Державницька розМОВА
У парламенті зареєстровано
законопроекти, покликані
забезпечити перехід на
українську мову друкованих
ЗМІ, книговидання та
культурного простору
» стор. 4

До Бога високо, а
цар недалеко

Гра в паралельну реальність

На Волині Миколі II поставили
пам’ятник. Може, і Януковича
колись до лику святих
зарахують?

Бажання ФІФА
відмовитися від
офсайдів викликало
спротив та нерозуміння
у футбольному світі

» стор. 8—9

» стор. 15

Середа, 25 січня 2017 року
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,33 грн
1 € = 29,29 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Свята шкідливі
для гривні
Різке падіння курсу національної валюти зупинено,
ринок очікує повернення долара до рівня 27 гривень або навіть менше
» стор.
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❙ Кожного року після новорічних свят українці можуть спостерігати, як різко, але ненадовго падає курс національної валюти.
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 2017

ІнФорУМ

«Інспекційною групою виявлено і візуально підтверджено значне скупчення артилерійських систем різних
типів у районі Новочеркаська ... Доступ інспекційної групи на даний об’єкт був заборонений».
Олексій Вершигора, керівник багатонаціональної інспекційної групи України

■ ПРОТЕСТ

■ НА ФРОНТІ

Знову горять шини

Немов показилися

Автовласники перекрили всі траси до столиці
Тарас ЗДОРОВИЛО
Анонсовані в соцмережах
попередження активісти спільноти «Авто Євро Сила» таки реалізували, починаючи з 7-ї години ранку 24 січня було частково заблоковано рух на Бориспільському, Броварському,
Житомирському, Одеському
та Ковельському (Гостомельському) напрямках. Таким чином власники автомобілів із закордонною реєстрацією хотіли привернути увагу до теми
розмитнення транспортних засобів, придбаних не в Україні.
Зокрема, протестувальники вимагали прийняти законопроект
№ 5567 (зареєстрований у ВР 21
січня 2016 року), який пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону
авто.
Нова редакція, за яку власне і точиться «війна», передбачає пом’якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією: якщо раніше,
аби завести до України вживане
європейське авто, потрібно було
або кожні п’ять днів перетинати
кордон, або робити це через іноземну фірму, то зараз українці мали б змогу, сплативши на
митниці річний платіж, легально пересуватись, не розмитнюючи транспортний засіб.
Тим паче що річний платіж
порівняно невеликий: близько
2,4% від повної вартості роз-

митнення автомобіля. Щоправда, з кожним роком він збільшуватиметься: 3,6% — у 2018
році та 6% — у 2019 році. Під
дію цього закону потрапляють
лише легкові, вантажні (до 3,5
тонни) авто, причепи та мотоцикли, що старші семи років.
Хоч протестувальників на
всіх напрямках блокування
було не так і багато (близько 200
чоловік), але їхнi дії спричинили досить серйозний дорожній
колапс: на деяких пунктах мітингувальники підпалили на
узбіччях шини та розклали багаття, а свої машини припаркували у крайній правій смузі
у напрямку столиці. Це, стверджували незадоволені, лише попереджувальна акція проти затягування прийняття одіозних
поправок до Митного кодексу.
На контрольно-пропускних
пунктах чергували патрульні
поліцейські та машини пожежно-рятувальної техніки. У пресслужбі столичної поліції запевнили, що грубих порушень правопорядку не зафіксували.
А ось у соцмережах дехто з
людей не стримував обурення
діями «іноземців». «Протестувальники за їзду на нерозмитнених автомобілях — мудаки! Тисячі людей запізнюються на роботу, до університетів,
до шкіл, у лікарні через те, що
«вони» не знають, де може йти
цей діалог», — емоційно написав один із користувачів iнтернету. ■

Під Маріуполем окупанти провели один із наймасштабніших
мінометних обстрілів за останні місяці
Іван БОЙКО
Окупанти останнiми днями
озвіріли поблизу приазовських
рубежів ЗСУ, що на маріупольському напрямку. І хоча на цю
ділянку в останні тижні припадало найбільше обстрілів, попередньої доби бойовики ледь
не зірвалися з ланцюга, адже
в районі Красногорівки ворог
провів один із наймасштабніших мінометних обстрілів за
останні місяці.
«У Красногорівці російсько-окупаційні війська поводилися вкрай агресивно — за неповних три години бойовики
з боку Старомихайлівки випустили по наших позиціях більше 80 мін різних калібрів», —
повідомив речник Міноборони
з питань АТО Олександр Мотузяник.
При цьому на цьому ж напрямку, але на лінії фронту
від Павлополя до Широкиного, окупанти влаштовували перестрілки і не вгамовувалися
впродовж доби.
Загалом на всіх напрямках фронту минулого понеділ-

ка зафіксовано 51 обстріл, у
тому числі з важкого озброєння. Двох наших військових поранено.
Водночас поблизу Донецька окупанти зазнали поразки.
Як повідомив координатор
групи «Інформаційний спротив», депутат Дмитро Тимчук, українські військові відбили атаку бойовиків у районі
Калинівки Бахмутського району.
«У районі висоти 223,9 і
північніше Калинівки — бій,
окупанти двома малими піхотними групами спробували
зблизитися з передовими пози-

ціями сил АТО і обстріляти їх
зі стрілецької зброї та ручних
гранатометів», — написав пан
Тимчук.
За словами депутата, терористи були вчасно виявлені
спостерігачами бойової охорони й щільно накриті вогнем.
Окупанти понесли втрати і
відійшли на вихідні рубежі.
У Мінооборони повідомляють, що військові сапери в
районі проведення АТО лише
впродовж поточного тижня
звільнили від замінування
18 га місцевості, знешкодивши близько сотні вибухонебезпечних предметів. ■

■ ДО РЕЧІ
Заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що отримав
обіцянку від ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про дотримання режиму припинення вогню для вільного пересування місії.
Сталося це після зустрічі Хуга з Захарченком у вівторок. Згідно з повідомленням ОБСЄ, Олександр Хуг «також поставив вимогу, щоб терористи
ОРДО дотримувалися режиму припинення вогню, аби працівники ремонтних служб могли вести роботи в зоні бойових дій». Нібито «пан Захарченко» погодився з цими аргументами і «висловив готовність збройних формувань виконувати конкретні прохання щодо вільного пересування і ремонтних робіт».

■ ПАМ’ЯТЬ

Колишніх героїв не буває

■ ПАРАД ШАХРАЙСТВ

Урочисті події на знак вшанування повстанців

Догралася

Олена ПРИМАК

На Черкащині фіктивна волонтерка зібрала
1,5 млн. грн. не бійцям АТО, а собі
Людмила НІКІТЕНКО
У черкаському місті Сміла
співробітники Служби безпеки
України та Нацполіції взяли
на гарячому шахрайку, котра
наживалася на війні. Місцева
мешканка примудрилася збирати кошти з підприємств по
всій Україні.
У прес-службі СБУ розповідають, що зловмисниця зареєструвала на своє ім’я фіктивний благодійний фонд. Прикриваючись волонтерством,
упродовж 2016 року вона телефонувала на підприємства
і просила перерахувати певну
суму грошей на рахунок фіктивного «благодійного фонду».
Запевняла, що кошти необхідні
для надання допомоги підрозділам антитерористичної операції, соціально незахищеним
верствам населення та дітям.
Під час телефонних розмов
вона представлялася чиновницею різних обласних державних адміністрацій або помічником високопосадовців. А дані
про керівників підприємств,
кому дзвонила, брала в інтернеті.
«Співробітники Харківсь-

кого управління спецслужби задокументували, що зловмисниця встигла зібрати майже півтора мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 і 3 ст. 190 та
ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», — наголошують
у СБУ. І закликають керівників підприємств та організацій
бути пильними при наданні
благодійної допомоги, а також
просять співпрацювати лише з
перевіреними благодійними організаціями, які зареєстровані
й діють вiдповiдно до вимог українського законодавства.
Цікаво, що шахрайка заявила оперативникам, нiбито всі гроші витратила в автоматах гральних салонів. Приміром, розповідала, що поїхала в Київ і там за день на таку
гру викинула 240 тис. грн. «Я
все програла! У мене взагалі нічого немає!» — зі сльозами на
очах запевняла вона співробітників СБУ.
У це не дуже віриться. Тож
слідство має довести, куди ж насправді шахрайка поділа таку
велику суму грошей і чи працювала вона одна-однісінька. ■

Біля Косого капоніра в Києвi
22 січня зібралася велика юрба
українців, поляків, литовців
та білорусів з нагоди річниці
Січневого повстання. На стіні,
навпроти входу до музею, є меморіальний хрест на честь розстріляних ватажків повстання
1863 року. Борців за національно-визвольну боротьбу стратили 154 роки тому під стіною цієї
фортеці, яка на той час була для
них в’язницею. І ось тепер їхнi
нащадки, відспівуючи полеглих молитвою, зачитали текст
присяги повстанців, згадали ті
буремні часи, віддавши належне пам’яті героїв.
Усі офіційні особи: і посол
Польщі пан Ян Пєкло, і посол
Литви пан Марюс Януконіс, і
голова Печерської РДА столиці пан Сергій Мартинчук — зазначили символічність події,
яка відбувалася у День соборності України та у третю річницю перших полеглих за ідеали
свободи на Майдані в Києві, також інтернаціоналістів. Найвища людська цінність — свобода
— завжди окроплена кров’ю.
Саме про це розповідала
оновлена експозиція Національного
історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Прямуючи до відреставрованих тюремних камер,
можна прочитати 815 прізвищ
загиблих під час Січневого повстання. Поляки не тільки виділили музею кошти, а й залучи-

❙ Пам’ятний хрест героям Січневого повстання 1863 року.
❙ Фото Василя Арюшенка.
ли талановитих фотографів та
колекціонерів для відтворення
у київських казематах духу тих
часів: за суворий режим Косий
капонір називали «Київським
Шліссельбургом».
Як зазначив провідний історик Валерій Філімоніхін, один
з аспектів Січневого повстання ще має бути ретельно досліджений. Йдеться про діяльність 3-го відділення царської
російської канцелярії, а саме
про списки учасників повстання, загиблих, ув’язнених, відправлених до Сибіру на каторгу, в яких прізвища українців,

поляків, литовців, білорусів. І
цей масив інформації потребує
вивчення.
Світлій пам’яті героїв минулого та сучасності було присвячено повстанські пісні того
часу в прекрасному виконанні хору «Світич» Ніжинського
держуніверситету ім. Миколи
Гоголя, лауреата багатьох міжнародних конкурсів. Козацтво
не даремно асоціюється у нас із
шаблею та піснею — енергетика української (та й польської)
пісні якщо не кличе до бою, то
вчить ніжно і палко любити
свою землю. ■

ІнФорУМ
Дар’я БАВЗАЛУК
Львів
Журналіст «УМ» пройшлася
львівськими вулицями. Чим далі
від центральної частини міста, тим
більш переповнені сміттєві контейнери. В окремих районах побутові відходи не забирають понад місяць. Через це гори сміття біля деяких будинків почали сягати двох метрів.
У культурній столиці України —
Львові — склалися передумови для
виникнення надзвичайної екологічної ситуації. Про це йдеться у відеозверненні мера міста Львів Андрія Садового. «Сьогодні зранку пройшло
засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, і ми офіційно повідомили державні органи про те, що в місті
склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів і
з’явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації», — заявив Садовий. Він звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст-партнерів за кордоном та посольств іноземних держав з
інформацією про ситуацію, яка склалася, та проханням про допомогу.
«Потенційна екологічна криза може
отримати міжнародний характер, а
її наслідки відчути мешканці сусідніх держав», — заявляє мер Львова.
За його словами, місто 8 місяців «перебуває в сміттєвій блокаді» і чекає
допомоги від центральної влади. Садовий пов’язує ситуацію, що склалася, з «принциповою позицією» партії
«Самопоміч» у парламенті з питань
особливого статусу Донбасу і виборів
на окупованих територіях. «У мене
немає ні жодних повноважень, ні бажання торгувати інтересами країни
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■ СКАНДАЛ

■ ІНІЦІАТИВА

Блокада сміттям

Рідні круглі
стіни

Міські депутати Львова звинувачують у
безгосподарності мера, Андрій Садовий заявляє
про політичний тиск на «Самопоміч»
навіть у таких надзвичайних умовах,
створених для Львова. Тому я буду
діяти в межах повноважень та компетенцій, якими наділений міський
голова Львова», — заявив він.
У разі, якщо полігони на території України не прийматимуть сміття зі Львова, його почнуть вивозити
за кордон, зокрема до Польщі. Мер
наголосив, що часто вантажівки з
львівським сміттям в інших областях зупиняє поліція і супроводжує
назад до Львова, аби вони не могли
вивантажити відходи на полігонах.
Садовий зазначив, що якщо така ситуація збережеться, то збрекетоване
сміття зі Львова вивозитимуть до інших країн.
«Я вчора говорив з нашими містами-партнерами і очікую від них інформації. Зокрема, у нас в Польщі є десять міст-партнерів, усі не проти приймати львівське сміття. Тобто сміття
запакуємо, відвеземо за кордон, там
його перероблять», — сказав львівський міський голова.
Андрій Садовий не назвав переліку іноземних міст, до яких можуть
вивозити львівське сміття. Утім, до
польських міст-партнерів Львова на-

лежать Вроцлав, Жешув, Краків,
Лодзь, Люблін, Перемишль.
Міський голова Перемишля Роберт Хома повідомив: «Коли я повертався з кордону (після того як СБУ
заборонила Робертові Хомі в’їзд в
Україну. — Ред.), зателефонував до
мене мер Львова. Дякував за привітання, які я йому надіслав. Питав, як
у мене справи. Напевно, ми б зустрілись у консульстві у Львові. Він мав
до мене конкретну справу — щоб я допоміг йому з вирішенням проблеми з
вивезенням сміття у Львові».
19 січня під час позачергового засідання сесії Львівська міськрада затвердила перелік ділянок для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування сміття
в кожному районі Львова. Тверді побутові відходи перевантажуватимуть
за конкретними п’ятьма адресами.
Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині
спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння стався зсув
сміття, під який потрапили троє рятувальників і працівник комунальної служби. Рятувальників знайшли
мертвими. ■

■ ТРАДИЦІЇ

Гонор Спаса
Понад 100 тонн криги
використали
у прикарпатському селі
для створення
скульптур
Любов ЗАГОРОВСЬКА
Село Спас Коломийського району Івано-Франківської області з року
в рік дивує гостей. Влітку тут проводять фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний Спас», а взимку створюють дивовижне містечко з
льоду. Нині на березі річки можна побачити велику крижану церкву, поряд шопка, в якій Йосип та Марія,
маленький Ісусик у яслах та янголята, за кілька кроків — скульптура лебедів і кумедний олень, запряжений
у крижані санчата. На створення льодового містечка використали понад
100 тонн криги. Виготовляли скульптури шiсть робочих днів.
«На Водохреще в нас постійно
святили воду на річці. Треба було
обов’язково зробити хрест iз криги.
А потім ми почали його вдосконалювати, робити арки, скульптури — і
вже шість років робимо щораз більше
споруд iз криги, — розповідає художник-аматор Василь Симчишин. — Ми
беремо з річки лід, рубаємо його бензопилами. Цього року льоду дуже
багато. Взагалі, створення льодового містечка дуже залежить від погоди. До роботи над скульптурами долучається багато жителів села: хтось
допомагає фінансово, хтось дає бензопили, хтось — техніку».
Щороку у Спасі відбувається і
Розколяда — підсумок обрядів новорічно-різдвяного циклу: Коляди,
Степана, Меланії, Василія та Йордану. Начальник відділу культури
Коломийської районної державної

❙ Велика крижана церква у селі Спас.
❙ Фото з власного архіву.
адміністрації Людмила Федор розповiла: «У Спасі Розколяда проводиться щорічно, але свято районного рівня тут відбулося втретє. Традиційно Розколяду відзначають або
на Водохреще, або в якийсь iз найближчих вихідних днів. Цьогоріч на
свято приїхали колективи, які стали
переможцями районних конкурсів
новорічно-різдвяних обрядів. Колективи колядників отримають нагороди: комп’ютерні класи, музичні
центри, радіомікрофони для сільських шкiл. Також проходив конкурс
серед єпархій Греко-католицької та
Православної церков, його переможці нагороджені сертифікатами на облаштування дитячих майданчиків
біля церков».
«Нашому селу випала велика честь
— можливість представити наші тра-

диції, давні чи сучасні колядки. Такі
свята — це престиж села, як кажуть у
нас — гонор!» — каже завідуюча бібліотекою села Спас Наталія Дмитерчук.
Неподалік від Спаса ще одне дивовижне село — Нижній Вербіж. Тут
теж встановили скульптури з льоду.
На березі річки Лючка маленька капличка і невеличка церковка, а ще янголи з Різдвяними зірками. А на замерзлій воді річки, поряд з ополонкою, біблійний сюжет хрещення Ісуса Христа: вирізьблені з льоду фігури
Ісуса та Івана Хрестителя.
Льодове містечко в Спасі створюють щороку, кожного разу скульптури різні. Тому наприкінці Різдвяних
свят варто відкласти всі справи і поїхати відзначити Розколяду у цьому мальовничому селі на Коломийщині. ■
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На Київщині переселенці
з Горлівки звели купольні
екобудинки

❙ Сферичні будинки.
❙ Фото з сайта novosti.dn.ua.
Ірина КИРПА
Ініціаторами цього цікавого проекту стали два IT-фахівцi з Горлівки — Андрій Пивоваров та Михайло Спотарь. Чоловіки завзято
працюють в екстремальних умовах, отож відсутність досвіду та нормальних умов для життя не завадили їм втілити свою давню мрію у
життя. Перший купольний будинок, спроектований за технологіями економічного будівництва, ентузіасти почали будувати ще наприкінці минулого літа, коли замовник уже отримав усі документи на землю. А от першим у
нових та круглих стінах рідної домівки святкуватиме новосілля молодий волонтер, який
тривалий час працював санітаром у зоні АТО.
Після важкого поранення чоловікові довелося
залишити Донбас та перебратися на постійне
місце проживання на Київщину, де йому виділили невеличку ділянку землі.
— Ми вирішили не чекати на допомогу від
держави та своїми силами розпочати для людей будівництво економних будинків у вигляді
півсфери, — розповів один із засновників проекту «Дехата» Андрій Пивовар. — Мені самому було вже 42 роки, коли довелося фактично
починати нове життя через події на Донбасі.
Переїхав на Київщину разом iз сім’єю. До цього у селі Микитівка (Донецька область) на місці старого будинку хотів побудувати подібний
купольний будинок, але війна перешкодила.
Тепер ось думаю, що наше будівництво матиме успіх у багатьох мешканців Київської області.
За словами Андрія Пивовара, ідея будівництва купольних будинків народилася майже 50 років тому в США та швидко розлетілася
по різних країнах світу завдяки своїй перспективності. Такі будинки не тільки екологічно
чисті, а й дозволяють добре економити енергоресурси взимку. Незважаючи на те, що сферичний будинок середньої величини має загальну площу близько 100 квадратних метрів,
його опалення обійдеться власнику на 30 відсотків дешевше за рахунок незвичайної форми споруди.
А ось будівництво маленького екобудиночка обійдеться власнику всього лише у дві тисячі доларів (без урахування комунікацій та
проведення внутрішніх робіт). Для багатьох
ветеранів АТО, які отримали земельні ділянки
у сільській місцевості, таке будівництво може
стати єдиною можливістю обзавестися своїм
житлом та господарством. Також скористатися можливістю побудувати сферичний екобудинок зможуть i переселенці з Донбасу. Згідно
зi статистичними даними, в Україні проживає
майже півтора мільйона біженців, які не мають свого житла.
Цікаво, що будівельники екологічно чистих сферичних будинків зуміли виграти невеликий гранд від Канадського уряду на закупівлю необхідного обладнання. Крім цього,
ентузіастів підтримали волонтери, які постійно працюють у зоні АТО. Чоловікам переслали
одяг, взуття та необхідні предмети побуту. ■
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ПОЛIТИКА

«Ця війна — війна за ідентичність України.
Тому захист державної мови не менш важливий, як державного кордону.

Володимир В’ятрович
директор Інституту національної пам’яті

■ СПРАВА ПРИНЦИПУ

Державницька розМОВА
У парламенті зареєстровано законопроекти, покликані забезпечити перехід на українську
мову друкованих ЗМІ, книговидавців та культурного простору
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Перед парламентськими канікулами народні депутати підкинули
суспільству чергову тему для дискусій. 19 січня у Верховній Раді
зареєстровано одразу три законопроекти, які мають визначити основи української мови як державної та і механізми її захисту. Вони
передбачають практично повний
перехід на державну (українську)
мову мас-медіа, книговидання,
кінематографа, реклами та культурного простору. Власне те, що
в багатьох країнах навіть пострадянського простору давно законодавчо закріплено й апріорі сприймається як само собою зрозумілі
речі. Однак, судячи з резонансу,
який уже викликали ці законопроекти, у нас навколо цього питання
очікуються жорсткі баталії.

Трішки історії
Ще у 1953 році ЮНЕСКО у
своїх рекомендаціях щодо розмежування понять «офіційна»
та «державна» мова запропонувало таке визначення останнього: «Державна мова — мова титульної нації, що виконує інтеграційну функцію у межах конкретної держави у політичній,
соціальній та культурній сферах
і виступає як символ цієї держави». Попри це, у СРСР до 1990
року не було офіційних або державних мов (за винятком Вірменії і Грузії) і всі мови СРСР
формально були рівні у своїх
правах. Лише у квітні 1990 року
було прийнято Закон «Про мови
народів СРСР», який встановив
російську мову «офіційною мовою СРСР». Утiм за рік «одна
шоста частина суші» під назвою
СРСР наказала довго жити, поховавши під своїми уламками і
цей закон.
Країни Балтії одними з перших порушили питання національної ідентичності, поставивши саме мову в основу державотворення. Так само у 1991 році Закон «Про державну мову» було
прийнято і в Польщі. І тепер нікого не дивує, що тут державна
мова є панівною в усіх сферах:
освіті, культурі, ЗМІ, бізнесі,
науці. «У Литві навіть відомі
бренди на кшталт мережі магазинів Watsons мають литовські відповідники, а для експорту тих же шоколадок «Корона»
фірма має надрукувати обгортки
литовською і так продавати», —
розповідає дитяча письменниця
Лариса Ніцой, яка останнім часом активно досліджує питання
функціонування мовного законодавства в різних країнах.
Україна ж до питання законодавчого затвердження «мови
титульної нації» як державної
мови наблизилася лише на 27му році свого існування. І то,
поки що лише на рівні законопроектів.

Говоримо українською
Як уже зазначалося, до Верховної Ради надійшло одразу
три законопроекти, підготовлені різними групами народних
депутатів: «Про державну мову»

❙ Прості громадяни готові відстоювати право «мови титульної нації» стати державною.
❙ А от чи готова до цього українська влада?
(№5670), «Про мови в Україні»
(№5556)», «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» (№5659)». У
пояснювальних записках до всіх
трьох наголошується на потребі
захистити й поширити українську мову. Усі вони передбачають
обов’язкове знання державної
мови для набуття громадянства. Українська визначається
мовою функціонування державних структур, Збройних сил, освітніх закладів будь-якого рівня. У галузях культури, спорту
та медіа також встановлюється
або ж стовідсоткове, або ж квотне поширення державної.
Єдина різниця між документами полягає в тому, хто і яким
чином регулюватиме порушення мовного законодавства, а також — до якої міри українська має стати основною мовою.
Втім голова парламентського
комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький
пообіцяв, що всі ці питання будуть узгоджені в процесі роботи над законопроектами. «Усі
проекти патріотичні, всі потребують доопрацювання. Це і буде
зроблено у нас у комітеті найближчим часом. Конфліктної ситуації між авторськими колективами немає і не буде. Є повне
розуміння підходів до вживання державної мови державними
службовцями,органами і у стосунках з ними. Суперечливі моменти стосуються регулювання
медіа, культури, книговидання,
вживання комп’ютерних програм», — зазначив він на своїй
сторінці у «Фейсбуці».
Законопроекти, особливо
№5670, і справді значно розширюють сферу функціонування української мови, беручи за
зразок, очевидно, литовську модель. Зокрема, закон передбачає
перехід усіх друкованих ЗМІ,
телебачення та інтернет-сайтів
на державну мову. Якщо ж за-

сновник бажає видавати газету
чи вести сайт іншою мовою, він
може це зробити лише в паралельній версії. «При цьому обсяг, зміст, періодичність версій
іншими мовами мають відповідати обсягу, змісту, періодичності версії державною мовою, а
тираж української мовної версії
має становити не менше 50%
сукупного тиражу всіх мовних
версій цього друкованого засобу
масової інформації», — йдеться
у законопроекті.
Це має кардинально змінити
інформаційний простір, де нині
російська мова є панівною, а
кількість україномовних видань
невпинно скорочується через
економічні чинники (про це ми
вже детально писали в матеріалі
«ЗаПРЕСували» від 4 січня цього року). І — повернути українську мову на телебачення, де зараз,
як і до війни, переважають російські серіали та адаптовані шоу.
«Увімкніть ТБ — українського
немає майже нічого ні по суті, ні
по формі. Як телеглядач, я почуваюсь українською діаспорою
в Україні. І мене постійно переконують, що це нормально. Я з
цією «нормою» не згодна. Як громадянка своєї країни, я маю право чути українську в ефірі у всіх
жанрах... І не переконуйте мене,
що нічого популярного українського немає. 20-рiчна історія «Території А» це спростовує», —
констатує відома співачка і телеведуча, директор мистецької
агенції «Територія А» Анжеліка
Рудницька.
Інше положення законопроекту передбачає знання державної мови для усіх без винятку держслужбовців. За цим законом
для вступу на будь-яку посаду в
органах державної, комунальної чи місцевої власності претенденту необхідно скласти іспит
на знання державної мови та отримати відповідний сертифікат.
Це ж стосується і перших осіб
держави, міністрів (і очільника

МВС Арсена Авакова — в тому
числі) та народних депутатів,
і викладачів та вихователів —
від дитячих садочків до вишів,
медичних працівників, усіх командирів Збройних сил України тощо. Бажаючих отримати українське громадянство також зобов’яжуть здавати тест на
знання державної мови.
Для контролю за виконанням закону депутати пропонують створити нові органи: Національну комісію зі стандартів
державної мови, Центр української мови, Термінологічний центр
української мови та забезпечити
діяльність уповноваженого з захисту державної мови, мов національних меншин та регіональних (міноритарних) мов або
служби мовних інспекторів.
У разі ж недотримання норм
закону штраф може становити
до п’ятсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. На
думку Ірини Подоляк, Ганни
Гопко, Леоніда Ємця та ще тридцяти депутатів, саме таким має
бути покарання для друкованих
засобів масової інформації, які
ігнорують українську мову.

Війна за ідентичність України
Не встигли законопроекти
з’явитися на сайті Верховної
Ради, як в інтернеті розгорілася
палка дискусія навколо положень цих документів. Серед аргументів були як економічні (мовляв, яке видання потягне українську та російську чи англійську паралельні версії — вони
просто підуть iз ринку, як це сталося, наприклад, із українською
версією популярного журналу
«National Geographics»), так і
психологічні (мову з-під палки
ні любити, ні поважати неможливо).
Однак поява подібних законопроектів одразу ж об’єднала
зусилля багатьох громадських
ініціатив та рухів, які останнім
часом відстоюють розширен-

ня прав української мови в Україні. В інтернеті з’явилася заява про створення громадської
коаліції «Україні — закон про
державну мову», яку на цей момент підписали вже більше 60
громадських організацій. «Ця
довгоочікувана подія відкриває
шлях до системних змін у становищі української мови, державний статус якої час нарешті наповнити реальним змістом.
Наша мова є одним із визначальних чинників, що перетворюють
українців на єдиний народ і творять міцне підґрунтя державної
незалежності і соборності України. Ми розуміємо, наскільки
серйозним буде опір з боку всіх,
кого влаштовує нинішнє русифікаторське законодавство, — починаючи від Москви та її п’ятої
колони й закінчуючи олігархічними медіа-холдингами і політиками, що звикли спекулювати
на мовній темі. Маємо об’єднати
зусилля і не залишити їм жодного шансу. 2017-й, рік століття української революції, має
стати роком прийняття Закону
«Про державну мову», — йдеться в заяві.
Утiм поява цих законопроектів ще не гарантує, що вони стануть законами. Швидше, навпаки — нинішній склад Верховної Ради і процеси, які там спостерігаються, свідчать про те,
що провести такі законопроекти через парламент буде дуже
проблематично. «Ухвалення
будь-якого варіанта закону нині
є нереальним. Бо це — не лише
мова про мову, а це — політика.
Так, ця тема дуже дражлива для
всіх. Можуть бути спроби, звісно. Але чи буде результат? Сумніваюсь», — переконаний журналіст і політичний експерт Сергій Руденко.
Також дехто з експертів припускає, що винесення на поверхню мовного питання має на меті
або відволікання уваги громадськості від прорахунків влади,
або підготовку до чергових виборів — чи дострокових парламентських, імовірність яких
хоч і примарна, але лишається,
чи місцевих, які за розмахом
і запеклістю не поступаються
парламентським. «Закладається дуже багато спекулятивних
речей через те, що немає економічного зростання, немає реальної видимості і відчуття реформ. Політичні партії і влада як така розуміють, що треба
зайняти населення якимись іншими питаннями. Тому вони будуть намагатись переключитись
на старі мовні теми», — заявив
у ефірі «Радіо «Свобода» директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк.
Наскільки українська влада готова відстоювати права української мови як державної,
стане зрозуміло вже найближчим часом, коли Конституційний Суд оголосить свій вердикт
щодо сумнозвісного «закону Ківалова—Колесніченка», який,
як відомо, досі лишається чинним. Засідання КС iз цього питання, як відомо, перейшли у
закриту стадію, однак рішення
щодо нього має бути оголошене набагато раніше, ніж голосування за зазначені законопроекти. Це і стане лакмусовим папірцем реальних намірів влади: чи
є політична воля для утвердження української мови як державної, чи це черговий «відволікаючий маневр». Бо, як каже народна мудрість, «двох Янкелів
не буває». ■

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 2017

5

■ КОНФЛІКТ

■ СУД ТА ДІЛО

«У румунів є причина
гніватися»

Розлучитися не так просто

Президент Румунії взяв участь в антиурядовому
протесті й ініціює референдум стосовно намірів уряду
амністувати корупціонерів
Олег БОРОВСЬКИЙ
Тисячi людей вийшли
минулої неділі на антиурядовий протест на вулиці Бухареста, повідомляє
«Євроньюс». Демонстранти обурені наміром нового
уряду ухвалити поправки
до Кримінального кодексу. Влада пояснює їх наміром розвантажити переповнені тюрми. Опозиція ж вважає, що поправки дозволять уникнути
відповідальності корумпованим чиновникам.
Несподіванкою стало
те, що в лавах маніфестантів був і чинний президент
Румунії Клаус Йоханніс,
який пояснив свою присутність на акції словами:
«Це абсолютно неприпустимо. Це означає, що сотні
корумпованих політиків
зможуть і далі чинити непорядно, тож у румунів є
причина гніватися». Водночас лідер владної Соціал-демократичної партії та спікер Палати депутатів Лівіу Драґні написав
на своїй сторінці у «Фейсбуці», що президент Румунії очолив «несанкціоновану маніфестацію проти уряду та конституційного ладу».
Президент вирішив
особисто почути думку

❙ Президент Клаус Йоган — iз народом.
румунів стосовно планів
уряду послабити антикорупційні правила для чиновників та запропонованої для них «амністії».
І зробив висновки. У понеділок Клаус Йоганніс
повідомив, що планує винести на референдум питання щодо проекту нового уряду соціал-демократів пом’якшити антикорупційне законодавство.
«Я дам старт необхідним
процедурам, щоб румуни
сказали, погоджуються
вони чи ні з такими кроками. Тому що на виборах (минулого грудня. —
Ред.) подібні обіцянки не
входили до програми Соціал-демократичної партії», — наводить його заяву агенція «Рейтер». Термінів можливого голосу-

■ НОВИНИ ПЛЮС
Щасливий день Помпео
Сенат США затвердив Майка Помпео на посаду директора
ЦРУ. Його кандидатуру підтримали 67 сенаторів і 30 проголосували проти. Майже всі сенатори, які виступили проти призначення Помпео, належать до Демократичної партії, від якої балотувалася Хілларі Клінтон. Під час сенатських слухань 12 січня Помпео заявляв, що буде виступати проти спроб відновити
жорстокі методи допиту підозрюваних у тероризмі, а також назвав переконливими докази розвідки про те, що російські хакери могли втручатися у вибори президента США. Також Помпео відомий критикою ядерної угоди з Іраном, яку уклала адміністрація Барака Обами, повідомляє Бі-Бі-Сі.

вання Йоганніс не назвав,
уряд досі не прокоментував ініціативу президента.
Першим кроком має стати
голосування у парламенті
щодо референдуму.
Призначений
кілька тижнів тому уряд соціал-демократів
(посткомуністів), які перемогли на грудневих виборах,
запропонував змінити антикорупційне законодавство. Реформа звільнить
чиновників від кримінального переслідування
за зловживання владою,
якщо сума завданих збитків становитиме у перерахунку менше 50 тисяч
євро. Це начебто має дозволити виведення з-під
відповідальності лідера
соціал-демократів Лівіу
Драгні. ■

Верховний суд заборонив уряду Британії починати
Брекзит без згоди парламенту
Ігор ВІТОВИЧ
Учора Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення, за яким для
початку процедури виходу цієї країни зі складу ЄС уряд повинен отримати схвалення британського парламенту, повідомляє Бі-Бі-Сі. Таке рішення
підтримали вісім суддів, проти проголосували троє. Це рішення означає, що
прем’єр-міністр Тереза Мей не може
почати переговори з ЄС, поки обидві
палати не дадуть на це згоду. За очікуваннями, пані Мей мала почати переговори про вихід своєї країни з Євросоюзу до 31 березня. Суд також постановив, що для виходу з Євросоюзу влада
Британії повинна провести консультації з представниками Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
На слуханнях у Верховному суді не
розглядали питання, чи виходити Британії з ЄС. Усі сторони згодні, що це питання було вирішене на референдумі
23 червня 2016 року, коли майже 52%
громадян проголосували за вихід. Але
при цьому дві третини мешканців Шотландії проголосували за те, аби Велика
Британія залишилася у складі ЄС. Тож
уряд Шотландії на консультаціях із
центральним урядом Лондона не дасть
своєї згоди на «розлучення» з ЄС.
Уряд Терези Мей наполягає, що
міністри можуть ініціювати переговори про Брекзит відповідно до королівської прерогативи — повноваженнями
укладати і розривати угоди. І згода депутатів при цьому непотрібна. Юристи уряду також стверджують, що коли
парламент ухвалював законодавство
про референдум, то усвідомлював, до
чого це може призвести, — і не зажадав
для себе остаточного слова.
Раніше група позивачів на чолі з
інвестиційним банкіром Джиною Міллер і перукарем Дейр Душ Сантушем

■ ПОЇХАЛИ!

Увага! За кермом —
комп’ютер
У Парижі запустили експериментальний
маршрут автобусів без... водіїв

Брехунам тут не місце
Одіозний російський пропагандист Грем Філліпс, який працює для пропагандистських телеканалів Russia Today і «Звезда», був змушений з ганьбою залишити будівлю парламенту
Великої Британії. Про це повідомляє Посольство України у Великій Британії на сторінці у «Твіттері». Скандального репортера
просто вигнали зі словами «Забирайтеся звідси, ви брехун! Ганьба вам!» Як відомо, британець Грем Філліпс свого часу працював у Києві, а після 2014 року став відомим, як кореспондент
російських пропагандистських каналів та блогер, що працює
на боці бойовиків «ДНР» і «ЛНР», а також російських окупантів. «Гриша», як він себе називає, в багатьох репортажах показує збиткування над загиблими, пораненими й полоненими українськими військовими.

Поланскі відмовився від «Сезара»
Всесвітньо відомий режисер Роман Поланскі відмовився
виконувати обов’язки голови журі французької кінопремії «Сезар» — після того, як у суспільстві здійнялася хвиля обурення
щодо справи про розбещення неповнолітньої, яку проти нього
порушили 40 років тому. Міністр iз прав жінок Лоранс Россіньоло в понеділок сказала, що вибір режисера польського походження на голову журі «легітимізує насильство». Феміністки з організації Osez Le Feminisme заявили, що режисер як
«сексуальний ґвалтівник» залишається безкарним, оскільки
користується своїм зоряним статусом. При цьому низка діячів
мистецтва, включно з членами оргкомітету «Сезара», публічно стали на бік Поланскі, вважаючи, що звинувачення 40-річної давності зараз уже не актуальне. ■

❙ Бусики, якими керує штучний інтелект.
Ігор ВІТОВИЧ
Те, що іще донедавна здавалося фантастикою, стало реальністю: 23 січня на вулиці Парижа виїхали два електричних мінібуси, які не
мають водіїв. Вони здійснюють пасажирські перевезення на маршруті між залізничними вокзалами Ліон та Аустерліц у центрі французької
столиці, повідомляє газета «Дейлі Мейл». Це
наразі експеримент. Бусики курсуватимуть сім
днів на тиждень до початку квітня. Вони здат-

ні перевозити до 12 пасажирів (шість сидячих і
шість стоячих місць). Проїзд — безкоштовний.
Швидкість руху бусиків — до 25 кілометрів за
годину. Повільно? Але й регулярні міські автобуси в умовах інтенсивного міського руху часто
пересуваються не швидше.
Міська влада Парижа зробила ставку на
електричний транспорт з метою зменшення шкідливих викидів та поліпшення екологічного стану
столиці. «У відповідь на зростаючу загрозу забруднення повітря у великих містах варто розро-

❙ «Прощавай, Велика Британіє».
❙ Але «піти по-англійськи»
❙ цього разу не вдасться.
звернулася до Високого суду Лондона. Їхня позиція полягає в тому, що
міністри не мають права змінювати
конституційні закони, створені протягом чотирьох десятиліть членства в
ЄС, і тому запустити процедуру Брекзиту повинен саме парламент. У листопаді Високий суд Лондона погодився з думкою позивачів, після чого уряд
подав апеляцію до Верховного суду.
Джина Міллер подала позов проти
британського уряду, аби домогтися
більшої ролі парламенту в процесі виходу Великої Британії з ЄС.
Тиждень тому, через півроку після
референдуму про Брекзит, Тереза Мей
нарешті окреслила план виходу королівства зі складу ЄС. До цього було
незрозумілим, як уряд уявляє собі цей
процес. План Терези Мей прояснив процедуру, але вчорашнє рішення Верховного суду знову зробило незрозумілим,
коли ж ця процедура зможе бути започаткована. ■
бити нову систему транспорту, яка буде більш
дружньою до середовища», пояснює мер ХІІ округу Парижа Катрін Баратті-Ельбаз. Заступник
мера Парижа у справах інновацій Жан-Луї Міссіка запевняє, що автономні автомобілі без водіїв
упродовж найближчих 20 років «докорінно змінять міський краєвид». «Побачимо, як люди будуть призвичаюватися та реагувати на цей новий
вид транспорту без водіїв», — сказав Міссіка.
Міні-буси марки EZ10, які вийшли на вулиці Парижа, продукує французька фірма Easymile
(у перекладі з англійської — «Легка миля»). В
них використовується система глобальної навігації GPS. Буси обладнані системою виявлення
перешкод та пристосування до різноманітних
погодних та транспортних умов на дорогах. Виробник наголошує, що вони не потребують розбудови жодної додаткової міської інфраструктури, на відміну від трамваїв чи тролейбусів. Мінібуси EZ10 розраховані на пасажирські перевезення на коротких маршрутах. У другій половині
цього року такі ж міні-буси розпочнуть курсувати на експериментальних маршрутах у південній
частині Парижа. Тестові випробування міні-бусів
марки EZ10 минулого року пройшли в умовах
французького міста Ліон, тепер їх випробовують
у міських умовах кількох інших країн — США,
Японії, Сінгапуру та Фінляндії. Оператор цих автобусів, Управління автономного транспорту Парижа (RAPT) сподівається, що високотехнологічний міський транспорт без водіїв розпочне регулярно курсувати у французькій столиці через два
роки. Виробники наголошують, що парки невеликих автобусів подібного типу вже діють в інших
країнах, зокрема у США. Більше того, у США проходять фінальні випробування багатотонні фури
для дальніх перевезень без водіїв.
Прогрес тішить більшість населення, але
непокоїть самих водіїв, бо мільйони з них залишаться без роботи. Цю пекучу проблему навіть
обговорювали кілька днів тому в рамках Світового економічного форуму в Давосі. Лише у
США можуть втратити роботу чотири мільйони
водіїв вантажного транспорту та таксистів. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Фактор Трампа

Свята шкідливі для гривні
Різке падіння курсу національної валюти зупинено, ринок очікує повернення долара
до рівня 27 гривень
або навіть менше
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Валютний колапс, який розпочався в Україні відразу після закінчення Різдва, повільно, але
закінчується. Іноземна валюта
дешевшає, Національний банк
поступово підвищує курс гривні,
а ті, хто піддався паніці про «долар по 40» і почав скуповувати
валюту, програли. Принаймні з
точки зору сьогоднішнього дня.
Різке знецінення курсу національної валюти, як показує
статистика, стало своєрідною
різдвяною традицією українців:
подібну ситуацію ми спостерігали і торік, і два роки тому.

Гривню врятували хлібороби
Учора вранці котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку
встановилося на рівні 27,18—
27,25 гривнi. Нагадаємо, днем
раніше цей показник становив
27,25—27,31 гривні за долар.
Відтак Національний банк України вчора підвищив офіційний курс гривні на 9 копійок —
до 27,33 гривні за долар.
На думку експертів, цього разу врятували нашу національну валюту від знецінення
насамперед експортери. Які почали активно заводити валюту
до України, аби заплатити податки. «Головна причина укріплення гривні — бюджетний
період», — стверджує начальник казначейства «Укрсоцбанку» Руслан Кравченко.
На думку експертів, серед
них найбільшу активність виявляють працівники сільського господарства, які встигли
витратити більшу частину із
16 мільярдів гривень, які були
виплачені їм щодо ПДВ наприкінці 2016 року. Тож на міжбанківському ринку аграрії
почали активніше продавати
як раніше отриману виручку,
так і нову, отриману в останні
тижні.
«Тренд до зростання долара
був остаточно зламаний наприкінці минулого тижня, — каже
старший аналітик компанії
«Альпарі» Вадим Іосуб. — Тож
гривня укріпилася до долара
на всіх сегментах валютного
ринку». Так, за минулий тиждень офіційний курс долара, що

❙ Українці, які почали панічно скуповувати долар за «різдвяним» курсом, програли.
його встановлює Національний
банк, за минулий тиждень знизився із 27,67 до 27,43 гривнi.,
або на 0,9%. Середньозважений
курс долара на міжбанківському ринку, за словами експерта, за цей час знизився із 27,72
до 27,34 гривнi. Що становить
1,4%.
Зафіксовано падіння і на
готівковому ринку. Так, середні курси купівлі-продажу
готівкової валюти знизилися із
28,09—28,92 до 27,59—28,19.
Тож курс купівлі упав на 1,8%,
а продажу — на 2,5%.

Так було і в 2015-му, і торік...
За словами Вадима Іосуба, процес, який Україна спостерігала у другій декаді січня, є
для нас певною мірою традиційним. «Зростання курсів іноземних валют на початку року стало
вже січневою традицією, якщо
судити із даних за два останні
роки», — зауважив аналітик.
Головні причини такого явища — зниження на початку року
активності експортерів, а також
активне освоєння у грудні витрат, включених до бюджету, які
не витратили раніше. «Відтак у
грудні різко зростає обсяг грошової маси, частина якої опиняється на валютному ринку»,
— констатує Вадим Іосуб.
Надалі аналітики не вбачають підстав для зростання кур-

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Підсумки результатів вітчизняного автомобільного ринку за минулий,
2016, рік принесли доволі неочікувані
результати. Попри кризу, падіння доходів пересічних українців тощо, обсяги продажу нових автомобілів зросли
на 40,9%. І нехай цифра зростання отримана завдяки низькій порівняльній
базі, тобто на основі падіння автопродажу за попередні роки, тенденція до відновлення попиту на нові автомобілі є незаперечною.
Торік продажі нових автомашин становили 65 562 одиниці. Лідерами реалізації стали компанії «Тойота», «Рено» і
«Фольксваген». У 2015 році, нагадаємо,
продано 46 546 автомобілів, а лідерами
продажів тоді були «Опель», «Лексус»,
«Мерседес-Бенц» і «Сеат».
Із жовтня минулого року повністю
припинене постачання в Україну росій-

су долара. «На міжбанківському ринку набирає обертів фактор бюджетного періоду, який
триватиме до кінця місяця», —
каже начальник казначейства
VTB Bank (Україна) Станіслав
Верхградський. Такої ж думки і представник банку «Кредит Дніпро» Олег Курінний.
«Ми прогнозуємо, що курсова
стабільність на ринку домінуватиме і впродовж наступного місяця серйозних коливань
не буде, а валютні котирування наближатимуться до показника «27,0», — вважає він.
Окрім експортерів, суттєво
підтримуватимуть курс платники податків. Наприкінці лютого — початку березня пропозицію на ринку формуватимуть
компанії, яким треба буде заплатити податок на прибуток.
«Підприємства з доходом понад 20 млн. гривень будуть
змушені заплатити до 20 лютого, у малого бізнесу термін
— до 11 березня», — нагадав
Курінний.
«І в 2015 році, і торік зростання курсу долара на початку
року змінювалося його суттєвим падінням, коли надлишок
гривневої ліквідності «розсмоктувався» і активніше почала надходити виручка від
експорту», — сказав Вадим Іосуб. За його словами, є велика
ймовірність того, що і ниніш-

ній рік не буде винятком — і долар повернеться до курсу 27,00.
«При цьому не можна відкидати і ймовірність зниження курсу долара до 26,00 гривнi», —
прогнозує аналітик.

Курс і ризики
На думку Вадима Іосуба, у
найближчій перспективі офіційний курс долара може знизитися до 27,2 гривні за долар. На
міжбанку його купуватимуть за
27,00, а курс продажу/купівлі в
обмінниках становитиме 27,1—
27,5 гривнi. Станіслав Верхградський очікує показник на
міжбанку в діапазоні 27,20—
27,30 гривнi, а Олег Курінний
— 27,25—27,35 гривнi.
При цьому вітчизняні аналітики майже одноголосно заявляють: єдина суттєва перепона для подальшого укріплення нашої національної валюти
нині є наш Національний банк!
Із початку року він продав на
міжбанківських аукціонах 233
мільйони доларів. Тож тепер
намагатиметься «відкупити»
їх назад, аби поповнити свої золотовалютні резерви. А це вже
можливість тиску на гривню.
Такої думки, зокрема, дотримується Верхградський.
«Уже найближчим часом підвищеній валютній пропозиції на
міжбанку може протистояти
НБУ із купівлею валюти, ос-

■ ГАРАЖ

На нові колеса
Українці обирають японські та європейські авто,
придивляються до електромобілів
та відмовляються від російського автопрому,
який не витримав конкуренції
ських автомобілів корпорації «АвтоВАЗ». Автосалони продають залишки
«Лад», які ще є на складі.
Експерти пояснюють таку ситуацію
значним подорожчанням виробів російського автопрому при їх сумнівній, часто анекдотичній якості. За ціною деякі

Безпосередньо впливає на стабільність української валюти і зміна курсу нової президентської адміністрації
в США. Так, після перемоги Дональда
Трампа на президентських виборах в
Америці долар уже укріпився стосовно
інших світових валют. Очікується, що
процес продовжуватиметься.
Підстави так думати — сподівання, що Трамп зменшить податки для
підприємців і збільшить державні витрати на інфраструктуру. Фіскальне
зростання призведе до того, що Федеральний резервний Фонд США збільшить розмір відсоткової ставки, щоб
протидіяти інфляції. Ціна на американські бонди після виборів зросла на
2,3%, а, як відомо, висока їх вартість
стає магнітом для притоку капіталу.
Відтак долар дорожчатиме, а гривня,
навпаки, втрачатиме свою ціну.
Ще один крок iз боку Дональда
Трампа, який може мати негативний
вплив на Україну, — реалізація програми імпортозаміщення і відмова від
купівлі за кордоном нафти, руди і металів. Такі заходи є поганими новинами для сировинних експортерів, насамперед України. Відмова американців від імпорту може спричинити колапс на світових ринках — і несе
суттєві ризики для нашої держави,
яка залежить від цін на руди, метали
та аграрну продукцію.
Негативно можуть вплинути на Україну й обіцяні Трампом торговельні
війни з Китаєм. Який, як відомо, є одним із головних імпортерів нашої продукції. Можна також говорити і про
втрату з боку інвесторів інтересу до
ринків, що розвиваються, у тому числі
й України. На користь більш дохідного
американського.

моделі «Лади» зрівнялися з автомобілями з Європи та Азії. Отже під питанням
опинилася презентація моделей «Веста»
та XRay, яку раніше планували провести навесні, а у фірмових салонах залишилися лише «Лада-Ларгус» та «легендарний» «російський джип» — «Нива».

кільки відкладений попит, за
нашими спостереженнями, вже
практично весь закритий», —
стверджує він.
Серед інших ризиків —
пріснопам’ятний так званий
«борг Януковича» у сумі 3 млрд.
доларів, судовий розгляд якого
минулого тижня розпочався у
Лондоні. Якщо ж суд ухвалить
рішення проти України, то тиск
на гривню може суттєво зрости.
Не варто забувати і про борг
у розмірі 15 мільярдів доларів
за іншими раніше взятими кредитами, які наша країна буде
змушена виплатити за період
із 2017 до 2020 року. Ця сума
практично дорівнює нинішньому золотовалютному резерву. І якщо сума резерву впаде нижче за 10 мільярдів, то це
може спричинити хвилювання
в інвесторів. Проблему може
пом’якшити програма МВФ,
але отримання траншів відбувається не за раніше затвердженим графіком. Так, торік
ми отримали від Фонду лише
мільярд доларів. ■

Таким чином, російський автопром не
зумів конкурувати в Україні після того,
як на його продукцію почали накладати ввізне мито у розмірі 14,57% та десятивідсотковий податок.
На жаль, упав і вітчизняний автопром, який, втім, уже давно був більше
мертвим, ніж живим. Торік в Україні
було вироблено 5 264 автотранспорті засоби, що на 36,5% менше, ніж у 2015
році. Із них переважають «легківки»:
4 340 штук, 603 комерційні автомобілі.
На тлі цієї жалюгідної статистики
впадає у вічі суттєве збільшення автівок на електричній тязі, що їх придбали українці: у чотири рази! Всього наші
співвітчизники придбали понад 2,5 тисячі таких авто. Судячи з усього, тенденція збережеться і надалі. Так, журнал The Economist прогнозує, що нинішнього року світовий ринок автомобілів
зросте на 3%, а електрокарів та машин iз
гібридними двигунами — у 15 разів! ■

ТЕХНОЛОГІЇ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Новітні технології дозволили чотирьом
інженерам iз команди Hooli створити в
хакерській майстерні електростанцію,
яка, подібно до справжньої, працює за
принципом Ренкіна. Це стало можливим
завдяки перемозі у столичному конкурсі
SunnyDay Challenge 2016, призовий фонд
якого дозволив придбати необхідні матеріали. Унікальність проекту полягає і
в тому, що автори ідеї не сховають свій
винахід у шухляду до появи грошовитого
покупця, а виставлять готові креслення в
iнтернеті. Для них важливо, аби темряву
у своєму будинку зміг задешево побороти кожен, хто цього бажає.

Багато світла не буває
Типова сонячна електростанція асоціюється перш за все з лискучою фотопанеллю, яку навряд чи може собі дозволити середньостатистичний домовласник.
Саме тому харківські інженери Микола
Христенко, Максим Лосєв, Юрій Карелін
та Андрій Корнієнко вирішили замінити
дорогі фотоелементи демократичнішим
дзеркалом Френкеля. У результаті колектор та пристрій, що перетворює енергію сонячних променів на електричну,
досягнув потужності 1 кВт і здатний забезпечити одночасну роботу телевізора,
холодильника й комп’ютера.
Своєю експериментальною моделлю
ентузіасти хочуть довести, що «домашній» аналог діючих на Заході сонячних
електростанцій промислового масштабу можна зібрати з недорогих і цілком
доступних матеріалів. «Пошук нового в енергетиці не завершився, — каже
Микола Христенко. — До того ж різного роду інновації з’являються не лише в
лабораторіях великих компаній, а й хакерських майстернях. Наш проект —
красномовний тому доказ».
Усе почалося з участі в конкурсі
SunnyDay Challenge 2016 київської компанії Energy Torrent, учасники якого
змагалися між собою за кращу розробку конструкції CSP-електростанції. Такі
прилади виробляють струм завдяки сонячному випромінюванню, що концентрується на порівняно невеликій поверхні. Поставлене завдання стало фактично
продовженням першого конкурсу, який
проходив два роки тому. Тоді молоді інженери отримали завдання змайструвати невеликий сонячний концентратор,
потужності якого вистачило б для заварювання кави. Наступного разу ставки
зросли. Нова установка повинна не лише
нагрівати певний об’єкт, а й самостійно
генерувати електроенергію.
Спочатку команда Hooli зазіхнула на
прилад потужністю 3 кВт на годину, але
пізніше зрозуміли, що для цього потрібно
значно більше часу. Але йдеться про базову експериментальну модель, розвивати
і посилювати яку можна фактично до нескінченності й без особливих проблем.

Домашній конструктор
Генератори, розроблені на циклі Ренкіна, завоювали широку популярність
завдяки тому, що виробляють електроенергію та генерують тепло від будь-якого джерела. Завдяки цьому унікальний
метод iз початку століття почали широко використовувати при будівництві великих сонячних електростанцій. Але
проблема в тому, що наразі важко знайти у відкритому доступі креслення та інструкції монтажу невеликих генераторів
такого класу, якими могли б скористатися всі, кому це потрібно. Харків’яни в цій
справі стали першопрохідцями й готові
поділитися своїми ідеями.
Зараз умільці завершують створення
найцікавішого елемента сонячної електростанції, що отримав назву «модуль
генерації «Святого Грааля». «Для перетворення теплової енергії сонця у механічну ми використовуємо цикл Ренкіна, — каже Микола Христенко. —
Принцип такий самий, як і на великих
електростанціях. У замкненій системі
циркулює фреон. Під впливом сонячного випромінювання він випаровується й
крутить турбіну, яка, у свою чергу, запускає електрогенератор. Потрапляючи в
конденсатор, фреон переходить у рідкий
стан, після чого цикл замикається. Тоб-
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■ АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Модуль «Святого Грааля»
Харківська команда «енергохакерів» розробила модель електростанції,
яку міг би легко зібрати і встановити будь-який домовласник
то ми працюємо над конструкцією генераторного блока від самого початку проекту.
Це складна і найцікавіша частина нашої
подальшої роботи. До нас із циклу Ренкіна отримували енергію лише у наукових
лабораторіях і на електростанціях».
Наступник кроком стане рішення
проблеми акумуляції виробленої енергії. Тобто інженерна розробка великого термоса. У цій системі також задіяна турбіна від бензинового двигуна і безколекторний електромотор. Дорогими і
рідкісними деталями харків’ян забезпечили київські колеги. Решту придбали
самі, скориставшись призовим фондом
конкурсу в 2500 доларів. Більшу частину цих коштів виділило посольство США
в Україні. Решту Чорнобильська історична майстерня, компанія «Атмосфера» і
коворкінг «Платформа».
Цінність моделі й у тому, що вона
має форму конструктора. Її елементи
використовуються окремо. Наприклад,
зібраний модуль генерації електроенергії
можна встановити у місці, де одночасно
виробляється тепло. Тобто є можливість
моделювати електростанцію на свій власний розсуд, враховуючи особливості планування будинку. Але головна ідея цієї
задумки полягає не лише в практичності
нового приладу. Інженери хочуть довести, що кожен домовласник може самостійно позбутися залежності від енергокомпаній, не витрачаючи для цього великі кошти на купiвлю дорогих джерел альтернативної енергетики.
Ще одна мета — чистий навколишній
простір. Організатор SunnyDay Challenge
Олександр Зінченко говорить, що застосування таких приладів знизить рівень
забруднення атмосфери продуктами переробки вугілля та газу в регіонах. І чим
більше людей змайструє собі за даною
технологією маленьку електростанцію,
тим здоровішим буде довкілля країни в
цілому. Свою глобальну ідею ентузіасти
хочуть реалізовувати за участю не лише
вітчизняних, а й іноземних колег, тому
після розміщення креслень в інтернеті
розраховують на співпрацю з міжнародним співтовариством. Союзниками у цій
справі Олександр Зінченко бачить також

❙ Модуль «Святого Грааля» невдовзі генеруватиме світло при допомозі сонячної енергії.
❙ Фото з сайта epravda.com.ua.
нячні батареї за 4,5 тисячі доларів. Наразі
вони покривають увесь дах будинку і є частиною вітчизняної енергосистеми. Влітку
їхньої потужності було достатньо для того,
аби «заструмити» усі домашні прилади і
навіть поділитися зайвим. Взимку ж до-

Такі прилади виробляють струм завдяки сонячному випромінюванню,
що концентрується на порівняно невеликій поверхні.
зарубіжні університети. Їхня допомога
потрібна і тому, що при всій простоті української технології зібрати такий «конструктор» досить непросто. Навіть за наявністю великого ентузіазму та інженерних знань процес займе кілька місяців.
Спростити модель учасники проекту планують при допомозі фахівців, які захочуть підтримати їхню ідею.

Сам собі сонячний енергетик
Актуальність наміру учасників конкурсу SunnyDay Challenge здешевити модель домашньої електростанції стає зрозумілою після знайомства з вартістю вже
діючих сонячних генераторів. На сьогодні
до «зеленого тарифу» на Харківщині підключилося 14 родин, які отримують електроенергію з домашніх сонячних електростанцій i продають її надлишки компанії «Харківобленерго». Фахівці вважають, що в цьому проекті брали б участь
набагато більше домовласників, якби існувала державна програма його підтримки. Самостійно ж придбати сонячну електростанцію потужністю 3 кВт сьогодні
може не кожен, бо її вартість коливається у межах 5-7 тисяч доларів.
Калькуляція тут проста. Скажімо,
харків’янин Сергій Попов, який підключився до місцевої системи «зелений тариф» якраз чотирнадцятим, придбав со-

водиться брати електроенергією ще й загальної мережі. У підсумку вартість придбаної установки родина Попових окупить
через 12 років. Правда, термін експлуатації встановлених батарей удвічі довший.

Ліхтарі, які запалює Сонце
Можливості сонячної енергії, використаної у сучасних технологіях, фактично безмежні. У цьому змогли переконатися жителі села Чепіль Балакліївського району. Там у рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»,
що реалізується за підтримки Євросоюзу
та Програми розвитку ООН, було встановлено на стовпах 14 світильників, які працюють на сонячних батареях. «Спочатку це була якась дивина, — каже сільський голова Надія Панова. — Мовляв, як
же це так — ліхтар світить без дротів. Але
потім усі звикли. Принцип роботи цього
ноу-хау простий: упродовж дня акумулятор заряджається від сонця, а з настанням
темноти лампа вмикається автоматично.
Найефективнішi світильники — в період
iз квітня по жовтень. А влітку накопиченого за день заряду вистачає на всю ніч».
Щоб встановити світильники, не потрібен електричний кабель, тому палі для
освітлення можна змонтувати у будь-якому проблемному місці. У Чепелі найскладнішим для електриків був сільський міс-

ток. Тепер у цьому куточку села так само
видно вночі, як і на інших вулицях. На
закупiвлю та монтаж ліхтарів витратили 260 тисяч гривень, з яких лише 5 відсотків — внесок місцевих жителів. Решту коштів виділили з місцевого бюджету
та міжнародні організації. Проект недешевий, але оскільки сонячні світильники дозволяють втричі зекономити загальну кількість енергії, яку використовували
традиційні вуличні світильники, то сума
виявиться не такою вже й завеликою. До
того ж термін експлуатації нових ліхтарів
— 20 років.
А жителів сусіднього села Гусарівка
завдяки ті й же міжнародній програмі порадували іншим проектом альтернативної
енергетики — тепловими насосами, що
працюють завдяки енергії землі та вітру.
Пристрій був змонтований у приміщенні місцевої амбулаторії. «Він бере холодне повітря і переробляє у теплову енергію, — каже сільський голова Юрій Дорошенко. — Тут є два наноси. Один нагріває
200 літрів води постійно, а інший працює
на опалення. Система дозволяє повністю
обігріти 102 кв. м приміщення й зекономити кошти на «комуналку». Раніше в холодну пору людей збирали в одній кімнаті,
вкривали шубами й ставили крапельниці,
бо обігрівачем могли підняти температуру до 15-16 градусів. Тепер медики задоволені, бо можуть приймати пацієнтів в усіх
теплих кабінетах».
Загальний бюджет програми ЄС/ПРООН, що реалізується на Харківщині, становить 24 мільйони євро. «У нас такий
підхід — знизу вгору, — каже координатор Галина Чала. — Спочатку йде ініціатива громадян. І якщо вона вписується в
рамки нашого проекту, то ми починаємо
співпрацю. Йдеться про чотири напрями
— енергозбереження, доступ до якісної
питної води, покращення екологічних послуг та загальний екологічний напрям». ■
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...Щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,

МИНУЛЕ І ДУМИ
Щоб ви розпитали
Мучеників, кого, коли,
За що розпинали!

Тарас Шевченко,
український пророк

■ ЧАСИ І КУМИРИ
Ніна РОМАНЮК
Волинська область

У Луцьку вже кілька років сперечаються, де поставити пам’ятник провідникові
ОУН Степану Бандері. Хтось бачить Бандеру на площі Героїв Небесної сотні біля
міського РАЦСу, а хтось — у маленькому
скверику біля вулиці його імені навпроти
прокуратури. Щоб своїм революційним
оком наглядав за нечесними на руку
прокурорами. А багато й таких, хто взагалі проти, аби такий пам’ятник у місті
був. Мовляв, не треба робити з Бандери ще одного Леніна... Та й що він узагалі зробив для України, якщо всю війну
просидів у німецькому концтаборі?.. На
останній сесії депутати міськради знову відтермінували це питання, і доля
пам’ятника Бандері в Луцьку знову зависла без відповіді.

Що робить російський цар
у поліській глибинці?
А я поставила б Бандеру на майдані, біля обласної держадміністрації. І не тільки його, а й багатьох інших українців, які виборювали нашу
незалежність.
А поки ми сперечаємося, треба нам
Бандера чи ні, на нашій землі виростають інші пам’ятники. Наприклад,
російському царю Миколі ІІ . Його
поставили в селі Оленине мого рідного
Камінь-Каширського району. Стоїть
він біля церкви. Батюшка поставив,
бо є фанатом царя. Питала у сільській раді, чи радився священик з парафіянами, бо ж церкву громада будувала і їй вирішувати, які пам’ятники
встановлювати. А що громада, коли
батюшка сказав? На церковній території він має право робити що хоче. Та
й люди були не проти...
Напередодні різдвяних свят була
на ринку у Камені-Каширському.
За прилавком кілька жіночок стали
охкати й ахкати, коли вже та війна
закінчиться «братоубійственна» і «за
що там наші діти вмирають».
— Не закінчиться доти, доки ви не
перестанете російських царів возвеличувати, — не витримала я, мимоволі
втрутившись у їхню розмову.
— Цар Микола до лику святих занесений, він за віру пострадав! — заспівали у відповідь бабці.
— До лику святих якої церкви?
Російської. А у нас начебто українська церква...

Святий Микола кривавий
Примовкли. Про кумирів не сперечаються, але... Якщо всі почнемо встановлювати пам’ятники своїм
кумирам? Комусь Сталін подобається, комусь — Ленін, навіть у Гітлера
є прихильники... І навряд чи знають
сільські жіночки, з якими мимоволі
вступила у базарну полеміку, що «великомученик Микола ІІ» геть не білим
та пухнастим увійшов в історію російську, не кажучи про українську. За
Миколи російський царизм витіснив
українську мову з усіх сфер життя українців. Із бібліотек вилучали навіть
Євангеліє в українському перекладі,
офіційно ніби дозволене Синодом. Зрозуміло, що про українську мову в церквах не йшлося. На українські кафедри призначали російських архієреїв,
а українських священиків відправляли у центральні губернії. Наслідки
цієї «кадрової політики» ми відчуваємо й досі. Якщо і через сто років після
смерті російського царату у волинському селі знаходяться фанати царя...
Бабці у поліській глибинці навряд
чи знають, що Микола ІІ своїм же народом був названий кривавим. Батюшка про це на проповідях не розкаже. І про Ходинське поле, де 14 травня 1896 року з нагоди сходження на
імператорський престол Миколи ІІ у
тисняві за безплатними харчами загинуло, тільки за офіційними даними,

❙ Відкриття меморіальної дошки гетьману Івану Виговському в Луцькому замку.

До Бога високо,
1400 осіб (ось чому й досі в Росії на великі релігійні свята кидають у натовп
якісь харчі, щоб люди за ними вбивалися, — суто російська традиція). Але
це не завадило новокоронованому цареві продовжити святкування і на цьому ж полі прийняти військовий парад, а потім відправитися на бал. А ми
дивуємося цинізму нинішньої російської влади. Є в кого повчитися.
Це з благословення «Ніколашки»
військо розстріляло беззбройну маніфестацію робітників, які 9 січня 1905
року йшли до нього з петицією і проханням поліпшити життя. Ця подія
увійшла в історію як кривава неділя.
Попри різні її тлумачення, факт залишається фактом: люди йшли до свого
царя з церковними хоругвами і попом

На Волині Миколі II поставили пам’ятник. Може,
і Януковича колись до лику святих зарахують?
Партія сказала: «Треба» — церква
відповіла: «Есть!»
Серед книжок, які давно припадають пилом на балконі і які хотіла
здати на макулатуру, надибала нещодавно на дуже цікаву — «Русское
православие: вехи истории», видану
в Москві в 1989 році, тобто ще за радянської влади. Цікаво стало, як же
совєти подавали історію РПЦ. Попри
свій атеїзм і комуністичне виховання,
радянські історики теж хворіли великоросійським шовінізмом. Починаючи від часів хрещення Русі у книзі фі-

Бабці у поліській глибинці навряд чи знають, що Микола ІІ
своїм же народом був названий кривавим. Батюшка про це
на проповідях не розкаже.
Гапоном на чолі. Сотні чи тисячі вбитих, ще більше поранених. Провокатор
Гапон після цього кривавого місива в
Петербурзі успішно втік за кордон. Ось
так «любив» цар свій народ православний. Геть як наш Янукович. Може, і
Віктора Федоровича колись до лику
святих зарахують? Надійде команда з
Москви, а тут, в Україні, є кому взятися за виконання. І будуть бабці молитися нашому «проффессору», який
постраждав «за вєру православную»,
бо він же так ревно молився у своєму
Межигір’ї, обставленому старовинними іконами та Бібліями в інтер’єрі золотих унітазів. Зважаючи на рівень затурканості нашого люду, навiть такий
розвиток подій видається не жартом.

гурує тільки єдине визначення: церква «русская», і Софія Київська теж
«русская», і князь Володимир. Хоча
Москви й Росії як такої ще в зародку
не було.
Попри те, що у СРСР церква ніби
була відділена від держави, насправді вона завжди залишалася її додатком та одним з ідеологічних інструментів, починаючи з перших років
радянської влади. І найбільше, чого
боялися комуністи — виникнення національних церков на руїнах поваленої більшовиками Російської імперії.
А українського націоналізму вони боялися як чорт ладану, тому й знищили руками вірнопідданих священнослужителів українську церкву у само-

му зародку. Ось як описують автори
монографії знищення створеної у 1923
році Української автокефальної церкви (цитую мовою оригіналу): «Провозглашение украинской автокефалии
было расчитано на то, чтобы посредством церковного сепаратизма отгородить украинский народ от братнего
русского народа, совершившего социалистическую революцию. Ключевые
позиции в УАПЦ заняли лица, враждебно настроенные к Советской власти и социалистическим преобразованиям на Украине: бывшие петлюровцы и деникинцы, члены распущеных
буржуазно-националистических партий, жандармы, полицейские и т. п.
Лидеры и активисты украинской автокефальной православной церкви
были уличены в таких противозаконных дейстивиях, как участие в контрреволюционной организации «Спілка
визволення України» (СВУ), которая
готовила вооруженное свержение Советской власти в УРСР. Узнав об этом,
рядовые верующие и лояльно настроенные священнослужители-автокефалисты потребовали созыва чрезвычайного собора (і ніхто не ставив питання
про його канонічність чи неканонічність, партія сказала: «Треба» — церква відповіла: «Есть!». — Авт.), который состоялся в Киеве в январе 1930
года. На нем УАПЦ охарактеризовали
как националистически-политическую организацию СВУ, не имеющую
права называться церковью. Поэтому,
говорилось в соборном постановлении,
чрезвычайный собор категорически
осуждает всех, кто стал причиной пре-

МИНУЛЕ І ДУМИ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 2017
США», — ще одна цитата глави РПЦ. Головне — вкотре кинути камінь у город ненависних «америкосів» і гей-Європи. Вони там геть загнили, а
ми такі моральні! Не покинули
православних братів-українців
у біді ні в Криму, ні на Донбасі.
Не пошкодували ні «Градів»,
ні «Смерчів», ні «Гвоздик» , ні
танків з артилерією. Дарма, що
лежать у руїнах міста і села Донеччини та Луганщини, дарма,
що плачуть тисячі нових сиріт
і калік. Головне — «защітілі
русскоязичноє насєлєніє». І сирійських дітей і жінок «захистили» від терористів , зрівнявши із землею сирійські міста й
поховавши під руїнами тисячі
безневинних мирних людей.
Це «по-братськи», це по-російськи.
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■ ВАНДАЛІЗМ

Мета — посварити
Зруйнований монумент загиблим
полякам спровокував чергове напруження
в українсько-польських відносинах

У своїй хаті – своя правда...

❙ Пам’ятник на честь царської родини.
тих священиків, про монашок,
яких партійні активісти топили в громадських вбиральнях.
Так відбувалося упокорення
РПЦ радянською владою.

Захищали «рускоязичних»,
«Градів» не шкодуючи
Цю владу і сьогодні хвалить
РПЦ. Патріарх Кирил нещодавно заявив, що «радянська
влада не тільки не руйнувала
христианські основи, а й навіть
розвивала їх». Ніби не в моєму селі церква стояла з вікна-

Тільки за те, що путінська
Росія і досі, як жупелом, лякає
Бандерою своїх вірнопідданих,
пам’ятники йому на українській землі треба ставити. А де
— то вже справа громади. Бо
якщо їхній цар стоїть у нашій
поліській глибинці, то що заважає нам на своїй землі вшановувати своїх героїв?
До речі, міністр закордоних
справ Польщі нещодавно закликав Україну не відзначати
у 2018 році 75-річчя УПА, бо
«в обох суспільствах немає розуміння того, чим була УПА.
Українці впевнені в тому, що
повстанці воювали в основному проти «совєтів» і трохи проти німців. Але і Волинська трагедія навряд чи невідома. Треба винести з цього урок». Чому
міністр чужої держави має вирішувати замість українців, що

а цар недалеко
вращения УАПЦ в контрреволюционную антисоветскую организацию, признает дальнейшее существование УАПЦ нецелесообразным и считает ее
ликвидированной. После собора 1930 года приходы бывшей УАПЦ возвратились в русскую православную церковь и
перешли под власть патриаршего местоблюдителя». Теж
саме сталося і з автономією Білоруської церкви, яка проіснувала на чотири роки довше, ніж
українська, до 1934.
Все не лояльне до СРСР не
мало права на життя. «Я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую
власть, откуда б оно не исходило. Пусть все заграничные и
внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что я Советской власти не враг. Я понял всю ту неправду и клевету, которой подвергается Советская власть со стороны ее
соотечественников и иностранных врагов и которую они устно и письменно распространяют по всему свету», — писав у
своєму покаянному зверненні,
надрукованому в «Известиях
ВЦИК», вигнаний із престолу
«неканонічним» собором 1923
року патріарх Тихон. Тільки
після такого покаяння влада
дозволила йому повернутися
до керівництва російською церквою. Забули святі отці, звертаючись до своєї пастви з «душещипательными словами» з
циркулярів ВЧК, про знищені
й сплюндровані радянськими
активістами храми, про вби-

ми, забитими дошками, аж до
середини 80-х! А скільки храмів було знищено взагалі! Ніби
не ця влада у 1918 розстріляла
останнього російського імператора Миколу ІІ з родиною. Зате
РПЦ канонізувала й занесла
всю царську сім’ю до лику новомучеників у 2000 році І тепер
бабці з мого Полісся моляться
за «новомученика Ніколая».
Може, за це московський патріарх і співає сьогодні осану
СРСР?
До речі, якщо хтось думає,
що у наших українських церквах звучить старослов’янська
церковна мова, помиляєтеся.
Бо ще архієрейським собором

вони думають про УПА? Тим
паче погрожувати, що коли
дійде до масового відзначення
75-ї річниці Повстанської армії, то «може статися так, що з
Польщі туди вже ніхто не приїде». Українці не розповідають
полякам, з ким боролася їхня
Армія людова і Армія крайова, хто палив українські села
за Бугом, хто терором виселяв
українців iз предковічних українських земель. Хоча їм і є
що сказати про це...
Коли в 2009 році в Луцькому замку мали встановлювати
дошку на честь гетьмана Івана
Виговського, який працював у
Луцькому суді і був намісни-

Скільки ще століть українці мають на всіх оглядатися
й питати дозволу, кого їм шанувати, а кого ні?
1961 року РПЦ було дозволено
чимало вольностей, зокрема,
дозволено практикувати переклад окремих фрагментів богослужінь з церковнослов’янської
мови на російську, чим і скористалася російська церква для
подальшої русифікації національних меншин «на просторах великого и могучего Советского Союза», про відродження
кого марить донині президент
Росії Владімір Путін і його церква. «Не дивлячись на державний атеїзм, радянське суспільство зуміло зберегти християнські корені і змогло уникнути тих згубних процесів, які
зараз відбуваються в Європі та

ком луцького старости, Міністерство культури України відмовилося погоджувати Луцькій міській раді дозвіл на її
встановлення. Бо проти виступили посольства Росії, Польщі
і... Литви. У них свої рахунки з
нашим гетьманом, хоч пройшло вже 353 роки, відтоді як
Івана Виговського за підтримку антипольських козацьких
виступів поляки засудили до
розстрілу без суду і слідства.
То скільки ще століть українці мають на всіх оглядатися й
питати дозволу, кого їм шанувати, а кого ні? А дошку луцька влада встановила. Без дозволу і без погоджень. ■

❙ Зруйнований меморіал польським жертвам Гути Пеняцької.
Дар’я БАВЗАЛУК
Зруйнований пам’ятний
знак загиблим внаслідок
трагічних подій 1944 року
полякам у Гуті Пеняцькій
на Львівщині відновлять. У
цьому запевнив заступник
голови Львівської обласної
ради Володимир Гірняк. За
його словами, на черговому
засіданні сесії облради однозначно буде ухвалено рішення щодо акту вандалізму та
відновлення монумента.
«Спільно з польською
стороною будемо працювати над механізмом відновлення пам’ятника. Чи вдасться це зробити до 28 лютого — дня, коли сюди вшанувати жертв традиційно
з’їжджається громада, не
впевнений. Водночас маємо
звернути увагу і на українські монументи, зруйновані
на території Польщі. А такі
факти, на жаль, також є. Ми
проаналізували, що почерк
такий самий, як на нашій,
так і на польській стороні»,
— розповів Володимир Гірняк.
На переконання пана Гірняка, вандалізм у Гуті Пеняцькій організували сили, зацікавлені в погіршенні взаємин між Україною та Польщею. Він також наголосив,
що версія про те, що могилу
поляків зруйнували місцеві
мешканці, не витримує жодної критики.
«Те, що видно тут, на
місці, що вчинено вандалами, зробити кувалдою однозначно неможливо. Усе більше вказує на вибух. І це зробили певні сили, які не хо-

чуть українсько-польського
порозуміння», — зазначив
заступник голови облради
під час поїздки на місце злочину.
У повідомленні пресслужби Львівської облради наголошується, що станом на початок цього тижня
з надгробків уже стерли фарбу, проте монумент потребує
серйозної реконструкції.
Нагадаємо, вранці, 10
січня, у Бродівський відділ поліції надійшла інформація про те, що в селі
Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак загиблим
внаслідок трагічних подій
1944 року полякам. Частину
надгробків розбили вщент, а
частину розмалювали в синьо-жовті та червоно-чорні
кольори, залишили також
надписи.
Підозри викликає те, що
інформація про вандалізм
з’явилася першою на російських інформаційних сайтах
ще 9 січня — до того, як про
це дізналися в селі. Після
огляду місця події в поліції
зазначили, що із залишених надписів можна зробити висновок, що їхній автор
не знав української мови.
Як стало відомо «УМ»,
посол Польщі в Україні
уже скерував дипломатичну ноту до МЗС України через зруйнований пам’ятник
у Гуті Пеняцькій, а поліція
відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (порушення
рівноправності
громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) ККУ. ■

❙ Таким був пам’ятник у Гуті Пеняцькій до руйнування.
❙ Його спорудили у 2005 році.

10

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ МИ — ДЛЯ НИХ

Українське іномовлення:
гучний бум або тихий пшик
Наскільки ефективно наша країна створює собі позитивний імідж за кордоном
Артур ГОР

У сiчнi виповнився рік з того моменту, як в Україні дiє закон про
систему іномовлення. Лише на другому році військового конфлікту на Донбасі уряд вирішив створити свій інформаційний ресурс,
який міг би змагатися з російським пропагандистським лобі в Європі та світі. Як зазначається в тексті закону, мета іномовлення —
«захист національних інтересів України за кордоном, формування
та підтримка позитивного іміджу нашої країни у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні». Яким
вийшло українське іномовлення та скільки бюджетних коштів йде
на його підтримку, розбирався «Апостроф».

Грошей немає
Міністерству інформаційної політики так кортіло якнайшвидше запустити телеканал, орієнтований на іноземного глядача, що проект стартував уже 1 жовтня 2015 року,
тобто до прийняття депутатами самого закону про систему
іномовлення. Канал створили
на базі телеканалів УТР і БТБ
і назвали його UA TV. Правда,
спочатку міністр інформполітики Юрій Стець планував назвати його Ukraine Tomorrow на
противагу російському каналу
іномовлення Russia Today. «У
нас є майбутнє, а у них — тільки сьогодні», — аргументував Стець. Але виявилося, що
бренд Ukraine Tomorrow уже
забронювала Group DF Дмитра
Фірташа, тому від ідеї медійного тролінгу росіян довелося відмовитися.
Зараз UA TV можна побачити на власному каналі youtube
і кабельних мережах Молдови, Словенії, Болгарії, Ізраїлю, Азербайджану, Грузії та
країн Балтії. Усього було укладено 58 договорів iз кабельними операторами.Також сигнал передають три супутники:
GALAXY 19, який покриває
територію США, Канади, Мексики, AZERSPACE-1, що забезпечує мовлення на Туреччину і
арабські країни, а також AMOS
3 для Східної Європи. А от для
телеглядачів Західної та Центральної Європи канал не є таким доступним, хоча саме на
цій території формується санкційна політика щодо Росії. Не
в останню чергу вона пов’язана
з громадською думкою простих
європейців, які дивляться телевізор. Серед європейських кабельників канал транслюється тільки в мережах Данії та
Польщі.
У Мініформполітики кажуть, що така ситуація склалася через нестачу фінансування. «Фінансування іномовлення в цьому році було нульовим.
Гроші виділені тільки на 2017
рік. Тому нам було складно реалізовувати поставлені завдання», — пояснив «Апострофу»
заступник міністра Артем Біденко.
Гроші довелося вичавлювати з УТР і «Укрінформу», які
разом із каналом UA TV входять в один державний медіахолдинг «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Тому для того, щоб охопити сигналом Західну і Центральну Європу, було прийнято рішення
піти шляхом поширення кон-

тенту через Smart TV.
«Ми пишаємося договором
із «Картина ТВ», це одна з трьох найбільших світових ОТТплатформ. Завдяки їм нас може
дивитися українська діаспора в
Німеччині, Ірландії, Британії,
Фінляндії, оскільки супутники
не закривають ці країни. Фактично в будь-якій точці світу
можна дивитися канал іномовлення, маючи Smart TV», — додав Артем Біденко.
Однак у бюджеті 2017 року
парламентарії заклали гроші на розвиток іномовлення.
За словами Біденка, це 100
мільйонів гривень. «На ці гроші реально взяти новий супутник Hotbird, який допоможе
закрити Центральну і Західну
Європу, зробити нову студію,
створити англомовну редакцію. Плюс, ми залучаємо донорські кошти, звертаємося
до міжнародних організацій,
постійно працюємо з посольствами інших країн і просимо
їх про допомогу. Але більша
частина грошей піде на забезпечення зарплат людям», —
пояснив заступник міністра.

Інформаційний ефект
Але навіть якщо UA TV має
скромні, за медійними мірками, бюджети (російський
Russia Today виїдає з федерального бюджету близько 300
мільйонів доларів щорічно), все
одно постає питання витрачан-

❙ Державний канал іномовлення через слабку картинку та контент поки що більше нагадує радіо,
❙ а не телебачення.
❙ Фото: flickr/Steven Rindner.
в мережі дивилося не більше
10 глядачів, а іноді, протягом
дня, цей показник дорівнював
одній людині, і ця людина була
журналістом «Апострофа».
«Канал іномовлення не орієнтований на youtube-аудиторію.
І, в принципі, жоден телеканал
не орієнтований на youtube-аудиторію, адже люди дивляться канали все ж таки у телевізорі», — парирує Артем Біденко.
Однак аудиторія, наприклад, Al Jazeera English, який
фактично є в одній новинній
ніші з українським іномовником, в цей же час становила
близько тисячі глядачів.
За словами медіа-експерта
Наталії Лігачової, у такій низь-

рофу» Лігачова.
Крім того, за словами Лігачової, Мінінформполітики надто передчасно відмовилося від
ідеї співпраці з приватними
іномовниками. Нагадаємо, що
з 2014 року для іноземної аудиторії розпочав мовлення телеканал Ukraine Today, який входить до холдингу «1+1 Media».
Однак навесні канал закрився, а з 1 січня 2017 року припиняє роботу і сайт проекту. З огляду на економічну ситуацію в
країні, підтримувати проект,
який має винятково соціальний характер, а держава водночас демонструє нульову зацікавленість в його існуванні,
для нас неможливо», — зазначив гендиректор «1+1 Media»

Державне іномовлення розвивається, але потрібен ще досить тривалий час для
того, щоб воно вийшло на прийнятний формат для просунутого глядача. Поки там
дуже слабка картинка, канал більше нагадує радіо, а не телебачення.
ня цих коштів, адже інформаційний ефект від нашого іномовлення у світі поки незрозумілий. У Мінінформполітики
відзначають, що спеціальних
досліджень на цю тему не проводили, оскільки все зновутаки впирається у гроші. «Але
якщо говорити про Латвію, то
щомісячні ефірні довідки показують, що в цій країні протягом
кожного місяця 20 тисяч глядачів хоча б раз включили телеканал і дивилися його більше двох
хвилин. Ясна річ, що є феномен
перемикання каналів, але я думаю, що з 20 тисяч мінімум 5
реально дивляться новини з України. І це лише в Латвії», — говорить Артем Біденко.
Що стосується аудиторії іномовлення на каналі в Youtube,
то на момент написання цього матеріалу нашого мовника

кій кількості переглядів немає
нічого дивного, адже контент
UA TV досить слабкий. «На даному етапі маємо те, що маємо.
Державне іномовлення розвивається, але потрібен ще досить
тривалий час для того, щоб воно
вийшло на прийнятний формат
для просунутого глядача. Поки
там дуже слабка картинка, канал більше нагадує радіо, а не
телебачення. Але це не означає, що не потрібно нічого робити для того, щоб не тільки
протистояти Russia Тoday та
іншим російським проектам, а
й просто доносити інформацію
про Україну в різні куточки світу. Потрібно розуміти, що можливості України в цьому сенсі
обмежені, але бажання давати
світу якомога більше інформації про нашу країну не може не
вітатися», — розповіла «Апост-

Олександр Ткаченко.
«Не можна було відкидати
те, що було раніше, — запевняє Наталія Лігачова. — Якщо
УТР дійсно не витримував ніякої критики і канал потрібно
було або закривати, або жорстко реформувати, то відмова
співпраці Мінінформполітики з Ukraine Today, яке створювалося зусиллями холдингу
Коломойського «1+1 Media», в
значній мірі була помилкою.
Думаю, що можна було знайти
можливості для того, щоб використовувати приватні й державні гроші».
Утім екс-гендиректор НТКУ
Зураб Аласанія вважає, що навіть державно-приватне партнерство не створило б у короткі терміни якісний український міжнародний телеканал.
«Жоден з українських теле-

каналів не виробляє міжнародний контент і не здатний працювати у світовому масштабі.
У наших каналів просто немає
новинних кореспондентських
пунктів у світі. Пара «сплячих» корпунктів є у «Інтера»
— і все. Фактично «міжнародки» в Україні взагалі не існує,
ні для того, щоб пояснювати
українцям, що відбувається у
світі, ні, тим більше, для того,
щоб впливати на світ. Може,
спочатку донесемо об’єктивну
інформацію про Україну, куди
це необхідно в першу чергу: в
Крим та Донбас. Давайте спробуємо мовити там і вважати це
іномовленням. Певно, цим має
займатися Мінінформполітики, але, на мою думку, це нездійсненна мрія. Якщо там
російськомовна
аудиторія,
отже, слід робити канал російською мовою. Але, якщо міністерство робитиме канал російською мовою, будуть великі
проблеми з громадською думкою», — пояснив «Апострофу»
Аласанія.
Експерт додав, що надією
українського іномовлення може стати не канал, а державне
інформаційне агентство «Укрінформ», яке вже є доступним
англійською, французькою, іспанською, німецькою та китайською мовами. «Укрінформ»
працює досить непогано і схоже, що він зможе стати локомотивом у мультимедійному холдингу, і навіть з часом витягне телебачення. Інша річ, що я
не впевнений в ролі телебачення як такого та його майбутньому потенціалі. Ми ж розуміємо,
що в сучасному світі воно скоро
вимре. Але в Україні цей процес затягнеться. Мусимо шукати інші шляхи, і, судячи з досвіду «Укрінформу», їх знаходять. Отже, успіх є можливим»,
— резюмував Аласанія.■

IСТОРIЯ
Тетяна ШЕПТИЦЬКА

Процес відкриття правди про биківнянські поховання був довготривалий у часі та
непростий з огляду на послідовний спротив радянської влади. Розтягнувшись на
кілька десятиліть, він акумулював і перші публікації, зокрема, в діаспорі щодо
«Великого терору» в Україні, і намагання
шістдесятників дошукатися хоч якоїсь
інформації про жертв сталінського беззаконня, і громадську ініціативу пізнішого часу щодо належного пошанування
людей, рештки яких знаходили у Биківнянському лісі, і спроби журналістських
розслідувань, присвячених періоду політичних репресій у Києві. Усі ці складові
фактично уможливили глобальні зрушення у питанні Биківнянської трагедії,
котрі підсумувало рішення урядової комісії 1989 року, члени якої засвідчили,
що рештки тисяч громадян, знайдені у
Биківнянському лісі, належать жертвам
масових політичних репресій 1937—
1941 років. Звісно, що такому рішенню
посприяла й сама суспільно-політична
атмосфера того часу, позначена переосмисленням минулого, прагненням подолати наслідки тоталітаризму й розбудовуванням життя на засадах демократії та
відкритості.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 2017
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■ ТРАГЕДІЯ

Архіпелаг Биківня
Першим про місце розправи НКВДистів над непокірними поблизу Києва написав
журналіст Сергій Кисельов

«У війну німці тут нікого ні стріляли...»
Одним із тих достойників, наполегливих активістів, котрі вимагали від радянської влади правди, виваженого дослідження
цієї трагічної сторінки української історії,
був киянин Сергій Кисельов (05.02.1954 —
11.12.2006) — журналіст і письменник.
Родинне оточення Сергія Володимировича (батько Володимир — знаний прозаїк і
журналіст, брат Леонід — яскравий і відомий поет) не лише посприяло розвитку його творчих здібностей, а й сформувало чітку громадянську позицію, зацікавленість київською тематикою. Закінчивши Київський педагогічний інститут,
він трохи повчителював, але згодом повністю перейшов у журналістику. Перелік
засобів масової інформації, в яких працював Сергій Кисельов, засвідчує як його
професійний рівень, так і долученість до
обговорення найактуальніших, найболючіших проблем тогочасного українського
суспільства.
У журналістській біографії Сергія Кисельова фігурує робота на таких потужних
і впливових радіостанціях, як «Свобода»
і «Німецька хвиля». Журнал «Людина і
світ», «Літературна газета», де друкували його статті, — видання, які наприкінці
1980-х — початку 1990-х мали не лише потужні наклади, а й оприлюднювали важливі суспільно-політичні матеріали, найсвіжішу інформацію з поточного життя.
Першою публікацією у радянській
пресі про поховання жертв політичних
репресій 1937-1941 років у Биківнянському лісі якраз і стала стаття Сергія Кисельова «Таємниця Биківнянського лісу», розміщена 30 листопада 1988 року в «Літературній газеті». Вона прикметна з кількох
посутніх моментів: по-перше, під великий сумнів ставилася радянська парадигма про поховання у Биківні «радянських
воїнів, партизанiв, підпільників, мирних
громадян, замучених фашистськими окупантами»; по-друге, на всесоюзному рівні
озвучувалась альтернативна версія щодо
знайдених у лісі рештків людей; по-третє,
були зафіксовані усні свідчення місцевих мешканців, важливі для подальшого
з’ясування обставин функціонування колишньої спецділянки НКВС УРСР у Биківнянському лісі.
Зокрема, подаються спогади мешканця селища Биківня П. Куковенка щодо
зовнішнього вигляду цього секретного
об’єкта, які з часом стали вже хрестоматійними: «Паркан зелений поставили в лісі у
1936 році. Метри два з половиною — три.
Дошки — внапусток, жодної щілинки. Хто
його будував — не знаю, мешканців села
не залучали. У війну німці тут нікого ні
стріляли й трупи не звозили. Ми бачили й
чули. Знали ми про Бабин Яр! Трупи возили до війни. Ми ходили біля паркану часто,
й гриби збирати, й корів пасти, й на озеро
Рибне — купатися. Вночі, коли вантажівки з трупами приїжджали, в них там лампи горіли. Але, мабуть, від акумуляторів,
тому що дроти туди не йшли — ні електричні, ні телефонні».

❙ Масові поховання у Биківні — нагадування про розмах сталінських репресій.
❙ Фото з сайта dw.com.
Інформація вийшла за межі СРСР
Енергійний, послідовний і небайдужий Сергій Кисельов не полишав тему
биківнянських поховань і у подальшому, уважно слідкуючи за роботою урядової комісії, а також слідчої групи Київської міської прокуратури. Його публікація від 5 квітня 1989 року так само у «Літературній газеті» зафіксувала моральну
перемогу журналіста та зацікавленої громадськості, адже офіційні органи визнали, що у лісі під Биківнею поховані жертви сталінських репресій. У цій невеличкій
статті Сергій Кисельов оприлюднив перші
встановлені прізвища 14 незаконно репресованих мешканців у Києві та області,
стандартно звинувачених у контрреволюційній, диверсійно-терористичній діяль-

Київ», «Культура і життя», продовжили
інформувати українську спільноту про віднайдені факти, речі з Биківнянських могил, причини політичних репресій 1930х — 1940-х, обставини загибелі встановлених жертв. На підставі цих матеріалів
С. Кисельов 12 жовтня 1990 звернувся до
прокурора УРСР Михайла Потебенька
iз вимогою довести розслідування Биківнянської справи до логічного та юридичного завершення, з’ясувати, хто брав участь
у знищенні громадян, виносив смертні вироки, розстрілював у в’язницях. Думається, що його постійні нагадування владі про
обов’язок перед биківнянськими жертвами вкупі з листами та запитами родичів
репресованих, представників громадських
організацій змусили Генеральну прокура-

«Паркан зелений поставили в лісі у 1936 році. Метри два з
половиною — три. Дошки — внапусток, жодної щілинки. Хто його
будував — не знаю, мешканців села не залучали. У війну німці тут
нікого ні стріляли й трупи не звозили. Ми бачили й чули. Знали ми
про Бабин Яр! Трупи возили до війни».
ності та шпигунстві. Також iз посиланням
на співробітників слідчої групи прозвучала чітка атрибутація спецділянки у кілька
гектарів за органами НКВС та вказувалось
одне із місць розстрілів — колишній Жовтневий палац у Києві.
Зрозуміло, що подібна «сміливість»
слідчих була зумовлена суспільно-психологічними зрушеннями в суспільстві, проголошеною політикою «гласності та перебудови», тиском громадськості, яка не дозволяла вчергове змовчати або сфальсифікувати інформацію про Биківнянську трагедію.
Проте реакційні тенденції так само не втрачали свої сили, комуністична влада неохоче
визнавала свої злочини, що, вочевидь, дало
підстави Сергію Кисельову до висловлення
певних застережень: «...схоже, що все таємне, пов’язане з архіпелагом Биківня, стане
явним. Однак насторожує, що величне торжество відновлення історичної та юридичної справедливості може бути знову затьмарене недомовками. Уже лунають керівні голоси, що рекомендують згорнути слідство,
щоб не доводити його до ексгумації биківнянських поховань, до повного з’ясування
обставин, які можуть відкритися у результаті цих розкопок».
Інші статті журналіста, опубліковані
у газетах «Літературна газета», «Вечірній

туру зрештою поставити офіційну крапку
в цій справі. Щоправда, чекати довелось
фактично аж до 2001 року, та й не на всі
запитання були отримані відповіді.
Ще однієї великою заслугою Сергія
Кисельова можна вважати публікацію у
журналі «Сучасність», адже інформація
про місце масових поховань сталінського терору в Биківнянському лісі вийшла
за межі СРСР. Від попередніх спроб представників української діаспори розповісти
про злочини НКВС у Києві минуло майже
сорок років.

Досі встановлюють імена жертв
сталінських репресій
За часів Сергія Кисельова, попри його
наполегливі старання, правда про Биківню лише почала пробиватися крізь мури
тоталітаризму. Журналіст чітко визначив умови, за яких можливе повноцінне
відкриття таємниць минулого і, як наслідок, духовне очищення та оздоровлення
українського народу: «І все ж ми знаємо
не всю правду про Биківню. Вона не буде
повною до того часу, поки не відкриються
всі надсекретні архіви, і ми поіменно не назвемо тих, хто похований у Биківнянському лісі, на Лук’янівському кладовищі, на
всіх інших островах гігантського архіпела-

❙ Сергій Кисельов.
гу «Биківня». Поки від громадськостi будуть приховувати, що в Биківні поряд з останками радянських громадян є останки
польських військовослужбовців і цивільних осіб, про що свідчать (повідомляю як
очевидець, який був присутній при ексгумації) вилучені з кількох поховань численні елементи воєнної амуніції [...], цивільне жіноче й чоловіче взуття, зубні щітки,
мильниці й багато інших предметів [...]».
Закономірні вимоги відкрити архіви
та здійснити десталінізацію, закцентовані
Сергієм Кисельовим, повноцінно реалізуються вже в наступні після написання статей роки, а робота зi встановлення усіх імен
жертв сталінських репресій, похованих у
Биківнянському лісі, триває досі.
Сергій Кисельов як обдарований автор
цікавився тими проблемами, що хвилювали його сучасників. Його репортажі, замітки, аналітичні матеріали завжди викликали жвавий інтерес, незалежно стосувались
вони чи свободи слова, чи корупції у владних ешелонах, чи українського минулого.
В історії пошуків правди про Биківнянські могили публікації Сергія Кисельова завжди посідатимуть осібне місце, адже їх вирізняють не лише відчутна емоційна складова, небайдужість самого журналіста, а й
по-своєму унікальні відомості, які йому вдалось зібрати й зафіксувати наприкінці 1980х — початку 1990-х років. У пам’яті людей,
яким болить Биківнянська трагедія, ім’я
Сергія Кисельова назавжди зафіксоване у
колі тих затятих сміливців, які домоглися зруйнування завіси мовчання та поклали початок подальших ґрунтовних досліджень цього скорботного місця. ■
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■ ЧАС «Т»

Оживають звірі
До Києва завітає Черкаський академічний театр ляльок і не лише
Вікторія КОТЕНОК
Історія Черкаського театру
ляльок налічує вже понад 50
років і більше 160 постановок.
Його сьогоднішні керівники —
директор Любов Величко та художній керівник Ярослав Грушецький — за останні роки зробили заклад доволі популярним
та пізнаваним: із провінційного закутку перетворили театр на неформальний культурний осередок міста. Колектив
є учасником численних міжнародних фестивалів, а головний
художник театру Каріна Чепурна 2011 року стала відкриттям і фаворитом Всеукраїнської
виставки художників-сценографів театру ляльок. У жовтні
2016-го на ІV Всеукраїнському
фестивалі театру ляльок «Лялькова веселка», що проходив у
Запоріжжі, за містичну казку
«Чарівна скрипочка» Ярослава Грушецького колектив був
відзначений одразу в чотирьох
номінаціях: «Краща вистава»,
«Краще художнє оформлення»,
«Глядацька симпатія» і «За виконавську майстерність».
Окрім «Чарівної скрипочки»,
столичній публіці черкасці представлять упродовж двох днів —
28 і 29 січня — ще 5 вистав для
дітей (від трьох рочків) та одну
— для дорослого глядача. Найменші зможуть поринути у пригоди разом iз героями казок «Лисичка, Котик та Півник», «Ба-

❙ «Бабуся і Ведмідь».
❙ Фото надане Черкаським театром ляльок.

❙ «Йшла собака через міст».
буся і Ведмідь», «Йшла собака
через міст», «Таємниця лялькового дому» та «Один день з життя
тітоньки Марини». А їхнi батьки
матимуть змогу побачити оригінальне перепрочитання відомого
твору Івана Котляревського «Наталка Полтавка». Хто сказав, що
українська п’єса ХІХ століття не
європейська, не сучасна? — Творці вистави упевнені: «Навпаки.
Для нашої «Наталки» музику
писав синьйор Джузеппе Верді,
разом із Rammstein... Спроба побачити і прочитати те, що зазвичай не бачилось і не читалось. Це
може вас налякати, розсмішити,
змусити вас піти з великою кількістю питань, а може, з новими
відповідями».

Олена ШАПІРО, мистецтвознавець

У Музеї Івана Гончара у Києві у січневі дні
на виставці «Ремісія» показували колекцію хатніх ікон. Глядачам відкрилася хроніка сумних подій радянських часів —твори
іконопису XVI-XIX cт. ст. із фондів музею,
що зазнали гірких наслідків атеїстичної
пропоганди.
Взірці сакральної народної творчості є
свідками бездуховності доби СРСР — як
зазначають музейники, цим пошкодженним іконам «затирали вуста, виколювали
очі, сікли руки й лики,навіть і сам час точив єство ікон». Проте ці драматичні колізії
ще раз підтверджують думку про живе
сприйняття ікони — провідника Божества. Завдячуючи небайдужому ставленню
музейників, які долучилися до створення
колекції, та зусиллям реставраторів, шедеври народного хатнього іконопису представлені сьогодні нашій увазі.
Дослідники українського сакрального мистецтва погоджуються, що хатня ікона є надзвичайно цікавим явищем, адже, роздивляючись ці взірці,
можна скласти уявлення про духовне,
культурне і побутове життя наших пращурів. Народний іконопис має своєрідну виразну і оригінальну мову.
Зображення на домашніх іконах певною мірою перегукуються з поширеними в давнину повір’ями, які Павло Чудинський зібрав у книзі «Ангели на сходах неба». За народними уявленнями,
«небо уявляють планетою, схожою на
землю: кольору воно ясно-світлого, вогненного. Небо створив Бог для мешкання свого разом з ангелами. Поміж небом і
землею начебто якась завіса — хмари, що
створені Богом для того, щоб собою затуляти нас від неба: інакше воно б спалило
всіх, хто на землі, і навіть саму землю...
Веселка — це шлях, по котрому ангели
сходять з неба для набирання дощу. Райдугу народ називає веселкою, бо від її сонячних променів прояснюється (робиться веселим) небокрай, котрий доти був затулений хмарами і нагонив смуток».

Гастролі відбудуться в рамках
Всеукраїнського проекту «Лялькова родина єднає країну», ціллю
якого є популяризація мистецтва театру ляльок, культурне і
духовне виховання дітей різних
вікових категорій, презентація
кращих вистав провідних професійних театрів ляльок України. Його засновниками є Київський академічний театр ляльок і
Всеукраїнська ГО «Unima-Україна». Кожного місяця в рамках
проекту до столиці запрошуються з кращими виставами одиндва театри з регіонів країни. Перевага надається постановкам за
п’єсами класиків української літератури та за мотивами народного фольклору.

— Започатковуючи проект
«Лялькова родина єднає країну», наш театр як один iз провідних професійних театрів ляльок України прагне створити
умови для об’єднання лялькарів країни у велику родину,
якою, власне, ми завжди є, яку
підтримуємо, плекаємо — кожен iз нас у своєму місті, регіоні, театрі, майстерні, кабінеті, сцені, — розповідає Ірина
Чернікова, директор Київського академічного театру ляльок.
— А завдяки чудовому, виразному, неповторному світу театру ляльок сприяти духовному
відродженню, культурному вихованню дітей України. Ми хочемо представити нашим глядачам цілий спектр різноманітних вистав театрів ляльок, які
можна вважати «золотим фондом» лялькового мистецтва
України. Це унікальна можливість не лише для глядачів
переглянути неповторні спектаклі, що йдуть на сценах театрів ляльок інших міст України, а й для професіоналів.

Адже наш театр перетворюється на таку собі творчу майстерню, лабораторію для обміну досвідом, поширення інформації,
зараження своїм натхненням
та завзятістю. А цього лялькарям України (сміється) точно
не позичати. Творча співпраця
— це завжди розвиток, це завжди рішучі кроки вперед».
У рамках проекту на сцені
Академічного театру ляльок
вже відбулися гастролі Закарпатського, Полтавського і Житомирського театрів ляльок.
У лютому очікують на гостей
з Чернігова і Харкова. Далі заплановані покази вистав театрів
iз Тернополя, Хмельницька, Івано-Франківська, Львова, Херсона, Кропивницького і Рівного. А
завершиться проект святкуванням 90-річчя від дня заснування
Київського академічного театру
ляльок, яке відбудеться на початку осені. До цієї події колектив планує випустити прем’єру
за одним із творів знаного українського класика для дорослої публіки. ■

■ ДУХОВНІСТЬ

Святі мученики знову
страждали за Христа...
Близько тисячі хатніх ікон зберігають у Музеї Івана Гончара
Досліджуючи техніку хатньої ікони,
кандидат мистецтвознавства Олена Осадча в статті «Технологічні особливості написання української народної (хатньої)
ікони» зауважує: «Сільські ремісники
часто самі готували олійну фарбу із сухих пігментів, доводили до дрібнотертої консистенції, розчиняли на оліфі,
яку самі варили. Інколи поверхню ікон
покривали розведеним клеєм або лаком.
Розпис народних ікон і скринь не відрізнявся за технологією… Для народного іконопису технологія левкасу, який
застосувався для ґрунтування поверхні
дошки за канонічними вимогами, була
надто складною та трудомісткою. Нашарування левкасу потребувало багато
часу, якого у богомазів не було, адже необхідною умовою поширення народної
ікони, яку писали переважно для простого народу, була її дешевизна.
Народні ікони коштували дешево,
тож писати їх доводилося нашвидкуруч, аби хоч трохи заробити... Народні
малярі рідко переймалися тим, на якій
дошці краще писати. Вони не замислювалися над тим, як ікона зберігатиметься». Всі цінні зразки, що зберігаються
сьогодні у музеях та приватних збірках,
заради свого подальшого життя гостро
потребують втручання реставраторів,
аби наші нащадки мали можливість милуватися на святі лики, написані талановитими богомазами.
Музейники мають конкретну мету:
збергіти ікону для прийдешніх поколінь, тому і звертаються до професійних реставраторів з проханням зроби-

ти консервацію та реставрацію. На думку Тетяни Пошивайло, заступниці генерального директора Національного
центру народної культури «Музею Івана
Гончара», реставрація є продовженням
життя.«Наш фонд іконопису має чудові
взірці хатньої ікони — за радянських
часiв це явище вважалося «не мистецтвом». Іван Макарович Гончар зрозумів,
що зникає цілий пласт культури, та почав збирати ці ікони. Іван Петрович Гончар та Ніна Матвієнко вкладали в ікони
свої кошти, а деякі святі образи нашому музею просто подарували: отже, сьогодні маємо близько тисячі ікон. Додам,
що особливість хатньої ікони в тому, що
вона не є канонічною — її створювали богомази, які ходили від села до села, отримуючи замовлення. Цікаво, що інколи люди просили:«намалюйте мені Богородицю, щоб вона була схожою на мою
маму», або «Святого Миколая зробіть —
як мого дідуся». Унікальність хатнього
іконопису полягає в тому, що він має
конкретні портретні риси українців того
часу.
А найголовніше: саме неканонічність
ікони, яку створювале народні майстри, породила особливий тип сюжетів.
До прикладу, згадаємо «Недремне Око»:
майстер зображує сон про долю Спасителя. Він тілом спочиває у гробі й одночасно перемагає смерть як Бог. Перед сплячим Немовлям Христом бачимо низку
символів: 30 срiбняків, за які Іуда продав Сина Божого, гральні кістки, якими кидали жереб за ризи Христа, півня
який подав голос після трикратної зради

❙ Домашні ікони — духовність, культура
❙ й історія народу.
❙ Фото з архіву музею.
апостола Петра, місце страти та страждання Сина Божого — Голгофу, та водночас ми бачимо квіти як символ раю».
«Назва «Реміся» запозичена нами з
медичної термінологія, — пояснює Тетяна Пошивайло, — адже ми бачимо,
як пошкоджені невір’ям ікони повертаються до свієї одвічної одухотвореної
місії — налаштовувати людину на молитовний стан. Як це не прикро, у безбожні радянські часи ікони спалювали,
розстрілювали, виколювали очі. Виходило так, наче Святі мученики, які зображені на дошках, знову страждали за
Христа... Так було в післяреволюційні
20-30 роки, і протягом всієї історії СРСР
продовжувалася ця боротьба. На виставці ми бачимо приклади, коли поруйновано «тіло ікони» — десь немає фарбового шару, весь лик або очі пошкоджені,
але перед кожним святим образом відчуваємо що духовна сила ікони — залишилася».■

XVІІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2016»
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■ НОМІНАНТ

Костянтин РОДИК

Мішель Онфре — сучасний французький філософ.
Настільки відомий, що Франція допомагає зарубіжним видавцям його перекладати. Чим і скористалося
київське видавництво «Ніка-Центр» уже вдруге (2010го вийшла книжка М.Онфре «Трактат атеології. Фізика
метафізики»).
М.Онфре написав три
десятки книжок із різних
філософських проблем,
а тоді вирішив пунктирно викласти їх в одній,
котра й називається однозначно-прозоро: «Сила
життя. Гедоністичний
маніфест». У передньому слові перекладач Андрій Рєпа розмірковує над
природою маніфесту: «Це
політичний і поетичний
текст». Про те, що ефективна політика завжди
паразитує на поетиці, переконливо писав багато
хто. Дивіться, бодай, останню книжку Дмитра
Корчинського «Сяючий
шлях» (К.: Самміт-Книга, 2016) з його максимою
«стиль важливіший за
надої».
Сам М.Онфре ставить
попереду філософію, вважаючи поезію її найближчим мисленнєвим «родичем», бо обидві є такі собі
детектори прозрінь. А вже
потім на них западає політика, що втямила: «Абстракції, якщо вживати
їх за рецептом, мають неабиякий терапевтичний
ефект» (Д.Корчинський).
Це все до того, що «Гедоністичний маніфест» —
текст цілком поетичний;
тобто надається на ефектне принагідне цитування,
а відтак і навіювання.
Далі аналізуючи стру-

ктуру маніфесту, А. Рєпа виділяє три головні
складові: «Критика, мобілізація, віра». Критика, ясна річ, — справа
відомо чия: «Хто наважиться бути настільки
нахабним і підступним,
щоб засумніватися або
заперечити? Хто аж настільки самовпевнений і
зарозумілий, щоб вимагати від Бога звіту «за пророблену роботу»? Якщо це
не філософ. Та й то, якщо
він гідний цієї назви».
Відтак, ясно, хто винен
у нинішніх «цивілізаційних сутінках» — не політики, злі клоуни, котрі
демонструють лише «терористичне використання авторитетів», а оті
негідні філософи, що «загортають хворобливість
у респектабельні думки...
й активно напускають
словесного туману».
Ті, що зневажають реальне людське тіло й підносять ірреальний дух;
співці страждання, упокорення, смерті. Від самого Платона — до самого
Геґеля, «дилера аскетичного ідеалу», за класичними «Лекціями з історії
філософії» котрого по досі
вчать студентів («годі собі
уявити всю шкоду, яку заподіяв для філософської історіографії цей гегелівський пам’ятник пихи,

■ СОФІЯ: КОРОТКІ СПИСКИ
Далі публікуємо шорт-листи Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року’2016» — по сім найподієвіших книжок
сезону кожної підномінації (за абеткою). Лауреати з
цих списків будуть оголошені в лютому.

Зарубіжна гуманітаристика
Йонатан ГОЛСЛАХ. Сила раю. Як Європа може бути попереду в
азійському сторіччі. — К.: Темпора, 354 с.(о)
Мірча ЕЛІАДЕ. Трактат з історії релігій. — К.: Дух і Літера,
520 с.(п)
Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей.
Том 4. — К.: Дух і Літера, 440 с.(п)
Історія європейської цивілізації. Греція; Близький Схід. За редакцією Умберто Еко. — Х.: Фоліо, 863+1310 с.(п)
Майкл ЛАКС. Метафізика. — К.: Дух і Літера, 584 с.(п)
Мішель ОНФРЕ. Сила життя. Гедоністичний маніфест. — К.: НікаЦентр, 192 с.(п)
Тіло САРАЦИН. Німеччина сама себе руйнує. — К.: Темпора,
462 с.(с)

Українська гуманітаристика
Ігор ГИРИЧ. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації. — К.: Смолоскип, 840 с.(п)
Любомир ГУЗАР. Андрей Шептицький Митрополит Галицький
(1901–1944). Провісник екуменізму. — Л.: Львівський національний університет, 496 с.(с)
Олег ГУЦУЛЯК. Філософія української сутності: соціокультурні
смисли алхімії національного буття. — К.: Арт Економі, 256 с.(о)
Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ. Чарунки долі. — Л.: Видавництво Старого
Лева, 160 с.(п)
Катерина ЛИПА. Теорія архітектури. Містика і війна. — К.: Laurus,
152 с.(о)
Тарас ЛЮТИЙ. Ніцше. Самоперевершення. — К.: Темпора,
978 с.(с)
Михайло ЯКУБОВИЧ. Філософська думка Кримського ханства
— К.: Комора, 448 с.(п)

Тіло — понад усе
Філософський нонконформізм

самовдоволення та претензійності»).
Найбільше ж, звичайно, дістається теологам,
починаючи зі «страшного неврозу святого Павла,
великого самоненависника, який огиду до себе перетворив на зневагу до
поцейбічного світу». Та й
взагалі, за Онфре, «теологія вдає, ніби є «наукою»
про Бога, але насправді це
наука, як упокорювати
якомога більшу кількість
людей фікції під назвою
«Бог». Усі ці великі розуми (а цього наш француз
не заперечує) й утвердили нинішній репресивний
«юдео-християнський світогляд», що просотує усю
сучасну соціальну структуру: школа, лікарня,
військо, офіс, тюрма. Філософ згадує власне дитинство у католицькому
притулку, вважаючи його
за символічний приклад:
«Дисципліна була постійною, вічною, невтомною,
безжальною. Ні секунди
без присмаку страху». І
додає з гіркою іронією —
«справжня школа життя, реальна любов до
ближнього».
Така ситуація у Франції, де «більшість серед
нас — агностики чи невизначені атеїсти, принагідні невіруючі або віряни за звичкою». Що вже
казати про Україну? Не
диво, що різкий протест
супроти церковно-філософського ідейного диктату виразно відбивається
навіть у популярній літературі. Далеко не ходитимем — ось з репертуару минулого року: Богдан
Логвиненко у нашумілій

книжці «Saint Porno. Історія про кіно і тіло» (Х.:
Клуб сімейного дозвілля,
2016) встрягає у «боротьбу за адекватність і толерантність», аби «на
якийсь міліметр відсунути поділку подалі від
православної агонії». Ще
більш непримиренним
виглядає Остап Дроздов
у романі «№1» (Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2016): «Християнство... обіцяє спасіння
взамін на те, аби ми перестали бути собою. Підкуп, хабар, корупція.
Нічого не вимагається —
просто полюбити... Підкуп однаковим щастям
і залякування однаковим нещастям діє безвідмовно... Дух лоботомії...
Насіння бідності й терпіння... Вкрали навіть теоретичні мрії про достойне життя».
Не скажеш, що у світі
ніхто не повстає супроти
тотального патріархату,
насаджуваного церквою.
Але то боротьба з поганим
ще гіршого — «ісламізм,
що нині заступив дієвий
опіум для культур і пригнічених меншин». Що ж
Мішель Онфре пропонує
натомість, яка друга частина його маніфесту —
мобілізація? Насамперед,
«треба розвивати утилітарну та прагматичну філософію, а не її суперницю — ідеалістичну
та поняттєву... Це більше не буде етика героя
чи святого, це буде етика
мудреця... Договір із реальним, а не упокорення небесам».
А хто грає за його команду? О! Діоген, Епікур,

Монтень, Ніцше (чиї твори
посмертно «сфальсифіковані його сестрою-нацисткою»), «ліві ніцшеанці
(Дельоз, Фуко) й інші учні
сластолюбства, матерії,
плоті, тіла, життя,
щастя, радості». Чимало суголосного знаходить
у теоретиків анархізму
(«урок Бакуніна: стерегтись, як чуми, влади й
тих, хто її здійснює, навіть в ім’я анархії, позаяк
влада псує кожного, хто
нею володіє, — винятків
не буває»). Анархія, наголошує М.Онфре, це не
вседозволеність, а справді дієвий контроль за інститутами влади. Навіть Джорджа Оруелла та
Альбера Камю зараховує
до послідовників анархічних розмислів. А серед сучасних письменників —
Мішеля Уельбека.
А коли б знав — узяв
до себе в команду й багатьох українських літераторів, бодай уже згаданих. Справді, «що означає
прагнути Епікурового
проекту? Це означає чисту втіху бути... Мистецтво текучих, а не липких
стосунків... Вміти могти і могти вміти... Збільшити випадки щасливої присутності». Саме
про те і у Б.Логвиненка
(«з’являються
кольорові думки, не лише чорно-білі... Єдина життєва ціль — життя в
радість»), і в О.Дроздова
(«вийти за видноколо
своєї ліні... у краї солідарних калік»).
Але на чому ґрунтується певність М.Онфре, що
подолати
глобальний
нігілізм та «вивітрити
те, що лишається в нас
від ссавців» (привіт Чехову!), можливо? Тобто, яка
третя частина маніфесту
— віра? Він важає, що сучасна європейська цивілізація зайшла у глухий
кут. Декорації такі: «Європейський нігілізм — який
дуже добре діагностував
Ніцше — передбачає завершення певного світу і
проблематичність з’яви
іншого. Настає проміжний період, самоусвідомлення розривається між
двома світоглядами: з одного боку, юдео-християнський світогляд, а з
другого — світогляд, який
ще не має імені, але який
ми поки що називаємо
«постхристиянським»...
Після смерті Бога, смерті Маркса, а відтак смерті значно менших ідолів,
кожен опиняється перед
своїм тілом, немовби перед розбитими ночвами...
Ідентичності часто бракує багатьом — якщо не
більшості... Щоб видужати, треба спершу погодитися на діагностику».
Книжка «Сила життя»

і є такою діагностикою задля подальшої «терапії
«тут і тепер». На думку
автора, запорукою успіху
«постхристиянської» моделі є «нездоланна істина обміну» між людьми,
головно — обміну радістю. А радість — це і є оте
«вміти могти і могти вміти». Вміння не аж таке
надмірне — Онфре кількаразово цитує у книжці афоризм Монтенєвого
друга Етьєна де Ля Боесі:
«Наберіться відваги більше не слугувати, і ось ви
вільні!». Але не від усього
вільні. Гедонізм Онфре —
діставати максимум життєвих задоволень за одного істотного обмеження:
аби це нікому іншому
ніяк не шкодило.
Остап Дроздов, низаючи дотепні інвективи на
адресу «здорового ґлузду», зізнається: «Чи весело мені під час атаки
на традиційні цінності?
Завжди весело, не те слово». Схоже, подібна ейфорія переймала і Мішеля
Онфре. Кепкуючи з ідеалістичної філософії, він
часом вдається до ризикованих гіпербол, що загрожують саморуйнуванням.
Він пише: «Етика — це
справа тіла, а не душі.
Вона походить із мозкової матерії, а не туманів
свідомості... Отже, я є
моїм тілом — і нічим іншим. З цього випливає мораль». А півсотнею сторінок далі бачимо щось чи
не протилежне: «Зрештою, все наше тіло опиняється всередині мозку.
Отже, він — місце ідентичності,
фундаментальна топіка буття...
Розладнана психіка нівечить усе, чого торкається».
Взагалі-то, Мішель
Онфре — філософ лівого
спрямування. Ні, не марксист, але до західної ліберальної демократії ставиться, м’яко кажучи,
з підозрою. Це як у нас,
тільки точно навпаки:
ми настільки потерпіли
від «соціалізму», що зизом дивимося на будь-які
ліві тези й водночас умоглядно приймаємо всі «західні цінності». За такої
аберації і західні ліві, і
українські ліберали сходяться в одному — у зацікавленні постанархізмом.
За справедливим спостереженням Б.Логвиненка,
«найзапекліші антисистемники не зі зброєю,
що знищує, а зі словами,
які змінюють, прокидають і надихають». І чим
талановитішим є такий
автор-антисистемник,
тим вірогіднішим стає
«Союз серпа і колайдера»
(Д.Корчинський).
Хай там як, а Мішель
Онфре у більшості випадків — доказово-переконливий. Передмова перекладача «Гедоністичного
маніфесту» завершується
фразою, що може правити за вичерпну анотацію:
«Вільне і сильне тіло, зрештою, творить умови
можливості для вільнолюбного духу». ■
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■ РЕЦЕПТИ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Щоразу після затяжних свят — пік запіканок: легких, нежирних,
барвистих, ошатних, смачних і поживних. Коли до того всього насмакувалися вдосталь — організм наполегливо просить чогось
легкого і вітамінного. Беремо овочі, фрукти, гриби, ягоди, бобові,
яйця, зелень, сир, цитрусові, сухофрукти — що кому до вподоби.
Рецептура запіканок настільки довільна і проста, що, за бажання,
можна мати власний посібник з їх приготування — фантазуйте,
змішуйте, заливайте збитими яйцями, приправляйте, викладайте
на деко, присипайте тертим сиром і запiкайте. А готовність вашої
страви вiдчують і сусіди: зазвичай запіканки дуже ароматні.

І домашня, і для гостей
Запіканки — чомусь так
вважається — «домашні» страви, які готуються, в основному, на сніданки-вечері в родині. Це не зовсім так. Точніше, задум був таким — приготувати запіканку на сніданок
у вихідний день. Я вирішила спекти гарбузово-сирну, бо
вважаю її особливо смачною.
А оскільки чоловіча частина моєї родини надає перевагу іншим продуктам, взялася
відразу ще й за картопляном’ясну, щоб, як кажуть, «кожній свасі по ковбасі».
«Свахи» в особах моєї куми
та однокласниці з чоловіками
завітали в гості несподівано,
як вони це і полюбляють, якраз
коли сирно-гарбузова запіканка вже була порізана ромбиками, а картопляна — ще в духовці, але вже пахла на всю сходову клітку. Гості нічого іншого не
забажали і сказали, що з таким
пригощанням сміливо можна
було запрошувати дуже поважних гостей. Я також задоволена
результатом, тобто смаком сирно-гарбузової запіканочки, другу мені так і не вдалося скуштувати. Але що подобається гостям — те автоматично смачне.
Переписала рецепти подругам,
а наразі пропоную їх усім бажаючим.
Отож для запіканки з гарбуза
знадобиться 500 г почищеного гарбуза, 300 г сиру, 2 яйця,
склянка манки, 120 г родзинок,
6 столових ложок цукру, пакетик ваніліну, кориця, масло для
змащення.
Гарбуз почистити, порізати і перемолоти (можна перед
тим запекти його, а можна перемелювати і сирий, мені смачніший сирий), додати половину цукру, яйце, третину склянки манки, корицю, все старанно перемішати. До сиру додати
яйце, решту манки і цукру, ошпарені родзинки, ванілін, перемішати. Форму змастити маслом, викласти почергово сирну
і гарбузову масу (має вийти 6
тонких шарів) і поставити в духовку, нагріту до 180 градусів,
приблизно на годину.
Тетяна ЗІНЧЕНКО
«Йогурт містить велику
кількість корисних бактерій
та пробіотиків. Цей кисломолочний продукт підвищує в організмі вміст вітаміну D, збільшує кількість лейкоцитів у крові. Цим самим
змiцнює імунну систему та
знижує ймовірність виникнення респіраторних захворювань. Привчіть себе випивати одну склянку йогурту
в день — і не знатимете, що
таке застуда, — зачитує мені
з монітора племінниця Аліна, мала, але впевнена користувачка ПК, усі переваги
продукту, який ми збираємося готувати, поки я вивчаю інструкцію на упаковці
закваски. — Йогурт зміцнює
імунну систему, захищає організм від ракових захворювань та живить білі кров’яні
тільця, тим самим підвищу-

Картопляна запіканка з м’ясом —
це чудове «два в одному»! Треба
півкілограма будь-якого фаршу
(зі свинини, яловичини чи курятини), але якісного, не рідкого, 800 г картоплі, цибулина, 2 зубчики часнику, спеції.
Для заливки: 3 яйця, 320 мл
вершків чи густої сметани, 100
г твердого сиру і масло для змащування дека.
Картоплю треба відварити в
«мундирі» і почистити. На олії
підсмажити цибулю і часник, додати фарш, посолити і поперчити, і, помішуючи, смажити хвилин вісім.
У змащену маслом глибоку форму викласти шар
картоплі, нарізаної на кружальця, злегка посолити, далі шар
підготовленого фаршу і знову
шар картоплі.
Для заливки треба збити
яйця, додати вершки або сметану, перемішати, додати зелень і
спеції і залити картоплю. Зверху притрусити твердим сиром,
накрити фольгою і випiкати у
духовцi при 180 градусах приблизно півгодини. Зняти фольгу
і пекти до зарум’янення сиру.
Спробуйте також як варіант
фарш у цьому рецепті замінити курячою грудкою і болгарським перцем (у пропорціях
4х1), отримаєте нову і так само
чудову страву.

Якщо є риба
Хто полюбляє рибку — і для
них знайдеться своя запіканка.
Готується так само, як і м’ясна,
але на шар відвареної картоплі
викладаємо шар порізаної на
кільця свіжої цибулі, а ще вище
— заздалегідь замариноване філе
риби (минтай, хек, пангасіус).
Маринувати добре у соєвому соусі й приправах для риби або ж
скропити її лимонним соком,
олією. Посолити і поперчити.
Зверху викласти кружальця помідора, злегка змастити
майонезом (беріть iз найменшою жирністю), залийте трьома збитими яйцями і готуйте в
духовці приблизно годину. За
хвилин 10 до готовності посипте запіканку тертим сиром і почекайте до зарум’янення.

Пік запіканок
«Кожній свасі по ковбасі» зі збірних комбінацій продуктів
ти в форму. На капусту насипати шар помитого, невареного рису. Вилити половину соусу. Зверху викласти фарш і на
нього рівномірно налити половину соусу. Запікати приблизно годину при температурі 200
градусів. При подачі присипати
зеленню.

Плодово-ягідні

❙ Кожен може знайти собі запіканку на свій смак.
Зрештою можна спекти розкішну картопляну запіканку просто
з овочами.
На 1 кг картоплі потрібно 2
цибулини, 2 зубчики часнику,
300 мл молока, 250 г сиру, по
кореню петрушки, пастернаку
і селери (невеликому), пучок зелені, 2 столові ложки оливкової
олії, 50 г твердого сиру і третину чайної ложки меленого мускатного горіха.
Насамперед — почистити і
обсмажити цибулю і часник до
прозорості. Додати подрібнене коріння і тушкувати 10 хвилин. Змастити форму маслом чи
олією і викласти нарізану тонкими пластинами картоплю. На
картоплю викласти тушковані
овочі. Посипати спеціями. Знову шар картоплі, потім овочі й
спеції. Збити сир і молоко і вилити на картоплю. Посипати
зверху натертим сиром. Пекти
приблизно годину при температурі 180 градусів.
Запіканочка з броколі (або цвітної капусти) — це смачна легкість буття, повірте. Потрібно
півкілограма броколі (чи цвітної капусти), 4 картоплини,
3 сирі яйця і 2 — варені, 200 г
сметани і спеції.
Зварити два яйця. Картоплю
почистити, нарізати невеликими кубиками, відварити в підсоленій воді. Броколі розділити на малі суцвіття, також відварити в підсоленій воді (варити 5-7 хвилин). Овочі та варені
яйця викласти в змащену форму. Яйця, сметану, сіль та перець збити, залити овочі й відправити їх у духовку ненадовго

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Корисні бактерії
Готуємо домашній йогурт
ючи ефективність їх діяльності. Йогурт бореться зі
шкідливими бактеріями. У
нашому кишечнику живе
100-500 трильйонів шкідливих і корисних бактерій. Та
коли туди потрапляють антибіотики, вони знищують
усе, не розбираючи, хороші
вони чи погані. Тому, щоб
контролювати баланс бактерій у кишечнику, включайте у свій раціон щоденну
порцію йогурту під час курсу
антибіотикотерапії».
Не знаю, як хто, а я після такого «лікбезу» ще більше захотіла скуштувати цю

диво-їжу. Забігаючи наперед, скажу, що готувати йогурт зовсім нескладно, а результат перевершує сподівання.
Закваску для йогурту
можна купити в аптеці чи супермаркеті. Молоко слід брати пастеризоване або ультрапастеризоване — коров’яче,
козяче, овече чи соєве.
200 г молока треба довести
до кипіння і охолодити до 45
градусів. Додати чайну ложку закваски, старанно перемішати і залити в молоко (молока беріть стільки, скільки хочете отримати йогурту). Пе-

— хвилин на 20.
Якщо взимку захочеться
побільше яскравих кольорів,
спечіть кольорову запіканку.
Потрібно взяти четвертинку головки синьої капусти, 70
г твердого сиру, 2 червоні болгарські перці, 4 картоплини, 2
яйця, 150 г рідкої сметани, 4
столові ложки борошна, зелень
і спеції.
Добре вимиті чотири середні
картоплини зі шкіркою нарізати кубиками і відварити до напівготовності — приблизно 10
хвилин. За цей час приготувати рідке тісто, як на налисники.
Тісто посолити і поперчити до
смаку. Четвертину головки червоної капусти нарізати на квадратики і викласти в форму, змащену маслом. Капусту залити
половиною тіста. Посипати тертою на грубу тертку морквою,
горошком або кукурудзою і кубиками картоплі. Залити рештою тіста і посипати тертим сиром. Пекти 20-25 хвилин при
температурі 200 градусів. Подавати охолодженою.
Запіканка а-ля голубці також
стане улюбленою стравою, якщо
досі ще не стала: голубці полюбляють майже всі, а запіканка
— їх смачний варіант. Потрібно 700 г капусти, 800 г фаршу
та 200 г рису. Для заливки: 300
г сметани, 2-3 столові ложки томатної пасти, півтори склянки
води, половина чайної ложки
солі та спеції.
Приготувати заливку: змішати сметану, томатний соус,
воду, сіль, спеції.
Капусту порізати і виклас-

релити суміш у йогуртницю
або термос, поставити в тепле
місце (накрити ковдрою, поставити біля батареї) на 6 годин
як мінімум. Далі йогурт треба
на години 4 поставити в холодильник, щоб він загус.
Щоб приготувати вершковий йогурт ( у мене він асоціюється з вершковим кремом), треба брати молоко високої жирності, а безпосередньо перед закваскою додавати
магазинні (термічно оброблені) вершки.
Можна готувати йогурти з
добавками: перед охолодженням йогурту додати в нього
ягоди, сухофрукти, шматочки
шоколаду, горіхи тощо. Ми з
Аліною додали всього по трішки, вийшов дуже смачний десерт — ми майже день його
готували, а бажаючі скуштувати смаколик з’їли його за
лічені хвилини. Бо справді
дуже смачно! ■

А рисова запіканка з яблуками
чи ягодами — це взагалі класика
«жанру запіканок». Яблучна з
корицею рисова бабка на сніданок розбудить своїм ароматом
будь-якого любителя поспати
якнайдовше.
Якщо у вас у морозилці є
чорниці, смородина чи малина
(просто будь-які ягоди), а в холодильнику — трохи відвареного рису (вчорашній також годиться), а ви при цьому не спечете ягідно-рисової бабки, це не
буде правильно.
Щоб її спекти, потрібно 300
грамів вареного рису, 200 грамів цукру, 100 грамів заморожених чорниць (малини тощо),
50 грамів панірувальних сухарів, 30 грамів вершкового
масла, лимон, 3 столові ложки
борошна, пакетик ванільного
цукру, половина пакетика розпушувача і 4 яйця.
Спочатку промити, відварити і охолодити рис. Збити яйця
в круту піну. Борошно просіяти
і перемішати з розпушувачем
для тіста, додати до яєць, все
ретельно перемішати до однорідності, щоб не було грудочок.
Тісто влити у відварений рис,
додати ванільний цукор, цедру
лимона і добре перемішати. Додати чорницю (ягоди) і обережно вимішати. Форму для запіканки змазати вершковим маслом, посипати панірувальними
сухарями і вилити тісто. Поставити форму в розігріту духовку
і випікати при температурі 200
градусів приблизно 35 хвилин
(до зарум’янення). Відразу запіканку з духовки не варто витягувати — нехай трішки охолоне. Потім порізати на шматочки і подавати зі сметаною,
вершками, розтопленим шоколадом чи будь-яким кремом.
Приємних смакових відкриттів! ■

❙ Йогурти корисні і для дітей, і для дорослих.
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«Без офсайдів футбол перетвориться на зовсім інший вид спорту».

італійський наставник ФК «Баварія» (Німеччина)

■ РЕФОРМА

Григорій ХАТА

Із появою у великому футболі відеорефері (а новий президент ФІФА Джанні Інфантіно обіцяє, що вже на ЧС-2018 судді
у своїй роботі будуть послуговуватися
відеоповторами) у грі «номер один»,
без сумніву, настане нова ера. Уже не
за горами час, коли скандалів та розмов
щодо необ’єктивної та упередженої роботи представників футбольної Феміди
значно поменшає, а команди-невдахи
вже не зможуть списувати свої невдачі
на третіх осіб. Нещодавно, анонсуючи
запровадження у найближчому майбутньому відеоповторів, технічний директор ФІФА Марко ван Бастен заявив, що
керівники світового футболу мають іще
одну революційну ідею, котра запропонує футбольному світу відмовитися від
такого поняття, як «офсайд».

«Котел без редуктора»
Лише згадка про можливість втілення такого нововведення перетворила футбольну громадськість на котел, у котрого вийшов з ладу редуктор тиску. Намагаючись пояснити недолугість відмови
від «положення поза грою», окремі експерти вилили на геніального в минулому голландського форварда тонни бруду.
Звісно, далеко не всім сподобалася новина про можливість проведення офсайдної реформи, яку ван Бастен оголосив
на весь світ. Зрозуміло, що озвучена ван
Бастеном ідея руйнує всі старі стереотипи й уявлення про футбол. Вочевидь, що
від такої метаморфози у багатьох «закипають мізки». Як свідчить знаний італійський наставник Карло Анчелотті, без
офсайдів футбол перетвориться на зовсім інший вид спорту. Його ж колега — німець Юрген Клопп додає: «Футболу зміни не потрібні». Нервують і арбітри. Знаний британський рефері Грем Полл каже:
«Без офсайдів гра перетвориться на одні
лише закидання, закидання й ще раз закидання м’яча до чужих воріт. Її взагалі
ніхто дивитися не буде».
Можливо, й справді, без офсайдів
футбол перетвориться на регбі, де не буде
місця умілим, технічним та креативним
виконавцям. Утім лише згадка про радикальні зміни футбольного «регламенту»
у старої гвардії викликала неймовірну
тривогу. Не дивно, адже набуті ними за
десятки років діяльності професіональні навички можуть втратити свою акту-

Гра в паралельну реальність
Бажання ФІФА відмовитися від офсайдів викликало спротив та нерозуміння
у футбольному світі
альність; коли ж мова заходить про щось
нове, немолодий організм традиційно
важко ставиться до новаторських ідей,
шалено протестуючи й відбиваючись від
необхідності навчатися заново. Але ж чи
винен технічний директор ФІФА, котрого спробували виставити в ролі футбольного «профана», що саме йому випало артикулювати новинки, над якими
у штаб-квартирі світового футболу розмірковували не один рік. Зрештою, відмова від положення поза грою може бути
лише частково й, скажімо, «офсайдне»
правило могло б не розповсюджуватися
на штрафний майданчик.

«Оживити» та нівелювати
Хай там як, а ідею зі скасуванням
«положення поза грою» озвучував іще
попередник Інфантіно — Йозеф Блаттер, тож робити в цій історії ван Бастена крайнім, здається, взагалі не варто.
Загалом, пропозиції щодо відмови від
офсайдів критикують постійно, щойно вони виходять на поверхню. Цього
разу причиною її появи Марко ван Бастен називає бажання футбольних функціонерів «оживити» футбольні матчі,
в котрих значно слабший суперник робить ставку на відверто захисну модель
гри, відмовляючись від будь-яких атакувальних дій та нівелюючи своїми діями креативні маневри опонента.
При цьому не слід забувати, що саме
офсайд у багатьох випадках є причиною
спірних суддівських моментів, від яких
страждають безпосередні учасники футбольних баталій. Не буде перебільшенням i той факт, що проблемні офсайди є
однією з головних причин спорів та суперечок, що виникають під час, а також
після гри. Зрештою, у футболі все йде до
того, що зовсім скоро за допомогою відеорефері вдасться мінімізувати вплив так
званого суддівського фактору на результат поєдинку.

❙ Можливо, в майбутньому футболістам більше не доведеться дискутувати з суддями
❙ на предмет помилкового визначення положення поза грою.
❙ Фото УНІАН.
Обговорюючи можливість застосування «електронного ока», в ФІФА постійно хвилювалися про те, аби від цього не
постраждала динамічність футболу. Зупинки для вирішення спірних офсайдів
можуть, і справді, загальмувати ігровий
процес, адже за наявності нових технічних можливостей у футболістів постійно
виникатиме спокуса опротестувати суддівський вердикт. Не виключено, що бажання уникнути подібної офсайдної тяганини й змушує ФІФА розмірковувати
над можливістю відмови від «положення поза грою». Цікавою й неоднозначною виглядає ситуація, в якій суддівська бригада зараховує взяття воріт з офсайду. Власне, в цей час мільйони телеглядачів завдяки відеоповторам бачать

помилковість прийнятого арбітром рішення, але уникнути відчуття паралельної реальності все ж не можуть.
До речі, коли діти у дворах та на спортивних майданчиках без лайсменів та
суддів ганяють м’яча, гра від цього футболом називатися не перестає й, можливо, виглядає навіть цікавіше й веселіше, ніж окремі матчі на найвищому рівні. По суті, «положення поза грою» —
це штучний додаток до професіональної
версії гри номер один у світі, останнім
часом навколо якого лише й ширяться
скандали. Можливо, спочатку як експеримент, але, як каже ван Бастен, було б
дуже цікаво подивитися на гру без офсайдів. ■

■ Є ПРОБЛЕМА

Наполегливість королів
Найсильніші «стріляючі лижники» планети
хочуть у короткі терміни отримати всі
відповіді щодо допінгових справ трьох
десятків російських біатлоністів
Григорій ХАТА
Не бути «як всі» — не завжди легко. Плисти проти течії
наважуються одиниці. Утім
на таких відчайдухах, які, демонструючи силу волі й жертвуючи собою, борються за правду, світ і тримається. Кілька
років тому російська легкоатлетка Юлія Степанова та її чоловік Віталій, колишній допінговий офіцер, ризикнули своїм
душевним комфортом і в документальному фільмі німецького
журналіста Хайо Зеппельта розповіли всю правду про допінг у
російській легкій атлетиці. Після їхньої сповіді, немов картковий будиночок, почала руйнуватися «легенда» про сильний
і величний російський спорт, в
якому, як виявила згодом Неза-

лежна комісія Всесвітньої антидопінгової агенції на чолі з Річардом Маклареном, системно, під прикриттям державних
структур, застосовувалися для
покращення результатів заборонені стимулятори.
Загалом, саме розслідування, яке провів канадський
юрист Макларен, стало підставою для того, аби міжнародні
федерації почали радикальним
чином реагувати на докази нечесної гри росіян. Після другої
серії його доповіді, оприлюдненої наприкінці минулого року,
спортивні функціонери активно взялися за російських «зимовиків», вирішуючи ступінь
їхньої вини та можливість їхньої участі в наступній Білій
олімпіаді. Натомість Хайо Зеппельт представив світу продов-

❙ Французький біатлоніст Мартен Фуркад демонструє лідерські якості
❙ не тільки на трасі, а й виступаючи за повне розслідування
❙ допінгових справ росіян.
❙ Фото з сайта www.sport.de.
ження документальної історії
про постдопінгове життя російських легкоатлетів.
Цього разу провідником
німецького журналіста в залаштункове життя був інший російський атлет Андрій
Дмитрієв. І він розповів, що
звинувачені й відсторонені від

спорту по допінгових справах
російські наставники продовжують працювати, займаючись
iз професійними атлетами. «Із
позиції атлета, що має стосунок
до національної збірної, можу
сказати, що насправді жодних
позитивних змін не відбулося,
адже тренери, котрі, як мені

точно відомо, у своїй роботі застосовують допінг, продовжують працювати, а самі атлети,
я точно знаю, його (допінг) приймають», — заявив Дмитрієв.
Зазначимо, що нові подробиці побуту російських спортсменів з’явилися в час, коли
Міжнародний союз біатлоністів
тимчасово зупинив розслідування у справі 22 з 29 російських біатлоністів, імена котрих
фігурували в доповіді Макларена. Назвавши причиною такого рішення відсутність достатньої доказової бази, функціонери IBU викликали неабияке обурення серед знаних
«стріляючих лижників», змусивши їх у терміновому порядку просити про скликання екстреного Конгресу IBU. У стислі
терміни зірки біатлону — Мартен Фуркад, Уле-Ейнар Бйорндален, Міхал Шлезінгр зібрали
170 підписів під заявою про необхідність такого зібрання, де,
за їхніми словами, керівний орган має вжити серйозних кроків для очищення біатлону від
«брудних» спортсменів. «Дуже
добре, що діалог на цю тематику не перерветься. Хочеться у
стислі терміни отримати відповіді на всі запитання, що нас
цікавлять», — заявив лідер чоловічого біатлону Мартен Фуркад. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Раїса Недашківська: Красою душу
напоїть і, не вагаючись, прожить

Народна артистка України нині
грає всіх персонажів «Лісової пісні»,
долучається до концертів для воїнів
АТО і згадує свою першу прем’єру

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 2017

■ БЕБІ-БУМ

Діти важливіші
У екс-солістки популярного гурту Spice Girls
Джері Голлівелл народився син
«Благослови, Боже, матінку-природу»,
— написала у жовтні в «Інстаграм» екссолістка популярного британського гурту
Spice Girls Джері Голлівелл, натякнувши,
що разом із чоловіком, гонщиком «Формули-1» Крістіаном Хорнером чекають на поповнення. І Бог дослухався до цього прохання — днями у пари народився син. «Крістіан
і я з радістю повідомляємо, що сьогодні
вранці на світ з’явився наш син. Його вага
— три кілограми і 170 грамів», — повідомила щаслива мама у «Твіттері». Хлопчика назвали Монтегю Джордж Гектор Хорнер. Репортери одразу ж припустили, що
друге ім’я батьки дали на честь друга сім’ї,
покійного співака Джорджа Майкла.
Для Джері це вже друга дитина — у
2006 році співачка народила доньку Блюбелл (Блакитний Дзвіночок) Мадонна від
свого колишнього коханого сценариста
Саші Джервазі. Крістіан теж має від попереднього шлюбу доньку Олівію, тож батьки сподіваються, що діти залюбки будуть
няньчити маленького братика. «Монтегю
Джордж Гектор Хорнер народився сьогодні вранці, гарненький маленький братик
Блюбелл та Олівії», — написала Джері в
«Інстаграм», виставивши фото ніжки ма-

люка. Але найбільше, певно, тішиться новиною майбутня хрещена хлопчика, ще одна «перчинка» Емма Бантон, адже
Монтегю народився просто на
її день народження.
Утім для шанувальників творчості Spice Girls, яких
уже давно можна з повним правом назвати Spice Women («Перчені жіночки») є і сумна новина —
возз’єднання гурту знову відкладається на невизначений час. Оскільки Вікторія Бекхем та Мелані
Чісхольм давно заявили, що у них своє
життя і на сцену вони повертатися не
збираються, інші три «перчинки»,
Емма Бантон, Джері Голлівелл та
Мелані Браун, заявили про
урочисте об’єднання на честь
20-річчя колективу під брендом GEM — за першими літерами їхніх імен. І от, за
день до появи сина, Джері
повiдомила, що вона добре подумала і вирішила, що діти для
неї таки важливіші за кар’єру.
Хоча, може, вона ще передумає. Років через п’ять. До
чергового ювілею. ■
Джері Голлівелл.

❙

■ ОВВА!

«Має ж колись пощастити!»
29-річна мати 14 дочок мріє народити сина
Ната НЕТУДИХАТА
Пам’ятаєте мафіозі із фільму Ельдара Рязанова «Незвичайні пригоди італійців у Росії»?
Маючи сiмох дочок, він понад усе
мріяв про сина, а коли народилася восьма, він пообіцяв повернутися додому і «навчити дружину
народжувати».
29-річна жителька Техасу Ав-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №10

густина Ігера вчиться цьому вже
14 років, не втрачаючи надії народити своєму чоловікові Хосе
сина. Але поки що їй вдалося стати мамою лише чотирнадцяти доньок. Причому останні три рази у
неї народжувалися двійнята.
До речі, Хосе — другий чоловік Августини. Вперше вона завагітніла й одружилася у 15 років.
Її чоловікові тоді було 17. «Ні про

який аборт і мови не могло бути,
ми ж добрі християни. За згодою
батьків ми з Антоніо одружилися.
Але після народження четвертої
доньки щось пішло не так, і він пішов із родини. А потім я зустріла
Хосе, і тепер у нас із ним десять
спільних дітей», — цитує слова
Августини сайт Mirror.
Сам Хосе працює ландшафтним дизайнером, і його тижнями

не буває вдома, тож уся домашня
робота лягає на плечі жінки. Вона
готує, прибирає, відвозить старших доньок у п’ять різних шкіл
і забирає додому. Одного прання у неї щодня буває до шестисеми заправок пральної машинки. Але жінка почувається щасливою і коханою.
Хоч для повного щастя їй
таки не вистачає сина. І Августа має намір народжувати доти,
доки не досягне свого. «Хосе чудовий, він так турбується про нас,
і я хочу подарувати йому хлопчика, про це мріє кожен тато. Хай
мені навіть доведеться народити
ще десять разів. Має ж нам колись пощастити!» — переконана
жінка. ■

■ ПОГОДА
26 сiчня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчний, 7-12 м/с. Температура вночi -13...-15,
удень -9...-11.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Славське: вночi -13...-15, удень -8...-10. Яремче:
вночi -12...-14, удень -5...-7. Мiжгiр’я: вночi -11...-13,
удень -4...-6. Рахiв: уночi -11...-13, удень -4...-6.
24 сiчня висота снігового покриву становила: Славське
— 41 см, Плай — 37 см, Мiжгiр’я — 26 см, Рахiв — 31
см, Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 10 см, Пожежевська — 18 см.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-12…-17
-8…-13

Схід
Центр

і мечем». 4. Туберкулінова проба як
засіб перевірки захворювання на туберкульоз. 5. Овеча шкура, яку вирушив здобувати Ясон із своїми побратимами. 6. Американська «фабрика мрії». 7. «Несе ... воду, коромисло гнеться» (народна пісня). 9. Тупий
бік сокири. 12. Жаринка, з якої розгорається полум’я. 13. Один з лідерів Гайдамаччини. 14. Звір із родини куницевих, найменший мисливець серед хижих звірів світу. 15.
Частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. 19. Російська
автономна республіка, що входить
до складу Сибірського федерального округу. 21. Екзотичний фрукт.
23. Популярна марка фотоапарату.
24. Коротка риска, лінія, яка є одним з основних елементів рисунка,
креслення. 26. Ім’я відомого вірменського композитора, автора балету «Спартак». 27. Один із героїв
байки, що захотів зіграти у квартеті.
28. Історичний роман Павла Загребельного про будівництво Святої Софії Київської. ■
Кросворд №9
від 24 січня

■ ПРИКОЛИ

-12…-17
-5…-10

хмарно

По горизонталі:
1. Норвезький живописець і
графік, автор картини «Крик». 3.
Зброя австралійських аборигенів,
яка повертається до власника. 7.
Напій, приготовлений з рому чи коньяку з окропом або чаєм та цукром.
8. Префікс у системі одиниць СІ, що
означає одну мільярдну. 10. Президент Сирії. 11. Давньогрецька дрібна монета, яку клали під язик померлим, щоб було чим розрахуватися з Хароном за перевіз. 12. Річка в
Україні, найбільша притока Південного Бугу. 15. Керамічний матеріал,
схожий на порцеляну, покритий тонкою склоподібною плівкою — поливою. 16. Місце зберігання документів, що стали надбанням історії. 17.
Геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника
навколо одного з катетів. 18. Герой
британського епосу, що започаткував традицію «круглих столів». 20.
Один із легендарної парочки американських грабіжників. 22. Одна
із сленгових назв марихуани. 25.
Багаторукий індійський бог. 27.
Обрій, горизонт. 29. Алкогольний
напій, поширений у країнах Сходу.
30. «Згинуть наші воріженьки, як ...
на сонці» (Павло Чубинський). 31.
Збірка творів кількох авторів. 32.
Популярний дитячий конструктор.
По вертикалі:
1. Шанобливе звертання до
пана у негрів-рабів Американського Півдня. 2. Національність Абдули
Оджалана, засудженого в Туреччині
до довічного ув’язнення за боротьбу за права свого народу. 3. Козацький полковник часів Хмельницького, суперник Скшетуського у боротьбі за серце Гелени у фільмі «Вогнем

-12…-17
-8…-13

-11…-16
-8…-13

дощ
сніг

Південь -6…-11
-6…-11
дощ,
гроза
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Днiпропетровськ перейменували
на Днiпро, Херсон завмер в очiкуваннi.
***
Розмовляють два євреї:
— Ізю, а ви знаєте, що в царя
Соломона було 900 дружин. Цікаво,
а чим він їх годував?
— Мене, Сьомо, більше цікавить, сам він їсти встигав?
***
— Що може сильніше напружи-

ти чоловіка, ніж дружина, яка просить купити шубу?
— Дружина, яка просить шубу,
а потім у шубі ходить. А чоловік її не
купував.
***
— Розо, ви любите музику?
— Обожнюю!
— Тоді що слухатимемо?
— Таки хочеться вже Мендельсона.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
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«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт»,
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