічі з брон-
зовими призерами останнього 
чемпіонату Європи Пух Дже-
тер, який після паузи знову по-
вернувся до виступів за «синьо-
жовтих».
 Так само готуються до поє-
динку з іменитою збірною Іс-
панії, в активі котрої є «золото» 
ЧС-2006 та три найвищі комп-
лекти медалей європейських пер-
шостей (2009, 2011, 2015), й двоє 
наших баскетболістів iз НБА.
 Нарешті до збірної приїхав 
Олексій Лень, про гру котрого в 
Україні багато говорили, але, по 
суті, ніколи її на Батьківщині не 
бачили. Після переїзду з Фініксу 

до Атланти Олексію потрібно ба-
гато що доводити в новому клубі, 
відтак вихід на майданчик у на-
ціональних кольорах в поєдин-
ку проти потужного опонента 
може додати вітчизняному цен-
тровому додаткових балів у бо-
ротьбі за місце в складі «Антлан-
ти Хоукс».
 Для іншого українського 
легіонера з НБА — Святослава 

Михайлюка — збірна України 
місце не нове, хоча левову час-
тку ігрового часу він провів у 
молодіжних синьо-жовтих ко-
мандах. Однак після зміни своєї 
прописки в США зі студентської 
на професіональну (влітку Свят 
підписав повноцінний контракт 
з «Лос-Анджелес лейкерс»)  Ми-
хайлюк таким чином продемонс-
трував свою повну готовність до 

гри за головну збірну України. 
При цьому довго кликати до лав 
національної команди вихован-
ця черкаського баскетболу не до-
велося.
 «Раніше я приїздив до збір-
них U-18, U-20. Тож можна ска-
зати, що цей шлях для мене 
знайомий. Різниці (між мо-
лодіжними та національною ко-
мандами) не відчуваю», — наго-
лосив Михайлюк.
 А от уродженця Донецька 
Джоеля Боломбоя, на котрого 
раніше також розраховували в 
таборі національної збірної Ук-
раїни, в синьо-жовтій команді 
вже не чекають. Перебравшись 
з «Юти джаз» до московсько-
го ЦСКА, темношкірий фор-
вард заявив, що він має російсь-
кі корені і готовий грати за збір-
ну Росії. Утім, як і наголошу-
вав Євген Мурзін, на Боломбоя 
в збірній України й не розрахо-
вували.
 Водночас у збірній України в 
матчі проти Іспанії (14 вересня в 
Києві) чекають на потужну під-
тримку вболівальників. «Їхня 
енергія потрібна, особливо тоді, 
коли в грі щось не виходить», — 
каже Михайлюк, сподіваючись, 
що разом iз партнерами їм вдас-
ться здолати іменитого суперни-
ка. Відзначимо, що на старт дру-
гого етапу кваліфікації ЧС-2019 
збірна Іспанії вийшла в ролі лі-
дера групи, маючи максималь-
ний очковий доробок. Нато-
мість в активі «синьо-жовтих» 
— три перемоги та три поразки. 
Результат, який залишає підо-
пічним Мурзіна шанси на «мун-
діаль». ■

БАСКЕТБОЛ

Енергетична підзарядка
Національна збірна України, отримавши 
підсилення з-за океану, готується дати бій 
грізним іспанцям у Києві

■

Граючи в клубі НБА, Святослав Михайлюк може стати новим 
лідером національної збірної України.
Фото з сайта sportarena.com.

❙
❙
❙
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 — Скажіть, будь ласка, де ви 
шили свій костюм?
 — У Парижі.
 — Це далеко від Одеси?
 — Це 10 тисяч кілометрів.
 — Дивіться, така глухомань, і як 
шиють.

* * *
 — Іване, у тебе є хтось знайомий 
у міліції?
 — Вован — мiй дружбан.
 — А що він там робить?
 — Другий місяць у КПЗ сидить.

* * *
 Проходить чоловiк повз пивний 
бар, а внутрішній голос запитує:
 — Зайдеш?
 Чоловiк, зціпивши зуби, йде далі.
 Внутрішній голос:
 — Ти як хочеш, а я зайду.

* * *
 — Сьомо, чому тебе не взяли в 
армію?
 — Через зiр. Ось ти, наприклад, 

бачиш гвiздок? Ось там.
 — Де?
 — Ну он там.
 — Та де? Не бачу.
 — Та он.
 — Бачу.
 — А я ні.

* * *
 — У магазині чоловiк стоїть перед 
хлібним відділом, читає: «Хліб «Боро-
динський» і думає: «Це які ж запаси 
борошна зробили в 1812 році?»

* * *
 Лист з Єгипту:
 — Готель дуже сподобався, но-
мер — просто супер, а рушники такі 
пухнасті — ледве валізу закрив.

* * *
 У відділі килимів:
 — Дайте мені що-небудь потем-
нiше.
 — Скільки дітей?
 — Сім.
 — Відразу заасфальтуйте.

По горизонталі: 
 1. Білий болотний мох, з якого 
пресують торф. 4. Благочестива лю-
дина, духовний провідник хасидської 
громади. 6. Давньогрецький водяний 
годинник. 8. Стиль плавання. 9. Зна-
мените паризьке кабаре «Мулен ...». 
10. Слов’янський бог-громовержець. 
11. Великі монументальні ворота. 12. 
Старовинна назва породистого верхо-
вого коня у східних народів. 13. Науко-
ва назва луб’яних волокон рослин. 15. 
Оптичний прилад біля гармат, який 
дає можливість бачити будь-яку точ-
ку на 360 градусів навколо і вимірю-
вати кути на місцевості. 17. Відділен-
ня масонської організації. 18. Гормон 
стресу, який додає сил та дає відчуття 
азарту. 20. Французький педагог, який 
винайшов шрифт для сліпих. 21. При-
рода і характер. 
По вертикалі:
 1. Італійський лікер, який подають 
запаленим. 2. Курс вітрильного судна 
відносно до вітру. 3. Перший прези-
дент Чехословаччини. 4. Політичний 
діяч часів Брежнєва, який 40 років керу-
вав Монгольською Народною Республі-
кою. 5. Титул дівиці Тараканової, яка в 

Європі видавала себе за дочку імперат-
риці Єлизавети Петрівни і Олексія Розу-
мовського, за що й поплатилася. 6. Ве-
лике місто в Казахстані. 7. Міфічне поле 
останньої битви Добра і Зла перед кін-
цем світу. 10. Гірська система у Цент-
ральній Азії, на території Таджикиста-
ну, Киргизстану, Пакистану, Китаю і Аф-
ганістану. 13. Давньоєгипетський пра-
витель. 14. Річка на Кавказі. 15. Місце 
в лісі, де вирубані дерева. 16. Брат Каї-
на. 17. Пристрій для піднімання людей 
та вантажів на висоту. 19. Український 
літературознавець, історик фолькло-
ристики.■

Кросворд №98
від 11 вересня

ПРИКОЛИ■
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Адреналіна ШУГАЙ

 З 24 вересня телеканал «1+1» розпочинає 
показ турецького серіалу «Величне століття. 
Нова володарка». І хоча на офіційному сайті 
«Плюсів» зазначається, що це буде «продов-
ження історії кохання Роксолани і султа-
на Сулеймана», насправді ніяким продов-
женням попередньої сюжетної лінії но-
вий серіал не є. Адже між історичними 
подіями минуло півстоліття. А Роксола-
на герою нової історії — султану Ахмеду 
— приходиться прапрабабцею. Тому ні-
кого з героїв попередньої історії ми не 
побачимо. В усьому іншому — істо-
ричний контекст, розкішні костю-
ми й інтер’єри, вродливі актори, 
підступні змови й боротьба за ви-
живання в суворому світі палацо-
вих законів — всього цього в новій іс-
торії буде вдосталь. 
 То хто ж вона — нова володарка, 
за сходженням якої на щаблі вели-
чі ми спостерігатимемо впродовж 
кількох сезонів? Грецька налож-
ниця Анастасія (як і Настя Лі-
совська з Рогатина, вона теж 
була донькою священика) 
потрапила в гарем турецько-
го султана в 13-15 років. Проте 
зуміла підкорити серце володаря 
та стати великою валіде Кесем. Це 
ім’я, що означає «найулюбленіша», дав 
їй султан Ахмед I. Вона народить правите-
лю щонайменше п’ятьох дітей, двоє з яких 
— Мурад та Ібрагім — потім зійдуть на Ос-
манський трон. 
 У часи правління Ахмеда Кесем-сул-
тан не мала великого впливу в політиці. 
Після смерті султана на трон сів його 
брат Мустафа І, однак він мав нестабіль-
ну психіку. Зрозумівши, що Мустафа не 
є надійним правителем, на престол поса-
дили Османа. Стосунки між Османом та 
Кесем складались добре, новий султан 
ставився до неї з повагою та прислухався 
до її порад. Однак згодом Осман почав бо-
ятися конкуренції зі старшим сином Ке-
сем Мехметом і стратив його. Осману су-
дилося померти на війні, і після його смерті 
трон знову зайняв Мустафа І. Його правлін-
ня тривало недовго, і нарешті на престол сів 
син Кесем-султан Мурад IV у віці 11 років. Ос-
кільки Мурад був іще зовсім юним, уся влада 

опинилася в руках Кесем. Згодом 
Мурад наказав убити усіх своїх 

братів, але Кесем вдалося вря-
тувати одного з них — Ібрагі-

ма. Саме він став майбутнім 
султаном. Проте пізніше 

стосунки матері та сина зіпсу-
валися. Ібрагім зловживав вла-
дою, його усунули та вбили. На 
престолі опинився його 6-річ-
ний син Мехмед... Словом, лю-

бов і ненависть, безмежна влада 
й гіркі втрати, заколоти й підступи 
— все це колись відбувалося в ре-

альному житті, а тепер 
переплелося в новому 
історичному серіалі. 
 Кесем-султан була 
при владі близько 30 
років. Історики нази-
вають її однією з найві-
доміших жінок часів 
Османської імперії, 
описують як краси-
ву та розумну жінку. 

До останніх років життя 
Кесем залишалась красу-

нею. Про неї писали: «Го-
ловна королева, знамени-
та Кесем-султан, похилого 
віку, але все ще гарна».

 У серіалі Кесем зіг-
рають три актриси. Роль 
юної фаворитки султа-
на виконує грецька кі-
нозірка 17-річна Анас-
тасія Тсилімпоу (вона 
«пробуде» в серіалі 
всього сім серій). Ке-
сем старшого віку 
грає відома в Туреч-
чині актриса, 32-річ-
на Берен Саат, а зрі-

лу валіде — досвідче-
на кінодіва Нургюль 

Ешилчай. Заміною ак-
трис творці фільму хоті-

ли показати, як змінюва-
лася головна героїня — від 

несміливої дівчинки до впли-
вової володарки. ■

ПОДИВИМОСЬ

Нова володарка на ім’я Кесем
Запасаймося попкорном — «Величне століття» вже не за горами

■

Нургюль Ешилчай зіграє Кесем 
у зрілому віці.

❙
❙

13 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 3-8 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +24...+26. 

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +24...+26.

11 вересня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 19-22 градуси, у Днiпрi бiля 
Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +12...+13, удень +24...+26. Моршин: уночi 
+12...+14, удень +24...+26.
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