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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,776 грн 

1 € = 31,735 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Похолодає в середині грудняМВФ трохи затримує надання 

Україні чергового траншу 

кредиту, але це не заважає 

фінансовому ринку: гривня 

укріплюється і НБУ навіть 

рятує від обвалу долар 
стор. 6» стор. 2»

До закінчення передплати на «Україну молоду» на наступний рік залишилось 6 днів      стор. 5

Один із прихильників творення Української помісної 

церкви — про важливість збереження культурної 

автентичності, про інформаційний ресурс нової Церкви 

та потребу «пам’ятати про головне»
стор. 9»

Протоієрей Андрій Дудченко: Кожен із нас 
має звузити себе, щоб увійти в Церкву...

Зима хоче на тронСтавка на гривню

стор. 7»

Фінансовий 
терор 
народу

Які пастки 
криються 
за «швидкими 
кредитами», 
що їх 
роздають 
на кожному 
кроці
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«Багато з вас свій досвід i вишкіл здобували в боях за незалежність 
нашої Батьківщини в різних гарячих точках. А сьогодні ви маєте змогу 
обмінятися цим досвідом».

Василь Серватюк
перший заступник начальника ДПСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Представники Національ-
ної гвардії, Національної 
поліції, Державної прикор-
донної служби та ДСНС зібра-
лися на тренувальній базі На-
ціональної академії внутріш-
ніх справ, що неподалік Киє-
ва, аби провести перші за 
чотири роки спільні навчання 
усіх підрозділів Міністерства 
внутрішніх справ. Правоохо-
ронці відпрацьовуватимуть 
варіанти надзвичайних подій: 
блокування кордону та авто-
доріг, мінування приміщень, 
ліквідація катастроф техно-
генного і природного характе-

ру тощо. Варто зазначити, що 
всі сценарії навчань — це ре-
альні події, які відбувалися в 
Україні впродовж року. У рам-
ках заходу пройдуть змагання 
різних спецпідрозділів систе-
ми МВС, у ході яких вони від-
працюють найрізноманітніші 
професійні навички — орієн-
тування на місцевості, подо-
лання смуги перешкод i вогне-
ву підготовку.
 Загалом до участі у спіль-
ному навчанні залучено 1 тис. 
165 осіб та 102 одиниці техні-
ки. «Неважливо, хто буде пер-
шим, а хто останнім. Важливо 
— навчатися разом, — сказав 
голова Національної поліції 

Сергій Князєв. — А також 
те, що у такий важкий рік ми 
маємо можливість зібратися і 
поділитися один з одним досві-
дом. Ми не збиралися в попе-
редні роки, тому що це був пе-
ріод розбудови для всіх підроз-
ділів МВС».
 Упродовж чотирьох днів 
правоохоронці з усіх регіонів 
країни відпрацьовуватимуть 
теоретичні та практичні пи-
тання управління силами, за-

безпечення публічної безпе-
ки у разі виникнення надзви-
чайних ситуацій. Навчання 
такого масштабу проводяться 
вперше.
 Певну підготовку в ході нав-
чань пройдуть також підрозді-
ли комунікації системи МВС. 
Вони відпрацюють у бойових 
умовах i навчаться, як злагод-
жено інформувати громадсь-
кість про надзвичайні події та 
шляхи їх вирішення. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Збройні формування РФ 11 груд-
ня створювали небезпеку в районі 
КПВВ «Мар’їнка». Ворог продовжу-
вав застосовувати зброю у районі 
визначених гуманітарних дорожніх 
коридорів як у години роботи пунк-
тів перетину лінії розмежування, так 
і в неробочий час.
 Так, з боку тимчасово окупова-
ного населеного пункту Олександрів-
ка було відкрито вогонь з автоматич-
них гранатометів та стрілецької зброї 
різного калібру по позиціях прикор-
донників зі складу Об’єднаних сил, 
що несуть службу на блокпості пер-
шого оборонного рубежу перед КПВВ 

«Мар’їнка». У цей час контрольно-
пропускні дії припинили; у зоні ура-
ження цивільних осіб не було, війсь-
ковослужбовці перебували в укрит-
тях. Вогонь у відповідь не відкрива-
ли. На щастя, постраждалих немає.
 Провокаційні дії російсько-оку-
паційних військ спрямовані на деста-
білізацію ситуації в межах гуманітар-
них дорожніх коридорів, в результаті 
якої можливе ведення обмежень на 
роботу КПВВ.
 Незважаючи на збройні провока-
ції, підрозділи Об’єднаних сил цілодо-
бово забезпечують безпеку в регіоні.
 За даними прес-центру ООС, 10 
грудня російські окупаційні війська 
12 разів порушили режим припинен-

ня вогню. Противник продовжував за-
стосовувати озброєння, заборонене 
Мінськими угодами. Зокрема, ворог 
відкривав вогонь iз мінометів каліб-
ру 120 мм по позиціях Об’єднаних сил 
неподалік Новоолександрівки на По-
паснянському напрямку та в районі на-
селеного пункту Піски, що на Донець-
кому напрямку. Із мінометів каліб-
ру 82 мм ворог здійснив обстріл по-
зицій військових ЗСУ в районі хутора 
Вільний на Попаснянському напрямку, 
Зайцевого на Горлівському напрямку, 
шахти Бутівка, Піскiв на Донецькому 
напрямку.
 Також російські окупанти вели 
вогонь iз гранатометів різних сис-

тем, великокаліберних кулеметів і 
стрілецької зброї по населених пун-
ктах Новозванівка на Попаснянсь-
кому напрямку, Мар’їнка, Березове, 
Невельське на Донецькому напрямку 
та Чермалик на Маріупольському на-
прямку.
 У районі населеного пункту Опит-
не, що на Донецькому напрямку, було 
зафіксовано роботу ворожого снай-
пера. Втім у ході бойових дій 10 
грудня жоден військовослужбовець 
Об’єднаних сил не зазнав поранень, 
втрат серед особового складу немає. 
Тим часом, за даними розвідки, од-
ного окупанта було знищено, ще трь-
ох — поранено. ■

ПРОТЕСТ

Жіночий 
бунт
У Почаєві звільнилися 
всі листоноші, яким 
прописано обслуговувати 
клієнтів за хвилину
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Містечко Почаїв Кременецького району Тер-
нопільщини, широко відоме досі лише  розташу-
ванням там Свято-Успенської  лаври, прослави-
лося нещодавно, після сюжету на одному із за-
гальнонаціональних телеканалів, зовсім іншим. 
Листоноші  населеного пункту  чи не першими в 
Україні адекватно відреагували на дивні реформи 
Укрпошти, спрямовані останнім часом аж ніяк не 
на покращення умов їх роботи та обслуговування 
населення. 
 Кілька днів тому всі 9 листонош Почаївського 
поштового відділення написали заяви про розраху-
нок за власним бажанням. Таким чином вони про-
тестують проти низької зарплати — у середньому 
це  2 тис. 200 гривень. А після чергового «покра-
щення» умов їхньої праці має стати ще меншою. 
 Рiч у тiм, що доставку пошти, яку дотепер 
вони здійснювали чотири рази на тиждень, вирі-
шили скоротити до трьох. Обсяг роботи у пошта-
рок від цього аж ніяк не зменшиться — її прос-
то доведеться робити значно швидше і за менші 
гроші. Тобто якщо досі на обслуговування однієї 
людини їм виділяли двi хвилини (за свідченням 
листонош, при видачі пенсій, приміром, нереаль-
но і в 5 вкластися), то тепер буде ще менше.
 На невідповідність зарплати обсягу роботи 
та незадовільні умови праці листоноші Почаєва 
раніше скаржилися керівництву не раз, однак їхні 
справедливі претензії ігнорували, тож тер пець 
жінкам урвався. 
 Чи знайдуться на їхнє місце інші бажаючі, чи 
буде кому доставляти жителям містечка листи, га-
зети та пенсії  — питання залишається відкритим. 
Принаймні в районного керівництва Укрпошти від-
повіді на нього наразі немає. ■

ПОГОДА

Зима хоче 
на трон
Похолодає в середині 
грудня
Тетяна МІЩЕНКО

 Уже 11 грудня  в Україні суттєво ускладнила-
ся синоптична ситуація. Зокрема,  з початку дня в 
південній частині, особливо на південному сході 
— у Приазов’ї,  а до кінця доби також на сході та в 
більшості центральних областей, окрім Вінничич-
ни. Ознаки несприятливих погодних умов: дощ, 
місцями з мокрим снігом, подекуди сильні опади;  
посилення північно-західного вітру до штормово-
го. На морі штормить. На дорогах мiсцями ожеле-
диця, снігова каша або й  калюжі.
 Решта території України поки що залишається 
у вологому туманному повітрі без істотних опадів.
 У середу, 12 грудня, циклон охопить негодою 
більшість України, окрім західних областей.
 Похолодання, яке трохи підсушить дороги та 
повітря, прийде в Україну орієнтовно з 15 груд-
ня, прогнозує синоптик Наталка Діденко. І попе-
реджає: «Погода тижня буде вкрай нестабільною, 
тому не лякайтеся можливих мігреней, стрибків 
артеріального тиску та іншого фізичного диском-
форту. Осінь не хоче відступати, зима хоче вже на 
трон. Поки вони тицятимуть таким чином одна од-
ній дулі, якраз час зайнятися профілактикою сво-
го здоров’я». ■

■

■

Інф. «УМ»

 З нагоди 27-ї річниці під-
твердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголо-
шення незалежності України 
1 грудня 1991 року Президент 
України підписав указ про 
відзначення державними на-
городами осіб, які мають особ-
ливі заслуги в розбудові нашої 
країни. Загалом більше двад-
цяти достойників нагородже-
но орденами Ярослава Муд-
рого ( IV та V ступенів) та «За 
заслуги» (I та II ступенів). Як 

зазначено в указі глави де-
ржави № 404/2018 від 1 груд-
ня цього року, їх відзначено 
«за значний особистий вне-
сок у державне будівництво, 
соціально-економічний, нау-
ково-технічний, культурно-
освітній розвиток Українсь-
кої держави, вагомі трудові 
досягнення, багаторічну сум-
лінну працю». 
 Колективу «України моло-
дої» особливо приємно, що до 
числа цих достойників потра-
пив і радник голови громадсь-
кої організації «Фонд пам’яті 

Блаженнійшого Митрополи-
та Володимира», заслуже-
ний юрист України Валентин 
Волинець. Його удостоєно 
ордену  «За заслуги» I ступе-
ня. Валентин Тодосьович уп-
родовж багатьох років як ад-
вокат захищав інтереси «Ук-
раїни молодої» в судах. Гострі 
публікації нашої газети і спра-
ведлива критика можновлад-
ців не раз ставали приводом 
для судових розбірок. Із паном 

Валентином «УМ» пройшла 
багато резонансних справ у 
судах, зокрема, щодо зловжи-
вань при утилізації ядерного 
палива для ракет у 43-й армії, 
так звану справу Шуфрича—
Медведчука, про фінансові 
зловживання на авіапідпри-
ємстві імені Антонова й спра-
ву екс-голови СБУ Ігоря Дріж-
чаного, якого після публікації 
в нашій газеті було звільнено 
з посади, та багато інших. За-
вдяки професіоналізму та до-
свіду пана Валентина «УМ» не 
раз вдавалося захистити свою 
честь i думку журналістів. 
 Відтепер Валентин Воли-
нець є повним кавалером ор-
дена «За заслуги» (орденів III 
та II ступенів був удостоєний 
у 2007 та 2013 роках відповід-
но), він також є володарем ін-
ших престижних відзнак і гра-
мот. Вітаємо колегу з високим 
визнанням його професійних 
здобутків. Зичимо нових звер-
шень і нових престижних на-
город! ■

НАГОРОДИ

Відзнака професіоналу
Адвоката «України молодої» Валентина 
Волинця нагороджено орденом 
«За заслуги» I ступеня

■

Подолання смуги перешкод.
Фото з сайта mvs.gov.ua.

❙
❙

ВИШКІЛ

За сценарієм 
реальних подій
Поблизу столиці проходять спільні 
навчання підрозділів МВС

■

КОНТРАБАНДА

 Спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до 
складу Об’єднаних сил, постійно проводяться заходи щодо виявлення 
фактів незаконної торгівлі тютюновими виробами без марок акцизного по-
датку України на території Донецької області.
 Днями у ході розслідування кримінального провадження були прове-
дені обшуки гаражного приміщення в одному з населених пунктів Донець-
кої області. Там знайшли, а потім вилучили 130 коробів із майже 65 тися-
чами пачок тютюнових виробів різних найменувань без акцизних марок 
встановленого зразка — на загальну суму 2,6 млн. грн.
 Ухвалою Краматорського міського суду на вищевказані тютюнові виро-
би накладено арешт. Слідчі дії тривають.

■

Валентин Волинець.❙

НА ФРОНТІ

Дорожні коридори 
під прицілом
Ворог обстрілював позиції 
прикордонників на блокпості Мар’їнки

■
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Київський академічний 
театр українського фолькло-
ру «Берегиня» на сцені 30 
років. З цієї нагоди у Цент-
рі культури і мистецтв СБУ 
відбувся святковий концерт. 
Його відкрив етнографічно-
ретроспективний нарис «Ру-
салії» — і глядачі перенес-
лися у часи Київської Русі. 
Разом з чумаками поманд-
рували Україною (вистава 
«Чумацький шлях»), відгу-
ляли на українському весіл-
лі, побачили силу і міць на-
ших славних козаків, по-
бували на українських ве-
чорницях. Артисти з таким 
запалом і так натхненно спі-
вали й танцювали, що гляда-
чі ледь утримувалися в кріс-
лах — ноги просились у та-
нок. Час від часу зала ви-
бухала вигуками «Браво»! 
 Засновник і головний ре-
жисер «Берегині» — народ-
ний артист України, лауреат 
Міжнародної премії Миколи 
Огієнка Микола Буравський 
ледь встигав приймати квіти, 
вітання й нагороди. «Легких 
часів у «Берегині» ніколи не 
було, — зізнається Микола 
Буравський. — А ось злетів 
було чимало. Театр випле-
кав багато зірок. Багато з них 
сьогодні в залі». 
 — Такі вічні теми, як тра-
диції нашого народу, життя, 
люди, стосунки між людьми, 
будуть завжди, незалежно 
від століть чи віків. У кожній 
виставі ми намагаємося пере-
дати почуття та емоції жит-
тя наших предків, — розпові-

дає Андрій Верес, директор-
художній керівник театру, 
народний артист України. — 
Театр — це храм мистецтва, 
який зберігає та передає ген 
традицій. 
 Київський академічний 
театр українського фоль-
клору «Берегиня» був ство-
рений у 1988 році за ініціа-
тивою групи фольклористів 
під керівництвом народного 
артиста України Миколи Бу-
равського за підтримки На-
ціональної спілки компози-
торів України, Національ-
ної спілки письменників й 

Університету фольклору та 
етнографії імені Максима 
Рильського.
 Театр «Берегиня» — це 
єдиний в Україні професій-
ний колектив, який займаєть-
ся вивченням та пропагандою 
аутентичного фольклору на-
шого народу і сценічними за-
собами відтворює втрачені 
історичні цінності: народ-
ні обряди, звичаї, ритуали, 
як важливі пласти духовної 
культури нації.
 «Свого часу, коли був 
Президентом України, я 
поспішав дійти до людей 

мистецтва, виокремити їх і 
показати, чого вони варті. 
Я глибоко переконаний, що 
досить часто до цих людей 
не доходила справедливість 
або належне шанування, — 
підкреслив у виступі-вітанні 
Віктор Ющенко. — І ось сьо-
годні, коли ми святкуємо 30-
річчя «Берегині», власне, у 
тридцять усе тільки почи-
нається. А скільки зроблено 
великої роботи!»
 Віктор Ющенко зізнав-
ся, що його приємно здивува-
ла кількість небайдужого ук-
раїнського люду, яка зібрала-
ся на віншування «Берегині». 
Як і годиться, гість прийшов з 
подарунками. Зі своїх колек-
ційних фондів третій Прези-
дент приніс дарунок колек-
тиву-ювіляру безцінні речі 
— обрус із сумського Полісся 
і тканий класичний рушник 
із Чернігівщини. Насамкі-
нець Віктор Ющенко сказав: 
«Чи ми вірили років трид-
цять тому, що в актовій залі 
Служби безпеки України бу-
демо вітати одне одного сло-
вами «Слава Україні!» У від-
повідь зала вибухнула друж-
нім «Героям слава!» й шале-
ними оплесками.
 Піснями привітав юві-
лярів і народний чоловічий 
хор «Чумаки», який кілька 
днів тому теж відсвяткував 
своє тридцятиліття.
 «Берегиня» на високо-
професійному художньо му 
рівні інсценує зразки фоль-
клорної спадщини, розкри-
ває особливості культур-
но-історичних традицій ук-
раїнського народу. Створені 
театром фольклорні дійства 
відроджують безцінні скар-
би української національної 
культури. У програмах «Бе-
регині» слово, пісня, музи-
ка, танок пов’язані воєди-
но й експонують найхарак-
терніші риси українського 
народу: життєствердний оп-
тимізм, задушевну лірику, 
дотепний гумор. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 В Уманському районі 
Черкащини введено в екс-
плуатацію шляхопровід на 
ділянці автодороги держав-
ного значення Стрий—Тер-
нопіль—Кропивницький—
Знам’янка. За словами на-
чальника Служби автомо-
більних доріг у Черкаській 
області Владислава Деми-
денка, реконструкцію шля-
хопроводу через залізнич-
ну колію та підходів до ньо-
го реалізували у рамках від-
новлення цієї міжнародної 
автодороги. Роботи викону-
вало підрядне підприємство 
ТОВ «Мост-Девелопмент», 
яке перемогло у тендері, на-
давши найпривабливішу ці-
нову пропозицію через сис-
тему державних закупівель 
ProZorro. Загалом було за-
діяно 110 одиниць техніки 
та механізмів. Роботи з ре-
конструкції шляхопроводу 
розпочалися у червні і три-
вали шість місяців.
 Як пояснює «УМ» прес-
секретар Служби автодоріг 
Черкащини Юрій Дубрава, 
під час реконструкції шля-
хопроводу розширили про-
їзну частину, облаштували 
нові опори шляхопроводу, 
прогонові споруди, замі-
нили балки, влаштували 
водовідведення, тротуари, 
нове бар’єрне та периль-
не огородження, залізобе-
тонну монолітну плиту, де-

формаційні шви, асфаль-
тобетонне покриття на під-
ходах до шляхопроводу, 
нанесли дорожню розміт-
ку та встановили нові до-
рожні знаки.
 Старий шляхопровід че-
рез залізничну колію на цій 
автомобільній дорозі, яка 
проходить через Вінницю, 
було побудовано ще у 1961 
році. У результаті 56-річної 
експлуатації, негативного 
впливу кліматичних коли-
вань, збільшення інтенсив-
ності руху автомобільно-
го транспорту, у тому числі 
великовагового — більше 40 
тонн, відбувалось руйнуван-
ня балок прогонових будов, 
деформаційних швів та ас-
фальтобетонного покриття. 
 Останнім часом на шля-
хопроводі ввели обмежен-
ня руху транспортних за-
собів вагою більше 15 тонн, 
бо він вимагав спеціального 
постійного контролю за його 
технічним станом, наголо-
шує Юрій Дубрава. За вис-
новками експертів, габари-
ти старого шляхопроводу, 
міцність бетону плит прого-
нової будови не відповідали 

нормам, а вантажопідйом-
ність плит прогонової будо-
ви та опор — наявному на-
вантаженню. Окрім цього, 
місцями було зруйновано 
захисний шар бетону плит 
проїзної частини, спостері-
галась корозія арматури, 
а цього року виявили ще й 
наскрізний пролом бетон-
ної плити з оголенням та ко-
розією арматури, що знижу-
вало поперечну жорсткість 
прогонової будови та її не-
сучу здатність. Тож шля-
хопровід, який з’єднує за-

хід і схід країни і по якому 
за добу проїжджає майже 9 
тисяч авто потребував не-
гайної реконструкції та пе-
ребудови, що й було успіш-
но зроблено.
 До речі, довжина дороги 
Стрий—Тернопіль—Кро-
пивницький—Знам’янка 
у межах Черкаської облас-
ті — 37 км. Цього року було 
відновлено та введено в ек-
сплуатацію 27,7 км автодо-
роги вартістю 595 млн. грн. 
Наступного року запланова-
но відновити ще 7 км. ■

ЕКСПОРТ

І херсонські 
помідори
У Канаді смакують 
українську консервацію

Ірина КИРПА

 Фермерам Білозерського району 
Херсонщини вдалося налагодити безпе-
ребійний експорт консервованих овочів 
до північної провінції Саскачеван Ка-
нади. Основною групою покупців стали 
численні представники громади етніч-
них українців. 
 Смачну продукцію реалізує мере-
жа супермаркетів, яка спеціалізується 
на консервації. Люди із задоволенням 
розкуповують приготовані за традицій-
но українськими рецептами консерви: 
огірки, квасолю, лечо. Утім найбільший 
попит мають усе ж таки херсонські помі-
дори.
 — За літній сезон 2018 року встиг-
ли заготовити близько сорока тисяч 
трилітрових банок із херсонськими то-
матами та практично все вже розпро-
дали — покупцями виявилися не лише 
мешканці Саскачевану, а й кияни, 
харків’яни, та мешканці інших вели-
ких міст України, — розповів Анатолій 
Пак, директор приватних фірм у селі 
Станіслав. — У наступному році можна 
буде сміливо нарощувати темпи вироб-
ництва. Отже, проблема збуту сільсько-
господарської продукції на півдні краї-
ни успішно вирішується.
 За словами херсонських фермерів, 
зараз стоїть завдання відродити колиш-
ні обсяги виробництва помідорів, огірків 
та кабачків, адже після окупації Криму 
в 2014 році їх знизили через суттєве зву-
ження ринку збуту.
 Тепер у повному обсязі вітамінну про-
дукцію вирощують лише у декількох ре-
гіонах Херсонщини, а це Каховський та 
Олешківський райони. Однак найбіль-
ший потенціал та досвід мають ферме-
ри Голопристанського, Білозерського та 
Чаплинського районів Херсонщини. 
 Цікаво, що фермери півдня України 
зуміли пробитися ще й до зони вільної 
торгівлі Ніагара, що дозволить із часом 
розширити експортні відносини з краї-
нами Північної Америки, а це США, 
Мексика та Канада. Херсонський товар 
уже довів свою конкурентоспромож-
ність на іноземному ринку: покупця 
приваблює висока якість продукції та 
відносно низька ціна.
 — Вихід на ринок Канади — це лише 
перша ластівка, а освоєння північноаме-
риканського ринку збуту продукції спри-
ятиме розвитку української економіки та 
її виходу на новий рівень, — впевнений 
член правління бізнес-асоціації «Ми — 
херсонці» Дмитро Козонак. — Зараз ми 
шукаємо партнерів для голопристансь-
кого підприємства, яке створило ноу-хау 
світового масштабу — перше у світі нано-
добриво у гранулах. Його унікальність 
полягає у здатності позитивно впливати 
не лише на рослини, а й на ґрунт, який 
завдяки цьому відновлюється.
 Нагадаємо, раніше Херсонщина пер-
шою в Україні стала експортувати до Єв-
ропи дорогий індійський шафран місце-
вого виробництва, кавуни, дині, а також 
часник. Аграрії півдня країни не збира-
ються зупинятися на досягнутому та з 
часом розширять перелік смачної про-
дукції, яку з задоволенням купують в 
ЄС. ■

■ЮВІЛЕЙ

Храм фольклору 
Третій Президент Віктор Ющенко подарував незвичайному 
театру обрус із сумського Полісся і рушник із Чернігівщини

■

Київський академічний театр українського фольклору 
«Берегиня» вражає.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
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ІНФРАСТРУКТУРА

Дорога — хоч яйце коти
На Черкащині відремонтували шляхопровід за 595 млн. грн.

■
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ОЦІНКИ

Тариф 
«Енергоатома». 
НКРЕКП грається 
з вогнем
Енергетичний регулятор збирається 
встановити невиправдано низькі 
тарифи для державних атомних 
електростанцій. Програють українці, 
виграє 
Ахметов
Вікторія ВОЙЦІЦЬКА, 
народний депутат, 
«Самопоміч»
(Інтернет-видання 

«Українська правда. 

Економічна правда»)

 Днями Нацко-
місія, що здійснює 
державне регулю-
вання у сферах енер-
гетики та комуналь-
них послуг, затвер-
дить тариф для «Енергоатома» на 2019 рік.
 Як стало відомо, при інфляції 7,4% тариф буде збільше-
но «аж» на 2,5%.
 При розрахунку тарифу для «Енергоатома» НКРЕКП ке-
рувалась такою логікою.
 Ядерне паливо? Нащо ядерне паливо атомникам?
 Ключова складова — постачання свіжого і вивезення від-
працьованого ядерного палива. За планами НКРЕКП, на па-
ливо у 2019 році може не вистачити близько 2 млрд. грн. Та-
ким чином, стає можливим  дефіцит ядерного палива для 
АЕС. З’являється вірогідність зупинки одного або кількох 
атомних енергоблоків.
 Зупинені потужності АЕС доведеться заміщати дорогою 
енергією теплових електростанцій, а це катастрофа для ки-
шень громадян.
 Українська атомна енергія — одна з найдешевших у 
світі. Натомість, за даними Powering down coal центру 
Carbon Tracker з Великобританії, енергія технологічно за-
старілих та екологічно шкідливих ТЕС України найдорож-
ча на планеті.
 Основна причина завищених тарифів українських ТЕС, 
більшість яких належить Ринату Ахметову, — корупцій-
на формула «Роттердам+». Саме через неї усі ми сплачуємо 
своєрідний корупційний податок Ахметову — 15 млрд. грн. 
на рік.
 Таким чином, зменшення частки енергії державних АЕС 
і збільшення частки енергії ТЕС у нашому споживанні — це 
наші додаткові мільярдні витрати. Виходить, що в кишені 
Ахметова потрапить ще більше грошей українців.
 Станції потрібні запчастини? Обійдуться!
 Регулятор не передбачив у тарифі 1,2 млрд. грн. на зап-
частини, пристрої та матеріали для «Енергоатома». Якими 
можуть бути наслідки?
 Відсутність на складах АЕС якоїсь невеличкої запчасти-
ни може призвести до зупинки енергоблока. Добре, якщо ця 
зупинка буде плановою, а якщо відсутність складових при-
зведе до аварійної ситуації? Хто за це відповість?
 Зупинка енергоблока і його запуск — тривалий процес. 
Протягом днів або тижнів українцям доведеться витратити 
свої гроші на дорогу теплову енергію Ахметова, що заміщу-
ватиме потужності АЕС.
 Відремонтувати обладнання? Нечуване марнотратство.
 НКРЕКП не врахувала значну частину пропозицій атом-
ників щодо капітальних вкладень у далеко не нове облад-
нання. Також не буде профінансовано обслуговування кре-
дитів, які змушений залучати «Енергоатом» в умовах регу-
лярного дефіциту обігових коштів.
 Підвищити зарплати? Нікуди працівники не дінуться.
 Найнижчі у світі зарплати українських атомників 
НКРЕКП у 2019 році теж не має наміру суттєво підвищува-
ти. Багатомільярдне недофінансування державного «Енер-
гоатома» з року в рік — це один із наслідків схеми «Роттер-
дам+».
 Ахметов, власник застарілої, екологічно небезпечної 
теплової енергетики під контролем НКРЕКП, процвітає за-
вдяки сучасній, безпечній для атмосфери державній атом-
ній енергетиці і коштам усіх українців.
 На що розраховує НКРЕКП? Чого чекає? Соціального 
вибуху в суспільстві? Безпекових інцидентів на АЕС? Чер-
гових крихт зі столу найбагатшого і найбільш аморального 
олігарха країни? Сумні питання. Боюся, відповідей ми не 
отримаємо. Принаймні, найближчими місяцями. ■

■

Квітослава ЩАСЛИВА

Оплески Леніну і Сталіну, чер-
воні прапори на параді до Дня 
незалежності, українські актори 
в образах малоросів в російсь-
ких серіалах, українські книжки 
та іграшки — незатребувана рід-
кість, на радіохвилях панує росій-
ський шансон, а на телеекранах 
— російська пропаганда. Це не 
кадри з паралельної реальності, 
це — Україна чотири з полови-
ною роки тому. Осягнути пройде-
ний шлях можна, лиш згадавши, 
від чого і скільки ти йдеш.

Російське культурне рабство — 
більше ніколи!
 У залі Львівської опери — по-
над тисяча людей. Усі вони зібра-
лися для того, щоб відсвяткува-
ти визначну дату в українській 
історії — 150 років з дня засну-
вання товариства «Просвіта», 
про що «УМ» учора повідомля-
ла. Колись цей рух був основою 
опору і збереження українсь-
кої культури. Сьогодні — перед 
його учасниками виступає Пре-
зидент. І обіцяє: Україна більше 
ніколи не повернеться до російсь-
кого культурного рабства.
 «За останні роки ми провели 
декомунізацію з масовим леніно-
падом і забороною комуністичної 
партії, винної в Голодоморі, Ве-
ликому терорі, денаціоналіза-
ції та інших злочинах. Кілька 
років тому на державному рівні 
нарешті визнали армію УНР та 
УПА учасниками національно-
визвольних змагань. В 2013 році 
частка україномовних пісень на 
радіостанціях становила близь-
ко 5%! Тепер — 55%, і це навіть 
значно більше, ніж вимагає за-
кон», — заявив Президент.
 Сьогодні ці цифри стали ре-
альністю, хоча ще на початку 
президентства Петра Порошенка 
в них мало хто вірив. Мовні за-
кони і квоти критикували як за 
кордоном, так і всередині краї-
ни — для дискредитації ініціа-
тив, що укріплюють національ-
ну свідомість українців, Росія 
залучила всі потужності своєї 
пропаганди.
 Українські громадяни понад 
двадцять років власним коштом 
оплачували і наближали росій-
ську агресію, підживлюючи не-
безпечний міф про «один на-
род». Загалом, за даними Нацра-
ди з питань телебачення та радіо-
мовлення, тільки за трансляцію 
російських серіалів українсь-
кі телеканали сплачували $300 
мільйонів на рік. Скільки виво-
зили до Москви книговидавці, 
актори та співаки — невідомо й 
досі. Паразитуючи на українцях, 
Росія створила високодохідну ін-
дустрію, яка роками насаджува-
ла ідеї «русского міра». І чинити 
опір цій потужній машині досі не 
наважувався ніхто.
 Нині ж вітчизняне кіно відро-
джується. Одна з найсвіжіших 
стрічок цієї осені встановила ка-
совий рекорд для вітчизняного 
фільму: півтора місяця демонс-

трації, понад 50 мільйонів гри-
вень від продажу квитків і шіст-
сот тисяч глядачів.
 Зростає і розмір державної 
підтримки. Якщо у 2016-му Де-
ржкіно профінансувало 35 філь-
мів, то вже у 2017-му — 47 стрі-
чок. Кінотеатри продали понада 
півтора мільйона квитків на віт-
чизняне кіно. Для порівняння: у 
2011-му в прокат вийшов лише 
один фільм українського вироб-
ництва, який так і не зміг ста-
ти касовим. У 2018-му ж на ук-
раїнське кіно держава виділила 
понад мільярд гривень. За ці гро-
ші планують створити понад 120 
кінострічок.
 «Вітчизняне кіно відрод-
жується, і відроджується воно 
саме українською мовою. Цей 
ренесанс стає можливим завдяки 
фінансовій підтримці держави, а 
також нашим талановитим мит-
цям, режисерам, акторам, які 
отримали можливість для реалі-
зації творчого потенціалу в най-
різноманітніших жанрах», — 
Президент зізнався, що він сам 
є палким шанувальником ук-
раїнського кіно. 

Щеплення від пропаганди 
 Глава держави наголосив: так 
близько до справжньої своєї не-
залежності Україна ще не була. 
«Лише тиждень —  після со-
тень років очікувань і десятків 
років боротьби! — відділяє нас 
від об’єднавчого Собору, на яко-
му буде засновано Автокефаль-
ну помісну українську право-
славну церкву, визнану світо-
вим православ’ям і незалежну 
від Москви. Томос про автоке-
фалію — це ще один Акт прого-
лошення незалежності України. 
Без жодного сумніву, ви всі ро-
зумієте, що автокефалія — це не 
стільки церковне питання, скіль-
ки питання нашої державності, 
незалежності і національної без-
пеки», — заявив Президент.
 У бою не духовному, а реаль-
ному Україну боронить нова ар-
мія — патріотична, добре підго-

товлена, оснащена зброєю і умін-
ням достатнім, щоб стримати 
російську агресію. Вона вже вхо-
дить до числа найкращих армій 
Європи, переходить на стандарти 
НАТО, набуває досвіду й уміння 
перемагати. Хоча ще п’ять років 
тому навіть у війську був вели-
чезний відсоток російських сим-
патиків і агентури, готових будь-
якої миті зрадити присягу і пе-
рейти на бік агресора. А про хо-
роші зарплати, гідне харчування 
і сучасне службове житло в армії 
навіть не мріяли.
 Так само, як і нездійсненни-
ми фантазіями вважали безвізо-
вий режим, Асоціацію з Євросо-
юзом, зону вільної торгівлі та за-
кріплення курсу на НАТО і ЄС в 
Основному законі. Хоча цю ам-
бітну мету — членство в обох аль-
янсах — Петро Порошенко виз-
начив одним із перших пунктів 
своєї президентської програми, 
наголосивши, що лише повно-
цінна євроінтеграція остаточно 
й незворотно гарантує незалеж-
ність від Росії.
 Найпоказовіший результат 
гуманітарної політики країни 
— зміни в освіті. Нині держав-
ною мовою вчаться понад 90 від-
сотків школярів і майже 95 від-
сотків першокласників. Причо-
му найбільш помітне зростання 
кількості перших класів з ук-
раїнською мовою навчання саме 
в тих регіонах, на які кинула 
оком Росія, — на Донеччині, За-
поріжжі, Одещині, Харківщині 
та Херсонщині. Сьогодні ці діти 
отримують найпотужніше щеп-
лення від пропаганди — код пра-
щурів, які сотні років бороли-
ся за незалежність України, за її 
силу і дух.
 Цілком очевидно, що якби по-
передні прем’єри та президенти 
зробили хоча б третину з того, що 
зроблено за останні три роки для 
української мови, відродження 
національної пам’яті й укріплен-
ня національної ідентичності ук-
раїнців, «русскій мір» не мав би в 
Україні жодного шансу. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Без шансів для 
«русского міра» і 
кремлівської пропаганди
Здійснити нездійснене — як Україна відривалася від Москви

■

ДО РЕЧІ 

 Основні кроки Президента в мовній політиці:
 * Запровадження квот для україномовних пісень на радіо — сплеск популярності 
вітчизняних виконавців;
 * Запровадження квот для української мови на ТБ, істотне зростання програм, пере-
дач, серіалів українською;
 * Низка законів для відродження національного кіновиробництва: десятки нових 
фільмів українською;
 * Заборона ввезення пропагандистських книжок із Росії і зростання кількості книжок 
українською мовою; 
 * Новий закон про освіту. Частка дітей, які навчаються українською мовою, переви-
щує 90%;
 * Скасування «мовного» закону Ківалова—Колесніченка;
 * Новий закон про мови в першому читанні;
 * Українську не нав’язують у спілкуванні, але її модність та престиж зростають.

 Основні кроки Президента у політиці зміцнення 
 національної ідентичності:

 * Надання Вселенським патріархом автокефалії Українській церкві; 
 * Декомунізація і заборона компартії;
 * Державне визнання  УПА та інших учасників національно-визвольних змагань;
 * Власна політика національної пам’яті та зміцнення ідентичності;
 * Закріплення курсу в НАТО та ЄС у Конституції України;
 * Вихід із СНД та розірвання недіючих договорів «про дружбу» з Росією.

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Нині закінчується передплата на «Україну мо-
лоду» на 2019 рік як за електронною версією Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

 Організація Об’єднаних Націй ухвали-
ла перший глобальний міграційний пакт 
(«Всесвітній пакт за безпечну, впорядко-
вану і регульовану міграцію»). За слова-
ми Генерального секретаря ООН Антоніу 
Гутерреша, цей документ «має запобігти 
стражданням та хаосу, пов’язаним iз міг-
рацією». Він додав, що пакт спростовує 
міфи довкола цього питання та дозволить 
впливати на міграційну політику країн, 
які є членами ООН.
 Пакт ухвалено під час дводенної між-
урядової конференції ООН, що проходи-
ла 10-11 грудня в Марракеші в Марокко. 
Підписали документ більшість країн — 
164.
 У своїй вступній промові Генсек ООН 
Антоніу Гутерреш переконував делегатів, 
що міграції не лише не вдасться уникну-
ти, вона необхідна більшості розвинених 
країн у зв’язку з падінням народжуванос-
ті та збільшенням тривалості життя насе-
лення. Він також звинуватив противни-
ків пакту в розповсюджені неправдивих 
даних стосовно положень документа. 
 Пакт складається з 54 пунктів. У них 
йдеться, зокрема, про збільшення доступ-
ності та гнучкості методів постійної міг-
рації, зведення до мінімуму негативних 
чинників, що призводять до виїзду з краї-
ни-походження. Документом передбаче-
но також координацію міжнародних за-
ходів щодо зниклих безвісти мігрантів, а 
також зміцнення транскордонної бороть-
би з контрабандою мігрантів та запобіган-
ня торгівлі людьми.
 Основу пакту становлять, окрім кіль-
кох основних орієнтирів, також 23 «цілі 
для безпечної, організованої та легаль-
ної міграції». У них ідеться про більші 
зобов’язання і меншу бюрократію у ви-
падку з легальною міграцією, а також 
кращим забезпеченням мігрантів основ-
ними громадянськими правами. Позбав-
лення мігрантів волі має використовува-
тися лише як крайній засіб, iдеться у тек-
сті угоди. Мігрантам, які отримують доз-
віл на тривале перебування у країнах, слід 
полегшити доступ до соціального захис-
ту.
 Більше конкретики міститься в описі 
заходів, спрямованих на посилення без-
пеки, зниження витрат і бюрократії під 
час здійснення мігрантами грошових пе-
реказів на батьківщину. Деякі експерти 
вважають, що гроші, що їх мігранти пере-
казують своїм родинам на батьківщину, 
є ефективнішим засобом розвитку країн 
третього світу, ніж більшість міждержав-
них проектів у цій галузі. За даними Сві-
тового банку, в 2017 році мігранти пере-
казали до країн, що розвиваються, 466 мі-
льярдів доларів, а цьогоріч ця сума сягне 
485 мільярдів.

 Пакт прийняли після півторарічних 
консультацій та перемовин. Підписа-
ти цей документ відмовились, зокрема, 
Польща, Австрія, Чехія, Болгарія, Сло-
ваччина, Латвія, Швейцарія, Австралія, 
Італія, Ізраїль, Угорщина та Сполучені 
Штати, які вийшли з переговорів iще на 
стадії розробки угоди. У Бельгії це пи-
тання спричинило урядову кризу. Пар-
тія «Новий фламандський альянс» при-
грозила вийти з урядової коаліції, якщо 
прем’єр-міністр поставить свій підпис під 
міграційним пактом ООН. Лідери вище-
згаданих країн пояснюють відмову від 
пакту тим, що документ шкодить суве-
ренітету їхніх держав. Противники пак-
ту переконані, що пакт матиме зворот-
ний ефект: не зменшить міграцію, а ста-
не заохочувальним чинником, що спри-
чинить збільшення потоку нелегалів у 
розвинені країни. 
 Україна також не підписала мігра-
ційний пакт ООН. Офіційний Київ пояс-
нив рішення наразі утриматись від при-
єднання до угоди з огляду на велику кіль-
кість внутрішніх переселенців, про що в 
понеділок, 10 грудня, повідомила прес-
служба Міністерства закордонних справ. 
МЗС нагадало про збройний конфлікт на 
Донбасі, внаслідок якого приблизно пів-
тора мільйона українців стали вимушени-
ми переселенцями. «Враховуючи викла-
дене, Україна розгляне можливість при-
єднатися до Глобальної угоди про безпеч-
ну, впорядковану і легальну міграцію на 
іншому етапі за сприятливих обставин», 
— йдеться в повідомленні.   
 За цією офіційною стороною медалі є 
й інша. За півтора року спроб вирішити 
міграційну кризу всередині ЄС, окрім ін-
ших варіантів, обговорювалась зокрема 
можливість створення на сході Європи, за 
межами ЄС, своєрідного емігрантського 
«чистилища», звідки б нелегали подава-
ли заявки на дозвіл на проживання в краї-
нах ЄС, а відповідні органи ЄС відбирали 
б з них тих, хто дійсно зазнав пересліду-
вань на батьківщині, чи тих, хто виявить-
ся корисним на ринку праці ЄС. Не важ-
ко здогадатись, що Росія і Білорусь відмо-
вляться від ролі «емігрантського відстій-
ника», Молдова занадто маленька для 
цього, а Туреччина вже вщент переповне-
на мігрантами. Залишається Україна, яка 
з огляду на економічну скруту може спо-
куситись обіцянками фінансової допомо-
ги ЄС і погодитись на роль «відстійника». 
Наразі вистачило розуму не потрапити у 
таку пастку. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Страхові внески у Польщі сплачують понад 440 тис. українців 
 Українці пускають коріння в Польщі. Приблизно 587 тис. іноземців iз понад 170 держав сплачують страхові 
внески до Закладу соціального страхування (ZUS) у Польщі. Найбільшу групу застрахованих іноземців станов-
лять громадяни України. Згідно з дослідженням ZUS у місті Ополє, внески на рахунок польського страховика 
сплачують понад 441 тисяча громадян України. При цьому йдеться переважно про молодих людей, для яких 
Польща може стати новою батьківщиною. Серед іноземців у Польщі переважають люди працездатного віку. 
За даними ZUS, друга після громадян України найбільша група іноземців, котра сплачує страхові внески, — 
це громадяни Білорусі (33,6 тис.). На наступних місцях: громадяни В’єтнаму (8,1 тис.), Молдови (7,3 тис.), Росії 
(7,3 тис.), Грузії (5,9 тис.), Індії (5,5 тис.), Китаю (4,9 тис.), Румунії (4,6 тис.) та Італії (4,4 тис.).

Космічний зонд вийшов у міжзоряний простір 
 Удруге за всю історію рукотворний об’єкт досягнув міжзоряного простору, повідомляє агенція НАСА. 
Космічний зонд Voyager 2 вийшов за межі геліосфери — захисної оболонки з частинок і магнітних полів, ут-
вореної Сонцем. Його зонд-близнюк Voyager 1 досягнув цієї межі у 2012, але Voyager 2 оснащений прилада-
ми, які передаватимуть перші дані про природу цього входу до міжзоряного простору, вважають учені. За 
даними НАСА, зараз Voyager 2 перебуває на відстані близько 18 мільярдів кілометрів від Землі. Члени місії 
все ще тримають із ним зв’язок, однак сигналу потрібно 16,5 години, щоб подолати шлях від зонду до Землі. 
Для порівняння: сонячне світло сягає Землі за вісім хвилин. Донедавна простір навколо Voyager 2 був запов-
нений плазмою, джерелом якої є Сонце. Потік цієї плазми називається сонячним вітром і формує геліосфе-
ру. Інструмент PLS обчислює вміст плазми, щоб визначити швидкість, щільність, температуру і тиск соняч-
ного вітру. Як повідомляють у компанії, 5 листопада інструмент PLS на борту Voyager 2 зафіксував стрімке 
зниження швидкості сонячного вітру. З того моменту потік плазми навколо зонду більше не фіксувався, і це 
дало науковцям підстави бути впевненими, що він вийшов у міжзоряний простір. 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Екс-міністр фінансів, а зараз очільник Рахункової 
палати Росії Олексій Кудрін висловив думку, що його 
країна опинилася в подібній ситуації, як свого часу 
СРСР. «Наша влада не змогла звільнитися від совєт-
ського менталітету», — таку заяву пан Кудрін зробив 
на відкритті Загальноросійського громадського фо-
руму. Він переконаний, що Росії, яка була раніше Ра-
дянським Союзом iз певними амбіціями, ідеологією, 
ії роллю, зараз «дуже важко перебудовуватися».За 
словами голови Рахункової палати, СРСР розвалив-
ся через недосконалу модель розвитку своєї еконо-
міки і політичної системи, через внутрішні проблеми. 
«Тому сьогодні, якщо ми не будемо приділяти увагу 
знову внутрішнім причинам — факторам нашого ус-
пішного розвитку, якщо ми не побачимо цього і вчас-
но не звернемо на це увагу, ми знову зазнаємо по-
разки. В цьому сенсі успіхи в зовнішній політиці, які 
іноді пропонуються як наше повернення до кола про-
відних країн — це деяка ілюзія, яка деякий час може 
підтримуватися», — підкреслив Кудрін. Серед фак-
торів, що сприяють розвалу Росії, він назвав залеж-
ність державного бюджету від нафти і газу, щораз 
жорсткіші санкції, які відтинають країну від сучасних 

технологій, та застарілий ринок праці.
 Заява Кудріна викликала агресивну реакцію се-
ред росіян у соціальних мережах. Там його обізва-
ли «мерзенним песимістом», «казкарем», «чмом» і 
«дурнем» та закликали посадити його до в’язниці.
 Водночас професор Вищої школи економіки Ан-
дрій Заостровцев цілком солідарний із паном Кудрі-
ним. Експерт звернув увагу на існування в Російській 
Федерації регіонів, які не зінтегрувалися з Москвою. 
«Це території, які лише формально є частиною Росії, 
проте етнічно, економічно і ментально вони жодним 
чином не вкомпонувалися у Федерацію», — сказав 
професор Заостровцев. Науковець пояснив, що де-
які регіони залишаються при Москві лише тому, що 
їх тримає сильна рука Кремля. ■

УГОДИ

Куди біженця ноги понесуть... 
Частина країн-членів ООН не підтримала пакт про 
міграцію, Україна також

■

ЦИФРА

 За даними ООН, 2017 року число міжнарод-
них мігрантів сягнуло позначки в 258 мільйонів 
(тобто трьох відсотків населення планети), що на 
14 мільйонів перевищує дані за 2015 рік.

■

У пошуках кращої долі мігранти готові ризикувати життям. 
Фото з сайта commons.com.ua.

❙
❙

ПРОГНОЗИ

Від Москви 
до самих 
до окраїн
Глава Рахункової палати 
Олексій Кудрін прогнозує 
розвал Росії

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Путін був агентом «Штазі»
 Німецьке видання «Більд Цайтунг» розкри-
ло факт, що президент Росії Володимир Путін аж 
до падіння Берлінського муру в 1989 році був не 
тільки офіцером КДБ, а й також агентом караль-
ного комуністичного органу таємної поліції у Ні-
мецькій Демократичній Республіці — «Шта-
зі». Газета наводить документи, що підтверджу-
ють це. В архіві документів колишньої таємної 
комуністичної поліції «Штазі» у Дрездені знай-
дено посвідчення, видане в 1985 році Міністерс-
твом державної безпеки в НДР на прізвище майо-
ра Володимира Путіна. Щоквартально посвідчен-
ня продовжували. Це означає, що нинішній пре-
зидент РФ Путін був, ймовірно, активним агентом 
«Штазі». Голова Управління з питань матеріалів 
Державної служби безпеки в НДР у Дрездені 
Кондар Фельбер зауважив, що дотепер ніхто не 
знав про те, що агент КДБ Путін мав також по-
свідчення «Штазі». У Москві визнали, що пос-
відчення може бути справжнім. «Під час існуван-
ня Радянського Союзу КДБ і «Штазі» були пар-
тнерськими службами, і тому не потрібно виклю-
чати існування такого посвідчення», — заявив 
речник Путіна Дмитро Пєсков. 

■



6 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ГРУДНЯ 2018 ЕКОНОМІКА

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Уже котрий день держава Україна пере-
буває у тремтливому очікуванні черго-
вого траншу Міжнародного валютного 
фонду. Транш для нас — надзвичайно 
важливий, адже з одного боку він га-
рантує безпроблемне входження у 2019 
рік, на який припадають пікові зовніш-
ні виплати. З другого боку, транш має 
частково і геополітичне значення, де-
монструючи, що Україна не випала з 
діалогу із Заходом навіть у момент за-
провадження воєнного стану і що наші 
партнери підтримують нас, — надто у 
чергових траншах від інших фінансових 
установ.
Позитивне очікування мало вкрай спри-
ятливий вплив на курс національної ва-
люти, яка останнім часом укріплюється 
— попри всі негативні прогнози щодо 
впливу воєнного стану на українську 
економіку.

МВФ: назагал ми задоволені… 
 Своє слово МВФ має сказати вже 
за тиждень. За повідомленням Фонду, 
його правління 18 грудня проведе засі-
дання, на якому обговорить співпрацю 
з Україною. На зустрічі посадовці пла-
нують обговорити нову програму спів-
робітництва з Україною — stand-by — і 
скасування програми розширеного фі-
нансування, яка розпочалася в березні 
2015 року.
 Як відомо, на початку грудня Кабі-
нет Міністрів України схвалив проект 
меморандуму про співпрацю між Ук-
раїною та Міжнародним валютним фон-
дом. Тепер чотирнадцятимісячну про-
граму має затвердити Рада МВФ.
 Йдеться про часткове затягуван-
ня процесу, адже раніше вважалося, 
що транш має надійти до Києва вже за 
кілька днів, — до 15 грудня. За слова-
ми голови Національного банку Украї-
ни Якова Смолія, кошти на нашому ра-
хунку мають з’явитися за десять днів 
до католицького Різдва, яке, як відо-
мо, відзначають у Європі 25 грудня. 
Суму траншу Смолій не уточнив, про-
те зазначив, що він допоможе нарости-
ти наші золотовалютні резерви до 19,2 
млрд. доларів. Враховуючи, що сьогод-
ні вони становлять 17,8 млрд. доларів, 
можна припускати, що сума позики від 
Фонду становитиме 1,4 млрд. доларів. 
 Отже, наші взаємини з Міжнарод-
ним валютним фондом є зовсім не таки-
ми безхмарними, як намагаються пока-
зати вітчизняні чиновники. Навіть поп-
ри підвищення ціни на газ та ухвален-
ня Державного бюджету на 2019 рік із 
макроекономічними показниками, які 
цілком влаштовували наших креди-
торів. 
 Позитивно відреагували вони і на 
урядову ініціативу щодо середньотер-
мінового бюджетного планування, за-
явивши, що воно допоможе якісніше 
розпоряджатися бюджетними кош-
тами. «Ефективно планувати розви-
ток і держави, і міста в межах одного 
бю джетного року складно, і перехід до 
створення бюджету на період до трьох 
років створює передумови для значно  
ефективнішого використання як кош-
тів держави, так і коштів місцевого са-
моврядування», — наголосив постій-
ний представник МВФ в Україні Йоста 
Люнгман.
 За його словами, з ухваленням цьо-
го рішення Україна приєднується до 
когорти держав, що успішно корис-
туються досвідом середньостроково-
го бюджетного планування, і вона ціл-
ком може скористатися їхнім досвідом, 
в тому числі й  за технічної допомоги 
МВФ. 

НБУ вже рятує долар
 Тим часом Україна не тільки пози-
чає, а й повертає Фонду раніше пози-
чені кошти. За останньою програмою, 
якою ми користуємося із 2014 року, Ук-
раїна виплатила Міжнародному валют-
ному фонду понад 150 млн. доларів. Ос-
танній платіж офіційний Київ здійснив 
3 грудня 2018, виплативши на користь 
МВФ 114 333 750 СПЗ (спеціальна ва-
люта МВФ — «спецправа запозичен-
ня»), курс якого на початок грудня ста-
новив 3,9 тисячі гривень за 100 СПЗ.
 Усього ж Україні доведеться випла-
тити близько 12 млрд. доларів за зов-
нішнім держборгом упродовж най-
ближчих двох років. Голова НБУ Яків 
Смолій наголосив: 2019 рік буде непро-
стим, адже в Україні президентські і 
парламентські вибори, а ще заплано-
вано графік виплат держборгу у вели-
ких обсягах. «І без програми МВФ ми 
не маємо доступу до інших каналів фі-
нансування: грошей Європейського Со-
юзу, Світового банку. Тому пропозиція 
підписати нову програму з МВФ еконо-
мічно обґрунтована», — зауважив він. 
 Вітчизняна фінансова система, схо-
же, ставиться до перспективи отриман-
ня коштів МВФ напрочуд оптимістич-
но: курс гривні залишається стабіль-
ним і навіть відбувається незначне ук-
ріплення валюти. Національний банк 
України вкотре вже зміцнює офіційний 
курс гривні щодо американського дола-
ра, останнє підвищення — на 5 копійок. 
У понеділок на міжбанківських торгах 
котирування гривні до долара встано-
вились на рівні 27,72 — 27,74 гривні за 
долар. 
 На минулому тижні, як відомо, ситу-
ація була такою ж: курс долара до грив-
ні знизився на всіх сегментах валютно-
го ринку на 0,9-1,4%. «Так, із минулого 
понеділка офіційний курс долара США, 

встановлений НБУ, знизився з 28,22 грн. 
до 27,82 грн. (-1,4%). Попит/пропози-
ція долара на міжбанку, за даними ком-
панії «Укрділінг», за цей же час знизи-
лися з 28,140/28,160 до 27,765/27,785 
(-1,3%). Середні курси купівлі/продажу 
готівкового долара в банках за тиждень 
знизились із 28,04/28,29 до 27,80/28,04 
(-0,9%). При цьому спред, тобто, різни-
ця між середнім курсом продажу і по-
купки,  зберігся на рівні 0,9%», — за-
значив аналітик компанії «Альпарі» Ва-
дим Іосуб.
 За його словами, на ринку спостері-
гається зростання продажу валюти з 
боку експортерів з одночасним «стис-
ненням» гривневої ліквідності. НБУ 
довелося навіть вийти в понеділок на 
міжбанк з купівлею валюти, без його 
дій «зелений» коштував би ще менше. 
«Очевидно, що і в секторі готівкової 
валюти переважає пропозиція. Хоча, 
за свіжими даними НБУ, в листопаді 
населення купило готівкової валюти 
(1008,7 млн. доларів) більше, ніж про-
дало (918,2 млн. доларів). Таким чи-
ном чистий попит на готівкову валю-
ту становив у листопаді 90,5 млн. до-
ларів. Можна лише припустити, що ве-
лика частина цього попиту припала на 
кінець місяця, коли після інциденту в 
Керченській протоці були зафіксовані 
панічні скуповування валюти», — ска-
зав Іосуб. Цього тижня, на думку аналі-
тика, ми очікуємо подальше зниження 
курсу долара до гривні. 

Весна із дешевим доларом
 Як відбуватимуться події далі, дум-
ки експертів традиційно розділилися. 
Оптимісти стверджують: надалі, упро-
довж наступних тижнів, гривня зали-
шатиметься стабільною, а наприкінці 
січня знову буде укріплюватися. Пере-
дбачається, що напередодні новорічних 

свят українці продадуть доларів на пів-
мільярда більше, ніж куплять. Це буде 
працювати на зміцнення гривні.
 Як зазначив економіст Михайло Ку-
хар, торік передноворічна девальвація 
гривні була пов’язана з екстреним ос-
воєнням бюджетних залишків. Тоді їх 
утворилося 57 млрд.  гривень, зараз 
— тільки 17 млрд. З цієї причини Ку-
хар очікує, що курс гривні перед но-
вим роком залишиться на рівні 28-28,3 
за долар. Далі ж, на думку економіста, 
можливе невелике «провисання» грив-
ні — на початку січня, проте вже в кін-
ці місяця вона почне зміцнюватися. До 
березня курс може бути вже 26 за дол-
лар. 
 Політична нестабільність, до якої 
можуть призвести президентські та 
парламентські вибори, за словами екс-
перта, не вплинуть на курс валюти. Во-
сени 2019 року, як вважає Кухар, грив-
ня традиційно ослабне, однак до наступ-
ного року її курс навряд чи перевищить 
29,5 за долар.
 Аналітики з рядів песимістів став-
ляться до наших перспектив трохи 
стриманіше. Так, економіст Данило 
Монін стверджує: підсумковий дефі-
цит Державного бюджету-2018 стано-
витиме 60 млрд. гривень. Отже, держа-
ва буде змушена покрити ці витрати. 
Як наслідок, на валютному ринку утво-
риться надлишок гривні, — таким чи-
ном, цілком ймовірно, може повторити-
ся минулорічна ситуація. Тоді, у грудні, 
як ми пам’ятаємо, курс просів з 27 до 28 
за долар і навіть досяг позначки в 28,9 
в січні 2018. Утім після цього почалось  
швидке зміцнення гривні. ■

НАШІ ГРОШІ

Ставка на гривню
МВФ трохи затримує надання Україні чергового траншу кредиту, але це не заважає 
фінансовому ринку: гривня зміцнюється і НБУ навіть рятує від обвалу долар

■

Українці наразі купують більше доларів, ніж продають, але назагал попит на валюту 
залишається невисоким.
Фото з сайта bestobmin.com.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Як пограбувати банк 
 Колишнього голову правління ПАТ «Банк 
Петрокоммерц-Україна» підозрюють у зло-
вживаннях, які завдали фінустанові 8 
мільйонів гривень збитків. Так, працівники 
слідчого управління ГУ НП у м. Києві в рам-
ках досудового розслідування встановили, 
що посадовець банку з метою отримання не-
правомірної вигоди в інтересах сторонніх під-
приємств одноосібно, без обов’язкової згоди 
членів наглядової ради та ігноруючи заборону 
умов кредитування, ухвалив рішення про ви-
дачу компанії «Донецьксталь» багатомільйон-
ного кредиту.
 Екс-посадовцю банку інкриміновано вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 
КК України. Санкція статті передбачає пока-
рання у вигляді штрафу від 150 до 400  не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або арешту на строк до трьох місяців, або об-
меження волі на строк до двох років, з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 
двох років.

ДО РЕЧІ

 Валіза, вокзал, Москва
 Національний банк не бачить перспектив для 
роботи банків із державним російським капі-
талом в Україні. Голова НБУ Яків Смолій на-
голосив, що нещодавнє банкрутство російсь-
кого «Внєшекономбанку» жодним чином не 
впливає на стабільність банківського секто-
ру України, оскільки частка фінустанови ста-
новила близько 0,6% від чистих активів плато-
спроможних банків.
 «На інші банки з російським державним 
капіталом ситуація з ВТБ також не впливає. 
Хоча їхня господарська діяльність частково 
обмежена рішенням суду, проте вони мають 
достатній запас ліквідності», — сказав голо-
ва НБУ.
 На питання журналіста, чи є сенс клієн-
там інших банків з російським державним ка-
піталом нервувати, Смолій відповів: «Кожен 
вкладник самостійно обирає собі банк та оці-
нює відповідні ризики. Зі свого боку, Націо-
нальний банк неодноразово заявляв, що не 
бачить перспектив для роботи банків із де-
ржавним російським капіталом в Україні».
 Як відомо, раніше бізнесмен і екс-керівник 
Дніпропетровської обласної державної ад-
міністрації Ігор Коломойський домігся ареш-
ту активів трьох російських держбанків в Ук-
раїні — Внєшекономбанку, ВТБ і Сбербанку. 
Мета позову — щоб змусити Росію заплати-
ти за експропрійовані в Криму активи на 160 
млн. доларів.

■

■

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 Гривню — у юані
 Національний банк України та Народний банк Китаю поновили двосторонній договір про валютний 
своп — обмін валютами з наступним зворотним обміном за курсами, узгодженими сторонами. Доку-
мент підписано ще на три роки на рівні 15 мільярдів юанів, або 62 мільярди гривень. Угоду підписа-
ли позавчора у Пекіні голова НБУ Яків Смолій та його китайський колега Ї Ґан.
 Це вже третя подібна угода. Термін дії попереднього трирічного договору про валютний своп на 
суму до 54 мільярдів гривень та 15 мільярдів юанів сплив у червні 2018 року. «Китай — це другий 
найбільший торговий партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. 
Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною та Китаєм у 
юанях», — прокоментував Смолій

■
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Упродовж року в Україні стаєть-
ся близько тисячі самогубств, 
десятки тисяч людей праце-
здатного віку змушені терміно-
во шукати хоч якийсь заробіток 
за кордоном. І більшість випад-
ків пояснюється тим, що люди 
взяли мікрокредити та через 
грабіжницькі умови не можуть 
їх повернути... Українці винні 
бандюкам понад 8 мільярдів 
гривень, і це є фінансовим те-
рором, а влада ніби нічого не 
помічає!

Закон є, а порядку немає
 Звернули увагу, скільки 
нині реклами в ЗМІ і на вули-
цях наших міст «позичок до 
зар плати?» Ні, не банки пропо-
нують кредити, а невідомо хто, 
десятки компаній (до речі, біль-
шість зареєстрована в часи Яну-
ковича, а розквітла нині). Та-
кого свавілля фінансових зло-
чинців іще не було за всі роки 
незалежності. Почали ж вони 
грабувати народ завдяки нар-
депам, які ухвалили сумнозвіс-
ний закон «Про споживче кре-
дитування» 2016 року. Нібито 
й добрий закон, передбачає, що 
нам, потенційним позичальни-
кам, кредитори не мають права 
давати договори дрібним шриф-
том, що обов’язковим має бути 
паспорт кредиту (де ви чітко по-
бачите, скільки берете і скільки 
маєте віддати та яка пеня). До 
того ж, пеня не має перевищува-
ти 12,5% облікової ставки НБУ 
за рік. Якщо взяли, приміром, 
5000 гривень і не змогли вчасно 
повернути, то за рік сплатите ці 
5000, відсотки та 1625 гривень 
пені... Але, але, але...
 Закон вийшов зі статтею 3, 
яка фактично нищить україн-
ців, як Великий терор, тіль-
ки — фінансовий. Чому? Бо ця 
стаття зазначає, що дія Закону 
не поширюється на договори, 
укладені терміном до одного мі-
сяця. Саме ця лазівка й спричи-
нила масове створення так зва-
них мікрокредитних установ, 
які й договори всучують най-
дрібнішим шрифтом, і паспорт 
кредиту не надають, і грабіж-
ницькі проценти ставлять (до 
800% річних). А розмір вига-
даної ними пені — просто за ме-
жами здорового глузду — 3,5% 
за добу (або 1275,7% за рік від 
суми позики). Хіба це не відвер-
тий бандитизм? І комісія МВФ, 
яка постійно моніторить наш 
ринок фінансів, чомусь на цю 
обставину геть не зважає. Але ж 
це — вимивання коштів із бюд-
жету катастрофічними темпа-
ми!
 А хто ж дозволяє оцим 
«Швидкоманям», «Башінс-
кім». «Манексам», «Банексам» 
і нема їм ліку... встановлювати 
такі космічні відсотки та роз-
міри пені? Міністерство юсти-
ції! Саме Мін’юст зареєстру-
вав «утихаря» просто бандит-
ське Розпорядження Нацком-
фінпослуг (від 20.07.2017 № 
3238 «Про затвердження ме-
тодики розрахунку загальної 
вартості кредиту для спожива-
ча, реальної річної процентної 
ставки за договором про спо-
живчий кредит»). Цією методи-
кою Нацкомфінпослуг фактич-
но дозволив шахраям встанов-
лювати довільну річну ставку 
за наданий кредит. І сягає вона 
в середньому 700% річних. У 
яких країнах Євросоюзу таке 
можливе? Настільки нам відо-
мо, в Європі кредити надають-
ся максимум під 5% річних. А 
тут — 700-800%. То за що сто-
яв і гибів Майдан? До речі, За-

кон «Про споживче кредиту-
вання» (ст. 2) чітко визначає 
мету Закону: «Метою цього за-
кону є захист прав та законних 
інтересів споживачів і кредито-
давців, створення належного 
конкурентного середовища на 
ринках фінансових послуг та 
підвищення довіри до нього, за-
безпечення сприятливих умов 
для розвитку економіки Украї-
ни, гармонізації законодавс-
тва України з законодавством 
Євросоюзу та міжнародними 
стандартами». То 5% за кредит 
у Європі і 800% в Україні — це 
й є «гармонізація»? Це є грабіж 

населення і сприяння бандитиз-
му, рекетирству, яке останніми 
часами рядиться в тогу так зва-
них колекторських компаній, 
а їхня діяльність законом не ви-
значена. І вони просто терори-
зують зубожіле населення Ук-
раїни, втягуючи його у свої фі-
нансові пастки.

Таких формул у школі не вчать
 Ось погляньте на цю витію-
вату формулу, подаровану шах-
раям «із великої дороги» дирек-
тором департаменту консоліда-
ції нагляду та методології на 
ринку фінансових послуг Нац-
комфінпослуг В. Лонгвінським 
27 липня 2017 р. (а чому Розпо-
рядження підписане не керівни-
ком, а директором департамен-
ту?), і хай прокоментує її док-
тор економічних наук, бо навіть 
кандидат економіки навряд чи 
щось тут уторопає. Отже, читає-
мо пункт четвертий цього Роз-
порядження: «Якщо кредит 
надається на умовах, за яких 
проценти за кредитом нарахо-
вуються на суму залишку за-
боргованості за основним бор-
гом за споживчим кредитом (ті-

лом кредиту), а основний борг 
за споживчим кредитом (тілом 
кредиту) виплачується рівни-
ми частинами або в кінці строку 
дії договору, реальна річна про-
центна ставка розраховується у 
процентах за формулою, де:
 РР — реальна річна процен-
тна ставка за договором;
 ЗВ — загальні витрати за 
споживчим кредитом, визна-
чені згідно з розділом ІІ цієї 
Методики;
 К — загальний розмір кре-
диту, що є сумою коштів, які 
надані та/або можуть бути на-
дані споживачу за договором 

(основний борг за кредитом 
(тіло кредиту));
 Т — строк користування 
споживчим кредитом у кален-
дарних днях. Строк користу-
вання споживчим кредитом ра-
хується від дня, наступного за 
днем надання коштів за догово-
ром споживачеві, до дня повер-
нення такого кредиту (повного 
погашення основного боргу за 
кредитом), передбаченого дого-
вором.
 Щось зрозуміли? А тепер 
поміркуймо, як пересічний по-
зичальник зможе побачити всі 
реальні умови та застороги, що 
випливають з умов договору, 
який йому підсовують спритні 
ділки десятків небанківських 
установ-позичальників. А пас-
порт кредиту вони не надають, 
бо ст. 3 Закону їх від цього за-
вбачливо звільняє.

А гроші чиї?
 Слід зазначити, що біль-
шість так званих «коротко-
стровиків» у договорах про на-
дання кредиту на 3-5 тисяч гри-
вень терміном до 30 днів навіть 
не посилаються на чинне зако-

нодавство (а на підставі чого ук-
ладається договір?) і не вказу-
ють інформацію про включення 
його, позичальника, до Перелі-
ку кредитних посередників. А 
це — пряма вимога правлін-
ня НБУ (Постанова від 08.06. 
2017 р. № 50) «Про впорядку-
вання діяльності кредитних 
посередників у сфері спожи-
вчого кредитування на ринку 
банківських послуг». Зокрема, 
пункт її 13-й гласить: «Кре-
дитний посередник має право 
розпочати надання посередни-
цьких послуг у сфері спожив-
ного кредитування в інтересах 

банку-кредитодавця тільки піс-
ля його включення до Переліку, 
отримання банком повідомлен-
ня (відповіді) від Національно-
го банку з номером запису в Пе-
реліку та оприлюднення бан-
ком-кредитодавцем інформації 
про кредитного посередника на 
своїй веб-сторінці відповідно до 
нормативно-правового акта На-
ціонального банку з питань ус-
тановлення вимог до кредитних 
посередників та їх діяльності у 
сфері споживчого кредитуван-
ня. Банк має зазначити в по-
середницькому договорі поло-
ження абзацу першого пункту 
13 розділу III цього Положення 
щодо моменту набуття кредит-
ним посередником права на на-
дання посередницьких послуг у 
сфері споживчого кредитуван-
ня в інтересах банку-кредито-
давця».
 Переді мною — стос дого-
ворів («Гуртозайм», «Ваша 
копієчка», «Манівсім», «Ком-
паньйон-фікс», «Планета-кре-
дит»...), і в жодному нема по-
силання, від імені ж якого бан-
ку діє така установа і де вона в 
Переліку, визначеному поста-

новою НБУ. То що — «самопа-
ли»? Чи це — навмисне при-
ховування достовірної інфор-
мації? «Мікрокредитори» вда-
ло сховалися, дякуючи деяким 
депутатам Верховної Ради, які, 
напевне їх і «кришують» за ст. 
3 Закону « Про споживче кре-
дитування», яка просто «сві-
титься» своїм злочинним зміс-
том про те, що цей Закон не 
поширюється на договори зі 
споживчого кредитування, ук-
ладені терміном до одного ка-
лендарного місяця. А що це оз-
начає? Що мережі шахрайсь-
ких «мікрокредиторів» (лише 
«Ваша копієчка» має близь-
ко 400 філій в Україні) захоп-
люють у своє павутиння тисячі 
довірливих і зубожілих грома-
дян, котрі не знають, що будуть 
платити до 800% річних відсо-
тків за взяті 3 тисячі гривень, 
плюс пеня до 1000% річних. А 
чому? Бо Закон передбачає за-
хист позичальника в разі про-
строчення ним платежів лише 
тоді, коли він укладає договір 
на термін, більший за 30 днів. 
А «короткостровики», згідно 
з методикою Нацкомфінпос-
луг, яка містить просто кричу-
щі корупційні складові, уже за 
мі сяць стягнуть із вас подвійну 
суму від суми позики та ще й об-
ставлять дзвінками так званих 
колекторів (читай криміналь-
них злочинців, які всупереч 
законодавству про захист пер-
сональних даних телефонують 
рідним, знайомим, співробіт-
никам, «викачуючи» борг), 
хоча позикодавець має діяти 
згідно з договором — або укла-
дати з вами договір на реструк-
туризацію боргу, або звертати-
ся до суду — але аж ніяк не до 
бандюків. Хоча характер діяль-
ності так званих «мікрокреди-
тувальників» якраз і наштов-
хує на думку, що все це — одна 
шобла, це схема кримінально-
го світу України, якому добре 
ведеться під крилом нинішнь-
ої влади.
 І ви ж подивіться, що дієть-
ся у сфері маніпулювання сві-
домістю громадян. Остан-
нім часом «провідні» політи-
ки обговорювали і засуджува-
ли якихось негідників, котрі 
штовхнули ведучу одного з те-
леканалів, а іншу облили яки-
мось кефіром. Звісно, це непо-
добство і такого не має бути. 
Але при цьо му — ні гу-гу, ні 
від кого про глобальну пробле-
му — фінансовий терор україн-
ців, унаслідок чого сталося ти-
сячі самогубств через це... ти-
сячі людей змушені продавати 
квартири, авто, дачі, аби хоч 
якось розрахуватися зі знахаб-
нілою мафією так званих «фі-
нустанов». Пізніше з’явилась 
нова тема тижня — списки «ге-
роїв», котрі потрапили під сан-
кції Росії... А про тисячі людей, 
котрі потрапили в лабети бан-
дитів в Україні через немож-
ливість вчасно повернути мік-
рокредити,— знову ніде ніхто 
нічого.
 У цьому зв’язку прошу вва-
жати цю публікацію офіційним 
зверненням до Кабміну та голів 
профільних комітетів ВРУ: не-
гайно внесіть на розгляд сесії 
парламенту у порядку законо-
давчої ініціативи в числі невід-
кладних законопроект щодо 
зміни статі 3 Закону України 
«Про споживче кредитуван-
ня». Поправка дуже коротка: 
«Дія Закону поширюється на 
всі договори споживчого креди-
тування». Інакше виходить, що 
ви всі — у спілці із цією фінан-
совою мафією, яка розриває Ук-
раїну. І всі ініціативи щодо ар-
мії, мови, Томосу просто блід-
нуть на цьому тлі. Дійте! ■

СХЕМИ

Фінансовий 
терор народу
Які пастки криються за «швидкими кредитами», 
що їх роздають на кожному кроці

■

Мережі шахрайських «мікрокредиторів» захоплюють у своє павутиння тисячі 
довірливих і зубожілих громадян, які не знають, що будуть платити до 800% річних 
плюс пеня до 1000% річних.

Малюнок з сайта wz.lviv.ua.❙
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Консерви на експорт
 Переробка та консервування риби, рако-
подібних і молюсків у січні-жовтні поточно-
го року збільшилося на 13 відсотків порівня-
но з аналогічним періодом 2017-го. Вироб-
ництво промислової рибної продукції зрос-
ло за більшістю товарних позицій. Згідно з 
даними Держрибагентства, за десять міся-
ців вироблено: філе рибного в’яленого, со-
леного чи у розсолі (крім копченого) — 727 
тонн (+23,4%); риби сушеної і в’яленої — 3 
тисячі 298 тонн (+22,3%); оселедців солоних 
— 2 тисячі 607 тонн (+19,1%); риби солоної, 
крім оселедців — 1 тис. 745 тонн (+8,7%); 
лосося тихоокеанського, атлантичного та ду-
найського копченого — 388 тонн (+33,8%); 
риби копченої — 3 тисячі 932 тонни (+0,5%); 
продуктів готових і консервів з оселедця — 
2 тисячі 237 тонн (+60,6 відсотка); продук-
тів готових і консервів із сардин, сардине-
ли, кільки і шпротів — 12 тисяч 501 тонна 
(-2,3%); готових продуктів і консервів з ін-
шої риби — 2 тисячі 806 тонн (-14,2%); го-
тових продуктів і консервів із риби — 9 ти-
сяч 622 тонни (+17,9%); ікри інших риб — 2 
тисячі 656 тонн (+27%). Як повідомляє прес-
служба Держрибагентства, за дев’ять міся-
ців нинішнього року експорт української го-
тової риби в грошовому еквіваленті зріс на 
23 відсотки.

Тернопільщина просить 
зерновозів
 Штаб з оперативного вирішення питань 
логістики у сільському господарстві провів 
виїзну нараду щодо забезпечення безпере-
бійного залізничного перевезення аграрної 
продукції у Тернопільській області. Заступ-
ник міністра агрополітики Віктор Шереме-
та, голова ТОДА Степан Барна намагалися 
знайти разом із представниками Укрзалізни-
ці, аграріями Тернопільщини та керівниками 
промислових підприємств варіанти своєчас-
ного виконання поставок зерна за контракта-
ми. Як відомо, цього року додалося проблем 
із нестачею вагонів-зерновозів, несподіва-
но для аграріїв Укрзалізниця закрила низку 
вантажних зернових станцій в Україні, ство-
ривши колапс у логістиці зерноперевезень. 
Проблему планують вирішити за рахунок 
нових інвестиційних проектів, стимулюван-
ня будівництва нових об’єктів для зберіган-
ня сільськогосподарської продукції. Сільсь-
когосподарські компанії області зібрали цьо-
горіч понад 2,5 мільйона тонн зернових та 
648 тисяч тонн олійних культур, переваж-
на частина яких реалізується за межі регіо-
ну та на експорт. А місткість наявних у ре-
гіоні зерноскладів, токових господарств та 
елеваторів дозволяє зберігати не більше 1,7 
мільйона тонн зерна. При цьому 90 відсотків 
наявних елеваторів базується на колійній ме-
режі залізниці та в основному обслуговуєть-
ся залізничним транспортом.

Не зрубай!
 З першого січня, відповідно до змін, вне-
сених Законом України № 2531 від 06.09.2018 
до статті 65 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення та статті 246 Кримі-
нального кодексу України, адмінштрафи для 
громадян за незаконну рубку збільшуються в 
три і більше разів (255-510 грн.), посадових 
осіб — більше як у десять раз (1 тисяча 275-
2 тисячі 550 грн.). Для громадян та посадо-
вих осіб, які протягом року здійснили пов-
торно незаконну рубку, адмінштрафи збіль-
шуються у два-чотири рази і становитимуть 
510-1020 грн. і 5 тисяч 100-10 тисяч 200 грн. 
відповідно. Штрафи, за вчинені кримінальні 
діяння, зростуть від 15 до 20 разів (17 тисяч-
25 тисяч 500 грн..), на територіях чи об’єктах 
ПЗФ штрафи становитимуть 25 тисяч 500-
34 тисячі гривень. У разі заподіяння тяжких 
наслідків для лісу порушники можуть бути 
позбавлені волі на термін від п’яти до семи 
років. Державне агентство лісових ресурсів 
України запроваджує додаткові заходи з 
охорони хвойних насаджень від незаконно-
го вирубування в новорічний період 2018-
2019 років. Так, у зазначений період дору-
ченно організувати рейдові бригади держав-
ної лісової охорони спільно з працівниками 
Нацполіції та Держекоінспекції, громадсь-
кими інспекторами з охорони довкілля, гро-
мадськістю та представниками ЗМІ для ви-
явлення правопорушників. Штрафні санкції 
за незаконну вирубку новорічних дерев скла-
даються із суми заподіяної шкоди лісу та ад-
міністративного чи кримінального (у разі іс-
тотної шкоди) штрафу. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Лісовій громаді держави та 
господарюючим структурам, 
які використовують у вироб-
ництві деревину, починаючи з 1 
січня 2019 року необхідно буде 
користуватися національними 
стандартами, гармонізованими 
з європейськими, в яких суттє-
во змінені підходи до визначен-
ня розмірно-якісних характе-
ристик у лісоматеріалах. 
 Якщо зараз деревина в Ук-
раїні розподіляється на три сор-
ти (І, ІІ, ІІІ) та має низку сорти-
ментів (призначення), то з 2019 
року її розподілятимуть на чо-
тири класи якості (A, B, C, D), 
як і в європейських країнах. 
Нові національні стандарти, 
гармонізовані з європейськи-
ми, розробляв Технічний комі-
тет України зі стандартизації 
лісових ресурсів ТК 18 «Лісові 
ресурси», а затверджувало ДП 
«Український науково-дослід-
ний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та 
якості». Зокрема, затверджено 
вісім стандартів (ДСТУ EN) кла-
сифікації за якістю для хвойних 
і листяних лісоматеріалів (яли-
на і ялиця; сосна; модрина та 
тис; дуб і бук; тополя; ясен, клен 
та явір), а також класифікації 
за розмірами для листяних та 
хвойних порід. З першого січня 
скасують усі стандарти, розроб-
лені до 1992 року (переважно всі 
міждержавні стандарти), нато-
мість введуть європейські стан-
дарти (EN) або, за відсутності та-

ких, — міжнародні (ISO).
 Оскільки на частину про-
дукції лісогосподарських під-
приємств, не існує ні європей-
ських, ні міжнародних стан-
дартів, частина європейських 
стандартів в Україні не легітим-
на, а деякі чинні в Україні нор-
мативні документи суперечать  
одне одному, наразі уточню-
ють та затверджують ще п’ять 
стандартів та дев’ять Техніч-
них умов. Окрім того, розроб-
лена коригуюча форма на кла-
сифікацію лісоматеріалів (до 
кінця 2018 року), аби макси-
мально полегшити перехід під-
приємств галузі до нової систе-
ми стандартизації. Ця форма 
наближена до реальної класи-
фікації за якістю (згідно з євро-
пейськими стандартами) лісо-
матеріалів різних порід дереви-
ни, що представлені на ринку 
деревинної сировини України. 
Держлісагентство звертає ува-
гу, що під час користування ко-
ригуючою формою, у перехід-
ний період на європейську сис-
тему стандартизації, слід вра-
ховувати, що:
 — у європейській системі 
стандартизації лісоматеріалів 
круглих прийнято 10 груп діа-

метрів, а не звичні для нас 3 
групи;
 — групи діаметрів врахову-
ють лише обмір колод за сере-
динним діаметром у корі чи без 
кори (за домовленістю зі спо-
живачем);
 — принцип класифікації за 
європейською системою стан-
дартизації лісоматеріалів круг-
лих не базується на призначен-
ні сортиментів, а в основі його 
— показники розміру та якості 
колод; більший діаметр і міні-
мальний вміст вад деревини за 
встановленого приросту — ви-
щий клас якості;
 — до класу якості А відно-
сять лісоматеріали найвищого 
класу якості, які у більшості 
походять із нижньої частини 
колоди, з чистою деревиною 
або з незначними вадами, які 
не обмежують її використан-
ня;
 — до класу якості В відно-
сять лісоматеріали середнього 
класу якості, без особливих ви-
мог до чистої деревини та суч-
ками у межах середнього зна-
чення для кожної породи;
 — до класу якості С відно-
сять лісоматеріали нижче се-
реднього класу якості, в яких 

дозволяються ті вади, які не 
значно знижують природні 
властивості деревини, як ма-
теріалу;
 — до класу якості D входять 
лісоматеріали, що не задоволь-
няють жодному з класів якості 
А, B, C, але з яких ще може бути 
отримано пиломатеріали для 
подальшого використання;
 — усі інші лісоматеріали 
круглі, з яких неможливе от-
римання пиломатеріалів для 
загального використання, ма-
ють бути класифіковані, як:
 а) деревина дров’яна для 
промислового використання, 
довжиною 2,0-4,0 метри (ви-
робництва трісок технологіч-
них чи паливного призначен-
ня, розколювання на паливну 
деревину тощо);
 б) деревина дров’яна для 
непромислового використан-
ня, довжиною до 2,0 метрів 
(може бути реалізована фізич-
ним і юридичним особам як па-
ливо).
 Перехід до нової стандар-
тизації зумовлений розвитком 
нових технологій переробки де-
ревини та євроінтеграційними 
процесами в лісовій галузі Ук-
раїни. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Прийнятий минулого тижня Закон 
«Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів» хоч і не забороняє ви-
користання в молочних та кондитерських 
продуктах пальмової олії, але, принаймні, 
дозволяє перевірити її наявність. І зроби-
ти правильний вибір. Іще 15 травня цього 
року Верховна Рада схвалила законопро-
ект Радикальної партії про заборону паль-
мової олії у молочних продуктах. Очіль-
ник партії Олег Ляшко переконав підтри-
мати заборону використання пальмової 
олії в продуктах харчування, незважа-
ючи на спротив багатьох «важковагови-
ків» харчової промисловості, які активно 
використовують її для здешевлення своєї 
продукції. Шантаж значним підвищен-
ням цін на молочні та кондитерські про-
дукти тоді не витримав аргументів Ляшка 
— здоров’я українців та відновлення мо-
лочного тваринництва. На підтримку цієї 
ініціативи Радикальної партії тоді стали й 
далекі від політичної конкуренції фахів-
ці-експерти з якості харчових продуктів. 
Бо планові й позапланові перевірки мас-
ла, шоколадних цукерок та інших молоч-
них і кондитерських товарів, пропонова-
них в українських супермаркетах, засвід-
чили: трансжири на основі пальмової олії 
в них подекуди досягають 40 відсотків! Це 
при тому, що в деяких країнах Євросоюзу 
вони заборонені повністю, а в інших, ло-
яльніших до виробників, дозволена межа 
не перевищує двох відсотків. 
 Досі реальної заборони пальмової олії в 
Україні неможливо було досягти ще й че-
рез відсутність обов’язку чіткого маркуван-
ня харчових продуктів. Новий закон, при-
наймні, цю проблему повинен вирішити. 
Тепер черга за свідомим вибором українсь-
ких покупців. Бо за повну заборону вико-
ристання пальмових трансжирів ще нале-
жить поборотися. Олег Ляшко пояснює, 
чому є таким затятим противником паль-
мової олії: «По-перше, вона провокує важкі 

захворювання серцево-судинної системи. А 
промисловці використовують її для отри-
мання надприбутку. Замість того, щоб ку-
пувати українське молоко, завозять дешеву 
пальмову олію, труять людей. Виробники 
отримують надприбутки, а українці витра-
чають мільярди доларів на лікування. Сьо-
годні Україна посідає перші місця за серце-
во-судинними й онкозахворюваннями, а в 
селі немає корови! Тому ми продовжимо до-
магатися заборони пальмової олії», – каже 
депутат. На думку Ляшка, це дасть мож-
ливість селянам більше заробляти, відно-
вить поголів’я великої рогатої худоби та іс-
тотно поліпшить стан здоров’я нації. Полі-
тик пропонує ввести драконівські штрафи 

для тих, хто труїть українців неякісними 
продуктами харчування.
 Нагадаємо, законопроект 3871 «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо заборони використання пальмової 
олії у виробництві харчових продуктів» у 
першому читанні підтримали 233 народні 
депутати. Документ вводить заборону на 
використання цього інгредієнта у вироб-
ництві харчових продуктів, молока і мо-
лочних продуктів під загрозою високих 
штрафів для посадових осіб підприємств-
порушників — від 20 до 100 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян; за пов-
торне порушення — 100-200 неоподаткову-
ваних мінімумів. ■

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Деревина не дрова
Нові технології переробки — нові критерії якості

■

Корова для Ляшка — священна тварина і здорова альтернатива пальмовій олії.
Фото з сайта infomist.ck.ua.
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ХАРЧІ

Дорого чи здорово?
Поки чекаємо наступного закону, уважно читаємо етикетки

■
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«Важливо мати свою мову...»
 ■ Отче Андрію, якою ви бачите По-
місну церкву? 
 — Це Церква Христова, яка перебу-
ває в певному місці. Для мене це цер-
ковний шлях Православної церкви в 
Україні, що наразі має різні юрисдик-
ції — до того, щоб стати рівноправ-
ною сестрою в сім’ї визнаних світовим 
Православ’ям Церков світу. Це форму-
вання спільної християнської право-
славної ідентичності в Україні: з наши-
ми, українськими ознаками, українсь-
ким колоритом.
 Зрозуміло, що, принаймні на перших 
порах, не буде однієї Православної церк-
ви в Україні. Входження в одну церкву 
всіх існуючих на теренах України гілок 
наразі практично неможливе. Така си-
туація притаманна діаспорі. У Західній 
Європі, США, інших країнах на одній 
території присутні єпархіальні мережі 
різних церков — Грецької, Румунської, 
Російської та ін. Це не ідеальна ситуа-
ція, але вона набагато краща за ту, що 
ми маємо до сьогодні, коли значна час-
тина українського православ’я перебува-
ла в розділенні, була від’єднана від Все-
ленського православ’я, не була визнана 
іншими церквами. І коли об’єднавчий 
Собор відбудеться, це дасть можливість 
великій кількості наших братів і сестер 
у визнаній юрисдикції увійти в спілку-
вання із Вселенською церквою.
 ■ Формування Помісної українсь-
кої церкви, з одного боку, стане запрова-
дженням нової сучасної структури, а з 
іншого — відновленням тисячолітньої 
Київської церкви. Як ви гадаєте, чи має 
вона перебрати на себе турботу про збе-
реження багатющої української христи-
янської культурної спадщини — від ко-
лядок і псалмів до самобутніх храмів та 
іконопису?
 — Важливо мати свою «мову». Чим 
більшою кількістю мов ми, різні наро-
ди, прославляємо Бога у світі, тим ба-
гатшим стає християнське життя зага-
лом. Те ж саме можна говорити про мови 
культури — мистецтва, співу, про літур-
гійну мову, богословську. Мені хотілося 
б, щоб визнана Українська автокефаль-
на православна церква, відкрившись до 
світового розмаїття, берегла свою куль-
туру. 
 Кілька разів мені випало бути в спіль-
ноті Тезе, зустрічатись там із римо-като-
ликами. Їм цікаво дізнаватися про нашу 
традицію. Вони не прагнуть, щоб ми ста-
ли «такими, як вони», а хочуть почути 
— що ми можемо сказати іншим на під-
ставі нашого власного досвіду.
 Важливо, щоб Церква піклувалася 
про свою автентичність. Але не тільки 
про те, як писали ікони раніше, аби ста-
ранно копіювати ці зразки. Або в точ-
ності відродити саме такий спів, який 
побутував тисячу років тому. Традиція 
Церкви до сьогодні є живою. Це озна-
чає, що вона ґрунтується на досвіді по-
передніх поколінь, але водночас до існу-
ючої скарбниці додає актуальне, своє. У 
ХХ столітті серед православних тодіш-
нього Радянського Союзу поширилася 
практика «ксерокопіювання». Копію-

вали ікони, спів, архітектуру, тексти. А 
наші прабатьки не копіювали, а творили 
в руслі традиції. От як річка має постій-
не русло, але в ній завжди нова вода. 

«Щоб Помісна церква не стала 
клоном російської синодальної 
системи...»
 ■ Інформуванню про всі ці проце-
си, напевно, сприяли б ЗМІ, зокрема  й 
церковні. Утім поки що мало інформа-
ції про культурну спадщину, мету Цер-
кви в сьогоденні, її принципи, соціаль-
не служіння. Відомо, що в УПЦ МП є 
набагато більше, ніж у Київського пат-
ріархату, таких засобів інформування. 
Це й телеканал, і різноманітні часопи-
си, інтернет-портали. От, скажімо, те-
леканал «Глас» підтримає Помісну 
церкву?
 — Не впевнений. Телеканал зале-
жить від власника. Утім добре, що він 
не заважає, а натомість популяризує 
українську культуру. Не знаю іншо-
го телеканала, який настільки ж про-
фесійно розповідав би короткими роли-
ками про українську культуру в різних 
її аспектах. Утім якісна інформаційна 
підтримка потрібна, щоб люди розумі-
ли, що відбувається в Церкві та як бути 
християнином у сучасному світі. Якіс-
ний ЗМІ неможливо створити циркуля-
ром церковної влади. Потрібно давати 
дорогу талантам і підтримувати їх.
 Окрім цього, мені хотілося б бачити, 
що Церква осмислюватиме роль вірян, 
— їх іще називають миряни, і потур-
бується про їх належний статус. Бо на 
сьогодні він не визначений: незрозумі-
ло, кого і на якій підставі можна нази-
вати вірянином. Потрібно, щоби сама 
Церква не лякалася відкритості, про-
зорості, бо тільки так вона зможе бути 
дійсно соборною— коли її найбільша 
частина, а саме віряни, знатимуть, ро-
зумітимуть і впливатимуть на те, що 
відбувається в її церковному управлін-
ні та фінансах, від загальноцерковного 
рівня до конкретної парафії. 
 ■ Кажуть, що має бути відроджений 
принцип соборноправності...
 — На мою думку, важливо, щоб По-
місна церква не стала ще одним клоном 
тієї церковної організації, яку маємо 
сьогодні, з усіма її недоліками й боляч-
ками, що йдуть від радянської, і попе-
редньої, російської синодальної систе-
ми. Тоді церква була фактично пере-
творена на таку собі ієрархічну корпо-
рацію, а віряни були позбавлені прав і 
ставали тільки споживачами «релігій-
них послуг». Вони не могли впливати 
на рішення, взагалі не ідентифікували 
себе з Церквою як такою. Адже Церква 
— це спільність ієрархів і вірян разом.
 ■ У ті часи Церква, нібито «відділе-
на від держави», ставала інструментом 
у руках політичної влади...
 — Так ось, хотілося б, щоб Церква 
сьогодні закликала вірян до активного 
осмислення того, чим є спільнота, яким 
чином мають бути побудовані відноси-
ни, починаючи від парафії. Це ж було в 
Київській церкві — виборність духовенс-
тва, виборність єпископату. А потім тут 

були встановлені імперські порядки.
 ■ Можливо, тоді стане звичнішим 
християнське життя поза будівлею цер-
кви? Коли віряни «в миру» засвідчува-
тимуть християнські принципи?
 — Якраз соціальне служіння — це 
сфера, де віряни, не чекаючи рішень 
ієрархів, уже сьогодні багато роблять, 
доводячи, що вони є Церквою. Скажі-
мо, волонтерські рухи. Починаючи від 
Майдану і початку війни, багато пара-
фій, в тому числі і Московського пат-
ріархату (про які, можливо, мало зна-
ють, бо це не дуже висвітлювалось у 
ЗМІ), долучились до підтримки поране-
них, військових, проводили збори кош-
тів, речей, медикаментів. Наша пара-
фія також. Це саме та сфера, де ініціа-
тива йде переважно від вірян.

«Заради єдності довкола Христа, 
кожен має чимось поступитися...»
 ■ Поза тим, є чимало людей, які при-
ходять до церкви, щоб «запалити свіч-
ку», вважаючи, що таким чином вони 
«рятуються від бід»...
 — Це магічне, або ж споживацьке 
ставлення до Церкви. Буває, люди ро-
ками ходять на парафію і при цьому 
не ототожнюють себе з Церквою. Вони 
вважають, що ходять до священика як 
до посередника, який допоможе їм до-
нести свої бажання до Бога і помолить-
ся замість них, а не разом із ними. А бу-

ває, приходять до церкви, щоб «поста-
вити свічку», незважаючи на те, що йде 
Служба і, можливо, варто було б зупи-
нитися і почути, а про що, власне, тут 
говориться? Не варто засуджувати цих 
людей. Шлях людини до Бога різний, і 
часто починається з окружних стежин. 
Поки дійдеш до розуміння Бога — тре-
ба перейти через «чагарники», «пусте-
лю», «болото». Тут важливо, щоб коли 
людина заходить до церкви — Церква в 
особі священиків і освічених вірян гото-
ва була б дати відповідь, засвідчити свою 
віру, пояснити, чим є християнська гро-
мада, ким християнин є на своєму місці 
в житті, у своїй професійній сфері.
 ■ Як майбутній українській Церк-
ві-спільноті зберегти цю свою місію? 
Адже в ній зійдуться дуже різні грома-
ди, і не завжди легко буде налагодити 
конструктивну взаємодію задля голо-
вної мети.
 — Потрібно бути готовими прийма-
ти іншого і прощати. Не сперечаючись 
про другорядні речі. Мені б хотілося, 
щоб ця церква була вільною від націо-
нального фанатизму в будь-якому його 
прояві. Як від російського імперського, 
так і від крайнощів українського фана-
тизму. Адже будь-який фанатизм ста-
вить межі, а в Церкві мають бути всі. 
У Новому Завіті, в Апостольських пос-
ланнях ми зустрічаємо поради прийма-
ти іншого, не сперечаючись про його 
погляди, скажімо, щодо їжі, певних ри-
туалів, які були прийняті в тій релігій-
ній традиції, з якої ця людина прийш-
ла. Є знаменитий вислів, який припи-
сують часом святому Августинові: «У 
головному єдність, у другорядному — 
свобода, в усьому — любов». Хотіло-
ся б, щоб він став девізом для нашої 
об’єднаної Церкви. Бо справді, увій-
дуть до неї громади, багато в чому не-
схожі. Більше того, поза нею, поруч із 
тими, хто увійде до тої Церкви, продов-
жуватимуть життєдіяти чимало інших 
громад. Хотілося б, щоб усі розуміли, 
що то є їхні брати і сестри у Христі. Не 
всі ті, що увійдуть до Помісної церкви, 
зроблять це з благородних мотивів. І не 
всі ті, що залишаться у Московському 
патріархаті, матимуть мотиви негідні. 
Бо в людей різне бачення, різні уперед-
ження й стереотипи, які розділяють. І 
нам, християнам, варто було б прийма-
ти християнина з іншої конфесії як та-
кого і радіти, коли вдається побачити в 
ньому власне християнина.
 Мені розповідали, що в радянсь-
кі часи, коли Церква була пересліду-
ваною, коли православний зустрічав 
баптиста чи католика, то мав велику 
радість, бо вони могли поговорити про 
Христа. Важливо, щоб ми не забували: 
стіни, які є між нами, здіймаються не 
до Неба. Щоб спробували подивитися 
поверх цих стін. І побачити, що хрис-
тияни є в будь-якій церкві.
 ■ Наразі деякі миряни і священи-
ки, що йдуть в Помісну церкву з різних 
юрисдикцій, здається, граються в «пе-
ретягування каната» — хто в ній буде 
важливішим, в кого «більше благо-
даті». Здається, вони хочуть «перемог-
ти» в цій Церкві.
 — Так, я теж таке спостерігаю, сте-
жачи за публікаціями в різних ЗМІ. По-
людськи можу зрозуміти людей, які по-
своєму вистраждали ідею Автокефальної 
церкви. Кожній людині хочеться, щоб її 
зусилля були належним чином оцінені й 
визнані. Але водночас потрібно розуміти, 
що заради спільноти, заради єдності дов-
кола Христа, кожен має чимось поступи-
тися. Своїми амбіціями, певною мірою 
комфорту, своїм відчуттям, що «все вже 
налагоджено». Варто трохи звузити себе, 
щоб увійти в Церкву. ■

РАЗОМ!

Протоієрей Андрій Дудченко: Кожен із нас має звузити 
себе, щоб увійти в Церкву...
Один із прихильників творення Української помісної церкви — про важливість збереження культурної 
автентичності, про інформаційний ресурс нової Церкви та потребу «пам’ятати про головне»

■

Протоієрей Андрій Дудченко.
Фото з сайта preobraz.kiev.ua.
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ДОСЬЄ «УМ»

 Андрій Дудченко
 Народився 1976 року в місті Красний 
Луч (тепер Хрустальний) Луганської обл., 
1997 р. закінчив Київську духовну семінарію, 
2001 р. закінчив Київську духовну академію, 
2017 року закінчив магістратуру Національно-
го педагогічного університету ім. М. П. Дра-
гоманова зі спеціальності «Релігієзнавство», 
нині навчається в аспірантурі на кафедрі 
богослов’я і релігієзнавства.
 1997 року Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Володимир висвятив 
Андрія Дудченка у сан священика. З 1999 ро-
ку до сьогодні о. Андрій є редактором інтер-
нет-журналу кiev-orthodox.org. У 2006-2008 
роках працював головним редактором інфор-
маційного порталу Української православ-
ної церкви «Православіє в Україні» та очо-
лював редакцію інтернет-проектів телекана-
ла «Глас». Автор декількох книг про сповідь 
і Причастя, автор ідеї і упорядник «Молитов-
ника православних вірян».

■

Ярослава МУЗИЧЕНКО

Спасо-Преображенський собор на київських Теремках, де служить про-
тоієрей Андрій Дудченко, першим з-поміж столичних парафій УПЦ (МП) 
став послуговуватися українською мовою в Богослужінні. На стінах цього 
собору — прекрасні мозаїки: київські князі, українські святі. Службу Божу 
тут завершують духовним гімном «Боже Великий, Єдиний, нам Україну хра-
ни», а з дзвіниці опівдні лунає Гімн України. На подвір’ї собору — єдиний 
в Україні пам’ятник Блаженнійшому митрополиту Володимиру (Сабодану). 
На першому поверсі дзвіниці — його невеличкий музей, де відтворено, зок-
рема, митрополичий кабінет. Після короткої екскурсії розмовляємо з бо-
гословом, популяризатором ідеї Помісної української церкви протоієреєм 
Андрієм Дудченком.



Віктор ТЮТЮН
Херсон

 Найпекельніший страх Мос-
кви афористично передав пат-
ріарх Філарет: «Україна йде і 
забирає свою історію із собою!» 
Оця смертельна пропасниця 
тіпає сьогодні Кремлем. Час і 
нам усмідомити: чому?! Тому 
що без України ерефія втрачає 
будь-яке право не на пануван-
ня — на існування. Тому Х...о 
висловився не менш зрозуміло: 
«Єслі Росії нє будєт, зачєм нам 
жізнь?» Вони лякають, що вда-
дуться до харакірі. Брешуть! 
Але знищити світ — готові! 
 Українські розвідники — 
найпрофесійніші. Ви не знай-
дете в глобальних ЗМІ жодно-
го повідомлення про викриття 
«київського Джеймса Бонда». 
Тільки в ерефії «бандерівських 
шпигунів» ловлять, скільки 
схочуть. Це відбувається з про-
стої причини: у Путіна шпи-
гунів не викривають, а при-
значають, як за часів Сталіна 
призначали «ворогів наро-
ду». Тим часом спецслужби 

Московії здавен воюють про-
ти українського народу. Не де-
ржави, не її Збройних сил, не 
розвідки: така вимальовуєть-
ся картина з історичної перс-
пективи — воюють проти ук-
раїнського народу, котрий для 
них то «не існує», то раптово 
з’являється. 
 Остання війна розгорну-
лась у часи УНР та перебуван-
ня УРСР у складі СРСР і заго-
стрюється до кульмінаційного 
вирішального стану в наші дні. 
Побіжно згадаю найкривавіші 
події цього історичного цивілі-
заційного протистояння. 
Вбивство червоноармійцями 
київських студентів під Крута-

ми, розправа військ Муравйо-
ва над киянами, придушення 
всенародного антибільшови-
цького спротиву 1917—1932 
років, Голодомор, винищення 
нашої національної інтеліген-
ції за «радянської влади» (об-
разний мартиролог — «Роз-
стріляне Відродження»), війна 
«вооружённого отряда пар-
тии—КГБ» проти українського 
підпілля та ОУН-УПА, крива-
вий терор митців у 60—70-х ро-
ках минулого століття, ниніш-
ні провокації та вбивства на 
території і за межами України 
та воєнне вторгнення на нашу 
територію й анексія її частини. 
Упокорення України готувало-

ся й у нових обставинах «пере-
стройки», біля смертельного 
одра «Союзу нєрушимого» — 
все те можна прослідкувати 
похвилинно... 
 Однак боротьба зі смертель-
ним ворогом не велася. Спротив 
кремлівській збройній агресії та 
інформаційній війні кволий, як 
для держави. Колись Ігор Лосєв 
сказав на «Радіо «Свобода»: 
«Цих очевидних обставин (ім-
перської сутності РФ. — Авт.) 
не розуміли Кравчук, Кучма,  
(про Януковича взагалі говори-
ти не будемо), що й призвело до 
трагічних подій 2014 року». Ця 
війна готувалась ще з першого 
«демократичного» з’їзду Вєр-

ховного Совєта СССР, продов-
жилась у «рускіх клубах» по 
всій Україні, на «хресних хо-
дах» московських попів і в «рус-
ской вєснє». 
 На «Фейсбуці» прочитав 
у Logvinov Sergey : «Ось чому 
Росії в переході від нової історії 
до нового середньовіччя буде 
належати зовсім особливе міс-
це. Вона швидше народить ан-
тихриста, ніж гуманістичну 
демократію і нейтральну гу-
маністичну культуру. Микола 
Бердяєв». Без «особливого міс-
ця» Заліссю — ну ніяк! Надума-
лися, хай котяться, хоч і «в нове 
середньовіччя». Нам із такими 
виродками не по дорозі. ■

Надія ЦИБЕНЬ
с. Смоляри, Старовижівський район, 

Волинська область

 Доброго дня, шановна ре-
дакціє! Минула осінь, отже, 
час ділитися городніми здо-
бутками. Хочу розповісти про 
один зі своїх найкращих сор-
тів помідорів — Домашній. 
Повірте, про нього є що розка-
зати.
 Серед городніх овочів чи не 
найбільше розмаїття сортів —  
у помідорів. У світі їх налі-
чується вже кілька тисяч. Ко-
жен сорт має свої, тільки йому 
притаманні особливості, чим і 
приваблює до себе закоханих 
у свою справу городників. У 
гонитві за помідорними но-
винками ми готові без вагань 
їхати в інший кінець країни чи 
щогодини виглядати листоно-
шу, чекаючи на довгожданий 
конверт із таким бажаним па-
кетиком насіння. І скільки ра-
дості приносить спостережен-
ня за новим сортом: як він себе 
поводить, як росте, наскільки 
врожайний. Тут навіть слова-
ми важко передати всю гаму 
отриманих почуттів.
 Через мої руки пройшло 
вже декілька сотень сортів по-
мідорів. У городній колекції 
залишаються тільки найдос-
тойніші, що пройшли ретель-
ну перевірку у примхливих 
поліських умовах. Різні сорти 
мені діставались теж по-різно-
му. Із деякими історіями по-
повнення моєї колекції читачі 
вже знайомі. Та є в мене один 
улюблений сорт, який я ніде 
не діставала, але який не про-
міняю на жоден інший. Дістав-
ся він мені, можна сказати, у 
спадок, бо вже десятки років 
беззмінно ведеться у моєму го-
роді й вироджуватись зовсім 
не збирається. Він так і нази-
вається — Домашній. Але ця 
простенька назва анітрохи не 

заважає йому заткнути за пояс 
будь-який інший розрекламо-
ваний сорт помідорів. Бо має 
у своєму послужному списку 
три основні переваги.
 По-перше, за часом дости-
гання Домашній помідор — 
надранній. Моїй сім’ї це дає 
змогу посмакувати ним якнай-
раніше, а фітофторі, навпаки 
— лишається тільки облиз-
нутись та шукати собі більш 
податливі пізніші плоди. По-
друге, кущ у нього низькорос-
лий. Він зов сім не потребує па-
синкування. Це дуже зручно і 
зменшує час догляду: вирос-
тив розсаду, підживив, проса-
пав, полив — от і всі клопоти. 
По-третє, плоди Домашнього 
великі — 250-280 г: узяв одно-
го і наївся. До того ж вони дуже 
смачні та запашні. Це призабу-
та ознака ще з тих часів, коли в 
доборі сортів цінувався не лише 
товарний вигляд, а й смакові 
якості. Салати, сік, консерва-
ція — все з нього виходить на 
«відмінно». Та й урожайність 
у цього сорту дуже висока.
 Не підвів мене Домашній 
з урожаєм і цього року, хоча 
погода в нашому Полісько-
му краї видалась не сприят-
лива. І наїлись досхочу, і кон-
сервацією на зиму запаслись, 
і насіння вдосталь зібрали. За 
традицією, пропоную чита-
чам скромний подарунок — 
безплатно вишлю пакетик на-
сіння цього урожайного сорту 
всім, хто надішле мені заадре-
сований на свою адресу кон-
верт із марками по Україні. 
Мені буде надзвичайно при-
ємно, що мій улюблений сорт 
Домашній зможе порадувати 
таких, як я, захоплених своєю 
справою господарів, у різних 
куточках нашої країни.
Моя адреса: с. Смоляри, Старо-
вижівський район, Волинська 
область, індекс 44425, Цибень 
Надії Василівні. ■

Василь КАЛЧУГІН
Глобине, Полтавська область 

Ви бачили кулі — 12 ес-ем,
Що бетон протинають, мов масло?
А під ними щомиті бійців наших дух,

Непідвладний убивчим металам.
Мужні воїни стримують вдень і вночі
Дику гідру і орди поганські.
Для бійців на війні все на день, все на мить,
Україна ж навіки! Назавжди! ■

Наближення новорічних і 
Різдвяних свят змушує багатьох 
у лихоманці задумуватися: 
де і як? Із ким ви будете 
святкувати найсімейніші свята, 
думаю, вирішили давно, а от 
на інші запитання простіше 
відповісти, знаючи розмір 
свого гаманця. Бо не всім по 
кишені заморські Мальдіви. 
Тож варто звернути увагу на 
своє, рідне. І це не обов’язково 
має бути «розкручений» 
останнім часом (хоч він цілком 
заслуговує на це) Буковель. 
Трохи призабуте Славське на 
Львівщині поступається йому в 
інфраструктурі, проте природа 
і тут, і там однаково чудова, бо 
Карпати — вони всюди Карпати!

РЕФЛЕКСІЇ

«Росія швидше народить антихриста, 
ніж гуманістичну демократію...»
Слова Бердяєва звучать пророче

■

ДОБРА СПРАВА

Домашній помідор — 
поза конкуренцією!
Сама саджу — і вам раджу

■

ПОЛІТПАРНАС

Захисникам Вітчизни

■
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СЕРЕДА, 12 ГРУДНЯ 2018 Я ВАМ ПИШУ...
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По чудо до 
Чудотворця
У столиці відкрили 
резиденцію Святого 
Миколая
Катерина БАЧИНСЬКА

 Подарунки, новорічні ві-
тання, вірші, пісні, веселощі та 
листи. До Дня Святого Мико-
лая залишається трохи більше 
тижня, проте загадати бажан-
ня та попросити у Чудотворця 
про найпотаємніше можна вже 
зараз. Цього року в Києві рези-
денція Святого Миколая роз-
ташована у Великій лаврській 
дзвіниці Національного Києво-
Печерського історико-культур-
ного заповідника. Малеча та до-
рослі мають змогу поспілкува-
тися зi Святим Миколаєм і в са-
мій резиденції написати листа 
та передати його в руки Мико-
лаю або ж надіслати спеціаль-
ною поштою, що розташована 
у самій резиденції. Серед відві-
дувачів дивовижної локації і 6-
річна Іванка. Разом із мамою 
вона прийшла попросити в Ми-
колая про подарунок, який хоче 
знайти під подушкою 19 грудня. 
«Дуже люблю це свято. Бо кож-
ного року отримую подарунок і з 
мамою пишу листа. Різочку ще 
ніколи Миколай не приносив, бо 
я чемна, — хвалиться «УМ» дів-
чинка. — Цього року дуже хочу 
отримати ляльку з колекції, яку 
збираю, та мама сказала попро-
сити Миколая ще про книжеч-
ку, але ляльку хочу більше». 
 Будиночок, де мешкає свя-
тий Миколай, має два поверхи. 
На першому дітвора пише лис-
ти та бавиться в ігри, а вже на 
другому зустрічається із Чудо-
творцем. «Це просто неймовір-
на ініціатива — зробити таку ре-
зиденцію у столиці», — ділить-
ся враженнями з «УМ» Олеся 
Марищук, мама 8-річного Ос-
тапа. «Ми приїхали до родичів 
у Київ. Коли побачили біля лав-
ри дітлахів, вирішили завітати. 
Переконалися, що тут справж-
ня оселя Миколая. Тому напи-
сали листа, поговорили з Мико-
лаєм і отримали справжній но-
ворічний настрій», — говорить 
пані Олеся. 
 Особливістю цьогорічно-
го святкового відкриття рези-
денції Святого Миколая ста-
ло представлення містечка ян-
голів. Це  — міжнародна вистав-
ка авторських ляльок «Янголи, 
ті… що завжди поруч». Презен-
тація проекту спершу відбула-
ся в Тбілісі, а потім завітала до 
Києва. На виставці у Національ-
ному Києво-Печерському за-
повіднику можна буде побачи-
ти роботи близько ста майстрів 
з України, Грузії, Ізраїлю різ-
ної техніки виконання: пап’є-
маше, порцеляна, пластик, тек-
стиль, соломоплетіння, керамі-
ка, валяння, печворк, картини, 
вишиті стрічками та інші. Ок-
ремою експозицією представ-
лено виставкові роботи «Музей 
на крилах» iз міста Кремінне 
Луганської області. Кожен ек-
спонат має свою незвичайну іс-
торію. Цікавою новинкою ста-
не вишитий QR-код резиденції. 
Ще однією родзинкою резиден-
ції буде локація від кіноком-
панії Kazka Production — де-
корації з фільму Тільки Диво / 
Only a Miracle. ■

■

Микола ПАЦЕРА 

 Столиця вже повним хо-
дом готується до зустрічі Но-
вого року. На головній лока-
ції свята — Софійській площі, 
а також на Контрактовій пло-
щі вже монтують ярмаркові 
будиночки та артконструкції. 
А центральні вулиці — Хре-
щатик, Богдана Хмельниць-
кого, Європейська площа, Во-
лодимирський узвіз та інші — 
«приміряють» святкову ілюмі-
націю. Зокрема, нещодавно на 
Володимирському проїзді від-
булося тестове включення гі-
гантських сніжинок, встанов-
лених тут головними органі-
заторами новорічних свят — 
міжнародним етнокультурним 
проектом Folk Ukraine. Про те, 
що ще відбуватиметься на цих 
майданах до та під час святку-
вання Нового року, розповів 
«Україні молодій» його керів-
ник Ігор Добруцький.
 «Цьогоріч святкування роз-
почнеться з Контрактової пло-
щі, — повідомив організатор. — 
Тут встановлена набірна ялинка 
висотою 22 метри, яку прикра-
сять іграшками у стилі відомої 
української народної художни-
ці Марії Примаченко, а також 
кілометрами різнокольорових 
гірлянд. Неподалік лісової кра-
суні розмістяться ковзанки, ко-
лесо огляду, каруселі, льодова 
гірка довжиною 90 метрів, 75 
фотозон, прикрашені також 
іграшками диво-звірів у стилі 
Марії Примаченко, які «розгу-
люватимуть» і по інших тери-
торіях святкування. Також ми 
прикрасимо будівлю Гостинно-
го двору, щоб привернути ува-
гу до цієї історичної пам’ятки. 
За сценарієм же святкового 
дійства, 15 грудня Святий Ми-
колай має припливти на чов-
ні до Поштової площі, де отри-
має символічного ключа, яким 
і відкриє свято. Разом зi своїми 
помічниками — ангелочками, а 
також у супроводі барабанщи-
ків, духового оркестру, ляль-
кових персонажів, які дарува-
тимуть цукерки, він про йде ву-
лицею Сагайдачного, вмикаючи 
на своєму шляху всі ілюмінації, 
а також саму ялинку о 16-й го-
дині, й оселиться у своїй рези-
денції. Свято на Контрактовій 
площі, яке орієнтоване більше 
на молодь, триватиме до 20 січ-
ня».
 Головним же місцем но-
ворічних гулянь традицій-
но буде Софійська площа. Тут 
встановили 27-метрову ялин-
ку, яка цього року вперше ви-
явилася міксованою — скла-
дається з гілок ялин та сосен, 
до того ж, перед самим Но-
вим роком вона повністю змі-
нить свій зовнішній вигляд. 
Прикрашатимуть її гірлянди, 
близько 3,5 тисячі іграшок, 
зокрема й ліхтарики у стилі ар-
ктичних кристалів довжиною 
35—50 сантиметрів, які сві-
титимуться білим сяйвом. До-
повнюватиме ж кольорову гаму 
величне арктичне сяйво, яке 
створюватиметься за допомо-
гою спеціального шестиметро-
вого колайдера, адже свято на-
зивається «Країна північного 
сяйва». Біля ялинки буде вста-
новлено велетенський екран 
довжиною 50 метрів, на якому 

всі бажаючі зможуть привітати 
друзів, столицю чи країну з Но-
вим роком. Окрім нього, у різ-
них місцях розмістять ще 400 
менших екранів, щоб усі гості 
свята могли бачити, що відбу-
вається біля ялинки та на голо-
вній сцені. А подивитися буде 
на що, адже тут виступатимуть 
такі відомі артисти і гурти, як 
Pianoбой, Руслана, ТНМК та 
багато інших, зокрема й са-
модіяльних колективів, — до 
речі, на обох локаціях за пе-
ріод святкування відбудеться 
34 концерти. Також буде вста-
новлена 16-метрова сніжинка, 
по діаметру якої рухатимуть-
ся 12 імпровізованих оленів. 
А навколо пам’ятника Богда-
ну Хмельницькому впродовж 
126 метрів буде рухатися «Пів-
нічний експрес», проїхавши на 
якому, потрібно загадати ба-
жання — і воно збудеться. На 
площі та в прилеглому сквері 
розмістять каруселі, атракціо-
ни, оглядове колесо, фотозо-
ни та інші розваги. Впродовж 
усього свята можна буде пола-
сувати смаколиками українсь-
кої кухні, які готуватимуть тут 
же в невеличких будиночках. 
Запалять же новорічну ялинку 
традиційно мер столиці Віталій 
Кличко та дружина Президен-
та України Марина Порошенко 
19 грудня о 19-й годині.
 Як повідомила директор де-
партаменту культури КМДА 
Діана Попова, нинішні новоріч-
ні свята вперше планують ор-
ганізувати і на Лівому березі 
столиці — біля Національно-
го виставкового центру. Тут ор-
ганізує цікаву локацію відомий 
співак Олег Скрипка зі своєю 
«Країною мрій». Також цікаві 

гуляння відбудуться у парку 
Шевченка, зокрема 12-13 січ-
ня. Тут пройдуть різноманіт-
ні ігри, конкурси, розваги для 
дітей, зокрема й з особливими 
потребами, та соціально неза-
хищених. Як зазначила чинов-
ниця, для них також організу-
ють подарунки та різноманітні 
вистави — загалом їх відбудеть-
ся близько 300, на що місто виді-
лить 6,5 млн. грн. А на Співочо-
му полі комунальне об’єднання 
«Київзеленбуд» влаштує оригі-
нальний фестиваль «Цитрусове 
королівство», який триватиме з 
20 грудня до 7 січня, з власною 
13-метровою цитрусовою ялин-
кою та резиденцією цитрусового 
Санти, а також домівками Гаррі 
Поттера, Рапунцель, Алладіна, 
Робін Гуда, графа Дракули, там-
плієрів тощо. Кожна цитрусова 
будівля сягатиме 3-5 метрів у ви-
соту. Всього для виставки вико-
ристають понад 120 тонн фрук-
тів.
 А ще у програмі будуть ек-
спозиція у кризі, новорічна 
пошта побажань i сувенірні 
крамнички. 
 Традиційно Новий рік від-
значатимуть і на території 
колишньої Виставки досяг-
нень народного господарства 
(ВДНГ), яка є однією з найпо-
пулярніших в Україні — мину-
лого року за зиму тут прийняли 
понад 530 тисяч гостей. Цього 
сезону театралізоване дійство 
«Зимова країна» не тільки по-
вернеться на ВДНГ, а й розши-
рить свої кордони, анонсуючи 
нову концепцію і нові розваги, 
повідомили нам у прес-служ-
бі виставкового центру. Зок-
рема, тут облаштується місь-
ка резиденція всесвітньо відо-

мої фабрики ялинкових при-
крас «Клавдієво», експозиція 
«Льодовиковий період», квест-
павільйон «Дім інтерактивних 
пригод» та «Замок крижаних 
скульптур». Також прем’єрою 
сезону обіцяє стати нова но-
ворічна казка від режисерів-
постановників Костянтина То-
мільченка та Олександра Брат-
ковського «Winterra. Легенда 
казкового краю».
 З уже добре знайомих та 
улюблених киянами і гостями 
міста розваг на зиму на ВДНГ 
знов повернуться: одна з най-
більших у місті ковзанок, яку 
вдень прикрашатимуть тради-
ційні різнокольорові стрічки, а 
вночі — сяючі гірлянди. Крім 
того, працюватимуть драйвові 
тюбінгові гірки та головна каз-
кова домівка — резиденція 
Діда Мороза. Пройде святковий 
ярмарок «Корпорація подарун-
ків», покаже вистави Київсь-
кий театр маріонеток, порадує 
тропічна ферма «Планета мете-
ликів». Відбудеться спеціальна 
серія кінопоказів і квестів від 
«Центру сімейного дозвілля 
Teleport 360» та «Квестманії». 
Працюватимуть контактний 
зоопарк Animal Park та «Краї-
на роботів», галерея 3D картин 
«Трик Арт», екологічно чис-
тий простір для активного сі-
мейного відпочинку KACHELI, 
мотузковий парк на деревах. 
Смачно годувати гостей «Зи-
мової країни» на ВДНГ», як і 
минулого року, будуть теплий 
«Баварський Двір», Hayloft 
Ukrainian BBQ Restaurant, 
кафе «Точка ВДНГ» та тра-
диційний вуличний фудкорт. 
Свята триватимуть із 8 грудня 
до 10 березня. ■

По-перше, це гарно...
Фото з сайта ukranews.com.
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Ой струнка ялинка в нас
Як Київ відзначатиме зимові свята
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Боже, благослови Латвію!
 Гортаючи історичні матеріа-
ли, не важко впевнитися, що 
на розвиток латвійців як наро-
ду величезний вплив мали нім-
ці, які панували на цих землях 
багато століть. А, скажімо, се-
редньовічна карта Європи свід-
чить: південна частина Лівонсь-
кого ордену німецьких хресто-
носців майже збігається з тери-
торією сучасної Латвії. Лише на 
початку XVIII століття ці землі 
відійшли до Російської імперії. 
 «Німці володарювали в 
Латвії 700 років, тож часто да-
вали свої прізвища латишам. 
Мій прадід і дід були рибалка-
ми, тому отримали прізвище Фі-
шерс», — розповідає латвійсь-
кий художник Мікеліс Фішерс.
 Панівна верхівка на зем-
лях Латвії, яку складали німці і 
росіяни, вважала латиську мову 
селянським діалектом. Однак у 
другій половині ХІХ століття, 
коли всі пригноблені народи Єв-
ропи утверджували свою іден-
тичність, латиші теж взялися за 
розбудову національного жит-
тя. Тоді Юріс Алунанс, Август 
Біленштейн та Атіс Кронвальдс 
своєю літературною працею за-
клали міцну основу для розвит-
ку латиської мови. 
 Їхню справу продовжив поет 
Ян Райніс. Він першим висловив 
ідею про незалежність Латвії, за 
що царська влада вислала його 
в російську глибинку. Протягом 
вимушеного вигнання (1897—
1903 рр.) поет переклав «Фаус-
та» Гете (на думку багатьох лі-
тературознавців, це найкращий 
переклад у світовій літературі) 
та твори багатьох світових кла-
сиків. Блискучі переклади Рай-
ніса творчо збагатили латиську 
мову (до речі, вже у незалежній 
Латвії йому довірили пост мініс-
тра освіти країни).
 Поступові зрушення відбу-
валися в усіх сферах суспільно-
го життя латишів. Композитор 
Карліс Бауманіс написав гімн 
«Боже, благослови Латвію!» 
Вперше його виконали в Ризі на 
святі латвійської пісні і танцю 
в 1873 році. Прапор, якого пот-
ребувала нова нація, відновили 
за історичною хронікою 1279 
року, в якій літописець зазна-
чив: «...загін зі 100 вояків-лат-
галів мав червоний прапор із бі-
лою смугою посередині».
 Історія розпорядилась так, 
що після Першої світової вій-
ни маленький народ встояв у 
боротьбі і проти Німеччини, і 
проти Росії — червоної і білої. 
Мрія про незалежність стала ре-
альністю. Однак через 20 років, 
коли Гітлер і Сталін поділили 
Східну Європу, Латвія потрапи-
ла під радянську залізну п’яту.

Чужі на своїй землі
 Прогулянка Ригою навіює 
спокій і відчуття затишку. Вузь-
кі вулички, охайні будиноч-
ки, доглянуті квіти. Здається: 
ти десь на «далекому заході». 
Однак російська мова швидко 
розвіює цю ілюзію. Так, Рига 
— переважно російськомовна. 
Не дивно, що Латвія, маючи 
вагомі здобутки в бага тьох сфе-

рах, найчастіше потрапляє на 
сторінки світових та українсь-
ких медіа через конфлікти з 
росіянами.
 «1935 року росіян у Латвії 
було лише 9%, — пояснює депу-
тат Сейму Латвії Едвін Шноре. 
— Однак під час радянської оку-
пації наша країна пережила ма-
сову еміграцію з Росії. Тоді при-
їхало майже мільйон осіб. Це ба-
гато для країни з населенням 2 
мільйони людей. З часом латиші 
стали лінгвістичною меншиною 
в своїй столиці».
 Окупація почалася 17 червня 
1940 року, коли в Ригу ввійшли 
радянські війська (нині в Латвії 
— це день жалоби). Того ж дня 
нарком оборони СРСР, маршал 
Семен Тимошенко наказав «рі-
шуче взятися за радянізацію 
республіки». Почалася націо-
налізація землі, конфіскація 
підприємств, ліквідація грошо-
вої системи. До травня 1941 ко-
муністи знищили приватну тор-
гівлю, розорили місцеві сільсь-
кі господарства, натомість на-
сильно насаджували колгоспну 
систему. Депортували до Сибі-
ру 50 тисяч чоловік (а після за-
кінчення Другої світової війни 
— ще 55 тисяч). Десятки тисяч 
латвійців емігрували до різних 
країн світу. 
 На анексованих територіях 
Москва сформувала Прибалтій-
ський військовий округ зі шта-
бом у Ризі. А ризький порт став 
одним із найбільших у Радянсь-
кому Союзі. На всі об’єкти заво-
зили переселенців. Поступово 
латиську мову відтіснили на за-
двірки, а латишів на своїй зем-
лі перетворили на екзотичних 
аборигенів, які дивували всіх 
тим, що вперто не хотіли става-
ти «советским народом».
 Розвал СРСР 1991 року від-
новив незалежність Латвії. Од-
нак відразу постало питання 
«Що робити?»: латиші станови-
ли лише 52% населення власної 
країни. У столиці, Ризі, ще мен-
ше — 37%.
 Скажімо, у сусідній Лит-
ві росіян було всього 7 відсо-
тків. Їм усім надали громадянс-
тво, оскільки вони, навіть маю-
чи виборче право, ніяк не загро-
жували незалежності країни. 
Інша справа — 48 відсотків не-
латишів... 
 Аби вберегти країну від пер-
манентного хаосу та зберегти ла-
тишів як націю, нова влада від-
новила Конституцію Першої 
республіки, а громадянство от-
римали тільки ті, хто жив тут до 
1940 року, та їхні нащадки. Ла-
тиську мову проголосили єди-
ною державною. Для переселен-
ців часів СРСР ухвалили досить 
жорсткий закон, який пропону-
вав свідомий вибір: хочеш стати 
громадянином Латвії — склади 
іспити зі знання історії та мови.
 «Багато людей, які опинили-
ся в Латвії за радянських часів, 
сприйняли незалежність Латвії 
нормально і почали вчити мову, 
— розповідає екс-посол Латвії в 
Україні Аргіта Даудзе. — Однак 
велика частина росіян вимагала 
зробити другою державною мо-
вою російську».

 

І хоча вже минуло майже 30 
років після відновлення неза-
лежності, у країні й досі про-
живає 250 тисяч негромадян.

Об’єднана і сильна
 «Ми не готові йти на поступ-
ки щодо державності латись-
кої мови», — не раз повторюва-
ти латвійці. Однак кремлівсь-
кі стратеги, маючи в Латвії 
численну п’яту колону, дума-
ли інакше. Скориставшись де-
мократичним законом про ре-
ферендум, політичний авантю-
рист Володимир Ліндерман та 
кілька російських організацій 
2011 року легко зібрали потріб-
них 10 тисяч підписів для про-
ведення референдуму про на-
дання російській мові стату-
су державної і фактично при-
мусили цілу країну прийти до 
дільниць. «Ми хочемо довести, 
що російська мова в Латвії не 
чужа», — заявив Ліндерман.
 Латиші були шоковані та-
ким нахабством. Група депу-
татів Сейму намагалась зупи-
нити референдум через Конс-
титуційний суд — однак мар-
но: закон довелося виконувати. 
18 лютого 2012 року на багатьох 
дільницях люди вистояли довгі 
черги, щоб проголосувати. Явка 
перевищила 70%. Більше при-

йшло лише в березні 1991-го, 
коли йшлося про вихід Латвії з 
СРСР — 84% населення. Проти 
надання російській мові стату-
су державної висловилися 75% 
учасників референдуму. Кіль-
кість прихильників російської 
майже збіглася з числом росій-
ськомовних громадян з правом 
голосу.
 «Найбільш небезпечним у 
референдумі стало те, що демок-
ратичний інструмент викорис-
тали для розхитування стабіль-
ності у країні, — розповіла Сол-
віта Аболтіня, екс-спікер Сейму 
Латвії. — Мені шкода, що ми 
не знайшли способів зупинити 
процес. Референдум відкинув 
нас кудись назад. У парламен-
ті мої колеги почали демонстра-
тивно говорити російською, те 
ж сталося і з продавцями в ма-
газинах».
 До речі, Володимир Ліндер-
ман не приховує і своїх антиук-
раїнських поглядів. «Переваж-
на більшість росіян у Латвії 
співчувають Донбасу, це для 
мене очевидно», — заявив він в 
інтерв’ю. А далі вже більш від-
верто: «Наш активний елемент 
вже трохи діє і в Луганську».
 Навчені досвідом латись-
кі законодавці 2015 року змі-
нили закон і тепер провести 

подібний референдум надзви-
чайно важко. А щоб раз і на-
завжди покінчити зі спеку-
ляціями, Сейм Латвії в берез-
ні цього року змінив закон про 
освіту: через кілька років нав-
чання в школах у Латвії відбу-
ватиметься виключно латись-
кою мовою. «Наше суспільс-
тво буде об’єднаним, а держава 
— сильною», — пояснив прези-
дент країни Раймондс Вейоніс.
 Традиційно відреагувала 
Москва: «Нововведення при-
зведуть до погіршення відно-
син між країнами», — заявили 
у російському МЗС. Але цілком 
очевидно, що латвійський по-
тяг уже не зупинити. Тим паче, 
що Латвія вчасно встигла захо-
ватися під військову парасоль-
ку НАТО. 
 До речі, 18 листопада у па-
раді з нагоди 100-річчя прого-
лошення Латвійської незалеж-
ності взяли участь 1700 осіб, 
реактивні літаки, вертольо-
ти, танки, самохідні гаубиці і 
протиракетна система Patriot, 
яку публіці показали впер-
ше. Також урочистим маршем 
пройшли військовослужбов-
ці з 20 країн НАТО, передаючи 
«палкий привіт» Росії і нагаду-
ючи — повернення в СРСР вже 
ніколи не буде. ■

ДО ЮВІЛЕЮ

Час за «Лаймою»
100 років незалежності Латвії: що допомогло латишам гідно 
здолати цей шлях, вирватися з-під радянської п’яти і зберегти 
власну ідентичність

■

Зимова Юрмала...❙

Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК (фото авторів)
Київ — Рига — Юрмала

18 листопада маленька Латвія відзначила 100-річчя своєї держав-
ності. У латвійських містах і селах відшуміли традиційні для таких 
подій салюти і паради, концерти і народні гуляння. Нам же вдало-
ся відвідати країну ще під час підготовки до ювілею. Тоді в центрі 
Риги на старовинному годиннику «Лайма» ми спостерігали зво-
ротній відлік часу до історичної дати. 18 листопада о 17.00 (саме 
в цей час 100 років тому Народна рада проголосила незалежність 
Латвійської Республіки) хронометр сповістив, що, попри непрос-
ту (а часом і трагічну) столітню історію, латвійська нація вижила 
і процвітає, а також є повноправним членом світової спільноти. 
Ми ж до ювілею хочемо нагадати нашим читачам ключові події з 
історії Латвії.

Легендарний годинник «Лайма».❙Домський собор у центрі Риги.❙
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 Що показуватимуть? Хар-
ківське Творче об’єднання «Те-
атр 19» — «Звірячі історії», за 
п’єсою сучасного американсько-
го драматурга Дона Нігро, яка 
вперше поставлена на українсь-
кій сцені цим колективом. «Те-
атр 19» хоче бути цікавим, ко-
рисним і потрібним глядачеві. 
Його учасники вважають, що 
альтернативність по відношен-
ню до багатьох традиційних — не 
в епатажності і здивуванні «но-
вими формами», а в цілеспрямо-
ваному здійсненні ідеї ЖИВОГО 
театру. Його творці говорять зі 
сцени про те, що хвилює і зво-
рушує людей «з обох боків рам-
пи». Але кажуть про це не без 
гумору. Режисер — Ігор Ладен-
ко. А «Звірячі історії» — сміш-
ні та зворушливі оповіді Миші, 
Бурундука, Котів, Папуг, Кач-
кодзьоба, Бабуїна та інших тва-
рин. Актори на сцені прожива-
ють їхні історії.
 Колектив театру студії «По-
кликання» в Одесі існує з 2008 
року. Режисер — Пітеров Воло-
димир Олександрович. Пока-
жуть «Ігри» — гостросоціаль-
ну детективну драму, заснова-
ну на реальних подіях. Вистава 
розповідає про непростий під-
літковий вік, коли молоді люди 
вже несуть відповідальність за 
свої вчинки, але ще не до кінця 

це усвідомлюють. За сюжетом, 
на покинутому спортмайданчи-
ку зустрінуться 14-річна юнка і 
четверо хлопчаків, на пару років 
старших за неї. Гратимуться. 
Спочатку наївно і ніби ще по-ди-
тячому. Але чим далі — тим біль-
ше бравади і прагнення перейти 
межу дозволеного. І раптом її пе-
реступають... На лаві підсудних 
усім доведеться усвідомлювати, 
що таке дружба і де закінчуєть-
ся гра  й починається доросле 
життя із відповідальністю за всі 
вчинки. 
 Виставу «Політично нена-
дійний» представить київський 
незалежний «ЧЕсний театр», 
діяльність якого базується на 
кількох загальних принципах: 
українська мова, камерність, ін-
терактив із глядачем, соціаль-

на значимість для українського 
простору. Режисеркою театру є 
Катерина Чепура. На сцені буде 
п’ятеро дівчат, колір пожовкло-
го паперу, стоси книжок і листів, 
вірші, промови, політика і лю-
бов... Любов! Вистава «Політич-
но ненадійний» — про чоловічу 
долю і громадський обов’язок ве-
ликого письменника, поета, пе-
рекладача, фольклориста, публі-
циста, журналіста, чиє прізвище 
знає кожен. Постановкою пробу-
ють показати, що було в душі.
 «Мапа ідентичності / Мова 
ворожнечі» (18+) — це невиста-
ва «Нетеатру» Антона Романо-
ва (м. Сімферополь). Він, режи-
сер, перформер, каже: «У своїй 
майстерні «Нетеатр» я намага-
юся знайти межі театрального 
мистецтва та розширити їх... У 
невиставі «Мапа ідентичності / 
Мова ворожнечі» майже нічого 
не залишилося від театру, але 
перформансом вона теж іще не 
є. Також у невиставі я торкаю-
ся проблем ідентичності в Ук-
раїні». Дійство називають моно-
логом оголеної людини про втра-
ту своєї ідентичності та спробою  
розібратися у причинах власної 

нетерпимості до ідентичності 
інших. У виставі присутня ого-
леність, кров, можлива нецен-
зурна лексика.
 Агентство, яке перетворює 
креативні ідеї, пов’язані з до-
слідженням життя сучасної 
людини в суспільстві, у спек-
таклі сучасного танцю та пер-
формансі, — це про київський 
Black O! Range Dance production. 
Колектив сповідує комплекс-
ний підхід до створення робіт і 
прагне перебувати в полі експе-
рименту. У 2015-2016 році хо-
реограф проекту Антон Овчин-
ников створив і представив два 
сольні перформанси: «Де \ синх-
ронізація» і «Дуель. Соло». Нині 
основний інтерес компанії зосе-
реджений на створенні вистав у 
сценічних і несценічні просто-
рах. У своїх роботах колектив 
досліджує міжособистісні та со-
ціальні відносини в суспільстві і 
намагається мінімізувати межу 
між глядачем і артистом. Пока-
жуть «Дуель. Соло».
 Столичний Театр сучасного 
танцю n’Era Dance Group у своє-
му повному складі дебютував із 
роботою Alpha у квітні 2018-го. 

Її і ставитимуть на фестивальній 
сцені. Alpha була створена Вла-
диславом Детюченком. У ній хо-
реограф досліджує природу до-
мінантності та лідерства у сус-
пільстві. Загалом у своїй твор-
чій діяльності NDG досліджує 
актуальні проблеми сучасності 
через тіло, пластику, рух, голос 
і танець. 
 Ще одна постановка — «Що 
робити в Попасній після шостої 
вечора?» Її представлять театр 
«На лінії вогню» (м. Попасна), 
Театр сучасного діалогу (м. Пол-
тава) та Полтавська філія Сус-
пільної служби України спільно 
з «Нетеатром» Антона Романова 
(м. Сімферополь) та PostPlayТе-
атром (м. Київ). Покажуть на за-
вершення фестивалю недержав-
них театрів «Відкрита сцена».
 Фестиваль засновано за 
ініціативи голови Національ-
ної спілки театральних діячів 
України Богдана Струтинсько-
го з метою підтримки розвитку 
українського недержавного те-
атрального сектору. Відбудеть-
ся за підтримки Департамен-
ту культури Київміськдержад-
міністрації. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Понад двісті років тому ні-
мецький письменник Ернст Те-
одор Амадей Гофман, а ще ком-
позитор, художник, представ-
ник романтизму, вигадав Різд-
вяну історію про безстрашного 
дерев’яного солдатика, який 
ожив в уяві дівчинки. Написа-
ний 1816 року «Лускунчик і Ми-
шачий король» у грудні 1892-
го уперше підкорив глядачів у 
балетній варіації композитора 
з українським корінням Петра 
Чайковського (лібрето француза 
Маріуса Петіпа). Уже багато літ 
без Лускунчика — на театраль-
них сценах і в кіно — не уявляє 
новорічного періоду багато лю-
дей у Європі, Америках й інших 
куточках світу. Тому закономір-
но, що Disney предствив новий іг-
ровий сімейний фільм «Лускун-
чик і чотири королівства». 
 Уже з назви зрозуміло, що 
сюжет різниться від першоосно-
ви. Постановку довірили швед-
ському режисерові Лассе Халль-
стрему, триразовому номінанту 
на премію «Оскар». Автор сце-
нарію — Ешлі Пауелл. 
 Глядач відразу потрапляє у 
неймовірно чаруючий тривимір-
ний передноворічний Лондон 
Вікторіанської Англії і рухаєть-
ся з мудрою Совою у будинок, де 
діти Клара і Фріц намагаються 
зловити мишу пристроєм, який 
працює... за третім законом Нью-
тона. Такі подробиці знає дівчин-

ка-підліток. Вона своїм розумом 
і допитливістю — вся у матір. 
Утім найсумніше, що Різдво сім’ї 
Штальбаум доведеться зустріча-
ти у неповному складі. Марія ще 
встигла приготувати двом донь-
кам та сину подарунки і попро-
сила чоловіка передати їх у пе-
реддень свята. Клара отримала 
витонченої роботи яйце-скринь-
ку без ключа (відразу визначила, 
що там складний для відкриван-
ня циліндричний замок) і запис-
ку «Усе, що тобі потрібно — усе-
редині».
 Батько дітей, незважаючи на 
втрату дружини, намагається до-
тримуватися традицій і збирає ді-
тей на Різдвяний бал. Клара заяв-
ляє: «Я не хочу радіти». Заклики 
«треба повернутися до життя» на 
неї мало діють. Більше зацікав-
лює просто можливість побува-
ти у домі хрещеного, який ство-
рив подароване їй матір’ю яйце. 
Хоча потанцювати з батьком теж 
обіцяє.
 Із балу у помешканні хре-
щеного-майстра Дроссельмейе-
ра Клара потрапляє у чудерна-
цький світ чотирьох королівств: 
снігів, квітів, солодощів і розваг 

(зруйнованих). Першим її там 
зустрічає капітан Лускунчик на 
ймення Філіп. Від нього юнка 
дізнається, що її мати, яку нази-
вають Королевою Марією, ство-
рила цю живу Казку. Тому Кларі 
— особлива шана. Зокрема, і від 
трьох регентів королівств. 
 Найперше шлях Клари про-
лягав через похмуру місцевість. 
«Щоб передати гнітючу атмос-
феру Четвертого королівства, 
ми побудували декорацію страш-
ного лісу в павільйоні студії 
Pinewood, — розповів головний 
художник-постановник філь-
му Гай Хендрікс Діас. — І голо-
вне питання, яке постало перед 
нами, полягало у створенні та-
кого лісу для цієї картини, який 
був би не схожий на жоден ін-
ший. Я вивчав художні альбо-
ми та казки кінця XVIII століт-
тя з ілюстраціями великих майс-
трів, особливо Артура Рекхема, 
британського художника, який 
прославився геніальними ілюс-
траціями до казок братів Грімм 
і Ганса Крістіана Андерсена. Він 
майже завжди малював позбав-
лені крон дерева, старі і висохлі, 
з довгими тонкими гілками, що 

звисають до землі і нагадують во-
лосся. Ми створили свою версію 
таких дерев в нашому лісі».
 «У мене виникла думка, що 
Матінка Коржик повинна жити 
всередині гігантської ляльки-
маріонетки, — каже Діас. — Її 
спідниця приховує просторий 
хол, всередині якого мандрів-
ника підстерігають настирливі 
скоморохи, вистрибуючи один 
з одного. Загалом, це дуже див-
ний світ».

 Навіть скептики визнають, 
що «Лускунчик і чотири ко-
ролівства» вражає декорація-
ми, костюмами, зачісками, гра-
фікою і спецефектами.
 Зйомки «Лускунчика і чо-
тирьох королівств» проходили з 
жовтня 2016 по січень 2017 року 
на студіях South Kensington і 
Pinewood Studios в Англії. Го-
ловна жіноча роль у фільмі діс-
талась Маккензі Фой. Нині уже 
18-річна, американська актри-
са і модель знімається в кіно з 6-
річного віку. (Донині її найпо-
мітнішими образами були ролі 
в фільмах «Сутінки. Сага: Сві-
танок — Частина 2» й «Інтер-
стеллар»). Хрещеного-чарівни-
ка Дроссельмейера зіграв Мор-
ган Фрімен, регентку Карамель-
ку — Кіра Найтлі, а володарку 
зруйновного королівства розваг 
Матінку Коржик — Хелен Мір-
рен.
 Бюджет фільму — 120 млн. 
доларів. Після світової прем’єри 
в останній день жовтня касові 
збори вже перекрили цю суму. 
У кінотеатрах України прокат 
«Лускунчика і чотирьох ко-
ролівств» стартував 6 грудня.
 Варто подивитися цю красиву 
казку з музикою Петра Чайковсь-
кого і вкрапленнями балету на-
віть дорослим, щоб неспішно по-
розмірковувати про найголовні-
ше у житті. А Клара, врешті-
решт, знайде потрібний ключ і не 
без пригод розбереться, хто є хто 
насправді довкола. ■

ПРОКАТ

Лускунчик, яйце і королева Марія
Дісней представив фентезі за мотивами казки Гофмана

■

Клара — Маккензі Фой.
Фото надне B&H film distribution.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

На межі експерименту
У Києві показують вистави недержавних театрів

■

«Політично ненадійний».
Фото надане НСТДУ.

❙
❙

Євдокія ФЕЩЕНКО

У Києві 13-16 грудня проходитиме фестиваль недержавних те-
атрів «Відкрита сцена». Упродовж листопада вітчизняні критики 
та знавці сучасного мистецтва розглядали 40 поданих заявок. У 
результаті експерти сформували програму фестивалю, відібрав-
ши 8 колективів. Запросили тих, хто працює у сфері сучасного 
(contemporary) мистецтва — сучасний театр, сучасний танець, 
мультидисциплінарні та крос-жанрові практики; кому некомфор-
тно у рамках конвенційного мистецтва; яким не байдуже, що буде 
з українським сучасним перформативним мистецтвом завтра; і 
які не бояться торкатися актуальних соціальних чи політичних пи-
тань. 
Фестиваль працюватиме на двох майданчиках у центрі столиці: 
у Культурному центрі «Печерськ» (вул. Московська, 3) та в МКЦ 
імені Івана Козловського, (вул. Хрещатик, 50-б). Діятимуть прак-
тичні майстерні, де обговорюватимуть питання авторського права, 
менеджменту і маркетингу у сфері сучасного мистецтва. На всі 
вісім вистав, у денний і вечірній час, на сцені «Печерська», можна 
потрапити абсолютно безкоштовно за попередньою реєстрацією 
на сторінці у «Фейсбуці» з назвою «Фестиваль недержавних теат-
рів «Відкрита сцена». Вхід вільний».

«Звірячі історії».❙

«Мапа ідентичності / Мова ворожнечі».❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ГРУДНЯ 2018 СМАЧНЕ ЖИТТЯ

Кокосово-горіхове печиво
 Це печиво — з ароматом свя-
та: запашне, ніжне, неймовірно-
го смаку, бо інгредієнти поєдну-
ються в ньому в дивовижному 
сплетінні. Чекати дива — диво-
вижно сплітати — є у цьому все-
таки якийсь зв’язок. 
 Отож треба мати такі інг-
редієнти: кокосова стружка — 70 
г, фундук — 30 г, цукор — 60 г, 
яйце, масло вершкове 82,5% — 
30 г, борошно — 75 г., розпушу-
вач — 0,5 чайної ложки, лимон-
на цедра — за смаком, мигдаль 
— 20-25 шт.
 Фундук подрібнити у каво-
молці. Масло розм’якшити при 
кімнатній температурі. Яйце 
збити з цукром, додати масло, 
подрібнені горіхи, продовжуючи 
збивати. Додати кокосову струж-
ку, цедру, борошно з розпушува-
чем, вимісити до однорідного ста-
ну. Поставити на 1 годину  холо-
дильник. Змочити руки водою і 
формувати невеличкі кульки, за-
горнувши всередину мигдалевий 
горішок. Випікати 10 хвилин 
при температурі 180 градусів. 
 Хай трохи схолоне, і можна 
насолоджуватись!

Символ сімейного затишку
 «Дуже хочу про галету на-
писати. Це така класна річ. Для 
мене це символ сімейного за-
тишку, — каже Оксана. — Дуже 
швидко, просто, бюджетно і 
смачно!»
 Потрібно буде: 160 г вершко-
вого масла 82,5%, 300 г борош-
на, 4 столові ложки холодної 
води, яблуко і груша або лише 
яблука.
 Масло посікти з борошном до 
крихти, додати воду, швидко за-
місити тісто. Покласти на пів-
години в холодильник (хоча як 
дуже не терпиться, то можна й 
одразу, у мене так часто буває). 
Дуже тоненько розкачати тісто. 
Нарізати дольками яблуко і гру-
шу, викласти на галету, трохи 
відступивши від країв. Притру-
сити цукром і корицею, заверну-
ти краї. Випікати 25-30 хвилин 
при 180 градусах. Можна потім 
іще цукровою пудрою притруси-
ти. Виходить дві гарні, справді 
родинні галетки!

Пісочне печиво з джемом
 Пісочне печиво, безперечно, 
також символ домашнього за-
тишку. А з джемом — казковий 
символ, що й треба в ці дні, опо-
виті чудесами. 
 Оксана Дорошенко розпові-
дає, як швидко приготувати ці 
смаколики із запахом цитрин, 
із густим ароматним джемом — 
святкові, настроєві, символічні. 
 Знадобиться: 2 жовтки, 180 г 
вершкове масла 82,5%, 3/4 склян-
ки цукру, 3 столові ложки жирної 
сметани, чайна ложка розпушува-
ча, лимонна цедра, 350 г борошна, 
густий джем, варення.
 Масло розм’якшити при кім-
натній температурі. Жовтки 
розтерти з цукром. Додати мас-
ло, сметану, цедру, збити суміш 
міксером. Всипати половину бо-
рошна, потім розпушувач, потім 
знову борошно. Замісити м’яке 
тісто і покласти на 1 годину в хо-
лод. Розкачати не дуже тонко, 
всередині зробити невеликі за-
глиблення для джему. Покласти 
туди джем. Випікати 10-15 хви-
лин при 180 градусах (орієнтува-
тися на свою духовку).

Фірмовий котелевський коржик
 Ці коржики правильно буде 
не випікати, а творити. Від душі 
зліплені і так само від душі роз-
писані — вони справжнє кулі-
нарне мистецтво! На кожному 
фестивалі, а Оксана бере участь 
у багатьох, де представлені наші 
смаколики, котелевські коржи-
ки у виконанні Оксани з Котель-
ви завойовують особливу увагу. 
Купують їх і шанувальники на-
шої випічки з-за кордону, є на-
віть постійні такі покупці. Отож 
як мінімум треба навчитися тво-
рити цю чудову випічку. 
 За рецептом Оксани, для тіс-
та потрібно: 2 яйця, 100 г мас-
ла вершкового 82,5%, полови-
на склянки цукру, 400 г борош-
на, 2-3 повні столові ложки меду, 
половина чайної ложки кориці, 
какао 20-22%, кероб — по 2 чай-
ні ложки, цедра половини лимо-
на, по чайній ложці темного рому 
Bacardi і лікеру Амаретто, можна 
ще Vanna Tallin original (але це за 
бажанням). Можна інші спеції за 
смаком (кардамон, бадьян, гвоз-

дика), чайна ложка соди.
 Цукор змішати зі спеціями. 
Від одного яйця відділити білок 
(він буде для поливи). Розтер-
ти яйця з цукром, додати масло, 
мед. Поставити на водяну баню. 
Як розтопиться — вкинути соду, 
гарно розмішати. Зняти суміш, 
хай трохи схолоне, приблизно 7 
хвилин, додати борошно, заміси-
ти м’яке тісто. На ніч покласти в 
холодильник. Випікати 6-7 хви-
лин при 180 градусах.
 «А глазур, — каже Оксана — 
я роблю на око. Розмішую видел-

кою білок із цукровою пудрою, 
доки не відчую потрібної мені 
консистенції. Має бути, як гус-
та сметана. Додаю барвник хар-
човий Americolor. Коржики за-
ливати глазур’ю лише на наступ-
ний день, вони мають вистоятись і 
взяти форму. Тому в жодному разі 
не глазурувати одразу після випі-
кання. Глазур теж має обсохнути, 
я ставлю коржики десь на 30 хв. у 
духовку при температурі 40 гра-
дусів, і лише на наступний день 
розписую. Так само роблю глазур 
і насипаю в кондитерські мішеч-

ки. Отож як мінімум процес зай-
має 4 дні. На наступний день за-
пакувати в герметичну упаковку 
— і можна зберігати півроку, бо 
мед і кориця — то є природні кон-
серванти».
 Якраз до свят ми маємо час 
і завзяття творити. Ми, дорос-
лі, також дуже добре знаємо, що 
Святий Миколай є насправді, ми 
ж бачимо його ікони у кожній 
церкві. А якщо Святий є, й дива! 
Дивовижжя у ці передсвяткові 
дні! 
 І смачного! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Чекайте дива від Миколая
Чим потішити малечу на свято — знає Оксана Дорошенко з Полтавщини

■

Святкова випічка Оксани Дорошенко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ми, люди, всі чекаємо дива. Й у ці передсвяткові дні навіть дорос-
лим можна трохи дозволити собі дитячої безпосередності, яка нікуди 
навіть із роками не зникає. І щось дивовижне створити! Приміром, 
спекти те, що раніше не пекли — здивувати і себе, і рідних. 
«У мережі я знайшла відео, де їде святковий поїзд. Кажу синочку 
Серафиму (3 роки 10 місяців), що то Миколай із подарунками їде. 
Щовечора дивимося, як він їде. Щоранку я кладу йому в коробочку 
маленький шматочок шоколаду і кажу, що то невеличкі сюрпризи 
від Миколая, які вночі приносять його помічники. А заодно й пере-
віряють, чи чемні дітки, чи поскладані іграшки», — розповідає про 
своє родинне чекання Святого Миколая Оксана Дорошенко, що з 
Котельви на Полтавщині. 
Оксана не лише вірить у дива, як вона зізналася, а й невтомно 
створює їх власноруч. Каже, що коли прикладаєшся до цього, то 
на кожному кроці тебе чекає диво — велике чи маленьке. Юрист за 
освітою, вона працює в місцевому краєзнавчому музеї, проводить 
історичні розвідки. Засновниця проекту «Котелевський коржик» 
Оксана Дорошенко таки знає, що таке диво. Її неймовірної краси 
розмальовані коржики як гарячі пиріжки розлітаються по світу з 
різних цікавих фестивалів. 
День Святого Миколая родина Дорошенків чекає особливо — є в 
них своя велика таємниця — те, про що вони дружно попрохали у 
Святого. Я впевнена, що цією таємницею стане і наше з вами про-
хання. Оксана до цього дня готуватиме смаколики для Миколая, а 
маленький Серафимко обов’язково допомагатиме мамі. Давайте 
приєднуватися до  чудової родини і випікати таку красу також. Ок-
сана щедро ділиться рецептами своєї давно перевіреної й улюбленої 
багатьма випічки. Трирічному Серафиму подобаються мамині експерименти.❙
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«У наставників чоловічої та жіночої збірних — повна свобода дій. 

Я створюю умови, вони тренують. 
А навесні побачимо результати їхньої роботи».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Несподівана «бронза» Анас-
тасії Меркушиної та Артема 
Тищенка в одиночному «мікс-
ті» та сенсаційне «золото» Юлії 
Джими в індивідуалньій гонці 
— такі підсумки виступу збір-
ної України на першому етапі 
Кубка світу, котрий пройшов у  
словенській Поклюці.
 Без сумніву, саме перемож-
ний фініш Джими в «індивіду-
алці» викликав найбільше по-
зитиву в стані вітчизняних ша-
нувальників біатлону, хоча, за 
словами президента Федерації 
біатлону України Володимира 
Бринзака, особисто для нього 
найбільш приємні враження за-
лишила одиночна змішана еста-
фета, з українським дуетом на 
подіумі.
 Примітно, що, провівши 
підготовку до сезону за індиві-
дуальним планом під керів-
ництвом екс-наставника жіно-
чої збірної України Уроша Ве-
лепця в Словенії, Джима вигра-
ла першу в своїй кар’єрі золоту 
нагороду Кубка світу.
 Щоправда, Володимир Брин-
зак просить не поспішати з ей-
форичними висновками, доче-
кавшись підсумків другого ета-
пу КС. За словами очільника 
ФБУ, підготовка всіх вітчиз-
няних біатлоністів розрахова-
на на один пік фізичної форми, 
котрий має припасти на берез-
невий чемпіонат світу в Остер-
сунді. «Ось коли пройдуть хоч 
би два етапи, або повний три-
местр, ми побачимо тенденції, 
тоді можна буде робити перші 
висновки про підготовку до се-
зону. Цього року ми йдемо на 
один пік у підготовці коман-
ди. Якщо раніше використали 
двопікову систему — грудень і 
головний старт — то зараз пла-
нуємо плавний вихід на опти-
мальну готовність до чемпіона-

ту світу», — розповів Володи-
мир Бринзак у коментарі сайту 
biathlon.com.ua.
 Проте очікувати, що всі ук-
раїнські збірники будуть за схо-
жим сценарієм запрограмовані 
на поточний сезон, думається, 
не варто. У першу чергу це сто-
сується жіночої команди, підго-
товку котрої до офіційних зма-
гань розробляли в трьох різних 
«штабних центрах». Так, тре-
нувальним процесом Джими, як 
уже відзначалося раніше, нині 
опікується словенець Урош Ве-
лепець, котрий після роботи в 
Україні повернувся на батьків-
щину. Учасниця бронзового ду-
ету в Поклюці — Меркушина — 
займається під наглядом свого 
батька. Рештою національної 
команди України опікується 
призначений навесні на поса-
ду старшого тренера російський 
спеціаліст Андрій Прокунін. 
Хоча й тут, схоже, немає повної 
монолітності, адже, приміром, 
сестри Семеренко, як наголошує 
Володимир Бринзак, працюють 
з оглядкою на свого персональ-
ного тренера. «У наставників 
чоловічої та жіночої збірної — 
повна свобода дій. Я створюю 
умови, вони тренують. А навес-
ні побачимо результати їхньої 

роботи», — відзначає очільник 
ФБУ, наголошуючи на тому, 
що головним завданням для жі-
ночої команди є повернення на 
наступний сезон максимальної 
квоти в Кубку світу.
 Поки ж — за підсумками ета-
пу в Поклюці — можна говорити 
про неоднозначність результатів 
жіночої команди, котра поєдну-
вала пристойну роботу на вогне-
вих рубежах із доволі повільним 

ходом. Так, «золото» Джими — 
перш за все, результат її ідеаль-
ної стрільби на чотирьох рубежах 
«індивідуалки». Однак у сприн-
ті, продемонструвавши аналогіч-
ну за точністю стрільбу, на фініші 
Юлія показала лише 20-й резуль-
тат, відставши від переможниці 
гонки, Кайси Макарайнен з Фін-
ляндії, на 1 хв. 15 сек.
 У чоловічій збірній Украї-
ни окремої уваги заслуговують 

результати перших гонок сезо-
ну Артема Прими, котрий усі 
старти в Поклюці завершив у 
«топ-20». При цьому Володи-
мир Бринзак сподівається, що 
най ближчим часом надолужить 
згаяне (через хворобу) і капітан 
команди Дмитро Підручний. 
Так само в штабі збірної очіку-
ють прогресу й від ветерана ко-
манди Сергія Семенова, й від 
молодого Артема Тищенка. ■

БІАТЛОН

Підкорюючи весняний пік
Із двома «подіумами» 
завершили стартовий 
етап Кубка світу 
українські майстри 
біатлонної справи

■

Під час стартових гонок Кубка світу в Поклюці капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна 
скаржилася на не найкраще самопочуття.
Фото з сайта biathlon.com.ua

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Друга поспіль фінальна частина жі-
ночого чемпіонату Європи проходить без 
української збірної, котра до 2016 року 
не пропустила жодного континенталь-
ного форуму. Відтак, з огляду на подіб-
ні розклади, «синьо-жовті» вдруге були 
змушені розпочинати відбір на плане-
тарний форум з групового раунду. Саме 
в ті дні, коли у Франції набирав обертів 
чемпіонат Європи-2018, збірна України 
в Словаччині боролася з господарками, 
командами Косово та Ізраїлю за путів-
ку до «плей-оф» кваліфікації «мундіа-
лю»-2019. Утім, на відміну від поперед-
нього планетарного відбору, коли підо-
пічні Бориса Чижова (так само — у Сло-
ваччині) переможно пройшли перший 
етап кваліфікації ЧС, знову пробитися 
до кваліфікаційного «плей-оф» «синьо-
жовтим» не вдалося.
 Загалом, вихід українських ганд-
болісток до наступного етапу відбору 
опинився під питанням вже на стар-
ті групового раунду, коли команда Чи-
жова в напруженому протистоянні про-
грала словачкам — 36:32. Перегравши 
свого головного конкурента за місце під 
сонцем, господарки «пульки» в подаль-

шому впевнено довели справу до перемо-
ги у квартеті, за що отримали пряму пе-
репустку до «плей-оф» кваліфікації ЧС-
2019. Натомість українська збірна скон-
центрувалася на спробі стати кращою з 
команд із другим фінішним показником. 
Записавши до свого активу переконливі 
перемоги над Косово (44:19) та Ізраїлем 
(35:25), «синьо-жовті» опинились у чис-
лі головних претендентів на статус кра-
щого другого колективу групового відбо-
ру. Проте в останній момент українську 
збірну в цьому контексті, перевершивши 
команду Чижова за показником резуль-
тативності, випередила команда Іслан-
дії. «Синьо-жовті» свій відбірковий тур-
нір завершили з різницею закинутих та 
пропущених м’ячів — «+31», натомість 
ісландки, завдяки мегарозгрому збірної 
Азербайджану — 49:18, підняли анало-
гічний показник до позначки «+36».
 У підсумку, збірній України не вис-
тачило місця серед майбутніх учас-
ників кваліфікаційного «плей-оф» на 
«мундіаль», у фінальній частині котро-
го, до слова, наша жіноча збірна грала в 
2009 році.  При цьому «стикові матчі» 
кваліфікації на ЧС наша збірна рані-
ше ніколи не пропускала. З урахуван-
ням того, що на чемпіонат Європи вос-

таннє українські гандболістки їздили в 
2014 році, загалом, простежується вель-
ми неприємна динаміка.
 Утім, якими можуть бути статистич-
ні показники збірної, коли в Україні вже 
багато років грається скромний за рів-
нем національний чемпіонат, представ-
ники котрого, за незначним винятком, 
не потрапляють до складу головної ко-
манди країни. У недалекому минулому 
був час, коли знані у вітчизняному ганд-
болі особистості, пропонували називати 
жіночу суперлігу, в якій останнім часом 
грає не більше шести клубів, студентсь-
кою лігою. Хоча нині, здається, ігровий 

рівень учасниць ЧУ опустився ще ниж-
че. 
 Утім, не виключено, що головну про-
вину за невдачу української збірної в 
Словаччині, у ФГУ покладуть на її на-
ставника Бориса Чижова. Маючи, біль-
шою мірою, стосунок до чоловічого ганд-
болу, цей досвідчений спеціаліст, схоже, 
так і не зміг знайти спільної мови зі свої-
ми підопічними. Нагадаємо, що в листо-
паді під його керівництвом наші збірни-
ці не змогли перемогти на скромному за 
складом Кубку Турчина. А ще раніше 
провалили відбір на ЧЄ-2018, посівши 
у своєму квартеті останнє місце. ■

ГАНДБОЛ

Безрезультатний підхід
Українські гандболістки знову не потраплять 
на чемпіонат світу, завершивши кваліфікацію 
на «мундіаль»-2019 на першій стадії

■

Жіноча збірна України з гандболу не змогла пробитися до «плей-оф» кваліфікації ЧС-2019.
Фото з сайта handball.net.ua

❙
❙
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 — Люба, ти випадково не 
знаєш де в нас книга «Як прожити 
до ста років?»
 — Я її викинула на смiтник.
 — А навіщо?
 — Свекруха збиралася її про-
читати.

* * *
 Пасажир поїзда:
 — Тут можна курити?
 — Ні.
 — Тоді звідки взялися тут ці не-
допалки?
 — Залишили тi, хто не ставив 
дурні запитання.

* * *
 Чоловік каже дружині:

 — Коли наступного разу говори-
тимеш, скільки тобі років, пам’ятай, що 
між тобою і старшим сином має бути 
різниця хоча б у дев’ять місяців.

* * *
 Водій «маршрутки» випадково 
заїхав на трасу «Формули-1», виграв 
гонку і навіть устиг підібрати двох па-
сажирів.

* * *
Чоловік — дружині:
 — Справжній чоловік повинен хоч 
раз на тиждень не ночувати вдома.
 Дружина не розгубилася:
 — Правильно, щоб іншому 
справжньому чоловікові було де пе-
реночувати.

По горизонталі:
 1. Відомий волонтер, екс-глава 
Луганської ОДА, нині — заступник 
міністра з питань окупованих те-
риторій. 4. Угорський композитор, 
автор оперети «Циганське кохан-
ня». 7. Свобода, звільнення. 8. Ан-
самбль із трьох осіб. 10. Комаха, на 
яку міфічна богиня Афіна перетво-
рила ткалю Арахну за неповагу до 
богів. 11. Знаменитий український 
актор, який переграв у кіно прак-
тично усіх гетьманів. 13. Холодна 
страва із суміші нарізаних овочів 
та інших інгредієнтів. 16. Річка, яка 
протікала у давні часи в Києві і в 
якій, за легендою, хрестили перши-
ми киян. 18. Шведський горілчаний 
бренд. 19. Річка і місто в Киргизії. 
22. Турецький співак, пісні якого пе-
респівували Філіпп Кіркоров та Вік-
тор Павлік. 25. Головний порт Іра-
ку. 26. Верхній чоловічий одяг у 
Стародавній Греції та Римі. 27. Річ-
ка у Франції. 28. Персонаж скан-
динавської міфології, або людина, 
яка в інтернеті свідомо провокує й 
ображає інших, влаштовуючи скан-
дали. 29. Головна думка твору. 
По вертикалі:
 1. Давньослов’янське означен-
ня ворога, що все знищує. 2. Гали-
цька назва гвинтівки часів Першої 
світової війни. 3. Ім’я матері Натал-
ки Полтавки з однойменної драми 

Івана Котляревського. 4. Удар доло-
нею по обличчю. 5. Останній прези-
дент Чехословаччини. 6. Шан-
таж, злочинне заволодіння чужим 
майном із застосуванням насиль-
ства і погроз. 9. Столиця Канади. 
12. Один з учнів Христа, який не 
повірив у його воскресіння. 14. При-
ємний запах. 15. Швидкий біг коня. 
17. Атака судна шляхом зчеплення 
бортів і подальшого рукопашного 
бою. 19. Гірська держава, окупо-
вана Китаєм, яку вважають духов-
ним центром світу. 20. Василь по-
угорськи. 21. Міцний метал, з якого 
робили мечі та шаблі. 23. Північний 
вітер. 24. Незмінний атрибут їдаль-
ні самообслуговування для наби-
рання і перенесення страв.

Кросворд №135 
від 11 грудня
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Славко ФЕРТ 

 Провідний фаховий часопис музичної індус-
трії США та світу «Біллборд» (Billboard) в остан-
ньому числі подав свій щорічний рейтинг «Жін-
ка року», в якому визначився з кращою співач-
кою популярної музики за 2018 рік. Нею стала 25-
річна Аріана Гранде. 
 Природа щедро обдарувала талантом Аріану. Ця 
поп-дюймовочка зростом у 150 см має голос діапазо-
ном у чотири октави. Співала з дитинства. Вперше її 
помітила у віці восьми років під час конкурсу караоке 
на круїзному лайнері відома американська співачка 
Глорія Естефан. І допомогла дівчинці, як могла. Вже 
в 10 років Аріана виступала на професійній сцені, з 15 
років — грала в мюзиклах на Бродвеї. 2011-го підпи-
сала контракт із фірмою грамзапису Republic Records. 
Вела популярне шоу на американському телебаченні, 
яке зробило її відомою. Далі пішли концерти багатьма 
країнами світу. На першому етапі аудиторією Аріани 
Гранде були діти віком 7-12 років. 
 Але разом з успіхами за Аріаною йшли і нещас-
тя. Дівчинка так сильно переживала розлучення 
батьків, що їй знадобилась допомога психоло-
гів. Потім втратила близького друга: стар-
ший від неї лише на рік Мак Міллер — 
співробітник, автор ідей і просто надій-
ний товариш — помер від випадково-
го передозування наркотиків. Світ 
Аріани знову завалився. Прийти до 
тями допоміг новий продюсер Піт 
Девідсон. Дівчина навіть збирала-
ся за нього заміж, але наречений 
розірвав заручини. Знову удар.
 Та справжнім потрясін-
ням для Аріани став терорис-
тичний замах під час її кон-
церту в англійському місті 
Манчестер 22 травня 2017 
року. «УМ» писала про цей 
жахливий замах ісламіста-смер-
тника, який підірвав себе в натовпі 
глядачів. Наслідок — 23 загиблих та 138 пора-
нених. Серед жертв — багато дітей, які прийшли 
з батьками на концерт своєї кумирки. 
 Цей жахливий теракт став межею між дитинс-
твом і дорослим життям Аріани Гранде. Вона змі-
нила тінейджерський репертуар на дорослий, в яко-
му біль та страждання є постійним елементом буття. 
Аріана настільки глибоко сприйняла теракт у Манчес-
тері, що ще кілька разів поверталася до цього міста з 
благодійними концертами, заснувала доброчинний 
фонд, через який зібрала 29 млн. доларів на допомо-
гу родинам жертв замаху та Червоному Хресту. 

 Останній «посттерористичний» аль-
бом Гранде Sweeteneer («Підсоло-

джувач»), який побачив світ у 
серпні цього року і який, фак-

тично, посприяв перемозі 
Аріани Гранде в цьогорічно-
му рейтингу «Біллборда», 
виявився сповіддю вже до-
рослої жінки про її пере-

живання та бачення світу. 
Ідею альбому символічно 
передає назва однієї з кра-
щих його пісень No Tears 

Left To Cry («Вже не 
залишилось сліз, 
щоб плакати»). 
Аріана зали-
шається дуже 
чуттєвою люди-
ною, все пропус-
кає через влас-
не серце, і тому 
є «невиправною 
плаксою». «Я не 
можу й «Добрий 
день» сказати, щоб 
не заплакати», — 
кепкує над собою 
співачка. 
 Альбомом 
«Підсолоджу-
вач» Гранде закрі-
пила за собою ти-
тул поп-королеви 
цього року. Схо-
же, вона збереже 
його і наступного 
року. Нині в аме-
риканських чар-
тах лідирує пісня 

співачки God Is 
A Woman («Бог 
є жінкою»), 
яким вона де-
монструє свою 

прихильність 
до фемінізму. 

Днями, до Різдва, 
має з’явитися но-
вий, п’ятий за лі-
ком, альбом Гран-
де Thank U, Next 
(«Дякую Вам, на-

ступний»). 
 У рейтингу часопису «Білл-

борд» Аріана обійшла п’ятьох ін-
ших серйозних конкуренток: 65-

річну ветеранку поп-музики Сінді 
Лопер, 33-річну поп-співачку Жанель 

Моне, 27-річну співачку й танцівницю 
Хейлі Кійоко, 30-річну авторку пісень 
музики кантрі Кейсі Лі Масгрейвс та 28-
річною соул-виконавицю SZA. ■

НАЙ-НАЙ...

Грандіозна Гранде 
Названо кращу співачку року

■

Аріана Гранде.❙

13 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер 
захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi -2...-4, удень 0...-2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -2...-4, удень -1...+1. Яремче: вночi -2...-4, 
удень 0...-2. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень -1...+1. Рахiв: уночi 
-2...-4, удень -1...+1.

11 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 10 
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия 
— немає, Пожежевська — 10 см.

Та, що творить дива
Завдяки волонтерці з добрим серцем діти-сироти перебралися з ветхої оселі до нового будинку
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