
Середа, 23  січня 2019 року № 8 (5465)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Тернопільщина 

знову має 

найдешевший 

соціальний 

кошик

За роки воєнного конфлікту на 

Донбасі у придорожньому кафе 

з легкої руки його власниці 

пригостили понад 20 тисяч 

військових та волонтерів

стор. 6—7» стор. 2»

Перетворювати місто-курорт на 

бетонне гетто — злочин перед 

громадою, вважає лідер опозиції 

Ірпеня Олексій Зіневич

стор. 4»

Комфорт для мешканців, 
а не для забудовників

Файне салоБорщ і Надія

стор. 5»

Драматичні події в Росії: на морі, на суші та в повітрі.❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,948 грн 

1 € = 31,755 грн

1 рос. руб. = 0,421 грн

День тотального 
невезіння Росії
Пожежа на суднах у районі Керченської протоки, викрадення 
пасажирського літака та аварія бомбардувальника
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«Різниця в середній заробітній платі між найдорожчим та найдешевшим 
регіонами складає 87%. Киянин у середньому в листопаді заробляв 13900 грн., а 
житель Тернопільщини — 7400 грн. Тому працюючий киянин усе одно має більш 
високий рівень життя порівняно з людиною з Тернопілля».

Олексій Дорошенко
голова Національної Ради 

економічного розвитку

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 У селі Шевченкове Одесь-
кої області станом на 22 січня 
на кір захворіло 14 дітей, двох 
iз них госпіталізували до міс-
цевої інфекційної лікарні. Як 
розповіла заступник началь-
ника департаменту охорони 
здоров’я області Оксана Ро-
кунец-Сорочан, у населеному 
пункті встановлено карантин 
на 17 днів, усі школи та дит-
садки закрито. 
 Із початку року рівень за-

хворюваності на кір по Одесь-
кій області значно зріс та ста-
новив 58 осіб. В інфекційній 
лікарні Одеси вже зареєстро-
вано 35 осіб iз діагнозом кір, 
iз яких 12 хворих — непов-
нолітні діти. Медики конста-
тують, що одесити стали часті-
ше хворіти на кір, а показни-
ки вже зараз перевищили ми-
нулорічні.
 Представники Мініс-
терства охорони здоров’я 
пов’язують збільшення рівня 
захворюваності на кір (майже 

на 58 відсотків у цілому по Ук-
раїні) з новорічними святами 
та початком шкільних кані-
кул. Уже встановлено, що до 
Одеської області небезпечну 
інфекцію привезла школярка 
з Києва, яка приїхала на свя-
та погостювати до родичів.
 За інформацією Центру 
громадського здоров’я МОЗ 
України, з 28 грудня 2018 
року до 18 січня нинішньо-
го на кір в Україні захворі-
ли 8498 осіб: 3537 дорослих i 
4961 дитина. Найвищі показ-
ники захворюваності залиша-
ються в місті Київ, а також у 
Львівській, Вінницькій, Рів-
ненській i Хмельницькій об-
ластях. У Запоріжжі відразу 
четверо лікарів поліклінічно-
го відділення багатопрофіль-
ної лікарні «Віта-Центр» зляг-
ли з кором після контакту з 
хворим пацієнтом, особу яко-
го поки що не встановлено.

Тільки за останні сім діб не-
безпечну інфекцію підхопили 
3450 осіб, iз них 1 948 дітей. 
Із початку поточного року від 
кору в Україні померло троє 
осіб, у яких не було щеплен-
ня. У 2018-му небезпечна ін-
фекція забрала життя 16 лю-
дей. 
 МОЗ повідомляє, що ста-
ном на кінець 2018 року в Ук-
раїні залишалося понад 540 
тисяч доз вакцин. Під Новий 
рік до регіонів країни доста-
вили вакцини (близько 392 ти-
сяч доз) відомого бренду Merck 
американського виробниц-
тва. Тому фахівці МОЗ Украї-
ни звертаються з проханням 
до батьків вакцинувати своїх 
дітей в обов’язковому поряд-
ку відповідно до термінів ка-
лендаря щеплень та якомога 
швидше надолужити щеплен-
ня, якщо пропустили планову 
вакцинацію. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 21 січ-
ня двiчi порушили режим припинення 
вогню. У смузі дій оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» обстріли позицій 
українських військових вели з гранато-
метів поблизу селища Водяне та з грана-
тометів, стрілецької зброї — у районі міс-
та Мар’їнка.
 Унаслідок злочинних обстрілів росій-
сько-окупаційних військ жоден військово-
службовець Об’єднаних сил не зазнав по-
ранень. Підрозділи Об’єднаних сил у від-
повідь на провокації противника застосо-

вували чергові вогневі засоби. За даними 
розвідки, упродовж доби одного окупанта 
було знищено, ще один отримав поранен-
ня. На жаль, ще в ніч на п’ятницю, 18 січ-
ня, в районі Горлівки в полон бойовиків 
потрапив український військовослужбо-
вець 58-ї ОМПБр Станіслав Панченко. 
 22 сiчня станом на 7-му год. ранку во-
рог вогонь не відкривав. Українські війсь-
кові продовжують контролювати против-
ника на лінії зіткнення, дотримуючись 
при цьому умов припинення вогню.
 Із початку цього року на тимчасово 
окупованих територіях Донбасу активі-
зувала свою діяльність Федеральна служ-

ба безпеки Росії. «Зокрема, збільшилась 
кількість випадків залучення оператив-
них груп російських спецслужб до про-
ведення, замаскованих під «протидії ди-
версіям» спеціальних заходів iз прихову-
вання агресивних приготувань російсько-
окупаційних військ», — зазначив речник 
прес-центру Міністерства оборони Мак-
сим Праута.
 Також під керівництвом співробітни-
ків ФСБ бойовики посилили пропускний 
режим для запобігання від’їзду осіб при-
зовного віку. «У зв’язку з цим зазначеній 
категорії громадян забороняли виїзд без 
спеціального дозволу. Крім того, в усіх 
осіб, які переміщуються через пропускні 
пункти, переписують i звiряють докумен-
ти з базами даних», — додав речник Мін-
оборони.
 Викликає занепокоєння й інший 
факт: за даними розвідки, на окуповано-
му Донбасі розпочато чергову кампанію 
з призову населення до служби у лавах 
бойовиків. ■

ХАРЧОБЛОК

Файне сало
Тернопільщина знову 
має найдешевший 
соціальний кошик
Світлана МИЧКО

 Регіоном iз найдешевшим в 
Україні соціальним кошиком 
знову визнано Тернопільщи-
ну. Ціна на набір продуктів, 
які вважають соціально важ-
ливими, постійно моніторить 
Дер жавна служба статистики. 
 Як повідомив голова На-
ціональної Ради економічно-
го розвитку Олексій Дорошен-
ко, за офіційними даними, на 
початок грудня 2018-го найдо-
рожчий соціальний кошик вар-
тістю 1302 гривень був у киян, 
а найдешевший — 1085 гри-
вень — у жителів Тернопіль-
ської області. В цілому ж у топ 
найдорожчих у цьому контек-
сті, окрім столиці, потрапили 
Київщина, Закарпаття та Хер-
сонщина. А до найдешевших 
— Житомирщина, Львівщина 
та Дніпропетровщина. Різни-
ця у вартості між найдорож-
чим і найдешевшим кошиком 
становить 217 грн., або 21 від-
соток. 
 «Але різниця в середній за-
робітній платі між найдорож-
чим i найдешевшим регіона-
ми становить 87%, — зазначає 
Олексій Дорошенко. — Киянин 
у середньому в листопаді зароб-
ляв 13 900 грн., а житель Тер-
нопільщини — 7 400 грн. Тому 
працюючий киянин усе одно 
має вищий рівень життя порів-
няно з людиною з Тернопілля».
 Нагадаємо, що до соціально-
го кошика входить 31 продукт, 
а саме: по кілограму пшенич-
ного хліба з борошна вищого та 
першого ґатунку, житнього хлі-
ба, рису, манки, гречки, ячки, 
пшона, макаронів, цукру, яло-
вичини, свинини, сала, філе і 
тушки курятини, вареної ков-
баси, мороженої риби, сметани, 
кисломолочного сиру, яблук, 
капусти, цибулі, буряку, кар-
топлі та моркви, 0,5 кілограма 
батона, 200 г вершкового мас-
ла, по літру молока, соняшни-
кової олії та десяток яєць. І хоча 
в столиці одразу сім продуктів 
із цього набору мають найвищу 
в країні вартість, а Київщина 
лише два, вони опинилися по-
ряд у рейтингу регіонів із най-
дорожчими продуктами в Ук-
раїні. 
 «Вартість усіх видів м’яса, 
риби та ковбаси становить май-
же половину від соціального ко-
шика, тому там, де найдорож-
че м’ясо та риба, люди найбіль-
ше витрачають на продукти, — 
зауважує Олексій Дорошенко. 
— А в Тернопільській області, 
навпаки, вже давно найдешев-
ше м’ясо та сало». ■

ОГЛОШЕННЯ

 Втрачений диплом спеціаліс-
та ХМ №19143059, виданий 25 
червня 2002 року Кам’янець-
Подільським державним педа-
гогічним університетом на ім’я 
Кармазіної Тамари Миколаїв-
ни, вважати недійсним.

■

■
Ірина КИРПА

 Невідомі стріляли по вікнах офісу, де 
проходила прес-конференція, у Херсоні, 
а пізніше — розпорошили сльозогінний 
газ у стінах приміщення прес-клубу. 
Лише завдяки щасливому випадку ніх-
то з журналістів не постраждав, подро-
биці інциденту встановлюють правоохо-
ронні органи. 
 За версією керівника прес-клубу Оле-

ни Нечипуренко, до нападу можуть бути 
причетні представники громадської ор-
ганізації «Український транспортний 
союз», яким раніше відмовили в наданні 
майданчика для їхніх виступів. Також 
за підозрою у нападі на офіс газети «Но-
вий день» поліцейські затримали голо-
ву Херсонської обласної організації Со-
ціалістичної партії Кирила Стремоусо-
ва. Він давно відомий на півдні України 
своїми проросійськими поглядами, які 

відверто висловлює не лише у міських 
ЗМІ, а й у публічному доступі за допомо-
гою каналу Youtube.
 Як розповіла начальник відділу ко-
мунікації головного управління Націо-
нальної поліції Херсонщини підполков-
ник Ірина Атаманенко, за фактом групо-
вого хуліганства із застосуванням зброї 
(частина 4 статті 296 КК України) роз-
почато кримінальне провадження. Пра-
воохоронцям вдалося знайти травматич-
ний пістолет, з якого могли вести вогонь, 
проте добитися зізнання від самого Ки-
рила Стремоусова не вдалося, тому його 
долю найближчими днями вирішить 
суд.
 Моніторингова група фахівців ОБСЄ 
на чолі зі спостерігачем паном Мікеле 
Рикка побувала в обстріляному прес-
клубі, зафіксувала факт нападу на хер-
сонських журналістів та опитала свідків 
надзвичайної події. ■

РЕЗОНАНС

Соціалісти наслідили?
Стрілянина у стінах херсонського прес-клубу зацікавила 
представників ОБСЄ

■

ЖЕРТВИ ВІЙНИ

Жертви війни
 Із початку збройного конфлікту на Донбасі з 
квітня 2014 року до кінця 2018 року загинуло від 
12 800 до 13 тисяч людей. Такі дані навела Моніто-
рингова місія ООН iз прав людини в Києві на запит 
агентства dpa, передає DW.
 Зазначається, що приблизно 3 300 загиблих на 
Донбасі — цивільні особи, 4 тисячі — військові ук-
раїнської армії, 5 500 підтримувані РФ озброєні 
бойовики.
 Під час конфлікту від 27 до 30 тисяч осіб отри-
мали поранення.
 «Наприкінці 2017 року ООН наводила меншу 
кількість загиблих унаслідок конфлікту на сході Ук-
раїни — 10 300 осіб. Кількість поранених тоді оці-
нювали в 24 тисячі», — йдеться у повідомленні.
 За даними ООН, 2018 року на Донбасі загинули 
55 цивільних осіб, 224 отримали поранення. 

■

НЕБЕЗПЕКА

Вакцинації наперекір
Найвищі показники захворюваності —
в Києві та п’яти областях

■

НА ФРОНТІ

Призов у лави... бойовиків
ФСБ Росії активізувала діяльність на окупованому Донбасі

■

На автодорозі, яка веде до КПВВ «Майорськ», 21 січня утворився великий затор, бо було 
пошкоджено колесо пасажирського автобуса. Українські воїни допомогли розрулити ситуацію.
Фото прес-групи ООС.

❙
❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Харківському аеропорту 
пройшли загальноукраїнські нав-
чально-тренувальні збори кінологів. 
Спеціалісти з Києва, Харкова, а та-
кож Львівської, Одеської та Дніпро-
петровської областей упродовж тиж-
ня відточували разом зі своїми хвос-
татими підопічними навички пошуку 
наркотиків у пасажирів аеропорту. 
 За словами начальника кінологіч-
ного центру Харківської області Олек-
сія Сайганова, більшість тренувань 
проходила в умовах, близьких до ре-
альних. У залі місцевого аеровокзалу 
були люди, в речах яких заздалегідь 
сховали наркотики. Як правило, на-
треновані собаки досить швидко зна-
ходили заборонені речовини, до яких 
належать наркотичні засоби, психо-
тропні препарати, їх аналоги та пре-
курсори. До речі, за кожну знахідку 
кмітливі пошуковці одразу отримува-
ли нагороду. 
 Програму співробітництва Хар-
ківського аеропорту з регіональним 
кінологічним центром започаткува-
ли рік тому. Собаки та їхні провідни-
ки працюють тут позмінно. Вони огля-
дають усе — прилеглу територію, сто-
янки, автомобілі, сумки і, звісно ж, са-

мих пасажирів. 
 «Собака підходить до людини, об-
нюхує її й спокійно iде геть, якщо в неї 
нічого немає, — каже інструктор пат-
рульної поліції Валерія Дворовенко. 
— А якщо чує запах, то лягає поруч. 
Може навіть лапою провести, повідом-
ляючи: «Ось я знайшов, шукайте тут». 
Відволікти увагу пошуковців якоюсь 

смакотою неможливо в принципі. На 
службу вони виходять добре нагодо-
ваними, тому реагують лише на спе-
цифічний запах. 
 У ході всеукраїнських зборів полі-
цейські прослухали теоретичний курс 
лекцій з особистої безпеки й ознайо-
милися з характеристикою всіх видів 
наркотиків. ■

КРИМІНАЛ

Транзит в ЄС
Суд розгляне справу азіатів, які 
переправляли з Росії нелегалів
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Слідчі Харківської обласної прокуратури на-
правили до суду звинувачувальний акт стосовно 
злочинного угруповання, члени якого налаго-
дили транзит нелегалів з Росії. Якщо їхня вина 
буде доведена, то вихідці з азійських країн пот-
раплять за ґрати на термін від 7 до 9 років. 
 Організував канал 42-річний громадянин 
Таджикистану. Саме він підшукував клієн-
тів, яких потім передавав до рук своїх поділь-
ників. Один iз них — 24-річний мешканець Лу-
ганщини, вивозив людей iз території РФ за кор-
дон, минаючи пункти контролю на українських 
митницях. А інший, 28-річний громадянин Ка-
захстану, привозив шукачів кращого життя до 
Харкова власною автівкою в обхід стаціонарних 
пунктів пропуску. Хтось iз мігрантів лишався в 
Україні, але більшість вирушали до країн ЄС у 
пошуках високооплачуваної роботи.  
 Географія транзиту вражає своїм розмахом. 
Серед клієнтів підприємливих ділків були жи-
телі Сомалі, Афганістану, В’єтнаму, Бангладеш 
та інших країн. Дехто з нелегалів брав iз собою 
навіть дітей. До рук правоохоронців організа-
тори каналу потрапили навеснi минулого року. 
Переправлених ними іноземців довелося шука-
ти у Києві, Одесі, а також на території Харківсь-
кої та Луганської областей. ■

Нічна погоня
Дільничний сiм кілометрів 
переслідував озброєного 
злочинця
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Серед ночі на Черкащині в селі Конельські 
Хутори Жашківського району було здійснено 
напад на оселю місцевих жителів. Дільничний 
інспектор, якому подзвонили налякані госпо-
дарі, разом iз громадським помічником сiм кі-
лометрів доганяв одного з озброєних нападни-
ків. Затримали його в лісосмузі.
 У розмові з поліцейським, який прибув на 
виклик, жінка повідомила, що відпочивала. 
Тоді й почула, що під вікном хтось ходить. Не-
відомий спробував віджати одне з пластикових 
вікон будинку. Жінка ввімкнула світло і через 
вікно побачила, як хтось почав тікати, розпові-
дають в обласній поліції.
 Дільничний офіцер поліції оглянув тери-
торію і виявив сліди, що вели в поле, i разом 
iз помічником розпочав переслідування. Про-
йшовши близько семи кілометрів по засніже-
ному полю, поблизу однієї з лісосмуг вони по-
бачили чоловіка в камуфляжі. На вимогу полі-
цейського зупинитись чоловік почав стріляти у 
бік правоохоронця. У відповідь офіцер поліції 
застосував спеціальний засіб травматичної дії 
та поранив нападника. Затриманого зловмис-
ника передали лікарям. 
 У затриманого правоохоронці вилучили піс-
толет, набої до нього, рукавички, маску, плас-
тикові хомути та грошi.
 Як розповіли «Україні молодій» жителі Ко-
нельських Хуторів, таке в їхньому селі сталося 
вперше. Звісно, що люди налякані, адже коли 
в хід iде зброя, то це справжній шок. У селі чо-
ловіки вже давно чергують уночі, уточнюють се-
ляни. 
 Згодом поліцейські з’ясували, що помеш-
кання, на яке планувався напад, є житлом фер-
мера, а зловмисники цілеспрямовано йшли гра-
бувати, можливо, катувати господарів заради 
наживи, повідомив перший заступник голови 
Національної поліції України В’ячеслав Аб-
роськін.
 За фактом нападу відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 3 статті 186 (грабіж), час-
тиною 2 статті 15 (замах на злочин), частиною 1 
статті 345 (погроза або насильство щодо праців-
ника правоохоронного органу) Кримінального 
кодексу України. ■

■

Світлана МИЧКО

 Виявляється, прожи-
ти без паспорта в Україні 
можна! Принаймні це вда-
лося тернополянину пану 
Вільяну, який днями у 53 
роки отримав свій перший 
паспорт — про це повідо-
мила прес-служба управ-
ління державної міграцій-

ної служби в Тернопільсь-
кій області. 
 Як удалося дізнати-
ся кореспондентові «УМ», 

хлопчик Вільян народив-
ся хворобливим і ріс дива-
куватим, тож батько, який 
виховував його сам, вирі-

шив уже дорослого сина 
відмежувати від будь-якої 
самостійної діяльності, 
де потрібно було б засвід-
чувати особу. Так склало-
ся, що якихось надзвичай-
них ситуацій, які б вима-
гали пред’явлення паспор-
та, в житті чоловіка раніше 
не виникало. Аж поки... не 
помер батько, і вже не юний 
чоловік не зміг отримати 
без паспорта допомогу на 
поховання. Це й примуси-
ло пана Вільяна звернутися 
до державних органів щодо 
виготовлення документа.
 Паспорт громадянина 
України у формі ID-карт-
ки чоловікові вручив осо-
бисто начальник обласно-
го управління міграційної 
служби Ярослав Давибіда. 
А незабаром у нього буде 
й ідентифікаційний код iз 
відповідним документом. 
Головне — щоб ще встиг 
навчитися жити й вирішу-
вати всі свої проблеми само-
стійно. ■

Тернополянин, який уперше отримав паспорт у 53-річному віці.
Фото прес-служби управління ДМС  у Тернопільській області.

❙
❙

БЕЗПЕКА

Хвостаті «правоохоронці»
Увагу собак-пошуковців неможливо відволікти ніякою смакотою

■

Собаки та їхні провідники в Харківському аеропорту працюють позмінно.❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському обласному 
краєзнавчому музеї на виставці 
«На перетині культур» уперше ек-
спонують досі небачену кам’яну 
ливарну форму VII-VIII століття. 
Як розповідають науковці музею, 
це знаряддя для бронзоливарного 
виробництва знайшли дослідни-
ки експедиції Інституту археоло-
гії НАНУ торік у селі Пастирське 
Смілянського району Черкаської 
області. 
 «Пастирське городище датуєть-
ся VII-VIII століттями. А форма ви-
готовлена з пісковику й призначена 

для відливки нашивної прикраси із 
свинцево-олов’янистої бронзи», — 
наголошують у краєзнавчому му-
зеї. І додають, ця знахідка є уні-
кальною для цiєї пам’ятки. Оскіль-
ки самі формочки та відливки з них 
дозволяють визначити асортимент 
прикрас, які виготовляли за їх до-
помогою. 
 За останні 120 років, упродовж 
яких тривають дослідження Пас-
тирського городища, подібну річ 
знайдено вперше, зазначають на-
уковці Черкаського краєзнавчого 
музею. І пояснюють: на широкій 
поверхні формочки вирізьблена 
матриця підвіски, яка має арко-

подібну форму з округлими вушка-
ми для пришивання, зверху та зни-
зу, з’єднаними тонкою перетинкою 
по вісі вертикальної симетрії. ■

РАРИТЕТИ

Пастирська знахідка
У краєзнавчому музеї експонують унікальну 
кам’яну ливарну форму VII-VIII століття

■

Форма для виготовлення прикрас 
VII-VIII століття.
Фото надане Черкаським краєзнавчим 

музеєм.

❙
❙
❙
❙

ОВВА!

Життя без посвідчення
Свій перший 
«головний» 
документ 
тернополянин 
отримав у... 53 
роки

■
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 ■ Ви є засновником Громадської ініціа-
тиви Олексія Зіневича, до якої входить 
низка громадських організацій. Для чого 
вам, бізнесмену, займатися громадською 
діяльністю? 
 — Я справді не завжди був громадсь-
ким активістом. Мій ключовий актив як 
підприємця — це група компаній, яка 
працює під брендом «Бест» у Київській 
та Житомирській областях і надає послу-
ги доступу до інтернету. 
 Ми виконуємо важливу соціальну функ-
цію — надаємо людям зв’язок із зовнішнім 
світом. Для бізнесу, звісно, краще «дружи-
ти з владою», тому в підприємців дуже роз-
винена звичка пристосовуватися до будь-
яких умов. Проте я не лише заробляю гро-
ші, для мене важливо, яким буде наше міс-
то Ірпінь у найближчому майбутньому. 
 Просто заробляння грошей перестало 
мене задовольняти тоді, коли я зрозумів, 
що влада просто нищить наше колись за-
тишне курортне містечко в лісі. Вважаю 
проблему забудови Ірпеня сотнями 10 та 
16-поверхівок ключовою для міста. Дов-
кола неї вибудовуються всі інші — пи-
тання транспорту, комунальних послуг, 
нестача шкіл, дитсадків, лікарень. Тому 
комфорт ірпінчан неможливо покращи-
ти без упорядкування забудови. 
 До нашої громадської ініціативи вхо-
дить три організації — «Зелений Ірпінь», 
«Фронт за реформи» та «Сила молоді». 
Їхня мета — захист зелених зон та роз-
виток міста для комфортного проживан-
ня мешканців, захист від незаконних ха-
отичних забудов. 
 ■ Чим вони займаються? Яка між 
ними різниця?
 — Ми не лише проводимо акції. У 
нас працює цілий штат кваліфікованих 
юристів, які безплатно забезпечують під-
тримку як нашим ініціативам, так і допо-
магають мешканцям Ірпеня у вирішенні 
«побутових» юридичних питань. 
 Кожна з організацій займається своїм 
напрямком. «Зелений Ірпінь» об’єднує 
тих людей, які виступають за захист зе-
лених зон міста — лісів, парків, скверів і 
навіть просто дерев на вулицях міста, які 
теж пилять сотнями. «Фронт за реформи» 
аналізує дії нинішньої влади, ініціює про-
цеси в судах стосовно зафіксованих пору-
шень і пропонує альтернативний розвиток 
Ірпеня, а «Сила молоді» — це організація, 
з якої, як я розраховую, вийдуть нові ліде-
ри, котрі будуть кращими за нинішніх. 
 Бо коли я занурився у підходи, яки-
ми керується міська влада при створен-
ні умов для життя в Ірпені, то вжахнувся 
від цинізму та ненависті до мешканців на-
шого міста, які панують у владних кори-
дорах. Роками — навіть попри формальну 
зміну мерів і депутатів — не змінювалося 
ставлення до людей та до території міста 
як до ресурсів для заробітку. Мені ж хоті-
лось поставити на перше місце саме ком-
форт для мешканців. Саме це стало причи-
ною організації громадського руху. 
 ■ Чи відчуваєте ви підтримку таких 
своїх намірів в Ірпені, чи підтримують 
вас мешканці міста?
 — За два роки існування ініціативи в 
наших акціях взяли участь тисячі людей. 
І це були акції щодо проблем, дуже важ-
ливих для мешканців міста. Більше того, 
зараз, як правило, не ми ініціюємо захо-
ди, а до нас звертаються люди з ініціатива-
ми, до яких ми долучаємося. Захист скве-
ру «Їжачок», лісопарку «Мужеловський», 
заплави річки Ірпінь, протестів проти фей-
кових громадських слухань щодо генпла-
ну — це все були ініціативи мешканців міс-
та, які ми поділяємо, а тому підтримали.
  Я витрачаю значну частину мого осо-
бистого доходу — сотні тисяч гривень — 

на технічну складову: сцени для акцій, 
оплату юристів, техніку для телекана-
лу. Проте це мої гроші, які я заробив як 
власник інтернет-провайдера, з яких по-
передньо сплатив податки і які витрачаю 
на власний розсуд. 
 ■ Телеканал й інформагентство «Пог-
ляд», якими ви володієте, — це бізнес чи 
частина громадської активності? 
 — Я розглядаю «Погляд» саме як час-
тину громадської ініціативи. У Приір-
пінні довгий час не було альтерна-
тивної точки зору на дії влади, 
на події в місті й околицях. 
Критика або звучала слаб-
ко, або придушувалась, 
або перекуповувалась. 
Натомість зараз ми ство-
рили незалежний майдан-
чик, вільний від бюрокра-
тичного, провладного кута 
зору, притаманного кому-
нальним ЗМІ, де жителі Ір-
пеня та всіх регіонів Київсь-
кої області можуть дізнатися 
і про гострі та актуальні події, у 
тому числі про незаконну забу-
дову, і про акції на захист зеле-
них зон, і про приховані рішен-
ня міської влади. 
 Я не втручаюсь у редакцій-
ну політику, будь-хто може 
ініціювати будь-яку тему. 
Якщо редакцію вона заціка-
вить, якщо вона проблемна для міста, про 
неї напишуть чи знімуть сюжет. 
 ■ Чому ви ведете громадську актив-
ність в Ірпені, а живете в Бучі?  
 — Я в Ірпені народився, працюю, тут 
вчився у податковій академії. Це моє рід-
не місто. Але жити мені тут некомфортно, 
бо я бачу, як його знищують. Тому п’ять 
років тому перебрався в Бучу, де зберег-
лося більше лісу. 
 Поки що в Ірпені немає такого місця, 
де ти гарантовано можеш на тривалий час 
розраховувати на затишок і комфорт. Це 
почалось не рік і не два тому, а приблиз-
но сім-вісім років, коли розпочали першу 
хаотичну забудову, коли у кожних кущах 
стали з’являтись багатоповерхівки. 
 ■ Як ви оцінюєте останні події в Ір-
пінській міській раді, коли, попри спро-
тив громади, було ухвалено Генераль-
ний план, а людей розганяли з при-
міщення «тітушки» у кращих тради-
ціях Януковича? 
 — Це справжнє «нове обличчя» міс-
цевої влади, і це бачать все більше го-
родян. Попри це, я сприймаю ситуацію 
оптимі стично. Тема генерального плану 
з’явилась не в день сесії і не напередод-
ні. Наші громадські організації постійно 
моніторили цю історію, фіксували спро-
би незаконного захоплення ділянок, спро-
би знищення зелених зон, побудови бага-
топоверхівок у приватному секторі та за-
мість лісу тощо.
 Крім того, була наболіла тема з новою 
школою, яку місто нібито обіцяло ірпін-
цям, а насправді почало зводити під виг-
лядом школи висотку на заплаві річки 
Ірпінь — взагалі за межею міської смуги. 
Ми бачили, що ситуація загострюється. І 
ухвалення генплану було питанням часу. 
 Тому ми поставили собі завдання: про-
демонструвати і центральній владі, і міс-
цевим жителям, і потенційним покупцям 
квартир у тих житлових комплексах, із 
яких складатиметься нове бетонне гетто, 
що все це незаконно і несправедливо щодо 
Ірпеня. Що це знищує місто і не дає йому 
шансів на розвиток. 
 Вважаю, що ми це завдання успіш-
но виконали: про «тітушок», перекрит-
тя всього центру, про казус «морського 

порту» і про повну відірваність почту 
Карплюка знають усі, у тому числі народ-
ні депутати.
 ■ У день, коли ухвалювали генплан, 
до вашої оселі приходили невідомі, руй-
нували паркан, також були порізані ка-
белі «Бесту». Чи ви пов’язуєте це зі своєю 
політичною діяльністю? 
 — Пов’язую напряму, оскільки я не 
перший рік знаю Володимира Карплюка 
і його методи. І це одна з причин, чому я 
вирішив займатися громадською діяль-
ністю — влада тут не здатна на цивілі-
зований діалог чи визнання своїх поми-
лок. Попри назву «нові обличчя», вони 
розуміють тільки «старі» дієві методи, 
якими керувалися попередники часів 
Віктора Януковича. 
 Перелік шкоди, яку намагаються за-
вдати мені особисто, а також найближчим 
членам моєї команди, можна продовжи-
ти: кабелі ріжуть досі, розганяють у ЗМІ 
фейки про нібито земельні оборудки, на-
зивають мене забудовником, хоча все, що 
я побудував, — це один приватний буди-
нок у Бучі. Розклеюють по Ірпеню листів-
ки із наклепами на активістів, роздають 
анонімні газети з брудом на тих, хто гово-
рить правду про Ірпінь, генерують спам-
атаки на телефони, напередодні прийшли 
з замовною перевіркою на «Погляд». 
 Мій висновок: якщо робиться настіль-
ки багато хаотичних рухів, аби нас диск-
редитувати і заглушити, — ми все робимо 
правильно. 
 ■ Існує думка, що громадська ініціати-
ва почалася через особистий конфлікт Зі-
невича із Карплюком. Чи так це? 
 — Ми справді були знайомі, навіть 
приятелювали. Але навіть якщо збоку 
поглянути на цю тезу про особистий кон-
флікт, то виглядає трохи дивно: людина 
захищає зелені зони, організовує людей 
боротися проти забудови, утримує теле-
канал, надає правові консультації — ви-
нятково заради «помсти» своєму колиш-
ньому знайомому? Мені здається, це були 
б ознаки психічного розладу.
 Так, об’єктивно поштовхом послужили 
обставини, коли перед минулими виборами 
Карплюк «обілечував» усіх підприємців у 
місті, прийшов до мене, а я відмовився да-

вати гроші на кампанію. Відтоді мені й моє-
му бізнесу в місті було оголошено війну. 
 Але бізнес-інтереси не грають за-
раз ключової ролі, адже якщо місто буде 
жебрати, то й бізнесу тут робити нічого. Я 
хочу звернути увагу, що веду бізнес у май-
же 100 населених пунктах, і для мене як 

бізнесмена світ на Ірпені не зав’язано. 
Але я тут народився. І мені не байду-

же, яким буде майбутній Ірпінь, — 
це моя головна мотивація.
 ■ У Верховній Раді зареєстрова-
но постанови про призначення до-
часних виборів мера і міської ради. 

Чи плануєте ви брати участь у цих 
ви борах? 

 — Громада Ірпеня вдячна народним 
депутатам, які виступили з такою ініціа-
тивою. Тут важливо відзначити дві різних 
причини, через які пропонують провести 
вибори. Щодо міського голови — все зро-
зуміло. Ми з серпня живемо у підвішено-
му стані, 100-тисячним містом керує ви-
конувачка обов’язків, хоча по факту — її 
колишній шеф, але ніхто не несе відпові-
дальності за жодні рішення. Отже, вибо-
ри вже давно слід було призначити. 
 Що ж стосується міської ради, то тут 
депутати Верховної Ради наполягають 
на незаконності ухвалення рішення про 
генплан, через що раду необхідно роз-
пустити. Зі свого боку, ми, як громадсь-
кі активісти, подали відповідні позови 
про визнання рішення про генплан неза-
конним, а також подали своє звернення 
до народних депутатів та інших органів 
влади на підтримку ініціативи про нові 
дочасні вибори. 
 На мою думку, вони дозволять меш-
канцям Ірпеня скористатися своїм кон-
ституційним правом на вибір влади, яка 
буде турбуватися про комфорт міста, а не 
про кишені забудовників. 
 Що стосується моєї участі чи участі 
моєї команди, давайте дочекаємось 
офіційного оголошення дати виборів і ка-
лендаря. Коли ми створювали ініціати-
ву, то не мали наміру підтримки якогось 
кандидата чи партії. Але якщо ми поба-
чимо, що декілька кандидатів у мери чи 
учасників перегонів до міської ради бу-
дуть сповідувати такі ж цінності, як у 
нас, — не бачу проблеми в тому, щоб пуб-
лічно їх підтримати. 
 ■ Чи є партія, якій ви симпатизуєте 
більше за інших? 
 — Є цінності, які я готовий підтриму-
вати і поділяти. Це боротьба із хаотичною 
забудовою міста Ірпінь, створення ком-
фортних умов для його мешканців. Якщо 
така позиція є — ми на одній стороні ба-
рикад, — ми готові надавати свою інфра-
структуру для просування та популяри-
зації цих ідей представникам різних пар-
тій. Але я бачу своє завдання трохи шир-
ше, ніж встати перед виборами під якісь 
конкретні прапори. 
 Наша задача — стимулювати людей до 
того, щоб вони, в принципі, розуміли свої 
права і були активними. І тоді вони мати-
муть набагато більше шансів ці права за-
хистити. Чи буде це партія, чи буде це гро-
мадська ініціатива Олексія Зіневича — не 
важливо. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Комфорт для мешканців, 
а не для забудовників
Перетворювати місто-курорт на бетонне гетто — 
злочин перед громадою, вважає лідер опозиції Ірпеня 
Олексій Зіневич

■

ДОСЬЄ «УМ»

 Олексій Зіневич
 Народився 21 листопада 1977 року. Засновник одного з найбільших ін-
тернет-провайдерів Київщини — компанії «Бест», а також регіональної ін-
формаційної агенції та телеканала «Погляд». Закінчив Ірпінський індуст-
ріальний коледж та Академію державної податкової служби України.
 Поєднує бізнес із громадською роботою, розвиваючи низку просвітни-
цьких проектів у рамках Громадської ініціативи Олексія Зіневича, спрямо-
ваних на розвиток молоді, місцевого лідерства, підтримку літніх людей та 
захист довкілля. Нині — головний опозиціонер Ірпеня.

■

Анна ПАСКЕВИЧ
Київська область

Для міста Ірпінь, що під Києвом, 2018 рік виявився гарячим на події. Місцева громада 
змусила піти у відставку скандального мера Володимира Карплюка, якому висували 
підозри в корупції, натомість останній не лише не відійшов від справ, а продовжує 
ляльководити чиновниками як голова інвестиційної ради. 
Приміром, саме він керував процесом ухвалення нового генерального плану міста Ір-
пінь, де під забудову віддано десятки гектарів зелених зон і приватних садиб, а також 
закладено екологічну бомбу — передбачено забудову заплави річки Ірпінь, від чого 
можуть постраждати вже не тільки мешканці міста-супутника столиці, а й кияни. 
У Верховній Раді вже зареєстровано проекти постанов про призначення дочасних 
виборів мера та Ірпінської міської ради. Підприємець і громадський активіст Олексій 
Зіневич, який бере активну участь у протидії забудові Ірпеня, вважає, що напере-
додні виборів громада має об’єднатися. Це дасть змогу краще захищати свої права і 
домогтися не лише зміни облич у владі, а й зміни підходів до розвитку міста. 

Олексій Зіневич.❙
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Якщо за 
кордоном 
ви втратили 
паспорт... 
Консультує міністр юстиції 
України Павло Петренко
Доброго дня, пане міністре! Перебуваючи за кор-
доном під час новорічних свят, зі мною трапила-
ся неприємна історія — в мене викрали закордон-
ний паспорт. Згодом усе відновила, але я дуже пе-
ренервувала, тому що не знала, що робити та куди 
звертатися. Розкажіть, будь ласка, як правильно 
діяти в такому випадку? 

Людмила Поліщук

 Згідно з чинним законодавством, паспорт громадянина Ук-
раїни для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу 
та підтверджує громадянство України. На жаль, втрата паспор-
та чи інших документів за кордоном — неприємна ситуація, але 
не потрібно панікувати. 

Що потрібно зробити в разі втрати паспорта 
за кордоном?
 Перш за все необхідно знайти найближче відділення поліції 
та написати заяву про втрату паспорта. Якщо ви не розуміє-
те місцевої мови та не володієте англійською, зателефонуйте 
до українського посольства чи консульства, щоб вони поясни-
ли поліції ситуацію. У поліції вам мають видати документ, який 
підтверджуватиме, що ви дійсно звертались із такою заявою. 
 Далі зробіть дві фотографії портретного типу. 
 Наступний крок — це звернення до закордонної диплома-
тичної установи, тобто до українського посольства чи консуль-
ства.

Що робить посольство чи консульство?
 У посольстві або консульстві видають посвідчення особи на 
повернення в Україну. Для цього заявнику необхідно подати на-
ступні документи: 
 — заява; 
 — документ, виданий компетентними органами держави 
перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу 
втрати документа;
 — інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу заявни-
ка, встановити його місце проживання в Україні та підтвердити 
належність до громадянства України;
 — дві фотокартки;
 — квитанція про сплату консульського збору.
 Якщо разом із паспортом викрали всі гроші, що буде засвід-
чено документом iз поліції, збір може не стягуватись.
 Також хочу зазначити, що посвідчення особи на повернення 
в Україну може бути видано особам без громадянства, які мають 
право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без 
громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребу-
ють додаткового захисту, в разі втрати ними під час перебування 
за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують осо-
бу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Який строк виготовлення посвідчення?
 Посвідчення особи на повернення в Україну видається про-
тягом одного робочого дня з дня одержання закордонною дип-
ломатичною установою України підтверджуваної інформації з 
бази даних про особу та її громадянство за місцем проживання 
в Україні. Отримавши цей документ, ви можете безперешкодно 
повернутись додому.
 Однак якщо особа, яка заявила про втрату документа, знай-
де його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений до-
кумент для знищення найближчому українському посольстві чи 
консульстві. 
 Насамкінець хочу дати кілька порад тим, хто планує подо-
рож за кордон:
 — занотуйте собі контакти українського посольства або кон-
сульства в країні перебування. Контакти всіх консульств мож-
на знайти на офіційному сайті Міністерства закордонних справ 
України http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies;
 — зробіть ксерокопію своїх документів і зберігайте їх ок-
ремо від оригіналів;
 — ніколи не залишайте свої документи під заставу та не пе-
редавайте їх третім особам;
 — вивчіть місцевою мовою декілька фраз, які допоможуть 
зрозуміти місцевим жителям, що ви потребуєте допомоги.

Куди звертатися по детальнiшi консультації 
та роз’яснення вже в Україні?
 Якщо у вас залишились питання, будь ласка, телефонуйте 
до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за 
номером 0 (800) 213-103, цілодобово та безкоштовно в межах 
України. В центрах та бюро надання безоплатної правової до-
помоги по всій країні ви можете отримати юридичну консульта-
цію та правовий захист. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європейський Союз увів санкції проти аген-
тів російської розвідки, відповідальних за хіміч-
ну атаку в Солсбері i спробу вбивства екс-агента 
ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Таке рі-
шення прийняли в понеділок міністри закордон-
них справ 28 країн-членів ЄС на зустрічі в Брюс-
селі. Офіційно про це повідомили опівдні, після 
публікації в євросоюзному офіційному виданні.
 Агенти російської розвідки — це перші осо-
би, внесені у чорний список ЄС за хімічну атаку в 
Солсбері. Введення санкцій проти чотирьох пра-
цівників ГРУ стало можливим завдяки тому, що 
восени минулого року країни Євроспільноти по-
годили положення, що пришвидшують процеду-
ри та полегшують запровадження санкцій за ви-
користання хімічної зброї.
 Обох агентів, проти яких нині ввели санкції, 
британський уряд звинувачує у спробі отруєння 
Сергія Скрипаля у березні минулого року, нато-

мість у Москві їх представляють як пару туристів, 
котра прилетіла відвідати собор Солсбері. Дві 
інші особи — це голова Головного розвідуваль-
ного управління Росії та його заступник. 
 У грудні виконавці отруєння Олександр Міш-
кін (Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (Рус-
лан Боширов) потрапили до списку санкцій США. 

Внесення у чорний список ЄС означає заборо-
ну в’їзду на територію Євроспільноти і блокуван-
ня їхніх активів у Європі. Нагадаємо, на батьків-
щині — в РФ — ці два «товаріща» мають інші 
відзнаки — вони отримали зірки «Героя Росії» з 
рук особисто президента Володимира Путіна. ■

У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ 
 У Страсбурзі 21 січня розпочалася зимова сесія Парламентської асам-
блеї Ради Європи. ПАРЄ, зокрема, має намір провести дебати та проголо-
сувати резолюції, які стосуються діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та 
пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виб-
орів. Альянс запланував провести дебати стосовно протидії уникненню пока-
рання особам, на яких накладено санкції за «списком Магнітського». На 24 
січня заплановані дебати: «Відкрита агресія Росії проти України: зрив мир-
ного процесу та загроза європейській безпеці». Російська делегація у сесії 
участь не братиме. Парламентська асамблея Ради Європи позбавила росій-
ську делегацію права голосу після анексії Росією Криму. Москва втратила 
також можливості працювати в керівних структурах асамблеї і брати участь 
у спостереженні за виборами. У червні 2017 року Росія оголосила, що при-
пиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного відновлення пов-

новажень її делегації в ПАРЄ. Щорічний внесок Москви становив близько 33 
мільйонів євро — майже 10 відсотків бюджету організації. У жовтні 2018 
року Москва поставила організації умову: вона не повернеться в ПАРЄ, поки 
в регламент не внесуть поправку, яка забороняє позбавляти національні де-
легації права голосу під час сесій. Регламент змінений не був.

Помер найстаріший чоловік планети 
 У Японії пішов з життя Масадзо Нонака, якого визнали найстарішим 
чоловіком у світі. Він помер у віці 113 років і 179 днів, повідомляє японсь-
кий сайт tv.asahi. Масадзо Нонака народився 25 липня 1905 року. У нього 
було п’ятеро дітей, двоє з яких в 2018 році були ще живі. В останні роки він 
проживав разом з онуками на гарячих джерелах біля підніжжя гори Меакан 
на острові Хоккайдо. Він любив читати газети, дивитися поєдинки сумо та 
оперні вистави. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

«Відзначені» не лише 
в Кремлі, а й у Брюсселі
ЄС запровадив санкції проти агентів ГРУ 
за хімічну атаку в Солсбері

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ірина КИРПА

 Полум’я охопило газові танкери 
«Канді» та «Маестро» під час неле-
гальної стоянки з метою перевалки па-
лива з одного судна на інше. Катастро-
фа сталася в ніч із 20 на 21 січня за ме-
жами територіальних вод, за 15 миль 
на південь від мису Такіль. За остан-
ньою інформацією, обидва судна згорі-
ли повністю та пішли на морське дно, 
врятувати вдалося 12 осiб, яких доста-
вив на берег буксир «Меркурій».
 «Обидва газові танкери виходили 
з порту Темрюк на Кубані, — розповів 
капітан морпорту Михайло Мігда. — 
Через те, що під час перевантаження 
газу між судами на море методом ship 
to ship transfers не працювала система 
AIS (система автоматичної ідентифіка-
ції), допомога рятувальників прийшла 
зі значною затримкою, що й призвело 
до жахливих наслідків».
 Фахівці підтверджують, що подібні 
дії вчиняють під час морських переве-
зень, щоб уникнути відповідальності за 
незаконні дії та не потрапити до списку 
компаній, проти яких можуть застосо-
вувати міжнародні санкції.
 Рятувати людей до місця події 
прибуло як мінімум 17 буксирів, про-
те їх роботі заважала сильна підвод-
на течія. Як розповів директор Крим-
ського республіканського центру ме-

дицини катастроф Сергій Олефірен-
ко, своєчасно доставити потерпілих у 
місто Керч завадила штормова погода. 
За життя обгорілих моряків борються 
лікарі, проте робити прогнози рано че-
рез нестабільність стану здоров’я пост-
раждалих. Загалом вибух на вантаж-
них суднах у Керченській протоці за-
брав 14 життів, за інформацією на 22 
січня, доля ще шести осіб не відома.
 Обидва кораблі йшли по Чорному 
морю під прапором Танзанії, а члена-
ми екіпажів були громадяни Туреччи-
ни та Індії. Трохи пізніше з’явилася 
інформація, що танкери брали участь 
у нелегальних поставках палива на 
територію воюючої Сирії, починаю-
чи з 2016 року, та промишляли неза-
конним перевезенням газу до Лівану 
з Керчі (останнім часом також із Тем-
рюка до Росії). Ці танкери завжди без 
затримок пропускали через Керченсь-
ку протоку в першу чергу, хоча й рані-
ше не було секретом те, що вони пра-
цювали у «сірій зоні» за нелегальни-
ми схемами.
 «Обидва судна активно викорис-
товувала Росія в «газовій схемі» не-
законного перекидання з окупова-
ної Керчі до Сирії цистерн зі зрідже-
ним газом, — констатувала відома во-
лонтер i громадська діячка Катерина 
Яресько. — Але навіть якщо опусти-
ти факт незаконності та кримінальної 

відповідальності цих суден за вивезен-
ня українських ресурсів iз портів Кри-
му, постає питання грубого порушен-
ня техніки безпеки. Адже судна дуже 
старі й явно не призначені для пере-
везення вибухонебезпечного ванта-
жу. Відомо, що танкери належать ту-
рецькій компанії Milenyum Denizcilik 
Gemi, яка перебуває у «сирійському 
списку санкцій США», а також в ук-
раїнському «чорному списку».
 Ці дані оприлюднили представ-
ники Міністерства з питань тимчасо-
во окупованих територій (МінТОТ) iз 
посиланням на дані Офісу з контролю 
за іноземними активами міністерства 
фінансів США (OFAC). 
 За інформацією прес-служби Пів-
денного слідчого управління на транс-
порті Слєдкома Росії, 21 січня 2019 
року за фактом загибелі людей на 
обох танкерах біля берегів анексова-
ного Криму слідчий комітет Росії по-
рушив кримінальну справу за стат-
тею «заподіяння смерті з необереж-
ності». ■

«КРИМНАШ»

День тотального невезіння Росії
Пожежа на суднах у районі Керченської протоки, викрадення пасажирського 
літака та аварія бомбардувальника

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Окрім моря, вчора в Росії сталися ще й 
два повітряні інциденти. У Мурманській об-
ласті під час посадки розбився бомбарду-
вальник Ту-22М3. З чотирьох членів екіпажу 
двоє загинули. Також був захоплений викра-
дачем пасажирський літак із 69 пасажира-
ми та сімома членами екіпажу на борту, який 
здійснював рейс за маршрутом Сургут — 
Москва. Викрадач, раніше судимий 41-річ-
ний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, 
вимагав скерувати повітряну машину до Аф-
ганістану, але екіпаж хоч і змінив траєкторію 
польоту, але посадив її натомість у росій-
ському Ханти-Мансійську, що підтверди-
ла авіакомпанія «Аерофлот». До речі, ми-
нулої суботи стався подібний інцидент із лі-
таком, який здійснював рейс із Москви до 
Дубая. Пілоти змушені були посадити маши-
ну у Волгограді, бо п’ятеро пасажирів «от-
руїлися». Після посадки двох з них та ще 
одну жінку у стані крайнього алкогольного 
сп’яніння зняли з рейсу, а троє інших «отрує-
них» продовжили політ.

■

Вчора пожежа ще тривала.❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 СІЧНЯ 2019 ЛЮДИНА

«Без таких людей, як ви, 
не було б України»
 Війна для Надії Легкобит роз-
почалася, за її словами, з київсь-
кого Майдану. Після побиття 
студентів вона, як і всі, стежи-
ла за подіями в столиці з теле-
екрана. Було, зізнається, страш-
но: щось незрозуміле коїлося в 
країні. Тоді й запропонувала чо-
ловікові Олегу поїхати на своєму 
автомобілі на Майдан до Києва, 
аби побачити все на власні очі. 
 — Як зараз, пам’ятаю: ми 
потрапили на велелюдний мі-
тинг 8 грудня, — пригадує жін-
ка. — Стільки люду в одному 
місці в житті не бачила. Зі сце-
ни заспівали Гімн України. По-
ряд стояло багато співвітчизни-
ків, які, приклавши руку до сер-
ця, плакали. От тоді в мені про-
кинулося почуття сорому, що 
я все життя була неактивною, 
займалася тільки сім’єю, дума-
ла, що нічого не можна змінити, 
а отже, довела до оцього Майда-
ну. І заодно було почуття гордо-
сті за свій народ, який «захворів» 
того дня Україною. А вже після 
перших смертей ми почали ус-
відомлювати, що якщо Майдан 
переможе, розпочнеться війна. 
18 лютого була оголошена мир-
на хода, тож я одягнула біле 
пальто й білосніжну шапку, під-
фарбувала губи. Ми стояли біля 
приміщення Міністерства охо-
рони здоров’я. Думали: якщо 
«разом нас багато, нас не подо-
лати». Але нас били й убива-
ли. Я тоді отримала контузію і 
з часом втратила слух на одне 
вухо. Знаєш, коли поряд рвуть-
ся шумові гранати, у тебе закла-
дає вуха. Ми з подругою Лесею 
Володькіною ту ніч провели на 
Майдані, отож надихалися ще й 
розпиленим газом, а також ди-
мом, бо горів Будинок профспі-
лок. Приїхала додому — голова 
болить, вухо закладене. Згодом 
почала глухнути. А коли вже 
зовсім перестала чути на одне 
вухо, звернулася до лікаря. Він 
і виніс вердикт: то, мовляв, кон-
тузія дає про себе знати.
 Коли спалахнув конфлікт на 
сході України, Надія Легкобит 
разом із Лесею Володькіною, 
котра стала головою Чутівської 
райдержадміністрації, організу-
вали у приміщенні райради во-
лонтерський центр і почали зби-
рати кошти на допомогу фронту. 
Надія пригадує, що бували такі 
дні, коли сума пожертв сягала 
70 тисяч гривень. Чутівські во-
лонтери примудрялися не лише 
зібрати такі кошти, а й витра-
тити їх: купували бронежиле-
ти, військову форму, тактич-
ні окуляри тощо й передавали в 
зону воєнного конфлікту, бо ук-
раїнські вояки, особливо добро-
вольці, захищали Україну прак-
тично голі й босі. Тоді ж, проїжд-
жаючи трасою Київ—Харків, до 
Надіїного кафе почали заходити 

військовослужбовці, аби переку-
сити в дорозі. 
 — Ми почали пригощати їх, 
бо в мене не вистачало совісті бра-
ти з них гроші, — пояснює Надія 
Легкобит. — А оскільки мої пра-
цівники мали якось звітуватися 
(бо в кафе, зрозуміло, все підра-
ховується), ми завели зошит, під-
писавши його «Солдату-герою», 
в якому військовослужбовці за-
лишали свої відгуки. 
 Так у вересні 2014-го поча-
ли обліковувати ці «позакасові» 
обіди. Ось перші записи: від бій-
ців 24-го окремого штурмово-
го батальйону «Айдар», 80-ї ае-
ромобільної бригади, 12-го ба-
тальйону територіальної оборони 
«Київ», 92-ї окремої механізова-
ної бригади, батальйону спец-
призначення «Полтава», праців-
ників військової інспекції служ-
би безпеки дорожнього руху, які 
супроводжували військовослуж-
бовців, солдатів військової части-
ни 3066, двох капеланів христи-
янської церкви «Зоря життя»... 
«Щиро вдячні за ваше тепло та 
гостинність. Без таких людей, 
як ви, не було б України», — це 
лише один із відгуків.
 — Одного вечора до кафе зай-
шов батюшка, який в обмін на 
два автомобілі продуктів (тоді 
й таке бувало) визволив із поло-
ну чотирьох хлопців із Рівного, 
— відтворює Надія події чотири-
річної давності. — Ті потрапили 
в полон в Іловайському «котлі», 
і над ними жорстоко знущалися. 
Вони сказали, що в них бракує 
грошей, а я відповіла, що плати-
ти не потрібно, бо ми годуємо вій-
ськових і волонтерів безкоштов-
но. Скажу відверто: тоді ще були 
певні сумніви щодо безкоштов-
них обідів, адже все це супровод-
жувалося значними витратами, 
внаслідок чого мій бізнес тріщав 
по швах. І от уяви собі, солдат, 
який пройшов крізь полон і тор-
тури, їсть борщ, і при моїх сло-
вах, що для них обід безкоштов-
ний, адже саме завдяки їм маємо 
можливість отут займатися під-
приємництвом, у той борщ ка-
пають сльози. Знаєш, я цього ні-
коли не забуду. Отак приходило 
розуміння, що робимо потрібну 
справу.

«Дякую за смачні відбивні 
й каву, за незгасний вогник 
у вашому вікні»
 Згодом у кафе вирішили пос-
тавити скриньку для пожертв — 
так до цього проекту почали до-
лучатися й клієнти. Надія при-
гадує випадок, коли одна з відві-
дувачок — жінка з Чечні, котра 
проживає в Одесі, пожертвувала 
450 гривень. При цьому розпові-
ла, що свого часу сім днів про-
вела в підвалі у Грозному, тож 
прекрасно знає, що таке війна. 
А після неї заїхали пообідати 9 
фанатів львівських «Карпат» 
(так представилися хлопці), які 

пішли воювати на схід України, 
тож кошти чеченки були спрямо-
вані на те, аби їх погодувати. 
 — Із часом ми попросили 
хлопців робити записи просто 
на чеках, а в зошиті вони могли 
лишити свій відгук за бажання. 
Загалом за ці чотири роки вій-
ни нагодували безкоштовними 
обідами понад 20 тисяч чоловік. 
Бувало, за день обслуговува-
ли й по 70 військовослужбов-
ців. Звичайно ж, більшість моїх 
працівників звільнилася, — зіт-
хає Надія, — бо далеко не кожен 
готовий працювати безоплатно. 
Лишилися тільки моя рідна сес-
тра Олена Кузьменко та ще одна 
дівчина. Зрозуміло, що і я «за-
висала» в кафе днями й ночами: 
подавала на столи, допомагала 
мити посуд тощо.
 «Дорогі, рідні, спасибі вам 
за безкорисливість і прагнення 
об’єднати за своїми столами лю-
дей із заходу і сходу. Дякую за 
смачні відбивні й каву, за нез-
гасний вогник у вашому вікні», 
— такий відгук написав Сер-
гій Фортунів із Берліна, котрий 
очолює громадську організацію 
«Вахта Євромайдану» і з початку 
воєнного протистояння на Дон-
басі співпрацює з Полтавським 
батальйоном небайдужих. 
 — Якось Сергій повіз до Бах-
мута, що на Донеччині, в Пер-
шу медроту імені Пирогова тур-
нікети (це різновид джгутів для 
тимчасової зупинки кровотеч), і 
тут раптом у районі Дебальцево-
го розпочалися інтенсивні бої. А 
всіх поранених вивозили до Бах-
мута, і Сергій, маючи досвід ме-
дичної допомоги, провів там із 
тиждень, а після цього відлежу-
вався в Свято-Успенському ка-
федральному соборі в Полтаві — 
лікував двостороннє запалення 
легень. Оце такий Сергій. Досі 
з ним спілкуємося, — таких іс-
торій у Надії Легкобит дуже ба-
гато. — І нині покійна Аміна 

Окуєва була нашою відвідувач-
кою. А от екс-голова ради дирек-
торів Макіївського заводу мета-
локонструкцій, одна з найбагат-
ших людей Донбасу Ірина Федо-
рова потрапила сюди випадково, 
і відтоді ми подружилися. Вона 
також лишила свій відгук — пи-
шучи його, не приховувала сліз: 
«Дорогі українці, спасибі за під-
тримку і співчуття до справжніх 
донецьких. Ми зробимо все мож-
ливе й неможливе для звільнен-
ня Донбасу від «сепарів» і росій-
ської мерзоти. Ми винні перед 
Україною, бо не змогли зупини-
ти цих орків, і ніколи не пробачи-
мо їм смерті наших синів і братів. 
Водночас вдячні вам, загарбники 
нашої землі, за те, що ви зроби-
ли нас нацією. Ми непереможні 
й приречені на успіх. Слава Ук-
раїні!» Війна як лакмусовий па-
пір проявила нас усіх. І вона ж 
поріднила мене з тисячами ук-
раїнців, які тепер стали моєю 

родиною. Із перших днів війни 
познайомилася з архієпископом 
Полтавським і Кременчуцьким 
Федором, він прямував у зону 
АТО й заїхав, аби довантажити 
автомобіль зібраними мною про-
дуктами харчування. Тоді й бла-
гословив мене на волонтерську 
діяльність. Із тих пір, перш ніж 
прийняти найважчі рішення, 
завжди звертаюся до нього. Це 
одна з найважливіших постатей 
у моєму житті.
 Надія примудрялася не лише 
безкоштовно годувати військо-
вих, а ще й постійно збирати та 
відправляти в зону протистоян-
ня допомогу: жінки щось пек-
ли, смажили, ліпили вареники 
й передавали на фронт через во-
яків чи волонтерів, котрі навіду-
валися до кафе. Та й сама неодно-
разово їздила в зону бойових дій. 
У 2015 році у Трьохізбенці Лу-
ганської області цілий тиждень 
працювала як медсестра разом із 

ДОБРІ СПРАВИ■
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область 

— У мене просять передати шеврони батальйонів, прапори з напи-
сами, осколки мін та снарядів, які лишили на пам’ять бійці, до міс-
цевого музею, але я не поспішаю, бо вважаю, що історія ще тво-
риться й ці події не можна назвати вчорашнім днем. Перед нашою з 
тобою зустріччю дістала зошити, чеки із записами військовослуж-
бовців, волонтерів, капеланів тощо. Сиділа, передивлялася їх — і 
на мить здалося, що все розпочалося вчора, — ділиться жителька 
райцентру Чутове, що на Полтавщині, Надія Легкобит, власниця 
невеликого кафе «Шарм», розташованого обабіч автошляху Київ 
— Харків, яке стало відомим серед військових і не тільки. — Знає-
те, багато хто всі ці роки живе так, як ніби й немає війни. Зовсім 
не засуджую таких: коли людина чогось боїться, вона намагається 
відсторонитися. Я теж не була занадто сміливою, мужньою. Зви-
чайна собі жінка, яка дуже дорожила своєю сім’єю (у мене троє 
дітей, старший син від першого шлюбу — інвалід, усім потрібно 
було дати раду). Будучи медиком за освітою, відкрила власне кафе 
— і не можу сказати, що була неуспішним підприємцем. Та раз 
поборовши страх, ти вже не можеш бути колишньою.

У Надії Легкобит просять передати шеврони батальйонів, прапори, осколки мін та снарядів, 
які лишили в кафе «Шарм» військовослужбовці, до місцевого музею.

❙
❙

Учасник АТО, доброволець Володимир Мусяк, коли дізнався, що є така 
неймовірна жінка, вирішив приїхати і познайомитися з нею особисто.
Фото автора та з особистого архіву Надії Легкобит.

❙
❙
❙

Борщ і Надія
За роки воєнного конфлікту на Донбасі у придорожньому кафе 
з легкої руки його власниці пригостили понад 20 тисяч 
військових та волонтерів
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волонтерським десантом стоматологів. 
Була під Горлівкою, в Попасній, вози-
ла продукти харчування для доброволь-
ців із «Правого сектору» на їхню базу під 
Києвом. А ще їздила до Київського цен-
трального військового шпиталю. 
 — Із цим пов’язана така історія: син 
Яків, якого ми виховали в дусі патріо-
тизму, зібрався мало не зі шкільної лави 
втікати на фронт, — констатує Надія. — 
Тоді я йому сказала: «Маєш пізнати ціну 
патріотизму». Разом зібрали зі свого го-
роду кілька ящиків полуниць, нарва-
ли зелені й відправилися до Київського 
шпиталю, який уже на ту пору був пе-
реповнений пораненими. Нас туди пус-
тили, ми заходили до палат і говорили 
бійцям, що привезли для них полуни-
ці з Полтавщини. Зрозуміло, що не всі 
хлопці могли розмовляти, у декого були 
надто тяжкі поранення. Після відві-
дин шпиталю всю дорогу назад Яків 
мовчав... Після цього він закінчив Ук-
раїнську академію лідерства, завдяки 
якій побував в Ізраїлі, Бельгії, Франції, 
Польщі, очолював молодіжну організа-
цію «Права молодь».

«Якщо хочете допомогти своїй країні, 
мусите навчитися не тільки плакати, 
а й сміятися»
 А потім у сім’ю Надії Легкобит не-
ждано-негадано прийшла велика біда: 
її чоловік, маючи за плечима всього 46 
років, одного разу ліг спати і... не про-
кинувся. Тепер жінка припускає: мож-
ливо, є і її вина в тому, що в Олега рап-
тово зупинилося серце, — він дуже хви-
лювався, коли вона вирушала в зону 
бойових дій без нього. У ту ж таки Трьох-
ізбенку, де на той час стріляли, відпус-
тив знехотя, змусивши перед цим про-
полоти 10 рядків моркви. 25 років вони 
прожили разом і були щасливі у шлюбі. 
Кафе «Шарм» формально було Надії-
ним, але працювали в ньому вони разом 
із Олегом. Вирощували качок і переда-
вали нашим бійцям у зону АТО, на своє-
му автомобілі разом відвозили продук-
ти харчування під Широкине, де стоя-
ла Українська добровольча армія «Арат-
та». І от, лишившись без чоловіка, Надія 
відчула, що просто не в змозі боротися із 
всеохопним болем. 
 — Настав час, коли я не могла встава-
ти з ліжка. Мені увесь час хотілося спа-
ти, хоч зазвичай сплю мало, почуття ж 
голоду було зовсім відсутнє. Я закрила 
кафе, бо не могла ходити на роботу. Бу-
дучи медиком, зрозуміла, що погрузла в 
депресії й самотужки вибратися з неї не 
можу, — гірко посміхається Надія Лег-
кобит. — Син умовив мене звернутися 
по професійну допомогу до Києва, де зі 
мною працювали психологи — дякува-
ти Богу, все було безкоштовним, бо нія-
ких збережень я не мала, за чотири роки 
війни нічого не вдавалося відкласти. За 
словами психологів, у мене виснажен-
ня нервової системи, а смерть чоловіка 
стала останньою краплею, яка перепов-
нила чашу. Думаю, подібне трапляєть-
ся з багатьма військовими та волонтера-
ми. Мені порадили змінити обстановку, 
через що й поїхала на заробітки в Поль-
щу, щоб заново народитися — серед різ-
них людей, далеко не патріотів. Ось так 

починаю все з нуля, згадую, якою була 
до війни. Бо якщо ви хочете допомогти 
своїй країні, мусите навчитися не тіль-
ки плакати, а й сміятися. 
 Надія має багато відзнак (зокрема від 
полтавської обласної влади, Філарета і 
Президента), численні подяки від різ-
них військових частин, є переможни-
цею конкурсу «Успішна жінка Полтав-
щини» 2016 року. При цьому вважає: то 
не тільки її нагороди, адже з часом до за-
початкованого нею волонтерського про-
екту приєдналося багато інших людей. 
 — Одного разу до кафе зайшов фер-
мер Михайло Хворост, який проживає 
в селі Филенкове Чутівського району 
(ми з ним знайомі ще з Майдану) і став 
свідком моєї розмови з Олегом. Я попро-
сила чоловіка привезти картоплі, а той 
відповів, що весь її річний запас закін-
чився. «Оце ти, Надю, дохазяйнувала-
ся, що навіть картоплі не маєш», — під-
няв мене на сміх Михайло. Мені стало 
образливо до сліз: я ж з ранку до вечора 
безкоштовно годую солдатів, от і дійш-
ла «до ручки». Випалила це Михайлу, 
а він здивувався: «Чому ж ти нам ні про 
що не говориш?» Відтоді почав мені до-
помагати. І він, І Леся Володькіна. 
Тож, хоч нагороди чомусь дістаються 
мені, вважаю, що то наші спільні наго-
роди. Звісно, я пишаюся ними. Але ще 
більше пишаюся тими, хто був поряд зі 
мною. От кажуть, що друзі пізнаються 
в біді. Нічого подібного, в радості, коли 
ти досягаєш якогось успіху: далеко не ко-
жен може щиро порадіти за тебе, якщо 
ти в чомусь стаєш вищою. Часто говорю, 
що через ці нагороди розгубила чимало 
друзів. Один із небагатьох, хто лишився, 
— Михайло Хворост.
 Насамкінець Надія показує мені до-
рогі її серцю картини, які перенесла з 
кафе до своєї скромної оселі: «Оця, з бур-
штину, — із міста Радивилів, що на Рів-
ненщині, її подарував хтось із тамтешніх 
волонтерів. Оцей портрет Тараса Шев-
ченка вишила для мене правозахисниця 
з Полтави Зоя Коваленко. А оцю Матір 
Божу подарував іконописець із Дрого-
бича Львівської області Левко Скоп. Він 
пише ікони, продає їх і всі кошти спря-
мовує на допомогу армії, а сам бідний, 
як сіра миша. Ця людина викликає ве-
лику повагу. А оце полотно на знак подя-
ки привіз до кафе колишній боєць добро-
вольчого батальйону «ОУН» Юрій Кра-
маренко, який був контужений і приїхав 
до Чутового після лікування. «Я неод-
мінно мав із вами познайомитися», — за-
явив при зустрічі. Як виявилося, я йому 
чимось допомогла. Мені часто доводить-
ся чути подібне, хоч уже й не пам’ятаю 
всіх випадків, коли комусь допомогла. 
Та оці картини мені дорожчі за всі наго-
роди. Нещодавно їздила до Чернігова на 
вручення Лицарського хреста й познайо-
милася там із волонтерами зі Старобіль-
ська Луганської області, які у 2014-му 
їздили на передову й після боїв забирали 
тіла наших полеглих вояків. Вони похо-
вали в лісі 27 загиблих, зараз збираються 
будувати там капличку. І от я собі думаю: 
ми тут такі патріоти, бо збирали допомо-
гу фронту, безкоштовно годували війсь-
ковослужбовців. А уяви собі, як там бути 
патріотами!» ■

Щасливі, бо в них є Надія.❙

Микола ПАЦЕРА

 Цей знімок просто вразив мене до 
глибини душі — на ньому тендітна кра-
сива молода жінка у вінку та вишиван-
ці, які різко дисонують зi штаньми-ка-
муфляжем та... протезом лівої ноги, яку 
вона втратила на Донбасі. На фото зобра-
жена колишня старший боєць 72-ї окре-
мої механізованої бригади імені Чорних 
Запорожців, а нині співробітник столич-
ного військкомату Ольга Бенда. Її порт-
рет визнано кращим в інтернет-конкурсі 
Miss military fantasy, який проводився 
серед усіх підрозділів ЗСУ...
 На початку 2016 року Ольга під-
писала контракт на службу в Зброй-
них силах, щоб допомагати нашим вої-
нам. Вона пройшла курс військової під-
готовки в Міжнародному центрі миро-
творчості та безпеки і була зарахована 
у взвод матеріального забезпечення 72-ї 
окремої механізованої бригади. І хоча у 
боях із автоматом у руках участі не бра-
ла, але вправно орудувала... черпаком 
— варила хлопцям смачну їжу, адже 
до війни працювала кухарем у піцерії. 
Причому робила це практично на пере-
довій — під Авдіївкою, куди перевели 
кілька підрозділів їхньої бригади. 
 «Я тричі на день готувала по кіль-
ка страв, наче на невелике весілля — 
майже на 70 осіб, — розповіла жінка. 
— Найбільше хлопцям подобався мій 
плов, який вони часто замовляли. Тож 
я балувала ним бійців, аж допоки зран-
ку 14 травня позаминулого року не роз-
почався інтенсивний обстріл. Я проки-
нулася від сильного вибуху під самим 
будинком, яким мене буквально скину-
ло з ліжка. Спробувала підвестися, та не 
змогла. Тоді стала кликати на допомо-
гу, але рот і ніс були забиті глиною. Чо-
мусь втратила свідомість. А після того, 
як опритомніла, мене знову підкинуло 
вибуховою хвилею, і я вдруге «відклю-
чилась». Коли ж відкрила очі, то відчу-
ла, що ліву ногу розтрощило осколком. 
Почала кричати, випльовуючи глину. 
Мене таки почув побратим «Сократ» і 
витяг через вікно із хати з ногою, яка 
теліпалася на шматку шкіри, та поніс до 
льоху, де бійці, відводячи очі від страш-
ного поранення, наклали мені джгут, 
щоб спинити кровотечу. Потім приїха-
ла «швидка допомога», яку ми називали 
«таблетка», з медиками, котрі обережно 
повантажили мене в салон, прилашто-
вуючи на ношах роздроблену ногу. Коли 
вже в лікарні мене готували до операції, 
я просила її зберегти. А прокинувшись 
від наркозу, відчула жар у ній і зраді-
ла, що врятували!.. Попрохала медсес-
тру поправити цю ногу, щоб не так пек-
ло. Жінка тремтячим голосом співчут-
ливо сказала: «Так у тебе ж її немає»...
 Наридавшись із такого горя та все ж 
опанувавши себе, Ольга зателефонува-
ла мамі. Потім подзвонила товаришу з 
72-ї бригади Олексію Бенді, з яким вони 
вже п’ять місяців зустрічалися, хоча ба-
чилися всього декілька разів — він слу-
жив гранатометником на іншій позиції. 
Комбат дав йому відпустку, і той уже на 
другий день був у лікарні. Олексій май-
же цілодобово доглядав її і заспокоював: 
«Головне, що ти вижила. У тебе вціліло 
коліно, значить, буде легше ходити на 
протезі. Знай, що я тебе ніколи не поки-
ну». Він усіляко допомагав Ользі у вій-
ськових госпіталях у Дніпрі та Києві, де 
жінці зробили п’ять складних операцій. 
Тут Олексій познайомився з її батьками 
і вони разом доглядали поранену. Ця 

батьківська та чоловіча любов краще за 
ліки допомагала жінці відновитися піс-
ля ампутації. А ще вона сама дотримува-
лася витатуйованого на руці девізу: «Ні-
коли не здавайся!». Через місяць її на-
правили до Ірпінського військового гос-
піталю, де вже буквально за два тижні 
Ольга освоїла протез. 
 «А прикладом мужності для мене 
став Вадим Свириденко — уповноваже-
ний Президента з питань реабілітації 
учасників АТО, — говорить Ольга Бен-
да. — Він втратив на війні руки і ноги, 
але живе активніше багатьох здорових 
чоловіків і мене всіляко підтримує. А 
найнадійнішою моєю опорою є чоловік 
Олексій, з яким ми побралися майже два 
роки тому. У нас не було романтичних 
побачень — замість них фронтові зуст-
річі, які назавжди скріпили нашу лю-
бов. Освідчувався Олексій теж по-про-
стому. Одного разу в Києві ми пішли до 
ювелірного магазину по сережки, а він 
і говорить: «Дивись, які гарні обручки, 
давай купимо». З ними ми й пішли до 
ЗАГСу подавати заяву, а через місяць 
розписалися без зайвих церемоній i гос-
тей. Вдома нас благословили короваєм 
його батьки, а бабуся подарувала набір 
каструльок. На другий день ми відвіда-
ли моїх рідних. Медового місяця в пів-
денних країнах у нас теж не було. За-
мість цього поїхали після Нового року 
за путівкою чоловіка на гірськолижний 
курорт у Тисовець, де я навіть зійшла 
без милиць на місцеву гору — понад кі-
лометр заввишки».
 То була не перша і не остання підко-
рена Ольгою Бендою життєва вершина. 
Вона звикла долати труднощі і жити 
повноцінним, насиченим життям. Піс-
ля реабілітації дуже не хотіла поривати 
з армією, тож написала прохання мініс-
тру оборони, і невдовзі їй запропонува-
ли роботу у військкоматі, де вона охоче 
працює й зараз. А ще веде домашнє гос-
подарство і активно займається спор-
том, для чого їй волонтери навіть зібра-
ли кошти на спортивний протез. Закін-
чила водійські курси і тепер може їзди-
ти автомобілем. Допомагає пораненим у 
військовому госпіталі та займається гро-
мадською роботою. ■

ВРОДА 

Найфотогенічніший 
боєць
В інтернет-конкурсі Miss military fantasy, який 
проводився серед підрозділів Збройних сил України, 
переміг портрет дівчини з протезом ноги

■

Ольга Бенда.❙



РЕФЛЕКСІЇ

Зачарування 
агресором,
або Путін облаштує «рай» 
по всій Європі?
Іван ШІМАНЧУК
Рівне

 В Україні треба побудувати Музей прийнят-
тя християнства, підкресливши, що христи-
янство поширилось на східних землях Європи 
з хрещенням Руси-України і що Київ є схід-
ним Єрусалимом. У Московії християнство по-
ширилось із Києва тільки через три століття, і 
для них воно стало ніби символом її цивілізо-
ваності, так само, як і вікно в Європу Петра І. 
Це доводить і відмова РПЦ від спілкування з 
Константинопольським патріархатом, вороже 
ставлення до Греко-католицької, Римо-католи-
цької церков і Папи Римського.
 У Росії проживає незначна кількість хрис-
тиян, адже більшість її населення є мусульма-
нами, сповідниками інших релігій, а також 
атеїстами, вихованими «совєтами». Пішовши 
на розкол зі світовим православ’ям, РПЦ до-
вела, що, як і за царизму, є державним депар-
таментом Путіна, спадкоємцем Золотої Орди, 
претендуючи на свою окремішність. РПЦ ос-
вятила війну Росії в Україні, у своїх пропові-
дях благословляє Путіна, уряд, армію, своїх 
олігархів на знищення духовності та самостій-
ності України і створення якоїсь Новоросії.
 В українців уже давно панує вислів: «Сусід 
північний — наш ворог вічний», що підтвер-
джено всією історією українського народу та 
Московії. Духовенство і миряни УПЦ МП, про-
читавши історію своєї церкви, повинні повер-
нутись до єдиної помісної української церк-
ви, згідно з Божими заповідями та історичною 
справедливістю. Керівника УПЦ МП Онуфрія 
та інших налаштованих антиукраїнськи необ-
хідно вислати в Росію, щоб не морочили вірян 
— нічого їм робити на канонічній території 
Константинополя, і, як сказав поет, «...та не-
хай собі як знають божеволіють, конають, — 
нам своє робить...»
 П’ятий рік ведучи криваву, руйнівну війну з 
сильним, кровожерливим і нещадним ворогом, 
влада держави купилась на так звані Мінські 
угоди, нормандські формати, забувши Буда-
пештський меморандум. Україна не зможе пе-
ремогти ворога, не застосувавши його методи 
і форми ведення війни. Кожний день, втрача-
ючи своїх воїнів і мирне населення, в Україні, 
всупереч Конституції і законам, діють прави-
ла мирного життя, так звана «демократія», за-
мість законних надзвичайного воєнного стану, 
польових судів, воєнних трибуналів і цензури. 
Війна потребує своїх специфічних форм по-
ведінки, тоді не будуть вибухати воєнні скла-
ди, працювати ворожі телеканали і преса, про-
пагандисти. Ніколи ніяка держава при такій 
поведінці не здобула і не здобуде перемоги над 
ворогом, навпаки, це створює для держави всі 
можливості для поразки, враховуючи, що не 
все населення України є її патріотами, а дех-
то і взагалі, перебуваючи на керівних посадах, 
є «совками», агентами ФСБ і «корисними ідіо-
тами». 
 Путін у зверненні до росіян сказав, що в 
разі ядерної війни вони, як мученики і патріо-
ти, потраплять до раю. Керівники СРСР також 
обіцяли громадянам своєї країни радянський 
рай — комунізм, а Путін обіцяє росіянам рай 
небесний. Керівні діячі Італії та деяких інших 
країн виступають за припинення санкцій про-
ти Росії. Якщо вони поїдуть на Донбас, тоді ба-
гато чого побачать і зрозуміють, який земний 
рай влаштував Путін для жителів того краю, 
що опинилися у зруйнованих будинках на межі 
виживання. Чи готові вони до запровадження 
такого «раю» у своїх країнах?
 Тільки Україна героїзмом і кров’ю своїх 
воїнів стоїть на перешкоді Путіну запровади-
ти такий рай, як на Донбасі, у всій Європі. Не-
обхідна ізоляція агресора, бо, напившись крові 
українців, його апетити не зменшуються, зрос-
таючи і створюючи реальну загрозу для всієї 
Європи і світу. Це підтверджує обстріл наших 
воєнних катерів у Керченській протоці. Історія 
повторюється. А Захід і далі зачарований агре-
сором... ■

■

Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька область

«Сон розуму породжує чудовиськ».
Френсіс Бекон

 Буремні засідання Верховної Ради 
надто часто нагадують чи то цирк, чи то 
шоу, та я не про політику. Я про мораль. 
Зупинюсь на двох подіях, які мали місце 
під куполом вищого законодавчого орга-
ну.
 Епізод перший. Кореспондент зафіль-
мував, як депутат Барна кнопкодавить під 
час голосування. Коли в перерві той звер-
нувся до депутата, вимагаючи пояснення 
такому його вчинку, то замість роз’яснень 
почув від нього нецензурну лайку. Будь це 
в іншому місці, то колишній учитель отри-
мав би по пиці, незважаючи на недотор-
канність, але ж це — кулуари самої Вер-
ховної Ради!
 Та річ не в цьому. Барна голосував не 
у вакуумі — поруч були його «партайге-
носсе». І  що? А нічого. Ніхто з них на-
віть бровою не повів. Отже: кнопкодавс-
тво є одним із засобів, яким користується 
ця фракція, щоб отримати потрібний ре-
зультат при голосуванні. Висновок: полі-
тичне шулерство і наплювацьке ставлен-

ня до простих людей (бо ж кореспондент 
не є «недоторканним») — одна з ознак, 
притаманних фракції,  членом якої є пан 
Барна. До речі, депутат Барна після цьо-
го ганебного епізоду був запрошений на 
один «дуже демократичний» канал теле-
бачення, де просторікував про свою тур-
боту про українців.
 Епізод другий. Під час дебатів у ВР про 
введення воєнного стану депутат фракції 
шановної Юлії Тимошенко обізвав першо-
го заступника Голови парламенту лайли-
вим словом. Правда, після обурення де-
путатів він усе-таки вибачився, але слово 
не горобець: вилетить — не піймаєш. І  не 
подумав цей «мужчина», що передачу за-
сідання ВР по телевізору дивляться жін-
ки, діти, в тому числі й діти тієї жінки, яку 
він образив. Юлія Володимирівна у своїх 
виступах часто говорить про свободу сло-

ва, толерантність, любов до ближнього, 
та після такого ганебного вчинку члена ї ї 
фракції пана Власенка щось не віриться у 
щирість ї ї  слів. Не знаю, як пані Тимошен-
ко збирається керувати країною на посту 
Президента, якщо у своїй, не такій уже й 
чисельній, фракції не може навести лад.
 Насамкінець для всіх недоторканних 
процитую нашого славного поета-байка-
ря Леоніда Глібова:

«Давно на світі ходить рада,
Що гріх пишатися і других зневажать.
А треба пам’ятать:
Хто вище злізе — дужче пада».

 Ну а нам, смиренним виборцям, яких 
дехто зневажливо називає «електорат», 
треба пам’ятати, що не той достойник і 
державник, хто вважає нас бидлом, а той, 
хто повсюдно і повсякчас дбає про наш 
добробут і  процвітання України. ■

Роман ДУДОСЬ 
Енергодар, Запорізька область

 Шановна редакціє «України мо-
лодої». Проживаю в Енергодарі За-
порізької області з 1973 року. Мені 
74 роки. Завжди брав участь у вибо-
рах і як виборець, і як член комісії. 
Ніколи не було відчуття помилки за 
результат мого голосування. Ще в 
1991 р. на горбачовському референ-
думі виступив противником існуван-
ня кремлівської імперії СРСР. Був 
членом двох партій: Республікансь-
кої партії М. Гориня та «Нашої Ук-
раїни». Пишаюся тим, що голосу-
вав за Віктора Ющенка навіть тоді, 
коли за нього проголосували 5,45 % 
ви борців. Мій пріоритет — існуван-
ня держави Україна як гаранта існу-
вання мого українського народу.
 У місті Енергодар місцева влада 
завжди була і залишається антиук-
раїнською та прокремлівською. І міс-
цевий голова, і місцева влада були і 
залишаються регіональними, опози-
ційними до України. На останніх міс-
цевих виборах міським головою і чле-
нами міськради стали представники 
ахметовської теплової станції завдя-
ки тому, що вони ведуть активну агі-
тацію серед пенсіонерів, як найак-

тивнішої частини виборців, і членів 
комісії. Безкоштовно ветеранам та 
пенсіонерам передплачують регіо-
нальні газети, зокрема місцеву «Сила 
слова» та запорізьку «Верже»*. Міськ-
рада, Ахметов влаштовують щорічні 
поїздки пенсіонерів у будинки відпо-
чинку в Кирилівку. У рік виборів ак-
тив товариств пенсіонерів, лікарів, 
учителів, ветеранів праці і теплової 
станції запрошують на вечірку в кафе 
«Макс». Ахметов прислав до місько-
го голови «смотрящіх» — Василя Раз-
водова з Павлограда та Ігоря Курдю з 
Добропілля Донецької області.
 Не є секретом, що кандидатом у 
президенти від Ахметова є Олександр 
Вілкул, десяток білбордів якого за-
полонили Енергодар. Водночас га-
зета «Верже», яку міськрада за свій 
рахунок передплатила пенсіонерам 
Енергодара, агітує за Олега Ляшка. 

Розрахунок простий: Ляшко, Садо-
вий, Тимошенко потрібні Рінату Ах-
метову для того, щоб вони відібрали 
голоси в Порошенка, у якого пріори-
тетом є виховання українського наро-
ду в дусі патріотизму — «5-й канал». 
І скажу відверто, мені як пенсіонеру 
сподобалась і пенсійна реформа, і ме-
дична — як хворий на діабет ІІ типу 
отримую безоплатні ліки.
 Наш філософ Григорій Сковоро-
да сказав: не знаєш чим допомогти 
своєму народові — не переймайся. 
Головне — не зашкодь. ■

*Газету «Верже» було створено в 
червні 1993 року спочатку як без-
коштовний додаток на 4 сторін-
ках до газет «Индустриальное За-
порожье» та «Наш город». Нині 
власники газети вважають її неза-
лежним тижневиком. — Ред.

/

ПЕРЕДВИБОРЧЕ

Не зашкодьте!
Думка пересічного виборця

■

Ось і закінчилися Різдвяні свята, відгомоніли вертепи, відлунали колядки й щедрівки, але 
сяйво Різдвяної зорі ще довго залишатиметься з нами.
Як завжди, найяскравішим дійством відзначили Різдво Христове жителі закарпатських 
Вашківців, вигадуючи все нових і нових героїв Вертепу та, відповідно, сценки з ними. 
Цього року учасники відомої на всю Україну Переберії (так місцеві називають вертеп, адже 
переодягання, тобто по-місцевому перебирання, і є сенсом цього дійства) вирішили нарешті 
поквитатися з головним ворогом країни — Путіним, і влаштували його страту. Кілька 
перебраних «бандерівців» змусили стати на коліна перед українцями цього гіпотетичного 
учасника Гаазького трибуналу. А раптом різдвяна мрія багатьох українців та й збудеться?

ПОЛІТПАРНАС

Минули 
святки...
Галина ПАЛАМАРЧУК
Київ 

І радість, і маски, і кулі останні 
вляглися у вату і в коробки.
Погасла звізда. Стало темно у стайні. 
Минули святки.
Минули святки, відгриміли салюти, 
і треба б іти, а, власне, — куди?..
Якщо попереду не добрий, а лютий,
і не плоди ще, а холоди?
Сповзло напускне торжество із ликів
царів, що насправді були шахраї.
Злізли до справ із ходуль великі, 
пішли медоточити холуї.
У когось ще ложка куті на балконі,
на комусь — ще полиск тії звізди. 
А сніг заліта в рукави й за ковнір 
того, хто людину не зміг знайти.
І кулі останні — ще не останні, 
і радість нова – вже не нова.
І тихо заплакав рожденний у стайні, 
бо знов не почуті Його слова.

■

«СЛУГИ НАРОДУ»

Не буде з хама пана
Як народні обранці турбуються про народ

■
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Як «нагрівають» 
киян, 
або Кому я винен — пробачаю
Микола ПАЦЕРА

 Із платіжками за спожиту теплоенергію, що 
надходять зараз за попередній місяць, творяться 
якісь незрозумілі людям комунальні дива. Із них 
зникли показники зроблених раніше переплат, а 
також допущених заборгованостей. Тож одних — 
нечесних платників — комунальники порадува-
ли, тоді як сумлінних споживачів добряче засму-
тили. 
 Так, моя знайома, яка довгі роки працювала 
бухгалтером, тому цінувала кожну копійку, сум-
лінно оплачувала за спожите тепло. Більше того, 
кожен місяць вона переплачувала «Київенерго» 
100—200 гривень «авансом» на майбутнє, якщо 
раптом з якихось причин не зможе оплатити за 
опалення. Таким чином у неї назбиралося майже 
6 тисяч гривень переплати, які чесно заносилися 
в її щомісячні платіжки, тож жінка була впевне-
на, що вона застрахована «на чорний день». Але 
нещодавно вона отримала платіжку, в якій ця 
переплата зовсім «обнулилася» — просто зник-
ла з відповідної графи квитанції. У розпачі жін-
ка звернулася до теплогенеруючої компанії, а там 
її наче гарячим окропом облили. Мовляв, як ви 
знаєте, у столиці відбулися кардинальні зміни — 
було ліквідовано попередню компанію «Київенер-
го», яка обігрівала значну частину міста, і замість 
неї утворили «Київтеплоенерго», котре надає цю 
послугу з нинішнього опалювального сезону. Але 
сталося так, що «попередники» не передали ново-
створеному підприємству жодних переплат спо-
живачів, а лише їхні борги. Жінці порадили звер-
нутися до «Київенерго», але там від неї «відхрес-
тилися» — мовляв, ми вже такої послуги не надає-
мо і нічим допомогти не можемо...
 А от інші мої знайомі тільки виграли від зміни 
постачальників тепла в столиці. Вони не належать 
до числа сумлінних споживачів, тож заборгували 
за кілька місяців за опалення кругленьку суму. І 
яким же радісним було їхнє здивування, коли в ос-
танній платіжці цей борг просто зник. Звісно, роз-
биратися, чому так сталося, ніхто не збирається 
— люди сподіваються, що в катавасії з передачею 
послуги теплопостачання від однієї компанії до ін-
шої цей борг так і залишиться неврахованим.
 «УМ» спробувала розпитати в «Київтеплоенер-
го», чому так сталося і що робити споживачам, у 
яких просто вкрали переплачені кошти, але там 
нам також відповіли, що в ситуації не винні. «Нія-
ких боргів «Київенерго» перед споживачами вони 
нам не передавали — лише їх заборгованість пе-
ред компанією. Тож усі претензії — до цієї ком-
панії», — відповіли на наш запит. У свою чергу, 
«Київенерго» нiчого не коментує, бо офіційно теп-
ло вже не постачає, а лише електроенергію. Водно-
час тут застерегли, що киянам досі надходять фік-
тивні квитанції з розрахунками за тепло начебто 
від їх компанії. Це — злісне шахрайство, яке поки 
що залишається без покарання. Тож реагувати на 
такі квитанції, тим більше оплачувати їх не пот-
рібно. Перевірити ж інформацію про нарахування 
або розрахунки за послуги можна в особистому ка-
бінеті з електроенергії або гарячої води та опален-
ня в будь-якому центрі обслуговування клієнтів 
або на сайтах «Київенерго» та «Київтеплоенерго». 
Що ж стосується попередніх переплат, то поради-
ли звертатися для вирішення цих проблем до цен-
трів комунального сервісу. Там підтверджують, 
що готові повернути переплачені кошти на бан-
ківський рахунок споживача. Однак коли це ста-
неться, і як проводитимуть звірку оплати, ніхто 
сказати не може. Отже, коло замкнулося. ■

■

Мрії — в життя 
 У Андрійка з дитинства була 
мрія... ходити босоніж увесь рік. 
Але оскільки їхня сім’я жила в 
Києві, то здійснити її він не міг. Хіба 
що влітку, і то коли не бачили бать-
ки, вискакував на вулицю і гасав по 
траві та асфальту. Коли ж підріс, 
робити це стало якось соромно. Аж 
якось 11 років тому він прочитав у 
журналі статтю «босоногої баядер-
ки», як вона себе називала, Ольги 
Гавви із Санкт-Петербурга про при-
нади такого ходіння, і дитяча мрія 
знову полонила чоловіка — він ви-
рішив, що обов’язково теж так зро-
бить.
 Одного лютневого морозного дня 
Андрій ішов із роботи по Харківсь-
кому масиву і йому стало жарко в 
зимових чоботях. Недовго думаючи 
скинув їх і пішов босим по свіжому 
снігу. Під здивовані погляди людей, 
а то й прокручування пальцем біля 
скроні він подолав із сотню метрів, 
доки ноги не змерзли. Зранку на-
ступного дня швиденько пройшов 
босоніж усю відстань до метро. А че-
рез місяць уже спокійно чвалав бе-
резневою сніжною «кашею» по кіль-
ка годин, та й в офісі звикли до його 
дивацтва. Благо, що працює Ново-
сьолов програмістом, а в них дрес-
коду немає, більше того, серед них 
теж є неординарні особи — йог, па-
рашутист, виконавиця танцю живо-
та, реконструктор старої військової 
форми. Тож він теж органічно впи-
сався в цей «різношерстий» колек-
тив. А спілкуються з клієнтами вони 
через інтернет, так що жодних про-
блем із взуттям не виникало. Дру-
жина, яка спочатку соромилася ви-
ходити з босоногим чоловіком у ма-
газин чи кафе, теж згодом звикла до 
цього дивацтва, оскільки Андрій, 
будучи ще й психотерапевтом, час-
то вражав її неординарними погля-
дами на життя. Коли ж ідуть до ко-
гось на гостини, він замість скидати 
взуття в передпокої, просто витирає 
ноги вологою серветкою.
 А от у метро доводиться взува-
тися, — посміхнувся, розповідаю-
чи про це, дивакуватий чоловік. — 
Адже в них ще з радянських часів 
строго записано в правилах пово-
дження у підземці: «Заборонено пе-
ребувати на території метрополітену 
без взуття». І хоча деякі контроле-
ри біля турнікетів на нашій станції 
мене вже знають і пропускають, але 
одна літня жінка щоразу ще звідда-
ля кричить: «Взуйтесь негайно! А то 
поліцію викличу!». От і доводиться 
хитрувати. Беру з собою в рюкзак 
шльопанці й взуваю їх перед тур-
нікетом, а на станції знову знімаю. 
Іноді на зауваження контролерів, 
мовляв, не можна заходити без взут-
тя, жартую, що воно в мене є, але в 
рюкзаку. Взагалі ж я не розумію, 
навіщо прописали цей пункт у пра-
вилах: якщо для безпеки, тоді чому 
пропускають жінок на «шпильках» 
чи в довгих сукнях — не змушують 
же знімати їх на вході. Ми навіть 
подавали електронну петицію щодо 
відміни цього положення, але вона 
не набрала потрібну кількість голо-
сів, бо прихильників такого спосо-
бу життя в місті дуже мало. Тож не-
хай буде  як є — це не така вже й ве-
лика незручність. 

Випробування не для слабких 
 Справжньою ж неприємністю, 
за словами, барефутера (так по-на-
уковому називають фанатів босоно-
гого способу життя) Андрія Новосьо-
лова, є ходіння босоніж по намерз-
лих бурульках під час ожеледиці або 
дрібних камінцях чи свіжій бруків-
ці. Таких місць у Києві чимало нама-
цав власними підошвами цей босоно-
гий чоловік. На тротуарі Південного 
мосту та вулиці Михайлівській бага-
то такого дріб’язку, що коле в ноги, 
на вулиці Воздвиженській поклали 
бруківку, яка ще не обтесалася і має 
гострі кути, подібні відчуття і на Анд-
ріївському узвозі. Небезпечно ходити 
й біля численних «наливайок», які ос-
таннім часом поширилися у місті, — 
тут валяється бите скло. Причому ве-
ликі скалки Андрій навчився обхо-
дити і наступати, а от найгірше, коли 
дрібна впинається в підошву. На та-
кий випадок, а вони, на жаль, трап-
ляються, екстремал завжди носить із 
собою мазь «Рятівник», якою оброб-
ляє рани, а також пластир. Іноді бу-
ває, що не розрахує і захисні можли-
вості організму та приморозить паль-
ці — якщо побуде тривалий час на сні-
гу при морозі нижче восьми градусів 
(у люті морози він одягає легенькі 
кросівки). Або отримує подразнення 
шкіри чи навіть рани від солі й хімі-
катів, якими посипають вулиці. Бу-
вало, що «босоніг» отримує опіки пі-
дошв улітку, коли розпікається ас-
фальт. Тоді теж виручає «Рятівник». 
 — Я не вважаю ходіння босоніж 
узимку способом загартування організ-
му — для цього потрібно впливати на 
все тіло, — зізнався Андрій. — Хоча 
воно й підвищує імунітет завдяки пос-
тійному масажу нервових закінчень, 
які виходять на п’ятку і підошву, та пе-
репаду температур — хворію я рідко, і 
то не від простуди, а від грипу, проти 
вірусу якого ми практично всі безсилі. 
А от «підхопити» грибок, ходячи бо-
соніж по вулицях, практично немож-
ливо, бо він не любить ультрафіолету 
й кисню. Як, до речі, і збудник прав-
ця. До того ж «босоногість» впливає на 
формування правильної осанки, роз-
виток опорно-рухового апарату. Вона 
також знімає напругу при стресах, що 
в наш час просто необхідно. Жаль, що 
серйозними дослідженнями цього яви-
ща у нас ніхто не займається. Хоча для 
мене барефутерство стало не методом 
лікування, а філософією життя як для 
психотерапевта. За його допомогою я 
фактично позбавився комплексів, вiд 
яких страждав раніше. Адже, щоб роз-
почати ходити босоніж, потрібна неа-
бияка сила волі, а також упевненість 
у собі. Люди ж бо по-різному сприйма-
ють таких диваків. Хто зі співчуттям 
— бували випадки, коли запитували, 
чи мене не пограбували, пропонува-
ли шкарпетки і навіть взуття. А трап-
ляється, що й насміхаються, обзива-
ють бомжем чи якимись непристойни-
ми прізвиськами. Тож, тільки будучи 
впевненим у собі, ти можеш адекват-
но реагувати на різні ситуації, дола-
ти свої страхи та емоції, відстоювати 
свою позицію і навчати цього інших. 
Для мене як для практикуючого пси-
хотерапевта це дуже важливо і допо-
магає в лікарській роботі. Хоча я ніко-
му не нав’язую такий спосіб підтримки 
організму, адже він не має значного по-
ширення. 

Ти не один
 Андрій розповів, що зараз у сто-
лиці існує спільнота «Київ босоніж», 
яка активно спілкується у Фейсбуці. 
До неї входить зо два десятки люби-
телів ходити без взуття. Вони періо-
дично збираються разом і проводять 
піші прогулянки містом — особли-
во історичними місцями. Щоправда, 
роблять це не взимку, а до настання 
морозів. Такі походи дають не лише 
нові знання і враження, а й пізнання 
нових поверхонь під ногами. Вони 
вже обходили практично весь центр 
міста, Поділ, узбережжя Дніпра, 
Андріївський узвіз, ботанічні сади 
та парки. Учасники спільноти ді-
ляться новими емоціями і відчут-
тями, дають практичні поради но-
вачкам та підказують цікаві марш-
рути. До речі, барефутерство хоча й 
поволі, але набуває поширення в сто-
лиці, незважаючи на те, що Київ аб-
солютно не пристосований до нього, 
на відміну від інших європейських 
міст. За підрахунками Андрія Но-
восьолова, щороку їхня «команда» 
поповнюється трьома-чотирма пос-
лідовниками. Зараз у нього виник-
ла ідея: пройти гуртом дамбу Київсь-
кого моря. Так що з нетерпінням че-
кає потепління... ■

Йому не холодно.
Фото автора.

❙
❙

БУТИ СОБОЮ

Босоногий «хлопчик»
Без взуття можна відчути землю на дотик

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Національна комісія з питань енергетики та комунальних пос-
луг на початку опалювального сезону затвердила збільшення та-
рифів на тепло для 18 компаній-виробниць. Ціни зросли вже з 1 
січня, і в кожному регіоні по-різному, зокрема в Києві вони підви-
щилися майже на 23%. Не відстають від енергетиків і газови-
ки. «Київгаз» ввів iз 1 листопада нові розцінки на блакитне пали-
во для населення. Згідно з ними, власники лічильників тепер пла-
тять по 8,55 грн. за 1 куб. м (з ПДВ). Таким чином, тарифи зросли 
на 22,8%. Тим же, хто не користується лічильником, варто враху-
вати, що в період відсутності централізованого гарячого водопос-
тачання населення норма споживання природного газу на газову 
плиту встановлюється в розмірі 5,4 куб. м на людину в місяць. Так 
що жителів столиці в цьому опалювальному сезоні вже добряче 
«нагріли», а він же ще не закінчився. 

■

ДОВІДКА «УМ»

 Звідки походить 
 і як відроджується босоногість 

 Босоніж люди ходили з давніх да-
вен. Здебільшого це були аскети й бідня-
ки. В часи Французької революції босоно-
гість була ознакою революційності. Пізніше 
її взяли на озброєння жінки — відомо, що 
Жозефіна полонила Наполеона саме свої-
ми босими ніжками. Потім відмовою від 
взуття феміністки стали висловлювати про-
тест проти влади чоловіків — вони одягали 
їхні костюми, а ноги залишали босими, щоб 
привернути до себе і своїх поглядів біль-
ше уваги. У наш час барефутерство стало, 
в основному, філософським та ідейним ру-
хом, зародженням якого вважається 1994 
рік, коли було створене Товариство босо-
го життя в Німеччині. Саме тут у середині 
дев’яностих з’явився перший парк для босо-
ногих прогулянок. Тут доріжки встелені спе-
ціальним покриттям, по якому із задоволен-
ням бігають навіть діти. Є також стежини, 
викладені мокрою галькою та справжнім лі-
совим мохом, які користуються великою по-
пулярністю. На жаль, у Києві поки що немає 
нічого подібного.

■

Микола ПАЦЕРА

Домовляючись із Андрієм Новосьоловим про зустріч у людному місці, я за-
питав: «Як я вас упізнаю?» — «А ви дивіться не на обличчя чи одяг, а на 
ноги», — нібито жартома підказав чоловік. «А й справді, він же буде босим», 
— здогадався я. Доки чекав його на десятиградусному морозі, ноги промер-
зли навіть у чоботях, а він спокійно підійшов геть без взуття і розповів чима-
ло цікавого зі свого босоногого життя. Випробування не для слабких.
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46 колективних вишивань
 Перше вишивання 
Рушника національної єд-
ності відбулося ще у 2007 
році у Запорізькій області 
на острові Хортиця. Усьо-
го колективних вишивань 
було 48, зокрема шість — 
у діаспорах Польщі, США, 
Канади та Молдови. Зага-
лом Рушник національ-
ної єдності подолав уже 
близько 55 тисяч кіломет-
рів, з яких 5 тисяч — за-
лізницею та 22 500 — лі-
таками.
 «Презентація  Рушни-
ка відбуватиметься в кож-
ній області України впро-
довж 2019 року, — пові-
домила у Києві авторка 
ідеї створення унікально-
го рушника Тамара Степа-
ненко. — Його ще раз по-
бачать ті, хто вишивав, і 
ті, кому дороге це рукот-
ворне мистецтво. До цього 
люди бачили рушник лише 
фрагментами, а цілого тво-
ру не всі бачили. Українсь-
кий рушник є важливим 
символом для кожного ук-
раїнця».
 У світі немає нації, яка 
б саме так завдячувала 
своєю долею рушнику. В 
українців він поряд від на-
родження і до смерті лю-
дини. Узор Рушника на-
ціональної єдності розро-
била українська художни-
ця Олександра Теліженко, 
яка заклала в нього всі не-
обхідні важливі коди та 
знаки. Довжина рушника 
складає дев’ять метрів. Ця 
цифра не випадкова. За ну-
мерологією, вона є цифрою 
достатку. 
 За словами Тамари Сте-
паненко, на рушнику зоб-
ражено три потужні періо-
ди. «Це минуле, сьогоден-
ня і майбуття. Минуле на 
рушнику представляє Три-
пілля, Київська Русь. Сьо-
годення на ньому — це Де-

рево життя, на якому є 27 
квіточок, що символізу-
ють адміністративно-тери-
торіальний поділ України. 
Майбуття представляють 
зірки та космос», — пояс-
нює Тамара Степаненко.

Тур Україною
 Полотно, на якому ви-
шито колективний витвір, 
виткано власноруч iз ко-
нопель ще 55 років тому 
селянкою з Хмельниччи-
ни Катериною Андрощук. 
Його подружжя Степанен-
ків — уродженців Кіро-
воградщини — свого часу 
придбало для реалізації 
своєї ідеї.
 Для вишивки Рушни-
ка національної єдності 
використовували тради-
ційну українську вишив-
ку та різні кольори. Руш-
ник має свій паспорт на... 
270 сторінках, де відобра-
жено все: від задуму й до 
його закінчення. На жаль, 
поки немає національного 
Музею рушника, проте є 
надія, що зусиллями гро-
мади вдасться його збуду-
вати. Можливо, це буде 
Київщина чи Полтавщи-
на. Тоді Рушник єдності 
— власність українсько-

го народу — передадуть 
туди. До речі, Тамара Сте-
паненко поділилася дум-
кою, що має бажання ство-
рити безкоштовну школу 
вишивання для всіх, хто 
хоче навчитися цього ре-
месла. 
 Майстриня нагада-
ла, що рушник вишивали 
близько півтори тисячі лю-
дей упродовж двох років — 
2007-2008. Точна цифра 
учасників творення обере-
га — 1340 осіб. Для реалі-
зації проекту надзвичайно 
багато зробила Черкащи-
на. На різних етапах до ро-
боти долучались майстри 
різних національностей та 
віросповідання. Рушник 
вишивали в Севастополі та 
Бахчисараї. Долучилась до 
процесу і діаспора в Моск-
ві. Наймолодшим творцем 
була 8-річна дівчинка, а 
найстаршою — 84-річна 
пані.
 «Рушник національ-
ної єдності — це ще одна 
з можливостей об’єднати 
суспільство навколо дав-
ніх українських традицій 
та показати єдність нашо-
го народу, — підкреслив у 
своєму слові Василь Куше-
рець, голова правління То-

вариства «Знання» Украї-
ни та співорганізатор пре-
зентації Рушника. — Мені 
приємно повідомити, що 
ми не один раз брали участь 
у вишиванні рушника. Це 
і пам’ятний момент виши-
вання Рушника у Жито-
мирському шпиталі, і той 
незабутній момент, коли 
до вишивання приклав-
ся Перший космонавт Ук-
раїни Леонід Каденюк, до 
речі, пам’ять якого вша-
нуємо наступного тижня. 
Це просвітлює наші душі. 
З кожним стібком додаєть-
ся енергія».
 «Рушник — це не прос-
то краса, це не тільки іден-
тичність українська. На-
справді там закладається 
велика енергія, яка пред-
ставляє кожен куточок Ук-
раїни, анексований Крим, 
з територій сходу. Цей 

рушник є певним очищен-
ням, він єднає нас», — під-
креслив присутній на пре-
зентації міністр культури 
Євген Нищук. 
 На сьогодні вже відбу-
лося 95 презентацій цьо-
го унікального оберега на-
ції. Ще два тижні кияни та 

гості міста можуть побачи-
ти цей диво-рушник у сто-
лиці, а вже в лютому Руш-
ник національної єдності 
вирушить у тур. Запрошен-
ня надійшли з Кам’янця-
Подільського та звільне-
них територій сходу Ук-
раїни. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Абсолютно  протилежні від-
гуки збирає новий фільм про 
усім відому Стюарт «Марія — ко-
ролева Шотландії» (Mary Queen 
of Scots) британської режисер-
ки Джозі Рурк за сценарієм Бо 
Віллімона. Від: «Дуже сильний 
фільм. Багато, звичайно, режи-
серських домислів. Утім гра ак-
торів, декорації, костюми, при-
рода — поза критикою» до: «Для 
одного перегляду любителям іс-
торичних драм». Цікаво, що 
частина юних глядачок бачить 
першоплановою темою фемінізм 
— відстоювання жінками-коро-
левами своїх прав у чоловічому 
владному прошарку часів Серед-
ньовіччя. (Небагато стриманих 
інтимних сцен і зовсім трохи на-
сильницьких відносять це кіно 
в українському прокаті до кате-
горії 16+).
 Отже, суперництво двох ко-
ролев — Марії I Стюарт, коро-
леви Шотландії, та Єлизавети 
I — королеви Англії. 22-рiчна 
Марія тільки-но овдовіла після 
шлюбу з королем Франції і по-

вертається в Шотландію. Вона 
не хоче обмежуватись деклара-
тивною роллю королеви і зрі-
катися католицької віри, зану-
рившись у традиційну консер-
вативну протестантську спіль-
ноту. Поява досить зухвалої 
претендентки на англійський 
трон не може не турбувати сес-
тру Марії по батькові, Єлизаве-
ту I. До того ж конфлікт актив-
но розпалюють з обох сторін чо-
ловіки, які вважають несправед-
ливо применшеною свою роль в 
управлінні королівствами.
 Із позицій сучасності ці-
каво спостерігати, як Єлизаве-
та — вона зізнається під кінець, 
що майже перетворилася в діях і 
вчинках на людину протилежної 

статі, — пробує нав’язати у ста-
тусі офіційного чоловіка свого 
коханого. Щоправда, закінчить-
ся все зумисне організованим за-
ворушенням у Шотландії.
 Марія закохується в Генрі-
ха Стюарта, лорда Дарнлі. Чи 
захоплюється ним. Чи не може 
встояти перед бажанням пос-
тійно отримувати фізичне за-
доволення, яким ввів її у транс 
(за сюжетом фільму, вперше в 
її житті) молодий чоловік. Їх-
ній спільний син став можли-
вим наступником тронів обох 
держав. І, по суті, зробив не-
відворотним падіння королеви 
Марії Стюарт. Бо навколо бага-
то недоброзичливців — навіть 
найрідніші і найближчі — ви-

ношували плани керувати цими 
територіями.
 Прямолінійну максималіст-
ку Марію I Стюарт блискуче зіг-
рала Сірша Ронан; стриману й 
беземоційну Єлизавету, яка діє 
хитро, — Роббі Марго. У роз-
критті персонажу королеви 
Англії упродовж усього фільму 

особливу роль відіграє грим. 
 «Марія — королева Шот-
ландії» — значною мірою ро-
мантична кінодрама, яка не є 
ґрунтовним дослідженням іс-
торії. Більшості глядачів сподо-
баються розкішні декорації Се-
редньовіччя і пречудові краєви-
ди. ■

Марія I Стюарт — королева Шотландії.
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙

ПРОКАТ

Сестри по крові
Фемінізм Марії Стюарт у новому фільмі 
про найвідомішу королеву

■

Фрагмент унікального оберега.❙

СИМВОЛИ

Дев’ять метрів 
вишитої історії 
У Київській лаврі демонструється створений 
1340 людьми Рушник національної єдності

■Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Трипілля, Київська Русь, Дерево життя, зірки та космос — це фрагменти презенто-
ваного 21 січня, напередодні 100-річчя Злуки українських земель, у дзвіниці Успенсь-
кого собору Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Рушни-
ка національної єдності. Цей мистецький витвір — і козацьке бароко, серцевиною якого є 
шишка, символ, що прийшов у козаччину з прадавніх часів. Два трикутники — це криниця. 
Два птахи — душі наших предків із гілками слави героїв-борців, які віддали своє життя 
за Україну. Трохи далі Берегині — жіночі фігури, які тримають у піднятих руках розшитий 
золотом Тризуб. 
У Київській лаврі стартувала культурно-мистецька та соціально-політична акція 
«Рушник національної єдності — соборна Україна».

Хранителі Рушника національної єдності —
 подружжя Степаненків, Тамара та Микола.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙
❙

Рушник національної єдності.
Фото з архіву Степаненків.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

2006-го багаторічний організатор київсь-
кого ярмарку «Книжковий світ» Едвін 
Задорожний запропонував проводити ек-
спертну сесію під час його заходу і навіть 
максимально зсунув власний виставко-
вий графік ближче до кінця року — аби 
зручніше «Книжці року». Кілька сезонів 
поспіль експерти збиралися у залах Ін-
ституту фізкультури, які блискавично 
перетворювалися зі спорт майданчиків 
на святковий книжковий ринок. Така ло-
кація вирішувала нашу хронічну пробле-
му — відсутність коштів на відрядження 
іногородніх експертів. Усі вони, зазвичай, 
були залучені до різних книжкових про-
ектів, і видавці оплачували їхній приїзд на 
ярмарок, а отже — і до нас. У ті три дні 
в експертному залі було людно понадмір 
— повсякчас заходили письменники, ви-
давці, журналісти. На послідовну прес-
компанію також завжди бракувало гро-
шей — тож і тут ми були у плюсі.
 
 Результати кожного рейтингу фіксу-
ють соціологічні коливання на гойдалці 
«попит/пропозиція». Одним із лавреатів 
стала великоформатна, на понад тисячу 
сторінок антологія «Демократія» (К.: Смо-
лоскип), ініційована Осипом Зінкевичем. 
Загалом випущено чотири подібні зібран-
ня — плюс «Націоналізм», «Лібералізм», 
«Консерватизм» — й усі вони максимально 
схвально сприйняті експертним середови-
щем. Очевидно, через розуміння: коли не 
збагнути ідейних відмінностей — будемо 
повсякчас дивуватися, чому зарубіжний 
досвід не прищеплюється в Україні.
 2006-го лавреатом стала книжка Леоні-
да Плюща «Його таємниця, або «Прекрас-
на ложа» Хвильового» (К.: Факт) — зразок 
літературної аналітики. Те, що через по-
над десять років її перевидано (К.: Комора) 
й вона ввійшла до Короткого списку рей-
тингу-2018, — потверджує, що цей твір не 
має терміну придатності й вона далі акту-
альна для українського дискурсу. Тоді ж, 
2006-го, Дмитро Малаков видав мемуар-
ну книжку «Київ, 1939-1945» (К.: Кий) 
— здається, саме вона зрушила тепер уже 
масове зацікавлення історією повсякден-
ня під німецькою окупацією. Мирослав 
Попович явив у «Червоному столітті» (К.: 
АртЕк) першу, вважай, спробу історіо-
софського осмислення вітчизняного бут-
тя упродовж цілої епохи. Друга спроба 
подібного калібру з’явилася лише 2013-
го: Станіслав Кульчицький, «Червоний 
виклик. Історія комунізму в Україні від 
його народження до загибелі» (К.: Темпо-
ра). Кращою книжковою серією-2006 виз-
нано старт проекту «Світові бестселери 
українською» від харківського «Клубу сі-
мейного дозвілля». Саме тоді «КСД» взяло-
ся активно розвивати свій україномовний 
репертуар, намагаючися переграти росіян 
на ринку першоперекладів.
 Фінансування церемонії вшанування 
лавреатів-2006 узяв на себе саме «Клуб сі-
мейного дозвілля». З Олегом Шпільма-
ном, генеральним директором найбільшо-
го в Україні видавництва, познайомився за 
рік перед тим. «КСД» влаштовувало вечір-
ку на львівському Форумі, й мене попро-
сили «обов’язково бути». Пообіцяв, при-
йшов. Розслаблена атмосфера дружнього 
паті відбувалася у супроводі різних сценіч-
них дійств, серед яких запам’яталося чи-
тання щойно виданої новинки (Стівен 
Кінг, «Зона покриття») Юрком Покаль-
чуком, Юрком Іздриком та Любком Дере-
шем. Вони закінчили під щирі оплески, і 
раптом чую: видавництво заснувало пре-
мію кращому книжковому журналістові 
й визнало таким Костянтина Родика. Ви-
ходжу на сцену й дивуюся ще більше: пре-
мією є поїздка на Франкфуртський книж-
ковий ярмарок.

 Що тут казати — звісно, зрадів нагоді 
побувати у світовій бібліостолиці. До речі, 
уперше, 1994-го, з’їздив туди за подібних 
обставин: Міжнародний фонд «Відрод-
ження» зробив такий подарунок за мої ре-
гулярні публікації про видання з програми 
МФВ.
 Вже у Франкфурті відбулася розмова з 
Олегом Шпільманом, де він цікавився дета-
лями рейтингу і насамкінець запропонував 
допомогу в організації фінальної імпрези. 
Отже, було вкотре орендовано Українсь-
кий дім; зранку дня церемонії Хрещати-
ком лавірували хлопці й дівчата на роли-
ках, зодягнуті у футболки «Книжки року» 
та з нашими прапорами за плечима — за-
прошували на вечір. Ясна річ, що навіть 
такий величезний зал не міг би умістити 
всіх охочих, вхід відбувався за запрошен-
нями. Проте у величезному холі Українсь-
кого Дому «КСД» влаштувало кількаго-
динне шоу з книжкових вікторин, лотерей, 
бліц-зустрічей з відомими письменниками 
(котрих вони по черзі висмикували з залу). 
Відтак, коли гості церемонії виходили по 
закінченні, на першому поверсі було так 
само людно.
 У вихідні після церемонії різні теле-
канали показали чимало приємних кар-
тинок, а вранці у понеділок дзвонить ре-
дакційний телефон; по автоматичному 
привітанні — автоматна черга: «Это газета 
«Коммерсант. Украина», Елена Рыбакова. 
Руководство требует от меня объяснитель-
ную по поводу того, что не была на «Кни-
ге года». Потрудитесь объяснить, почему 
я не была вами информирована об этом со-
бытии?!»
 Кумедно, але невдовзі мені кажуть, що 
«мілая баришня» Рибакова ще й викла-
дає студентам ази журналістської майс-
терності. Ото, либонь, «рутина свіжості 
й оригінальності», як сказав би Станіслав 
Лец. Легендарний московський репор-
тер Гіляровскій (порубіжжя ХІХ–ХХ ст.) 
згадував, як тих азів учили його. Телефо-
нує серед ночі редактор столичної газети й 
каже: «Люди чули вибух у тамтому районі 
міста — поїдьте і щоби у вранішньому ви-
пуску була інформація!».
 Потішний, на перший позір, епізод 
змусив замислитися. «Книжка року» 
теж, звичайно, вибух. Але — цілком ке-
рований: інформація про час і місце цере-
монії упродовж двох тижнів перед тим ре-
гулярно подавалася на частотах і сторінках 
наших партнерів — «5 каналу» та «Радіо 
Ера-fm», у щоденках «Україна молода», 
«День» і тижневику «Без цензури». Та й 
у книжково-ярмарковому календарі, не 
знати якого книжковому журналістові не 
вільно, цей день прописано заздалегідь. То 
хто ж винен «Комерсантові», що бере на ро-
боту дописувача, котрий «знает мало, как 
младенец, не вышедший из чрева матери» 
(А.Чехов)?
 Ще гірше, коли таке інформаційне не-
мовля таки щось пише-публікує. Як, нап-

риклад, після тої самої церемонії Юлія Аба-
кумова у поважному часопису «Бізнес». 
«Аналізуючи» претендентів на перемогу 
у філософській номінації, вона сумувала: 
«Отчественных имен-открытий не случа-
лось вот уже несколько десятилетий». На-
віть без дайвінгу аж на таку часову глибину 
легко пригадувалися книжки-події кіль-
кох попередніх рейтингів — новинки від 
Сергія Кримського та Мирослава Попо-
вича, Наталії Яковенко та Ярослава Гри-
цака, Миколи Рябчука і Сергія Пролеєва. 
Утім, підозрюю, в нашої авторки на цей ар-
гумент знайшлася би блискуча відповідь з 
арсеналу Чеховського персонажа: «Золо-
тоноша? Нет такого города! Нет!».
 «Имена авторов и названия книг кочу-
ют из рейтинга в рейтинг», — далі ділила-
ся своїми відкриттями Юля з «Бізнесу». 
Можна пробачити їй незнання того, що в 
Україні книжковий рейтинг лише один, а 
все решта — конкурси, де поціновується 
відсепарований асортимент. Але ж старші 
товариші з «Бізнесу» мали б їй пояснити, 
чому справжньої якості не може бути над-
мір і чому, приміром, «Самсунґ», «Мерсе-
дес» чи «Кока-кола» «кочують» з топа в 
топ.
 Але що таке логіка супроти смакових 
пріоритетів? Не сподобався нашій авторці 
Сергій Жадан, яко лавреат літературної но-
мінації, і край. Чим же він завинив? А от: 
дістав перемогу за збірку, де уміщені «про-
изведения, выдержавшие не одно переиз-
дание». Насправді ж ані «Депеш Мод», ані 
«Anarchy in the UKR», ані «Гімн демокра-
тичної молоді» не перевидавалися — хіба 
додруковувалися у міру продажу. Незнан-
ня різниці між перевиданням та додруком 
— нонсенс у спецжурналі, що зветься «Біз-
нес».
 Складалося враження, що у деяких пе-
ріодичних виданнях вважають: книжко-
вий рецензент — це та курка, яку досить 
навчити переписувати «своїми словами» 
анотації з книжок. У результаті утворюєть-
ся комунікація автор-читач на рівні, зма-
льованому незабутнім Антоном Павлови-
чем: «—Кто-то прошел... Слышишь? —Да 
это у вас в животе, дедушка!».
 Влітку 2006-го журнал «Книжник-
review» перетнув сьомий рік свого існу-
вання. Сімка — магічний символ, над 
властивостями якого розмірковували ще 
давньоєгипетські жерці. Вони вважали 
цей часовий відтинок, сучасною мовою 
кажучи, ініціаційною матрицею. Тобто 
щосім років будь-який феномен — людина 
як така, її почуття, її справа, її персональ-
ний комп’ютер-голова, її мікросоціум — 
обов’язково змінюються.
 Не маючи так багато часу для медита-
цій, як жерці, ми, ясна річ, про все це до 
пори не замислювалися — аж поки раптом 
збагнули, як сильно змінилися на перела-
мі власного семиріччя. Ніби сама собою 
проросла нова концепція журналу, неаби-
як поширшав виднокруг, видовжилася у 
перспективу мета.
 2000-го року «Kr» починав свою ходу 
в інформаційно-книжковому вакуумі: 

тодішні газети й журнали тотально ігно-
рували українську книжку — у медіях не 
існувало жодної постійної рубрики. І чита-
чі цих видань щиро вірили, що українська 
книжка — це суто етнографічний атрибут, 
щось на кшталт томагавка в індіанській ре-
зервації. 
 До виходу «Kr» поставилися нашоро-
шено: про що там писатимуть, коли немає 
самого предмета розмови?! Але щомісяця 
на наших шпальтах з’являлося по сотні 
рецензій на новинки, і швидко стало ясно: 
української книжки — доброї і різної — ба-
гато. Остаточно утвердив це в масовій сві-
домості Всеукраїнський рейтинг «Книж-
ка року», його успіх і широкий розголос. 
Все це спровокувало увагу так званої гро-
мадсько-політичної преси — не писати про 
книжки стало якось незручно.
 Потроху «Kr» перетворювався на 
подіум літературно-книжкової моди. Бага-
то хто з нинішніх літературних зірок почи-
нали або «леґалізувалися» на журнальних 
шпальтах. Саме тут відбувалося зіткнен-
ня поглядів, оцінок, смаків та амбіцій. А 
це вже детонувало увагу до книжки з боку 
ґлянсової преси.
 Відтак про інформаційний вакуум нав-
коло української книжки говорити було 
вже не варто. До того ж за семирічку шко-
лу «Kr» пройшло чимало журналістів, які 
стали редакторами або провідними рецен-
зентами інших видань — вони вже не до-
пустять замовчування. Ми мріяли: коли 
збільшити обсяг журналу до 64 сторінок 
двічі на місяць — триматимемо читачів у 
повній поінформованості щодо новинок. 
Але водночас більшою мірою станемо, 
сказати б, органом захисту прав спожи-
вачів книжок. Чому, наприклад, у Німеч-
чині одна книгарня припадає на 10 тисяч 
жителів, а в Україні — на 126 тисяч? Чому 
на центральній вулиці Праги розташова-
но чотири багатоповерхові книжкові су-
пермаркети, а з Хрещатика прибрали єди-
не «Знання»? Ми досліджуватимемо, які 
гроші обертаються на книжковому рин-
ку і наскільки «продукти», що на ньому 
з’являються, є доброякісними й конкурен-
тоспроможними. Вестимемо агресивний 
діалог з владою, котра порядкує бюджет-
ними грошима, виділеними на книжки, як 
своїми власними.
 Спрощено кажучи, ми були переко-
нані, що створити швайцарський добробут 
здатна лише нація, яка читає. Бо книжки 
є інформаційним каналом лише другою 
чергою. Насамперед книжка — це нічим 
не замінний інструмент самоідентифіка-
ції і самокорекції людини. Якщо прагнете 
внутрішньої гармонії і тим самим високої 
якості життя — без магічної практики чи-
тання вам не обійтися.
 Мріяли... А на журнальному рахун-
ку вже давно блимав червоний індикатор 
відсутності грошей. І раптом на отому се-
мирічному зламі нас розшукує київський 
підприємець Роман Цуприк і пропонує ін-
вестувати в обидва проєкти — «Kr» і «КР» 
— значні кошти. 2007-й рік розпочався 
з ейфорії. ■

Юрко Покальчук, Юрко Іздрик та Любко Дереш читають «нового» Кінга. Фото К. Родика.❙
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Наталія ОСИПЧУК

Подолання розриву між освітою й вироб-
ництвом, а також підвищення якості підго-
товки кваліфікованих кадрів із урахуван-
ням вимог роботодавців у рамках нових 
організаційно-відмінних форм навчання 
— це основне завдання запровадження 
дуальної форми навчання. Як же цей про-
цес відбувається на практиці? З якими 
труднощами зiткнулися українські ВНЗ, 
запроваджуючи дуальну освіту (чи її еле-
менти) на практиці? 

Як не втратити фахівців?
 Генеральний директор Федерації робо-
тодавців України Руслан Іллічов перекона-
ний, що протягом останнього періоду ук-
раїнсько-німецький діалог щодо запровад-
ження дуальної освіти був доволі плідним. 
«Як результат спільної роботи — у вересні 
2018 року прийнято Концепцію дуальної 
освіти, яка суттєво спрощує нашу роботу. 
Нині, спілкуючись iз представниками ВНЗ, 
часто чуємо про активне впровадження ду-
альної освіти. Проте маємо застерегти: не 
варто плутати дуальну освіту з дистанцій-
ною та заочною формами. Варто пам’ятати 
про одну з ключових вимог дуальної освіти 
— йдеться про постійний контакт iз робото-
давцями», — зазначає Руслан Іллічов.
 Справді, представникам вищої школи 
та роботодавцям нині набагато легше як 
вести діалог, так і шукати спільні шляхи 
подальшої співпраці. Міністр освіти Лілія 
Гриневич у свої виступах неодноразово на-
голошувала на важливості прийняття Кон-
цепції дуальної освіти. 
 Ситуація на ринку праці сьогодні справ-
ді катастрофічна. 80% безробітних в Ук-
раїні — це люди з вищою освітою, які не мо-
жуть знайти для себе відповідні вакансії та 
реалізуватися. Особливо потерпають сьогод-
ні представники гуманітарних наук, сфери 
культури. 
 За даними Київського центру зайня-
тості, протягом січня-жовтня 2018 року 
кількість випускників, що скористалися 
послугами державної служби зайнятості, 
становила 13,9 тис. осіб, у тому числі 11,6 
тис. випускників ВНЗ та 2,3 тис. випускни-
ків професійно-технічних закладів. Прик-
метним є те, що серед випускників ВНЗ 
третина навчалася у галузі соціальних 
наук, бізнесу та права, 13% — мали інже-
нерну спеціальність, по 12% — навчалися 
у галузі охорони здоров’я та гуманітарних 
наук, мистецтва. 
 Протягом лише січня-жовтня 2018 року 
статус безробітного одержали 325,9 тис. осіб 
iз числа молоді (36% загальної кількості 
безробітних), а допомогу з безробіття отри-
мували 242 тис. молодих людей. Про що 
свідчить наведена статистика? Лише про 
одне: в державі мають відбутися кардиналь-
ні зрушення, адже сьогодні маємо колосаль-
ну диспропорцію між рівнем підготовки ви-
пускників та вимогами роботодавців. 
 Тож запровадження дуальної освіти, на 
думку експертів, сприятиме розв’язанню 
цієї проблеми. «Справді, після затверджен-
ня Концепції дуальної освіти маємо чимало 
позитивних прикладів її запровадження ви-
щими навчальними закладами. Хоча тре-
ба зазначити, що не всі ВНЗ розуміють, що 
таке насправді дуальна освіта, — зазначає 
перший заступник міністра освіти і науки 
Володимир Ковтунець. — Нині Міністерс-
тво освіти і наук готує план заходів, який 
дозволить по-справжньому запроваджува-
ти дуальну освіту. Потрібно виконати захо-
ди, які дозволять врегулювати низку нор-
мативно-правових питань. Адже очевид-
но, що сьогодні ми повинні переглянути 
питання, пов’язані з фінансуванням студен-
тів, які навчатимуться за дуальною формою 
навчання. Очевидно, перегляду потребува-
тиме низка положень кодексу Закону «Про 
працю», необхідно також напрацювати низ-
ку підзаконних актів. Це необхідно зробити 
для того, щоб вищі навчальні заклади поча-
ли працювати в правовому полі». 

Дрібниць немає
 Якщо говорити про практичні кроки 
щодо впровадження дуальної освіти, то в 
цьому питанні, переконані учасники семіна-
ру, дрібниць не може бути. Все має бути вра-
ховано, адже йдеться про вищий навчальний 
заклад, роботодавця та студента. Генераль-
ний директор Директорату вищої освіти й ос-
віти дорослих МОН Олег Шаров перекона-
ний, що сучасні реалії доволі жорсткі, адже 

випускник ВНЗ переважно не має уявлення 
про те, де і коли він буде працювати. 
 «Нині збільшилася кількість молоді, 
яка змінює не лише роботу, а й місце прожи-
вання. Все це створює додаткові завдання, 
які потребують розв’язання. За невеликим 
винятком, сьогоднішній випускник ВНЗ не 
готовий до конкретного місця роботи (хоча 
він може цілком відповідати критеріям здо-
бутої освіти). Аналіз ситуації свідчить про 
те, що переважна кількість випускників 
ВНЗ не готові працювати за фахом. Маємо 
констатувати, що майже 70% випускників 
вищої школи працюють не за фахом. 
 Варто говорити про те, що роботодавці 
не задоволені якістю освіти, оскільки дово-
диться додатково вчити молодих фахівців. 
Зрештою, у вищих навчальних закладах 
спостерігається неефективне використан-
ня бюджетних коштів. Чи можемо говори-
ти про ефективну роботу ВНЗ, якщо пере-
важна більшість випускників працюють 
не за фахом? Доводиться спостерігати таку 
картину: вищі навчальні заклади, які готові 
збільшити кількість спеціальностей, про-
сять якомога більшу кількість державного 
замовлення. Та чи замислюються вони над 
питанням, скільки випускників і за якою 
спеціальністю працюють за фахом? 
 Зрештою, у ВНЗ не вважають за потріб-
не поставити питання щодо доцільності тієї 
чи іншої спеціальності. Чи прораховують у 
вищому навчальному закладі всі варіан-
ти, що чекають на випускників? Нині ні-
кого не здивує ситуація, коли випускни-
ки здобувають освіту, але ніколи не працю-
ватимуть за спеціальністю у майбутньому. 
Чому? Бо такої роботи може взагалі не знай-
тися в країні. 
 Якщо ми скоротимо обсяг підготов-
ки, то доведеться скоротити й викладачів. 
І тут маємо говорити про питання так зва-
ного корпоративного егоїзму вищої шко-
ли. Хоча, за великим рахунком, вища шко-
ла також має оперативно реагувати на зміни 
кон’юнктури ринку, коли науково-педаго-
гічні працівники повинні оволодівати нови-
ми компетенціями та навичками. 
 І, звісно, необхідно встановити вимоги 
до наявності досвіду самостійної професій-
ної діяльності у випускників закладів осві-
ти, які влаштовуються на роботу вперше. 
Переважно цим вимогам років 20. Вперше 
роботодавці почали вимагати досвід роботи 
наприкінці 90-х років уже минулого століт-
тя. Це призвело до певних наслідків. Чима-
ло студентів, як відомо, починають працю-
вати ще на перших курсах. Добре це чи по-
гано? Звісно, з одного боку, молодь здобуває 
професійні навички, з іншого — не має змо-
ги повноцінно вчитися. Саме тому варто го-
ворити про дуальну освіту, яка має на меті 
підвищити якість професійної підготовки 
фахівців. 
 Концепція дуальної освіти передбачає 
три етапи її реалізації. На першому етапі не-
обхідно розробити нормативно-правову базу 
для запровадження дуальної форми. Було б 
добре, якби за два роки ми розробили нор-
мативно-правову базу в такому обсязі, щоб 
заклади освіти і роботодавці могли як екс-
периментувати, так і напрацьовувати певні 

моделі. На другому етапі на нас чекає розроб-
лення типових моделей дуальної освіти, і тут 
має бути спільна робота закладів освіти та 
роботодавців. І, зрештою, на третьому ета-
пі має розпочатися створення кластерів ду-
альної освіти на базі конкурентоспромож-
них закладів освіти». Варто зазначити, що 
термін «кластер» має різні значення в еконо-
міці і різне смислове навантаження в різних 
куточках Європи. Кластери варіюють від не-
великих мереж малих, середніх підприємств 
в обмежених географічних зонах до «мега-
кластерів» у Данії або Фінляндії, які склада-
ють значну частину економіки», — зазначає 
Олег Шаров. 

Що є первинним?
 Олег Шаров наголошує, що запрова-
дження дуальної форми часто є дискусій-
ним. І хоча роботодавці відіграють важли-
ву роль, усе ж таки відповідальність насам-
перед покладається на навчальні заклади. 
 «Дуальна форма здобуття освіти перед-
бачає навчання на робочому місці з вико-
нанням посадових обов’язків відповідно до 
трудового договору, — звертає увагу Олег 
Шаров. — Тож не дивно, що коли під час 
проведення заходів чуєш від представни-
ків ВНЗ, що тут буде не менше 50% дуаль-
ної освіти, це викликає чимало запитань. Бо 
якщо уважно проаналізувати ситуацію, ро-
зумієш, що йдеться лише про більш поси-
лену практичну підготовку. Тож варто на-
голосити: якщо немає трудової угоди й оп-
латної праці здобувача освіти, не можна го-
ворити про дуальну освіту». 
 «Дуальна форма має об’єднати інтереси 
всіх — і ВНЗ, і роботодавців, і здобувачів осві-
ти, — наголошує Олег Шаров. — Зрозуміло, 
що тут є свої складнощі, адже студент-першо-
курсник не зможе виконувати роботу в тако-
му обсязі, як випускник-бакалавр. Крім того, 
при розробленні та апробуванні відповід-
ної нормативної бази першим серйозним ви-
пробуванням може стати питання структу-
ри кредиту та бюджету часу студентів. Тож 
перед тим, як з’явиться «Положення про ду-
альну форму здобуття освіти», збиратимемо 
координаційну раду, де будуть представлені 
як ВНЗ, так і роботодавці». 
 І тут у пригоді може стати досвід німець-
ких колег, які презентували другий етап 
проекту «Дуальна освіта в діалозі та прак-
тичні кроки щодо реалізації цього проек-
ту з боку української сторони». «Дуальна 
форма освіти в Німеччині користується по-
питом, — наголошує д-р Райнхард Дуддек, 
спікер міської ради м. Ерфурт iз питань фі-
нансово-економічної політики. — Навіть ті 
вищі навчальні заклади, які ще не приєдна-
лися до цієї форми, зробили це згодом». 
 Керівник кадрового департаменту під-
приємства комунальних послуг м. Ерфурт 
Удо Бауер окреслив вимоги до фірм-парт-
нерів учасників дуальної форми, їхні пра-
ва, обов’язки та вплив на зміст освіти. І ось 
маємо вітчизняні приклади запроваджен-
ня дуальної форми освіти. Йдеться про до-
свід запровадження дуального навчання 
в Економіко-технологічному інституті 
імені Роберта Ельворті (Кропивницький, 
ректор Василенко). 

Готувати до реального життя 
 Нашим читачам, напевно, цікаво дізна-
тися, звідки таке екзотичне ім’я в українсь-
кого ВНЗ. Це справді цікава історія, про яку 
варто хоча б побіжно згадати. Англійський 
підприємець Роберт Ельворті (1846—1925) 
був одним із засновників акціонерного то-
вариства «Ельворті Роберт і Томас», один iз 
найбільших виробників у Єлисаветграді (так 
називався нинішній Кропивницький). Ро-
берт Ельворті був щедрим меценатом і бага-
то виділяв коштів на розвиток Єлисаветггра-
ду. За його гроші будувалися школа; він фі-
нансував театр, лікарні, будував житло для 
робітників. Роберт Ельворті залишив по собі 
в Єлисаветграді добру пам’ять. В Англії в ок-
рузі Роберт Ельворті побудував житло для 
літнього відпочинку сім’ї, яке назвав «Мас-
сандра» на честь кримського палацу. Потім 
цей будинок Ельворті продав за умови, що 
там буде будинок для людей літнього віку. 
 Нині студенти інституту можуть вчи-
тися за дуальною формою (зараз таких де-
сять осіб). «Ми використали німецький 
досвід, — розповідає ректор Ігор Васи-
ленко. — Дуальна форма навчання бака-
лаврів економічного напряму — це нав-
чання, орієнтоване на практичну складо-
ву. Ми орієнтуємося на формування нової 
моделі професійної підготовки бакалаврів 
із обов’язковими періодами виробничого 
навчання та виробничої практики. Неда-
ремно ми взяли за основу німецький до-
свід, адже процес навчання у цій країні (а 
також в Австрії та Швейцарії) побудовано 
за дуальною формою навчання). Метою за-
провадження дуальної форми навчання в 
Економіко-технологічному інституті імені 
Роберта Ельворті є подолання диспропор-
ції між пропозицією щодо надання освіт-
ніх послуг вищими навчальними заклада-
ми та запитами роботодавців щодо структу-
ри навчально-виробничого процесу, змісту 
й обсягу навчальних планів та програм, на-
дання можливості мобільно реагувати на 
зміни бізнес-технологій та можливості мо-
дернізувати зміст вищої освіти, враховую-
чи вимоги конкретних підприємств». 
 Зрештою, дуальна форма навчання пос-
тійно вдосконалюватиметься, але те, що 
інтерес з боку представників ВНЗ та робо-
тодавців чималий, засвідчив проведений 
семінар. «Нині перебуваємо на другому ета-
пі проекту «Дуальна освіта в діалозі», який 
спрямований на створення пілотних напря-
мів, де дуальна форма вищої освіти може 
бути організована найефективніше, — за-
значає партнер проекту «Дуальна освіта в 
діалозі», доцент факультету комп’ютерних 
наук та кібернетики Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка 
Анатолій Кузьмін. — Вибір таких напря-
мів у переважній більшості визначаєть-
ся наявністю широкого спектра потенцій-
них підприємств-партнерів, зацікавлених 
спільно з вищими навчальними закладами 
забезпечити якісно нову систему підготов-
ки фахівців. Фактично такі підприємства 
готуватимуть фахівців для себе. 
 Звісно, дуальна форма освіти підхо-
дить не кожному студенту, оскільки пот-
ребує від нього набагато більше зусиль та 
самоорганізації порівняно з класичною 
формою навчання. І все ж дуальна форма 
як підвищить конкуренцію у студентсько-
му середовищі, так і дасть можливість на-
шим випускникам знайти своє місце в Ук-
раїні, а не шукати його за її межами». 
 На необхідності та важливості запро-
вадження дуальної форми навчання на-
голошує керівник центру міжнародних 
стажувань «Інтернобмін» Ольга Білан: 
«Студенти, які беруть участь у наших 
програмах, одержують великий досвід 
у туристичній галузі. Вивчаючи німець-
кий досвід, розуміємо, що він може бути 
корисним для навчальних закладів. Вод-
ночас модель дуальної освіти має бути до-
опрацьована, варто врахувати пропозиції 
як представників ВНЗ, так і роботодавців. 
Найефективніший інструмент підвищення 
мотивації — це збільшення кількості прак-
тик, під час яких студентська молодь набу-
ватиме практичних навичок. Саме для мо-
лоді, яка прагне удосконалити знання іно-
земних мов, набути практичного досвіду 
роботи, розраховані наші міжнародні про-
грами. Зарубіжна практика є невід’ємною 
частиною процесу підготовки фахівців. 
Зрештою, молодь потрібно готувати не до 
іспитів, а до реального життя». А як усе 
відбуватиметься на практиці — покаже 
час. ■

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Учитися працювати
Чому важлива дуальна освіта

■

Дуальна форма здобуття освіти має об’єднати інтереси ВНЗ, роботодавців і студентів.
Фото з сайта osvita.ua.
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Навіть не знаю, який фактор сильніший 
— професійний, чи з цікавості, чи бажан-
ня смачно поїсти, ну й приготувати — та-
кож, але я таки дуже люблю спілкуватися 
з людьми, які смачно готують. Такі люди 
дуже креативні, творчі, щедрі й досить-таки 
непередбачувані. Ось, приміром, завітала в 
улюблену кулінарну спільноту, щоб поціка-
витися, чи намічається в затятих господинь 
післясвяткове кулінарне затишшя, і аж по-
чала комплексувати. «Ні й ще раз ні! — від-
повіла мені подруга Люба (за «сумісниц-
твом» кума), — бо якраз пора підбивати 
підсумки того, що було найсмачніше, чого 
ми навчилися новенького, словом, якраз 
зараз треба «закріпити» всі святкові стра-
ви». «І, до речі, — хитро примружилася 
Люба і виразно поглянула на мене, — свята 
ще не завершилися. Он ще Тетянин день, і 
до когось можуть завітати гості». 
Натяк-то я, звичайно, зрозуміла. Як і те, 
що відпочивати від кухні не доведеться. У 
цьому, напевне, і полягає особливий сенс 
смачних страв: вони завжди здатні створи-
ти маленьке чи велике свято. І ми із задово-
ленням долучаємося до його створення. 

Пляцок «Тетяна»
 Ну раз уже господині починають поду-
мувати про випічку до Дня Тетяни, то ло-
гічно згадати про однойменний пляцок. 
Він — смачне поєднання горіхів з медом і 
сухофруктами, шоколад, сметана, вершки 
створюють неймовірно смачний мікс усьо-
го і відразу. 
 Потрібно: три яйця, склянка жирної 
сметани, 150 г масла, склянка горіхів (які 
хочете, можна поєднати), 4 столові лож-
ки меду, склянка цукру, півтори чайної 
ложки соди, дві склянки борошна, склян-
ка цукру, дві жмені родзинок, ківі, банан, 
половина шоколадки. 
 Для крему збити 200 г вершків зі склян-
кою цукру.
 Подрібнити горіхи, родзинки помити і по-
сушити. На водяній бані розтопити мед і мас-
ло. Відділити білки від жовтків, білки збити 
міксером, поступово додаючи цукор. Заміси-
ти тісто, додавши половину родзинок. 
 У збиті білки додати сметану, охоло-
джені розтоплені мед і масло, жовтки, бо-
рошно і соду. Ретельно перемішати. Тісто 
для торта розділити на дві рівні частини. 
В одну частину додати родзинки, що зали-
шилися, в другу — горіхи. 
 Випекти два коржі до зарум’янення 
(приблизно по 20 хвилин при температурі 
200°), готові коржі розрізати ще на два. 
Змастити торт збитими вершками. Прикра-
сити на свій смак: тертим шоколадом, ківі, 
дольками мандаринки чи бананом. Горіш-
ки, цукати тощо також смакуватимуть у 
цьо му смачному витворі. Перед тим як по-
давати пляцок, йому потрібно трохи насто-
ятися, години 3 як мінімум ще доведеться 
чекати. Це непросто, але треба — то треба.

«Пікова дама»
 Цей витвір господині кулінарної спіль-
ноти вписують до пляцків-переможців 
свят за простоту в приготуванні, за ніжний 
сметанково-медовий смак і за особливу, аж 
хмаркову, пухнастість. 
 Автор рецепту — Татарин Іра з Хорос-
ткова. За її рецептом, на високий пишний 
пляцок потрібно: 6 яєць, по склянці цук-
ру, меду, посічених горіхів, 2,5 склянки 
борошна, 2 столові ложки масла і 2 чайні 
ложки негашеної соди. 
 Яйця збити з цукром і додати всі інші 
інгредієнти, масло можна розтопити. Роз-
ділити тісто на 3 коржі, зверху посипати 
горіхами і пекти.
 Крем: 0,5 л сметани збити зі склянкою 
цукру, додати ваніль і мелений або поріза-
ний на кубики чорнослив (0,5 л меленого), 
перекласти коржі, зверху полити розтоп-
леним шоколадом.

Естерхазі — лише емоції!
 І в мене, як у дівчат зі спільноти, на цей 
торт нема слів — лише чудові емоції, бо він 
і справді неймовірний. 
 «Торт родом із Угорщини, класика сві-
тової «кондитерки», — розповідає автор 
рецепту, який сподобався буквально всім, 
Люба Біріна з Ужгорода, як вона себе на-
зиває, — кулінарка-експериментатор. — 
Дуже добрий, легкий та ніжний. Має зба-
лансований смак. Один із небагатьох, які я 
печу часто. Пекла і на мигдалі, і на грець-
кому горіху. На мигдалі ніжніша, вишу-
каніша. На грецькому — глибший смак. А 
загалом добре і те, і те. З фундуком, знаю, 
теж печуть, думаю — смачно. Пробувала 
задля цікавості з арахісом, не добре, жах-

ливі коржі, не рекомендую.
 В поєднанні з шокобісквітом та верш-
ковим кремом вийшов пречудовий пля-
цок». 
 Отож для тіста Люба Біріна радить узя-
ти: 8 білків, склянку цукру, 200 г мелено-
го мигдалю (попередньо обсмаженого, мо-
лола в блендері не очищаючи), 3 столові 
ложки борошна, кориці на кінчику ножа 
(обов’язково!).
 Білки збивати на максимальній швид-
кості, підсипаючи потроху цукор, до гус-
тих, щільних піків. Окремо перемішати 
мелений мигдаль, борошно і корицю. Мік-
сер вимкнути, ввести в білки мигдальну 
суміш, дуже акуратно перемішати. З пер-
гаментного паперу вирізати 6 кіл (діаметр 
22 см), розмістити їх на трьох деках. Гото-
ве тісто розділити на 6 частин, кожну час-
тину нанести на підготовлене коло, аку-
ратно розмазати за допомогою лопатки. 
Пекти при 150 градусах на трьох рівнях 
із використанням конвекції 20 хвилин 
(до золотистого). Готове тісто треба відра-
зу пекти, воно не може стояти. Якщо не-
має можливості пекти на трьох рівнях 
— доведеться тісто робити порціями. Па-
пір прибрати з ще теплих коржів. Охоло-
дити. Перемазати кремом коржі, боки і 
верх. Боки присипати меленим мигдалем 
або мигдальними пелюстками. На верх 
нанести кола з абрикосового джему і топ-
леного чорного шоколаду, з’єднати паву-
тинкою.
 Для крему: жовтки (6 штук) розтерти 
з цукром (6 столових ложок), додати ку-
курудзяний крохмаль (2 столові ложки) 
і борошно (столова ложка), потроху (під 

включенням міксер) вливати молоко (1,5 
склянки).
 Поставити на повільний вогонь, вари-
ти при постійному помішуванні до загу-
сання. Охолодити. Збити вершкове масло 
(250 г) до білого кольору, по ложці додава-
ти заварну масу.

Пляцок горіховий
 Бісквітні чорні коржі: у чашу міксера 
помістити цілі яйця (6 штук) і цукор (6 сто-
лових ложок). Збивати на великих обертах 
до побіління маси. Окремо просіяти борош-
но (4 столові ложки), какао (2 столові лож-
ки) і порошок для випічки (1/2 чайної лож-
ки). Сухі інгредієнти ввести в збиті яйця, 
дуже акуратно перемішати вручну. Масу 
розмістити на аркуші (40х30 см) поперед-
ньо розстеленого пергаменту. Випікати 
при 180 градусах. Охолодити, розрізати 
навпіл.
 Горіхові коржі (середина): 8 білків, 
склянка цукру, 200 г мелених грецьких 
горіхів (попередньо обсмажених), 3 сто-
лові ложки борошна, кориця на кінчику 
ножа.
 Білки збивати на максимальній швид-
кості, підсипаючи потроху цукор до гус-
тих, щільних піків. Окремо перемішати 
мелений горіх, борошно і корицю.
 Міксер вимкнути, ввести в білки горі-
хову суміш, дуже акуратно перемішати.
 Готове тісто розділити на 2 частини, 
кожну частину нанести на аркуш (40 х 30 
см). Пекти при 150 градусах на двох рів-
нях із використанням конвекції.
 Охолодити, розрізати навпіл (отримає-
мо 4 коржі).
 Крем на горіхові коржі: жовтки (2 шт.) 
розтерти з цукром (6 столових ложок), до-
дати кукурудзяний крохмаль (столову 
ложку) і борошно (2 столові ложки), пот-
роху (під включений міксер) вливати мо-
локо (1 склянка). Поставити на повіль-
ний вогонь, варити при постійному помі-
шуванні до загусання. Охолодити. Збити 
вершкове масло (150 г) до білого кольору, 
по ложці додавати заварну масу.
 Вершковий крем: збити 300 мл вер-
шків з цукровою пудрою (4 столові лож-
ки).
Формування.
 Чорний корж, 1/2 вершкового крему, 
горіхові коржі, перемазані заварним кре-
мом, 1/2 вершкового крему, чорний корж. 
Прикрасити довільно.
 Пляцки — це і є прикраса. Прикрашай-
те життя смачно! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «Усі мої експерименти з пловом дово-
дять, що справа у дрібницях, і вдалу страву 
від липкої каші відділяють речі, на перший 
погляд незначущі (був у мене і невдалий до-
свід, і не один раз), — розповідає про свій 
досвід вдалого плову, рецепт якого поши-
рився як один із найвдаліших, — Віра Во-
лошина з Вінниці. — Плов — це страва, яка 
дійсно любить увагу і трепетне ставлення, 
твердо вважаю, що як немає часу, то краще 
зготувати щось простеньке».
 Але якщо не хочеться простенького і є 
натхнення на приготування чогось особливо-
го — плов буде вдалим варіантом вибору. 
 Отже, за рецептом Віри Волошиної, для 
особливого плову потрібно: рис звичайний 
пропарений, звертати увагу на якість, щоб 
не було побитих і ламаних зерен. М’ясо — 
яловичина, баранина, якщо не надто упадає-
те за справжністю, то і свинина піде, хоч це 
вже буде значний відхід від класики. Морква 
звичайна, але краще, якщо внутрішня части-
на тоненька, така морква краще тримає фор-
му. Цибуля звичайна ріпчаста. Олія рослин-
на, може бути яка завгодно, але без різко-
го запаху. Спеції — зіра (кумин), барбарис 
сухий, можна трішки куркуми, часник, цілий 
перець чилі. Рис-морква-м’ясо — порівну 
(у мене було по 500 грамів плюс 2-3 неве-
ликі цибулини). Посуд — може бути баняк 
або простора каструля з товстими стінками і 

дном, бажано широка. Саме широка форма 
дає рівномірне прогрівання дна і стінок.
 Спершу гарно розігріваю олію (при-
близно 100 мл), додаю туди шматок ци-
булі й підсмажую до коричневого кольору, 
цю цибулину викидаю. У гарячу олію пер-
шою йде цибуля півкільцями і обсмажуєть-
ся до зарум’янення. Далі м’ясо невеликими 
шматками викладається в один шар і обсма-
жується. Потім морква (отут нарізка важли-
ва, це мають бути брусочки, різані не над-
то тонко, на фото можна приблизний роз-
мір оцінити). На моркву посипається ціла 
зіра (кумин), десь 1 чайна ложка, барбарис 
1-2 ложечки, куркума за бажання для яскра-
вості. Помішуючи, обсмажуєте до моменту, 
коли морква уже не сира, але і розлазитись 
вона не повинна. На всіх цих етапах вогонь 
має бути доволі сильний. Ще на цьому ета-
пі до казана можна покласти 1-2 цілі голо-
вки часнику, очищені від тонкого лушпиння 
і помиті, та стручок перцю чилі, солити до 
смаку. Далі додаєте окріп, кількість має бути 
така, щоб покрити ваш зірвак (суміш м’яса, 

цибулі, моркви) повністю. Вогонь збавляєте 
на мінімум і тушкуєте близько 40 хвилин із 
привідкритою кришкою.
 Рис має бути замочений як мінімум на пів-
години перед закладкою (краще на годину-пів-
тори). Замочувати слід гарячою водою (близь-
ко 60 градусів, не окріп), воду щедро посоли-
ти. Перед закладкою рису в казан чи каструлю 
його треба гарно промити, знову-таки теплою 
водою. Намагатись не терти його сильно, щоб 
не поламати зерна (з них вийде зайвий кро-
хмаль і плов вдасться липкий).
 А далі починається етап справжнього 
ворожіння. Рис акуратно викладаєте поверх 
зірвака, розрівнюєте поверхню і дивитесь, 
який рівень води. Вона має покривати рис 
повністю. Якщо зірвак википів, то через шу-
мовку доливаєте на рис гарячу воду. Води 
краще не лити відразу багато, краще доли-
ти пізніше за необхідності. Вогонь знову до-
даєте вище середнього і, не накриваючи рис 
кришкою, слідкуєте, як википає вода. Темпе-
ратура в цей момент важлива, чим швидше 
закипить плов, тим більші шанси, що він ли-

шиться розсипчастим. Якщо бачите, що вода 
википіла, а рис ще твердий, то можна пор-
ціями доливати гарячу воду, нічого страш-
ного не станеться. Пробуйте, якщо рис не-
солоний, то можна зверху посолити його і 
навіть акуратно перемішати, стараючись не 
зачіпати шар моркви. Те, що рис не можна 
мішати, — міф. Більше того, при приготу-
ванні на простій домашній плиті у вас рис 
у центрі буде кипіти, а по краях — ні. І для 
рівномірного прогрівання якраз і треба його 
акуратно перемішувати. Всі ці водні проце-
дури мають тривати до моменту, поки рис 
буде уже майже готовий, а води буде лиша-
тись зовсім небагато на дні казана. Коли ці 
два моменти у вас співпадуть, вогонь збав-
ляєте до мінімального, шумовкою збирає-
те рис від стінок казана у гірку, накриває-
те її тарілкою, трошки меншою за діаметр 
казана, на тарілку кладете складений ва-

фельний рушничок або щедрий шар папе-
рових рушників і накриваєте щільно криш-
кою. І в такому своєрідному термосі тримає-
те свій плов десь 30-40 хвилин. А потім зні-
маєте всю конструкцію, перемішуєте плов і 
насолоджуєтесь. Оцей момент із рушника-
ми і тарілками важливий, він дає змогу всій 
зайвій воді вийти з рису і не стекти по криш-
ці назад у казан, а всотатись у рушники, це 
теж секрет розсипчастості.
 «Якщо чесно, то вся ця писанина тільки 
виглядає страшно, — зізнається господиня. 
— А на ділі все легко, варто тільки вмикати 
всі відчуття і робити все уважно, але не за-
циклюючись. Усе-таки це народна страва зі 
столітньою історією, а значить, може мати 
варіації і простір для творчості. Але варіації 
мають бути розумні — курдючне сало замі-
нити олією можна, а от терти моркву на тер-
тушці замість нарізки брусочками вже вкрай 
небажано. Виграєте 10 хвилин часу, але втра-
тите смак і консистенцію, воно того не варте. 
Якщо вже готувати, то так, щоб насолоджува-
тись кожним шматочком. І не сумувати, якщо 
з першого разу не все вийде ідеально.
 А вже як освоїться цей, базовий, рецепт, 
то можна гратись з іншими, бо їх так багато... 
З нутом, з родзинками, з айвою, гарбузом». 
А ще є окремі плови, де рис варять окремо, 
а зірвак окремо і поєднують тільки при пода-
чі. Але про те, напевно, іншим разом, обіцяє 
Віра Волошина і бажає всім натхнення на ри-
сове творіння і смачного! ■

РЕЦЕПТИ

Казкові пляцки-переможці 
Чорне і біле випічки — як у найуславленіших кондитерів

■

«Пікова дама» Татарин Ірини.❙ «Естерхазі» від Біріної Любові.
Фото господинь.

❙
❙

МАЙСТЕР-КЛАС

Плов — увага і любов
Правильно готувати вчить Віра Волошина

■

Плов Віри Волошиної. 
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Єгипетський час збiгається 
з київським
 Через чотири години ми — 
в аеропорту Шарм-еш-Шейха. 
Це місто — безвізове, на від-
міну від Хургади, де ми відпо-
чивали два роки тому й де пов-
ною несподіванкою стало те, 
що треба було придбати візи — 
по 25 доларів «iз носа». 
 Хочу заспокоїти тих, хто по-
дорожує за кордон уперше: не 
варто переживати, що не знає-
те ні мови, ні місцевості — вас 
зустрінуть, посадять в автобус, 
відвезуть до «вашого» готелю, 
все розкажуть і пояснять. Па-
сажирів нашого рейсу гіди на 
виході з аеропорту чітко по-
сортували за списками в деся-
ток автобусів. Наш чотиризір-
ковий готель QueenSharm ви-
явився останнім на маршруті, 
тож ми мали можливість 1,5 
години розглядати з вікна дво-
ярусного автобуса місцевий 
ландшафт. Щоправда, дуже 
дошкуляв теплий одяг, особли-
во взуття — в теплі ж краї ми 
прибули iз засніженого Києва, 
тому всі з нетерпінням чекали 
на «десантування». До речі, зи-
мовий час у Єгипті збiгається з 
київським, а ось у літню пору 
— мінус 1 година. 
 Як виявилося, готель 
QueenSharm має дві лінії — і 
хоч кімнати в корпусах 1-ї лінії 
коштували дещо дорожче, але 
ми вибрали саме цей варіант, 
адже до моря було не більше 50 
метрів.
 До готелю потрапили десь о 
7-й год. ранку, а заселяти нас 
мали лише о 12-й год. Довело-
ся нашвидкуруч перевдягнути-
ся просто у фойє. Але перш ніж 
піти до моря, вирішили посні-
дати, адже, згідно з путівкою, 
харчування — «все включено». 
Та до їдальні не потрапили: су-
ворий єгиптянин на порозі за-
вернув нас назад, бо були без 
розпізнавальних спеціальних 
«браслетиків» на руці з на-
звою готелю, якими нас, но-
воприбулих, ще не «окільцю-
вали» на ресепшн. І хоч голо-
дні, але щасливі, що врешті на 
пляжі, із задоволенням зану-
рилися у води чарівного Чер-
воного моря.

Заселено й освоєно — лише... 
5,9% території!
 Для тих, хто не товаришу-
вав у школі з географією, нага-
даю: Єгипет розташований на 
стику двох континентів — Азії 
та Африки, на сході омиваєть-
ся водами Червоного моря, а на 
півночі — Середземного. Ме-
жує з Ізраїлем, територією Па-
лестинської національної ад-
міністрації (сектор Газа), а та-
кож Лівією та Суданом. 
 Столиця — місто Каїр із 19,5 
млн. населення (але замість 
офіційної назви міста єгиптяни 
частенько використовують дру-
гу частину першої назви столи-
ці — «Маср»). Частина країни 
розташована на Синайському 
півострові. По території Єгип-
ту проходить славнозвісний 
Суецький канал (протяжніс-
тю у 173 км) — найкоротший 
морський шлях із Середземно-

го моря в Індійський океан. Те-
риторія країни становить понад 
1 млн. кв. км. Фактично заселе-
но й освоєно лише... 5,9% тери-
торії, все інше — пустеля! Ад-
міністративно Єгипет ділиться 
на 26 провінцій.
 Клімат сухий, перехідний 
від тропічного до субтропічно-
го та континентального. Дощі 
бувають дуже рідко — сумарно 
в рік до... 2,2 дня! Завдяки су-
хому клімату інтенсивність со-
нячних променів, особливо в 
перші дні перебування в Єгип-
ті, не відчувається, тому рад-
жу частіше перебувати в тіні. 
Бо довелося бачити кількох но-
воприбулих курортників, які 
в перший же день «підсмажи-
лися» так, що були немов раки 
— яскраво червоні, — на них 
страшно було дивитися!

«Знання мов — це наші 
гроші!»
  Грошовою одиницею в 
країні є фунти. Міняти валюту 
можна в банках чи банкоматах, 
які, зокрема, в Шармі зустріча-
ються ледь не на кожному кро-
ці. І хоча турагенції рекоменду-
ють міняти свою валюту на міс-
цеву (бо багато що коштує мен-
ше долара), проте туристи, як 
правило, розплачуються саме 
доларами, які залюбки беруть 
єгиптяни (1 долар = 17,8 фун-
та). Зрештою, нам ні разу не 
потрапив на очі товар (чи пос-
луга), які б коштували в дола-
рах не цілу цифру. Єгиптяни-
торгівці також беруть за свій 
товар й іншу валюту, в тому 
числі й гривні, хоча далеко не 
всі.
 Офіційною мовою є арабсь-
ка, а точніше, єгипетський діа-
лект арабської мови. Мови ж 
ділового спілкування — анг-
лійська та французька. У чис-
ленних маленьких магазинчи-
ках, які в Шармі чи не на кож-
ному кроці, обов’язково хтось 
із продавців чи власників роз-
мовляє російською. Дивува-
ли філологічні здібності єгип-
тян, адже у спілкуванні з ними 
з’ясовувалося, що багато з них 
знають по кілька європейсь-
ких мов. Пояснення цим здіб-
ностям просте: «Знання мов — 
це наші гроші!»
 За кількістю населення, а 
це 97 мільйонів (згідно з пере-
писом 2017 року), Єгипет посі-
дає 15-те місце у світі. Етніч-
ний склад досить однорідний, 
адже 98% населення — араби. 
Офіційною релігією єгиптян є 
іслам: 90% жителів країни — 
мусульмани (суніти), близь-
ко 8% — християни (копти). 
Коран накладає на православ-
них цілу низку суворих забо-
рон, котрих вони мають безза-
перечно дотримуватися. 
 Варто поважати місцеві зви-
чаї. Наприклад, аби не «нар-
ватися» на неприємності, не 
варто фотографувати жінок у 
чорних накидках (хоча я це й 
робив, щоправда, з вікна ек-
скурсійного автобуса). Якщо 
ж хочете сфотографувати чо-
ловіка, обов’язково спитайте у 
нього дозволу. Зауважу, що до 
кого особисто я не звертався б iз 

цим проханням (продавця в су-
пермаркеті чи господаря при-
ватного магазинчика, офіціан-
та чи навіть поліцейського зі 
зброєю) — усі залюбки давали 
згоду на «фотосесію», а іноді 
потім і самі просили сфоткати 
їх iз моїми дівчатами на їхній 
смартфон. 
 У священний місяць Рама-
дан мусульманам заборонено 
їсти від сходу до заходу сонця. 
Туристам також не рекомен-
дується в цей час вживати в 
публічних місцях їжу чи щось 
пити або курити, бо нехтуван-
ня цими правилами може при-
звести до затримання поліцією 
за неповагу до місцевих законів 
і традицій.
 Стриманість і повага 
обов’язкові при відвідуван-
ні мечеті, проте краще всього 
її розглядати, коли там не йде 
богослужіння. При вході в ме-
четь (так само, як на вході до 
будинку чи квартири) потріб-
но знімати взуття. Не бажано в 
мечеті бути в шортах, коротких 
спідницях чи футболках. Жін-
ки мають входити з покритою 
головою. Варто також стри-
мати себе від відвідин мечеті в 
п’ятницю, особливо вранці. За-
уважу, що молитви в мечетях 
чоловіки та жінки здійснюють 
порізно: жінкам відводиться 
окремий невеличкий зал при 
мечеті. 
 Оцю роздільність в Єгип-
ті можна спостерігати повсяк-
час: наприклад, черга за квит-
ками розділяється на дві лінії 
— для чоловіків та жінок. При 
посадці в транспорт жінки та-
кож повинні ставати в окрему 
чергу і займати передні місця 
в салоні. Як нам розповідали, 
у Каїрі в метрополітені перший 
вагон, як правило, відводиться 
лише для жінок. Заговорити з 
незнайомою єгипетською жін-
кою для чоловіка — порушен-
ня етикету. 
 Правовірним мусульманам 
заборонено вживати алкоголь 
— його тут замінив кальян, гу-
ляючи вулицями, ми частень-
ко бачили чоловіків, які сиді-
ли цілими групами й покурю-
вали цю «трубку миру». За-
уважу, що з Єгипту туристам 
категорично заборонено виво-
зити не лише корали, а й вугіл-

ля до кальяну. Хоча сам каль-
ян — можна, так само, як і різ-
номанітні «заправки» до ньо-
го.
 Різноманітною є й кухня 
єгиптян, що не дивує, адже на-
ціональна історія Єгипту ряс-
ніє періодами окупації фран-
цузами, британцями й турка-
ми, і, відповідно, кухня фор-
мувалася під їхнім впливом, 
хоча немало в смаки єгиптян 
привнесли й сусіди — Ліван та 
Греція. 
 У багатьох місцевих мага-
зинах немає часового графі-
ка роботи, і в туристичний се-
зон вони відкриті допізна (до 
1-ї год. ночі). У невеликих ма-
газинчиках і на базарі прийня-
то торгуватися, й при вдалому 
«розкладі» ви можете збити 
ціну на товар, який вам при-
пав до душі, в рази! 

Риф кишів різновидом риб 
і коралів
 Дещо засмутило, що кім-
ната нам дісталася не з видом 
на море, як обіцяли в київсь-
кій турагенції, а в «двір». Але 
пейзаж iз басейнами, пальма-
ми й білосніжними невелички-
ми чаплями, які походжали по 
траві, теж милував око. 
 Єгиптянин-прибиральник 
одразу ж запитав, чи щодня 
прибирати й міняти постіль. 
Та оскільки за «послугу» тут 
прийнято давати «на чай», 
тому погодилися на однора-

зову «акцію». Номер — це до-
волі простора кімната з трьома 
ліжками, кондиціонером, ве-
личезним плазмовим телевізо-
ром (який «ловив» і українсь-
кі канали) з виходом на чима-
ленький балкон. Були в ньому 
й шафа для одягу, невеличкий 
сейф і ванна, об’єднана з туале-
том. У готелі використовуєть-
ся опріснена морська вода для 
технічних потреб, а ось питну 
воду «женуть» сюди по трубах 
за 500 км із Нілу!
  Коли йдете до моря, то на 
подвір’ї можете взяти великі 
пляжні рушники, які обмінює-
те на спеціальні картки, котрі 
видають під час поселення. У 
разі втрати цих атрибутів пла-
тите штраф (15 доларів). 
 Наш пляж був засаджений 
декількома рядами вже вели-
чезних пальм, уздовж яких 
стояли лежаки з матраца-
ми й «парасольками» від сон-
ця з сухого пальмового лис-
тя. До моря треба було спус-
катися з триметрової висоти, 
адже пляж розташовувався на 
платформі скелястого вапня-
ку, частина величезних брил 
якого колись відкололася й 
упала в море. Фактично одра-
зу з берега починався корало-
вий риф, який тягнувся в бік 
моря на кількадесят метрів, де 
й різко закінчувався. Тож, аби 
спокійно поплавати й не пора-
нитися, треба було ці 70 мет-
рів пройти по досить вузькому 

ЗА ТРИДЕВ’ЯТЬ ЗЕМЕЛЬ■

Під шармом
«Зимовий» Єгипет очима українського туриста

Із київського снігу ми потрапили в справжній рай.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Найкращою порою для відпочинку в теплих краях для нас, жителів 
помірного кліматичного поясу, безумовно, є зима. Тож і ми з дру-
жиною вирішили втекти подалі від буденності й відсвяткувати її 
день народження в Єгипті, незадовго до Нового 2019 року. За пару 
місяців до поїздки придбали за помірну ціну тур та авіаквитки — й 
ось нарешті ми в Борисполі, на борту красеня Boeing-767. Серед 
330 пасажирів була й наша кума з Чернігівщини, яку ледь вдалося 
вмовити скласти нам компанію на тижневий відпочинок — вона 
ще ніколи не була за кордоном i страх як боялася першого в житті 
перельоту... 

В гостях у бедуїнів. ❙
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понтону — скріплених між со-
бою окремих товстих пласти-
кових квадратів. 
 Вражала чистота води, її 
неймовірні відтінки (від бла-
китного до темно-синього ко-
льорів) і безліч різноманітних 
риб. Причому риби людей фак-
тично не боялися й підпливали 
чи не до самого берега. Із при-
крістю з’ясували, що забули 
вдома маску з трубкою, а без 
них тут, як на мене, робити ні-
чого. Тож довелося за першої 
ж можливості цю амуніцію 
придбати за... 5 доларів, хоча 
спершу продавець просив 15. 
 Передати побачене під во-
дою неможливо: там свій по-
таємний світ. Коралова сті-
на простягалася вздовж усієї 
берегової лінії на десятки кі-
лометрів i мала максимальну 
висоту на лінії стику з морем 
— метрів із 10. Тож усі відпо-
чивальники, «озброєні» мас-
ками, плавали вдовж рифу, 
насолоджуючись побаченим 
під водою. Різноманітність 
коралів і химерних риб будь-
яких форм, розмірів і кольорів 
бентежила й зачаровувала! 
  Із пляжу очі милувало не 
лише безкрайнє море, а й ос-
трів Тиран, який розтягнув-

ся по горизонту й вражав ви-
сотою гір. Здавалося, що він 
досить близько від берега, але 
насправді то була лише оптич-
на омана.
 Звичною для нас стала що-
денна процедура «обкурюван-
ня» території від комарів, яку 
працівник готелю здійснював 
раненько й увечері спеціаль-
ним ручним пристроєм, який 
зі страшним ревом викидав 
стовпи білого диму.

Українці «окупували» Єгипет
 У нас склалося вражен-
ня, що українці «окупували» 
Шарм, адже на території готе-
лю й у місті українську мову 
чули постійно, навіть більше, 
ніж на столичному Хрещати-
ку (декілька разів на всю око-
лицю з їдальні лунав українсь-
кий гімн) — доводилося спіл-
куватися з туристами з Оде-
си, Умані, Харкова, Луцька, 
Львова та інших міст. Хоча ні-
чого дивного тут і немає, адже 
в 1990-х Шарм-еш-Шейх став 
центром відпочинку середнь-
остатистичних українців. А 
ось росіян — катма, натомість 
ми зустрічали туристів із Біло-
русі, Казахстану й деяких єв-
ропейських країн.

 
 

Місто до цього часу інтенсивно 
забудовується: зводиться чима-
ло нових готельних і житлових 
мікрорайонів, які нам повсяк-
час зустрічалися під час насиче-
ної автобусної екскурсії по міс-
ту, яку безкоштовно надала ту-
рагенція. Впадало в очі те, що 
на освітлювальних стовпах — 
сонячні батареї, а звичних для 
нас електроопор iз дротами вза-
галі не було — всі комунікації 
йдуть під землею. Автошля-
хи — ідеальні, з одностороннім 
рухом транспорту й чудово ос-
вітлені в темну пору. І хоч міс-
то досить розкидане, але зручно 
розплановане — вражали довгі 
й рівні, як стріли, автошляхи. 
Позаздрити можна було й вар-
тості «єгипетського» бензину, 
яка становить десь 4-6 фунтів 
за літр, що за нашими мірка-
ми — майже задарма, тож і не 
дивно, що місцеві таксисти без-
упинно намотують кола в пошу-
ках клієнтів.

«Затока шейха» 
 Від гіда, в мові якої вгаду-
вався «великий і могутній» 
російський акцент, дізналися, 
що Шарм-еш-Шейх — місто, 
розташоване на півдні Синай-
ського півострова, на північно-

му узбережжі Червоного моря, 
і має населення з передмістя-
ми — до майже 55 тис. осіб, 
хоча туристів тут буває вчетве-
ро більше. 
 До 1967 року тут існувало 
маленьке поселення, а з при-
єднанням Синаю до Ізраїлю 
в 1967 році (після шестиден-
ної війни на Близькому Сході 
між Ізраїлем — з одного боку, 
і Єгиптом, Сирією, Йорданією, 
Іраком і Алжиром — з друго-
го), ізраїльтяни побудували 
місто Офіра з першими турис-
тичним готелем. Після підпи-
сання у 1978 році Кемп-Девід-
ських угод Синай у 1982 році 
перейшов назад до Єгипту, 
уряд якого продовжив зусил-
ля щодо розвитку курорту. 
 У перекладі з арабської 
Шарм-еш-Шейх — «бухта, за-
тока шейха» (деякі місцеві гіди 
говорять «узбережжя шейха»). 
Шарм-еш-Шейх тягнеться з 
північного сходу на південний 
захід на майже 30 кілометрів 
уздовж західного берега затоки 
Акаба. Клімат тут надзвичайно 
спекотний: тропічний пустель-
ний із дуже малою річною кіль-
кістю опадів. У січні-лютому 
нічні температури опускають-
ся до +15°C й іноді буває досить 
прохолодний вітер, для місце-
вих це «люті морози». І хоча 
вдень світить яскраве сонце і 
численні відвідувачі пляжів 
засмагають і купаються, а тем-
пература в час нашого перебу-
вання сягала 28 градусів, єгип-
тяни ж ходять добре вдягнені й 
про купання в цю пору навіть 
не хочуть думати. 
 Улітку ж температура може 
підніматися до +45°C і більше 
в тіні, найспекотніше в серпні 
— середній максимум у цей час 
становить +38°C, і навіть уночі 
температура нижче +30°C, як 
правило, не опускається. Ціка-
во, що температура води в морі 
не опускається нижче +20°C, 
навіть узимку (влітку підні-
мається до рівня +28°C). 
 Історично місто не піддава-
лося суцільнi одночасній забу-
дові, і тому зростає шляхом роз-
витку безлічі різних архітек-
турних «оаз». Через них про-
ходить головна магістральна 
вулиця міста — проспект Peace 
Road, що з’єднує місто в єдине 
ціле. Місто-курорт складаєть-
ся з кількох районів, побудова-
них уздовж узбережжя, навко-
ло основних заток (бухт). 
 У даний час практично всі 
ділянки берега, придатні для 
будівництва, забудовані еліт-
ними готелями чи відведені 
під зведення нових житлових 
комплексів, але, попри це, міс-
то продовжує рости вглиб узбе-
режжя.
 У місті немає висотних і на-
віть багатоповерхових буді-
вель. Як правило, житлові бу-
динки зводять у вигляді неве-
ликих комплексів, упорядко-
ваних одно-двоповерхових вілл 
і таунхаусів, які, як і численні 
дво-триповерхові готелі, зосе-
реджені навколо добре озелене-
ної території з сучасною інфра-
структурою, магазинами, рес-
торанами, басейнами і садами. 
Зважаючи на зростаючу попу-
лярність курорту, інвестицій-
ні компанії Єгипту вкладають 
в інфраструктуру міста вели-
чезні кошти, і Шарм-еш-Шейх 
змінюється з кожним роком. 

«Мы не пристаём!»
 Дуже незвичним було те, що, 
гуляючи в центральній частині 
Шарма, навіть опівночі на вули-
ці бачили чимало дітлахів, які 
гралися й голосно кричали. Зус-
трічалися о цій порі й батьки з 
малесенькими дітьми... Але, як 

нам пояснили самі ж єгиптяни, 
у них такий режим і пов’язаний 
він насамперед iз тим, що через 
спеку влітку майже до вечора 
місцеві сидять по домівках, i 
життя починає вирувати на ву-
лицях ближче саме до вечора. 
Тож і взимку, за звичкою, цей 
режим зберігається. 
 Під час однієї з вечірніх про-
гулянок містом до мене несподі-
вано звернувся росіянин (судя-
чи зі специфічного акценту), 
який прийняв мене за місцево-
го: «Ты хоть по-русски понима-
ешь? Где здесь вход в мечеть?» 
Оговтавшись, кажу: «Розумію!» 
й показав куди йти.
  У туристичній зоні міс-
та таксисти не дають прохо-
ду: кожен, проїжджаючи, 
обов’язково сигналить або ж 
стає, тому постійно доводить-
ся відмовлятися від їхнього 
нав’язливого сервісу. Як роз-
повідав гід, у кожному такому 
авто стоїть лічильник, який 
відраховує платню у фунтах за-
лежно від відстані. Проте водії 
туристів охочіше возять за до-
лари, домовляючись про ціну 
наперед. 
 Впадала в очі чимала кіль-
кість озброєних автомата-
ми поліцейських — їхні міні-
блокпости були чи не на кож-
ному кроці. Проте самі право-
охоронці, як правило, привітні 
й щиро посміхаються чи маха-
ють рукою у відповідь.
 Численні магазинчики міс-
та нам здалися порожніми: 
власники нарікають, що зараз 
у країні криза — мало туристів 
і торгівля йде мляво. Тож мож-
на було добряче цим користу-
ватися й торгуватися, отриму-
ючи значні знижки. Здивувало 
й те, що не було тієї настирли-
вості, яку помітив iз боку про-
давців ще пару років тому: оче-
видно, влада суворо їх попере-
дила не надокучати туристам. 
І раз-по-раз доводилося чути: 
«Мы не пристаём!» Та, тільки-
но зайдете в лавку, без товару 
вже точно не вийдете!
 Єгиптяни дуже слідкують 
за своїм здоров’ям й обожню-
ють олію чорного кмину, яке 
вони вживають упродовж усьо-
го життя. Пропонують його й 
туристам, адже цей чудо-за-
сіб зміцнює імунну систему та 
очищує організм від шлаків і 
солей. Крім того, радять купи-
ти цілий «арсенал» інших лі-
кувальних масел, на кшталт 
кунжутного, рукопи, хельби, 
жожоба, аргани, колоквінта 
тощо.
 Але якщо є зайва копійчи-
на, то краще її витратити на ек-
скурсії. Їх тут пропонують на 
будь-який смак і гаманець. Ми, 
приміром, в один із днів поїха-
ли в пустелю в гості до бедуїнів, 
а заодно «освоювати» їзду на 
квадроциклах, конях та вер-
блюдах, що коштувало 50 до-
ларів із людини й завершило-
ся вечірнім шоу — яскравим 
виступом танцівників і танців-
ниць танура, екзотичною ве-
черею та курінням кальяну. А 
другою екскурсією, вже за 65 
доларів «iз носа», стало неза-
бутнє кількагодинне плавання 
на яхті із зупинками на острові 
й у відкритому морі і занурен-
ням в масках між рифами!
 Здавалося, що «єгипетсь-
ка казка» триватиме безмеж-
но, але настав час повертати-
ся на батьківщину з чаями та 
сувенірами для рідних, де за-
мість яскравого сонечка ми 
споглядаємо понурі сніги. Але 
втішилися тим, що викроїли 
для себе трохи літа серед дов-
гої зими й запаслися чудовим 
настроєм та незабутніми вра-
женнями... ■

Пляж — красивий, але під водою було ще гарніше. ❙

Шарм-еш-Шейха
Електроопори з сонячними панелями: в Єгипті розуміються на економії. ❙
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По горизонталі:
 1. Велика картина на стіні бага-
топоверхівки. 4. Найменша у світі дер-
жава, розташована в межах італійсь-
кої столиці. 8. Екс-керівник Держав-
ної фіскальної служби, який пережив 
«інфаркт», щоб не потрапити до суду. 
9. Народна назва автомобіля марки 
BMW. 10. Напій, приготований з рому 
чи коньяку з окропом або чаєм та цук-
ром. 11. Мінерал, що складається із 
сполук сірки, іноді миш’яку й сурми 
з металами групи заліза, міді, цинку, 
нікелю, кобальту. 13. «Чорний» кон-
тинент. 15. Десять у кубі. 18. Блаз-
нювання, стиль комедії, побудова-
ний на надмірній комічності, гро-
теску. 19. Французький актор, зірка 
фільмів «Горбун» та «Фантомас». 
22. Жіноча частина ханського пала-
цу. 23. Жадібна людина, скупердяй. 
24. Величезне віяло, яким у хансько-
му палаці допомагали господарю пе-
режити спеку. 25. Граничне обмежен-
ня на користування чимось. 
По вертикалі:
 1. Столиця Нікарагуа. 2. Загли-
бина, по якій тече річка чи струмок. 
3. Дворянський титул британсько-
го поета-романтика Джорджа Гор-
дона Байрона. 4. Літературний псев-
донім української письменниці Марії 

Вілінської. 5. Міністр освіти Украї-
ни часів Януковича. 6. Драматичний 
жанр. 7. Узбецька національна стра-
ва, локшина з м’ясом. 12. Жінка, що 
вела домашнє господарство у пана чи 
іншої людини. 14. Зміна системи, що 
постійно проголошується нашою вла-
дою, але поки так і не вдається. 16. 
Один із терористичних методів ОУН, 
замах на вбивство. 17. Частина ве-
ликого музичного твору, що відзна-
чається повільним темпом. 18. Па-
хуча рослина, що росте в лісі та на 
болотах. 20. «Золото» латинською. 
21. Завершена послідовність дій чи 
явищ, які регулярно повторюються.

Кросворд №7
від 22 січня

ПРИКОЛИ■
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 Циля розповідає:
 — Цей Яша — нахаба і цинік, 
яких мало! Вчора пізно ввечері за-
просив мене до себе додому, як він 
висловився, «випити чашку чаю». Я 
прийшла. А вiн запропонував менi ви-
пити чашку чаю.

* * *
 Маршрутка. Заходить п’яний чо-
ловiк, на запитання водія про оплату 
каже, що в нього немає грошей.
 — На горілку були? — запитує 
водiй.
 — Мене друг пригостив, — ви-
правдовується чоловiк.
 — А чому на дорогу не дав?
 — Чому ж не дав? — i витягує 
з-за пазухи пляшку горілки.

* * *
 — Мій чоловік каже, що, коли 
я потраплю на той світ, чортам дове-

деться збирати валізи.

* * *
 П’ю медичний спирт, закушую 
лiкарською ковбасою, а здоров’я чо-
мусь усе гірше і гірше.

* * *
 Купив пральний порошок, напи-
сано: «Двісті грамiв безплатно». Від-
крив, а там тільки порошок.

* * *
 — Бібліотека в тебе велика, 
книжки пошарпані, значить, читаєш. 
Інтелігент!
 — Я коли п’яний, у книжки ховаю 
грошi, а в яку — не пам’ятаю.

* * *
 Помер старий єврей, щоб зеко-
номити, син надiслав телеграму ро-
дичам: «Ізя все». У вiдповiдь вiн от-
римав телеграму, в якому було лише 
одне слово — «ой».

Дара ГАВАРРА

 Здається, тривала пауза між заміжжями 
у всесвітньо відомої 45-річної моделі Хайді 
Клум підходить до кінця, адже її 29-річний на-
речений — гітарист гурту Tokio Hotel Том Ка-
улітц — нарешті замовив обручку для своєї ко-
ханої і, схоже, справа йде до вінця. За слова-
ми музиканта, він сам підбирав каміння до каб-
лучки, адже знав, які коштовності до вподоби 
його коханій. Так, перстень прикрашають діа-
манти чистої води, а центр композиції складає 
александрит — камінь-хамелеон, який змі-
нює колір від зеленого (улюбленого кольору 
Хайді), при натуральному світлі,  до малино-
вого, при штучному освітленні. Дизайн обруч-
ки розробляв також Том, а от виготовлення — 

це вже справа майстрів-ювелірів. Коли замо-
влення було виконане, Каулітц нарешті запро-
понував руку і серце своїй обраниці.
 Нагадаємо, це вже не перші заручини відо-
мого «ангела» «Вікторії сікретс», яка наразі 
виховує чотирьох дітей від різних шлюбів. 
У минулому в Хайді було два офіційних чо-
ловіки. Перший — італійський стиліст і пе-
рукар Рік Піпіно, з яким модель одружила-
ся понад двадцять років тому, а через п’ять 
років розлучилася. Згодом Клум народи-
ла старшу свою доньку від власника «Фор-
мули-1» Флавіо Бріаторе, який зрадив своїй 
вагітній подружці зі спадкоємицею ювелірної 
імперії Сваровскі — Фіоною. Втіху від тако-
го підступного вчинку коханого Хайді знайш-
ла в обіймах чорношкірого музиканта Сіла, 

який не лише одружився з нею, а й удочерив 
її доньку. Невдовзі в пари одне за одним на-
родилося трійко діточок, але це не стало тим 
цементом, який зміцнює стосунки між под-
ружжям. Після розлучення в Клум один за 
одним відбувалися романи, але справа так і 
не доходила до вінця. Нарешті, здається, мо-
дель остаточно зупинила свій вибір на молод-
шому за неї на 17 років юнакові. І хоча топ-
модель може дати фору значно молодшим за 
неї жінкам щодо своєї зовнішності, проте злі 
язики постійно закидають їй цю значну вікову 
різницю. «Насправді я не думаю про це вза-
галі. Ми повинні просто жити щасливим жит-
тям, не турбуючись про те, що думають люди, 
адже занепокоєння додає нам більше змор-
шок», — радить усім щаслива наречена. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Неприємно, коли вас грабують, проте в цій 
ситуації принаймні все зрозуміло. Але дивно, 
коли зникають якісь окремі предмети, а вам важ-
ко знайти пояснення цим незвичним зникненням. 
Так, жителька Австралії, колишня учасниця Олім-
пійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Анна 
Маккан виявила зникнення свого бейсбольно-
го м’яча (зауважимо, дівчина — бейсболістка), 
а також шльопанців, які спортсменка привезла з 
олімпійського селища як сувеніри на згадку про 
цю пам’ятну подію в її житті.
 Добре, що в Анни в помешканні були вста-
новлені відеокамери спостереження і вона 
могла подивитися, що ж трапилося за її від-
сутності і куди позникали її речі. Яким же було 

здивування дівчини, коли на відео вона поба-
чила, що злодієм була руда лисиця. На записах 
видно, що хижий звір навідувався до будинку 
Маккан аж тричi й кожного разу щось цупив у 
господарки помешкання. Спочатку лисиця ви-
несла по одному шльопанцю, а потім поверну-
лася й прибрала до лап бейсбольний м’яч гос-
подині дому. Для чого лісовій жительці всі ці 

предмети — залишилося загадкою.
 Своїми враженнями від такого незвичай-
ного візиту Анна Маккан поділилася на своїй 
сторінці у «Фейсбуці», адже вона навіть не мог-
ла уявити, на що здатні дикі звірі. Проте цей ви-
падок не поодинокий. Бували вже випадки, коли 
представники фауни робили спроби пограбува-
ти людей, а декому це навіть вдавалося... ■

БРАТИ МЕНШІ

Рудохвоста злодійка
В Австралії лисиця обікрала спортсменку

■

ЛАВ СТОРІ

Хайді Клум знову 
заручена
Обручку дивовижної краси 
подарував моделі
наречений

■

Письменницьке подружжя Тимур та Оле-
на Литовченки — про історію і фантасти-
ку, епопею «101 рік України», князя Олек-
сандра Гедройця і радянський «летючий 
штрафбат»

24 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi -6...-8, удень -4...-6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -6...-8, удень -2...-4. Яремче: вночi -4...
-6, удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень -1...+1. Рахiв: 
уночi -1...-3, удень 0...+2.

22 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — 1 см, Славське — 25 см, Плай — 35 см, 
Мiжгiр’я — 28 см, Рахiв — 54 см, Долина — 7 см, Іва-
но-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 9 см, Коломия — 
8 см, Пожежевська — 55 см.
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