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Совість є — 
грошей катма
Енергетики в розпачі: кияни недоплатили за світло майже мільярд гривень
стор. 2 »

Жінки за 

вживанням 

алкоголю 

вже догнали 

чоловіків 
стор. 5 »

П’ють, як гуси водуВелика кишеня

Депутати вирішили 

збільшити свої оклади. 

Пересічні українці 

продовжують жити 

без індексації доходів
стор. 4 »

Від ламп розжарювання до розжарювання атмосфери в суспільстві — короткий шлях. ❙
Фото з сайта 112.agenc. ❙

Раду Поклітару: Свою 
«найменшеньку» 

довго лілею

Театр «Київ модерн-балет» 

відзначає десятиліття
стор. 12 »
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«Хатія проживає в Україні близько трьох років. 
Може, уже пора б почати вивчати державну мову?»

Святослав Лiтинський
львiвський активiст, 

борець за права української мови

УКРАЇНА МОЛОДА

Катерина БАЧИНСЬКА

 «Незнання державної мови не звіль-
няє від обов’язку її вивчати». При-
близно з такою риторикою львівський 
активіст, борець за права українсь-
кої мови Святослав Літинський щора-
зу подає судові позови на чиновників, 
які ігнорують державну мову. Після 
резонансної справи проти очільника 
МВС Арсена Авакова Святослав Лі-
тинський вирішив не полишати спра-
ву на пів шляху і продовжив подавати 
до суду на різного роду керівників, які 
під час офіційнийх виступів не гово-
рять українською. 
 Остання справа, за яку взявся пан 
Літинський, стосувалася росiйсько-
мовних виступiв очільниці Національ-
ної поліції Хатії Деканоїдзе. «Хатія 
проживає в Україні близько трьох 
років. Може б, уже пора почати вивча-
ти державну мову?» — риторично за-
питує львівський активіст. 
 У свою чергу, після довготривало-
го розгляду справи та численних пе-
ренесень судових засідань Львівсь-
кий окружний адміністративний суд 
під головуванням судді Олександ-
ра Сасевича задовольнив позов Свя-
тослава Літинського до МВС із вимо-
гою провести службове розслідування 
фактів ігнорування української мови 
в публічних виступах голови Націо-
нальної поліції Хатії Деканоїдзе. Та-
ким чином пан Літинський здобув ще 
одну перемогу у справі щодо утверд-
ження державної мови. «Я сам помі-
чаю, що моя справа дає результати. 
Так, я витрачаю на це власні кошти 
та час, проте бачу результат — чинов-
ники починають частіше говорити ук-
раїнською. І це підбадьорює працюва-
ти і йти далі», — поділився з «УМ» 
пан Святослав. 
 Нагадаємо, що пан Літинський 
ще 7 березня звертався в МВС із про-
ханням провести службове розсліду-
вання щодо факту невикористання 
Хатією Деканоїдзе української мови, 
бо державні службовці й чиновники 
зобов’язані на офіційних заходах го-
ворити державною мовою. Окрім цьо-
го, він вимагав притягнути її до дис-
циплінарної відповідальності. У свою 

чергу, МВС проігнорувало прохан-
ня. Тому активіст і вирішив подати до 
суду. «До суду я подав 24 травня, адже 
вважаю їхні дії неправомірними, про-
те справа довгий період затягувалась, а 
вже сьогодні ми нарешті отримали ре-
зультат», — розповів позивач.
 За його словами, представники 
МВС уже втретє не з’явилися на судове 
засідання. Святослав Літинський пе-
реконаний, що рішення Феміди вони 
оскаржуватимуть в апеляційному по-
рядку. «Думаю, якби Хатія менше 
спілкувалася з Аваковим, то швидше 
б вивчила мову, а так їхнє спілкуван-
ня, на мою думку, йде їй на шкоду», — 
прокоментував ситуацію нашій газеті 
львів’янин.
 Нагадаємо, що раніше Святослав 
Літинський виграв схожі судові позо-
ви про ігнорування української мови у 
міністра внутрішніх справ Арсена Ава-
кова і голови НАБУ Артема Ситника. 
Наприкінці вересня ЛОАС також за 
позовом Літинського зобов’язав апа-
рат Верховної Ради перекладати на 

українську всі виступи народних депу-
татів. У 2013 році Ірина Фаріон також 
судилася з цього приводу з Верховною 
Радою, але тоді київський суд відмо-
вив їй.
 Окрім цього, саме Святослав Лі-
тинський через суд отримав перший 
паспорт без дублювання даних російсь-
кою мовою. Із 2014 року викладач че-
рез суд домігся обов’язкового застосу-
вання української мови у кількох на-
прямах. Іноземні виробники пральних 
машин почали виготовляти паспорти 
до техніки з українським перекладом. 
Також він подав у суд на виробників 
автомобілів, які ігнорують українську 
в документації та в панелі техніки. Як 
результат — представник Volkswagen 
пообіцяв внести всі необхідні зміни, а 
автомобілі Volkswagen Touareg випус-
кають iз можливістю обрання україно-
мовних текстів мультимедійних сис-
тем iз листопада 2015 року. Компанія-
виробник SEAT також почала випус-
кати авто SEAT Ateca із можливістю 
вибору української. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Постійні підвищення 
тарифів на електроенер-
гію врешті-решт призве-
ли до абсолютно очікува-
них результатів — насе-
лення банально перестало 
платити за послуги енер-
гетиків. Зокрема, станом 
на 1 жовтня лише столич-
ні споживачі збільшили за-
боргованість за використа-
ну електричну енергію до 
941,5 мільйона гривень, 
скаржаться у прес-службі 
ПАТ «Київенерго».
 Електромонополісти та-

кож наголосили, що най-
більший приріст боргу ма-
ють підприємства життєза-
безпечення столиці кому-
нальної форми власності, 
населення та державний 
бюджет у частині пільг та 
субсидій для населення. І 
сумарно заборгованість цих 
споживачів досягла 708,8 
мільйона гривень.
 При цьому комунальні 
підприємства життєзабез-
печення столиці накопичи-
ли борг у розмірі майже 450 
мільйонів гривень, а борг 
лише ПАТ «АК Київводо-
канал» з початку року зріс 

більш ніж на 225,4 мільйо-
на й сягнув 394,5 мільйона 
гривень.
 Населення Києва з по-
чатку року збільшило борг 
за світло на 46 мільйонів 
гривень до 244,3 мільйо-
на гривень. Найбільшими 
боржниками за електро-
енергію є споживачі Дар-
ницького, Солом’янського 
та Деснянського районів. 
Їхня заборгованість станом 
на 1 жовтня становила 35,3 
мільйона, 27,6 мільйона та 
27,3 мільйона гривень від-
повідно.
 Тож чиновники з «Київе-

нерго» закликають спожи-
вачів мати совість і своєчас-
но розраховуватися за спо-
житі послуги та не накопи-
чувати борги.
 Нагадаємо, що перші 
три етапи підвищення та-
рифів пройшли з 1 квітня, 
1 вересня 2015 року і 1 бе-
резня 2016 року. Остан-
нє підвищення відбудеть-
ся 1 березня 2017 року, піс-
ля чого мінімальна вар-
тість кіловата становитиме 
90 копійок. А передостан-
нє здорожчало електрое-
нергію на 20 % у порівнян-
ні з весняними тарифами, а 
у порівнянні з минулим ро-
ком — на всі 60 %. 
 Та варто зазначити, що 
оптова ціна електроенергії 
в Україні на 30-40% вища, 
ніж у сусідніх європейсь-
ких країнах, США, Канаді, 
що ставить українського ви-
робника у вкрай невигідне 
становище на світових рин-
ках. ■

НА ФРОНТІ

Старі-нові 
«гарячі» 
точки
Ворог відновив обстріли 
позицій ЗСУ під окупованим 
Донецьком 
Іван БОЙКО 

  На лінії зіткнення поблизу окуповано-
го Донецька з’явилися нові «гарячі» точ-
ки — місто Авдіївка, селище Луганське та 
село Зайцеве. Ці населені пункти й раніше 
неодноразово потрапляли до стрічки новин 
iз фронту, але останній місяць тут було від-
носно тихо. 
 Тепер усе інакше. Як повідомив реч-
ник Міноборони з питань АТО Андрій Ли-
сенко, якщо раніше бойовики та окупанти 
найчастіше обстрілювали позиції ЗСУ на 
маріупольському і частково на лугансько-
му напрямках, то тепер ситуація неабияк за-
гострилася саме на донецькому напрямку.
 «Окупанти порушили режим тиші у 
трьох  «гарячих» точках — Луганському, 
Зайцевому та Авдіївці. І вдень, і вночі бой-
овики обстрілювали наші позиції з важко-
го озброєння — мінометів i гармат, випус-
тивши понад 230 відповідних великокалі-
берних боєприпасів. На інших рубежах 
спокійно. Всього за позаминулу добу на до-
нецькому напрямку відбулося 13 ворожих 
обстрілів, зокрема 10 — iз важкого озброєн-
ня», — каже полковник Лисенко.
 У штабі АТО додають, що позаминулої 
доби позиції ЗСУ ворог обстріляв 40 разів. 
При цьому на три «гарячі» точки поблизу 
Донецька прийшлося 13 обстрілів. Зокре-
ма, по промзоні Авдіївки бойовики гатили 
не лише з мінометів, а й зі ствольної арти-
лерії калібру 122 мм.  
  Звісно, ворог не «забуває» про Стани-
цю Луганську — по селищу час від часу га-
тять iз мінометів і гранатометів, а також 
про села Приазов’я: поблизу Гранiтного, а 
також на ділянці фронту Павлопіль — Ши-
рокине бойові дії не припиняли. Утім інтен-
сивність ворожого вогню на луганському та 
маріупольському напрямках не така висо-
ка, якою вона була минулого тижня. 
 Так, поблизу Станиці Луганської пора-
нення отримав один захисник України.
 «У Станиці Луганській під ворожим 
вогнем опинилися саме ті ділянки, звідки, 
згідно з рамковими угодами Мінських до-
мовленостей, планували виведення військ. 
Наші бійці були змушені відкрити вогонь у 
відповідь зі стрілецької зброї. Один солдат 
отримав поранення», — повідомив голова 
Луганської військово-цивільної адмініст-
рації Юрій Гарбуз.
    Загалом, за даними полковника Анд-
рія Лисенка, на фронті було поранено шес-
теро українських вояків. Географія цих 
втрат ЗСУ цілком зрозуміла: окрім Ста-
ниці Луганської, ще й Піщане, Авдіївка, 
Мар’їнка (тут було поранено трьох  бійців) 
та Водяне. ■

ДО РЕЧІ 

 Північноатлантичний альянс підтверджує, що 
російське озброєння та військові й досі присутні на 
Донбасі. Як зауважив генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг, «Росія продовжує підтримку се-
паратистів, і її присутність на Донбасі триває».
 Генсек НАТО наголосив, що Росія має «відкли-
кати свої війська та озброєння», а також забезпе-
чити роботу спостерігачів на Донбасі. Щоправда, 
пан Столтенберг не навів кількісних даних щодо 
російської присутності.
 За його словами, північноатлантичний альянс 
має намір посилити свою діяльність у питанні про-
тидії російській пропаганді силами новоствореного 
підрозділу з питань стратегічних комунікацій.

■

■

БОРГИ

Совість є — грошей катма
Енергетики в розпачі: кияни недоплатили за світло 
майже мільярд гривень

■

МОВНЕ ПИТАННЯ

Ви у нас заговорите
Львів’янин Святослав Літинський виграв суд в очільниці Національної поліції 
Хатії Деканоїдзе

■

Для грузинiв росiйська — теж мова ворогiв.❙
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Ірина КИРПА
Херсон

 З’ясувалося, що аферисти ску-
повували лом чорного металу через 
нелегальні пункти прийому для по-
дальшого експорту за кордон. Стосов-
но правопорушників відкрито кримі-
нальне провадження за статтею 213 
КК України («Порушення порядку 
здійснення операцій з металобрух-
том»). Санкції цієї статті передбача-
ють покарання у вигляді штрафу від 
25 до 34 тисяч гривень або обмежен-
ня волі на строк до одного року.
 Багата «здобич» дісталася опе-
ративникам Управління захисту 
економіки та слідства Національ-

ної поліції під час санкціонованого 
обшуку. Як розповіли у прес-служ-
бі Херсонської поліції, майже 15 
тисяч тонн кольорового та чорного 
металу зберігалися на двох склад-
ських майданчиках порту. Спів-
робітники правоохоронних ор-
ганів з’ясували, що завозили його 
за підробленими товарно-супровід-
ними документами. Однак заареш-
тований метал ще досі перебуває на 
складах ХМТП i тим самим усклад-
нює роботу цього підприємства.
 — Наше підприємство тільки 
за поточний рік втратило прибу-
ток на загальну суму в п’ятнадцять 
мільйонів гривень через не ціл-
ком коректну роботу «силовиків», 

— стверджує керівник ДП «Хер-
сонський морський торговельний 
порт» Андрій Соколов. — Відра-
зу два складські майданчики про-
стоюють через те, що заарештова-
ний метал нікуди не вивозиться.
 На думку Соколова, експортери 
металу вже давно не можуть працю-
вати стабільно через зміни експорт-
них квот. Раніше український мета-
лобрухт закуповували турецькі під-
приємці за хорошою ціною, але після 
значного падіння цін та змін у мит-
них правилах, торгівля практично 
припинилася. А пізніше, за рішен-
ням суду, експорт металобрухту че-
рез Херсонський морський порт пов-
ністю був заблокований.
 Нагадаємо, що Херсонський 
морський торговий порт (ХМТП) 
увійшов до числа підприємств, яке 
Міністерство інфраструктури Ук-
раїни готує до концесії. У ресурсах 
цього порту зацікавлені компанії 
з Прибалтики, а також українські 
компанії-експедитори. На даний час 
ХМТП спеціалізується переважно 
на транспортуванні сипучих ванта-
жів (кокс, вугілля, сульфат, руда), 
а також на перевезенні зернових та 
продуктів їх переробки. ■

ЕКСПЕРИМЕНТ

У ногах правда є
Поділ планують зробити 
пішохідним
Валерія НАЛИВАЙКО

 Із цього тижня київський славнозвісний і улюбле-
ний Поділ стане практично вільним від безлічі авто. 
Київська влада розпочала транспортно-пішохідний 
експеримент, на цілий місяць перерозподіливши ав-
томобільні потоки, щоб розвантажити район від ма-
шин. За інформацією департаменту транспортної ін-
фраструктури КМДА, вулиця Сагайдачного стане од-
носторонньою: рух транспорту по ній буде тільки в бік 
Поштової площі. Потрапити на Контрактову площу з 
центру можна буде з вул. Боричів Тік і з вул. Іллінсь-
кої через вул. Братську. Навпроти готелю Fairmont 
обіцяють встановити розділові бар’єри, які розширять 
дорогу для автомобілів, що їдуть із Володимирського 
спуску в сторону Гаванського мосту. Також на вули-
цях, прилеглих до вул. Сагайдачного та Контракто-
вої площі, поміняють деякі дорожні знаки, що дозво-
лить водіям і пішоходам рухатися зручніше і швидше. 
На деяких світлофорах змінять цикл роботи сигналів, 
а найближчим часом планують поставити додаткові 
нові світлофори, серед яких шість автомобільних і 
вісім пішохідних.
 Цілий місяць за дією нововведень на експерименталь-
ній території стежитимуть співробітники департаменту 
транспорту. І якщо його результат підтвердить, що нові 
маршрути зручні для водіїв і транспортні потоки руха-
ються без труднощів, то нову схему організації дорож-
нього руху затвердять на постійній основі вже до Нового 
року. А вул. Сагайдачного, Андріївську та Контрактову 
площу зроблять повністю пішохідними вже до проведен-
ня в Києві музичного конкурсу Євробачення. ■

■

ТИСК

Під ПРЕСом
Працівники комбінату 
хлібопродуктів погрожували 
журналісту і плювали в його бік
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Черкасах продовження господарського суду про 
скасування аукціону щодо продажу Тальнівського 
КХП ознаменувалося неприємним інцидентом. 
  Нагадаємо, суть справи у тому, що підприємство 
продали з аукціону в приватні руки за 17,5 млн. грн., 
коли воно реально коштувало 200 млн. грн. Тому Дер-
жавна компанія «Хліб України» вважає, що аукціон 
відбувся з порушеннями, і судиться за визнання його 
недійсним.
 Суд по цій справі тягнеться вже рік. На вчорашньо-
му черговому засіданні представник інвестора (яко-
му на ознайомлення з матеріалами справи дали тиж-
день) заявив, що не встиг за відведений термін про-
читати справу. Прокуратура заперечувала, мовляв, 
матеріали мали змогу читати ще кілька місяців тому. 
Керівник Тальнівського КХП Євген Лахненко, при-
значений державною компанією, назвав такі дії свідо-
мим затягуванням справи і звернувся до суду з вимо-
гою накласти арешт на все майно підприємства, адже 
перед аукціоном не було відповідної публікації на сай-
ті Міністерства юстиції, що вже є підставою визнати 
результати торгів недійсними.
 Слово брали й представники трудового колективу, 
говорили, що підприємство працює, виплачує зарпла-
ти, відправляє продукцію навіть за кордон, тож обіця-
ли стояти стіною, захищаючи комбінат.
 Суд укотре вирішив відкласти справу, поки не буде 
уточнено весь список кредиторів. Про нову дату засі-
дання мають оголосити додатково. 
 Коли присутні на суді представники обох сторін 
та ЗМІ почали розходитися, стався неприємний інци-
дент. У ході словесної баталії один із працівників КХП 
почав відверто погрожувати черкаському журналісту 
Юрію Стригуну: мовляв, «якщо напишеш брехню — 
у Тальне можеш не потикатися!» (слід зазначити, що 
брехнею сторона відповідача називає будь-яку інфор-
мацію, що розходиться з її позицією), а його колега 
підбігла і плюнула в бік кореспондента. 
 Представники черкаських ЗМІ, які мимоволі ста-
ли свідками сутички, вражені такою агресивною по-
ведінкою «групи підтримки» інвестора і побоюються 
розправи за висвітлення резонансної справи. ■

■

Михайло УХМАН

 Це стало поштов-
хом для інших міст: Іва-
но-Франківськ відмовив-
ся приймати цих горе-ар-
тистів, Луцьк теж. Багато 
сучасної молоді вважає, що 
той, хто знімає штани пе-
ред росіянами і дякує їм за 
те, що вони приймають їх у 
себе, не гідні виступати на 
теренах України. Для бага-
тьох програми цього дуету 
стали символом зла, симво-
лом русизму, який заполо-
нив наші землі.
 Що стосується безпосе-
редньо Хмельницького, то 
тут одну з головних ролей 
відіграла Вікторія Сердюк, 
позивний «Бестія». Голо-
ва хмельницького Авто-
майдану, волонтер, боєць 
добровольчого батальйо-
ну, громадський діяч, якій 
не байдужа доля України. 
Вона з однодумцями — 
молоддю, депутатами об-
ласної ради, активістами 
Автомайдану — зірвала 
виступ заангажованих ар-
тистiв. Ось що Віка розка-
зує про цю акцію:
 — Я живу у Хмельниць-
кому, тут живуть мої діти, 
друзі, знайомі. І нам не по-
добається, що лояльна до 
Кремля пара артистів їз-
дить тут і пропагує свою 
безсмакову музику. Я на 
передовій, добровільно за-
хищаю Україну від росій-
ських загарбників. А ці бо-
жевільні співаки їздять до 
наших ворогів і виступа-

ють там. Це нонсенс. Нас 
звинувачують у хуліганс-
тві, бандитизмі, поліція 
заарештувала навіть одно-
го малолітнього хлопча-
ка за нібито використання 
газового балончика. Про-
те я заявляю, що ця акція, 
з використанням петард, 

була лише спробою при-
вернути увагу до пробле-
ми спiвробiтництва з во-
рогом. Тому я звертаюсь до 
всіх небайдужих жителів 
України: не даймо промос-
ковським сатрапам висту-
пати на нашій землі, про-
женемо зло в «рашку».

 З моменту проведення 
акції минуло вже кілька 
днів, та дивні речі кояться і 
дотепер. Чомусь зi сторінок 
інтернету почали зникати 
відео, де учасники блокади 
концерту протестують про-
ти виступу артистів. Хто це 
робить і для чого? ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями у Музеї Любельському в 
Любліні відкрили виставку «Вря-
товані скарби підземного Льво-
ва». Вона розповідає про життя 
Львова та львів’ян протягом бага-
тьох століть через їхній побут. За-
галом у музеї представлено понад 
500 артефактів, що датуються пе-
ріодом від VII ст. до початку ХХ 

ст. Усі речі — з розкопок, які нау-
ково-дослідний центр «Рятівна ар-
хеологічна служба» Інституту ар-
хеології НАН України проводив в 
останні 15 років у Львові. Куратор 
виставки Наталія Войцещук роз-
повіла: «Ідеєю виставки є показати 
щоденне життя львів’ян. Тому тут 
відібрано речі, які використовува-
ли львів’яни щодня і які були для 
них важливими: ножики, глечи-

ки, сковорідки, горнятка, прикра-
си. Самі по собі ці предмети мовчаз-
ні, але саме археологи здатні наді-
лити їх мовою».
 Виставку супроводжують репро-
дукції давніх планів Львова та старі 
світлини міста. Також відвідувачі 
мають змогу побачити сучасні міс-
ця археологічних досліджень крізь 
об’єктиви фотохудожників Віталія 
Грабара та Романа Шишака.
 Як стало відомо «УМ», у Львові 
таку виставку зможуть організува-
ти не раніше 2018 року (адже для 
цього потрібне музейне приміщен-
ня з усім необхідним технічним за-
безпеченням, якого наразі немає). 
У 2017 році експозицію представ-
лять у Вроцлаві та Варшаві.
 А першу виставку в межах про-
екту відкрили 17 жовтня минулого 
року у Кракові. ■

АРХЕОЛОГІЯ

Вони теж любили каву
В Любліні відкрили виставку предметів побуту 
львів’ян VII-XX століть

■

КРИМІНАЛ

Контрабандна ЛОМка
У морському порту поліцейські наклали 
арешт на метал на загальну суму майже у три 
мільйони доларів

■

ПРОТЕСТ

«Позою собачки» патрiотiв 
не розчулити
Новина про те, що громадські активісти в Хмельницькому 
зірвали концерт дуету «Потап і Настя», облетіла всю Україну

■

На колінах перед Путіним.❙
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«Я свідомо голосував за підвищення зарплати. Я вважаю, що люди, які 
ухвалюють рішення, розподіляючи мільярди гривень, не повинні вдавати, 
що отримують зарплату 5 тисяч. Що більша зарплата, то більше депутат 
незалежний».

Борислав Розенблат
народний депутат від блоку БПП

УКРАЇНА МОЛОДА

Порошенко не проти 
пародій
 Президент Петро Порошенко під-
писав закон, яким дозволяється вико-
ристовувати літературні, художні і му-
зичні твори для створення на їх основі 
пародій, попурі або карикатур без зго-
ди автора, але із зазначенням його 
імені і джерела запозичення. Про це 
свідчать дані на сторінці відповід-
ного законопроекту на сайті Верхов-
ної Ради. Як відомо, Верховна Рада 5 
жовтня своїм голосування підтримала 
цей закон. Документом також визнача-
ють поняття «пародія», «попурі», «ка-
рикатура» на підставі правозастосов-
ної практики ЄС. Очікується, що прий-
няття законопроекту «сприятиме ре-
алізації програм державної політики 
України в культурній сфері, підвищен-
ню рівня захисту національної безпе-
ки України, зміцненню авторитету дер-
жави».

Антикорупційних установ 
побільшало
 Міжнародні експерти, громадські 
діячі та журналісти створили комітет 
для боротьби з корупцією в оборон-
ному секторі. Про це йдеться у пові-
домленні новоствореного Незалежно-
го антикорупційного комітету з питань 
оборони. Завдання комітету — аналіз 
і оцінка зусиль з боротьби з корупцією 
в оборонному секторі, розробка реко-
мендацій, звітування перед українсь-
кою владою і громадськістю, сприян-
ня прозорості та зміцненню структу-
ри підзвітності. Комітет складається з 
шести осіб. Співголовами є колишній 
уповноважений представник iз питань 
боротьби з корупцією у Словенії Драго 
Кос і голова Правління Centre UA Олег 
Рибачук.
 До комітету також входить гене-
рал-лейтенант британської армії Ті-
моті Еванс, який раніше командував 
Об’єднаним корпусом швидкого реа-
гування НАТО.

Бюлетені спростять 
та надрукують шрифтом 
Брайля
 Верховній Раді запропонували 
спростити виготовлення виборчих бю-
летенів на виборах народних депутатів. 
Відповідний законопроект (реєстр. 
№5306) внесено до парламенту. У по-
яснювальній записці вказано, що прак-
тика проведення виборів народних де-
путатів України свідчить про постійне 
збільшення кількості суб’єктів вибор-
чого процесу, відтак розмір виборчо-
го бюлетеня вже досягав одного мет-
ра, а сам бюлетень був незручним для 
голосування виборцями та підрахун-
ку голосів. Крім того, повідомляється, 
що, за законом, на проведення черго-
вих виборів до ВР видатки на виготов-
лення виборчих бюлетенів та їх достав-
ку до окружних виборчих комісій ста-
новитимуть понад 167 млн. гривень. 
 У проекті закону пропонуєть-
ся вносити до виборчого бюлетеня 
тільки назву та дату проведення ви-
борів депутатів, позначення (загаль-
нодержавний чи одномандатний) ви-
борчого округу, номер одномандатно-
го округу або позначення, що він є за-
кордонним, номер виборчої дільниці, 
а також позначені місця для печатки 
дільничної виборчої комісії та контур-
ний шаблон для вписування цифр, iз 
яких складається порядковий номер 
партії чи кандидата в депутати. Вся ін-
формація стосовно учасників виборів 
розміщуватиметься на плакатах, які 
будуть розташовані на виборчій діль-
ниці та у кабіні для голосування. Крім 
того, запропоновані зміни, як очікуєть-
ся, дозволять вирішити питання виго-
товлення трафаретів для виборчих бю-
летенів рельєфно-крапковим шриф-
том (за методом Брайля) для грома-
дян України з вадами зору. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Минулого тижня народні обранці 
у кількості 230 осіб проголосува-
ли за підвищення своїх зарплат 
в 2 рази, починаючи з 1 січня 
2017 року. Згідно з документом, 
з нового року зарплата Голови 
Верховної Ради може скласти 30 
мінімальних зарплат (МЗ), тоб-
то 48 тис. гривень, віце-спікерів 
— 28 МЗ, або 44,8 тис. гривень, 
глави комітету — 27 МЗ, або 43,2 
тис. гривень. Посадовий оклад 
заступників голів комітетів, а та-
кож заступників керівників фрак-
цій запропоновано підвищити до 
рівня 26 МЗ, або 41,6 тис. гри-
вень, голови підкомітету і членів 
комітетів — до 25 МЗ, або 40 тис. 
гривень. А от середня зарплата 
«рядового» депутата становить 
17,5 тис. гривень, повідомляють 
офіційні джерела. 

Багаті й бідні
 Останнім часом дуже попу-
лярною є фраза про те, що де-
шева влада занадто дорого обхо-
диться народу. Мабуть, цей аргу-
мент вигадали самі депутати або 
ж ті, хто вважає, що українсь-
кі нардепи та чиновники мають 
отримувати чималу зарплату. 
Але слід зазначити, що, по-пер-
ше, навіть без урахування остан-
нього підвищення окладів парла-
ментарiям українська влада не 
така вже й дешева — з року в рік 
видатки на утримання гігантсь-
кого апарату Верховної Ради 
ростуть i ростуть (і новий проект 
держ бюджету не виняток). При 
цьо му простим трудягам ніхто не 
поспішає індексувати заробітну 
плату. 
 А по-друге, дешевий народ 
при дорогій владі — теж не най-
кращий варіант. Власне, з «деше-
вого» народу, який був уже не в 
стані платити податки, з порож-
ньої казни та непомірних трат 
королівського двору й почалася 
Велика французька революція, 
хоч мова зараз i не про неї. Крім 
того, суспільне обурення звіст-
кою про збільшення депутатсь-
кої зарплати було викликано не 
тим, що комусь живеться добре, 
а тим, що між «пересічним» ук-
раїнцем та непересічним держ-
службовцем виник колосальний 
розрив. 
 Зрозуміло, що законотвор-
ці за свій важкий труд, за невси-
пущу турботу про благо народу 
повинні мати гідну винагороду, 
проте коли між ними та цим са-
мим народом пролягає фінансова 
прірва, благодійники мимоволі 
обертаються на захребетників. 
Адже вся сіль саме у неспівстав-
ності цифр, які проставляють у 
зарплатних відомостях Верхов-
ної Ради та на більшості підпри-
ємств. 

Ближче до народу
 Загалом — будемо відверті — 
в усьому світі, і в Європі (куди ми 
йдемо) зокрема, зарплата парла-
ментарiя вища за середню ста-
тистичну. Але в цілому в євро-
пейських країнах зарплата де-
путата прив’язана до середньої 
зарплати з коефіцієнтом від 1,2 
(Іспанія, Мальта) до 5,3 (Італія). 
Тобто в конкретних цифрах це 
виглядає приблизно так. Італія: 
річна зарплата парламентарiя — 
167,2 тисячі євро; середня річна 
зарплата — майже 32 тисячі; ко-
ефіцієнт — 5,3. Литва: 30,3 (зар-
плата в Сеймі); 7,1 («середня тем-
пература по палаті»); коефіцієнт 
— 4,3. Німеччина: зарплата в 
Бундестазі — 108,8; у середньо-
статистичного німця — 38,7; ко-

ефіцієнт — 2,8. У Франції такі 
цифри: 85,2 vs 33,89 (коефіцієнт 
— 2,5), в Британії — 95,3 vs 35,8 
(коефіцієнт 2,7). Найбільш зба-
лансовані статки на Мальті — в 
тамтешньому парламенті пла-
тять за рік роботи 21 тисячу євро, 
а поза його межами середня за-
рплата становить 18,7 тисячі, ко-
ефіцієнт, таким чином, дорівнює 
1,1. 
 Цікаво, що відразу після ви-
борів 2014 року Україна впису-
валася у загальноєвропейський 
тренд. Коли наша середня зар-

плата дорівнювала 5230 грн. на 
місяць, а депутатська — 6380, 
коефіцієнт становив 1,2 і відпові-
дав аналогічному показнику в Іс-
панії. Але дехто з новообраних 
депутатів надто сильно побивав-
ся через мізерність такого окла-
ду і неможливість підтримувати 
свій modus vivendi на належно-
му рівні. Не минуло й двох років, 
як депутатська зарплата пішла у 
відрив. І середній дохід українця 
— після останнього підвищення 
— співвідноситься із нею як 1:7 
(а якщо говорити про зарплату 
голів парламентських комітетів 
або спікера та його заступників, 
то цей коефіцієнт виходить іще 
більш вражаючим). 
 Крім того, у цiєї проблеми 
є ще один аспект. Ідеться про 
ефективність роботи наймано-
го працівника та про її специфі-
ку. Соціальна реклама з екранів 
телевізорів закликає громадян 
вступати до українського війсь-
ка на контрактній основі, обіця-
ючи зарплату від 8 тисяч гри-
вень. У військових, що служать 
нині в зоні АТО, винагорода за  

ратні труди становить 10 тисяч 
гривень. Навряд чи вони роблять 
для України менше, аніж збіго-
висько прогульників та нероб під 
назвою «Верховна Рада». Але на-
віть якби парламент і демонстру-
вав зовсім іншу якість роботи, 
не слід забувати про те, що його 
члени ставлять на службу країні 
свої інтелектуальні якості (до-
волі сумнівні, між іншим), тоді 
як солдати й офіцери ЗСУ ризи-
кують на війні значно ціннішим, 
аніж просто порожні голови біль-
шості депутатів — вони ризику-

ють здоров’ям та життям. І, до 
речі, й близько не мають тих пре-
ференцій, які нардепи отриму-
ють як приємний бонус. 

Вони того не варті
 У 2009 році у Великій Бри-
танії виник чималий скандал, 
пов’язаний із журналістським 
розслідуванням, котре встано-
вило, що парламентарії зловжи-
вали своїм правом на фінансову 
компенсацію від держави, ви-
користовуючи її для погашен-
ня офісних та транспортних ви-
датків. Після цього в країні були 
впроваджені кардинальні зміни 
в системі оплати роботи політи-
ків. Однак те, що для британця 
— шок, для українця — норма. 
 Після Революції гідності най-
більш кричущі пільги для на-
родних обранців були скасовані, 
але чинним лишилося право на 
щорічну оплачувану відпустку 
тривалістю 45 днів; на пенсію у 
розмірі 70% від депутатського 
окладу; безкоштовне медичне об-
слуговування у спеціалізованих 
закладах; кошти на оренду жит-

ла; на державну охорону; на вив-
чення іноземних мов та підви-
щення кваліфікації; видатки на 
утримання 4 оплачуваних поміч-
ників та на здійснення депутат-
ської діяльності. 
 Недоторканна каста з 450 на-
родних обранців має таку потуж-
ну грошову мотивацію, такі теп-
личні умови для виконання своїх 
обов’язків, що ККД парламен-
таріїв мав би просто зашкалюва-
ти. Натомість маємо масові про-
гули нардепів; найменшу (з-по-
між інших професій) кількість 
фактичних робочих днів на рік; 
постійні додаткові вакації, цнот-
ливо названі «тиждень роботи в 
округах» (округи ці переважно 
закордонні); нахабство найви-
щого рівня, коли більше полови-
ни Ради товпиться у Борисполі, 
якщо, скажімо, українська збір-
на з футболу грає десь у Фран-
ції, куди терміново й відбувають 
народні обранці, наплювавши 
на свої безпосередні обов’язки. 
Саме тому закони й не прийма-
ються і реформи не йдуть, а з то-
тальної бідності Україна не може 
вигребти вже третє десятиліття 
поспіль. 
 На тлі такої демонстратив-
но неефективної роботи наро-
щувати депутатські зарплати є 
справжнім блюзнірством. Утім 
пересічним громадянам також 
дещо підвищили, чим майже 
урівняли їх із депутатами. Насе-
ленню збільшили «комуналку», 
і теж удвічі, тож тепер усі «кви-
ти». Щоправда, з 1 квітня «сут-
тєво» зросли соціальні стандар-
ти — на цілих 6 відсотків. 
 Мінімальна зарплата збіль-
шилася на 72 гривні і склала 1450 
гривень, а мінімальна пенсія вза-
галі сягнула цілих 1130 гривень. 
«Щедро» перепало й трьом iз по-
ловиною мільйонам бюджетни-
ків: їм підвищили оклад аж на 
6,5%. А от, скажімо, співробіт-
никам адміністрації Президента, 
Державного управління справа-
ми, секретаріату Кабміну, поміч-
никам-консультантам депутатів 
Верховної Ради України зарплату 
підняли на 25% — ось така вона, 
Україна, держава контрастів. 

Як післямова 
 «Минулого тижня Верхов-
на Рада проголосувала висновки 
та рекомендації народних депу-
татів щодо внесеного нами про-
екту бюджету на 2017 рік. Зараз 
ми в уряді опрацьовуємо зміни, 
запропоновані народними депу-
татами», — пише на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман. 
 І додає: «Ті пропозиції, які 
слушні, будуть враховані. Але де-
які будуть нами однозначно від-
хилені. Ми не підтримаємо ініціа-
тиву депутатів підвищити самим 
собі зарплату практично вдвічі. 
Вважаю, що це питання зараз не 
на часі. Зараз усім нам треба перш 
за все думати над тим, як підня-
ти доходи звичайним людям. Ми 
уже заклали в проект бюджету 
підвищення зарплат учителів, 
лікарів і в цілому підвищення со-
ціальних стандартів. До другого 
читання уряд має намір ці пози-
ції тільки посилити».
 Що ж, виправити помилку з 
депутатськими зарплатами було 
б зовсім незле. Заодно непогано й 
попіаритись на болючому питан-
ні — приблизно так, як це робить 
Гройсман. Утім хай там як, але 
якщо статус-кво в питанні зар-
плат буде повернуто, нинішній 
парламент можна буде поважа-
ти. Але не поспішатимемо з вис-
новками. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ КОПІЄЧКА

Велика кишеня
Депутати вирішили збільшити свої оклади. 
Пересічні українці продовжують жити 
без індексації доходів

■

Добре бути депутатом. Прогуляв чи не прогуляв, а зарплата йде...❙

Соціальна реклама з екранів телевізорів закликає 
громадян вступати до українського війська на 
контрактній основі, обіцяючи зарплату від 8 тисяч 
гривень. У військових, що служать нині в зоні 
АТО, винагорода за ратні труди становить 10 тисяч 
гривень. Навряд чи вони роблять для України менше, 
аніж збіговисько прогульників та нероб під назвою 
«Верховна Рада».
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 Жіноча емансипація да-
ється взнаки на всіх фрон-
тах, навіть там, де прекрас-
на стать традиційно пасла 
задніх, — приміром, у кіль-
кості взятого «на груди». Авс-
тралійські вчені констатують 
невтішну тенденцію: жінки 
майже наздогнали чоловіків 
у споживанні спиртних на-
поїв. Як повідомляє Бі-Бі-Сі 
з посиланням на результа-
ти відповідного досліджен-
ня, аналіз даних чоти рьох 
мільйонів людей, які народи-
лися в період з 1891 по 2001 
рік, свідчить, що раніше чо-
ловіки були більш схильні до 
звички вживати алкогольні 
напої і мали пов’язані з цим 
проблеми зі здоров’ям. Але 
нинішнє покоління жінок 
практично нівелювало від-
ставання, йдеться у публіка-
ції медичного журналу BMJ 
Open.

 Згідно з дослідженням, 
на початку XX століття чо-
ловіки в два рази (а точніше, 
в 2,2 раза) частіше нiж жінки 
торкалися до алкоголю, в три 
рази частіше за жінок ставали 
алкоголіками і, відповідно, в 
3,6 раза частіше мали серйоз-
ні захворювання, пов’язані з 
алкоголем, наприклад цироз 
печінки. Але в наступні деся-
тиліття цей розрив поступо-
во скорочувався, і вже на по-
чаток XXI століття чоловіки 
лише зовсім трішки більше 
за жінок п’ють спиртне (в 1,1 
раза), тільки в 1,2 раза частіше 
за жінок доводять себе до ал-
коголізму і в 1,3 раза частіше 
відчувають викликані алкого-
лем проблеми зі здоров’ям.
 Група вчених університе-
ту Нового Південного Уель-
су в Австралії проаналізува-
ла алкогольні звички людей у 
всьому світі, хоча найбільше 

респондентів виявилося все 
ж у Північній Америці та Єв-
ропі. «Споживання алкоголю 
і пов’язані з цим захворюван-
ня історично вважалися чо-
ловічим феноменом», — виз-
нають учені. «Але наше до-
слідження ставить цю тради-
цію під сумнів. Більше того, 
воно безпосередньо вказує на 
те, що жінок, а особливо дів-
чат, потрібно захищати від 
шкоди алкоголю і пов’язаних 
iз ним проблем», — йдеться в 
дослідженні.
 На думку професора Мар-
ка Петтікрю з Лондонської 
школи гігієни і тропічної ме-

дицини, причина таких змін 
полягає не лише в тому, що 
соціальні ролі чоловіків і жі-
нок змінюються. «Все більша 
доступність алкоголю також 
грає важливу роль, не кажучи 
вже про те, що реклама спир-
тних напоїв часто буває спря-
мована спеціально на спожив-
чий сегмент жінок, особливо 
юного віку», — вважає Марк 
Петтікрю. «Професійні ме-
дики повинні допомогти сус-
пільству — і чоловікам, і жін-
кам — усвідомити, які ризи-
ки несе споживання алкого-
лю і як ці ризики знизити», 
— підсумовує професор. ■

Ігор ВІТОВИЧ 

 Останнім часом європейці забули 
про Брекзит, мігрантів та інші нагальні 
проблеми. У всіх на вустах абревіатура 
CETA, якою позначають угоду про віль-
ну торгівлю між ЄС та Канадою. Угода є 
головною темою політичних дискусій на 
телеканалах, а мітинги та демонстрації 
проти неї прокотилися більшістю країн-
членів ЄС. 
 Всеохопне економічне та торговель-
не порозуміння ЄС—Канада (СЕТА) було 
узгоджене 2014 року. Ним передбачено 
відміну майже всіх митних зборів та по-
затарифних бар’єрів, як і лібераліза-
цію в торгівлі та послугах між Євросою-
зом та Канадою. Тимчасове застосуван-
ня угоди, яке стосується торговельних 
відносин, мали схвалити всі країни-чле-
ни ЄС. Інакше окремі положення угоди, 
зокрема її інвестиційна частина, діяти 
не будуть. 

 Угода викликала багато суперечок 
та протестів як у політичних колах, 
так і серед населення. Адже йдеться не 
лише про Канаду, бо ця країна має уго-
ду про вільну торгівлю зi США, а зна-
чить, через неї до Європи хлине потік 
американських товарів. Побоюван-
ня стосуються послаблення прав євро-
пейських роботодавців та працівни-
ків, стандартів захисту довкілля, без-
пеки харчових продуктів та підсилення 
впливів на європейському континенті 
великих американських та міжнарод-
них корпорацій. Якщо простішими 
словами, то харчові продукти з Амери-
ки просто дешевші, оскільки тамтеш-
ні фермери отримують більші дотації та 
мають вищу продуктивність праці. Як 
наслідок, частина європейських сіль-
ськогосподарських виробників просто 
не витримає конкуренції і збанкрутує. 
Стосовно безпеки продовольчої продук-
ції, то в Америці значно ліберальніші 

вимоги стосовно генетично модифіко-
ваної продукції, яка витіснить iз єв-
ропейського ринку традиційні місцеві 
продукти. Вважають, що епідемія ожи-
ріння в Америці викликана не в остан-
ню чергу генетично модифікованими 
харчами. 
 Частина європейських країн про-
ігнорувала протести власного населен-
ня, схилила голову під тиском Брюс-
селя і ратифікувала угоду. Але добрим 
європейським Робін Гудом виступила 
Бельгія, точніше її франкомовна части-
на Валлонія. Позавчора було оголошено, 
що Бельгія не підпише угоду про вільну 
торгівлю між Євросоюзом та Канадою, 
адже на це не погоджується регіональ-
на влада Валлонії. Саміт ЄС—Канада 
27 жовтня, де мали підписати договір, 
можливо, скасують. Із таким результа-
том закінчилися переговори між бель-
гійським прем’єром Шарлем Мішелем 
та регіональними лідерами цієї країни. 
Так тримільйонна Валлонія фактично 
поховала сумнівну угоду з Канадою.
 Мотиви спротиву пояснив глава пар-
ламенту Валлонії Андре Антуан: «Ми не 
хочемо, щоб американські товари про-
ходили транзитом через канадські філії, 
аби опинитися тут, у Європі. Ніхто з нас 
не хоче впускати «троянського коня». 
 У п’ятницю до Валлонії на прохан-
ня голови Єврокомісії Жан-Клода Юн-
кера прибула на переговори канадсь-
кий міністр торгівлі Христя Фріланд 
(українка за походженням). Але нічо-
го, крім гіркого розчарування, Канада з 
тих переговорів не отримала. Після пе-
реговорів у Бельгії Христя Фріланд від-
верто заявила: «Виглядає очевидним 
для мене і Канади, що Євросоюз тепер не 
спроможний завершити укладання між-
народної угоди навіть iз такою країною, 
як Канада». Прямий натяк, що зi США 
— тим більше. 
 Експерт Андре Сапір вказує, що 
раніше суд у Німеччині також розгля-
дав угоду з Канадою: «Існують заяви 
та попереднє рішення Конституційно-
го суду Німеччини, в яких ідеться про 
певну кількість нез’ясованих момен-
тів, і вони досить схожі на те, про що 
каже уряд Валлонії. Отже, валлонсь-
ка влада говорить політичними термі-
нами, а Конституційний суд Німеччи-
ни висловлюється, звичайно, юридич-
ними і конституційними термінами». 
13 жовтня німецький Конституційний 
суд відхилив юридичну скаргу з вимо-
гою активістів переглянути угоду про 
вільну торгівлю між ЄС та Канадою, 
водночас оголосивши про деякі умови, 
включно з можливістю виходу Німеч-
чини з угоди. ■

ДИХАЙТЕ ГЛИБШЕ! 

Самі себе ж 
і труїмо
Рівень двоокису вуглецю 
в атмосфері перетнув 
критичну межу

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Рівень забруднення атмосфери ви-
кидами вуглекислого газу (СО2) пере-
вищив важливий поріг і, можливо, не 
опуститься нижче ще багато поколінь, 
стверджують експерти. Вперше кри-
тичний поріг у 400 частинок на мільйон 
людство перетнуло 2015 року. Цей по-
казник означає, що на кожен мільйон 
молекул в атмосфері припадає 400 мо-
лекул CO2. Водночас 2016-й, за даними 
Всесвітньої метеорологічної організа-
ції (ВМО), може стати першим роком, 
який перетне і цю позначку.
 Вуглекислий газ, чи, як його ще 
називають, діоксид (або двоокис) 
вуглецю, є тривкою хімічною спо-
лукою, поширеною в природних га-
зах. Є кінцевим продуктом окислен-
ня вуглецю, не горить, не підтримує 
горіння і дихання. Токсична дія вуг-
лекислого газу виявляється при його 
вмісті в повітрі 3-4 % і викликає под-
разнення дихальних шляхів, запамо-
рочення, головний біль, шум у вухах, 
психічне збудження, непритомний 
стан. Газ є природною складовою ат-
мосфери, а теперішнє його постій-
не зростання в її складі пояснюється 
тим, що вуглекислий газ є продуктом 
спалювання викопного палива, мас-
штаби використання якого постійно 
зростають. СО2 має парникові власти-
вості, тобто сприяє утриманню тепла 
на поверхні Землі. І глобальне потеп-
ління — переважно його «рук» спра-
ва. Незначні кількості діоксиду вуг-
лецю нешкідливі для людей і тварин, 
але якщо його концентрація в повітрі 
становить понад 3 відсотки — він стає 
шкідливим, а при 10 відсотках — уза-
галі смертельним.
 Частково високі рівні СО2 в атмос-
фері можуть бути пов’язані з кліматич-
ним явищем Ель-Ніньйо. Між 2014 і 
2015 роками викиди, спровоковані 
людиною, лишалися практично нез-
мінними, але Ель-Ніньйо призвів до 
зростання рівня газу в атмосфері. Це 
сталося тому, що через посуху, спри-
чинену Ель-Ніньйо, в тропічних райо-
нах рослини почали менше поглинати 
СО2. Крім того, викиди зросли через по-
жежі, спровоковані посухою.
 Таким чином, рівень СО2 в атмос-
фері суттєво зріс, зазначено в щоріч-
ному звіті Всесвітньої метеорологіч-
ної організації. Востаннє рівень CO2 
перевищував рівень у 400 частинок 
на мільйон три-п’ять мільйонів років 
тому, кажуть експерти. У ВМО зазна-
чають, що хоча фактор Ель-Ніньйо вже 
зник, вплив людини на зміну клімату 
лишається і досі великим.
 У грудні минулого року представ-
ники понад 170 країн уклали Паризьку 
угоду. Вони домовилися скоротити ви-
киди так, аби не допустити глобального 
підвищення температури на понад два 
градуси за Цельсієм. У жовтні цю уго-
ду ратифікували США i Китай — краї-
ни, на які припадає майже 40% світо-
вих викидів вуглекислого газу.■

■

Повітря, в якому буде 10 відсотків 
вуглекислого газу, для людини смертельне.

❙
❙

ПІД КУТОМ 40° 

П’ють, як гуси воду
Жінки за вживанням алкоголю вже 
догнали чоловіків

■

Змінюються соціальні ролі чоловіків і жінок у суспільстві — 
змінюються і звички.

❙
❙

КОНФЛІКТ

«Коня» на скаку зупинила... 
Торговельну угоду ЄС—Канада, яка викликала 
в Європі шквал протестів, заблоковано

■

«Троянського коня» з Канади не впустила до Європи невеличка Валлонія.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Наша держава перебуває у 
тремтливому передчутті від 
масштабної приватизації. Яка, 
за задумом організаторів, має 
стартувати 15 грудня, — якщо, 
звичайно, знову щось не тра-
питься з розряду об’єктивних 
причин. На кшталт зриву роз-
державлення Одеського при-
портового заводу, що ми вже 
нещодавно проходили. 
Якщо ж на цей раз Фонду держ-
майна нічого не завадить, то 
упродовж нинішнього і наступ-
ного року з молотка в Україні 
може піти багато цікавих і дуже 
цікавих об’єктів. 

ОПЗ: актив, що постійно 
дешевшає... 
 Стартовий свисток для по-
чатку великої приватизації в 
Україні має дати продаж Одесь-
кого припортового — активу, 
який могли роздержавити ще за 
Януковича, причому за доволі 
суттєву докризову вартість. 
Але не змогли продати у липні 
нинішнього року за близько 531 
мільйон доларів (13, 175 млрд. 
гривень) — не було охочих ку-
пити підприємство за цю ціну. 
 Адже до 531 мільйона треба 
додати ще 285 мільйонів боргу, 
який утворився на підприємс-
тві. Відтак понад 800 мільйонів 
для такого активу, враховую-
чи кон’юнктуру світових цін 
на хімічні продукти, виявило-
ся забагато. Хоча ще п’ять років 
тому за нього хотіли дати 600 
мільйонів доларів структури, 
близькі до Ігоря Коломойсько-
го. Виявляли інтерес і західні ін-
вестори. Але не вийшло, бо ОПЗ 
був потрібен Рінату Ахметову, 
неабияк близькому до «Сім’ї». 
Який і заблокував продаж. 
 Аби спекатися активу, Фонд 
держмайна був змушений сут-
тєво опустити його стартову 
ціну. Тепер вона майже втри-
чі нижча — 201 мільйон до-
ларів (5,16 млрд. гривень). Як 
заявив керівник ФДМУ Ігор Бі-
лоус, зроблено це для того, аби 
розширити коло претендентів. 
Уже зараз, за словами чинов-
ника, до ОПЗ виявляють інте-
рес інвестори зi США, Оману, 
Туреччини та Східної Європи.  
Щоправда, сам очільник Фонду 
державного майна визнає: рин-
кова вартість ОПЗ становить 
близько 400-450 мільйонів. 
 ОПЗ прозвітував про влас-
ні збитки за останні дев’ять мі-
сяців. І ця інформація аж ніяк 
не вселяє оптимізм у майбут-
ніх покупців — і точно вже не 
сприятиме зростанню ціни під 
час торгів. Так, у січні-вересні 
найбільший виробник аміаку і 
карбаміду отримав збитків на 
суму 560,52 мільйона гривень. 
Цікаво, що торік за цей же са-
мий період підприємство, нав-
паки, отримало прибуток — 
205,29 мільйона гривень. 
 Тим часом продавати Одесь-
кий припортовий треба. Цей 
пункт записано в меморандумі 
співпраці України з Міжнарод-
ним валютним фондом, де ОПЗ 
фігурує разом із енергогенеру-
ючою компанією «Центроенер-
го». Одеський актив має піти у 
приватні руки до кінця ниніш-
нього року, а енергетична струк-
тура — до кінця березня 2017-
го. Також до кінця нинішньо-
го року на продаж мають бути 
виставлені «Харківобленерго», 
«Запоріжжяобленерго», «Мико-
лаївобленерго», «Хмельницьк -
обленерго» і «Тернопільобле-
нерго». Утiм, знаючи, як вітчиз-
няна влада ставиться до своїх 
обіцянок перед фінансовими до-
норами, несподіванки дуже на-
віть можливі. 

Коли на кону тіньові мільйони
 Енергетичні підприємства, 
які йдуть у переліку другими, 
міністр енергетики і вугільної 
промисловості України Ігор 
Насалик пропонує роздержав-
лювати після ухвалення за-
кону «Про ринок електричної 
енергії». Закон, як відомо, пе-
редбачає перехід на прямі від-
носини між виробниками і спо-
живачами електроенергії. «Це 
на порядок підвищило б вар-
тість компаній», — додав чи-
новник. 
 При цьому він повідомив: 
закон точно не буде ухвале-
но до кінця нинішнього року! 
Найоптимістичніший термін 
— лютий-березень 2017 року. 
«Ми виступаємо з ініціативою, 
щоб до приватизації енергоком-
паніями управляло міністерс-
тво. Міністерство не впливає на 
обленерго, виставлені на прива-
тизацію, вони перебувають в уп-
равлінні ФДМУ. Це неправиль-
но», — сказав Насалик.  
 Під знаком питання «Укр-
газвидобування». Сьогодні, 
як відомо, це підприємство 
перебуває у переліку активів, 
що не підлягають приватиза-
ції. Утiм за ініціативою нар-
депа від «Народного фронту» 
Сергія Іванчука його пропо-
нують вилучити з цього спис-
ку. Такої ж думки дотримуєть-
ся і комітет з питань економіч-
ної політики Верховної Ради, 
який рекомендує колегам-пар-
ламентаріям таки пустити цю 
структуру з молотка. Ця по-
зиція, утiм, різко контрастує 
з точкою зору Прем’єр-мініст-
ра, який свого часу заявив, що 
приватизація «Укргазвидобу-
вання» неможлива. Мовляв, 
він не допустить спроб рушити 
систему роботи компанії. Сьо-
годні ця структура, сто відсо-
тків акцій якої належить НАК 

«Нафтогаз України», є най-
більшою газовидобувною ком-
панією країни, що забезпечує 
близько 75% загального видо-
бутку газу.
 Ще одна битва розгорну-
лася за активи «Укрспирту». 
Міністр аграрної політики і 
продовольства Тарас Кутовий 
заявив про глобальну систему 
корупції на цьому державно-
му підприємстві, подолати яку 
зможе тільки приватизація. 
«Від роздержавлення «Укр-
спирту» держава може отрима-
ти від 200 до 400 мільйонів до-
ларів, — сказав він. — Ми ро-
зуміємо, що це небагато, але, за 
моїми відчуттями, це буде біль-
ше, ніж за ОПЗ». Якщо спир-
това галузь перейде у приватні 
руки, це зможе суттєво підви-
щити ефективність його робо-
ти, адже, на думку Кутового, 
сьогодні там процвітає коруп-
ція і приховування доходів. 
«Сьогодні половина заводів 
корпорації є частиною цент-
ралізованої системи, а інша — 
самостійні юридичні особи, — 
каже Кутовий. — Я взяв циф-
ри 2015 року. Перші показу-
ють прибуток 359 мільйонів 
гривень, другі — збиток на 28 
мільйонів». 
 На думку політолога Вадима 
Карасьова, сьогодні цю струк-
туру навмисне доводять до бан-
крутства, щоби зірвати прива-
тизацію. «Дирекція «Укрспир-
ту» набирає на роботу люстро-
ваних міліціонерів та інших 
осіб із сумнівною біографією». 
 Очікують приватизацію й 
у фінансовому секторі. Йдеть-
ся наразі про 99,9% акцій Ук-
раїнського банку реконструкції 
і розвитку, аукціон із продажу 
якого відбудеться 30 листопа-
да. Головна вимога до покупця 
— приведення капіталу банку 
до нормативних вимог. 

Чи зуміємо, як Польща?
 Тим часом Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман 
зазначає: приватизація у на-
шій країні все ж не буде тоталь-
ною. І деякі підприємства про-
даватимуть не повністю, зали-
шаючи державі частину пакета 
акцій. «Приватизація має бути 
відкритою і публічною для всіх, 
вона не може бути для обраних. 
Ми цей шлях уже проходили у 
90-х», — зазначив Прем’єр. 
 Ідея Гройсмана — продава-
ти не повністю, а лише паке-
ти акцій стратегічних підпри-
ємств. «Ми можемо запроси-
ти провідні іноземні компанії 
стати співвласниками на на-
ших підприємствах, — сказав 
він. — Це значить, що заводи, 
які сьогодні працюють лише на 
наш ринок, матимуть партнерів 
із числа лідерів світового ринку 
із виробництва профільної про-
дукції і таким чином зможуть 
осягнути весь світовий ринок». 
 За його словами, привати-
зація в Україні має дати кілька 
конкретних результатів. По-
перше, держава намагатиметь-
ся позбутися всіх підприємств, 
які не є стратегічними. По-дру-
ге, роздержавлення має створи-
ти нові робочі місця і започатку-
вати процес інвестування у но-
вий національний продукт Ук-
раїни. «Ми хочемо, аби замість 
корупції у державні підприємс-
тва прийшов інвестиційний ус-
піх», — зазначив Гройсман. 
 Слова очільника Кабміну, на 
думку експертів, є назагал ло-
гічними. «Саме завдяки прива-
тизації Польща зуміла пройти 
величезний шлях за 20 років — 
той шлях, який вона не змогла 
пройти за 500 років, — цитують 
ЗМІ засновника компанії «Кон-
корд Кепітал» Ігоря Мазепу. — 
Окрім грошей, ця країна отри-
мала ще нових інвесторів, нові 

знання, менеджмент і корпора-
тивне управління, ефективний 
фондовий ринок і пенсійну сис-
тему, нову інфраструктуру — 
дороги, порти, аеропорти». 
 В Україні, на жаль, не 
вдається використати цей інс-
трумент впливу на розвиток 
економіки. Із приватизацією у 
нас традиційно не складається. 
Якщо винести за дужки Кри-
ворізький комбінат, то розде-
ржавлення по-українськи — 
це суцільна смуга корупції, де-
рибану, передачі активів «пот-
рібним людям». Останнє було 
особливо поширеним за часів 
Віктора Януковича, коли ук-
раїнські активи продавали 
російським «інвесторам» — пе-
редпродажні умови були випи-
сані спеціально під них — а ті 
доводили заводи до банкрутс-
тва, закривали їх. Особливо 
популярною була схема, коли 
власником українського під-
приємства ставала структура з 
РФ, яка мала схожий завод на 
території Росії, — тоді власник 
просто усував зарубіжного кон-
курента. 
 Щоправда, реалізація неве-
ликих пакетів акцій — спра-
ва зазвичай непроста. І якщо 
Гройсману вдасться цей задум 
реалізувати, аналітики апло-
дуватимуть йому стоячи. Утiм 
експерти підозрюють, що їм 
не доведеться вставати зi своїх 
місць... 

Коли ніхто нічого не купує
 Тим часом українська при-
ватизація відчутно пригаль-
мовує. За даними Фонду держ-
майна, доходи до Державно-
го бю джету від приватизації за 
січень-вересень знизилися на 
42,5% — до 72,9 мільйона гри-
вень. Центральне і регіональ-
ні управління ФДМУ за цей 
період продали 91 об’єкт де-
ржвласності, в тому числі у ве-
ресні — 9. А також 210 об’єктів 
комунальної власності, із них 
у вересні — 24. У вересні фонд 
виставив на продаж три пакети 
акцій через фондові біржі — на 
суму 121 мільйон гривень. Мі-
сяцем раніше ФДМУ на май-
данчиках організаторів не про-
дав жодної акції. 
 Експерти називають такі ре-
зультати «ганебними». От тіль-
ки чи вдасться зрушити з місця 
цей процес, особливо зважаю-
чи на величезну кількість пер-
сонажів, близьких до українсь-
кої політики, яким невигід-
ний прозорий продаж нині ки-
шенькових активів. А особливо 
— продаж, який дозволить не 
лише позбутися майна, а й залу-
чити на підприємство хорошого 
господаря. Як це свого часу зро-
били поляки. ■

У ДОБРІ РУКИ

Битва за активи
В Україні готуються до великої приватизації, на яку впливатимуть 
світова кон’юнктура, економічна криза та інтереси олігархів і 
вітчизняного тіньового ринку

■

Одеський припортовий завод за роки непотрібного вичікування перетворили із золотого активу на валізу без ручки.❙

А ТИМ ЧАСОМ...■

ЯК СТАЛО ВІДОМО

І як там ваш «Приватбанк»?
 Представники «Приватбанку» і 
Міжнародного валютного фонду, як 
повідомила прес-служба українсь-
кої фінансової структури, нещодав-
но мали зустріч, на якій обговорили 
«роль банку для української банківсь-
кої системи». 
 «У жовтні делегація «Приват-
банку», яку очолили голова правлін-
ня Олександр Дубілет і заступник го-
лови правління Людмила Шмальчен-
ко, провели зустрічі з представниками 
МВФ та JPMorgan під час JPMorgan 
Investor Seminar. Семінар проходив у 
Вашингтоні під час щорічних зборів 
МВФ», — йдеться у повідомленні. 
 Пильна увага громадськості до 
подібних новин пояснюється регуляр-
ними чутками про нібито плани вла-
ди націоналізувати «Приват». Утiм 
ймовірність такого розвитку подій тра-
диційно заперечують у банку.

■

Ось вони — найкращі інвестори! 
 Українці, які працюють за кордоном, за останні 5 років пере-
слали до України близько 35 мільярдів доларів. «Наші заробіт-
чани давно вже стали вагомим фактором української економі-
ки», — сказав президент ГО «Всеукраїнська Асоціація компаній iз 
міжнародного працевлаштування» Василь Воскобойник. За його 
словами, у 2013 році Національний банк зафіксував рекорд із пе-
рерахунку грошей від заробітчан у сумі 8,5 млрд. доларів. Ця сума 
значно перевищує всі іноземні інвестиції, що надходять в Україну.
 За його словами, більшість українців не мають на меті зали-

шатися жити за кордоном, а, заробивши гроші, прагнуть повер-
нутися додому. «Але повертатися, ми сподіваємося, українці бу-
дуть уже європейцями, людьми, які звикли працювати по легаль-
ному трудовому контракту, легально платити податки, страхува-
ти власне життя, — сказав Воскобойник. — Ми сподіваємося, 
що вони не будуть миритися як із чиновниками, так і з робото-
давцями, які стараються максимально занизити рівень заробіт-
них плат, таким чином виштовхуючи їх із країни. Сподіваємося, 
що коли українці почнуть застосовувати свої знання на території 
України, то почнеться реальний процес євроінтеграції». 
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«За півроку до затримання подзвонив слідчий. Каже: «Конкурент заплатив 

100 тисяч доларів, щоб проти тебе порушили кримінальну справу. 
Даси більше — її не буде». Не вірив, що це може стати реальністю, 

тому що гріхів не мав».

Ігор Завадський
акордеоніст, відсидів 4 роки за 
сфабрикованою справою

УКРАЇНА МОЛОДА

Анастасія ГАЛАТА 

 Хайсера Джемілєва, сина на-
родного депутата України Мус-
тафи Джемілєва, вже готують 
до виходу на волю. Про це пові-
домив адвокат Микола Полозов 
«Укрінформу». «Хайсер зараз 
перебуває в загоні. Але можна 
припустити, що перед звільнен-
ням (має відбутися в кінці лис-
топада) його посадять у штраф-
ний ізолятор. Це така традиція 
в колонії. Перед звільненням 
ув’язнених, як правило, ізолю-
ють. Імовірно, щоб позбавити 
контакту, аби не брали від спів-
камерників звісток на волю», — 
сказав Полозов.
 Хайсер Джемілєв також роз-
повів Полозову, що в нього взя-
ли аналізи. Опосередковано це 
свідчить про підготовку до звіль-
нення. Адже тим, кого звільня-
ють, колонія готує медичну кар-
ту. Адвокат нагадав, що в чет-

вер, 27 жовтня, відбудеться за-
сідання з розгляду апеляційної 
скарги на відмову в умовно-до-
строковому звільненні. «Думаю, 
результат цього засідання перед-
бачуваний — відмовлять. Тим 
більше що до простого звільнен-
ня Хайсера Джемілєва з колонії 
залишиться близько місяця».
 Нагадаємо, Хайсер Джемілєв 
у травні 2013 року в дворі власно-
го будинку в Бахчисараї застре-
лив із необережності друга сім’ї 
Февзі Едемова. Після анексії Кри-
му російські слідчі органи вирі-

шили розслідувати його справу 
заново. Хайсера вивезли з сім-
феропольського СІЗО в Красно-
дарський край РФ, де він був виз-
наний судом присяжних винним 
у «вбивстві з необережності» і за-
суджений до п’яти років позбав-
лення волі. Верховний суд Росії 
скоротив цей термін на півтора 
року. При цьому Дніпровський 
суд Києва у квітні 2015 року виз-
начив покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк 3 роки і 8 
місяців. На запити про екстради-
цію Хайсера Джемілєва для від-

бування строку на батьківщині 
Росія відповідала відмовою.
 Раніше Російська Федерація 
визнала українське громадянс-
тво сина народного депутата, лі-

дера кримськотатарського на-
роду Мустафи Джемілєва Хай-
сера, якого незаконно вивезли в 
Росію, засудили й етапували до 
колонії. ■

Сергій ДОВГАЛЬ

Минулої неділі за зовсім 
незначної кількості людей 
— рідних, близьких, пра-
возахисників — на одно-
му з кладовищ неподалік 
столиці провели в остан-
ню путь 42-річного Олек-
сандра Рафальського. По-
мер він 20 жовтня просто 
в камері Лук’янівського 
СІЗО в Києві. Як зазвичай 
кажуть у подібних випад-
ках, пішов із життя за за-
гадкових обставин...

«Трактором виорали 
чотири людські голови»
 «За свідченням його 
співкамерників, він встав 
— і впав, тобто йому стало 
зле. Ми не можемо сказа-
ти, внаслідок чого сталася 
смерть, причину може на-
звати експертиза», — роз-
повідає правозахисник 
Андрій Діденко. У пені-
тенціарній службі Украї-
ни наразі цю ситуацію не 
коментують.
 Понад 15 років Олек-
сандр Рафальський провів 
у місцях позбавлення волі 
як засуджений до довічно-
го ув’язнення немовби за 
вбивство чотирьох людей. 
Проте обставини тієї спра-
ви наштовхували на пев-
ні роздуми. Батьки Олек-
сандра — Тамара та Ана-
толій Рафальські — були 
одними з перших столич-
них бізнесменів, які ще на 
початку 1990-х відкрили у 
Києві підприємство «Полі-
мерзахист», що спеціалі-
зувалося на виготовлен-
ні та продажу полімерних 
матеріалів. Згодом бізнес 
привів їх до райцентру 
Тетіїв Київської області, 
де взяли в оренду земель-
ну ділянку — звичайний 
смітник, який розчисти-
ли і стали будувати там 
магазин та кафе. Але до-
вести задумане до кінця 
не змогли.
 «Саші по телефону по-
чали погрожувати. Вима-
гали продати все за безцінь 
й забиратися з Тетієва. 
Спочатку прокололи коле-
са в машині, потім украли 
її. Ми не відступали. У чер-
вні 2001 року сина зааре-
штували. Сім років тому 
на початку квітня біля 
села Денихівка Тетіївсь-

кого району трактором 
виорали чотири людські 
голови. Згодом міліціоне-
ри знайшли обезголовлені 
тіла двох жінок, дівчини 
та чоловіка. Першим за-
тримали підлітка Костян-
тина з міста Бориспіль. За 
півроку до знахідки він 
звертався до міліції. Ка-
зав, що зникли його мати, 
дві сестри і брат. Хлопця 
посадили до слідчого ізо-
лятора. За кілька тижнів 
він повісився на шкарпет-
ках», — розповідала Тама-
ра Рафальська.
 Наступним, хто по-
трапив під підозру у цій 
справі, став саме Олек-
сандр Рафальський. Ра-
зом з ним арештували 
Володимира Харченка, 
В’ячеслава Барановського 
та Степана Чернака, які бу-
дували столичним підпри-
ємцям той самий магазин у 
Тетієві. Спершу їх намага-
лися звинуватити в органі-
зації банди, що грабувала 
людей, які продали квар-
тири. Але згодом версія 
щодо гучного вбивства чо-
тирьох людей виявилася 
прийнятнішою... 

До останнього 
не втрачав віри
 Разом із Рафальсь-
ким затримали 16-річну 
Надію Харченко. Дівчина 
знала Олександра, дружи-
ла з його сестрою та донь-
кою. Спершу Надія дала 
свідчення проти Рафаль-
ського, від яких на суді 
відмовилася. Пояснила, 

що підписала, бо її кату-
вали.
 — У квартиру увірва-
лись якісь чоловіки в 
цивільному, — розпові-
дала вона на суді. — Один 
спитав моє прізвище. «А 
ваше?» — питаю. У від-
повідь отримала удар в 
обличчя. В управлінні 
міліції Київської області 
били так, наче я здоровий 
мужик. Вимагали написа-
ти заяву, наче Саша мене 
зґвалтував. Коли відмо-
влялася, знову били. 
 Тортурами вибивали 
зізнання і в Рафальсько-
го. Йому одягали на голо-
ву протигаз, заповнений 
отруйним газом «Черем-
ха». До статевих органів 
підключали електричний 
струм. Вивезли в ліс, зму-
сили копати могилу. Над 
ямою поставили на колі-
на, стріляли холостими 
патронами в потилицю. 
 Зрештою, ніякі ар-

гументи сторони захис-
ту обвинувачених суд не 
сколихнули. Попри оче-
видність того, що ця спра-
ва шита білими нитками. 
30 липня 2004 року Апе-
ляційний суд Київської 
області засудив Рафаль-
ського, Чернака та Бара-
новського до довічного 
ув’язнення. Харченко от-

римав 15 років. Верхов-
ний Суд залишив вирок 
без змін. На сьогоднішній 
день серед живих зали-
шається тільки В’ячеслав 
Барановський. Володи-
мир Харченко та Степан 
Чернак раніше пішли з 
життя в умовах позбав-
лення волі так само за «за-
гадкових обставин».
 Мама Олександра, Та-

мара Рафальська, всі ці 
роки вела непримирен-
ну боротьбу за поряту-
нок сина. Саме навколо 
неї фактично згуртували-
ся всі матері України, чиї 
діти так само, на їхнє пе-
реконання, відбувають 
покарання за чужі зло-
чини. Які б правозахисні 
акції не відбувалися, не-

змінною їх учасницею і 
натхненницею була саме 
Тамара Рафальська.
 Останнім часом Олек-
сандр відбував покарання 
у вінницькій тюрмі. Але 
півтора року тому він опи-
нився в Лук’янівському 
СІЗО як потерпілий у 
двох кримінальних про-
вадженнях, що стосують-
ся тортур щодо нього та 

фальсифікації криміналь-
ної справи.
 Як розповідає адвокат 
Рафальського Віктор Кол-
банцев, 2 листопада мало 
відбутися одне з вирішаль-
них судових засідань, яке 
відкривало його підзахис-
ному дорогу на волю. І тут 
несподівана смерть... На 
переконання адвоката, у 

його підзахисного не було 
жодної хвороби, яка мог-
ла б вважатися небезпеч-
ною для життя, хоча бага-
торічне перебування у не-
волі й давалося взнаки. Та 
й сам Олександр до остан-
нього віри не втрачав. Не-
щодавно навіть одружив-
ся, і його молода дружина 
має народити дитину вже 
вдовою... 
 «Він був життєрадіс-
ною, позитивною, доброю 
людиною. І точно здоро-
вою. Все літо облаштову-
вав собі дворик для прогу-
лянок — фарбував, разом 
із госпслужбою робили 
турніки, бруси. Його іс-
торія жахлива, але буден-
на для нашого суспільства 
— його заарештували та 
катували цілий тиждень 
(!!!), вимагаючи взяти на 
себе якісь убивства. Він 
не зламався, але все одно 
його засудили до довічно-
го ув’язнення за показа-
ми тих, хто не витримав 
катувань», — написав на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» ще один відомий ко-
лишній в’язень Станіслав 
Краснов.
 І хоч похорон Олек-
сандра Рафальського був 
зовсім не гучним і не та-
ким, що може сколих-
нути масову свідомість, 
адвокат Віктор Колбан-
цев висловлює переко-
наність, що ця смерть 
стане своєрідним детона-
тором для того, щоб Вер-
ховна Рада, зрештою, 
благословила у світ дов-
гоочікуваний законопро-
ект № 2033а, до друго-
го читання якого спра-
ва не може дійти вже 
більше року. Йдеться у 
ньому якраз про необ-
хідність перегляду всіх 
кримінальних справ, 
щодо яких існує сумнів у 
тому, що засуджено саме 
тих, хто скоїв той чи ін-
ший тяжкий чи особливо 
тяжкий злочин. У Хар-
ківській правозахисній 
групі стверджують, що 
тільки серед засуджених 
до довічного позбавлен-
ня волі таких набереться 
до сотні чоловік. Бо в Ук-
раїні, де судової системи, 
по суті, й не існувало, від 
тюрми не був застрахова-
ний ніхто... ■

ЗВІЛЬНЕНИЙ БОГОМ

«Його історія жахлива, але буденна 
для нашого 
суспільства»
Під Києвом попрощалися з одним 
із найвідоміших засуджених до 
довічного ув’язнення Олександром 
Рафальським, який мав усі шанси 
незабаром вийти на волю

■

З-ЗА ҐРАТ 

Хайсер чекає волі
Син Джемілєва може достроково вийти 
на свободу

■

Хайсер Джемілєв. 
Фото з сайта slovoidilo.ua.

❙
❙

Олександр Рафальський у тюрмі отримував сотні листів 
на свою підтримку.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙

«Він не зламався, але все одно його засудили до довічного  
ув’язнення за показами тих, хто не витримав катувань».



8 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ЖОВТНЯ 2016 СУСПІЛЬСТВО

Ярослава МУЗИЧЕНКО

Фундаментом національної без-
пеки країни називає національ-
но-патріотичне виховання міністр 
молоді та спорту України Ігор 
Жданов. Наприкінці 2014 року, 
прийнявши цю посаду, він пуб-
лічно задекларував намір відро-
дити національно-патріотичне 
виховання в Україні як основу 
формування української грома-
дянської ідентичності. Радником 
з цих питань запросили відомого 
громадського діяча Миколу Ля-
ховича. А вже в березні 2015 року 
в Мінмолодьспорту було створе-
но відділ національно-патріотич-
ного виховання, який він очолив. 
Це був перший такий спеціалізо-
ваний підрозділ у центральному 
органі виконавчої влади за часів 
незалежності України.

 ■ Миколо,  цього року Мінмо-
лодьспорт уперше проводить ціка-
вий експеримент із громадськими 
організаціями, коли будь-яка мо-
лодіжна організація може подати 
свій всеукраїнський проект через 
управління молоді обласної де-
ржавної адміністрації і реалізу-
вати його. Уже є результати?
 — Справді, цьогорічний ка-
лендарний план заходів сформу-
вали на основі проектів всеук-
раїнського і міжнародного рівня, 
які подали структурні підрозді-
ли з питань молоді та спорту об-
ласних державних адміністрацій 
спільно з громадськими ініціати-
вами, які на волонтерських заса-
дах долучаються до організації. У 
результаті до плану ввійшло по-
над 50 освітньо-виховних, інфор-
маційно-просвітницьких, куль-
турологічних заходів. На сьогод-
ні Мінмолодьспорт уже провів 
понад 40 міжнародних та всеук-
раїнських національно-патріо-
тичних заходів у 18 областях Ук-
раїни, участь у них взяло понад 
50 тисяч хлопців і дівчат, зага-
лом охоплено понад півмільйо-
на осіб. Цей план заходів на 2016 
рік розробив відділ національно-
патріотичного виховання напри-
кінці минулого року за ініціативи 
міністра молоді та спорту Украї-
ни Ігоря Жданова. План затвер-
джено розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України 25 грудня 
2015-го. Таким чином, уперше 
за 25 років незалежності Украї-
ни на реалізацію заходів із націо-
нально-патріотичного вихован-
ня було виділено цілеспрямоване 
бюджетне фінансування в розмірі 
10 мільйонів гривень.
 Для участі в цих заходах варто 
уважно стежити за оголошення-
ми, які оприлюднюються на сай-
ті Мінмолодьспорту, на сторінці 
«Національно-патріотичне ви-
ховання» у соціальній мережі 
«Фейсбук» та на сторінках і сай-
тах громадських організацій.
 ■ Останнім часом завдяки під-
тримці уряду США чимало дер-
жавних службовців гуманітар-
ного напряму, науковців і гро-
мадських активістів з України 
були ознайомлені з особливос-
тями формування національ-
ної ідентичності у провідних 
країнах Європейського Союзу. 
Чи є якісь разючі відмінності у 
пострадянському та європейсь-
кому сприйнятті громадянської 
освіти?
 — У таких потужних країнах 
ЄС, як Франція, громадянське ви-
ховання є основою національної 
безпеки держави. Воно спрямо-
ване на захист і розвиток націо-
нальної мови і культури. Відомо, 
що Франція «тримається» не на 
державному апараті чи армії, а 
на громадянах, які є носіями на-
ціональних суспільно-державни-
цьких цінностей. Цінності там не 
є результатом «суспільного кон-
сенсусу», а здобуті французькою 

нацією в кривавих внутрішніх 
громадянських протистояннях і 
закріплені законодавчо. А це сво-
бода, рівність, братерство і світ-
ськість. Тому кожен державний 
службовець, науковець чи пред-
ставник неурядової організа-
ції, які здійснюють громадянсь-
ке виховання, — пропагують ці 
цінності. Заперечення цих цін-
ностей визнано аморальним, за 
це передбачено санкції для осіб, 
що працюють у галузі освіти і ви-
ховання. При цьому ці цінності 
є універсальними, надідеологія-
ми і програмними засадами сус-
пільно-політичних сил у Фран-
ції. Тобто з якою б ідеологією 
при владі не перебували політич-
ні сили, у гуманітарній політиці 
може корелюватися лише стра-
тегія і тактика втілення одних і 
тих же цінностей.
 Цінності громадянського ви-
ховання у Франції впроваджу-
ються здебільшого через фор-
мальну (міністерство освіти) і не-
формальну (міністерство молоді) 
освіту, хоча значну лепту в про-
цес вносить і Національна поліція 
шляхом профілактики правопору-
шень, і міністерство оборони шля-
хом формування концепцій «обо-
ронної свідомості». Це поняття не 
містить у собі майже нічого зі звич-
ного для пострадянського просто-
ру мілітаризму, а навчає школярів 
захисту національних цінностей, 
мови і культури, а також правової 
і безпекової культури.
 Україна теж претендує на 
входження в євроатлантичний 
світ і має визначити та законо-
давчо закріпити свої національ-
ні суспільно-державницькі цін-
ності, які не можуть бути «ком-
промісом», але не повинні за-
перечувати загальнолюдських 
цінностей, а також цінностей, які 
культивують у дружніх до Украї-
ни спільнотах. Доки національні 
мислителі працюють над цим пи-
танням, ми пропонуємо взяти як 
«робочий варіант» цінності, які 
виборювала українська нація у 
ході становлення державності. А 
це самобутність, гідність, воля і 
соборність українського народу.
 ■ Ви кажете, що «оборонна сві-

домість» виховується не міліар-
ними методами. А якими ж?
 — У Франції основними за-
вданнями оборонної свідомості, 
перш за все, є донесення націо-
нальних цінностей держави засо-
бами французької мови та культу-
ри. Задля цього вихованцям нада-
ються певні компетенції. По-пер-
ше — захист французької мови і 
культури. По-друге, уміння філь-
трувати джерела інформації. Суть 
у тому, що в демократичних віль-
них країнах не намагаються «об-
межувати» доступ до джерел ін-
формації; європейці натомість 
тренують у вихованців навик пе-
ревіряти інформацію на достовір-
ність. По-третє, уміння захищати 
інформацію. І по-четверте, умін-
ня аналізувати чи принесли ко-
ристь захисту цінностей держа-
ви військові операції, в яких бра-
ли участь Збройні сили Франції. 
У середніх навчальних закла-
дах формування «оборонної сві-
домості» на цьому й завершуєть-
ся. Жодних навиків насильства 
чи мілітарних умінь у школах 
цивілізованих країн не виклада-
ють. Аналогу совкового «Захис-
ту Вітчизни» з вивченням війсь-
кових статутів, «стройовою під-
готовкою», розбиранням зброї і 
стрільбою немає навіть у воюю-
чому Ізраїлі, де 100-відсотковий 
призов на службу всіх громадян, 
незважаючи на стать. Головне 
завдання освіти і виховання — 
сформувати національну оборон-
ну свідомість у дітей та молоді, а 
якісні мілітарні навички вони от-
римають у спеціалізованих клу-
бах чи при проходженні військо-
вої служби.
 Спеціалістам таких поза-
шкільних закладів і клубів також 
потрібно чітко розуміти, що таке 
оборонна свідомість. Зараз бачи-
мо, що на «зірницях», відродже-

них за Дмитра Табачника, вихо-
вувалась молодь, яка воює «по 
обидві сторони», а на «Гурбах-
Антонівцях», «Звитязі» на Во-
лині чи «Легіонері» «Пласту» — 
ті, що воюють лише за держав-
ну незалежність і територіальну 
цілісність України. Бо головними 
у цих ігрових та виховних систе-
мах завжди були українські на-
ціональні цінності.
 Необхідно безкомпромісно 
вживати у військово-патріотич-
них заходах українську мову. 
Там, де українська мова вистоя-
ла в часи насильницької русифі-
кації, уже маємо перемогу, без 
єдиного пострілу. Російська гіб-
ридна агресія навіть не планує 
заходити на території, де україн-
ці зберегли українську мову і на-
ціональні традиції.
 ■ Миколо, ви на посаді менше 
двох років. За цей час напрацьо-
вано низку нормативно-право-
вих актів, які забезпечують еле-
ментарні умови для національ-
но-патріотичного виховання в 
Україні. Як усе починалося?
 — Найперше ми провели сотні 
консультацій із представниками 

різних органів влади, наукових 
установ, національно-патріотич-
них громадських об’єднань. Про-
аналізували ситуацію в цій га-
лузі. З кінця 2014-го до початку 
2016 року ліквідували низку нор-
мативно-правових актів, які «на-
плодили» попередні режими, аби 
створити правові підстави для по-
ширення радянсько-кремлівсь-
кої ідеології. Указом Президента 
України від 12 червня 2015 «Про 
заходи щодо поліпшення націо-
нально-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді» розроблено 
Стратегію національно-патріо-
тичного виховання дітей та мо-
лоді на 2016—2020 роки. Тут пе-
редбачено чіткий перелік індика-
торів ефективності виконання та 
низку заходів — від популяриза-
ції української мови до створен-
ня експозицій у музеях, присвя-
чених національно-визвольній 
боротьбі.
 На виконання Стратегії відділ 
національно-патріотичного вихо-
вання розробив проект Концеп-
ції Державної цільової соціаль-
ної програми національно-пат-
ріотичного виховання на 2016—
2020 роки. Проект іще до кінця 
2015 року з успіхом пройшов усі 
громадські слухання, був підтри-
маний усіма обласними держав-
ними адміністраціями, однак не 
всіма центральними органами 
виконавчої влади. Проте Мінмо-
лодьспорту продовжує перекону-
вати колег з інших міністерств, 
що національно-патріотичне ви-
ховання є основою національної 
безпеки, і тому «економія» на 
ньому може обійтися ще дорож-
че країні, ніж її відсутність у 2014 
році в Криму та окремих районах 
Луганської і Донецької областей.
 Важливо не допускати про-
фанації, коли національно-пат-
ріотичне виховання подають як 
один із «пріоритетів» молодіжної 
політики, бо в усіх сильних краї-
нах ЄС молодіжна політика є од-
ним із елементів системи грома-
дянського, національно-патріо-
тичного виховання, а не навпаки, 
як намагалися нам нав’язувати. 
Тому треба ухвалити окремі міс-
цеві програми з національно-
патріотичного виховання, яке є 
наскрізним процесом: не обме-
жується дітьми та молоддю, а сто-
сується всіх громадян. ■

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ

Микола Ляхович: Наше завдання — 
сформувати оборонну свідомість
Керівник відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту — 
про досягнення останніх двох років, українські цінності та європейську громадянську освіту

■

ВАРТО ЗНАТИ

 Концепція національно-патріотич-
ного виховання молоді, затверджена 
у жовтні 2009 року спільним наказом 
Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, Міністерства осві-
ти і науки України, Міністерства оборо-
ни України, Міністерства культури і ту-
ризму України. Це один із перших до-
кументів, де було повністю відкинуто 
пострадянську «військово-патріотичну 
ідеологію». Ще одним важливим доку-
ментом було розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 03.02.2010 № 253 
щодо «Питання Всеукраїнського центру 
патріотичного виховання молоді», яке 
через кардинальну зміну політичних 
сил при владі так і не запрацювало, а у 
2013 році рішенням уряду Миколи Аза-
рова визнано таким, що «втратило чин-
ність». Проте ці два документи дали ве-
ликий поштовх активізації національно-
патріотичного виховання.

■

Громадянська освіта — це цікаво.
Фото з сайта benukhalina.blogspot.com.

❙
❙ ДОСЬЄ «УМ»

Микола Ляхович
 Народився у 1976 р у м. Дубровиця 
на Рівненщині. 2009 р. закінчив факуль-
тет психології Національного педагогіч-
ного університету ім. М.Драгоманова.
 За участь в акціях «Україна без Куч-
ми» позбавлений волі на 5 років, амністо-
ваний у 2003 р. До травня 2004 року пе-
ребував у лікувальних закладах. Незва-
жаючи на інвалідність, влітку 2004 року 
включається в громадську діяльність. 
Проходить увесь шлях із сумськими сту-
дентами на Київ. Активіст Помаранчевої 
революції. У 2010 р. заснував громадську 
ініціативу «Поліська Січ», яка провадить 
збір спогадів учасників національно-виз-
вольних змагань на Поліссі, та оприлюд-
нює їх на однойменному сайті.
 Активний учасник Євромайдану, 
співорганізатор походів до Межигір’я. 
Один із координаторів «Просвітницької 
сотні Майдану». Доброволець оборони 
України в зоні АТО у 2014 р. З 2015 р. 
— начальник відділу національно-пат-
ріотичного виховання Міністерства мо-
лоді та спорту України.

■

Микола Ляхович.❙
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Відозва 
з Верхрати
Поляки засуджують наругу 
над пам’ятниками воїнам УПА
Інф. «УМ»

 Польські інтелектуали, громадські діячі та опозиціонери обурюють-
ся вандальським поводженням iз пам’ятниками воїнам УПА на території 
Польщі. Історія провокацій i знищення українських меморіалів бере свій 
початок вiд 2014 року і сьогодні набуває скандальних обрисів. Популяри-
зація таких відео в мережі є награним фактом міжетнічної нетерпимості та 
викликає загострення стосунків між українцями та поляками. Польська ін-
телігенція просить вибачення у громадськості та засуджує таке поводжен-
ня радикалів.
 Наводимо повний текст звернення, обнародуваного нещодавно: «Це 
звернення ми висилаємо, стоячи над зруйнованими українськими могила-
ми на цвинтарі в селі Верхрата та не існуючому з 1945 року українському 
селі Монастир у гміні Горинець. Тиждень тому варвари знищили встанов-
лений у 1993 році надгробок, поставлений на честь дев’ятнадцятьох меш-
канцiв Верхрати, у тому числі й воякам УПА, громадянам Польщі, які заги-
нули в часи ІІ Світової війни й одразу після її закінчення від рук німецьких 
солдатів, радянських та, врешті, польських комуністів. Від початку росій-
ської агресії в Криму та на Донбасі сплюндровано — часом кількаразово 
— вісім українських цвинтарів, хрести або надгробки, у тому числі й моги-
ли, посталі на кошти Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва (напри-
клад, могили на військовому цвинтарі у Пікуличах). Відео з актів вандаліз-
му на цвинтарях та надгробках позначені знаком Табору Великої Польщі 
(поль. OWP) публікуються на каналі YouTube поляком, членом цієї органі-
зації, який зараз воює на боці проросійських сепаратистів на Донбасі.
 Схиляючись над могилами у Верхраті та Монастирі, просимо вибачення 
і закликаємо: немає нашої згоди на нищення могил, цвинтарів, пам’ятників! 
Знаємо, що вони є частиною важкого минулого. У Польщі є увіковічнення 
з часів окупації, повстань, шведського потопу, двох світових воєн. А поль-
ською традицією є повага до померлих! Нехай спочивають у мирі.
 Пам’ятаємо страшні часи, коли мацеву з єврейських цвинтарів вико-
ристовували до будівництва доріг. Пам’ятаємо біль, який супроводжувався 
знищенням катинського каміння, при якому молилися родини замордова-
них, фотографії Цвинтаря Орлят, який зрiвняли з землею радянськi танки. 
А сьогодні у вільній Польщі знову бачимо, як зростає дозвіл на організо-
вані акції знищення цвинтарів, могил, пам’ятників, фізичний напад на про-
цесію. Зростають погромні настрої. Все частіше символом «ворога бать-
ківщини» стають українець, біженець, мігрант, людина з іншим кольором 
шкіри i навіть професор, який публічно говорить іноземною мовою.
 Для того, дивлячись сьогодні на знищені могили у Верхраті та Монас-
тирі, закликаємо: опам’ятаймося! Байдужість, схоже як і мова ненависті, 
наповнені агресією написи на будинках, знищення надгробків, атакування 
людей, які йдуть у процесії, які моляться на могилах предків, нищать наш 
спільний дім. Отруюють думки наших дітей. Допроваджують до пожеж, у 
яких не буде тих, хто переміг.
 Звертаємося особливо до інтелігентських середовищ, оскільки це вони 
формують суспільну свідомість, а це означає, що вони відповідальні за неї. 
Звертаємося до влади і представників духовенства: очікуємо на Вашу при-
сутність у кожному місці, в якому буде знищено цвинтар, вибитим буде вік-
но в костелі, церкві, мечеті, синагозі.
 Не дозволимо, щоб звичні в демократичному суспільстві суперечки пе-
реносити на цвинтарі і до святинь, щоб ображали та атакували наших ближ-
ніх.
 Звертаємось до Вас, до всіх нас з-під зруйнованих могил iз села Верх-
рати і Монастиря. Чиньмо так, щоб ми не мусили стояти над могилами лю-
дей, які будуть гинути, бо буде занадто пізно, щоб цьому запобігти.
 Серед підписантів відозви «Заклик з Верхрати» — діячі антикомуніс-
тичної опозиції в ПНР та діячі першої (початку 1980-х років) «Солідарності», 
зокрема, Галіна Бортновська-Домбровська, Данута Куронь, Ева Кулік, Збіґнєв 
Буяк, Людвіка і Генрик Вуєці, Чеслав Бєлєцький, Яцек Козловський, Йоанна і 
Януш Онишкевичі. Скажімо, Галіна Бортновська-Домбровська є моральним 
авторитетом для багатьох середовищ: зокрема, з 1967-го до 1982 р. брала 
активну участь у роботі Світової Ради Церков. Є ініціатором проектів із вша-
нування пам’яті жертв Варшавського гетто, Єдвабного і Сребрениці. В 1993 
році була обрана заступником члена Державного трибуналу, співзасновник 
Гельсінського фонду прав людини та Товариства проти антисемітизму і ксе-
нофобії «Відкрита Річ Посполита» (2000).
 Свої підписи також поставили особи, які в минулому займали важ-
ливі державні пости: професор Єжи Стемпень (колишній сенатор, колиш-
ній Голова Конституційного Суду), Катажина Пелчинська-Наленч (колиш-
ній Посол РП у Москві), Радослав Сікорський (екс-міністр закордонних 
справ), Марцін Босацький (колишній Посол РП у США); науковці: профе-
сори Оля Гнатюк, Анджей Менцвель, А. С. Ковальчик, Кшиштоф Подемсь-
кий, Антоній З. Камінський, Адольф Юзвенко, доктор Йоанна Токарська-
Бакір.
 А також духовні особи Римо-католицької Церкви: отець Томаш Достат-
ній (чернець-домініканин), священик Казімєж Сова; греко-католицький свя-
щеник Стефан Батрух; публіцисти і журналісти: Боґуміла Бердиховська, Іза 
Хруслінська, Марцін Круль, Евґеніуш Смоляр, Адам Бальцер, Вєслав Ро-
мановський, Лукаш Сатурчак, Яцек Свйондер, Казімєж Вуйціцький, Пйотр 
Косьцінський.
 Ще — представники громадських і неурядових організацій: Данута 
Пшивара (голова Гельсінського фонду прав людини), Матеуш Кійовський 
(Комітет захисту демократії), Кшиштоф Становський (Фонд міжнародної 
солідарності), Петро Тима (Об’єднання українців у Польщі), а також ба-
гато НУО, зокрема Фонд освіти для демократії, Фонд розвитку місцевої 
демократії, Демократичне товариство «Схід»; представники органів міс-
цевого самоврядування: Ян Бартмінський (Перемишль), Міхал Гуць (Гди-
ня), інші. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Нещодавно вперше у Києві показа-
ли документальну стрічку «Борис 
Дорфман — А Менш». Друга час-
тина назви у перекладі з ідиш оз-
начає «достойна людина». Фільм 
створений інтернаціональним ні-
мецько-польським подружжям 
режисерів Уве та Габріелою фон 
Зельтманн іще в 2014 році. Його 
вже показали на кількох кінофес-
тивалях у Європі та Австралії.
Головний герой стрічки — Борис 
Дорфман, якому нині 94 роки. Піс-
ля перегляду фільму в столичному 
Будинку кіно він дуже жалкував, 
що прийшло мало глядачів. Борис 
Дорфман — останній мовець iди-
шем у Львові, де й було знято 50-
хвилинний документальний фільм. 
Стрічка — розмовного жанру: 
свої оповіді-спогади-роздуми пан 
Борис веде на iдиш, тож картина 
супроводжується субтитрами ук-
раїнською мовою. Літній чоловік 
водить знімальну групу місцями 
жахів та надії, міркуючи над єврей-
ською історією Львова, яка триває 
не одне століття.
«Цей фільм виник досить спонтан-
но, — розповідає внук героя, Олек-
сандр Назар, — голова Львівсько-
го товариства єврейської культури. 
— Уве — німецький письменник, 
який постійно задавався питанням: 
чому в його родині ніколи не гово-
рили про його дідуся. Лише згодом 
він дізнався, що дід був офіцером 
«СС» і брав активну участь у при-
душенні повстання в Варшавсько-
му гетто. Згодом Уве написав одну 
із книг під назвою: «Якщо батьки 
не говорять про своїх батьків, то 
про них говоритимуть їхні онуки». 
Фільм є першою частиною трилогії. 
Автори вибрали три міста (Львів, 
Краків та Нью-Йорк), які свого 
часу були центрами, де євреї спіл-
кувалися мовою iдиш. У Кракові 
вже почали знімати другий фільм, 
який буде більш музичним. Автори 
сподіваються, що в США (саме за-
раз режисери фільму здійснюють 
турне по Америці, демонструючи 
фільм) знайдуть кошти на про-
довження зйомок. «А Менш» — є 
польсько-німецьким поглядом на 
проблематику Галичини, Львова та 
її єврейських мешканців, як у часи 
війни, так і зараз. 

До 1939 року у Львові мешкало 
110 тисяч євреїв
 Протягом більш як 600 років 
багатоетнічне місто Львів було 
центром і єврейської культури та 
iдишу. У червні 1943-го німецькі 
окупанти оголосили Львів містом 
«вільним від євреїв»... Єврейське 
населення, що мешкало в Лембер-
гу (Львові), не мало можливості 
виїхати. Із 1 по 4 липня 1941 року 
було вбито 6-7 тисяч євреїв. 
 «Перед вами — міст. А тут, під 
мостом, була брама, — розповідає 
з екрана Дорфман. — Її назива-
ли «брамою смерті». Туди входи-
ли євреї, і багато хто не повертав-
ся. Поїзди, що проходять тут, спо-
лучують Азію з Європою. З одного 
боку — Москва, Петербург, Київ, з 
іншого — Прага, Будапешт, Відень 
та Європа.
 До 1939 року у Львові мешка-
ло 110 тисяч євреїв, а пізніше єв-
рейське населення налічувало 
вже 160 тисяч. До Львова приїж-
джали дуже відомі особи з Варша-
ви, Ло дзі, а також iз Чехії, Австрії 
й оселялися тут. Але вони не мали 
можливості жити, адже було дуже 
важко здобути квартиру, їжу та ро-
боту. І тоді радянська влада зібра-

ла багатьох євреїв (близько 50 ти-
сяч), їх посадили у вагони та вис-
лали до Сибіру та Середньої Азії. 
Парадокс: євреї, вислані до Сибі-
ру, — вижили. Частина з них по-
мерла, але більшість вижила. І 
згодом вони повернулися назад. А 
всіх, хто лишився тут, під час вій-
ни було вбито».
 Німці євреїв вивозили поїзда-
ми до Белжцю. Через маленьку 
львівську станцію Клепaрів про-
везли 500 тисяч осіб. У Клепарові 
їх саджали у товарняки, якими 
возили корів, коней і товари, по 
100, 120 осіб в одному вагоні. Час-
тина людей не витримувала й по-
мирала стоячи ще до того, як вони 
прибули до Белжцю. А в Белжці 
від 500 тисяч не лишилося й слі-
ду. А це вісім відсотків від шести 
мільйонів, що, як вважається, за-
гинули в Європі.
 Рідко кому вдавалося вряту-
ватися. Був випадок, коли молоді 
люди вирвалися з вагонів, і хоч їм 
стріляли вслід, вони зуміли схова-
тися в лісі, що був неподалік. Че-
рез багато років вони повернулися 
й розповіли, що відбувалося... 
 «Зараз ми під’їжджаємо до ві-
домого Янiвського табору, — про-
довжує спогади пан Борис. — Це 
був концентраційний табір, ство-
рений у 1941 році винятково для 
євреїв. У цьому таборі загинуло 
200 тисяч людей. Убитих євреїв 
скидали до ям. То були великі ями, 
з яких видобували каміння та пі-
сок для будови міста Львів.
 Євреїв скидали до ям, а тут була 
річка. Її називали «кривавою річ-
кою», тут було багато крові... За-
раз, сімдесят років потому, все змі-
нилося — зараз тут дуже гарний 
парк, ростуть дерева. Але для нас, 
євреїв, це дуже трагічне місце!..»
 Коли львівське гетто вже лікві-
дували, на околиці ще жило понад 
60 євреїв. Але 18 червня 1943 року 
прийшли вбивці й знищили i їх. А 
20-го Кацманн, командуючий СС і 
гестапо, рапортував, що Лемберг і 
Галичина «вільні від євреїв». Піс-
ля тієї останньої чистки вдалося 
вижити 14-річному хлопцю i його 
12-річній сестричці, котрих бать-
ки відправили до лісу збирати трiс-
ки. Зараз вона мешкає у Хайфі, а 
він — у Тель-Авіві...

Перед війною у Львові було 48 
синагог, а зараз лишилося дві
 Нині у Львові невелика грома-
да, не більше 1200 євреїв, котрі 
зберігають єврейську традицію, 
віру, мову, наскільки це можливо 
тут. Перед війною у Львові було 48 
синагог, майже всі вони були зни-
щені. Руїни однієї з них — «Золо-
тої Троянди», це все, що залиши-
лося від однієї з найгарніших і 

найкращих у Європі синагог після 
німецької окупації та радянського 
періоду правління.
 «Хесед» — організація, що була 
заснована у Львові 18 років тому й 
намагається, як записано в запові-
дях Тори, займатися благодійніс-
тю й допомагати старим, дітям. Її 
члени мають змогу збиратися для 
молитов в одній із двох уцілілих 
синагог. Але в основному це старi 
хворi люди, більшість жiнки, й 
дуже мало молоді.
 «Дуже трагічно, що тут мало 
євреїв і мало релігійних євреїв, що 
мають у собі відчуття єврейської 
віри та традиції, — бідкається го-
ловний герой фільму. — Більшість 
із них виховувалася за радянських 
часів. Вони говорять російською, 
ніхто з них не знає iдишу. Вони 
мало знають про єврейську віру, 
традицію.
 У Лемберзі багато євреїв, якi 
не хочуть бути євреями, вони не 
ходять нi до синагоги, анi до клу-
бу. Але що вдієш, якщо євреї не 
хочуть приходити до синагоги? 
Я говорю iдишем, колись то була 
міжнародна мова. Але вона майже 
згинула разом з усіма, хто нею роз-
мовляв. Я, мабуть, останній...»

Мама відсиділа 15 років, 
а батько загинув у таборі 
Караганди в 1942 році
 Борис Дорфман народився в 
Бессарабiї у травнi 1923 року. Ще 
малим його віддали вчитися до хе-
деру, а пізніше — до будівельної 
школи здобувати професію. Коли 
навчався на третьому курсі — при-
йшла радянська армія, й незаба-
ром «совєти» вислали Бориса до 
Сибіру на вугільну копальню в Ки-
сельовськ. 
 У 1949-му євреїв стали звину-
вачувати в тому, що вони шпигуни 
й американське бозна-хто. Тож ра-
дянська влада зібрала 50 тисяч єв-
рейських активістів й вислала у та-
бори. Серед вигнанців була й мама 
Бориса, яка відсиділа 15 років. 
Батько загинув у таборі Караган-
ди ще в 1942 році, його арештува-
ли, коли сину було лише 14 років. 
 До Львова Борис приїхав у 1950 
році, а після звільнення до нього 
приїхала й мама. Вона була дуже 
активною й великою єврейською 
патріоткою. Тож син продовжив 
її iдеологiю, пов’язану з єврейс-
твом.
 «У мене є книжки iдишем. Дуже 
багато єврейських книжок, — про-
довжує оповідь Дорфман. — Також 
чимало різноманітних газет із усьо-
го світу й вирізок з газет із моїми 
статтями, написаними iдишем. На-
віть собі не уявляю, що може стати-
ся з цими книжками. І це трагедія, 
що нема бібліотеки, нікому не пот-
рібні книжки iдишем.
 Я багато років займаюсь єврей-
ськими справами й у Києві бував 
сотні разiв, мав тут багато друзів. 
Добре пам’ятаю ті часи, коли ніхто 
не знав про Бабин Яр. І ми ходили 
туди, де я неодноразово читав мо-
литви», — із сумом завершує роз-
повідь літній чоловік.
 І як не згадати слова львівсь-
кого рабина — Мордехая Шломо 
Балда, який сказав: «Ми, євреї, 
постійно біжимо з місця на місце 
й ніколи не знаємо, де опинимося 
в майбутньому. Тому «тут і зараз» 
є підготовкою до майбутнього. Ми 
вивчаємо минуле — не живемо в 
минулому, а вивчаємо його, щоб 
жити в теперішньому часі. І нама-
гаємося підготувати себе до май-
бутнього, хоч би що воно принес-
ло». ■

ВІДЛУННЯ

Останній мовець iдишем
Внук офіцера СС зняв стрічку про трагедію євреїв Галичини

■

Борис Дорфман.❙



ПОЛІТПАРНАС

Наша пісня
Ганна ПОНОМАРЕНКО, фармацевт, пенсіонерка
с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область

 Газета «Україна молода» — це моя газета. Передпла-
чую її щорічно, здається, відтоді, як вона почала виходи-
ти. Чекаю завжди газету, читаю і знаходжу в ній відповіді 
на всі запитання, що хвилюють. Лише одного не можу 
ніде прочитати — коли закінчиться війна на сході Украї-
ни? Коли перестануть гинути найкращі її сини?
 Надсилаю на ваш розсуд один зі своїх віршів.

Ромашки з волошками в рідному краї
І щедра й багата прадавня земля —
Я кращого дива у світі не знаю,
Ніж милі для серденька квіти в полях.
Блакитна волошка — тендітна і ніжна,
У погляді скромнім — сама чистота,
А поруч — ромашечки, цвіт білосніжний,
Узявшись за руки, бредуть у житах.
Вони заквітчали мою Україну,
В барвистий віночок навіки сплелись.
І маки... як душі отих, хто загинув
За землю вкраїнську... тепер і колись.
І я не прошу більш нічого для себе,
Лиш хочу, щоб завжди отак і було:
Під мирним і сонячним, лагідним небом
Ромашки й волошки цвіли за селом.

■

Алла КРИГАНОВА
Суми

 Шановна редакціє, сьогодні в 
Україні залишилося дуже мало 
свідків Голодомору 1932—33 років. 
А я — свідок, мені під 90, хочу поді-
литися своїми спогадами.
 Мій батько, Осадченко Сте-
пан Григорович, народився в 
1898 році в селі Мартинівка Ам-
вросіївського повіту, що на До-
неччині (зараз село називається 
інакше). У громадянську війну 
батько був червоним команди-
ром, і в 1922 р. вступив до партії 
більшовиків. У 1924 році Дніп-
ропетровський обком відкликав 
його зі збройних сил і відправив 
на навчання в трирічну партійну 
школу. Після закінчення парт-
школи батько працював інструк-
тором в одному з райкомів Дніп-
ропетровська. 
 У жовтні 1932 року батька з 
сім’єю відрядили в радгосп «Из-
вестия». Це був багатий свинорад-
госп, продукцію якого розподіля-
ли між працівниками партійних 
комітетів. Батькові дозволили 
взяти з собою сестру моєї матері, 
двадцятирічну Олену Семашко. 
Мати працювала вчителькою у 
школі, а тітка Олена — свинар-
кою на фермі. Радгосп був розта-
шований у Білозірському районі, 
у закруті річки Самари. Тери-
торію радгоспу було огороджено 
високим парканом.
 Голод розпочався у листопаді 
того року — члени партійних ко-
мітетів разом із уповноваженими 
з району їздили по селах і відби-
рали у селян збіжжя, картоплю, 
корів, кіз, свиней, усе, що мож-
на було споживати. Батька також 
кілька разів змушували їздити в 
такі експедиції. Голодні селяни з 
дітьми на руках заходили в рад-
госп — що випрошували, а що 
купували за золоті сережки, пер-
сні. Наприкінці грудня ці походи 
в радгосп заборонили: вхід і в’їзд 
у радгосп охороняли чекісти, а з 
лівого боку закруту річки Сама-
ра, між берегом і свинарнею, був 
вузьким прохід. Чекісти переко-
пали його, і вже цією доріжкою не 
можна було ввійти на територію 
радгоспу. Усі мешканці госпо-
дарства знали про голод і про те, 
що в радгосп ішли люди з навко-
лишніх сіл. Моя тітка Олена була 
дуже жалісливою, тож напри-
кінці робочого дня йшла до про-
валля, виритого чекістами. Там 
збиралися голодні люди з мали-
ми дітьми на руках. Вона прино-
сила їм варену дрібну картоплю, 
якою годували свиней, і шматоч-
ки гарбузів. Десь роздобула пля-
шечки від парфумів, наливала 
туди перегнане молоко, яке при-
возили для свиней, і перекидала 
через провалля жінкам, які при-
ходили з дітьми. Бухгалтер рад-

госпу Микола Новак, який був 
закоханий в Олену, багато допо-
магав їй у тому: перекинув через 
провалля дві широкі дошки, і те-
пер їй було зручніше спілкувати-
ся з голодними селянами. Крім 
тітки, ще деякі жінки з радгос-
пу також приходили допомага-
ти голодним людям. Та без під-
лої людини не обійшлося: хтось 
доніс секретарю парткому про дії 
тітки, він викликав мого батька і 
сказав: «Якщо твоя родичка під-
годовуватиме контру, ти з сім’єю 
вилетиш із радгоспу». Батько 
влаштував увечері тітці рознос. 
Бухгалтер Микола якось зумів 
передати селянам, щоб прихо-
дили рано-вранці, поки парторг 
спить.
 Тітка Олена два чи три рази 
на тиждень будила вдосвіта мене 
і мого старшого брата Владлена, 
вела в свинарню, набивала нам 
пазухи вареною картоплею і вела 
до провалля, щоб перекинути 
картоплю голодним людям.
 У лютому 33-го у Білозірці від-
булася партійна конференція, де-
легатом якої був мій батько. Він 
планував зустрітися з першим 
секретарем райкому Володими-
ром Щербиною, щоб з’ясувати, 
що твориться в районі, бо на той 
час селяни і їхні діти вимирали 
цілими селами. Щербина прий-
няв батька наодинці. Батько ска-
зав: «Гадаю, ви поінформовані, 
що твориться в селах району? На-
віщо партійні групи відбирають 
у селян продукти харчування та 
одяг?». А секретар відповів: «От-
бирают зерно и картофель у ку-
лаков, потому что они не запла-
тили налоги и спрятали хлеб». 
Батько заперечив: «Я сам кіль-
ка разів їздив на села з уповно-
важеним із району і бачив, що 
відбирають збіжжя та інші про-
дукти харчування у всіх підряд. 
То що, всі селяни куркулі?» Сек-
ретар відповів: «Отчего ты бес-
покоишься? Чем больше хохлов 
здохнет в деревнях, тем мень-
ше контры останется на Украи-
не». — «Я такий же хохол з Ам-
вросіївського району», — сказав 
батько. «Ты — большевик и дол-
жен понимать политику партии», 
— відповів Щербина. Батько був 
шокований. Він шепотів увечері 
матері: «Ти розумієш, організа-
ція голодомору — то політика 

партії більшовиків, а я — її член. 
Це на мені лежить провина за ор-
ганізацію цієї трагедії». Мати за-
спокоювала його і казала: «Треба 
Сталіну написати». 
 Не знаю, чи писав батько 
Сталіну, але його засмучувало, 
що належить до партії більшови-
ків. А ми з тіткою і братом та бух-
галтером Миколою щоранку но-
сили картоплю голодним людям. 
Наприкінці квітня секретар пар-
ткому з уповноваженим із райо-
ну підстерегли нас (знову хтось 
доніс). У тітки відібрали відро з 
картоплею, висипали на землю 
і ногами скидали в провалля. Я 
била парторга по руках, ревіла і 
кричала: «Не дам, віддай, зараза 
така». На початку травня нашу 
сім’ю виселили з радгоспу. Бать-
ка відрядили в Західний Казахс-
тан, у місто Уральськ. Там голоду 
не було. З Уральська в Україну, в 
місто Лозова Харківської облас-
ті, ми повернулися у 1936 році. 
Там батько працював директо-
ром школи. У 1937 році в бесіді 
зі своїм приятелем на риболов-
лі батько сказав (а в той рік було 
скрутно з хлібом у магазинах): 
«Це все тому, що більшовики 
зруйнували сільське господарс-
тво України». Приятель напи-
сав донос у НКВС, батька заареш-
тували, судили «трійкою», дали 
15 років без права листуван-
ня за антирадянську агітацію 
та пропаганду. А в 39-му, коли 
Сталін змінив наркома Єжова на 
Берію, мати поїхала на прийом 
до Калініна. Справу батька пере-
глянули, і його звільнили. Вою-
вав батько всю війну, повернув-
ся живим у чині підполковника.
 Про голодомор 1932—33 років 
мої батьки згадували часто. І 
батько казав матері: «Більшови-
цька партія веде таку політику, 
що голод може повторитися». У 
голодний 1947-й він говорив ма-
тері: «Ось результати політики 
партії». 
 Тітка Олена у 1947 році пра-
цювала завідуючою дитячими 
яслами в місті Ромни Сумської 
області. Піклувалася про тих ма-
терів, які годували дітей груддю, 
які часто голодували. Вона їх 
таємно підгодовувала в яслах, за 
це одержала догану і була звіль-
нена з посади завідуючої. Отакі 
трагедії пережила наша сім’я. ■

РЕЗОНАНС

Не продавайте 
мову!
Допоки державні службовці 
нехтуватимуть Законом?

■

Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

Проклятье тем, 
кто и понятия
иметь о чести 

не привык.
Проклятие мое, 

проклятие
предавшим свой 

родной язык.
Расул Гамзатов*

 Шановна редакціє, і хоч 
один Господь може посила-
ти покарання тим, хто не 
дотримується його запові-
дей, я не можу утримати-
ся від підтримки сказаного 
Расулом Гамзатовим.
 Довго утримувався від 
того, щоб подякувати вам за 
те, що час від часу публікує-
те авторів, які порушують 
питання існування, так, 
саме існування українсь-
кої мови на нашій рідній 
землі. А написав тому, що 
болить моє серце. Усе це ще 
з мого дитинства, коли мій 
нині покійний брат, якого у 
неповні 16 років у 1944 році 
забрали в армію і який піс-
ля дев’яти років повернувся 
додому, заговорив до матері 
російською. Я був ошеле-
шений. «Брате, — питав у 
нього, — ти що, забув рідну 
мову?» — «Пам’ятаю, але 
мені так зручніше», — була 
відповідь. Чув такі ж слова 
і від однокласниці, яка, по-
бувавши у тітки в Росії три 
місяці, відповіла мені те 
саме. У чому справа? Чи ми 
дійсно настільки раби, що, 
виїхавши в місто, забуває-
мо рідну мову? Чи в нас ге-
нетично закладено схиляти 
голову перед чужинцями?

 Мої роздуми приве-
ли до висновку: справа не 
в нас, простих, щирих ук-
раїнцях. Справа у присто-
суванцях, які заволоділи 
державними кабінетами 
і для яких найголовніша 
мета, підтримуючи зв’язки 
з російськими комерційни-
ми структурами, оптом і 
вроздріб продавати все ук-
раїнське, і найголовніше — 
нашу мову. Ніби й є закон, 
що держслужбовець пови-
нен при виконанні своїх 
повноважень спілкувати-
ся державною мовою — ук-
раїнською.
 А що собі дозволяє пан 
Аваков? Такої зневаги до 
закону, а найголовніше — 
до всього українського, ще 
треба пошукати. Його де-
монстративне нехтуван-
ня цим викликає огиду, 
презирство й несприйнят-
тя. Таким людям не міс-
це в українському уряді. 
Не можу зрозуміти пози-
цію фракції «Народного 
фронту» в парламенті, яка 
до цього часу не відклика-
ла його з державної поса-
ди. А де Арсеній Яценюк, 
якому не кулю в лоб проси-
ти, а показати цьому зайді 
його місце на задвірках ук-
раїнської історії? А де Пре-
зидент? А де український 
парламент? ■

* Расул Гамзатов — дагес-
танський поет, якого в усіх 
довідниках записують як 
радянського і російського по-
ета, хоча він писав винят-
ково рідною, дагестанською, 
мовою, а всі його вірші друку-
валися в перекладі на росій-
ську.

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Результати політики 
більшовиків
У роки Голодомору 
партійні секретарі 
відверто заявляли 
про необхідність 
чимбільшого нищення 
українців

■

1930 р., Дніпропетровськ. Стоять: бабуся Євдокія Семашко, тітка Олена 
і мій батько, Степан Осадченко. Сидять: дід Михайло Семашко, 
брат Владлен, я і моя мати.
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Майя ПИРІЖОК

Останнім часом так звані «хво-
роби мозку» — Альцгеймера, 
Паркінсона, різні види інсультів 
— перестали бути суто старе-
чими. Вони все частіше уража-
ють людей працездатного віку. 
А все — через інтенсивну атро-
фію нервових клітин, більш 
раннє старіння мозку. Чи можна 
уникнути цих хвороб? Як роз-
пізнати їх на початковій стадії? 
Ці та інші запитання стосовно 
«хвороб мозку» ми адресували 
професору Світлані Кузнєцовій.

 ■ Світлано Михайлівно, які 
клінічні прояви старіння моз-
ку?
  — Раннім клінічним про-
явом старіння мозку в одних 
людей є погіршення пам’яті, 
уваги, настрою, у інших змен-
шується рухова активність, по-
гіршується координація рухів. 
У разі появи цих симптомів на-
лежить звернутися до герон-
толога, щоб оцінити ступінь 
старіння мозку й отримати ін-
дивідуальні профілактичні ре-
комендації. На фонi старіння 
можуть формуватися захворю-
вання Альцгеймера, паркін-
сонізм. Комплексні обстежен-
ня дозволяють виявити їхні 
ранні симптоми, відтак провес-
ти своєчасну профілактику й лі-
кування. 
 ■ Сьогодні говорять про те, 
що серед усіх «мозкових хво-
роб» найпоширенішою є ін-
сульт. Якщо це так, значить, 
люди повинні дуже добре зна-
ти її ознаки й профілактику.
  — Інсульт справді став дуже 
поширеною хворобою. На ньо-
го хворіють усе більш молоді 
люди. І не лише в Україні. При-
міром, до 2000 року хворих на 
інсульт у віці до 60 років було 
15%, тепер — до 30%. А щодо 
обізнаності людей, то, на жаль, 
вони мало переймаються про-
блемами, які можуть спричи-
нити інсульт. Не лікують ті 
хвороби, які призводять до ін-
сульту. Лікування гіпертонії, 
атеро склерозу, хвороб серця, 
здоровий спосіб життя, раціо-
нальне фізичне навантаження 
є найкращою профілактикою 
інсульту.
 ■ Якщо так, виходить, що 
раптового інсульту не буває?
  — Людина не може лягти 
спати здоровою, а вранці про-
кинутися з інсультом. Він може 
розвинутися в осіб із миготли-
вою аритмією, з атеросклеро-
зом чи гіпертонією. В організ-
му є свій ресурс, і до певного 
часу ці захворювання протіка-
ють без клінічного прояву по-
рушення мозкового кровообі-
гу, однак різноманітні перена-
вантаження можуть спричини-
ти загострення цих хвороб, що 
проявиться інсультом. Залежно 
від локалізації й розміру ураже-
ної ділянки мозку в людини від-
буваються порушення мовлен-
ня, руху, координації, пам’яті. 
 ■ Часто доводиться чути, 
що людина, в якої трапився ін-
сульт, не звернулася вчасно до 
лікаря, переплутавши симпто-
ми інсульту з симптомами ін-
ших хвороб, або взагалі не звер-
нула на них увагу.
  — На жаль, це правда. У лю-
дини раптом iз рук падає склян-
ка, вона не може підняти руку й 
думає, що це пов’язано з пато-
логією у м’язах чи суглобах. Ут-
руднюється мовлення — звину-
вачуються зубні протези, памо-
рочиться голова — на дощ чи від 
спеки. А йдеться насправді про 
тонкі прояви інсульту. Є симп-
томи, які ні з чим не переплу-
таєш — може стати асиметрич-
ним обличчя, опуститися куто-

чок рота, людина не може сфо-
кусувати погляд, поворухнути 
кінцівкою. У людини з інсуль-
том можуть проявитися всі сим-
птоми одночасно, а може лише 
один. Чим більша ділянка моз-
ку постраждала внаслідок ін-
сульту, тим яскравіше всі оз-
наки будуть проявлятися. Як 
тільки вони з’явилися, необхід-
но відразу викликати «швид-
ку». До її приїзду треба поклас-
ти хворого на горизонтальну по-
верхню, виміряти тиск, зняти 
психологічну напругу. 
 ■ Наскільки швидко треба 
доправити людину в лікарню?
 — Існує певний критичний 
час, коли людині можна нада-
ти ефективну допомогу, поки 
мозок не дуже ще постраждав. 
Йдеться приблизно про три-чо-
тири години, коли можна за-
стосовувати препарати, що по-
новлюють кровообіг в ураженій 
мозковій судині («розчинити 
тромб»). Пізніше на ситуацію 
вплинути важче. Варто зазна-
чити, що ступінь порушення 
мозкової діяльності, зумов-
лений інсультом, визначаєть-
ся як розміром інсульту, так і 
пластичністю мозку хворого. 
Важче інсульт протікає у хво-
рих, що мають різноманітні су-
путні захворювання (цукровий 
діабет, інфаркт міокарда тощо), 
оскiльки на фоні цих захворю-
вань вже відбуваються дегене-
ративні зміни в нейронах, пору-
шується біохімія мозку. 
 ■ Чому трапляються повтор-
ні інсульти?
 — Зокрема тому, що люди-
на не дотримується рекоменда-
цій, які їй дали в лікарні. Адже 
інсульт — це наслідок проблем, 
що накопичилися в організмі. 
Їх за одним махом не ліквідуєш, 
отже, зберігається загроза пов-
торного інсульту. Щоб уникну-
ти його, треба, наприклад, нор-
малізувати тиск, приймати пре-
парати, які регулюють ліпідний 
обмін (рівень холестерину), зсі-
дання крові. Причому не послу-
говуватися порадами сусідів чи 
реклами, а бути під наглядом 
лікаря, бажано постійного, а не 

бігати на консультацію до всіх 
підряд: тоді лікар спостерігає 
перебіг хвороби, знає стан па-
цієнта і несе за нього відпові-
дальність. 
 Загроза повторного інсуль-
ту, до речі, становить до 20% у 
перші рік-два після першого ін-
сульту. І приблизно 35% упро-
довж наступних 5 років. Це за-
сторога для тих, хто після пер-
шого інсульту махнув рукою 
і на себе, і на рекомендації лі-
карів.
 ■ Чи загрожують інсульти гі-
потонікам?
 — Інсульти бувають і у гі-
потоніків, адже гіпотонія теж 
є проявом порушень регуляції 
роботи серцево-судинної систе-
ми. Для гіпотоніків характер-
ним є зниження мозкового кро-
вотоку, що призводить до гіпок-
сії, порушенню біохімії крові й 
тканин. А це, в свою чергу, ство-
рює передумови інсульту. 
 ■ Якщо говорити про старе-
че слабоумство, тобто хворо-
бу Альцгеймера, які в неї пер-
винні прояви? На що людина і 
її близькі мусять звернути ува-
гу, щоб вдарити на сполох?
 — У людини порушується 

пам’ять, вона починає неадек-
ватно реагувати на якісь звич-
ні речі. Наприклад, не може 
згадати значення слів, при-
значення якихось предметів, 
забути те, що знала завжди — 
назву міста, де вчилася чи на-
родилася, тощо. Людина втра-
чає здатність планувати, спри-
ймати нову інформацію. У неї 
погіршується увага, вона не 
може зосередитися. Рідні по-
винні відразу ж звернути ува-
гу на такі зміни. Адже за цією 
«дивакуватістю» може стоя-
ти важка хвороба — прогресу-
юче слабоумство, повна втра-
та пам’яті, отож, чим раніше 
родичі звернуться до лікарів, 
тим повільніше ця хвороба 
буде розвиватися. На жаль, 
сьогодні лікарі не можуть ос-
таточно визначити причину 
захворювання, яке нині є не-
виліковним.
 ■ А що повинно насторожи-
ти у випадку з хворобою Пар-
кінсона?
 — Те, що у хворого помітно 
змінюється характер рухів. За-
мість бути пластичними, вони 
стають, як у робота чи у ляль-
ки, порушується координація, 
змінюється осанка, з’являється 
тремтіння рук, голови. Люди-
на не може, наприклад, вписа-
тися в дверний отвір, зашнуру-
вати черевики, виконувати тон-
ку ручну роботу. Особливо вар-
то звернути увагу на ці прояви 
особам, у сім’ї яких були чи є 
хворі паркінсонізмом, врахо-
вуючи спадкову схильність до 
цього захворювання. 
 ■ Причини цієї хвороби відо-
мі?

 — Відомі, саме тому вона 
піддається лікуванню. Хворо-
ба виникає внаслідок того, що 
в подкоркових структурах моз-
ку змінюється склад речовини, 
яка забезпечує зв’язок між ней-
ронами, зменшується кількість 
нейронiв. При хворобi Паркін-
сона ці зміни відбуваються 
особливо активно. На сьогодні 
можна здійснити профілактич-
не обстеження щодо даної хво-
роби. Наприклад, у невропато-
лога обстежитися щодо ранніх 
неврологічних ознак хвороби, 
записати енцефалограму, виз-
начити стан м’язів. До речі, 
фахівці нашого інституту (ге-
ронтології. — Ред.) одними з 
перших у СРСР почали вивча-
ти механізми формування пар-
кінсонізму й розробляти схеми 
його лікування. Варто зазна-
чити, що адекватне лікуван-
ня хвороби сприяє значному 
покращенню стану хворого й 
уповільнює розвиток недуги. 
На жаль, ця хвороба сьогодні 
розвивається стрімкіше, ніж 
іще кілька десятиліть тому. 
Можливо, це зумовлено збіль-
шенням психоемоційних та 
екологічних навантажень, які 
порушують функціонально-
біохімічний стан мозку й ство-
рюють передумови для розвит-
ку серцево-судинних i дегене-
ративних захворювань, зокре-
ма паркінсонізму. 
 ■ Світлано Михайлівно, чи 
можна спрацювати на випере-
дження і дізнатися завчасно, 
які органи чи системи будуть 
проблемними у старшому віці?
 — Ми не можемо відмінити 
старість, можемо лише уповіль-
нити процеси старіння. Існує 
паспортний і біологічний вік. 
Якщо старіння розвивається 
прискореними темпами, біо-
логічний вік перевищує пас-
портний. Визначити свій біо-
логічний вік можна за допомо-
гою нескладних обстежень. Ба-
жано обстежуватися вже після 
40 років. Особливо уважним до 
свого здоров’я необхідно бути 
в період із 45 до 59 років, коли 
відбувається активна перебудо-
ва ендокринної системи. Треба 
визначити, які системи є про-
блемними в організмі, й засто-
совувати відповідне профілак-
тичне лікування. Зокрема, не-
обхідно провести комплекс-
не обстеження у кардіолога й 
невропатолога. Про енцефало-
граму я вже говорила. Варто, 
крім того, перевірити стан су-
дин, визначити якість ліпід-
ного обміну (якщо він поруше-
ний, розвивається атероскле-
роз, який може спровокувати 
інсульт). Обов’язково зроби-
ти кардіограму й ехокардіогра-
фію серця, аналіз добової дина-
міки рівня артеріального тис-
ку (пам’ятаючи, що аритмії 
провокують інсульт), провести 
біохімічний аналіз крові. Про-
йти спеціальне тестування у ме-
дичних психологів. Обов’язково 
треба пам’ятати про позитив-
ні емоції: музика, спілкуван-
ня з друзями, рух, келих легко-
го вина, медитація. Позитивні 
емоції знімають стрес, активі-
зують організм. ■ 

ПИЛЬНУЙ!

Берiться за голову
Інсульт жартувати не любить

■ ДОСЬЄ «УМ»

 Кузнєцова Світлана Михайлівна, 
директор Українського геріатрично-
го реабілітаційного центру, завідувач 
відділу судинної патології головно-
го мозку ДУ «Інститут геронтології ім. 
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», 
президент Асоціації кардіоневрологів 
України, заслужений діяч науки та тех-
ніки України, доктор медичних наук, 
професор, член-кореспондент НАМН 
України.

■

СУМНА СТАТИСТИКА

 29 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом. Цей щорічний 
захід у 2006 році започаткувала Всесвітня організація інсульту.
 За статистикою, Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем смерт-
ності від інсульту. Щороку в нашій країні стається 100-110 тисяч інсультів. Понад 
третина усіх хворих — люди працездатного віку. Хвороба ця дуже підступна: до 
40% хворих помирає впродовж перших 30 днів від початку захворювання. Велика 
частина хворих, що вижили, стають інвалідами і не можуть обійтися без сторонньої 
допомоги. Лише десята частина з тих, що захворіли, можуть повернутися до актив-
ного життя.

■

ГРУПА РИЗИКУ

 Існує категорія людей, які пере-
бувають у групі ризику щодо «моз-
кових хвороб». Це, перш за все, ті, у 
чиїх родичів діагностувалися подібні 
хвороби. Крім того, працівники шкід-
ливих виробництв, чорнобильці або 
наро джені від чорнобильців (лікві-
даторів чи евакуйованих), учасники 
бойових дій. 

■

«Хвороби мозку» дедалі частіше вражають молодих.❙
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Від першого складу 
залишилась тільки одна 
людина
 ■ Раду, скажіть, будь лас-
ка, чи відбулися суттєві зміни 
з виставою «Кармен.TV» за 10 
років?
 — Будь-яка вистава з часом 
змінюється, іноді незалежно від 
нашого бажання чи небажан-
ня. Це живий організм. І, зви-
чайно, він зараз інший, ніж 10 
років тому. Якщо говорити про 
об’єктивні складові, то загалом 
хореографія, ідея, сюжет, кос-
тюми і сценографія не зміни-
лися. Від першого складу зали-
шилась тільки одна людина — 
Дмитро Кондратюк. Він танцю-
вав партію Хосе 25 жовтня 2006 
року, і він виконував її і 21 жов-
тня цього року. На інших пар-
тіях артисти змінювалися з року 
в рік. Ну і, звичайно, зі зміною 
виконавців змінилися характе-
ри, внутрішнє наповнення ге-
роїв. Вистава стала іншою, а я 
переконаний, — кращою.
 ■ Ви часто порівнюєте свої 
вистави з дітьми. Народження 
якої «дитини» було найважчим 
і чи є серед них улюбленці?
 — У мене вибіркова пам’ять, 
тому я намагаюся не пам’ятати 
чогось негативного. Це саме со-
бою так виходить. Життя наше 
й так не завжди цукор. І якщо 
вже фільтрувати для свого ар-
хіву якісь спогади, то давайте 
колекціонувати хороше. Я од-
наково люблю всі свої вистави. 
Але так складається, що най-

більше — останню роботу. Свою 
«найменшеньку» довго пещу і 
лілею до появи нової. Тому за-
раз найбільшу увагу отримує 
«Жізель»: дуже подобається її 
репетирувати.
 ■ Як ви вважаєте, яке ос-
новне досягнення театру за усі  
роки існування?
 — Напевно, те, що ми досі 
існуємо, незважаючи на жах-
ливий фінансовий стан у на-
шій країні загалом і підтримку 
мистецтва зокрема. Коли мене 
мої колеги за кордоном запиту-
ють, скільки отримують мої ар-
тисти, я не можу цього їм ска-
зати тому, що мені соромно. Те, 
що ми досі існуємо і розвиває-
мося, ще й представляємо Ук-
раїну на фестивалях і гастро-
лях, а також те, що приходять 
до нас нові артисти, які вірять 
у майбутнє театру і згодом ста-
ють хорошими майстрами, — 
це головне досягнення «Київ 
модерн-балету».
 ■ Яка позитивна і негативна 
складова постійної ротації ар-
тистів у вашому театрі?
 — Поява нових артистів — 
це колосальна репетиційна ро-
бота. На початку цього сезону до 
нас прийшли три нові людини, 
тож у колективі тепер триває ве-
лика праця: ми вчимо їх поряд-
ку всіх вистав, вводимо їх у бале-
ти. І це не тільки робота над хо-
реографією, їхньою   музичніс-
тю та розташуванням на сцені, 
а й над акторським наповнен-
ням. Коли беру нового артиста у 

трупу, я не можу до кінця зна-
ти: відповідає він моїм вимогам 
чи ні. Тільки сцена, як лакмусо-
вий папірець, виявляє справж-
ню, дійсну, талановитість того 
чи іншого танцівника. Пози-
тивна сторона ротації — це нова 
кров, нові емоції. Вистави онов-
люються й отримують друге ди-
хання.

«...Доводилося продавати 
квитки на місця в оркестровій 
ямі»
 ■ Ваш колектив багато гаст-
ролює Україною і за кордоном. 
Як сприймає публіка вистави 
«Модерн-балету»?
 — Нещодавно у нас відбули-
ся великі гастролі містами Ук-
раїни. А на початку осені ми 
брали участь в одному з най-
більших міжнародних фести-
валів опери і балету «Марія Біє-
шу» в Кишиневі. Враховуючи, 
що це — моя перша Батьківщи-
на, то я завжди з трепетом туди 
приїжджаю, презентуючи свої 
нові роботи. Форум проходить 
на головній сцені країни. Я 
дуже щасливий, що ми брали в 
ньому участь. Мій дебют як ар-
тиста балету відбувся 1994 року 
саме на цьому фестивалі. Я ви-
конував одну з головних партій 
у балеті «Жізель».
 Присвоєння звання народ-
ного артиста Молдови на цьо-
му фестивалі було для мене сюр-
призом. Найбільше цьому була 
рада моя мама. Як тільки її при-
вітав міністр культури Молдо-
ви, вона встала і довго махала 
всім ручкою  — як Брежнєв ко-
лись вітав усіх iз трибуни. Вона 
була дуже щаслива. Ще одним 
враженням на фестивалі була 
опера «Турандот» із Тетяною 
Анісімовою у головній ролі. Си-
дячи у залі, я пишався, що Ук-
раїна має такий талант і таку 
виставу.
 Літом ми були в Одесі на фес-
тивалі «Літо в стилі модерн», 
який уже проводиться вдруге. 
Дуже приємно, що фестиваль 

стає традиційним і вже запла-
нований на наступне літо. Оде-
са — чудове місто, яке має гран-
діозний Оперний театр. Для нас 
це велика гордість, що ми два 
роки поспiль вщерть заповнює-
мо всі зали протягом тижня гас-
тролей.  Були випадки, що нам 
навіть доводилося продавати 
квитки на місця в оркестровій 
ямі. Заплановані гастролі в Іс-
панію цього року не склалися, 
проте ми їздили двічі до неї на 
початку своєї творчості. Іспанія 
— одна з найулюбленiших моїх 
країн. Іспанці дуже схожі на ук-
раїнців: такі ж вибухові в емо-
ціях, хаотичні в діях. Ми пока-
зували балети «Лебедине озеро» 
і «Лускунчик». Між сприйнят-
тям і темпераментом іспанців 
можна сміливо поставити знак 
«дорівнює»: артисти купалися 
в оваціях.
 ■ Чи не хочете створити у 
Києві власний фестиваль су-
часного танцю?
 — Будь-який фестиваль — 
це тривала підготовка і вели-
кий адміністративний ресурс. 
Я знімаю капелюха перед тими 
людьми, які займаються органі-
зацією фестивалів ZELENKA-
FEST, КМАТОБ-FEST, перед 
моїм другом Владом Троїцьким, 
який робить напрочуд колосаль-
ний ГОГОЛЬФЕСТ. Я поки не 
готовий до такого, бо розумію, 
що цьому треба присвятити усе 
своє життя, покинувши діяль-
ність театру. Я на роботі в теат-
рі кожен день з ранку до вечора. 
На жаль, розтягнути свою добу 
на більше не можу. Це прекрас-
на ідея, але це дуже важко і я до 
цього поки не готовий.

Нагороди на фінансування 
театру  ніяк не впливають
 ■ Які у вас плани на цей се-
зон?
 — У цьому сезоні планую ви-
пустити два одноактнi балети, 
тому зараз часто слухаю музику, 
яку використовуватиму до них. 
Не скажу поки, які саме балети і 

яка музика — це таємниця.
 ■ Минулого року вас наго-
родили Шевченківською пре-
мією, ваш театр і ви особисто 
є неодноразовими лауреата-
ми «Київської пекторалі». Чи 
сприяють ці нагороди розвит-
ку театру?
 — Мені приємно, що кіль-
кість нагород не зменшується, 
а тільки зростає. Проте ми пра-
цюємо не заради них. На жаль, 
на постійне фінансування на-
шого театру вони  ніяк не впли-
вають. Зараз ми ведемо актив-
ні переговори з Міністерством 
культури України, щоб зміни-
ти статус нашого театру. 
 На сьогодні наш театр є та-
кою собі складовою частиною 
Муніципального академічного 
театру опери і балету для дітей 
та юнацтва. І всі ці нагороди та 
звання, я сподіваюся, стануть 
нарешті тим вагомим аргумен-
том для людей, котрі вирішу-
ють питання нашого відокрем-
лення. Не знаю, як ми ще буде-
мо в результаті називатися, але 
я радий, що процес рухається.
 ■ Чи встигаєте відпочивати 
і поповнюватися новими вра-
женнями?
 — Мені дуже подобається 
подорожувати. А якщо я три-
валий час у Києві, то намага-
юся виїжджати у ліс по гриби. 
На жаль, третій рік поспіль — 
не грибний. І я з цього приводу 
дуже засмучений. Під час своїх 
подорожей за кордон я теж хо-
джу в ліс по гриби, і в мене на-
віть є свої грибні місця у Нідер-
ландах, Швейцарії. Де б я не 
був, завжди спілкуюся з місце-
вими грибниками і навіть  ход-
жу за ними слідом «грибними 
стежками». ■

Є ПРИВІД

Раду Поклітару: Свою 
«найменшеньку» довго лілею
Театр «Київ модерн-балет» відзначає десятиліття

■

Раду Поклітару.
Фото надане прес-службою театру.

❙
❙

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Олександр Друганов, художник, 
сценограф:
 — Мій творчий шлях схрестився 
зі шляхом Раду Поклітару 2011 року. 
Я радий цьому знайомству і згодом 
плідному співробітництву над балетом 
«Перехрестя» на музику Мирослава 
Скорика.
 Раду — професіонал у своїй 
справі. Він має талант рухатись у за-
даному напрямку одночасно декілько-
ма шляхами, переходячи з творчого 
на режисерський, із режисерського на 
технічний, з технічного на шлях уваж-
ного директора. Талановитій людині, 
яка прокладає власний творчий шлях, 
бажаю завжди перебувати в здравії і 
мати нескінченну силу для здійснен-
ня всіх намірів. У таких людей завжди 
знайдуться соратники, і вони у нього 
є. Творчої удачі «Київ модерн-балету» 
і його Творцю!
     
Андрій Злобін (художник, сцено-
граф) і Ганна Іпатьєва (художник 
костюмів):
 — Сонячна людина — це про 
Раду. Ми познайомилися 2002 року і 
оформили «Весну священну» і «Кар-
тинки з виставки» в його постанов-
ці для Національної опери України. Це 
безсмертна музика і балети з унікаль-
ною історією, після дотику до яких ти 
вже ніколи не будеш колишнім. Для 
нас як художників це була друга пос-
тановка «Весни священної». Ми доб-
ре знали матеріал, і тим несподівані-
шим, цікавішим, образно об’ємнішим 
і сміливішим нам здалося рішення 
Раду. Незвичайна пластика народжу-
вала низку глибоких і нелінійних асо-
ціацій, відкриваючи простір світу душі 
і перехресних смислів, коли в потоці 
оновлення особистість і «самість» про-
ходять через трансформацію, пізнають 
сутність і вічність, розчиняються в них 
і стають частиною Всесвіту. Звісно, там 
були любов, захоплення, біль і смерть. 
Це було дуже потужне рішення. Відтоді 
ми знайшли близького за духом друга і 
поставили разом 15 балетів.

■

«Кармен TV».❙

Вікторія КОТЕНОК 

Цього місяця колектив Театру сучасного танцю «Київ модерн-ба-
лет» відзначив свій ювілей — 10 років. Ініціатором створення те-
атру був меценат Володимир Філіппов, який довгий час був його 
солідною фінансовою підтримкою. Незмінним художнім керівни-
ком і директором театру є один із кращих балетмейстерів сучас-
ності — лауреат Шевченківської премії, а віднедавна народний 
артист Молдови — Раду Поклітару.
На початку цього місяця театр презентував нову прем’єру Second 
floor на музику Джеймса Блейка, Густаво Сантаолалья та Нільса 
Фрама у постановці Анатолія та Катерини Водзянських. А вже 28 
жовтня молоді балетмейстери показуватимуть  свої мініатюри на 
черговому дивертисменті Con tutti І strumenti,  31-го — у Міжна-
родному центрі культури і мистецтв (колишньому Жовтневому па-
лаці) можна буде переглянути останню постановку Раду Поклітару, 
балет «Жізель».
Відсвяткував круглу дату «Модерн-балет» минулого тижня пока-
зом першої своєї прем’єри — балетом «Кармен.TV», який 2006 
року став лауреатом премії «Київська пектораль» одразу в двох 
номінаціях і досі користується  незмінним успіхом у глядачів.
Наша розмова — із Раду Поклітару.
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Марія СУЛИМА

 У «Мистецькому арсеналі» в Києві 
відкрилася виставка «Ефемероїди», у 
якій простежено еволюцію плаката як 
витвору мистецтва через призму таких 
понять, як війна, тоталітаризм і люди-
на. На виставці можна познайомитися 
з плакатами різних країн: представле-
но українські, радянські, німецькі, ан-
глійські, американські, чеські, фран-
цузькі, польські та інші. Триватиме 
показ  до 27 листопада.
 Ефемероїди — це рослини, що ма-
ють дуже короткий цикл розвитку за 
найсприятливішої пори року. Застосо-
вувати цю назву щодо плаката почали 
фахівці Музею дизайну в Цюрiху, бо 
саме таким є його життя — швидким, 
немов спалах, і з такою самою здатніс-
тю, як у спалаху, — осліплювати. 
 Перша частина виставки має на-
зву «Людина. Мистецтво жити». У 
ній представлені найперші плакати, 
що засвідчують, як безневинно цей вид 
мистецтва починався. Тут презентова-
но унікальні роботи, серед них плакат 
чеського художника Альфонса Мухи 
— до 60-річчя сходження на трон Ко-
ролеви Вікторії, 1897 року. А також 
перший плакат українською мовою 
«Загальна виставка краєва у Львові», 
1894 року, що, за словами Андрія Клі-
машевського — керівника музейного 
підрозділу Музею етнографії та музей-
ного промислу Інституту народознавс-
тва (Львів), символізує Галичину та 
нашу етнічну самобутність. Саме в цьо-
му музеї зберігається і багато польсь-
ких плакатів початку XX ст., що пред-
ставлені на виставці. 
 У цій частині експозиції плака-
ти більше схожі на картини, аніж на 
рекламні оголошення. Хоча саме та-
кою була їхня функція — рекламува-
ти вишукані напої, їжу, речі, мистець-
кі події тощо.
 Проте таким плакат був недовго. Не-
дарма наступна частина виставки має 
назву «Війна. Наймасштабніша рек-
ламна кампанія», бо саме за часів Пер-
шої світової плакат перетворюється на 
засіб масового впливу на свідомість. 
Реклама напоїв і видовищ уже стала не-
актуальною. Найкреативнішими того 
часу були американці й англійці, проте 
дуже швидко німці й Радянський Союз, 
перейнявши їхній досвід, стали в аван-
гарді. Ідеї плакатів цих тоталітарних 
держав нічим не різнилися, ба, біль-

ше — їхні автори оперували практич-
но однаковими фразами і засобами. Що 
далі, то меншає на плакаті слів. Воєн-
ний час вимагає військового вишколу, 
за Другої світової дуже часто гасла вже 
звучать, як випущені кулі: Warszawa. 
Getto 1943; Unddu?
 Те, що всі плакати — незалежно від 
того, кому належали, — висять поруч, 
створює чудову картину тогочасної дій-
сності, коли людина опинилася під ша-
леним натиском агітації: «Вступайте 
до червоної кінноти!», «Пани спалили 
й пограбували Україну. Смерть панам 
і петлюровцям!», «Бей фашистского 
гада!», «Хай живе непереможна черво-
на армія», «Германская армия ваш за-
щитник и друг!», «Більшовизм знище-
ний!»... І поруч активна соціальна про-
паганда, апелювання до пересічної лю-
дини, від якої тепер залежить доля всієї 
держави, її майбутній розквіт: «Селя-
нине! Спаси від голодної смерти братів 
своїх робітників! Здавай продподаток!», 
«Ганьба тій молоді, що байдуже ста-
виться до колективізації сільського гос-
подарства», «Мені й кожному роботя-
щому селянинові німці дають землю!», 
«Активісте, ти мусиш перший продати 
свій хліб державі!», «Чи знову до Сибі-
ру?». Месидж: ворог — це зло, що його 
потрібно знищити, нова влада — це га-
рант прийдешнього добробуту. 
 Тематичні частини виставки не 
можна чітко розділити хронологіч-
но, бо ті чи ті гасла виявлялися прак-
тично однаковими за різних років і 
за різних воєн. Невтомні трудівни-
ки Сталін і Гітлер, що будують і яким 
треба допомагати; Молодь служить 
вождю (Німеччина) і Порадуємо вож-
дя відмінним навчанням (Радянський 

Союз) — як-то кажуть, знайдіть 10 від-
мінностей. 
 І вже наступна зала представляє 
нову епоху — «Тоталітаризм. Втілені 
утопії». Тут висять плакати поствоєн-
ного суспільства. Тепер це активна 
агітація за відновлення країни і зни-
щення тих, хто тому відновленню про-
тистоїть. Червоний Ленін, що вказує 
шлях до світлого майбутнього, — пла-
кат авторства Адольфа Страхова 1924 
року — i знову стає актуальним. Лю-
дина, щойно перемігши зовнішньо-
го ворога, стає до боротьби з ворогом 
внутрішнім: «Будь бдителен! Разобла-
чай врага под любой маской». Тепер у 
пролетарiя з’явилися 10 заповідей, не-
ухильне дотримання яких наблизить 
те світле майбутнє. Поруч із заклика-
ми «Не сдавай дела Ленина» радянсь-
кий плакат часів холодної війни про-
пагує стати на захист інших народів, 
бо ворог не дрімає: «В’єтнам перемо-
же!», «Вільний Афганістан». А це вже 
гасла по той бік океану: «Бойкот Олім-
піаді в СРСР», Therediceberg... 
 Не можна не згадати про еволю-
цію образу жінки на  плакатах, про 
що наголошують і куратори виставки. 
Від панни, музи, героїні античних сю-
жетів — до невтомної трудівниці у робі 
і чоботях. У жіночих обличчях жіночо-
го практично не лишилося: «Женщи-
ны мира! Отстоим мир!», «Ану-ка, взя-
ли!». Що далі, то жінку менше відріз-
ниш від чоловіка, хіба що за незмін-
ним атрибутом — хусткою на голові. 
Зображення стають схематичнішими, 
людина на плакаті позбувається ін-
дивідуальних рис. 
 Звісно, про жодне мистецтво жити 
вже не йдеться, тепер — це мистецтво 
виживати. Тож саме таку назву має ос-
тання зала виставки. Екологічні про-
блеми, проблеми людини у світі, для 
України, зокрема, — проблема Чорно-
билю. «Після нас може не бути навіть 
потопа» — цій фразі віриш як ніколи. 
Тепер плакат став застереженням, він 
апелює до здорового глузду, змушує 
поставити екзистенційні запитання: 
«Хто ж ми такі? Куди йдемо?»...
 Куратори виставки кажуть, що 
нині плакат переживає період занепа-
ду і практично припинив існування, чи 
остаточно — покаже час. Утім, зважа-
ючи на циклічність історії і на те, що 
багато гасел так званих ефемероїдів 
поверталися і повертаються, у смерть 
плаката повірити складно.  ■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Два дні молодь «від-
ривалася» у столиці на 
святковому концерті ан-
гломовного прогресивно-
го гурту The Hardkiss, про 
який заговорила вся краї-
на після успішного висту-
пу на Національному від-
борі на Євробачення. Тоді 
музиканти ледь не поїха-
ли у Швецію, однак усьо-
го кілька голосів перева-
жили у бік Джамали. 
 Щоб зайняти найкра-
щі місця поближче до сце-
ни на довгоочікуваних 
ювілейних концертах гур-
ту The Hardkiss, що про-
ходили 21 і 22 жовтня у 
Києві, прихильники ви-
шикувалися у чергу  більш 
ніж за дві години до почат-
ку. Музиканти  гучно від-
святкували свої  5 років у 
майже по зав’язку запов-
неному залі-тисячнику 
Stereo Plaza. До речі, при-
ємним бонусом для гляда-
чів став неочікувано порів-
няно ранній старт кон-

церту: не було годинної 
затримки заходу, як міні-
мум (бо так уже годить-
ся), усе починалося  всьо-
го з півгодинним запізнен-
ням. 
 «За ці 5 років сталося 
багато чого. Були і труд-
нощі, і перемоги. І ми над-
звичайно щасливі від того, 
де ми зараз», — промовила 
зі сцени фронтвумен гурту 
Юлія Саніна. Цим концер-
том гурт підбив підсумок 
своєї 5-річної діяльності. 
А встигли The Hardkiss 
немало: зіграли більше 
300 концертів, випустили 
понад 25 пісень, зняли 14 
відеокліпів та отримали 
5 статуеток національної 

премії Yuna.
 «Найголовніше, що 
ми зробили за ці п’ять  
років, — це знайшли на-
ших відданих слухачів», 
— зізналась Саніна. І 
справді, разом із фронт-
вумен співала вся Stereo 
Plaza. За голосом народу 
інколи не було чути голо-
су самої солістки.
 Півторагодинний кон-
церт порадував шануваль-
ників прогресивної музи-
ки вже улюбленими хі-
тами з першого альбому 
гурту Stones and Honey, 
який, до речі, став кра-
щим альбомом в Україні 
у 2015 році за версією віт-
чизняної музичної премії 

Yuna, і кількома нови-
ми композиціями, серед 
яких україномовна пісня 
«Антарктида», що стала 
для гурту, який створює 
англомовну музику, дру-
гою композицією рідною 
мовою. Це була феєрія 
світла і звуку, димових 
і вогняних спецефектів. 
Однак, схоже, відмітити 
свій перший ювілей гурт 

вирішив у доволі незвич-
ний для себе спосіб: від-
мовитись від крикливих 
епатажних образів для 
солістки (незвично було 
бачити Саніну без яскра-
вих перук, чудернацьких 
конструкцій на голові і 
незвичайних костюмів) і 
фантасмагоричних пере-
дісторій чи декорацій iз 
додатковими учасника-

ми, як це було, приміром, 
два роки тому на концер-
ті, присвяченому триріч-
чю групи. 
 Замість цього музи-
канти підготували своїм 
глядачам надпотуж-
не звукове оформлення 
і яскраве світлове шоу з 
різнорівневими екрана-
ми, що рухались, і як на-
слідок — глядачі ще довго 
не хотіли відпускати гру-
пу зі сцени. Окрім цього, 
заспівати запальну пісню 
Huricane на одній сцені 
із The Hardkiss вдалось 
двом щасливчикам «з на-
роду»: Янісу Стоуну і Ва-
лерії Фокіній, які вигра-
ли у конкурсі, котрий 
гурт оголосив напередод-
ні концертів. 
 Загалом, The Hardkiss 
укотре довели, що ук-
раїнська музика може бути 
якісною і ні в чому не пос-
тупатись закордонним му-
зичним ідеалам. Слідом за 
концертами у Києві, гурт 
вирушає у свій Perfection 
Tour містами України. ■

ШОУ

Оркестровий 
двобій
Мікс стилів під звуки 
академічної музики
Вікторія ПОКАТІЛОВА

 Сучасна та оркестрова музика під супровід 
професійних танцювальних па зіллються воє-
дино під час «Битви оркестрів» — грандіозно-
го музичного шоу, яке покажуть цього тиж-
ня у Києві  на сцені Палацу «Україна». Цього 
разу проект компанії MagicBox представить 
виступи двох київських музичних колективів 
— Національного академічного оркестру на-
родних iнструментів  під керівництвом Вік-
тора Гуцала та заслуженого академічного ор-
кестру ансамблю пісні і танцю ЗСУ на чолі з 
Дмитром Антонюком. Яскраве світлове видо-
вище у поєднанні з хореографією у виконан-
ні  Ансамблю імені Вірського, за словами ор-
ганізаторів, додасть феєрії до  небаченої рані-
ше культурної події.    
 До участі в унікальному дійстві, що має на 
меті додати сучасного колориту та вражаючо-
го шоу до світу симфонічної музики, долучив-
ся народний артист України Вiктор Павлік. 
Він особисто заспіває під музичний супровід 
обох колективів, але про те, які саме це будуть 
пісні, виконавець не зізнається  — щоб заін-
тригувати. «Я знаю, що виступатиму і з тим 
оркестром, і з тим, але дещо має залишитися 
в таємниці. Проте повірте, це буде неординар-
но і  дуже цікаво», — каже народний «Шики-
дим». 
 Також до шоу долучаться такі зіркові учас-
ники, як провідна солістка Національної філар-
монії України Ольга Чубарєва, співачка Даша 
Суворова, Фелікс Фіндер. П’ятеро юних вико-
навиць  поп-колективу OpenKids також вий-
дуть на сцену «Битви», аби заспівати та проде-
монструвати, як молоде покоління поєднує су-
часні музичні тенденції  з оркестровими. 
 Особливістю видовища, чим і зумовлена 
його назва, є конкурсна основа. У київсько-
му дербі колективи, що попередньо кинули 
одне одному виклик, змагатимуться між со-
бою в музичному таланті та винахідливості. 
Переможців оберуть глядачі своїми квитка-
ми. «У спеціальні скриньки присутні відда-
ватимуть свої голоси за найбільш уподобане 
виконання», — розповів режисер-постанов-
ник Віктор Васюта.
 До слова, захід  стартував навесні 2015 
року та вже встиг зібрати на музичному рин-
зі учасників зі Львова, Одеси, Миколаєва, 
Харкова та Києва. За словами організаторів, 
«Битва оркестрів» планує в майбутньому за-
лучити до участі ще і найталановитіші колек-
тиви Європи. ■

■

ЮВІЛЕЙ

І потужно, і ніжно
5-річчя гурту відзначили двома 
гучними концертами у Києві

■

Гурт The Hardkiss.❙

АГІТПРОП

Як брехня оселяється в історії 
Виставка «Ефемероїди» у Києві  про осліплення свідомості плакатами

■

Плакати з виставки.
Фото автора.

❙
❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ЖОВТНЯ 2016 СМАЧНЕ ЖИТТЯ

Перші страви
 Так, як уміє подавати гар-
буз моя подруга Аліна Пас льон, 
дівчатам на виданні ще вчити-
ся і вчитися. Від одних її роз-
повідей про те, якою вдасть-
ся ця страва, виникає непере-
борне бажання під девізом «За-
раз і скуштую!». Навіть тоді, 
коли йдеш із базару з торбиною 
овочів-фруктів-зелені, по до-
розі телефонуєш Аліні у якійсь 
поточній чи непоточній справі 
і так само без особливих роз-
думувань розвертаєшся і пря-
муєш знову до базару, бо якщо 
ти не купиш зараз же гарбуз, 
будеш про нього думати, поки 
таки не приготуєш. Адже Алі-
на навіть у телефонній розмові 
примудрилася розписати ре-
цепт так, що забуяла смакова 
фантазія. Знаючи «кулінарну 
руку» своєї подруги і не раз пе-
реконавшись у її ж кулінарній 
майстерності, я впевнена, що 
і тут помилки бути не може: 
буде дуже смачно, тому треба 
готувати. 
 Аліна Пасльон пропонує в 
гарбузовий сезон сміливо вхо-
дити з гарбузовим пряним су-
пом-пюре. Ця зупка стає все 
популярнішою навіть серед за-
ядлих «гарбузових» скепти-

ків. Адже ні для кого не таєм-
ниця, що гарбуз має специфіч-
ний смак і запах, тому не кожен 
відразу його полюбить. Цей не-
значний недолік легко виправи-
ти, якщо додати до нього компо-
ненти, здатні перебити й обла-
городити запах. У тому випад-
ку, якщо ви готуєте з гарбуза 
десерт, це можуть бути ваніль, 
кориця, мускатний горіх, кар-
дамон, імбир — із цими спе-
ціями гарбуз зміниться до не-
впізнання. Вибирайте гарбуз із 
яскравим насиченим кольором 
м’якоті і солодким смаком.
 Отож — до гарбузового пря-
ного супу. Насамперед потрібно 
обсмажити на олії цибулину, 
3-4 зубки часнику, додати 1,5 
кг порізаного на кубики гарбу-
за, 2-3 см натертого на дрібну 
тертушку імбиру — все це мож-
на навіть притушити під криш-
кою. Тоді все покласти у зва-
рений курячий бульйон і по-
товкти м’ялкою для картоплі 
(або блендером), додати куря-
че м’ясо, нарізане шматочка-
ми, посипати зеленню, довести 
до кипіння. Завчасно приготу-
вати білі підсушені з додаван-
ням олії сухарики. Натерти на 
дрібну тертку пармезан (або ін-
ший сир — «Старий Олендер» 

тощо). У тарілку налити пор-
цію супу, додати сухарики, по-
сипати пармезаном, приправи-
ти ложечкою сметани. Смако-
та! Зробіть — не пошкодуєте! — 
резюмує Аліна. 
 Я точно не пошкодувала! 
Причому вже аж двічі за тиж-
день!
 Моя відповідь Аліні (щоб, 
як кажуть, не вдарити облич-
чям у багно) — гарбузово-гриб-
ний суп, так само дуже осінній, 
надзвичайно смачний. Потріб-
но буде по 300 г печериць і по-
чищеного гарбуза, помідор, 3 
картоплини, корінь петруш-
ки, цибулина, 3 столові ложки 
олії, 1,5 л води, сіль, перець за 
смаком, зелень.
 Гриби та цибулю наріза-
ти невеликими шматочками. 
Подрібнити корінь петруш-
ки, перемішати та спасерувати 
суміш на олії. Картоплю та гар-
буз, порізані на брусочки, зали-
ти гарячою водою та варити 10 
хвилин. Додати овочі, поріза-
ний помідор, сіль, пе рець, ва-
рити до готовності.
 Перед подачею додати по-
дрібнену зелень.

Печемо-варимо
 «А що, гарбуз лише на сні-
данок?» — так часто запиту-
ють Аліну її рідні, бо вона таки 
знайшла шлях до їхніх сердець 
iз допомогою гарбуза. Хоч на 
сніданок, хоч на вечерю, хоч 
на обід, хоч на перекус — ре-
цепти соковитої осінньої яго-
ди невичерпні. Для ідеального 

сніданку (і вечері також) Аліна 
радить гарбузову запіканку з сиром 
і яблуками. Її аромат — особливе 
поєднання кориці з яблуками, 
гарбуза — з ваніллю, і все-все-
все — зранку настільки силь-
ний і чудодійний, що підніме з 
ліжка кожного і дасть чудовий 
поштовх новому дню. 
 Знадобиться кілограм очи-
щеного гарбуза, 0,5 кг сиру, 8 
кислих яблук, 100 г манки, 5 
ложок цукру, 2 яйця, пакетик 
ванільного цукру, 3 чайні лож-
ки кориці, сік половини лимо-
на, 3 столові ложки паніру-
вальних сухарів. 
 Насамперед гарбуз очисти-
ти від шкірки і порізати куби-

ками, відварити до готовності 
і злити воду. Додати половину 
цукру, манну крупу і подрібни-
ти за допомогою блендера, на-
крити кришкою і дати постояти 
хвилин 20 для набухання ман-
ки. Потім додати яйце, ваніль 
і 3 столові ложки сухарів. Яб-
лука очистити, покришити ве-
ликими скибочками і скропити 
лимонним соком, прогріти на 
сковорідці до легкої м’якості. 
Друге яйце розділити на білок 
і жовток, білок збити в міцну 
піну, а жовток розтерти з си-
ром і цукром, що залишився. 
Потім змішати сирну масу з 
білком. Форму для запікання 
змастити вершковим маслом, 
посипати сухарями, виклас-
ти гарбузову масу рівним ша-
ром, посипати корицею, потім 
яблуками і знову корицею. За-
тим викласти сирну масу і ста-
вити в розігріту до 200°C духов-
ку на півгодини. Охолодити, 
притрусити цукровою пудрою, 
прикрасити листочками м’яти 
і подавати!
 А ще — так само і для сні-
данку, і для вечері — дуже 
смакуватимуть гарбузові млин-
чики з какао. Какао створює на 
них симпатичні плямки і до-
дає смаку, тому вони дуже по-
добаються дітям. 
 Треба буде склянка тертого 
гарбуза, 2 яйця, 150 г вівсяного 
борошна (можна будь-якого), 
250 мл молока, третина чайної 
ложки соди, погашеної оцтом, 
столова ложка какао, 2 столові 
ложки оливкової олії, сіль і цу-
кор. 
 До гарбуза додати яйця, 
сіль, цукор, соду, гашену оц-
том, все старанно перемішати. 
Додати до суміші краплю олив-
кової олії та борошно, заміси-
ти тісто. Тісто має бути тріш-
ки густіше, ніж на звичайні 
млинці. Розмішати так, щоб 
не було грудочок. Декілька 
столових ложок тіста потріб-
но пере класти в іншу посуди-
ну і додати какао. З цього тіс-
та зробимо «плямки» на млин-
цях. Залишити тісто на 15-20 
хвилин. Розігріти пательню 
і змастити її олією. Печемо 
млинці: вилити на сковорідку 
декілька ложок світлого тіс-
та, розподілити його рівно по 
сковорідці, а тоді швидко кап-
нути декілька крапель корич-
невого, щоб вийшли своєрідні 
плямки, як на шкірі жирафа. 
Смажити млинці з обох боків. 
Смачно зі сметаною чи дже-
мом!
 Смачного вам і вашим рід-
ним та друзям! А також, звіс-
но, вашим старостам! ■

ДО СЕЗОНУ

Мистецтво піднести гарбуз 
Чільне місце перістого на обідніх столах

■

Аліна Пасльон знає безліч 
гарбузових рецептів.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

До Хеловіну готові!
 Коли діти готуватимуть гарбуз до Хеловіну: 
повирізають очі, ніс, рот тощо, залишиться бага-
то гарбузової м’якоті. Не пропадати ж добру! Треба 
готувати овочеві запіканки з гарбузом — по-
господарськи розпоряджається «залишками ви-
робництва» Аліна. 
 «Моя подруга (це вона вже про свою подругу 
розповідає, тому що перевірені рецепти передають-
ся саме так — із уст в уста) робить таке: кладе на 
кругле деко широкими смугами — посередині рибу 
в спеціях (сайда, можна іншу), з різних боків від неї 
— картоплю великими шматками, обкачану у спе-
ціях для картоплі, півкільця цибулі, з іншого — та-
кими ж шматками у спеціях гарбуз, а в рибу натика-
ти лимон — всі ці смаки перемішуються і виходить 
дуже смачно». 
 Якщо ви в якийсь із осінніх вечорів виріши-
те зібрати друзів за столом, приготуйте оригіналь-
ну овочеву закуску: просто, не треба шукати ін-
гредієнтів і шалено смачно. Це я, знову ж таки, у 
відповідь Аліні, ділюся рецептом і своєї приятель-
ки, бо була вражена справді оригінальним смаком 
страви. Щоб її приготувати, спочатку поріжте цибу-
лину півкільцями й обсмажте на соняшниковій олії. 
Після цього так само обсмажте почищені й порізані 

3 картоплини, морквину, півкабачка, шматок гарбу-
за (300 г), додайте до маси тонко порізаний солод-
кий перець. Потім викладайте все по черзі шарами 
у форму, присипаючи улюбленими спеціями. На-
останок залийте сумішшю майонезу (чи сметани) 
з яйцем і запікайте 40 хвилин у духовці, розігрітій 
до 200 градусів. Потім щедро присипте запіканку 
тертим твердим сиром і поставте в духовку ще на 
10-15 хвилин. Найскладніший момент приготуван-
ня — це дочекатися, щоб страва охолола. А далі — 
подавати!
 Надзвичайно ніжною, пахучою, м ‘якою, дух-
мяною, пікантно-солодкою вдається свинина з 
гарбузом. На півкілограма свинини потрібно 200 
г гарбуза, морквина, цибулина, 150 г сметани, сіль, 
перець, орегано, олія. 
 Свинину нарізати невеликими шматочками 
й обсмажити на олії близько 10 хвилин. Моркву і 
гарбуз натерти на дрібній тертці. Цибулю поріза-
ти кільцями. Додати овочі до м’яса. Долити в ско-
ворідку більше половини склянки окропу. Посоли-
ти і додати спеції. Все добре перемішати і тушку-
вати 15 хвилин на повільному вогні. Потім додаємо 
сметану і тушкуємо ще хвилин 1 Смачного вам і 
вашим рідним та друзям! А також, звісно, вашим 
старостам! ■

ТРАДИЦІЇ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Те, що підносити гарбузи можуть лише дівчата на виданні, — це 
лише частина «місії», яку має виконувати за посередництва лю-
дини цей помаранчевий символ осені. Його має вміти підносити 
кожна господиня, причому підносити так, щоб після цього кожен 
гість хотів залишитися чи прийти ще, а кожна рідна людина чекала 
за сніданком, обідом чи вечерею барвисту духмяну страву з пуза-
тої осінньої ягоди. 
Гарбуз справедливо заслуговує на чільне місце на наших обід-
ніх столах. Це право він заслужив великою кількістю вітамінів та 
мікроелементів, за що його все частіше називають «аптекою в 
мініатюрі». Він багатий на вітаміни та мінерали, зокрема на В1, 
В2, С, Е, РР, бета-каротин, залізо, цинк, фтор, кремній, кальцій, 
калій, магній. Такі вітаміни, як К і Т, майже ніде, крім гарбуза, не 
зустрічаються. Цей овоч має унікальні цілющі властивості. Немає 
кориснішої їжі для людей, які страждають на серцево-судинні за-
хворювання, ніж страви з гарбуза. Бо калій, який у великій кіль-
кості міститься в гарбузах, сприяє поліпшенню роботи серця та 
зміцненню судин, а також позбавляє набряків. Оскільки в гарбузі 
є дуже багато мінеральних речовин, які беруть участь у кровотво-
ренні, його вживають із лікувальною метою при недокрів’ї. Окрім 
цього, гарбуз містить багато клітковини, він низькокалорійний та 
дієтичний. Тому без хвилювань за зайві кілограми, з піклуванням 
про власне здоров’я і здоров’я родини сміливо додавайте гарбуз 
до свого меню. А готувати з ним можна все: супи, солодкі десерти, 
випічку, м’ясні страви, салати.

Гарбуз — природна смачна іграшка.
Фото з соціальної мережі. 

❙
❙

Оксана ЯСНИЦЬКА

 У Львові гучно відгримів найбільший гас-
трономічний фестиваль осені — Свято сиру і 
вина. 21-23 жовтня поціновувачі сирів та вин 
традиційно зустрілись у Львівському палаці 
мистецтв. Там свою продукцію представили 
понад 60 виробників, фермерів та імпортерів. 
Квиток на фест коштував 30 гривень. 
 Андрій Сидор, організатор Свята сиру і 
вина, переконує, що фестиваль став надзви-
чайно популярним за останні роки, кількість 
відвідувачів зростає щороку. «Це й не дивно, 
адже свято атмосферне, «смачне», до того ж 
неймовірно видовищне».
 Відкриття Великої давильні винограду 
— незмінна традиція фестивалю. Щороку в 
цьому дійстві беруть участь відомі львів’яни. 
Цьогоріч тонну винограду чавили ресторато-

ри Вардкес Арзуманян та Марк Зархін, скри-
паль-віртуоз  Олександр Божик, художник 
Олександр Войтович, громадський діяч 
Олег Мацех, Юрій Гантковський — дирек-
тор Львівського палацу мистецтв, і  Андрій 
Сидор. Виготовлене фестивальне вино скуш-
тують уже наступного року...
 Не обійшлося свято і без щорічного Дня 
cирника. Львів’ян та гостей міста пригоща-
ли 50-кілограмовим десертом, який готува-
ли за давнім рецептом. 
 Відомий дизайнер Сергій Ткачук на святі 
представив новий напрям winecorkart-дизай-
ну, зокрема мозаїки з корків ручної роботи, 
а також унікальні сумки та сукні. «Собівар-
тість такої сумки коливається від 3000 до 
8000 тисяч гривень, на неї йде більше деся-
ти днів, тому в Україні такі вироби майже не 
купують», — констатував дизайнер. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Відкорковане щастя
У Львові чавили виноград і їли 50-кілограмовий сирник

■
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«На макаронах та сосисках далеко не заїдеш».Сергій  Базін
український тренер iз велотреку

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Повернувши після дворіч-
ної перерви титул найсильні-
шої команди України, «Донбас» 
знову націлився на перемогу в 
Континентальному Кубку. Піс-
ля виграшу «червоно-чорними» 
цього трофею у сезоні 2012/2013 
років, думається, керівництву 
клубу вже хотілося б переско-
чити на вищий рівень і спробува-
ти сили в Лізі чемпіонів. Утім до 
хокейної еліти Європи флагма-
ну українського хокею, як-то ка-
жуть, ще потрібно дорости. Або 
ж отримати від організаторів 
ЛЧ «уайлд кард», як сталося це 
з чинним володарем Континен-
тального Кубка — французьким 
«Руаном», котрий цього року 
запросили до участі в найсиль-
нішому єврокубковому турнірі 
Старого світу. 
 Старт у Континентально-
му Кубку-2016/2017 — до речі, 
ювілейному, 20-му за ліком — 
буде вже четвертим єврокубко-
вим випробуванням для донець-
ких хокеїстів. Аби потрапити до 
Суперфіналу, в якому 13-15 січ-
ня 2017 року четвірка найкра-
щих команд змагань побореться 
за престижний трофей, команда 
Анатолія Степанищева має ус-
пішно подолати півфінальний 
міні-турнір, де її опонентами 
будуть французький «Анже», 
данський «Оденсе» та англійсь-
кий «Ноттінгем». Остаточно цей 
квартет сформувався лише ми-
нулого тижня, коли британські 
хокеїсти, подолавши сито відбо-
ру, долучилися до решти учас-
ників півфінальної «пульки» 
«D», баталії якої відбудуться 18-
20 листопада в Оденсе. Відзначи-
мо, що місце в так званому «фі-
налі чотирьох» отримають по дві 

найкращі команди з двох півфі-
нальних «пульок». 
 Чи вдасться реалізувати чин-
ному чемпіону України це за-
вдання, достеменно сказати 
складно, адже, не маючи історії 
зустрічей «Донбасу» з його май-
бутніми суперниками, всі припу-
щення виглядають, як ворожін-
ня на кавовій гущі. Утім усе ж 
варто зауважити, що «Анже» у 
французькій «Магнус-лізі» посі-
дає невисоке п’яте місце, тоді як 
«Ноттінгем» в Елітному чемпіо-
наті Англії та «Оденсе» в дансь-
кій «Метал-лізі» обіймають другі 
позиції. 
 Не має наразі лідерсько-
го статусу в національній пер-
шості й «Донбас», утім за втра-

ченими очками підопічні Сте-
панищева — беззаперечний фа-
ворит УХЛ. Свій чемпіонський 
потенціал «червоно-чорні» під-
твердили в матчі 13-го туру пер-
шості, в якому на класі (2:0) пе-
реграли одного з головних своїх 
конкурентів — «Кривбас». Не 
важливо, що криворізький клуб 
проводить лише перший сезон 
в еліті українського хокею. До-
статньо лише одного погляду на 
тренерський місток, де перебуває 

екс-наставник «Донбасу» та на-
ціональної збірної України Олек-
сандр Куликов, аби зрозуміти ам-
біції криворіжан. Загалом, у по-
точному ЧУ лідери в турнірній 
таблиці змінюються, немов у ка-
лейдоскопі малюнки. Додаткової 
ж інтриги турніру надає не син-
хронне проведення командами 
поєдинків «регулярки» — через 
що на горі табеля про ранги по-
бували всі чотири претенденти на 
медалі чемпіонату. ■

ХОКЕЙ

З прицілом на європейську 
еліту
Чемпіон України 
дізнався про всіх 
майбутніх суперників, 
з якими доведеться 
боротися за місце 
в «суперфіналі» 
Континентального 
Кубка

■

У матчі лідерів «Донбас» переграв дебютанта ліги — «Кривбас».
Фото з сайта hcdonbass.com.

❙
❙ ТАБЛО

 Чемпіонат Украї-
ни. «Кременчук» — «Білий 
барс» — 6:1, «Донбас» — 
«Кривбас» — 2:0, «Джене-
ралз» — «Витязь» — 8:1.
   Турнірне становище: 
«Кременчук» — 26 (13 мат-
чів), «Донбас» — 25 (11), 
«Кривбас» — 25 (12), «Дже-
нералз» — 23 (12), «Білий 
барс» — 6 (13), «Витязь» — 
3 (11).

■

Віталій МОХНАЧ

 П’ять років українські трековики не 
здобували золотих нагород на континен-
тальних першостях. Перервала ж «чем-
піонське мовчання» луганська велогон-
щиця Любов Басова. Примітно, що саме 
їй належало й попереднє європейське 
«золото», котре вона принесла Україні 
на ЧЄ-2011 в Апельдорні, вигравши ін-
дивідуальний спринт. На континенталь-
ному форумі, котрий цього року прий-
мав французький Сен-Кантен, вихо-
ванка Сергія Базіна тріумфувала в ін-
шій дисципліні — різновиді того ж таки 
спринту— кейріні.
 Як розповів «УМ» наставник Басо-
вої, новоспечена чемпіонка Європи неа-
бияк хотіла реабілітуватися за холостий 
медальний виступ на Іграх у Ріо-2016. А 
ще — довести вітчизняним функціоне-
рам, що український велотрек вартий 
державної уваги. Після Лондона Басо-
ва пішла в декрет, а на трек поверну-
лася лише за рік до бразильської Олім-
піади. Кваліфікаційний відбір вона про-
йшла семимильними кроками, за пів-
року назбиравши необхідні для участі в 
Іграх рейтингові очки. У Бразилії Любов 
дуже близько підійшла до олімпійсько-
го п’єдесталу, проте, за словами Базіна, 
піднятися вище п’ятого місця їй завади-
ла відсутність змагальної практики.
 При цьому на міністерській колегії 
виступ жіночої трекової збірної в Ріо, 
попри високий результат Басової в кей-
ріні, визнали незадовільним, тож лідер-
ці національної команди було що дово-
дити функціонерам. «Якщо з Олімпіа-
дою не вийшло, то на ЧЄ потрібно їхати 
й перемагати», — такими словами моти-
вував свою вихованку іменитий вітчиз-
няний спеціаліст.
 Підбадьорювали Басову на ЧЄ й інші 
речі. «За тим, що відбувається в мініс-
терстві, федерації, країні, спокійно 
спостерігати не можна», — каже Базін. 

До того, як почалася війна на сході Ук-
раїни, тренер та його підопічна мешка-
ли у Луганську, нині ж вони живуть у 
Львові. Завдяки небайдужим людям 
їм якось вдається триматися на плаву, 
проте, як каже Сергій Миколайович, 
без підтримки держави в процесі під-
корення високих спортивних вершин 

не обійтися. «Велосипед не оновлював-
ся вже близько десяти років. Харчуван-
ня, котре має спортсменка, також не-
достатнє. Загалом, і мені, як тренеру, й 
самій спортсменці доводиться нести ве-
ликі витрати, тоді як зарплатою в п’ять 
тисяч гривень їх не покрити», — каже 
Базін. Водночас тренер наголошує: «Ми 

здібні й готові для того, аби боротися за 
олімпійські медалі в Токіо-2020. Потріб-
но лише, аби про нас пам’ятали». А пе-
ремога на ЧЄ-2016 — своєрідний привіт 
можновладцям.
 Напевно, з тієї ж серії й подвійний 
медальний успіх ветерана трекового 
спорту — 34-річного Андрія Винокуро-
ва, котрий у Сен-Кантені виграв «сріб-
ло» в кейріні та «бронзу» — в спринті. 
Нагадаємо, що на згаданій раніше мініс-
терській колегії керівник спортивного 
відомства Ігор Жданов заявив, що на-
далі спорт вищих досягнень фінансува-
тиметься за пріоритетним принципом. 
Здається, на ЧЄ українські трековики 
чітко заявили, що вони варті уваги. ■

ВЕЛОСПОРТ

Чемпіонська заявка
На чемпіонаті Європи з трекових перегонів українська збірна виборола 
повний комплект нагород

■

Після п’ятого місця на Іграх-2016 Любов Басова здобула континентальне «золото».
Фото з сайта racehorizonpark.com.

❙
❙

Бокс
 Після того як в екс-чемпіона світу Володимира 
Кличка вдруге не склалося з матчем-реваншем про-
ти британця Тайсона Ф’юрі, український боксер за-
явив, що замість цього поєдинку він проведе інший 
двобій. Для чого навіть забронював арену в Гамбурзі 
на 10 грудня. У команді Кличка неабияк хотіли про-
вести в цей день бій з іншим чемпіоном, володарем 
пояса IBF Ентоні Джошуа. При цьому Володимир на-
віть заявив, що до нового року він знову буде чемпіо-
ном світу. Проте у вівторок стало відомо, що найбли-
жчим часом через травму Кличко не зможе ви йти на 
ринг, відтак грудневий поєдинок iз неназваним су-
перником доведеться скасувати. ■

ХРОНІКА■
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Рік нового трактора
Харківський тракторний завод готується до серійного випуску сільськогосподарської 
та військової техніки
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* * *
 Вирішила проблему з одягом, 
який висить на стільці: поставила 
стілець у шафу — тепер весь одяг 
у шафі.

* * *
 Від дворазової олімпійської 
чемпіонки з метання списа пішов 
чоловік... недалеко.

* * *
 — Здрастуйте, Семене 
Абрамовичу! Як життя?
 — На життя, звичайно, не 
вистачає, але похорон, слава Богу, 
нам теж не по кишенi.

* * *

 — Борю, що ти робиш?
 — Вивчаю шрифт Брайля для 
сліпих.
 — У тебе падає зір?
 — Ні, хочу заощадити на 
електриці.

* * *
 — Ви не знаєте, чому 
Рабинович живе в такій розкоші?
 — Через нестачу доказів.

* * *
 Одеса — дуже культурне місто. 
Тут навіть ексгібіціоністи перед тим, 
як розкрити плащ, попереджають: 
«Я перепрошую, але на це таки 
варто подивитися».

По горизонталі:
 4. Популярна жувальна 
гумка. 7. Упряж для волів, що 
одягається на шию. 8. Давньо-
грецький бог війни. 9. Містечко 
в Білорусі, колишній центр 
удільного князівства. 10. Гру-
зинське напівсолодке черво-
не вино. 11. Частина склад-
них слів, яка перекладається з 
грецької як «душа». 14. Зна-
менитий східний учений і 
лікар. 17. Музичний твір, в 
основі якого є кілька народ-
них тем. 18. Історична назва 
уряду (канцелярія великого 
візиря та дивана) Османської 
імперії. 21. Райцентр на 
Рівненщині, що згадується у 
зв’язку з «бурштиновою ли-

хоманкою». 23. Чарівниця, героїня 
поеми Олександра Пушкіна «Рус-
лан і Людмила». 24. Старший син 
Адама та Єви, який убив свого бра-
та. 25. Газ, який використовують в 
освітленні рекламних вивісок. 28. 
Прізвище солістки гурту Spice Girls 
Вікторії Бекхем до одруження. 
По вертикалі:
 1. Верхній світ, де живуть Боги 
і душі праведників у слов’янській 
міфології. 2. Символічна назва 
квітки папороті, що цвіте на Івана 
Купала. 3. Радянський космо-
дром, звідки здійснювалися за-

пуски космічних екіпажів. 4. Стар-
ший син Тараса Бульби. 5. Кольо-
ри, фарби. 6. Спеціальний знак, що 
ставився на шкірі худоби як знак 
приналежності тому чи іншому го-
сподарю. 12. Курортне селище на 
Закарпатті, на березі річки Тиса. 
13. Військовий зелено-оливковий 
колір. 15. Придане, посаг. 16. О-
соба, що вирішила продовжити на-
вчання у виші з метою продовжен-
ня наукової кар’єри та написан-
ня кандидатської дисертації. 18. 
Традиційна англійська міра об’єму. 
19. Період в історії України, що по-
чався після смерті Богдана Хмель-
ницького. 20. Африканська антило-
па підродини шаблерогих. 22. Дав-
ня назва змія, яка зустрічається в 
українських і польських народних 
думах. ■

Кросворд №130
від 25 жовтня

ПРИКОЛИ ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 0…+5

 +4…+9

Північ -2…+3

 +2…+7

Центр -2…+3

 +3…+8

Схід -7…-2

 +1…+6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +1…+6

 +5…+10

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 28—29 жовтня

Ната НЕТУДИХАТА

 Усі дівчата чомусь переко-
нані, що чим менше вони важи-
тимуть, тим більше їх кохати-

муть хлопці. Раціональне зер-
но в цьому є: чим менша вага, 
тим більше шансів, що тебе но-
ситимуть на руках. Хоча бувають 
і прикрі винятки.

 Черговий доказ — приклад 
20-річної британки Джорджії Де-
віс, яка ще 5 років тому здобула 
сумнівну пальму першості най-
товстішої школярки Великобри-
танії. Попри слоноподібну фігу-
ру, остаточну вагу в 384 кілогра-
ми і купу комплексів через це, у 
неї був хлопець, уп’ятеро легший 
за неї, який стверджував, що лю-
бить її такою, як вона є. 
 Але ця любов кудись поділа-
ся, коли Джорджія одного разу 
вирішила взяти себе в руки і по-
вернути фігуру. І таки серйоз-
но вирішила, бо за короткий 

час втратила 127 кілограмів. А 
з ними — і коханого, який зви-
нуватив Девіс у тому, що вона 
схибилася на дієтах і здоровому 
способі життя і цим його «діста-
ла».
 Утiм дівчина нітрохи не за-
смутилася, заявивши, що те-
пер у неї буде більше вільно-
го часу, щоб займатися собою. 
І правильно: з гарною фігурою і 
міцним здоров’ям у неї буде ще 
з десяток таких хлопців. Бо чо-
ловіки й справді більше люб-
лять тих, кого можуть підняти 
на руки. ■

ОТАКОЇ! ■

ЗнеВАГА і кохання
Британець кинув свою пасію через 
її бажання схуднути

Аліса КВАЧ

 На хвилі епідемії зіркових 
розлучень звістка про те, що 
голлівудська зірка Скарлет Йо-
хансон знайшла спільну мову зi 
своїм чоловіком, французьким 
журналістом Роменом Доріаком, 
не може не тішити. Нагадаємо, 
що ще кілька місяців тому захід-
ні таблоїди скаржилися, що акт-
риса не може прижитися в Пари-
жі, куди переїхала до коханого, 
і погрожує втекти до більш ми-
лого серцю Лос-Анжелеса, а то й 
узагалі розлучитися.
 Але ніщо так не освіжає ро-
мантичні почуття, як здійс-
нення давньої мрії. А у Скар-
лет вона була, очевидно, іще з 
тих часів, коли вона сама бігала 
на кіносеанси, прихопивши ве-
лику коробку поп-корну. Тож 
Доріак запропонував їй відкри-
ти в Парижі власну крамничку 
з продажу поп-корну для гур-
манів і доклав усіх зусиль, щоб 
це сталося якнайшвидше.
 І от днями сотні парижан 
прийшли на відкриття крам-
нички Yummy Pop («Смачний 

поп-корн») в районі Маре 
на правому березі Сени. 
Крім звичайного поп-корну, 
тут можна було скушту-
вати кукурудзу зі смаком 
морської солі, оливкової 
олії, полуниць iз вершками, 
пармезану, шавлії та інших 
незвичних добавок. Перших 
відвідувачів обслуговувала 
сама господиня, а Доріак їй 
допомагав. І обоє аж світилися 
від щастя.
 Сама актриса зізналася, що 
вона з чоловіком давно мріяла 
відкрити кав’ярню з їхніми у-
любленими американськими 
снеками в їхньому улюблено-
му європейському місті. «Я 
сподіваюся, що це стане сим-
волом дружби між моїми улю-
бленими містами — Парижем і 
Нью-Йорком», — додала вона.
 У перспективі подружжя 
планує відкрити ще кілька 
таких крамничок. А чом би й 
ні, якщо спільна спра-
ва творить такі 
дива? ■

НОВА РОЛЬ ■

Поп-корн проти 
розлучення
Скарлет Йохансон передумала тікати від 
чоловіка і відкрила крамничку для гурманів

Скарлет Йохансон. ❙

27 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер 
пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...+2, удень 
+3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi +1...+3; удень +6...+8. Яремче: 
вночi +2...+4; удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi +3...+5; удень 
+7...+9. Рахiв: уночi +4...+6; удень +8...+10. 
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