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Ми — не брати
Ученi науково довели, що українцi та росiяни — абсолютно рiзнi
народи, що росiяни — не слов’яни, а Росiя — штучна держава
» стор.
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❙ Дослідження вчених різних країн, включно з Росією, розвінчали міф про спільне коріння українців і росіян.
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ІнФорУМ

«Мого підзахисного Теймура Абдуллаєва кинули до карцеру тільки за те, що він
написав дружині листа кримськотатарською мовою. Заборона на можливість
спілкуватися рідною мовою — це відвертий виклик усій світовій спільноті!»

■ УТИСКИ

Говориш
рідною
— отже,
терорист
Підконтрольний Кремлю
Верховний суд Криму
свідомо затягує справу
кримських татар
Ірина КИРПА
За словами адвоката Еміля Курбедінова,
правозахисникам доводиться збирати багато документів, щоб відстояти для своїх підзахисних право на справедливий суд. Однак
судочинство відверто зволікає з розглядом
апеляційних скарг п’ятьох фігурантів справи на продовження терміну арешту.
— Мого підзахисного Теймура Абдуллаєва
кинули до карцеру тільки за те, що він написав дружині листа кримськотатарською мовою, — обурюється адвокат Еміль Курбедінов. — Заборона на можливість спілкуватися рідною мовою — це відвертий виклик усій
світовій спільноті!
Солідарний із думкою адвоката й координатор Кримської контактної групи з прав
людини Абдурешит Джеппаров, який упевнений, що права кримських політв’язнів нахабним чином зневажають.
— Я закликаю всіх кримських політв’язнів
писати свої листи винятково рідною для них
мовою, — заявив Абдурешит Джеппаров. —
Ми повинні відстояти право людей спілкуватися зі своїми сім’ями рідною мовою.
Правозахисник упевнений, що випадок із
Теймуром Абдуллаєвим яскраво продемонстрував, як окупаційна влада Криму порушує
власні закони та Конституцію. Згідно з її нормами, у Криму офіційно державними визнано
всі три мови: російську, українську та кримськотатарську.
Порушено й норму закону про утримання
під вартою підозрюваних, який говорить, що
не допускається дискримінація обвинувачених за ознаками статі, раси, національності,
мови та ставлення до релігії, а також із приналежності до суспільних об’єднань.
Дружина ув’язненого Теймура Абдуллаєва заявила, що протягом останніх шести місяців вона не отримувала від нього жодного
листа та просто не розуміє, за що її чоловіка так жорстоко покарали. На даний час жінка та її п’ятеро дітей вимушено живуть у маленькій кімнатці. Для великої родини, яка
залишилася без годувальника, небайдужі
люди через соціальні мережі організували
колективну допомогу. За словами матері багатодітної родини, Алиме Абдуллаєвої, члени об’єднання «Джамаат» підтримують сім’ї
кожного з ув’язнених.
Адвокати політичних в’язнів Едем Семедляєв та Еміль Курбедінов упевнені, що
звірячі методи залякування населення Криму та представників кримськотатарського народу пов’язані з бажанням відвернути увагу
громадськості від плачевного стану економіки РФ.
Нагадаємо, Київський районний суд Сімферополя прийняв постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 11 червня 2017 року
для усіх п’ятьох фігурантів «справи Хізб утТахрір».
Відповідно до законів Російської Федерації, якщо зв’язок із «Хізб ут-Тахрір» буде доведено (організацію у РФ визнано терористичною, її діяльність там заборонена), то Емілю
Джемаденову, Узаіру Абдуллаєву, Теймуру
Абдуллаєву, Айдеру Саледінову та Рустему
Ісмайлову загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін до 17 років позбавлення волі. ■

Еміль Курбедінов
адвокат

■ НА ФРОНТІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО
тимчасово збільшують час роботи на одну годину, починаючи від середи. Як повідомляє
прес-центр Державної прикордонної служби, таке рішення ухвалено у зв’язку з певним
збільшенням пасажиро-транспортного потоку
через лінію розмежування.
«Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції з 29 березня до 4 квітня
включно пропуск осіб i транспортних засобів
здійснюватимуть у нових часових рамках, які
встановлюють для режиму роботи КПВВ, —
з 7.00 до 19.30», — зазначається в повідомленні.
Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час
планування поїздок i перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Окопна, але кривава війна
На фугасі підірвалося двоє спецпризначенців
iз батальйону «Донбас-Україна»
Іван БОЙКО
Затяті бойові дії не згасають на
східному фронті: упродовж лише понеділка ворог обстріляв позиції ЗСУ
на різних напрямках 58 разів.
При цьому українська армія продовжує зазнавати втрат ледь не щодня, адже двоє захисників України загинули, ще п’ятьох поранено. Обидва
бійці з батальйону спецпризначення
«Донбас-Україна» 54-ї бригади ЗСУ
підрвалися на ворожому фугасі під
час виконання бойового завдання
поблизу села Новолуганське Бахмутського району.
Найбільша кількість обстрілів

припадає саме на донецький напрямок — 30, тоді як на маріупольському — 19 обстрілів. Тож найспокійніше наразі поводяться лише бойовики
терористичної «ЛНР».
Зокрема, по Троїцькому ворог гатив iз важкої артилерії калібру 122
мм i мінометів. Тоді як під мінометні обстріли потрапили позиції захисників Авдіївки та селища Луганське,
що на Світлодарській дузі.
На маріупольському напрямку
мінометних обстрілів зазнали позиції наших морпіхів у районі Красногорівки та Мар’їнки. Тоді як поблизу Водяного та Широкиного було відносно спокійно, якщо не рахувати

хаотичний вогонь окупантів із кулеметів i зеніток.
Штаб АТО традиційно повідомляє, що українські воїни «гасили»
вогневу активність ворога вогнем у
відповідь. ■

■ НА СВІТЛО!

Ляшко: З-під землі дістану
всіх зрадників
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив
екс-члена своєї фракції Андрія Артеменка у роботі
на спецслужби РФ
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Напередодні Олег Ляшко побував на допиті у прокуратурі АР Крим, яка
розташовується в Києві,
та дав покази по справі
про державну зраду нардепа Андрія Артеменка. Після цього політик обговорив із прокурором півострова питання здійснення
правосуддя на окупованих
територіях.
«Переконаний, Артеменко був завербований
агентурою ФСБ. А опри-

люднений ним «мирний
план» iз розчленування України написаний у Москві,
куди Артеменко їздить безперешкодно, як свій», —
зазначив політик.
Олег Ляшко вважає, що
правоохоронні органи повинні відслідковувати та
жорстко реагувати на поїздки народних депутатів до
країни-агресора. «Народні депутати їздять до Москви, а СБУ про це не знає.
Якби я поїхав до Москви,
це була б поїздка в один кінець із зупинкою в «Лефор-

тово», а Артеменко, Бойко, Льовочкін, Савченко
та інші їздять туди і ніхто їх не в’яже і не саджає.
Для мене відповідь очевидна — вони або працюють
на Кремль, або вони пряма
агентура ФСБ», — припускає лідер Радикальної партії.
За словами Ляшка, після допиту він мав розмову
з прокурором АР Крим. Обговорили, зокрема, питання розслідування злочинів
російських окупантів на
півострові. «Говорили про

те, як створити блокаду,
щоб ніякі інвестори, ніякі
компанії не приходили на
півострів в обхід України.
На жаль, Кримом два роки
у нас ніхто не займався, бо
вся увага була прикута до
Донбасу. Я переконаний,
що треба займатися і Кримом, і Донбасом», — зауважив народний депутат.
Ляшко вважає, що потрібно жорстко боротися зі
зрадниками в Україні. В
першу чергу з тими, хто
є при владі, але служить
кільком державами.
«Ми наполягаємо на
тому, щоб парламент негайно прийняв наш закон
про заборону подвійного
громадянства, щоб можна
було позбавляти мандатів
депутатів iз двома паспортами, а також звільняти з
посад міністрів, військовослужбовців, суддів, прокурорів, які служать кільком
державам. Коли в них є по
кілька паспортів — це загроза для національної безпеки України», — підсумував Ляшко. ■

■ ДОПЕКЛО

«Депутяку» — на гілляку?
Люди жорстоко відреагували на рішення міськради
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Вражаючу картину побачили
вранці тернополяни в самому центрі свого міста, неподалік приміщення Тернопільської міськради. Здалеку здавалося, що на дереві біля
пам’ятника Івану Франку висить
труп людини, однак при наближенні вже можна було роздивитися, що
це лише опудало в діловому чоловічому костюмі й зi свинячими головою та ратицями. Спереду до нього було причеплено плакат із написом «Тернопільські свині голосують
за Генплан», який відразу робив ситуацію зрозумілою всім тим, хто
впродовж останніх місяців спостерігав за подіями навколо цього самого Генплану і вболівав за результат.
Уже тривалий час активна громадськість разом із частиною депутатів
міськради (включно з головою пос-

тійної комісії з питань природокористування, приватизації, продажу
та оренди землі, журналістом Андрієм Шкулою) наполегливо боролися проти змін у Генеральному плані
Тернополя, внесення яких узаконює
забудову зелених i паркових зон. Відтак на сесії наприкінці лютого прийняти відповідне рішення не вдалося.
Але минулої п’ятниці, завдяки голосам 26 депутатів iз різних фракцій,
його таки «протягнули». Відразу
після цього тернополяни в соцмережах почали поширювати список депутатів, які проголосували «за», називаючи їх зрадниками і запроданцями. Поява свині-повішальника в
центрі Тернополя явно стала продовженням цієї хвилі протесту. Хто саме
придумав і здійснив такий «жорстокий» варіант — наразі невідомо.
Як повідомив «УМ» керівник
відділу комунікації Національної
поліції у Тернопільській області Сер-

❙ На фото — той самий «повішальник».
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
гій Крета, станом на обідню пору вчорашнього дня поліція ніяк не відреагувала на такого «повішальника»,
адже жодних заяв чи скарг із цього
приводу не отримувала, а оперативно інкримінувати щось у такому випадку складно. ■

ІнФорУМ
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер Радикальної
партії вручив найкращим учням — переможцям конкурсу науково-дослідних робіт
Малої академії наук
— грошові премії,
подарунки та грамоти. За словами політика, такі конкурси
— це можливість відкрити таланти майбутніх науковців, нобелівських лауреатів
у наших українських
школах. І це дуже
важливо, адже сьогодні, за його словами, освіта і наука в
Україні перебувають
на периферії державної уваги.
«Україна не матиме майбутнього, якщо
ми не будемо робити
ставку на інтелект, на
знання, на нові технології. І ці діти — це ті,
хто завтра прославлятиме нашу країну в галузі фізики, математики, астрономії, економіки. Ми неодноразово наголошували, що
державі потрібна радикальна зміна економічної політики, щоб
не бути сировинним
придатком та банановою республікою. Ось
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■ НАША НАДІЯ

■ ЧАС «Т»

Ставка на інтелект

Розчулені
та втішені

Олег Ляшко привітав талановитих учнів — переможців
конкурсу МАН. Політик переконаний: Україна не матиме
майбутнього, якщо не буде інвестувати у знання і нові
технології
хто це зробить — ця
молодь під моїм керівництвом», — наголосив Ляшко.
Діти охоче обіймалися та робили «селфі»
з відомим політиком.
А він, судячи з його
щирої посмішки, отримав величезний заряд позитиву та бадьорості від спілкування
з молоддю. Наостанок
Ляшко дав цінні настанови юним талантам. «Моє побажання
— вірити в себе. Черчілль казав: «Успіх
полягає в тому, щоб
від невдачі до невдачі
з оптимізмом рухатися до перемоги. Сприймайте поразки як можливості для досягнення результату», — побажав Ляшко. ■

Генеральна прокуратура нарешті завершила трирічне досудове
розслідування епізоду затримання й
побиття двох учасників Євромайдану на колонаді стадіону ім. Валерія
Лобановського 19 січня 2014 року.
Відео того жорстокого інциденту,
яке з’явилося фактично одразу, по
«гарячих слідах», на телеекранах,
не залишало сумнівів у жорстокості
й безжальності «беркутівців» щодо
протестувальників.
Не зрозуміло лише, чому так довго тривало розслідування. Дії підозрюваних «захисників правопорядку»
кваліфіковано за ознаками злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України (катування), що автоматично передбачає до 10 років ув’язнення. Зараз підозрювані мають ознайомитися зі справою, й потім її передадуть
до суду.

❙ Олег Ляшко пропонує шукати майбутніх нобелівських лауреатів
❙ в українських школах.
❙ Фото Османа КАРІМОВА.

ДоКАТИлися
До суду скоро
передадуть справу
«беркутівців»,
які знущалися
над майданівцями
«Департаментом спеціальних
розслідувань Генпрокуратури закінчено досудове розслідування у
кримінальному провадженні щодо
трьох колишніх працівників батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС Украї-

Жахи імені Коха
Киян та гостей столиці безплатно
обстежують на пересувному
флюорографі
У Києві стартував місячник у рамках Всеукраїнського дня боротьби з
захворюванням на туберкульоз. Так, із 20 березня
до 19 квітня цього року кияни та гості столиці мають
змогу обстежитися завдяки пересувному цифровому флюорографу. Під час
обстеження пацієнт отримає довідку за його результатами. Крім того, за потреби — й кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Міська влада визначила
графік курсування пересувних кабінетів. Їх встанов-

У Києві в
Міжнародний
день театру відбулася ювілейна
церемонія
вручення театральної премії
За кращу чоловічу роль —
«Київська пектораль». Уперше
Річарда III у виставі Театру
за всю 25-річну
імені Франка — «Пектораль»
історію нагороотримав Богдан Бенюк.
ди її проведення
Фото з сайта театру.
відбувалося не
в театрі, а в Колонній залі Київської мерії.
Були сподівання, що зі зміною місця зустрічі
стане іншою і форма заходу, тобто від звичноконцертної набуде рис стримано-офіційних.
Проте ні: захід, як зазвичай, був розбавлений номерами — естрада, анімація, пантоміма, театр тіней тощо, і через їхній абсолютно
різний ґатунок церемонія загалом справила
враження дещо безсмакового розважального
шоу.
На церемонії вручили 13 «Пекторалей» за
основними категоріями (номінацію «за кращий акторський дебют» було знято за відсутності конкуренції). Грошова винагорода
становила 15 000 гривень. Премію «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» отримала професор, заслужений діяч
мистецтв України, учениця знаного режисера Михайла Верхацького (учня Леся Курбаса) — Нінель Биченко. Серед її випускників
— багато народних артистів, лауреатів Шевченківської премії (Богдан Бенюк, Анатолій
Хостікоєв, Людмила Смородіна, Михайло
Мельник, Григорій Шумейко та інші).
Спеціальну премію «За енергійність
мистецьких пошуків» отримав незалежний
Дикий театр, засновником і «серцем» якого є театрознавець Ярослава Кравченко. На
початку лютого колектив відсвяткував свою
першу річницю, довівши, що театр може таки
існувати без постійного приміщення, сталого сценічного майданчика та інвестицій. Дикий театр за рік випустив шість прем’єр, узяв
участь у семи фестивалях, створив проект
«Теж дикі».
Цьогоріч немає театру-фаворита за кількістю отриманих відзнак. Тож на врученні
досвідчені театральні фахівці, що потрапили
до лауреатів, були втішені, а молодь — розчулена. По дві «Пекторалі» забрали: Театр
юного глядача на Липках, Театр імені Івана Франка, Театр імені Лесі Українки і Театр оперети. По одній — Національна опера,
Театр маріонеток, «Сузір’я», «Золоті ворота»
і «Колесо». За версією більшості, цьогорічними виставами-подіями стали: «Слава героям» Стаса Жиркова, «Річард ІІІ» Автанділа
Варсімашвілі, «Незрівнянна» Анатолія Хостікоєва та «Графиня Маріца» Богдана Струтинського.
Щороку кількість прем’єр у столичних театрах помітно зростає. Через це оргкомітет
премії вирішив цього року обмежити перегляд, тож до списку потрапили прем’єри трьох національних і двадцяти муніципальних
театрів. Загалом — 49 вистав. Хочеться відзначити, що помітно зросла цікавість режисерів до сучасної драматургії: за рік поставлено 32 вистави за сучасною і 17 за класичною
п’єсами. Більшість прем’єр театри ставлять
за власні кошти. Помітно зросла і цікавість
людей до театрів: заповнюваність залів зараз
міцно тримається на 80-90-100%. ■

❙
❙
❙
❙
❙

■ ПРОФІЛАКТИКА

Олена КАПНІК

«Київські пекторалі»
отримали Богдан Бенюк і Стас
Жирков
Вікторія КОТЕНОК

■ ЗЛОЧИН І КАРА

Тарас ЗДОРОВИЛО
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люють у найбільш людних
місцях — на продовольчих
ринках в усіх районах столиці.
У КМДА розповідають,
що за тиждень роботи пересувних флюорографів обстежилися 460 киян і гостей столиці. «Ця профілактично-діагностична акція,
організована містом, набула чималої популярності.
Серед відгуків тих, хто зробив флюорографію та проконсультувався у лікаряфтизіатра, більшість була
такими: швидко, зручно,
надійно, безплатно. Тож
міська влада прийняла рішення розширити геогра-

ни в Харківській області, які підозрюються в застосуванні 19.01.2014
на вул. М. Грушевського в Києві
тортур щодо двох осіб, тобто умисному заподіянні їм сильного фізичного болю, фізичного і морального
страждання шляхом завдавання побоїв, катування й інших насильницьких дій, вчинених із мотивів помсти після затримання цих протестувальників біля колонади стадіону
ім. В. Лобановського», — йдеться у
повідомленні на сайті ГПУ.
Нагадаємо, що, за даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждало не менше двох із
половиною тисяч учасників акцій
протесту, а 104 із них загинули (їх
згодом почали називати Небесною
сотнею). Додамо, що досi жодного з
правоохоронців не засуджено й ніхто не відбуває покарання за скоєння
злочинів проти учасників Революції
гідності. ■

фію місць розташування
мобільних флюорографів,
щоб якнайбільше охочих
змогли пройти обстеження», — каже заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами,
серед обстежених із підозрою на туберкульоз на дообстеження направлено сім
осіб. Ще в дванадцятьох виявлено різноманітні патології органів грудної клітки.
До слова, щороку в Україні реєструється близько 30 тисяч випадків захворювань на туберкульоз.
12 осіб помирає щодня від
цієї хвороби. За словами заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксани
Сивак, у 2016 році рівень
захворюваності складає
більше 67,6 на 100 тисяч
населення. У зв’язку з конфліктом на сході, де до початку бойових дій проживало 15% хворих на туберкульоз в Україні, у найближчі роки прогнозується
погіршення епідеміологічної ситуації. Як повідомила

заступник міністра, у 2016
році найвищий показник
захворюваності зафіксовано в Одеській, Херсонській,
Київській та Чернігівській
областях.
Попри це, за підсумками минулого року в Україні знизився показник захворюваності на туберкульоз. «Це приблизно на 4,3%
менше, ніж у попередньому році. Утім рівень захворюваності все одно досить
високий. У 2016 році захворіло 822 дитини. Особливо тривожним є те, що в
Україні зростають випадки туберкульозу зі стійкістю до основних протитуберкульозних препаратів»,
— розповідає провідний
фахівець із питань туберкульозу Центру громадського здоров’я при МОЗ України Яна Терлеєва.
Найвищі показники захворюваності на туберкульоз — в Одеській, Херсонській та Київській областях.
Найнижчі — у Харківській, Чернівецькій областях і в столиці. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачену залікову книжку до диплома, виданого Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» на ім’я Пазинича Германа Юрійовича,
вважати недійсною.
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■ СВОЇМ РОЗУМОМ

І повіє
вогонь новий
з Холодного
Яру...
Чи зроблять українці
висновок зі своєї історії?
М. ГОРОБЧЕНКО
Новомиргород, Кіровоградська область
2017 рік — це знаковий рік і доленосний, бо виповнюється 100 років,
як сотворилася революція 1917 р.,
що принесла в Україну розруху, голод і мільйони загиблих українців
(«...ми старий мір разрушим до основанья», а новий так і не сотворили). Чому так сталося, адже обіцяли
землю селянам, заводи робітникам?
Насправді ж вийшло: колгоспи,
шахти і заводи, на яких працювала дармова робоча сила. Уявіть собі,
мати рік пропрацювала в колгоспі, а
одержала пуд проса. СРСР постійно
супроводжували війни, після яких
приходив голод (найстрашнiший —
33-го).
Чому влада робітників i селян допустила такі трагедії? Тому що революцію робили трударі, а до влади
приходили інородці, які не були зацікавлені в розбудові національної
держави. Пройшло 100 років, а українці знову обирають до влади інородців, яким байдужі наші проблеми. І знову в нас війна, розруха...
На сході країни воює 5-10 відсотків громадян, а решта проводить
свій час у гульбищах і розпусті, навіть у день, коли ховають загиблих,
нікому до цього діла нема. Хоч би раз
на рік призначили день, коли б поминали загиблих, приспустили прапори на знак пошани тих, хто загинув, захищаючи свою землю, свою
націю.
Якщо ми велика нація, коріння
якої сягає більш як 12 тисяч років
у глиб століть, то чому не спромоглися обрати собі українського Президента? Був серед тих п’яти, обраних за часів незалежності, один, але
й об того витерли ноги, бо інородка
звинуватила його в усіх гріхах. Чому
ми, українці, не можемо жити своїм
розумом, самі вирішувати свої питання, чому голосуємо за гроші і цим
самим губимо своїх дітей та онуків?
Уже раз обрали Януковича...
Згадаймо слова Кобзаря й обнімімось, згуртуймося в один український кулак, захистимо свою державу. І повіє вогонь новий з Холодного
Яру... ■

Вiталiй БУЛАВКО, журналiст, пенсiонер
Київ
Нещодавно один мiй опонент, за переконанням українофоб i русофiл, єхидно запитав, чи злорадiю з приводу смертi Вiталiя Чуркiна? Вiдповiв йому, що
не належу до тих осiб, якi зловтiшаються з приводу чиєїсь смертi i витанцьовують на могилах своїх полiтичних противникiв чи заклятих ворогiв.
Це тiльки росiяни змогли у 1918
роцi, взявши мiсто Єкатеринодар (нинi
Краснодар), вигребти iз могили труп генерала Корнiлова i, прив’язавши його
до коня, цiлий день зі свистом, улюлюканням i гиканням носити його мiстом, понiвечивши труп до невпiзнання.
І нiхто достеменно не знає, де могила генерала Корнiлова.

Я ВАМ ПИШУ...
Антон КАДЕНЮК
Житомир
Якось, увімкнувши Українське радіо,
почув (на жаль, не від початку) суперечку
між двома гостями студії. Журналіст із
міста Кропивницький аргументовано
доводив своєму опоненту (не знаю, хто то
був, але, думаю, в Україні таких чимало)
конституційність вимог знання української мови як державної, із чим візаві вперто не погоджувався, і ведучий передачі
йому підтакував.
Наприкінці 2016 року «Україна молода» опублікувала статтю Наталії Лебідь
«Кінець епохи Майдану?». На жаль, думаю, ведучі Українського радіо її не читали, інакше питання мови на радіо в таком ракурсі не виникало б. Як для автора
статті, так і для мене, розчаруванням стали результати опитування, проведені
Центром Разумкова, в якому на запитання «Чи є росіяни і українці братнім народом?» — ствердно відповіли 51,1% опитуваних українців. До чого ми, українці,
толерантні, чи то боязнь образити когось
у своїй же хаті. А наші російські «брати»
тим часом нищать Україну, кожен день
убивають наших воїнів, не соромлячись.
На це можу запропонувати таке рішення:
усіх тих, кому росіяни — браття, мобілізувати і відправити на фронт, можливо,
й відповідь тоді буде інша.
Дивує позиція працівників Українського (підкреслюю!) радіо на 26-му році
нашої Незалежності щодо української
мови. Адже нема мови — не буде й держави. Наші ЗМІ мають бути не трансляторами тих чи інших маловажливих
подій, а вести наступальну боротьбу з тотальною брехнею, що ллється з усіх каналів «братньої» Росії. Час схаменутися
і зрозуміти, що в Росії всі ЗМІ давно перетворилися на підрозділи інформаційних

■ МОВНЕ ПИТАННЯ

Коли толерантнiсть — бiда,
або Перед ким відчиняються двері
військ. Навіть серед 92 загиблих пасажирів російського Ту-154, що летів у Сирію,
дев’ять були журналістами, тобто десята частина! Коли ж російські журналісти-блогери Божена Ринська та Аркадій
Бабченко, на думку кремлівських «подпєвал», не висловили належної скорботи
з приводу цієї аварії, почалося справжнє
їх цькування.
Нашій беззубій толерантній владі потрібно навчитись, як мобілізуватись у боротьбі з фашистською російською пропагандою, а на питанні мови має бути
поставлена крапка. В жодній країні світу
так привільно себе не почувають ворожі
ЗМІ, як в Україні, всі ці «рускоговорящіє»
депутати, теле- та радіоведучі поводять
себе настільки агресивно відносно мови й
держави, що стає страшно. Усі ці мураєви, рабіновичі, шуфричі на українських
телеканалах розмовляють тільки російською. Якось на радіо «Ера» ведуча звинуватила владу, що вона бездіяльна на сході,
нічого не робить, щоб «достукатися» до донецько-луганського обивателя (який, на
мою думку, патологічно ненавидить Україну та уряд у Києві). Виникає запитання: а чому радіо «Ера» не працює з цього
питання там, на сході, адже його господар
— також влада?
Я чудово знаю Павла Івановича
Жебрівського, з яким пройшли складний
шлях у партії «Наша Україна», особливо під час виборів у президенти Віктора
Ющенка. Ми відчули роль слова і мови,

коли з усіх каналів радіо і телебачення
лунала пропаганда проти «Нашої України» і вихваляння Януковича, тому я
впевнений, що Павло Іванович як місцева влада робить усе від нього залежне,
щоб змінити погляди мешканців Донбасу на українську владу. Тільки йому потрібна допомога. Виникає запитання до
Міністерства інформації та інших чиновників, які повинні займатися питаннями
боротьби з ворожою ідеологією, де вони,
де плоди їхньої праці?
Така ситуація з мовою в нашій державі
і розгул «русского міра» по Україні, всякі хрестові походи, неповага «московських» батюшок до всього українського,
про що неодноразово писала «Україна
молода», призвели нашу державу до війни. На мою думку, панам Кириленку та
Стецю давно пора створити ідеологічний
загін, який не фіксував би наші біди, а вів
наступальну боротьбу проти російського
фашизму і боровся за уми української нації. Українські телебачення та радіо повинні щодня нагадувати жителям Донбасу, хто винен у тому, що Крим не наш,
Донецьк «освоюють» російські «моторИла», Луганськом, завдяки Єфремову
з компанією, править пастух із Буковини. А шанувальникам іноземних мов раджу вивчати іспанську, італійську, польську мови, які можуть стати в пригоді за
будь-якої економічної ситуації в країні,
адже двері в Європу рано чи пізно відчиняться перед нами... ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Подвійне
громадянство
Василь ВАСИЛАШКО
Київ

По всій Україні весна прямує впевненим кроком: де-не-де цвітуть підсніжники, крокуси, бубнявіють
бруньки на деревах. А от в Iвано-Франкiвській та Закарпатській областях у зв’язку з відлигою
зберігається значна лавинна небезпека, попереджають Укргідрометцентр та Державна служба з
надзвичайних ситуацій, тому туристам-альпіністам слід бути дуже обережними, адже білосніжні
гори не тільки ваблять своєю красою, а й приховують смертельну небезпеку .

■ МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

На таке здатнi лише росiяни
Горбатого лише могила виправить
Це тiльки росiяни могли у 1918 роцi
розстрiляти нi в чому не винних дiтей
царської сiм’ї, причому царевич був неповнолiтнiм i мав невилiковну хворобу.
Це тiльки росiяни могли отруїти,
вбити пострiлом у потилицю, розстрiляти, репресувати тих, хто вiрою i правдою їм служив, — Щорс, Боженко, Котовський, Антонов-Овсiєнко, Дубовий,
Федько, Дибенко, Криленко, Косiор,

Губар, Скрипник, Юрiй Коцюбинський (син письменника Михайла Коцюбинського), Примаков i багато-багато
iнших.
І зараз у Мiжнародному судi в Гаазi
кремлiвськi очiльники нахабно брешуть, що росiйських вiйськ, iнструкторiв на Донбасi немає, хоча українське
керiвництво подає неспростовнi докази про їхню присутнiсть в Українi. У
Кремлi твердять, що не постачають оз-

Подвійне громадянство в нас у владі?..
Невже державам двом служити раді?
Скажіть, як тим державам двом служити,
Що й нині без війни не можуть жити?..
Чи хтось за ситуації такої
Не у двобої із самим собою?
Народу син він чи й — чужих народів?
Невже є син один — від різних родів?
Невже подвійні душі депутатів
Суду в нас не бояться підлягати?
Чи їхня честь із гідністю не тоне,
Як ділять, у думках бодай, кордони?
Адже кому — Вкраїні чи Росії? —
Такі нардепи Крим віддати сміють?
На раду лиш, не суд я кличу, панство,
Заробітчан подвійне громадянство...
Спитати б «громадян подвійних» в Раді:
— Ви Україні служите чи зраді? ■

броєння на Донбас. А звiдки ж тодi в
так званих ополченцiв танки, «Гради»,
БТР, ПЗРК, гармати? Невже їх постачає донецький чи луганський воєнторг
чи якiсь незрозумiлi мiфiчнi країни?
На Мiжнародному судi в Гаазi кремлiвськi верховоди доводять, що «ополченцi» зброю беруть iз шахт, i її туди занесли ще в радянськi часи. Я не шахтар
i не спецiалiст зі зберiгання вiйськової
технiки, але вперше чую, що танки,
БТРи, «Гради» зберiгають у шахтах.
Боєприпаси ще куди не йшло, але танки, БТР — це щось неймовiрне. То звiдки ж тодi оснащення в «ополченцiв»?
Ясно ж, що з Росiї. На неспростовнi докази Москва вiдповiдає по-своєму —
«iх там нєт».
Ну що ж, як каже прислiв’я, «горбатого лише могила виправить». ■

ЕКОНОМІКА
Тарас ЗДОРОВИЛО

Паризька угода, що набрала чинностi в
листопаді 2016 року і має прийти на зміну Кіотському протоколу, мусить виконати низку завдань. Зокрема, не допустити
підняття середньої глобальної температури більше, ніж на 2 градуси. Це має допомогти запобігти катастрофічним змінам
клімату, наслідки яких стають усе очевиднішими сьогодні. Для реалізації цього
завдання більшість країн світу, включаючи Україну, мають досягти максимальної
частки відновлювальних джерел енергії
— тобто 100% до 2050 року в секторі
електроенергетики — та створити передумови для повної декарбонізації економіки у другій половині сторіччя.
Наша країна наразі до таких масштабних
змін не готова.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ТЕХНОЛОГІЇ

Стратегія «кам’яного віку»
Влада всупереч міжнародним зобов’язанням продовжує консервувати застарілі
шляхи розвитку української енергетики: неефективні та шкідливі для довкiлля
користовувати. Інша справа, що багато «гравців» з атомної та вугільної промисловостей мають своє бачення. Тому
було прийнято кулуарне рішення, мовляв, треба зробити невеличку стратегію
на 20-25 сторінок, яка б окреслювала правильний курс для всіх галузей. Але ж під
кожну галузь має бути дорожня карта, й
прописати не просто, що ми хочемо це
зробити, але і як ми це зробимо (де візьмемо гроші, хто дасть інвестиції, як це
вплине на споживача). Тож вважаю, що
енергетична стратегія має бути повністю
переписана й має бути чітко визначений
термін з подальшим розвитком: під кожну галузь має бути окрема «дорожня карта», де все прописано», — резюмував голова вітроенергетичної асоціації.

Розвалимо ми, віддуватимуться
наступники
Про енергетичну незалежність України залишається тільки мріяти, якщо
відновлювальна енергетика не розвиватиметься в країні активніше. Про це
повідомляють представники експертної
громадськості, бізнесу та нардепи за результатами аналізу проекту нової «Енергостратегії-2035», запропонованої до розгляду Міністерством енергетики.
«Енергоефективність має стати головним пріоритетом розвитку сектору
та загалом країни у наступні десятиліття, і це є дійсно правильним фокусом»,
— зазначає Ірина Ставчук, координатор
кампаній Національного екологічного центру України. Водночас документ
спирається головним чином на вугілля
та атомну енергетику, а планова частка
відновлювальної енергетики становить
лише 21% до 2015 року. Експерти наголошують, що це суперечить міжнародним зобов’язанням України.
«Проект енергостратегії треба суттєво доопрацювати. Тим паче, статистика
свідчить: найбільші інвестиції у світовому енергетичному секторі за останні десять років спрямовані саме на розвиток
відновлювальної енергетики, що дозволяє розвивати цю галузь достатньо високими темпами», — коментує Андрій Конеченков, голова правління Української
вітроенергетичної асоціації.
«Інвестори і справді зацікавлені вкладати в Україну і в розвиток відновлюваної енергетики тут. Зараз виглядає так,
що є лише бажання добити остаточно
енергетику, що лишилася у спадок від
СРСР, в екологічні проекти не інвестувати, а через 10 років — побачимо, що буде,
адже при владі вже будуть інші люди», —
наголосив нардеп Олексій Рябчин.
Наразі, як відомо, Україна живе за
стратегією, ухваленою в 2013 році, і її сміливо можна назвати «вугільною». Адже
писали її під керівництвом однієї з наших
компаній-гігантів, монополістів. Тому питання, яке стоїть зараз: «Чи потрібно її замінити?» — звучить риторично.

В Америці це робить мер...
Найбільший недолік нового документа — ідеологема до 2025 року експлуатувати те, що у нас є, не інвестуючи у нові
технології та оновлення на екологічні
фільтри. «І подібне враження склалося
й у колег із Європейської комісії та інших
міжнародних партнерів, із якими доводилося спілкуватися», — каже Рябчин.
Наприклад, у США багато уваги приділяють «зеленій» інфраструктурі й відповідній політиці. «Там на рівні штатів
створюють «зелені» банки, які допомагають здешевити відновлювані джерела енергії та поліпшити енергоефективність. І мери міст кажуть, що вони це роблять, аби здешевити тарифи й платіжки
для людей. У «них» це робиться на рівні міської влади, а ми на національному
рівні не можемо створити, наприклад,
«Фонд енергоефективності» чи ще якісь
заходи, які нам допомагали б оновлювати нашу інфраструктуру в ЖКГ. Тобто
якщо є політична воля й професіоналізм
— це робиться навіть на рівні міста», —
наголошує нардеп.
Ще у нашій стратегії, на думку Рябчина, нема так званого «енергетичного
переходу». «Тобто яким чином ми будемо переходити з одного стану енергетики,
коли використовуємо ще потужності, по-
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Через зміни клімату — 250 млн.
біженців

❙ Про енергетичну незалежність України залишається тільки мріяти, якщо відновлювальна
❙ енергетика не буде розвиватися в країні активніше.
будовані в часи СРСР, до іншого, — каже
нардеп. — Але як ми будемо переходити
(а в цьому немає сумнівів, бо інфраструктура має критичні обмеження по часу, все
обладнання й так страшенно застаріле) —
поки що незрозуміло. Представники Європейської комісії, які займаються енергетикою й були у нас, казали: «Ми приїздимо на ваші об’єкти інфраструктури як
у музей. Нам це цікаво, адже ми на такому ще по книжках в університеті навчалися. Яким чином ви будете все це оновлювати? І чому у вашому тарифі постійно
«сидить» інвестиційна складова, за яку
платять люди, а інвестиції не відбуваються!»...
Не думають вітчизняні енергетики
і про технологічне оновлення: зокрема,

на тому, що з’явився новий промисловий
ринок. Європейська енергетична асоціація підрахувала, що за 2016 рік 72 млрд.
євро — це обіг грошей, які залучені лише
у вітроенергетичний сектор. Аналогічна
ситуація і в біоенергетиці, і в сонячній
енергетиці, і в інших зелених технологіях. А в нашій стратегії розвитку жодного слова не сказано про те, що розвиток нової енергетичної галузі має розвиватися разом iз розвитком машинобудівних заводів.
Торік у нас переглянули закон стосовно відмови від локальної складової, і було
введено бонус, який стимулює виробництво. Наприклад, якщо ви сьогодні виготовили башту для турбін, то ви маєте додатково 5% до зеленого тарифу, а якщо

Україна займає перше місце у світі за кількістю смертей від
забруднення атмосферного повітря!»
трансфер низьковуглецевих технологій. «Це річ, за яку бореться Китай, Індія, Бразилія та інші країни, що розвиваються, — пояснює Олексій Рябчин. —
Також не прописано перехід на «розумні
мережі», немає переходу й на енергетичну децентралізацію. Йдеться про те, що,
наприклад, у селах люди можуть збиратися у енергетичний кооператив — ставити вітряки, сонячні станції, біогазові
установки й споживати власну електроенергію для власних потреб. Але ж у нас
є «енергомонополісти», для яких це не
дуже приємно — їм це невигідно».

Гроші на вітер
«Починаючи з 2006 року, коли ухвалювали першу енергетичну стратегію
й було закладено побудову 22 атомних
блоків, — за майже 11 років майже нічого не змінилося, ми їх не побудували, i
йдеться лише про продовження терміну
роботи вже існуючих», — говорить Андрій Конеченков.
Не краща ситуація й у вітроенергетиці. Так, у Європейському Союзі у 2016
році в галузі вітроенергетики було встановлено 12,5 ГВт нових енергетичних потужностей. Водночас 7,5 ГВт вугільних
станцій було закрито, а також було виведено з експлуатації 2,3 ГВт на природному газу і 2,2 ГВт на мазуті. Тобто якщо
скласти ці цифри, то це десь тих самих
12 ГВт — те, що замінила сьогодні вітроенергетика...
Щодо України, то, за нашою стратегією, лише до 2025 року ми маємо ввести 500 МВт енергетичних потужностей.
У нас сьогодні 526 МВт (враховуючи й
Крим), а без півострова — 427, 8 МВт.
Сьогодні Європа постійно наголошує

ще й раму зробили — то 10%. І це зараз
стимулює виробників, наприклад і «Південмаш», інші виробники, які не знають,
що робити з працівниками, — почали
розглядати розвиток вітрової та сонячної енергетики. І ще багато заводів почали вести переговори з такими компаніями, як Westa, Siemens — відомими світовими виробниками вітротурбін. Тобто
процес iде, але стратегія розвитку енергонезалежності цього не передбачає.

Коли приватник не врятує
«Головна ж помилка у Стратегії: передбачається відмовитися від великих
енергооб’єктів, а перейти до приватного домогосподарства, тобто зайти на малі
проекти й розвивати «зелену» енергетику тільки в домашніх господарствах, —
продовжує пан Конеченков. — Так, це
важливий крок, але головні інвестиції
повинні йти саме у промисловий сектор.
Якби не створювали бар’єри у розвитку
«зеленої» енергетики, то сьогодні не було
б проблем із вугіллям».
Сьогодні ринок iде врозріз iз ухваленням деяких урядових постанов. Скажімо, якщо говорити про ринок сонячної та
вітрової вітроенергетики, то банки збираються фінансувати ці види енергетики.
Перший кредит, який отримала вітчизняна компанія у грудні 2016 року, зараз
«будує» 70 МВт у Херсонській області.
Львівська компанія у цьому році «побудує» 20 МВт за рахунок кредитування Європейським банком реконструкції та розвитку. І це дуже гарні знаки, що є компанії, бізнес, які бачать економіку цього
процесу.
«У нас зараз є потенціал — і вітро-,
і сонце-, і біоресурс, який ми маємо ви-

«Якщо не вирішувати проблеми,
пов’язані зі зміною клімату, — це означає, що більш-менш стабільне життя,
яке ми бачимо зараз, для майбутніх поколінь може бути зруйноване, — каже
Ірина Ставчук. — Це і захоплення територій, і пересихання річок, і скорочення
врожайності, війни за воду та харчування — це мільйони біженців по всій планеті».
Як заявила експерт, нещодавно
з’явилася інформація, що якщо викид
парникових газів не скорочувати відповідно до Паризької угоди, то вже до середини століття 250 млн. людей можуть
стати біженцями саме через зміни клімату. «Ми не можемо бути осторонь цієї
проблеми», — додала вона.
«Стратегія до 2035 року передбачає
лише 20% частки енергії з відновлювальних джерел і за наступні 15 років вийти
на 100% просто неможливо! — продовжує еколог. — Наприклад, якщо зараз
будувати вугільну ТЕЦ, то вона існуватиме 20-40 років, і потім її швидко закрити
неможливо. Також важливо, щоб викиди парникових газів скорочувалися уже
зараз. Бо вони накопичуються в атмосфері, й чим швидше процес скорочення
викидів розпочати, тим краще для природи».
Наступний, на її думку, екологічний
аспект у секторі енергетики — здоров’я
людей. «У нас величезна кількість вугільних станцій, які не відповідають європейським нормам екологічності: викиди певних речовин перевищені в десятки, сотні,
а подекуди й тисячі разів. Але, згідно зi
Стратегією, до 2025 року ці станції продовжуватимуть працювати, й усе частіше звучить фраза щодо відтермінування виконання екологічних вимог щодо
вугільних електростанцій і відтермінування регулювання щодо викидів парникових газів. Тобто максимальне продовження цих застарілих і дуже забруднюючих блоків, які дуже негативно впливають
на здоров’я людей. За даними звіту 2016
року Всесвітньої організації здоров’я, Україна займає перше місце у світі за кількістю смертей від забруднення атмосферного повітря!» — стверджує вона.
Ще один аспект ризику, на думку експерта, — вода. Стратегія передбачає досить агресивний розвиток сектору гідроенергетики: будівництво великих ГЕС, гідроакумулюючих станцій, до яких екологи мають питання. «В Україні більшість
проектів спроектовані за часів СРСР (тоді
екологічні проблеми фактично не враховувалися), але на сьогоднішній день
це — «динозаври». Тобто, будуючи нові
ГЕСи, а скільки їх уже є, ми зруйнуємо
екосистеми, які є зараз, і відновлювати
їх буде складно або й неможливо. Через
зміну клімату в Україні є проблеми з водою — відбувається пересихання річок.
Для прикладу, за останні два роки стік на
річці Дністер став на 36,5% меншим, ніж
раніше», — резюмує Ірина Ставчук. ■
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■ ДО ВИТОКІВ
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, заступник голови Спілки офіцерів України

Президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв’ю радіо ТОК FM зазначив: «Росія здійснила велику помилку з огляду на власні інтереси. Вона вирила траншею, наповнену кров’ю, ненавистю та
кривдою. Українці не дозволять росіянам називати себе братнім народом».
Тоді як у жовтні 2016 року під час інвестиційного форуму «Росія кличе» президент Володимир Путін
заявив: «Я багато разів про це говорив і хочу ще раз наголосити: попри всю трагедію, яку ми зараз
спостерігаємо, особливо на південному сході, український народ завжди був і залишається найближчим для нас, братнім народом. Нас пов’язує спільність етнічна, духовна, релігійна, історична. Спираючись саме на ці фундаментальні засади нашої взаємодії, ми будемо розвивати наші відносини».

Соціологія свідчить
Це ж яким потрібно бути циніком, щоб заявляти таке і робити спробу знову ліпити з українців і росіян «братні народи» після
розв’язання і ведення війни проти
України, що призвело до анексії
Криму, окупації значної території Донбасу, майже 2 мільйонів
біженців, майже 10 тисяч убивств
мирних жителів, близько 23 тисяч поранених?!
А чи вважають українці і
росіяни, що вони «братні народи» і мають «етнічну спільність»?
Соціологічні дослідження Центру Разумкова, проведені у 2016
році, засвідчили, що 87,1% жителів Донбасу вважають росіян
братнім народом, на півдні —
60,5%, у центрі — 41,2%, на заході України — 28%.
Загалом по Україні 51,1%
(цифра не може не обдурювати)
опитаних вважають українців і
росіян братніми народами, кожен третій не вважає їх такими,
25,6% вважають їх «одним народом» (у Росії так вважає 49% опитаних росіян) і 63,4% — «різними народами» (в Росії — 43%).
Згідно з результатами опитування московського «ЛевадаЦентру» за травень 2016 року,
63% росіян негативно (навіть вороже) ставляться до українців.
Московський журналіст Олександр Твєрской зазначає: «Украинцы и русские — это два разных
народа. Только нравственно слепой человек может этого не замечать. Те, кто утверждают обратное, — либо слабоумные, либо
больны державной лихорадкой.
Иногда это совпадает, и медицина в таких случаях уже бессильна. Про то, что эти народы называются по-разному, имеют разные языки и разный культурный пласт — я даже говорить не
хочу».
На його думку, головним мотивом для української культури є
ніжна любов до свого краю, орієнтування на європейську думку,
тоді як для російської культури
є характерними тема протиставлення усьому світові, ідея російського домінування і агресії до
всього чужого. Українське духовне життя — це виправдання своєї
волі, тоді як російське — виправдовує власне рабство.
«У этих двух народов разный
менталитет. Разная судьба. Разные приоритеты. Их надо сравнивать, но их нельзя приравнивать
— никогда! А вы попробуйте вырваться из лап кровожадной империи, которая пытается не первую сотню лет лишить вас идентичности и превратить в свою
колонию. Попробуйте сбросить
с себя большевистскую заразу,
которая накрепко поселилась в
умах людей. Это практически невозможно. И Украина делает, и
сделала практически невозможное», — додає пан Твєрской.

Слово генетикам: Україна —
колиска білої раси
А що ж говорить наука про
«братні слов’янські народи»? Сучасні можливості ДНК-аналізу
дозволяють побачити родовiдну
кожної людини (як і її етносу) на
період у понад 30 тис. років тому і
впевнено сказати, звідки вона родом та де її коріння.

У 2012 році група визнаних
міжнародних учених і експертів у
галузi генетики під керівництвом
ученого зі світовим ім’ям Пітера
Форстера з Великобританії, який
займається науковою діяльністю
в Кембриджському університеті
й завідує лабораторію генетики у
ФРН, з використанням новітніх
технологій провели масштабне
генетичне дослідження ДНК жителів усієї України.
Дослідження проводились у
лабораторії Німеччини, яка є супервайзером роботи решти центрів iз генетичних досліджень у
всій Європі. Вчені цієї лабораторії
визначають європейські стандарти ДНК-досліджень.
За результатами дослідження ДНК-проб українців було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу (нації). Концентрація гаплогрупи хромосом, яку
вчені ідентифікують як успадковану від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців (цей ген є і
в інших народів Європи, але його
показник низький).
У той час, коли народність
оріїв проживала на території
нинішньої України, середньорічна температура різко впала на багато градусів, що призвело до суворого похолодання і
серйозно відбилося на людській
популяції.
У результаті вижили тільки
люди, які володіли геном «молочної толерантності» — тобто здатні пити і перетравлювати молоко. Більшість дорослих людей не
може вживати молоко в їжі, наприклад такими є африканці й
азіати. Але саме молоко не дало
людям померти від голоду під час
похолодання і давало можливість
цивілізації оріїв продовжити своє
існування — свій РІД.
За висновками генетиків, у Європі було два місця, де люди могли сховатися від холоду: Україна
та Іберійський півострів. Територія нинішньої Росії на той час
була вкрита льодом і людського
життя на ній не було. Результати
досліджень дали вченим підстави зробити висновок: «Українці є
предками (прабатьками) європейців, а територія сучасної України
— колискою білої раси нинішньої
цивілізації».

Трипільські, кельтські
і варязькі хромосоми
У 20% українців ДНК має
гаплогрупу хромосома, яку вчені
характеризують як трипільську. Загальновідомо, що трипільці були найрозвинутiшою народністю (етносом) свого часу: саме
вони володіли секретом виготовлення виробів iз бронзи, на відміну від більшості їхнiх сучасників, представники трипільського етносу носили не шкури, а
тканий одяг.
Трипільці були землеробами
й першими на українській землі
вирощували пшеницю і гречку.
Звідти за українцями закріпилося «хлібороби» і «гречкосії», а
пізніше — «козаки». Саме етнос,
який проживав на території України, винайшов колесо. Історія
України та її етносу налічує на
сьогодні, за твердженням науковців, десятки тисяч років до
нашої ери.

У релевантній вибірці ДНК
кожний шостий українець носить у собі хромосому скандинавського походження народів.
У цьому випадку йдеться насамперед про тих, кого за часів
Київської Руси називали «варягами». Вікінги прибували на українські землі як військова еліта — як дружинники для особистої охорони гвардії князів. Їх
було не багато, проте закони історії свідчать, що навіть невелика жменька чужинців, що потрапила у вищі прошарки держави, назавжди залишила слід не
тільки у звичаях і культурі, також у генетичному фонді цілого
народу.
У кожному п’ятнадцятому
українці вчені виявили хромосому, яка ріднить сучасне населення України з ірландцями, англійцями і шотландцями. Це означає, що кожен шостий тестований українець був нащадком
кельтського походження. Кельти були дуже могутньою цивілізацією, яка змогла заселити половину європейського континенту. Достеменно встановлено, що саме цей народ відкрив
бронзу раніше, ніж їхні європейські сусіди. Спадщина кельтської культури прямо вплинула на
українців, наприклад знаменита зачіска «під макітру» була одним iз різновидів кельтських національних зачісок. Також довгі
вуса, які зараз вважаються козацькими, — це спадок українців
від кельтів.
Лінгвісти вважають, що слово «сало» українці успадкували
від цього етносу: в кельтській
мові цей продукт називався saill.
Вважається, що саме з кельтської мови до нас прийшли слова
«кінь», «корова», «смерека».
Генетики встановили ще
один древній етнос, представників якого на території сучасної України більше, ніж нащадків оріїв. Вищенаведені результати досліджень відносяться лише до чоловіків, а головною
фігурою в історії цивілізації насправді є жінка — українка.
Представниці прекрасної половини української нації (етносу), як мінімум, в три рази старші, нiж чоловіки. Предки сучасних українок прийшли на землі
теперішньої України за 20 тис.
років до появи трипільців.
З точки зору генетики українки успадкували гени окремого, ще давнішого етносу, ніж
орії. ДНК українських жінок
пояснюється тим, що жінки, як
правило (за винятком окремих
загонів українських амазонок),
не брали участі у війнах цивілізації — вони просто обирали переможця. Серце жінки завжди
обирало сильнішого і «перспективнішого» чоловіка — від них і
народжувалися діти, передавши
гени у спадковість. Проте донині
невідомо, гени якого саме древнього етносу носять в собі українки.
У росіян показник гаплогруп
хромосом, успадкованих від оріїв
і трипільців, у порівнянні з українцями дуже малий. Це свідчить про те, що українці і росіяни
є різними етносами і не є генетично «рідними» — «братніми народами».

Ми — не
Ученi науково довели, що українцi та росiяни
— абсолютно рiзнi народи,
що Росiя — штучна держава
Росіяни — не слов’яни
У 2013 році російськi генетики та антропологи провели великомасштабне комплексне дослідження російського генофонду —
і були не просто здивовані, а вражені отриманими результатами.
Виявилися брехливими міфи,
які століттями нав’язувались
ідеологами про російську національність і етнічне походження
росіян. Російські вчені встановили, що генетично росіяни «не
східні слов’яни», а «фіни-угри-татари». Розвіявся в пух і прах міф,
що «росіяни, білоруси і українці
складають окрему групу східних
слов’ян» і є генетично «братніми
народами».
Виявилося, що єдиними
слов’янами з цих трьох народів
є лише білоруси, але при цьому
було встановлено, що білоруси —
це зовсім не «східні слов’яни», а
«західні», тому що вони генетично практично не відрізняються
від поляків.
Російські вчені повністю зруйнували ще один міф про «рідну
кров» білорусів, росіян і українців. Білоруси виявилися фактично ідентичні полякам і генетично
дуже далекі від росіян, але близькі до чехів і словаків. А ось фіни
Фінляндії виявилися для росіян
генетично ближчими, ніж білоруси, а тим більше — українці. Генетична відстань між росіянами і
так званими фіно-угрськими народностями (марійцями, вепсами, мордвою тощо), які проживали на території Росії, дорівнює 2-3
умовним одиницям («близькі родичі»), а це означає, що росіяни і
фіно-угри є ідентичними.
Результати аналізу мітохондріальної ДНК показали також,
що ще одна близька рідня росіян,
окрім фіно-угрів i фінів Фінляндії, — це татари: росіяни перебувають на тій же генетичній відстані умовних одиниць від татар,
як і від фінів.
Після отримання результатів
досліджень для Росії виникла велика ідеологічна, політична, психологічна і моральна проблема самоідентифікації себе як буцімто

«слов’ян», адже генетично російський народ до слов’ян ніякого
відношення не має.
Наголошую, що саме російські вчені поставили велику жирну крапку на міфі про
«слов’янське коріння росіян»
— нічого від слов’ян у росіян немає! Є лише навколослов’янська
російська мова, але і в ній 6070% неслов’янської лексики.
Тому росіянин не здатний розуміти мову слов’ян (як і українську),
хоча справжній слов’янин розуміє
через схожість слов’янську мову
— будь-яку, окрім російської.

Прамова оріїв
Світ визнав, що праукраїнціорії утворили сім’ю індоєвропейських мов, в основі якої лежить
стародавня українська мова. У
«Британській енциклопедії» у
статті «Англійська мова» всесвітньо відомий учений філолог Річард Білсон пише: «Англійська мова та більшість індоєвропейських мов походять
із прамови, що нею розмовляли
десь 5 тис. років тому на сучасній території України».
Вчені Індії встановили, що їхній санскрит і знамениті веди були
привнесені на територію Індії з України. Питання про прибуття оріїв
на терени Індії 5-7 тисяч років
тому вченими вже не дискутується, а є встановленим фактом.
У священних індійських писаннях орії згадуються як «благородні творці, працьовиті
умільці, гідні, вельмишановні, вибрані, дружні, вірні, з блакитними і сірими очима люди, з
русявим або каштановим волоссям, а їхня мова дала початок
санскритові — мові священних
книг, на всій сучасній Індії, Пакистані, Бангладеш, Афганістану, Киргизії та інших країн».
Наші предки, поширюючи
свою мову, дарували іншим народам і свою культуру, звичаї, обряди, вірування. Орії, які жили на
наших прадавніх українських
землях, зайшли і оселилися, окрім зазначених вище країн, також на території Узбекистану,

НАЦІЯ
Таджикистану, Близькому Сході,
в Європі, Азії та на землях нинішньої Туреччини.
За висновками науковців,
Праукраїна — це найдавніша інтелектуальна цивілізація на землі. Вчені встановили, що початки
української мови сягають 40 тисяч років. За лексичним запасом
найближчою до української мови
є білоруська — 84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 68%) і лише потім —
російська 62%. Якщо порівнювати фонетику й граматику, то українська має від 22 до 29 спільних
рис iз білоруською, чеською, словацькою й польською мовами, а з
російською — лише 11.
Історично найуживанішою
назвою української мови були:
давньоскіфська, сколотська, давньорусинська, а потім, до середини ХIХ ст., була назва «руська
мова».
Але найсенсаційнішими є результати досліджень російських
учених по Україні. Виявилось, що
генетично населення Східної Ук-
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раїни — це фіно-угри: східні громадяни України (етнічні росіяни)
практично нічим не відрізняються від етнічних росіян, мордвинів,
комів, марійців, які живуть у
Російській Федерації. Це — один
фінський народ, який колись мав
і свою спільну мову. А з українцями Західної України, за висновками російських вчених, все виявилося ще більш несподіваним:
вони абсолютно не русо-фіни або
фіно-угри Російської Федерації та
Східної України.
Незалежні експерти Росії, України і Західної Європи говорять:
«Можна як завгодно реагувати на
ці абсолютно наукові висновки і
факти, які показують природну
сутність еталонного електорату
Ющенка і Януковича під час президентських виборів і Помаранчевої революції в 2004 році і Революції гідності в 2014 році». Звинуватити ж російських учених
у фальсифікації результатів генетичних досліджень не можна,
оскільки вони підтверджуються
науковими висновками західних

брати
■ ДОВІДКА «УМ»
Заповіді оріїв-русів
За декілька тисяч років до появи християнства і хрещення Київської
Русi наші пращури — орії-руси(ни) залишили своїм нащадкам — нинішнім
українцям — заповіді, за якими ми
повинні були жити, щоб бути вільним,
сильним і рівноправним (рівновеликим) РОДОМ серед інших наРОДІВ.
Заповіді наших предків, які мають Вселенську космічну силу, вороги
Київської Русi знищили або заховали,
щоб ми ніколи не мали до них доступу
і не змогли жити за ними. Вороги українців знали, що робили.
Наведу ті Заповіді наших предків,
за якими ми повинні жити у цей тяжкий для українського РОДУ час:
1.«Стій за Землю свою, земля нам
дана нашими Світлими Богами, зорана нашими предками, зрошена потом і
кров’ю батьків, дідів, прадідів твоїх».
2. «Ворога РОДУ твого знищуй без
пощади, але не принижуй його».
3. «Захищайся сам і захищай побратима твого, щоб РІД твій не скінчився (не перервався)».
4. « Будь вірним у дружбі, любові
РОДУ твоєму та вірним і мужнім у праведній січі».
5. «Бачачи підступність ворога,
тим же відповідай йому».
6. «Не вір ворогу раненому та
вбивці брата твого».
7. «Держись правоти і правди,
вони приведуть до перемоги».
8. «Не відповідай добром на зло.
Не покаране зло породжує ще більше
— абсолютне зло».
9. «Сила і непереможність РОДУ
твого — в етнічній єдності РОДУ твого».
10. «Не опускай голови своєї, як
раб. Не принижуйся ні перед ким і не
давай нікому принижувати твій РІД. Не
плач, не жалійся, не проси, не бійся.
Живи, борись і переможеш!».
11. «Щоб руки наші трудилися о
рала наші, а мечами добували незалежність нашу».
12. «Усе, що залежить від чужої
волі, — зло. Усе, що залежить від власної волі, — добро. Рід твій повинен знати це коротке визначення добра і зла».
Ключовими словами світогляду наших предків оріїв-русинів (русичів)
були «воля» і «творчість».
Слова «не плач, не бійся, не проси»
часто зустрічаються в українських віршах, прозі, піснях. Вони йдуть від наших
пращурів, передаються нам iз покоління
в покоління на генетичному рівні.

учених-генетиків, які довгий час
накладали мораторій на публікацію своїх результатів.

Від генетичних досліджень
до «руської весни»
Праві ті вчені, які стверджують, що дані генетичних досліджень ясно пояснюють глибокий
і постійний розкол в українському суспільстві, де під назвою «українці» живуть два абсолютно різнi етноси: один із яких — етнічні
українці (орії-руси), які, згідно з
переписом населення 2001 року,
складають 78%, а другий — росіяни (фіно-угри-татари) — 17%. Ознайомившись iз результатами дослідження, незалежні політичні
аналітики заявили, що оприлюднення цих результатів може мати
непередбачувані наслідки для
Росії з її імперськими амбіціями
і світового порядку. Однозначно,
що російський імперіалізм візьме зазначені дані собі на озброєння — як ще один вагомий і науковий довід «приростити» територію Росії зі Східною і Південною Україною.
Ці висновки експертів підтвердили події в 2014 році в Криму і на
сході України при реалізації кремлівського плану «Новоросія», в
який були закладені результати
генетичних досліджень російських і західних учених-генетиків.
Результати наукових досліджень російських і західних учених щодо генофонду російського,
українського і білоруського народів ще довго будуть «переварюватися» в суспільній свідомості,
оскільки вони повністю спростовують усі існуючi в нас уявлення,
зведені до рівня ненаукових (надуманих) міфів, які міцно сидять
у головах людей.
Отримані нові наукові знання потрібно не стільки зрозуміти й усвідомити, скільки до них
потрібно психологічно і духовно
звикнути та почати жити з урахуванням наукових висновків, а
не столітніх міфів. Наукові відкриття генетиків фактично означають геополітичний крах так
званого Слов’янського трикутника «східних слов’ян» — «братніх
народів» росіян, українців і білорусів. Це вже яскраво підтвердилося сьогоденням у стосунках між
Росією, Білоруссю і Україною.
Звичайно, кремлівська про-

паганда буде пробувати і далі приховувати результати наукових досліджень від населення і повторювати, як мантру, що українці
і росіяни «слов’яни» і «братні народи», як це часто робить Путін.
Але сховати новітні генетичні,
археологічні, антропологічні дослідження та їх результати уже
неможливо.
Найголовнішим, на мою думку, є те, що звичайні українці
на півсвідомому рівні, не знаючи результатів генетичних досліджень, самі зрозуміли, що росіяни не їхня «генетична рідня», а
споконвічні вороги. Українці тепер знають, хто є за своєю сутністю громадяни України російського походження, які перебувають
на окупованій території Донбасу.
Генетики науково довели і пояснили, чому «східняки» закликали Путіна приєднати їх до Росії
і ввести для їх захисту російські
війська на Донбас.
Висновок учених: «голос
крові» і «генетична батьківщина»
етносу у своїй абсолютній більшості завжди сильніші за політичні, ідеологічні, релігійні, соціальні, громадянські та інші надумані засади держави.
Чи розуміють результати генетичних досліджень керівники
і політики України і як їх потрібно використовувати у вирішенні
питання звільнення Криму і Донбасу? Судячи з їхньої діяльності,
дуже сумніваюся.

Росія — штучна держава
Грузинський історик, професор Олег Панфілов відзначає:
«Росія — це штучна держава, яка
була створена в результаті окупації і завойовницьких воєн за останні 300 років, не більше, яка
на величезній території насильно
об’єднує народи, нічим абсолютно не пов’язані. Наприклад, що
може пов’язувати чукчу і чеченця? Ні культура, ні історія, ні антропологічний тип, ні клімат — нічого абсолютно».
Учені науково довели, що українці та росіяни за своїм етногенезом абсолютно різні народи
і їхня спільна історія за останні
350 років — це історія окупації
земель та поневолення українців
з боку московитів-росіян.
Московія навіть не спромоглася на власну назву для своєї держави і мови, а поцупила її в українців, тим самим привласнивши ще
й нашу історію. У Російській Федерації державні символи — запозичені. Державний герб РФ — двоголовий орел — це герб Римської
iмперії з 330 року, а після її розпаду — символ Візантійської Імперії. У 1497 році прийнятий як герб
Московського князівства, а пізніше — Російської iмперії. Прапор
(триколор) — це плагіат перевернутого прапору Нідерландів, який
став державним прапором Російської iмперії з квітня 1883 року.
Сучасний гімн РФ — це змінений
гімн колишнього СРСР.
Польський президент Олександр Кваснєвський iз приводу
російського гімну говорив: «Давайте завжди пам’ятати, що в
Росії слова можуть бути різні, але
музика — одна».
Свого часу ідеолог комунізму Карл Маркс зазначив: «Росія,
не маючи ніякого відношення до
Русі і вкравши свою нинішню назву, проте — нахабно претендує
на історичний спадок Русі, створеної на 800 років раніше. Проте
московська історія — це історія
Орди, пришита до історії Русі білими нитками і повністю сфабрикована. Саму назву Русь узурповано московитами. Росіяни не лише
не є слов’янами, але навіть не належать до індоєвропейської раси.
Московія була вихована і виросла
в жахливій і мерзотній школі мон-

гольського рабства».
Російське народне прислів’я
говорить: «Русь и Россия — это
такая же аналогия, как море и
морская свинка». Відомий чеський письменник Карел Чапек писав: «Росіяни все навколо себе називають слов’янським, щоб потім
все слов’янське називати російським».

Символіка оріїв
В українців свої споконвічні
історичні, а тепер державні символи — Герб, Прапор, Гімн. Нашому гербу і прапору не менше
семи тисяч років! В Індії, у штаті
Джаму і Кашмір на горі з трьома
вершинами, яку називають українськими словами «Три Кута»,
є Храм Вайшну Деві — Великої Богині Матері. Її велетенська
бронзова статуя, якій 4000 років,
у правій руці тримає символ оріїв
— Тризуб, який сьогодні є Гербом
України. Скульптуру Богині постійно охороняють жреці. Історики Індії встановили, що цей символ не місцевого походження, а
принесений давніми оріями.
На Поділлі знайдені наскальні
рельєфи з тризубами, які зроблені
у IV–III тисячолітті до н.е. Археологічні знахідки свідчать, що тризуб як символ (герб) використовували також трипільці у IV–III
ст. до н.е. У прадавні часи на землях Центральної України тризуб
був знаком родових та племінних
старійшин. Потім його використовували наші предки, царські
скіфи, які називали себе нащадками атлантів. Найдавніша згадка про тризуб датується 360-355
рр. до н.е. і належить Платону: в
праці «Тімен» він детально описав блакитний одяг царів-атлантів, на якому був зображений золотий тризуб.
За часів Київської Русі тризуб був гербом київських князів.
Тризуб Володимира І Святого —
Великого князя Київського, Володаря Русі став Державним Гербом України.
Сакральним символом оріїв
був жовто-синій штандарт. Він
означав гармонійне поєднання
небесного вогню (РА) і земної речовини (МА), що демонструвало
природну перемогу Духу (золоте, жовте) над матерією (блакитне, синє). Розташування ж кольорів iз точністю до навпаки (так
розташовані кольори на нашому Державному прапорі) є «Вселенським Законом занепаду»,
який спотворює все Божественне
і веде до хаосу і розпаду. Що і відбувається сьогодні в Україні.
Знаючи це, наші пращури
жили за Законами Всесвіту і правильно розміщували сакральні
символи. Це і дало їм можливість
стати інтелектуальним центром
цивілізації. Саме жовто-блакитні
кольори символізували і Київську Державу ще до християнізації Русі. 22 березня 1918 року
Українська Народна Республіка
встановила своїм прапором також жовто-блакитне полотнище
(жовта смуга вгорі, а під нею —
блакитна).
Українці на підсвідомому (генетичному) рівні називають свій
рідний прапор не синьо-жовтий, а
жовто-блакитний! Але народні депутати України, чи то не розуміючи, чи не знаючи, а можливо, і навмисно, виконуючи вказівку ворогів української нації, затвердили «перевернутий» Державний
прапор, iз розрахунком на те, що
за «Законом занепаду» це призведе до розпаду України і втрати її
Незалежності!
Нагадаю, що вчені Китаю,
Індії, Японії, після затвердження «перевернутого» Державного прапора, звертали увагу керівництва України, в тому числі
й Президента Л. Кравчука, що
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спотворення священного символу України призведе впродовж
20-25 років до занепаду, руйнації,
розвалу і навіть втрати незалежності України. Але до них не прислухалися... Чи зрозуміють це
нинішні народні депутати і Президент? Дуже сумніваюся.
Вчені встановили, що Києву
— столиці України-Руси — не
менше 2700 років (а не так, як
нав’язала нам радянська академія наук!). Учені історики, археологи, антропологи, генетики
встановили, що орії, які проживали на території сучасної України, є творцями (батьками) трьох
слов’янських народів: русів, чехів
і хорватів.
Наші предки впродовж семи
тисячоліть вели літочислення «від
створення Світу», аж доки воно не
було скасовано Петром Першим у
1721 році. За орійським календарем, сьогодні 7525 рік (за юдейським — 5778 рік). Наш календар старіший за юдейський більш
ніж на 1740 років. А за Велесовою
Книгою наших пращурів, в Україні йде 21 138 рік — рік Бджоли!

Нездоланний український Дух
Згадайте українських амазонок, які боронили свій рідний
край, коли гинули чоловіки, запорозьких козаків, Героїв Крут
(300 українських спартанців), Героїв Небесної сотні, перших добровольців Майдану на східному
фронті, які зупинили до зубів озброєну московську орду.
Ми пережили три голодомори (1921-1922, 1932-1933, 19461947 рр.), втративши понад 10
мільйонів українців. Нас нещадно русифікували, асимілювали,
робили з нас «єдину спільність —
совєцкій народ». Але ми залишилися українцями і здобули свою
незалежність, завдяки нашому
генетичному українському Духу!
Український народ вижив
і вийшов переможцем у Другій
світовій війні, під час якої втрати
(включаючи військових і цивільних) склали близько 14 300 000
українців, що становить 20,1%
від загальносвітових людських
втрат, які становлять 71 мільйон
чоловік, або 46% від загальних
людських втрат СРСР. Втрати
українців є найбільші і не порівнянні з втратами інших країн і
народів у цій війні.
Нині ж Україна — найцінніший приз геополітичного «шахового» турніру, який сьогодні
розігрують між собою Росія і Захід (ЄС і США). Подібний турнір, призом якого була Югославія, виграли США. На турнірі
за Грузію перемогла Росія.
Окрім того, Україна є жертвою і знаряддям у руках в обох
сторін для досягнення їх геополітичних цілей: США і Захід добиваються розвалу Російської імперії, щоб заволодіти її природними
ресурсами, а Росія — розвалу Європейського Союзу, щоб стати світовим лідером на рівні зі США.
Україна як незалежна держава перебуває на історичному зламі. Найближчі три роки для України будуть визначальними —
або вона, зламавши нав’язані
їй міфи і стереотипи, відродить
свою справжню історію і минулу велич і стане рівноправною державою серед сильних країн сучасного світу; або зійде з історичної арени як самостійна держава і буде розшматована. Третього
шляху українцям не дано. Щоб
цього не сталося, українці повинні неухильно триматися свого етнічного Коріння і Роду та жити за
заповідями своїх пращурів оріїврусинів. У цьому запорука наших
майбутніх перемог.
Знаю, що Українська нація —
нездоланна! ■
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СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Президент
— ліворуч,
уряд —
праворуч
На дочасних виборах
у Болгарії перемогла
проєвропейська партія
ГЕРБ
Ігор ВІТОВИЧ
На недільних позачергових парламентських виборах у Болгарії перемогу здобула проєвропейська партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ), лідером якої
є екс-прем’єр країни Бойко Борисов.
За попередніми даними центральної
виборчої комісії країни, за результатом підрахунку даних 90 відсотків бюлетенів ГЕРБ здобуває 32,6 відсотка
голосів виборців. Другою з результатом 26,8 відсотків голосів фінішувала Болгарська соціалістична партія,
яку вважають проросійською. До парламенту також проходять націоналістична партія «Об’єднаних патріотів»
(9,2 відсотка), партія «Рух за права і
свободи», що представляє інтереси турецької етнічної меншини країни (8,9
відсотка), а також популістська партія
«Воля» (4,1 відсотка), інформує агенція «Рейтер». Остаточні результати
виборів центрвиборчком Болгарії має
оприлюднити не пізніше 30 березня.
Нагадаємо, 24 січня 2017 року президент Болгарії Румен Радев оголосив
про проведення позачергових виборів
до парламенту країни. Екс-прем’єр
Болгарії Бойко Борисов подав у відставку після поразки кандидатки від
його партії Цецки Цачевої на президентських виборах, які відбулись у
листопаді 2016 року. Переможцем виборів став колишній керівник військово-повітряних сил Болгарії, представник Соцпартії, генерал-майор Румен
Радев.
Президента Радева вважають проросійським політиком. Як і лідерка соціалістів Корнелія Нінова, він виступає за тісну співпрацю з РФ. Дочасні
парламентські вибори у Болгарії перетворилися на змагання проросійських та проєвропейських сил: Соціалістичної партії, що виступає за зближення з Москвою, та правоцентристської
проєвропейської ГЕРБ. Соціалістична партія виступає за скасування санкцій щодо Росії, наполягаючи на тому,
що відновлення російських енергетичних проектів піде на користь економіці.
Зокрема, йдеться про відродження проекту «Південний потік», що передбачає
постачання російського газу в Європу в
обхід України.
Бойко Борисов заявив, що готовий
знову сформувати уряд і гідно головувати у Євросоюзі з наступного року.
Щоб мати більшість, Борисову потрібно об’єднатися з однією чи двома політсилами. «Як країна, ми маємо рідкісну можливість перебрати головування
у Євросоюзі у січні. Ми повинні сформувати стабільний уряд у найближчі
місяці, а також мати стабільну і відповідальну опозицію. Ситуація дуже
складна, однак треба докласти всіх зусиль, аби об’єднати країну», — заявив
Борисов.
Попередні результати засвідчують,
що п’ять чи шість партій долають електоральний бар’єр. Заклик Борисова до
національної єдності пролунав перед
складними переговорами з потенційними партнерами в новому складі парламенту. Перемовини можуть тривати
тижні і навіть місяці. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Сьогодні Велика Британія запускає в дію процедуру виходу зі складу ЄС. Країнам Європейського Союзу знадобиться
від чотирьох до шести тижнів,
аби зібратися на саміт після
сьогоднішнього очікуваного
офіційного оголошення про
вихід Британії з ЄС і оголосити про свою стратегію розлучення Брюсселя з Лондоном.
Очікується, що саміт глав 27
країн ЄС із питання Брекзиту
відбудеться у травні.

■ ПАРАД СУВЕРЕНІТЕТІВ

Лондоне, гуд бай
Розпочинаючи процес виходу з ЄС, Велика
Британія ризикує й сама зменшитись

Ну все, пішли…
Підготовка до Брекзиту супроводжувалася судовими позовами його противників, а
також ухваленням відповідного закону в парламенті. Тепер британський прем’єр налаштована на успішні переговори. «Я намітила свої цілі.
Вони передбачають укладання вигідної угоди про вільну торгівлю, обговорення таких проблем, як продовження співпраці у галузі безпеки.
Ми збираємось вести жорсткі
переговори, втілюючи в життя вибір британського народу», — заявила Тереза Мей.
Якщо переговори триватимуть за розкладом, то процедура Брекзиту завершиться
за два роки, у березні 2019го. Переговори від імені Євросоюзу буде вести Європейська комісія. Головним європейським перемовником iз
питання Брекзиту визначено
француза Мішеля Барньє.
На референдумі в червні
минулого року майже 52%
британців висловилися за
вихід з Євросоюзу. Таке рішення було нав’язане всім

❙ Прем’єр Британії Тереза Мей прибула до Единбурга, аби зустрітися
❙ з очільницею місцевого уряду Ніколою Стерджен.
британцям саме провінційною Англією, тими статечними леді, які займаються політикою за чаєм, та тими джентльменами, які вирішують геостратегічні питання за кухлем
пива в сільських пабах. Англійська молодь та просунуті
мешканці великих міст віддали свої голоси за те, щоб країна залишалася в ЄС. Більшістю голосів проти Брекзиту
виступили шотландці та мешканці Північної Ірландії.

...А Шотландія проти!
Парламент Шотландії перед офіційним оголошенням
Брекзиту провів дебати і вчо-

ра голосуванням мав вирішити долю другого референдуму
про незалежність регіону. Голосування в парламенті Шотландії про референдум мало
відбутися ще минулої середи, але його відтермінували
через терористичний замах у
Лондоні. Позавчора прем’єр
Британії Тереза Мей прибула до Единбурга, аби зустрітися з очільницею місцевого уряду Ніколою Стерджен.
Лондон не схвалює намір останньої організувати волевиявлення у зв’язку з розлученням Британії з ЄС.
Особливо Шотландію непокоїть те, що Брекзит озна-

чатиме вихід зі спільного європейського ринку. «У мене
було враження, виходячи з
повідомлень у ЗМІ минулими вихідними, що вона (Тереза Мей) приїжджає, аби запропонувати більше повноважень. Але з’ясувалося, що це
не так. Не існує гарантій, що
після переходу від Брюсселя
владні повноваження у певних галузях, які зараз децентралізовані, не опиняться згодом під контролем Лондона»,
— сказала пані Стерджен після зустрічі з Терезою Мей.
Лондон наполягає, що
шотландці вже мали шанс
висловитися щодо незалежності. Крім того, Мей вважає
невдалим час, обраний для
плебісциту, — кінець 2018—
початок 2019 року, коли у вирішальну фазу вступить процес Брекзиту. «У часи, коли
Британія залишає Євросоюз
і ми шукаємо нову роль для
себе у світі, міцність і стабільність нашого союзу набуває
ще більшої важливості», —
заявила очільниця уряду Британії.
Шотландська національна
партія у коаліції з зеленими
має більшість у регіональному парламенті. Відтак очікують, що той дасть зелене світло місцевому уряду на те, аби
розпочати підготовку до референдуму. У 2014 році 51%
шотландців на першому референдумі проголосували за те,
щоб залишитися у королівстві. Водночас у червні 62%
висловилися проти Брекзиту. Часи й обставини змінилися, тому тепер більшість
шотландців можуть проголосувати за вихід зі складу Британії. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Грузини вже можуть подорожувати
до країн ЄС без віз
Громадяни Грузії з 28 березня вже можуть подорожувати до країн Європейського Союзу без віз. Безвізовий режим дає грузинам можливість перебувати
на території країн ЄС, за винятком Ірландії та Великої
Британії, впродовж 90 днів кожні півроку. Безвізовий
режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн,
Норвегію та Швейцарію, які не входять до Євросоюзу, але є частиною Шенгенської зони. МЗС Грузії в
понеділок зробило останні роз’яснення громадянам
щодо безвізового режиму. Зокрема, МЗС звертає
увагу громадян на те, що вони будуть зобов’язані відповісти на низку запитань службовців під час перетину кордону як у Грузії, так і країнах Європи: щодо
мети поїздки, наявності авіаквитка в обидва кінці, наявності броні в готелі, медичного страхового полісу,
наявності грошей iз розрахунку щонайменше 50 євро
Олег БОРОВСЬКИЙ
На Австралію вчора обрушився потужний шторм Деббі, що отримав чотири бали за
п’ятибальною шкалою, повідомляє «Євроньюс». Місцева
влада каже, що це найпотужніший шторм за останні шість
років. На прибережних курортних островах стихія вже
спричинила серйозні руйнування, адже швидкість вітру
перевищує 260 кілометрів за
годину. Прем’єр-міністр штату Квінсленд Анастасія Палащук назвала циклон «чудовиськом». «Попереду довгий
і тяжкий день. Інтенсивність і
сила вітрів буде значно зростати. Усі поховалися», — константувала Палащук і додала,
що евакуація мешканців штату «була, можливо, найбільшою в історії Квінсленда».
Прем’єр-міністр Австралії
Малколм Тернбулл закликав
жителів небезпечних районів
негайно залишити свої оселі й

на добу. Порушникiв правил безвізового режиму буде
не лише депортовано з країн Європи до Грузії, а й оштрафовано на 3 тисячі євро. Також вони не матимуть
права відвідувати країни Європи впродовж п’яти наступних років.

В ООН обговорюють заборону
ядерної зброї
Понад 100 країн розпочали переговори в ООН
щодо ймовірної глобальної заборони ядерної зброї,
втім представники країн-лідерів бойкотували цю нараду. 123 країни-члени ООН, присутні на переговорах,
намагаються домовитися про договір щодо заборони ядерних випробувань, який мав би юридичну силу.
Водночас Сполучені Штати, Росія, Китай та інші країни, які ядерною зброєю володіють, від участі в перемовинах відмовилися. З усіх країн НАТО участь у переговорах бере лише Голландія. Вашингтон заявив,

що заборона не працюватиме, а міжнародне співтовариство має більш поступово підходити до цього
питання.

Викрали монету вартістю $4 мільйони
Велетенську монету із викарбуваним зображенням королеви Єлизавети ІІ вартістю 4 млн. доларів викрали з музею у Німеччині. Канадська монета, яку неофіційно називають «великим кленовим листком»,
має номінальну вартість 1 мільйон доларів. Але оскільки вона важить 100 кілограмів і складається з чистого 24-каратного золота, її вартість на ринку золота
у злитках є значно вищою. Її викрали вночі з музею
Боде у центрі Берліна. Наразі не зрозуміло, як злодіям
удалося обійти систему сигналізації та винести важку
монету діаметром півметра. Поліція вважає, що злодії потрапили до музею через вікно. На залізничних
коліях неподалік знайшли драбину.

■ СТИХІЯ

Додолу пальми гне високі...
Австралію атакував найсильніший за останні роки шторм
перебратися вглиб континенту. Вже евакуйовано понад 25
тисяч людей. Щонайменше 23
тисячі будинків залишилися
без електрики. Влада закрила
181 школу і 232 дитсадки. Усі
рейси з двох місцевих аеропортів скасували. Не діють деякі
порти та вугільні шахти.
Армія і рятувальні служби — у стані підвищеної готовності. Влада відкрила тимчасові притулки, а також сховища з їжею та пальним. Циклон може залишити по собі
смугу руйнувань завширшки
100 кілометрів. Влада також
попереджає про можливі підтоплення через опади в окремих низинних районах.■

❙ Сила вітру перевищує 260 км за годину.

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2017

■ МОНОПОЛЬНЕ ПРАВО

■ НОВИНИ ПЛЮС

Сезон молочних маніпуляцій

Насаджуємо нові ліси

Тваринники
стурбовані можливим
зниженням
закупівельних цін
на молоко
Олена ЯРОШЕНКО

Українські переробні заводи
молочної продукції вирішили
провести репетицію сезону
«великого молока», який починається в Україні не раніше
квітня-травня, знизивши закупівельні ціни на молочну сировину вже наприкінці січня.

У Міжнародний день лісів працівники Державного
агентства лісових ресурсів разом з делегацією з Словенії посадили ліс на території Макарівського лісгоспу на Київщині. Молоді дерева висаджували разом з
ними і діти-лісівники Комарівського та Ніжиловицького учнівських лісництв. «Такі акції виховують бережливе ставлення до природи, особливо, коли в них беруть
участь цілі родини, учні шкіл та студентство, — вважає
керівник Держагентства Христина Юшкевич. — Долучаємо до них також вихованців будинків-інтернатів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування».
За словами Христини Юшкевич, орієнтовний обсяг відтворення лісів у 2017 році становитиме понад 50 тисяч гектарів. З них нові ліси займуть близько двох тисяч гектарів, а лісогосподарські підприємства, які входять до сфери управління Держлісагентства, забезпечать своєчасне відновлення лісу на зрубах минулого
року. Міжнародний день лісів відзначають у березні в
усіх країнах світу. Цього року Міжнародний день лісу
відзначається під гаслом «Ліс та енергія». Державне
агентство лісових ресурсів України цьогоріч проводить
дванадцяту акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках», яка
триватиме до Дня довкілля 15 квітня.

Зерно в обмін на кредит

У вас віднімемо, собі
добавимо
Незважаючи на те, що за
два місяці ціни в закупці впали на одну гривню і на сьогодні становлять у середньому по
Україні 8,5 грн./кг, молочні продукти на полицях магазинів дорожчають. З 27 січня
по 17 березня роздрібна ціна на
молоко зросла з 23,47 до 24,13
грн./кг, на масло — з 167,46
до 178,13 грн./кг, на сир — з
158,51 до 165,57 грн./кг. Такі
дані навів голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун на прес-конференції «Молочні ріки витікають
з України, або Чому в Україні
більше не буде сезону «великого молока».
«Два місяці йде зниження
закупівельних цін і два місяці
ми спостерігаємо на прилавках подорожчання продуктів.
Я розумію, що в країні війна,
дуже багато є інших важливих задач, які треба вирішувати уряду і парламенту, але на
сьогоднішній день нас, як виробників сировини, це питання надзвичайно непокоїть. Бо
якщо ціни на сировину падають, а ціни на прилавку продовжують рости, це свідчить
про те, що об’єми продаватимуться ще менші, і ще менше
молока йтиме на переробку»,
— каже Андрій Дикун.
Заступник голови ВАР
Михайло Соколов зазначає,
що така ситуація є загрозли-
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❙ Надмірне бажання торгових посередників збільшити прибуток за рахунок виробників молочної
❙ продукції загрожує банкрутством галузі.
❙ Фото з сайта ugriniv.com.ua.
вою для фінансового стану
всіх молочних підприємств,
адже на сьогодні вони змушені платити сто відсотків
нарахованого ПДВ до бюджету, не отримуючи при цьому
обіцяних державою дотацій.
«Судячи з того, як іде процес,
виплачувати дотації почнуть
не раніше травня. На цей момент прийнята лише частина
нормативних актів, які необхідні для того, щоб механізм
запрацював. І навіть незважаючи на те, що частина вже
прийнята, і сільгоспвиробники — тваринники, овочівники, садівники — мають повне
право подавати заяви на отримання дотацій, ми на практиці стикаємося з тим, що ці
заяви незаконно не приймають. Відбувається це, ймовірно, через те, що податкові органи не розуміють, що з ними
робити. Вони ніколи з цим не
стикалися, бояться брати на
себе відповідальність, не розуміють, що буде далі. Найпростіший вихід для них —
просто не прийняти заяву, а
там, можливо, щось станеться і не доведеться ні за що відповідати», — пояснює тенденції Михайло Соколов.

Оксана СИДОРЕНКО
Минулого тижня у Вашингтоні проходила вісімнадцята Конференція Світового банку з питань земельних відносин та бідності. Тема цьогорічного міжнародного форуму — «Відповідальне
управління землями: на шляху до створення фактично обґрунтованого підходу». Українську делегацію на конференції очолив перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк.
Метою таких щорічних міжнародних
зустрічей, організованих СБ, є сприяння діалогу та поширенню позитивного
практичного досвіду на прикладі успішних реформ із новими підходами та перетвореннями у земельному секторі, реалізованих у різних країнах світу.
Під час візиту до Вашингтона українська делегація зустрічалася із
представниками американського бізнесу. У перемовинах, організованих Американсько-українською бізнес-асоціацією в офісі транснаціональної корпорації Cargill, взяли участь представники компанії-виробника сільгосптехніки
AGCO Corporation, постачальника агрообладнання Apeexport, світового лідера з розробки продуктів та послуг, що

«Молочникам» загрожує
колапс
Директор підприємства
«Пісківське» (Чернігівська
обл.) Валерій Колоша, компанія якого займається виробництвом молока та переробкою, дуже стривожений нинішніми обставинами.
«Якщо така цінова політика
продовжиться й далі, то нам не
буде сенсу займатися тваринництвом. Якщо відняти ПДВ,
яке ми мусимо платити, то ми
залишаємося у збитку», — зазначив він.
Голова ради директорів
Спілки молочних підприємств
України Вадим Чагаровський
вважає, що зростання цін на
молочну продукцію відбувається саме через падіння
продажів. Також він звернувся до виробників та представників роздрібної торгівлі сісти
за стіл переговорів із переробниками, щоб разом визначити
принципи цінової політики на
внутрішньому ринку. Андрій
Дикун зауважив, що Асоціація виробників молока (АВМ)
запрошувала представників
переробних підприємств на такий «круглий стіл» 17 березня,
однак вони не з’явилися.

Директор з маркетингу і
комунікацій агропромислового холдингу «Астарта» Микола Ковальський та віце-президент Українського кооперативного альянсу Інна Метєлєва
підтримали ідею влаштувати
стіл переговорів між виробниками, переробниками та торгівлею, однак за умови, що до
них долучаться представники
державної влади.«Те, що молокопереробники мають змову, не секрет для ринку. Вони
збираються якщо не щотижнево, то щодекадно і коригують ціни на молоко. Зазвичай щорічно ціна знижується
у квітні, але цього року процес
почався значно раніше. Яким
чином ми можемо на це вплинути? Повинні збиратися не
тільки переробники і виробники, щоб між собою вирішувати це питання. В аграрному
комітеті Європарламенту саме
вирішують питання, яким чином справедливо розподілити прибуток між виробником,
переробником і торговельною
мережею. Тому, звичайно, до
діалогу потрібно залучити Мінекономіки, Мінагрополітики
і представників парламенту»,
— наполягає Інна Метєлєва. ■

■ ПЕРСПЕКТИВИ

Транснаціональний інтерес
Український АПК приваблює американських інвесторів
підвищують здоров’я і продуктивність
тварин Elanco, інвестиційних фондів,
а також представники Міністерства
торгівлі США, представництва ЄБРР
— Північна Америка, USAID, посольства України в США, Євразійського
центру Атлантичної ради (The Atlantic
Council).
За словами Максима Мартинюка,
український агропромисловий комплекс демонструє стабільну тенденцію до зростання як економічних, так
і фізичних показників, тому став перспективним напрямком для інвестицій
американського бізнесу. «Українські сільгосптоваровиробники сьогодні є
одними з найбільших у світі споживачів ресурсів та техніки і зацікавлені в
залученні прогресивних агротехнологій, які дозволять ще більше підвищити ефективність сільського господарс-

тва, — стверджує Мартинюк. — Лідируючі позиції України на глобальному
ринку продовольства, а також високий
ROI(Return on Investment — фінансовий коефіцієнт, який ілюструє рівень
прибутковості або збитковості бізнесу,
враховуючи суму вкладених у цей бізнес інвестицій. — Ред.) в українському
АПК роблять привабливою реалізацію
наймасштабніших інвестпроектів».
Нинішня влада України налаштована на максимальне сприяння залученню
іноземних інвестицій у галузь та готова
надавати всебічну допомогу представникам бізнесу. Пожвавлення американських інвесторів є тому підтвердженням:
за повідомленням прес-служби Мінагрополітики, протягом 2016 року в Україну вже надійшло 85,2 мільйона доларів
прямих інвестицій зі США у вигляді акціонерного капіталу. ■

Віце-президент Ексімбанку КНР Юань Синьюнь та
уповноважені керівники Мінагрополітики обговорили
реалізацію двостороннього зернового проекту, який
виконується Державною продовольчо-зерновою корпорацією України та китайською корпорацією ССЕС.
На сьогодні він наймасштабніший між нашими країнами. Юань Синьюнь оцінив заслуги міністерства та
ДПЗКУ у вирішенні проблем, які виникали в процесі
його реалізації, зазначивши, що Ексімбанк Китайської
Народної Республіки готовий до гнучкого підходу в подоланні перепон, які могли б заважати успіху проекту.
«Ми й надалі зацікавлені в активній співпраці з Україною, знаючи її надзвичайно важливу роль як аграрного гравця в Європі і світі»,— резюмував він. Предметом кредитного договору є фінансування закупівлі зернових культур у вітчизняних сільгоспвиробників для їх
подальшого експорту в КНР та треті країни. Термін кредитного договору — 15 років, очікуваний загальний
обсяг поставок зернових — 80 мільйонів тонн. У перший рік заплановано постачання чотирьох мільйонів
тонн, у другий — 4,5 мільйона, а з третього року і надалі — мінімум по 5,17 мільйона тонн.

Експорт борошна зростає
Переробні філії Державної продовольчо-зернової
корпорації України нарощують обсяги виробництва готової продукції. За липень-березень поточного маркетингового року було перероблено 164 тисячі тонн пшениці, що на 12 відсотків більше минулорічного періоду. Як повідомив директор департаменту елеваторної
діяльності та реалізації готової продукції Геннадій Гордієнко, за неповних дев’ять місяців сезону обсяги переробки майже на 20 тисяч тонн перевищили аналогічний показник минулого сезону. Збільшено й обсяги
реалізації продукції переробки: з початку маркетингового року відвантажено понад 108 тисяч тонн, а ціна
17 відсотків перевищує обсяги відвантаження минулого року. Змінилася і структура реалізації готової продукції: обсяги реалізації на внутрішньому ринку дещо
зменшено і збільшено поставки борошномельної продукції на зовнішні ринки. З липня обсяги реалізації на
внутрішньому ринку становили 49 тисяч тонн проти 63
тисяч у минулому сезоні, а на зовнішні ринки відвантажено майже 60 тисяч тонн борошна та висівок, що
втричі перевищує обсяги експортних поставок маркетингового року 2015/16.

Адаптація законів
У березні почав діяти проект технічної допомоги Twinning «Наближення законодавства України до
законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин
та здоров’я рослин і посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб». На зустрічі Голови
Держпродспоживслужби Володимира Лапи з заступником директора Державної служби із захисту рослин у Латвії, постійним радником проекту Twinning
(RTA) Райвісом Грозбардісом обговорено основні кроки для його реалізації. Діяльність проекту зосереджено на трьох напрямках: перегляд та оновлення законодавства, надання оновлених редакцій на затвердження
Комітетом Верховної Ради з питань аграрної політики
та земельних відносин і Кабінетом Міністрів України;
проведення організаційного та операційного перегляду інспекційних служб, підготовка рекомендацій з оптимізації, початок подальшої роботи у напрямку акредитації відповідно до стандарту ISO 17020; проведення організаційного та операційного перегляду лабораторних служб, підготовка рекомендацій з оптимізації,
переліків необхідного нового обладнання та витратних матеріалів, розробка стратегії та плану дій з конкретними рекомендаціями для Одеської прикордонної
контрольно-токсикологічної лабораторії, щоб отримати
міжнародну акредитацію відповідно до стандарту ISO
17025, а також для чотирьох міжрегіональних лабораторій в Ужгороді, Тернополі, Полтаві та Житомирі. ■
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ДО ДНЯ СМІХУ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ЩОБ НЕ ПЛАКАТИ — СМІЄМОСЬ

Олександр МИХАЙЛЮТА
Синє небо. Два військові гелікоптери з зображеннями прапорів України на бортах.
Штурман:
— Лінія розмежування.
За річкою — сепари!
Пілот:
— Бойова готовність.
Стежити за горизонтом.
В оптичному прицілі —
сторожка з супутниковою
антеною край саду. Біля
сторожки сільський староста Назар Апологет порається коло вуликів. На
звук гелікоптерів випростовується, махає дружньо
пілотам.
***
Околиця степового села
Темирівка на південному
сході України. Весна. Зацвітають яблуні. 2017 рік.
Розбитою дорогою суне
джип із розмальованим
«георгіївською стрічкою»
салоном.
У салоні — бородаті молодики цмулять спиртне із
горла. Планшет. На екрані
— блатний шансоньє Іван
Кучин. Пісня — на повний
звук:
... А на бокале — муха, а
в кабаке — шалман.
Откинулся братуха по
кличке Барабан…
***
Дорогу до криниці переходить старушенція з
двома відрами. Вбрана у
вишиванку. Джип сигналить, різко гальмує, з вікна передніх дверцят висовується бойовик у ватянці:
— Старая, жіть надаєла! Ну-ка п-шла назад, нечя
мне с пустой тарой переходить!
Старенька іронічно кидає погляд у бік машини,
поправляє хустку на голові, але стоїть на місці:
— Вони, сину, не пусті...
Бойовик пересмикує затвор автомата і направляє
його на бабусю:
— П-шла, хохлушка,
сказал, а то пущу в расход,
хунта бандеровская!
Бабуся стенає плечима і простує назад. Порівнявшись із джипом, виймає з одного відра «цяцьку» і ліпить її до решітки
радіатора. Джип зривається на всіх газах і мчить у напрямку місточка. Чути, як
бойовик доповідає по рації
у штаб обстановку. Тільки-но машина вискакує на
місток, бабуся дістає з-під
вишиванки мобільний телефон і натискає кнопку.
Вибух. Розвідгрупа бойовиків злітає в повітря. За
цією сценою спостерігає у
бінокль Петро, місцевий
юнак, виставлений командиром добробату «Сокіл» у
дозор. Із ним — його наречена Яринка.
— Ов-ва! — вигукує хлопець. — Баба Ганя вийшла
на стежку війни... Путлеру
— капут!
***
Юнак і дівчина край
сільського саду. Щойно
вони цілувалися, обіймалися. Петро:
— А яка тепер влада у
вашій Темирівці?
Яринка:
— Це ж сіра зона. Ніякої влади.
— Як це ніякої? Ні укрів, ні сепарів нема?
— Нема. Окрім діда Назара. Сільський наш старо-

ста на прізвище Апологет.
— Так передай дідові
Назару і всьому населенню привіт від доблесної Української армії. Від комбата Яреми.
— Від самого комбата?
— Ти тільки не галасуй.
— І ти не галасуй.
— О, твій агробарон
Єрохін!
До помешкання діда Назара, відставного льотчика
далекобійної авіації, підрулює «мерседес». Із нього
виходить череватий землевласник Єрохін.
***
Єрохін до діда Назара:
— А я дорогою з області
до тебе заглянув... Як-не-як
сільський голова.
— Староста.
— Ну, по-сучасному,
хай буде староста...
— А я тут живу, на перехресті, будь-яку скотину
сюди прибити може... Це ж
треба, рехворматори сучі,
обізвали старостою... Та це
ж у німецьку окупацію старостів фашисти ставили...
— Постав мені для спокойства печать на бланк,
що я у відрядження їздив
на київську територію, а то
як заскочуть укри, щоб не
було питань...
— Так ти ж у Донецьк
їздив, до сина... всі знають,
що твій Альоха — там у начальниках бандитських..
— Ну, ну, Назарій Омелянович, ти говори та не
забувайся... Сьогодні він у
Донецьку, а завтра, дивись,
і Темирівку візьме!
— Чур тобі!
— Тссс.., Омеляновичу,
ходять чутки, що влада зміниться.
— Що — вся? (дід Назар знімає з голови пілотку синьо-жовтого кольору)
— Ага, уся.
— Не загадуй. Ще оно
Путін перекинеться, і сепари відразу складуть
зброю...
— Ще не відомо, чи Путін
буде перший, чи київські бариги. В Америці — новий
президент, то всім рахунок
пред’являть, усім...
— Та вони всі в одній
шоблі. Кому — війна, а
кому — мать родна...
***
Сцена в сільському саду.
Ярина та Петро милуютьсялюбуються. Лунає пісня кохання. («Океан Ельзи»).
Петро:
— Мені на передок час!
Не буду більше на цього магната Єрохіна спину гнуть. Паї повідбирав у
пенсіонерів, а сам у маслі
купається як вареник...
— І навіщо ми на Майдан їздили? Поводирі одурили нас та й усю Вкраїну...
— Завтра в мене присяга. І кулемета видадуть. Ми
їм покажемо.
— Візьми й мене, я патрони подаватиму.
— Тобі не можна, тебе
вб’ють.
— А тебе?
— Мене кулі не беруть.
— Ой, мама!.. Цілуй
уже та біжи...
З’являється мама Ярини. Петро зникає. Мама помічає, що тут хтось був із її
донькою:
— Ти що тут у кущах ховаєшся?
— Я не ховаюсь. Прос-

❙ «Весілля в Малинівці» на сучасний лад?
❙ Колаж Олексія СОШНІКОВА.
то в холодок стала — сонце
ж.
— А голос Петруся... чи
мені почулося?
— Так, він прибігав,
сказав, що не буде працювати на Єрохіна, бо в того
син — сепар у Донецьку. І
дідові Назару привіт передав від наших...
— А цілувався що — із
дідом Назаром?
— Мамо...
— Доню... я вже надивилася передач «Вагітна у
шістнадцять»...
— Та ж мені вісімнадцять...
— Все одно, вітер у голові... Ти в мене красуня... А
батько все десь на спецзавданнях... Усе за Україну
воює на видимих і невидимих фронтах... Уже й донька виросла, чи й упізнає...
***
Моторолером ускакує
баба Варвара. Біля сільради
ставить «коника» на підпору, рішуче крокує до старости.
— Назаре!
— Що, моє серце, що,
знову тебе обважили чи общитали?
— Ходімо мерщій до Лободихи. Лободиха, коли не
з тієї ноги встане... не з того
чоловіка... не з тієї ноги не
того чоловіка, то може такого натворити! А якщо Лободисі хтось кольне в очі, що
солдатиків бачили в неї, ночувальників, то знаєш, яка
ця Лободиха — як лошиця
без намордника...
— Та не торохти, торохтиш уже сороковий год,
торохтиш і торохтиш. Нічого не второпаю...
— Ось так і мучуся, людоньки, він же слова ніколи
не дасть сказать!
***
На майдан перед сільрадою вривається 20-30 молодиць на моторолерах.
— Є у нас в Темирівці
влада чи одне названіє? —
кричить заводійка. — Ага,
ось вона, влада, Назаре,
трясця його матері!
— Тпр-ру-ру..
— Назаре, думаєш, як
тикнув нам перед виборами по 200 гривень, то ми
тебе навіки над собою поставили?
— То ж Єрохін, куркуляка, підкупив нас, — додає якась із натовпу, — щоб
самому верховодити в селі.
— Ой, — махає на старосту рукою заводійка. — Ні
влади, ні пива тепер путнього нема... А я була в Гуляйполі, дівчата, кажуть,
атошники скоро підуть у

наступлєніє і війні буде кінець!
— Мужики додому повернуться, дай, Боже!
— До кого вернуться, а
до кого й ні.
— Олігархи кляті зчинили таку колотнечу... Он
наша переселенка, Катерина... Як потрапив її чоловік
на службу ще в Помаранчеву, так і досі не бачила. Чи
развєдчік, чи совєтнік...
Може, в саму Африку послали!
— А може, «развєдав»
якусь паву столичну... банкірку... та й справляє у її
спальні свій інтернаціональний долг?
***
На сільський майдан уривається ескорт «мерседесів».
Дід Назар одягає біло-синю
пілотку зі словами «Уп’ять
власть міняється!»
— О, дівчата, так це ж
урка гуляйпільський...
Єрохіна нашого синок...
— Той, що при Кучмі
трастами народ дурив?
— Ага... А тоді вшився
в Донецьк... самого Рудого
охороняв... звір!
Ватажок
бойовиків
Єрохін-молодший поважно
виходить із машини. Йому
доповідає Матрос-Альбатрос:
— Гаспадін єнєрал армії Рігьонов! У ваше атсутствіє в гарнізонє Теміровка
нікакіх акцій нє проізошло. Народ к рефєрєндуму
гатов!
Жіночки із натовпу до
Єрохіна:
— Льоха, це ти? Тоже
алігатором став? Дивіться,
як прирядився! Просто тобі
— Ахметка!
— Я сам сєбє Ахмєтка!
Ви мнє тут шуткі не шутітє!
У мєня целая дівізія «Ураганов» под Волновахой
стоїть.. четирє машіни! Ви
тут нє ето...
— Скажи нам на
милість, Альоха...
Єрохін сердито:
— Альоха на базарє шаурмой таргуєт! Ад’ютант!
Ну-ка представь обращєніє
для дєрьовні!
Матрос-Альбатрос:
— Народ, стройся! Сміі-рна! Гаспадін єнєрал армії
Луганско-Данєцкого регіона, ЛУГАНДОНА!
На плацу невпопад марширують 30-40 охоронців
Єрохіна під запис німецького маршу: «Дойчен золдатен унд офіцірен!» Троє безхатьків тримають портрет
Путіна, коричневий прапор із зображенням пляшки горілки і двома ковбаса-

Весілля
Кіносценарій рімейку фільму
«Весілля в Малинівці» (А. Тутишкін,
Л. Юхвід, «Ленфільм», 1967)
ми навхрест (герб).
Староста Назар чухає
потилицю:
— Господін єнерал?
Матрос-Альбатрос підбігає до старости, ніби хоче
грудьми затулити патрона:
— Разойдьомся красіво!
Єрохін:
— Малчать! Пусть дєд
гаваріт.
Староста:
— Хотів спитати в тебе,
пане-товаришу, або по-німецькому хер генерал, чи є
в тебе, як мовиться, яка-небудь програма?
Єрохін:
— А как же можна без
програми? Я что, похож на
прєдставітєля Мєждународного валютного фонда? Я ж
атаман ідейний, «Руський
мир» — моя программа!
— Ну, це ми вже чули
по московських каналах...
Єрохін:
— Погулял я по Парижу і Лондону, в Москвє послє Пельцина побивал, і демократов у Тбілісі (наголос
на останньому складі) відал... А нашему брату-хлєборобу нужна такая держава, как у Туркмен-баші! Регіони нужни! ЛУГАНДОН!
Безхатьки палко плескають в долоні. Жіночки
скрушно похитують головами.
Староста зітхає:
— Значить, чекай грабежів!
Підскакує Матрос-Альбатрос до діда Назара:
— І что ето я такой влюбльонний? Може, ти за кієвскую хунту стоішь? Так ми
єйо за трі нєдєлі, а может і
раньше того...
Староста:
— Дивись, не перечепись... Не поспішай поперед батька в пекло!
***
Єрохін помічає серед
жінок Яринку, підходить
до неї:
— Иринка?.. Уже невеста! Генеральшею тебя сделаю, будеш одеваться в салонах Кристиана Диора!..

Хатинку на Канарах подарю! К себе возьму.
Яринка:
— Куди це?
Єрохін:
— В банду... в штаб, то
есть, прес-секретарем сделаю... будеш кажний день
в телевізорах виступать...
Іномарку «Порше-каен»
дам. Пойдем в сарай...
Єрохін
намагається
обійняти Яринку. Мати дівчини відпихає його:
— Відпусти її. Думаєш,
як ото мордовороти при тобі
з автоматами, то вже хазяїном став? Я й Ахметці подзвонити можу!... Ще в лихі
дев’яності від суду його врятувала. Може, й марно...
Єрохін з острахом:
— Хотите, в субботу я почестному свадьбу справлю?
Мати Яринки хреститься:
— Спаси і сохрани від
таких женихів!
Матрос-Альбатрос
(убік):
— И еще одна свадьба...
В нас у кажном гарнизоне
свадьба имеется!
Єрохін злиться:
— Не вороши, Софія
Михайловна. Видит Бог,
не хотел я своїх обижать. А
доведется. Накрою Темировку «Ураганами», ох накрою...
Яринка втікає, МатросАльбатрос кидається навздогін.
***
Блок-пост АТО. Поруч
— густа лісосмуга. Дозорні
затримують Яринку.
— Хто, звідки, куди
йдеш?
— Я з Темирівки.
— З Темирівки? Це ж
сіра зона... Що там у вас?
— Учора Єрохін налетів
із бойовиками. Силує мене
за нього заміж виходити.
— А ти?
— А я кажу: «Ні!»
— А він?
— А він у сарай хотів затягнути...
— Тепер у нас зостанешся? Може, на контракт підеш?

ДО ДНЯ СМІХУ
— Ні, в мене мама там,
їй самій сутужно буде —
ні пенсії, ні роботи!.. А мій
Петька десь тут, на передовій...
З-за перегородки виходить полковник Огієнко.
— Я все чув, дочко. У
мене є план. Якщо не здрейфиш допомогти нам — Темирівка буде нашою. І ніякий Єрохін уже туди не поткнеться.
— Не здрейфлю.
— Тільки про те, що
була в нас, нікому ні слова.
Навіть мамі.
— І навіть Петрові?
— І навіть йому.
***
У штабі АТО. Полковник Огієнко генералу:
— Дозвольте особисто
очолити операцію? Там —

там найкрутіші українські
хлопці — в Чикаго...
Гурт «Тік» виконує жартівливу пісню. До павільйону
підкочують два мікроавтобуси. Люди в балаклавах вдираються на дискотеку. Бійка. Хапають Петра. Той устигає випхати Яринку у вікно на кухні. Дівчина втікає.
***
Штаб
сепаратистів.
Петра катують бородані.
З’являється Єрохін.
— Но без фанатизма! Он
мне нужен целенький... будет заложником. Я за него
хороший викуп получу. Оччень хороший!
***
Галявина біля річкового плеса неподалік Темирівки. Староста Назар ловить
вудкою рибу, пахкає люль-
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льогкий хліб котрабасиста?
Цигарки сховай, водку сховай, шоколад...
Гурт долучається до трапези.
Захмелілі староста і Вєрка сидять на березі, ноги —
в річці, обнялися за плечі.
Староста:
— Щось лице мені твоє
знайоме. Мабуть, десь я
тебе в натурі бачив?.. А це
не ти, бува, як Помаранчева революція була, приїздила в район трьома автобусами вербувати місцевих тітушок у столицю, щоб ющенківцям морди бити?
Вєрка:
— Автобуси «Неоплан»?
Строста:
— «Неоплан».
Вєрка:

в Темирівці
донька моя, Яринка, і їй загрожує небезпека!
— Дійте!
Полковник до учасників операції:
— Єрохін чекає спеціального представника
Кремля, офіцера ГРУ Пахомова. Та вони раніше ніколи не бачились. Отже, готуємо для непроханих гостей яскравий сюрприз!
***
На плацу біля штабу бійці АТО вишикували близько сотні полонених бойовиків. Усі в мундирах армії
РФ із шевронами. Офіцер
доповідає:
— Товаришу генерале,
диверсійну групу взяли неподалік Мар’їнки. Прямували в наші тили — підривати мости і водогони.
Генерал підходить до
згорбленого і похнюпленого «війська», запитує одного арештанта за одним:
— Звідки?
— Тульская дивизия
ВДВ...
— Морпех... Мурманськ...
— Смоленський батальйон...
У наметі біля плацу в
цей час транслюється інформпрограма російського ТБ.
Путін — на весь екран. Його
голос: «На Донбассе наших
войск нет. Это трактористи
и шахтери из местних...»
***
Полковник Огієнко і генерал. Генерал:
— Що засумував, Ігоре
Олексійовичу?
Полковник:
— Та це ж моя мала
батьківщина... Більше десяти років тут не бував, ви
ж знаєте: усе спецзавдання,
усе — далеко від дому... Ось
Яринку зустрів, а поки що
навіть сказати їй не можу,
що її батько.
***
Степ. Яринка з Петром
мчать мотоциклом у Темирівку.
— Сьогодні дискотека є?
— Є.
Дискотека. Вивіска над
павільйоном «Диско-бар
Чикаго».
— Чому Чикаго? — запитує Петро.
— А це Лідія, власниця,
вона сама в Києві живе...
Каже, була в Америці, то

кою. Раптом відчуває, як
до спини хтось приставив
трубчастий предмет:
— Хенде хох!
Ззаду стоїть машиніст
тепловоза без взуття. Вєрка Сердючка з «мамою».
— Знімай черевики! —
наказує Вєрка.
Староста з піднятими
руками задирає догори босі
ноги і всміхається:
— Так уже зняли з мене,
синку...
— Халєра! Ходять тут
усякі!
— А ти.., ви, хто будете? Партизани? Мо’, підем
у село... вдома є взувачка.
— Ага ж, так узути нас і
хочеш. А гроші є?
— А які вам — доляри,
єври, гривні?
— Та хоч тугрики або
китайські юані...
— Так і грошей, люди
добрі, нема, самі, можна
сказати, дівідєнти революції Гідності.
— Бідності!
Староста повертається
обличчям до нападників.
— О... та це — доня, а я
«сину», «сину»...
— Яка я тобі доня? Тамбовська вовчиця тобі доня!
— Бачу, залізничниця,
провідник?
— Начальник поїзда!
Товарного!
— А що ж возите у наших степах?.. Звідси до
найближчої станції кілометрів сорок.
— Возили... кокс, батя,
а тепер — путі отрєзани,
стоп-машина! Пробираємось у рідні краї, а черевики сепари познімали... харашо, що хазяїн груза конверт видав на котрабас,
було чим одкупиться, а то б
із мамою загриміли на дно
кар’єра..
— Хо-хо, ходіть, я вас
хоч юшкою пригощу та паленочкою почастую...
Ідуть у затінок, де в Назара вариться юшка у казані на триногах. Він пригощає непроханих гостей.
Аж тут крізь кущі продираються супутники Вєрки
Сердючки ( її гурт).
— Матір Божа, — скрикує староста. — Ці також
машиністи? Скільки ж там
тієї контрабанди перли?
Вєрка Сердючка:
— Команда! Ти думаєш,

— По п’ятсот гривень на
рило давали?
Староста:
— По п’ятсот.
Вєрка:
— Ні, не я!.. А мені теж
фізіономія, морда лиця
знайома ніби... Ай-ай-ай...
ану скажи, в 2012 году, як
ото футбольний чемпіонат
був, чи не ти у Харкові білети на стадіон «Металіст» по
блату продавав?
Староста:
— По двісті баксів?
Вєрка:
— У правий сектор.
Староста:
— І були не білєти, а сертифікати, які пропонували
обміняти на справжні білєти у день матчу і не обміняли? Ні, не я...
***
Так званий гуманітарний конвой із Росії. У темряві сунуть пофарбовані
у білий колір тентовані
«КамАЗи». Десять машин.
Злива. У вибалку їх очікує
засідка спецназу української армії. Зупиняють першу машину.
Полковник Огієнко:
— Господин Пахомов, я
— ад’ютант Єрохіна, велено встретить!
З кабіни вилазить кремезний чоловічок в уніформі, якого відразу нейтралізують. За допомогою газових балонів присипляють
усю групу. Замінюють екіпажі. Відкривають ящики
з маркуванням «Рыбные
консервы» г. Астрахань,
«Макароны» г. Москва, а
там — снаряди, кулемети,
міни... Усе це вивантажують у яр і підривають.
Машини рушають повз
указівний знак «Волноваха
25 км».
***
Темирівка. Біля сторожки. Промчав ескорт
«мерседесів» Єрохіна-молодшого. Дід Назар знову
міняє синьо-жовту пілотку на біло-синю. Біля нього загорає Матрос-Альбатрос. З-за гори з’являється
полковник Огієнко, перевдягнений в одяг сільського дядька. З акордеоном за
плечима.
Матрос-Альбатрос зіскакує на ноги, пересмикує затвор автомата:
— Стой, кто йдьоть?

Єслі наш, називай пароль!
Єслі укроп — куля в лоб...
Полковник:
— Зараз усі — свої, і всі
— не свої!
Матрос-Альбатрос:
— Нє всє дома, так сказать, ага-ага! Кармани покажи!
Матрос-Альбатрос вивертає полковнику кишені,
там — порожньо:
— Как закрома Родини,
всьо уже украдено до нас!
Полковник:
— Дайте хоч закурити,
третій день іду, аж вуха попухли.
Матрос-Альбатрос:
— Куда, кто такой?
Полковник:
— У шахтарському посьолку жив... Бухгалтером
я на шахті був... Шахту закрили, а в хату снаряд попав, 152 міліметри... згоріла до тла... Іду тепер туди,
не знаю куди. Може, в Європу...
Матрос-Альбатрос:
— Дак, кто же тебя
туди, голозадого, пустить?
А шо ето у тебя за музон, играешь, а ну-ка сочіні какоєнібудь гоца-доца, го-ца-ца!
Полковник бере акордеон, сідає на колоду, награє
мелодію пісні «На городі
чорна редька».
Матрос-Альбатрос:
— Мужик, Моцарт отдихаєт... Будеш зажигать
публику в суботу. Наш генерал Ерохин свадьбу закативаєт. А народ-то угрюмий, нєту, мол, веселия!
До сторожки збігаються
сільські дітлахи, з плеєрами, у футболках із написами «ЛУГАНДОН». Полковник запалює сигарету і
тихо сідає на пеньок.
Матрос-Альбатрос:
— А я ведь по першому
образованію — артист, можна сказать. Погорілого театра... Мелитопольский культпросвет закончил, батя.
Правда, один курс с коридором... Но тоже человек,
можна сказать, искусства...
Гражданин трех великих держав — России-матушки,
Гондураса и Наибии...
Полковник:
— Намибии.
Матрос-Альбатрос:
— Чьо? А, да-а, етого самого...
***
Майдан у Темирівці.
Біля сільради. Підрулює
ескорт «мерседесів» Єрохіна. Бармен дискобару виходить на ґанок і натискає
клавішу вимикача. Вивіска «Чикаго» автоматично
змінюється на «Пенза».
З’являється Вєрка Сердючка зі своєю командою.
Єрохін виходить із «Крайслера». Він одночасно схожий на
всіх нардепів-горлохватів.
Плакати: «Дайош Верховну
Раду без казлів!», «Долой старих бариг! Дорогу — новим!»,
«Геї за Кусюка!».
Політик біля мікрофона:
— Скотиняки! В уряді
— скотиняки, у парламенті
— скотиняки, на Банковій
— скотиняка на скотиняці.
Вони не тямлять, як продати землю! Ми знаємо, голосуйте за нашу силу!
***
У хаті — Яринка і мати.
Розглядають фото з сімейного альбому. Вдирається
банда Єрохіна.
Єрохін:
— Иринка, малинка...
сладка ягодка била.

Яринка:
— Чого приліз? Тобі
мало шльондр московських? Забирайся!
Єрохін:
— Е-е, так дєло не пойдьот. Пойдьот иначе... А
ну-ка, посмотри сюда!
Єрохін показує смартфон, відео із кадрами перебування Петра у полоні сепаратистів.
Яринка:
— Відпусти його, він же
— поранений!
Єрохін:
— А тепер у нас с тобой,
Иринка, будет минское соглашение — обмен пленних! Я випускаю етого лазутчика, а ти станеш со
мной под венец!
***
Біля сторожки край
саду. Старший Єрохін бесідує з молодшим. Охоронці
назирці.
Старший:
— Посильний передав,
що тобі десять «КамАЗів»
розписано, підкріплення,
значить, з Ростова. І посунете укрів на захід.
Молодший:
— Эх, эти политиканы… мы бы уже и Варшаву взяли, и Берлин был бы
у наших ног…
Старший:
— Ну пока хотя бы Темировку возьмите!
Молодший:
— Дак, я вот и свадьбу
затеял, чтобы обойти наблюдателей ОБСЕ. Гостей будет
триста, и все это — мои бойцы. Жениха того, Петьку,
пустим в расход… А по телеку покажем, мол, восстало село против произвола
киевской власти… защиты
просит в ополченцев!
***
Майдан біля сільради.
Столи гнуться від наїдків і
напоїв. Людно. Ждуть «молодих».
***
Водонапірна башта за селом. Снайпер сепаратистів
приготувався стріляти. Поруч — фото «мішені», Петра, нареченого Яринки. По
рації чути голос: «Укропа
высадят на холме. Увидит
свою бабу с Ерохиным, побежит в направлении церкви... тогда и лупи». — «Все
понял. Понял!».
***
За будинком сільради
полковник (музикант) говорить по мобільному телефону: «Готовність десять хвилин!». Це чує Матрос-Альбатрос і ховається в дискобарі зі словами: «Что-то не
нравится мне нинешний режим. Кажется мне, ми накануне великого шухера!»
Сідає у «Кадиллак» Єрохіна і збирає всі цінні речі з
салону в рюкзак. Сідає в
пошарпаний старенький
«Москвич» і тихо залишає
село: «Как гаваріл вєлікій
Станіславський, все искусство в том, чтоби вовремя
покинуть сцену».
На видноколі — десять
«КамАЗів», укритих білими тентами.
Майдан біля сільради.
Єрохін веде до столу Яринку у весільній сукні. За столами — ряжені гості. У
кожного — прихований
ствол, гранатомет. Налили, випили.
Єрохін вигукує:
— Маестро, музику!
Виходить полковник з
акордеоном і починає гра-
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ти мелодію «На городі чорна редька»:
На городі чорна редька,
Чорна редька, чорна
редька.
Любить мене, мамо,
Петька,
Мамо , Петька, ой, як
любить.
***
Навпроти церкви на узгірку спиняється джип, звідти випускають Петра, нареченого Яринки. Він бачить, що
за стіл Єрохін веде у весільній сукні Яринку, і щодуху
біжить сюди. Снайпер на водонапірній башті ловить його
у приціл. Але в цей час двоє
спецназівців української армії заламують руки снайперу
і виводять із башти.
«Москвич» — на польовій дорозі. Матрос-Альбатрос у формі українського
вояка вдоволено відповідає
комусь по мобільному телефону:
— Слава Україні!..
Смерть ворогам!...
***
Сільський майдан. Полковник грає далі.
Тим часом «КамАЗи»
наближаються до весілля.
Стають півколом. Тенти з
лівих бортів стрімко здіймаються, десятки українських кулеметників дають
трасуючі черги над головами ряжених гостей, а полковник командує:
— Усім скласти зброю!
Єрохін, — на землю або голова з пліч!
Єрохін падає на землю.
Полковник ловить в обійми
Яринку і заступає її від небезпеки. Ряжені складають
зброю і відступають до стіни сільради.
***
Петро, зранений і побитий, уже біля столів. Яринка кидається йому на груди. Поцілунки, сльози радості, обійми.
Полковник Огієнко командує:
— Всі гражданє бандити
будуть відправлені цим же
конвоєм назад, за межі нашої держави. І пам’ятайте:
хто до нас із мечем прийде,
той від меча і загине!
Бойовиків укидають у
«КамАЗи». Хтось фарбою
із балончика пише на тенті
«Иван, домой!»
У кадрі — Яринка і Петро, полковник Огієнко з
дружиною Софією, староста дід Назар, Вєрка Сердючка, вокально-хореографічний ансамбль «Україночка», діти... Камера
знімає їх великим планом,
потім віддаляється вгору, в
небо.
Темирівка — з висоти пташиного польоту.
***
Передбачається, що
головні ролі виконуватимуть:
Староста — П’єр Рішар
Полковник Огієнко —
Іван Гаврилюк
Вєрка Сердючка — Андрій Данилко
Матрос-Альбатрос —
Володимир Зеленський
Мати Яринки — Валентина Степова
Олексій Єрохін — Сергій Притула
Батько Єрохіна — Богдан Бенюк
В епізодах: бандити,
бійці АТО, генерал, сільські молодиці, діти.
P.S. Продюсери можуть
звертатися до автора сценарію або до редакції.
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2017

Марія СУЛИМА
Свічки, м’яке крісло, жива музика й
артисти на відстані простягнутої руки —
якщо вам не затишно у великій залі, а хочеться домашньої атмосфери, то варіант
квартирника саме для вас. І якщо в радянські часи такі акції були явищем вимушеним — через заборони артистам виступати, то сьогодні — це насамперед зібрання людей за інтересами.
Квартирник — це концерт, що його організовують удома, в квартирі: запрошують музикантів і глядачів. Після або навіть під час виступу люди спілкуються,
діляться враженнями, а потім п’ють чайкаву. Глядачі — це переважно вже сформоване коло, яке знає про існування квартирника, регулярно відвідує його і варіюється залежно від музикантів. Поповнюється
це коло за рахунок появи нових виконавців, що, зазвичай, приводять і свого глядача-слухача. Сьогодні такі квартирники в
Києві — не особливо поширені. Переважно
мистецькі акції влаштовують у нині модних арт-просторах, кафе, пабах, є навіть
квартирники в костелах. Це зумовлено як
більшим простором таких локацій, так і їхньою більшою можливістю — не треба домовлятися з сусідом, що звучатиме музика, не треба переставляти меблів у квартирі, та й під усілякі сімейні обставини підлаштовуватися теж не треба.
Юрій Дубінський організовує квартирники з 2012 року. Каже, те, що робить він, не можна порівнювати з квартирниками радянської доби — швидше
з тими, що були у XVIII ст. «У мене формат інтелігентного квартирника: немає
алкоголю, ніхто не курить, зручно і музиканти поруч», — розповідає він. Тож
і назву таку обрав — «Квартирники при
свічках». До нього не приходить будьхто як слухати, так і грати чи співати.
Запевняє, всі музиканти — професіонали найвищого ґатунку, практично всі,
хто виступав, мають вищу музичну освіту, серед них музиканти національного
симфонічного оркестру, найкращі фольклорні і джазові колективи.
Богдана ГАЙВОРОНСЬКА
У Музеї історії Києва проходила виставка «Думки. Київ. Форми. Луганськ. Відчуття. Багдад». У ній закладено історію
складного життя молодого, сильного душею і талановитого митця — скульптора
Салаха Аль-Чалабі. Він пережив кілька
воєн і втілив свої мирні заклики в бронзових композиціях. Маленький багдадський
хлопчик, народжений під канонади й автоматні черги, виріс у яскраву мистецьку особистість і тепер мешкає у Києві. А виставка, опісля нашої столиці, мандруватиме
містами України, Європи та Еміратів.
В експозиції — 15 робіт. Це витончені,
легкі й тендітні скульптури, у яких приховано безліч символів. Автор пропонує тлумачити їх кожному самостійно. Каже, що
кожен побачить своє, близьке саме йому
значення. Спіймати посили можна в анотаціях до скульптур: «Сила землі України», «Перший крок до пекла. Шлях угору не завжди призводить до раю», «Шляхи
долі», «Пізнання добра і зла», «Євфарат».
Є сюжети на біблійні теми, мотиви східних
казок із дитинства і роздуми над долями сучасних людей, затиснутих у лабетах міст.
Особливу увагу в експозиції привертає
композиція «Брате, може, досить?». Між
двома людськими руками пролітає куля,
справжня куля з автомата Калашникова.
Скульптор зізнається, що привіз її з Луганська. Дві руки, простягнені назустріч
одна одній, ніби для дружнього привітання. Вони так і не зустрічаються, спинившись у часі, бо їх розділяє зрада, ненависть
і смерть. Цей символ народився на сході
України, але важко не згадати про безкінечні міжусобиці та конфлікти з сусідніми
країнами на його арабській батьківщині.
Це вже не перша виставка митця. Роботи Салаха демонструвалися у Туреччині,
Марокко, Кувейті, Сирії, Франції та Україні. Салах Аль-Чалабі є членом Іракської
асоціації образотворчих мистецтв та Асоціації іракських художників. На батьківщині за його навчальним посібником навчаються студенти художніх інститутів.
— Мій дядько загинув на війні в той
рік, коли я народився, — розповідає ми-

■ ФОРМАТ

Концерт удома
Музикант може заробити як 2 тисячі на аншлагових
квартирниках, так і 300 гривень
Юрій розповідає: охочих виступити
в такому форматі багато, адже це і можливість випробувати нову програму, і
своєрідна репетиція, і безпосереднє спілкування з глядачем, тому не раз навіть
відмовляв музикантам. Важливим, безумовно, для артистів є і фінансовий бік:
«Музиканти отримують непогано — більше ніж у ресторанах чи пабах, звісно, залежно від квартирника і від того, скільки
людей приходить», — розповідає Юрій.
Наприклад, нещодавно на квартирнику
виступала Katya Chilli, то вільних місць не було ще задовго до нього. Відвідуваність залежить і від інших факторів —
пори року, концертів чи інших мистецьких подій.
Щодо гонорарів, то музиканти знають наперед — їхній заробіток залежить
саме від кількості глядачів. Проте навіть
якщо два глядачі, то концерту не скасовують. «Я не обіцяю мінімального гонорару, це залежить від того, скільки прийде людей. Було таке, що ми грали навіть
для однієї людини». Юрій каже: так, для
нього це теж заробіток, але не можна сказати, що стабільний — він може заробити як 2 тисячі на аншлагових квартирниках, так і 300 гривень. Були випадки, що
квартирники й скасовували, але таких —
один чи два максимум.
Відвідувачі на такі концерти зазвичай приходять адекватні, інтелігентні і
не задля того, аби засвітитися і потрапити в об’єктив телекамери, а мати насолоду винятково від естетської події. Юрій
переконаний, ще багато важить те, що
вечір не підігрітий алкоголем, це й виз-

❙ Нещодавно на квартирнику виступала
❙ Катя Чилі.
❙ Фото зі сторінки співачки у «Фейсбуку».
начає коло відвідувачів.
Анонси всіх подій на «Квартирнику
при свічках» Юрій розміщує у соціальній мережі «Фейсбук». Тож охочі можуть
вибрати для себе подію для душі. Там же
потім усі діляться враженнями від почутого-побаченого і висловлюють власні побажання. Оскільки всі події відбуваються на приватній квартирі, то раніше Юрій

домовлявся з сусідами. Тепер уже не домовляється, зрозумів, що аж такої потреби немає — інструменти не гучні, та й
до опівночі ніхто не грає: «Квартирники
переважно акустичні, заважають лише
якісь голосні інструменти, а це буває
дуже рідко. Вокал, контрабас, фортепіано — це не дуже голосно. Скрипка і віолончель — теж».
«Квартирники на Подолі», які організовує Аріта Голуб, дещо інакшого формату. Вона їх влаштовує не у своїй квартирі, а в будинку друзів, в одній із найстаріших будівель Києва. У красивій камінній
залі відбуваються лекції, концерти, поетичні вечори, навіть бали — атмосфера
домашня і затишна, до всього ще й біля
каміна можна погрітися. До 2013 року
запрошувала дуже багато російських музикантів, потім через події в Україні навіть якийсь час припиняла влаштовувати квартирники, згодом зробила кілька
благодійних вечорів — збирали гуманітарну допомогу. Для Аріти — організація таких квартирників більше для душі:
«Я організовувала не для того, щоб заробляти. Плата за вхідний квиток іде музиканту. Я не збиралася це ставити на комерційну основу». Щодо відвідувачів, то
друзі приводять друзів, а ті своїх друзів —
отак і дізнаються про події. Ну, і той самий «Фейсбук» — усі анонси можна знайти у соціальній мережі.
З останнього, що відбувалося на квартирнику, — це лекція господаря будинку
та «Вечірка Аріти», присвячена подорожі
до Литви. І найближчим часом організатори обіцяють зустрічі з цікавими людьми.
Коли я запитала Юрія Дубінського про
конкурентів, то він сказав, що так, конкуренти є. Каже, знає про існування ще одного квартирника, але туди приходять із
власною випивкою, тож там, мабуть, клуб
за іншими інтересами.
Ми спробували пошукати ще оголошень про квартирники, втім знайти їх
виявилося не так просто. Чи їх таки одиниці, чи це зібрання для обмеженого кола
осіб, потрапити куди можуть лише втаємничені. ■

■ ВИСТАВКА

Мирні мрії під перехресним
вогнем
Скульптор, що пережив кілька воєн, показує смисли
тець «Україні молодій». — Він був художником на ім’я Салах, мене назвали на його
честь. Можливо, його хист і частина душі
передалися мені. Я мав років десять, коли
помер дідусь. Після похорону, пригнічений, повернувся додому і намалював свою
першу картину. Це була труна й безліч її
маленьких копій, що постійно зменшуються в перспективі. У мами досі зберігається цей малюнок. Мій батько швидко зрозумів, що в мене є здібності. Почав купувати всілякий інвентар для роботи художника — фарби, пензлі, папір.
У своє захоплення Салах занурився
з головою. Замість того, щоби слухати
вчителя на занятті, малював його карикатуру на полях книги. Часто використовував підручники замість полотна, заповнював сторінки ескізами. Читати, до
речі, не любив і мав стабільну двійку з
цього предмета.
«Пам’ятаю, коли малим мав поганий
настрій, сумував або сердився, то не розмовляв ні з ким, а зачинявся у кімнаті, брав папір і викладав на нього всі емоції, — розповідає митець. — Я говорив через малюнки. І досі не люблю багато розмовляти, виражаю все в роботах. У нас були
дуже важкі часи. Вся родина — мама,
тато і ми з братом — жили в маленькій
кімнатці. У мене в ній була своя «кімната» — картонна коробка, де я ховався й
малював свої переживання. Потім ми переїхали до будинку. Одного разу я знайшов на горищі невеликий камінь, доволі
м’який, його було легко обробляти. Вдома були якісь інструменти для різьблення, і я зробив з тої знахідки скульптурку. Її мама також зберігає».

Батько Салаха провів чотирнадцять
років зі зброєю у руках на передовій. Сам
скульптор усе життя прожив у війні. Народився у 1987 році, у самому розпалі війни між Іраком та Іраном. Пішов до школи у дев’яностих, тоді вибухнув конфлікт
між Іраком і Кувейтом...
Як би там не було, Салах закінчив
Багдадський інститут образотворчих
мистецтв. Коли постало питання, де навчатися далі, бо планував поступати до магістратури, знайшов можливість виїхати в
Україну, обрав Інститут культури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 році потрапив до
тоді ще мирного міста, яке назавжди змінило долю молодого митця. Салах знайшов своє кохання й одружився на українській дівчині — також художниці.
Під час бойових дій у Луганську в
2014 році родина була змушена виїхати. Мешкали у приватному будинку
Кам’яного Броду — одного з районів,
найбільше зруйнованих обстрілами.
Снаряд влучив у ріг їхнього будинку.
Трималися скільки могли — було боляче покидати дім, де святкували весілля,
де залишалося стільки світлих спогадів.
Але довелося рятувати життя.
І ось — Київ. Чуже місто і жодних відкритих можливостей не те що до мистецтва — до нормального людського життя. Салах спочатку працював звичайним
робітником на будівництві, щоби годувати родину. Постійно думав про те, щоби
знову повернутися до скульптури.
Але трапляються випадкові зустрічі,
що кардинально змінюють майбутнє. Салах познайомився з Євгеном Карасем, за-

❙ Салах Аль-Чалабі на відкритті виставки у Києві.
❙ Фото Івана ЛЕОНЧУКА.
сновником благодійного фонду «Точка сучасних митців», і той вирішив підтримати арабського, а нині українського митця.
І виставка стала першим проектом молодого фонду.
— Я читаю багато про історію, зокрема
українську, — розповідає Салах. — Постійно слідкую за новинами, дивлюся багато фільмів. Я шукаю в них ідею, думку,
інформацію. Буває, що в двох словах чи
двох секундах відео міститься матеріал, з
якого можна написати книгу чи зробити
скульптуру. І я їх ловлю.
Салах знає, що мистецтво не здатні знищити ні війна, ні відстань, ні життєві випробування. Він побував в обставинах, що
ламають і калічать людський дух, але це не
знищило його любові до людей, світу й краси. Він, як і всі ми, мріє, щоби з-поміж тих
двох долонь із композиції «Брате, може,
досить?» зникла куля — така маленька,
але здатна посіяти стільки горя. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

«Двійник душі
моєї — океан...»
Екзотичний жанр, ексклюзивний стиль
Петро СОРОКА

У січневому номері журналу «Дзвін» опубліковано роман у віршах Ігоря
Павлюка «Паломник». У сучасній українській літературі такий непростий і
не для кожного підйомний жанр — велика рідкість. Пригадуються тільки
«Маруся Чурай» Ліни Костенко, «Мама-Марія» Григорія Лютого і все.
Про що цей роман? Про народження
і смерть, любов і ненависть, воскресіння
і переродження, які
кожен має пережити
сам.
Роман починається із мандрівки юного
волинського поета до
Петербурґа і на Далекий Схід, а відтак зовнішня мандрівка переходить у внутрішню
— мандри душі, внутрішні тури, — пошуки архетипів, перехід
героя від язичництва до християнства.
Роман Ігоря Павлюка не для
лінійного читання, сюжет для нього — дитинство літератури, він
прагне докопатися до пракоренів і
розуміння своєї душі, яка є для нього найбільшою загадкою. У невеликій передмові автор наголошує:
«Тут, стиснуте до метафор, природно, є все, що пульсувало у моїх
зовнішньому та внутрішньому світах: і суспільно-політична аура, і
міфологія, кохання і... любов... зрада і шляхетність, казка, і пісня...
Якщо хтось запитає мене просто:
навіщо я писав це? — то я відповім
просто: шукав свою молитву —
розмову з Універсумом... Рядки цього роману — шрами на хребті мого
духу, який змінював напрямок дихання: з горизонтального — на вертикальний».
Ігор Павлюк — винятково талановитий поет і в цьому творі постав
у всій красі та силі. Текст багатий
на цікаві знахідки — лексеми, фрази, строфи; метафори та порівняння, як-от:
Проячали генів журавлі,
Проскрипіли поїзда колеса.
Серце, повне музикою слів,
Ніжно готувалося до леза.
Корінь у легенді був іще,
А крило уже пізнало волю.
Й засвітився нервом синій щем
Білого, як цвіт, земного болю.
Я б навіть назвав Павлюка поетом порівнянь. Усе в його поезії закроєно саме на них, і не знаю іншого
віршувальника, який би так часто і
влучно порівнював різні предмети і
явища між собою, так тонко знаходив подібності між ними, віддаленими у просторі та часі, й розсипав
їх цілими пригорщами. Це ознака
таланту, особливість поглибленого зору, дар неба, коли хочете. Поет
тонко відчуває колір, запах, смак
і акустику слова, тому охоче й артистично творить неологізми: «Зажабиста журба», «сльозокров»,
«пеклорай», «хмаробороді», «хрестокрилі», «базарніє», «зоренята»,
«струнно», «скольчужитися»...
Мова І.Павлюка напрочуд музи-

кальна, органно озвучена, багата на алітерації і звукопис. Музика
тут напливає як море
— хвиля за хвилею.
Коли занурюєшся у
цей текст, то вже ніби
не бачиш мозаїки словосполучень і речень,
а бачиш нотопис невимовного слова, що є
носієм та виразником
зовнішніх і внутрішніх, граалевих світів.
Текст-світ, підтексттайна і надтекст-позасвіття.
Прикметна особливість Павлюкового стилю — співзвучні пари
слів: «Монети і моменти», «корінне і коронне», «біль і благодать»,
«мішені і ікони», «вакації і вакансії», «кості й камінь», «безвір’я
і беззвір’я», «вуличне й величне»,
«секс і сенс», «фарби і фібри», «спаяні і споєні», «генсеки й гомосеки»,
«мед і міт», «колиски й колоски»,
«намулено й намолено». А ще мова
поета напрочуд афористична. Як
земна куля пронизана паралелями та меридіанами, так ця збірка
— крилатими висловами: «Життя — то біль, а смерть — уже не
біль», «Бо наймудріше ж — просто
жить у світі і не вважати, що щасливість — гріх», «Співаєм в норах
і страждаєм хором», «Народ все
менш складається з людей», «Поет
завжди на смертному одрі».
З таких ось вишуканих знахідок поет малює свій автопортрет —
зовнішній і внутрішній. Периметр
першого окреслено максимою «А я
любив любити все життя», другого — «Я б, може, був тринадцятий
апостол». А між тим і тим найцінніше — міг би сказати автор — три
крапки. Бо недосказаність іноді
більше значить, ніж перелік чи опис
подій. Тож це письмо спонукує до
роздумів. Зокрема, й екзотичних.
Наприклад, якого кольору автобіографія? Якого кольору пам’ять?
Яка барва у ностальгії й суму?
І.Павлюк щоразу озирає пройдений шлях, шукає там знамень і містичних знаків. Головних опорних
маркерів сюжету три: ставлення
поета до Слави, Смерті і Любові. Це
майже за Хвильовим: Я (смерть), Я
(любов), Я (романтика). І, звичайно
ж, її величність любов владарює у
кожному розділі-фрагменті-сеґменті поеми. Любов як доля, як прирокованість і невідворотність; «любов-жага до молодої бестії» та любов
«свята і придумана». І все це — лірика, епіка і драма — симфонізовано у медитативну розмову подорожнього з людьми, із самим собою, із
Всевишнім.
***
Невдовзі роман у віршах «Паломник» виходить окремою книжкою у львівському видавництві
«Апріорі».

Олег КОЦАРЕВ

Доступно й емоційно
— про трагічну історію
ХХ століття та про таємниці історій родинних
розповідають три романи одеської письменниці
Ксенії Заставської, що
побачили світ не лише
українською, а й литовською,
німецькою,
угорською, словацькою
та польською мовами.
Ці три книжки добряче
пов’язані між собою.
Тема приватної історії на тлі буревіїв
«великої» історії Центрально-Східної Європи («кривавих земель»,
за визначенням Тімоті
Снайдера) залишається
одним із головних літературних трендів України і не лише України.
Ксенія Заставська пропонує познайомитися з
нею через такі собі «родинні детективи».
У «Талісмані кохання» дія відбувається у
Литві. Наївна, далека
від політичних і воєнних перипетій дівчина
з Каунаса раптом опиняється в самій гущині
протистояння більшовицького і нацистського тоталітаризмів, що
розгорнулося на території Литви — так само,
як і на території України. Їй доведеться приймати швидкі рішення,
розбиратися, хто правий, а хто винуватий,
і навіть певною мірою
відновлювати справедливість, наскільки це
взагалі можливо у «кривавих землях».
У романі «STECK.
Мережива життя» все закручується навколо старовинного фортепіано,
купленого головною героїнею для своєї бабусі —
колоритної одеситки. За
нього, мов за якір, зачіпаються сюжети мародерства радянських бійців в
окупованій Німеччині,
нестерпні події депортації
поляків та українців із Західної України, опір балтійських «лісових братів»
і багато інших скелетів у
шафах Радянського Союзу, що про них чимало
людей дізнаються лише в
наші дні.
Героїня
книжки
«Veto на щастя» випадково потрапила до славного українського міста
Острога. Тут, щоб відволіктися від особистих негараздів, вона
почала розплутувати історію нещасливого кохання хлопця і дівчини
з двох волинських шляхетських родів — польського та українського.
І поступово дізнається
чимало для себе нового:
про боротьбу УПА з радянською владою, про
трагедію етнічних чисток, про жахи репресій,
а потім, абсолютно несподівано, — і про власних предків, які дивним
чином причетні до тієї

Сплетіння
історії
та кохання
Красуня й тоталітарні чудовиська
загадкової історії.
Усі
три
книжки Ксенії Заставської об’єднують помітні
спільні риси. По-перше, це згадані вже історичні та генетичні ребуси або, краще сказати,
пасьянси. Їх напрочуд і
на заздрість усім читачам успішно розгадує,
розкладає та розв’язує
головна персонажка —
активна і сильна, але
часом на перших порах
трохи наївна (надто в
питаннях історії) білява красуня. І, що дуже
важливо, вона неодмінно знайомиться з романтичним, вихованим,
бажаним і просто ідеальним чоловіком! Якщо це
знайомство відбувається
після болісних розчарувань і втрат — що ж, тим
потужніший ефект.
Так і формується цей
коктейль, такий собі
фірмовий стиль письменниці Заставської.
Хвилюючий і болючий
історичний епос у ньому
сполучається з романом
про кохання. Легка і популярна форма межує зі
складними історичними
питаннями та моральними проблемами. Цікаво, що всупереч поширеній практиці жанру,
Ксенія Заставська працює не так із стереотипами, як із їх подоланням,
і не уникає складних запитань, неоднозначних
життєвих ситуацій. До
прикладу, в епізодах про
бої між УПА, Армією
Крайовою та радянськими силами згадуються не
лише подвиги, а й непривабливі дії кожної сторони. Часто в Заставської
з’являються й образи
кохання чи дружніх стосунків між ворогами, що
руйнують таким чином
шаблонне чорно-біле розуміння подій двадцятого століття. Зрештою,
життя завжди складніше за пропаганду, навіть
якщо це наша пропаганда. Так проста й емоційна лінія кохання допомагає в цих книжках
поширенню історичного знання. А історія показує, як незалежно від
того, що за часи настають навколо, людина все
одно продовжує прагнути простого щастя, тепла і любові. ■
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■ РЕЦЕПТИ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Як казав великий Гіппократ, ваша їжа має бути вашими ліками, а
вашими ліками має бути їжа. Геніально, чи не так? Варто тільки захотіти, і саме їжа допоможе досягти стрункості, запобігти надокучливим хворобам, освіжити погляд і шкіру обличчя. Отож основне
питання полягає лише в бажанні.
Навесні бажання має з’явитися автоматично. До того ж триває піст,
то тут, то там відчуваються «підступи» авітамінозу, тому треба посилено налягати саме на продукти з найбільшим вмістом вітамінів.
І, якщо чесно, незрозуміло, в чому може бути перепона, якщо буряки ще досі соковиті та солодкі, морква аж проситься до столу,
капусти різних видів, кольорів і відтінків також удосталь, гарбузів
— добре, що дівчата все-таки були поблажливі й не всі пороздавали хлопцям на заручинах, — також достатньо у базарних рядах. Є
селера, пастернак, редька, картопля. А квасоля, горох, нут, крупи?
Там же корисних мікроелементів — аж кишить! Ще у багатьох залишилися заморожені овочі-ягоди, а ще — квашені, солені, словом, є що готувати.
Уже пішла перша весняна зелень: цибуля, кріп і петрушка, черемша (немало вже тих, хто спеціально насіяв її; а рвати у лісі занесену до Червоної книги рослину не слід), і кульбаби листячко вже
можна назбирати.

Вітаміни на посту
Нескоромна і корисна їжа щодня

Салатова весна!
Стільки вітамінів і заряду бадьорості, як у салатах, ще треба пошукати. Серед
тисяч рецептів знаходьте свої і оздоровлюйтеся на здоров’я! Бо цей вид страв ділиться на смачні й дуже смачні. Для кожного цей поділ — дуже суб’єктивний. Приміром, для мене дуже смачний, принаймні
наразі, — це бурячковий з апельсином
та оливками. З печених буряків і смачної заправки, він подобається всім моїм
домочадцям і не тільки їм, гості також не
раз просили рецептик.
Отже, треба буде 3 буряки, апельсин, 2
столові ложки оливкової олії, 100 г оливок
без кісточок, столова ложка бальзамічного
оцту, 3 зубчики часнику, сіль, мелений перець, базилік до смаку.
Буряки разом із часником покласти у
фольгу, щільно замотати і запекти в духовці при 200 градусах 50-60 хвилин, охолодити. Часник почавити. Буряки порізати соломкою. Апельсин почистити, розділити на
часточки, очистити від плівок, порізати.
Приготувати заправку: змішати оливкову
олію, оцет, часникове пюре, сіль, перець.
Додати порізані навпіл оливки, шматочки апельсина, буряк, перемішати, накрити
кришкою і поставити в холодне місце маринуватися на 2-3 години. Подавати з листочками базиліку (якщо не знайшли свіжого, злегка притрусіть сухим).
Бачила, вже продається рукола, і знаю
багатьох прихильників цієї «гірчичної» рослинки.Тож салат із руколи — для них.
Треба 2 буряки, пучок руколи, сік із половинки лимона, половина склянки волоських горіхів, оливкова або соняшникова олія,
сіль — за смаком.
Буряки зварити, почистити й натерти
на грубій тертці або нарізати невеликими
кубиками. Волоські горіхи подрібнити. Листя руколи помити, злегка просушити, порізати або порвати руками, але не дуже дрібно. Додати до буряків. Витиснути сік половинки лимона, посолити, додати олію, перемішати.
Ще треба буде навесні приготувати вітамінний весняний олів’є. Не переживайте, цей салат пісний і малокалорійний.
Але смаком він не поступається іншим видам олів’є, маєте змогу переконатися.
Інгредієнти: 5-6 картоплин, 2-3 морквини, невелика селера, корінь петрушки,
банка консервованої кукурудзи або горошку, 4-5 квашених огірків, 2-3 яблука, цибулина, сіль, перець, гірчиця, оливкова або

❙ Весняні салати — завжди корисно.

зати. Помідори нарізати на великі шматки.
Оливки без кісточок порізати на половинки. З’єднати всі інгредієнти, заправити натуральним йогуртом без добавок (або пісним майонезом). Сіль і перець — за смаком. Прикрасити зеленню петрушки.

булина, морквина, корінь петрушки, 100
г сушених грибів, 2 столові ложки олії, 4
солоні огірки, пучок зелені, сіль і спеції
за смаком.
Сушені гриби залити окропом приблизно на 3 години, після чого старанно помити
їх, щоб не залишилося піску, а настій процідити. Долити у настій води до об’єму 2
л і варити в ньому гриби приблизно годину. Цибулю подрібнити, моркву і корінь петрушки потерти на крупній тертці. Картоплю нарізати невеликими кубиками. Солоні
огірки очистити від шкірки і нарізати соломкою. Подрібнити зелень. Спасерувати
цибулю на олії, потім додати корінь петрушки, моркву і тушкувати, помішуючи, 10 хвилин. Вийняти з відвару гриби і додати туди
картоплю. Гриби порізати, додати на сковороду до овочів і тушкувати 10 хвилин. Перекласти тушковані овочі в суп і варити 57 хвилин. Додати в розсольник огірки, зелень, сіль і при необхідності огірковий розсіл, варити ще 3-5 хвилин.

Перші морквяні

Для гостей

За салатами мало не забули про
супи. А вони, до речі, не менш смачні й
корисні. Приміром, ось цей — лимонноморквяний.
Треба взяти дві морквини, 200 г квасолі, цибулину, 300 г капусти, 2 стебла
селери, стебло цибулі-порею, півлимона,
4 столові ложки олії, гілочку м’яти, чорний мелений перець за смаком, сіль за
смаком, 1 л води.
Квасолю замочити на ніч, зранку промити і відварити. У квасолевий бульйон
класти подрібнені овочі: цибулю, цибулюпорей, селеру та моркву. Варити 20 хвилин,
додати нашатковану капусту і варити, помішуючи, ще 5-7 хвилин. Наприкінці покласти
м’яту, посолити, поперчити і додати олію.
За бажанням квасолевий суп можна варити без олії. Перед подачею окремо в кожну тарілку покласти тонку часточку лимона.
Духм’яний суп готовий!
Щось ми давно не згадували про
розсольники! А це неправильно — пікантний пісний супчик із надзвичайним
ароматом — зовсім не зайвий, коли весна ще досить-таки прохолодна.
Нам буде потрібно: 4 картоплини, ци-

У піст також можуть завітати гості, які
дотримуються посту. Печериці з горіхами — саме те, що виручить у такій ситуації. Інгредієнти: 10-12 великих печериць,
цибулина, 0,5 склянки волоських горіхів,
сіль, перець, майонез (пісний) за смаком,
олія (соняшникова чи оливкова) для смаження.
Печериці помити, відрізати ніжки
і дрібно їх посікти. Цибулю дрібно порізати і підсмажити на пательні в невеликій кількості олії. Додати дрібно посічені
ніжки печериць і смажити до готовності.
Горіхи посікти ножем або змолоти у блендері. Змішати підсмажені ніжки печериць та цибулю з горіхами. Нафарширувати цією сумішшю шапочки грибів. Викласти гриби на змащене олією деко, на кожну шапочку покласти по 0,5 чайної ложки
пісного майонезу і запікати 15-20 хвилин
до золотистого кольору.
Подавати фаршировані печериці теплими або холодними, посипавши дрібно посіченою свіжою зеленню. От і все —
просто, швидко і смачно!
Пісна запіканка з картоплі й заморожених овочів —також цілком «гос-

❙ А тріпанці куштували?
соняшникова олія (можна заправити олією
чи пісним майонезом).
Зварені овочі почистити й нарізати
невеликими кубиками. Яблука, цибулю
й квашені огірки також нарізати кубиками. До овочів додати кукурудзу або горошок (можна одне й друге), огірки, яблука,
цибулю й вимішати. Посолити, поперчити. Додати ложечку-дві гірчиці й олію, ще
раз перемішати.
Про моркву навесні забувати просто
непристойно — вона стільки може зробити корисного для здоров’я! Добрий морквяний салатик із додаванням редьки.
Отож знадобиться: по 300 г моркви і редьки, 3 столові ложки оливкової
олії, столова ложка лимонного соку, зубчик часнику, сіль і спеції за смаком (добре підходить приправа для моркви по-корейськи).
Моркву та редьку натріть на терці для
моркви по-корейськи, перемішайте. Приготуйте заправку з оливкової олії, лимонного соку, приправи та часнику. Часник,
якщо не любите, можна і не додавати. Заправте салат, добре змішайте і, якщо потрібно, досоліть.
Для любителів морепродуктів — салат із морепродуктів, селери й оливок.
Знадобиться: 100 г креветок і кальмарів, 2
стебла селери, 2 помідори, 50 г оливок, зелень петрушки, сіль, чорний мелений перець — за смаком. Креветки й кальмари зварити в підсоленій воді, почистити й нарізати. Зелені стебла селери помити й нарі-

Тетяна ЗІНЧЕНКО
Як тільки починаєш запитувати про пісні десерти, досвідчені господині пропонують яблучно-морквяну випічку. Сперечатися з ними вище будь-яких
сил: хто хоч раз скуштував, приміром, яблучний
штрудель, відчуває слабкість до цього смаколика постійно.
Що сказати? Треба просто набити руку, і тоді він пектиметься дуже швидко, змагатиметься у швидкості
із закипанням чайника.
Для тіста потрібно 250 г борошна, 150 мл теплої
води, 2 столові ложки оливкової олії і трішки солі.
Для начинки: 100 родзинок, 4 середні яблука, 80 г
цукру, 2 столові ложки горіхів, сік із половини лимона, ванілін, чайна ложка кориці.
Змішати просіяне борошно з теплою водою і сіллю, поступово влити оливкову олію і замісити м’яке,
трохи липке тісто, накрити його рушником і дати постояти дві години.

тьова» страва. Треба: 1,5 кг картоплі, 500
г суміші заморожених овочів, 300 г печериць, по морквині та цибулині, 2-3 зубчики часнику, зелень петрушки й кропу, сіль,
перець за смаком, олія.
Зварити картоплю, можна додати трохи тертої моркви, щоб картопля набула апетитного золотистого кольору. Злити половину води, в якій варилася картопля. Зробити доволі густе пюре, можна додати трохи борошна. У пательні на олії спочатку
обсмажити дрібно порізану цибулю і терту моркву, додати гриби, овочі, подрібнений часник — усе швиденько підсмажити,
щоб овочі не дуже зм’якли. Форму для запікання змастити олією, викласти половину пюре. Далі — гриби з овочами. Потім
— решту картоплі. Ложкою зробити хвилі.
Запікати в духовці 15-20 хв. на середньому
вогні до рум’яної скоринки. Свіжа подрібнена зелень зробить вашу кулінарну картинку
ще привабливішою!

Для чоловіків
Вичитала в одному кулінарному блозі
— ще не готувала, але хочу спробувати —
рецепт із акцентом «Дуже корисний для чоловіків!» — про овочевий паштет із селерою і хроном. Думаю, жінкам він також має сподобатися, а інгредієнти в ньому
свідчать про те, що він не менш корисний і
для прекрасної половини.
Потрібно взяти корінь селери, морквину, тертий корінь хрону (столова ложка), цибулину, 100 г пісного майонезу, сіль, цукор
і перець — за смаком.
Селеру, моркву і хрін у сирому вигляді
натерти на дрібній тертці, додати дрібно
нарізану цибулю, перець, цукор, сіль, змішати з майонезом і протушкувати 5 хвилин.
Подавати холодним.
Чоловіки дуже полюбляють тріпанці
— знаю точно. Інгредієнти для них: 1,5 кг
сирої картоплі, 5 цибулин, 400 г борошна,
100 г манної крупи, олія, сіль. А ще — капуста, свіжа чи квашена.
Картоплю і дві цибулини чистимо і
натираємо на дрібній тертці. Додаємо
до маси борошно і манну крупу, солимо і
вимішуємо. Отриману масу викладаємо на
дошку (2 столові ложки) завтовшки 1 см
і тупим боком ножа робимо дрібні смужки та «скидаємо» з дошки у посолений до
смаку окріп.
Тріпанці варимо у великому і високому баняку, який наповнюємо на три чверті. Кидаємо тріпанці до окропу, легко помішуємо дерев’яною ложкою, даємо закипіти і варимо на слабкому вогні до готовності.
Зварені тріпанці друшляком виймаємо з каструлі, споліскуємо теплою водою і
поливаємо підсмаженою на олії цибулею.
Окремо підсмажити на олії пошатковану свіжу (чи вимочену квашену) капусту і додати до тріпанців, вимішати (можна без капусти — з підсмаженою на олії
цибулею чи, коли нема посту, — зі сметаною, із зеленню, спеціями). Найбільше
вони смакують ще гарячими.
Міцного здоров’я і смачного! ■

■ ВИПІЧКА

Солодко, як у дитинстві
Яблучний штрудель і морквяний пиріг — фаворити
пісних десертів
Яблука почистити і нарізати тонкими часточками. Родзинки помити і посушити. Яблука і родзинки
змішати, посипати цукром, ваніліном і корицею, полити лимонним соком і дати постояти 10 хвилин.
Щедро посипати дошку борошном, розкачати
дуже тонке тісто і руками по колу розтягнути його до
прозорості. На тісто викласти горіхи та яблучну начинку і скрутити в рулет. Перекласти рулет на деко і випікати при температурі 180 градусів приблизно півго-

дини — до золотистого кольору. Готовий штрудель
посипати цукровою пудрою.
Замість горіхів можна додавати перетертий мак
— смак неймовірний!
І вже зовсім швидко готується морквяний пиріг. Збити півсклянки цукру з трьома ложками соняшникової олії, просіяти склянку борошна, чайну ложку
соди, корицю, сіль, ваніль, і додати до цукру. Потім
— склянку тертої моркви, горіхи, родзинки, цед-

❙ Морквяний пиріг готувати швидко.
ру (за бажанням), вимішати, викласти на вистелену
пекарським папером чи змащену олією і присипану
меленими сухарями формочку — і в духовку. Перевіряємо готовність зубочисткою. Якщо є час, можна
зробити апельсинову глазур: збити цукрову пудру з
апельсиновим соком і полити пиріг гарячим.
Нехай прохолоне — і смакуйте на здоров’я. ■

СПОРТ
Найджел Фріман
виконавчий директор Міжнародної
федерації шахів
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«Під час засідання в Афінах Кірсан Ілюмжинов кілька разів заявляв, що
піде у відставку. А наприкінці тричі наголосив, що «подає у відставку».
На запит членів президентської ради ФІДЕ 10 квітня буде скликано
позачергове її засідання, аби обговорити це питання».

■ ШАХИ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Триматися до останнього

Календарний конструктор

Проти багаторічного керівника світових шахів розпочалася
«відставна» кампанія

Кілька тижнів знадобилося функціонерам ПЛ,
аби повністю сформувати розклад матчів
на другий етап чемпіонату України
Григорій ХАТА

❙ Останніми роками президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов частенько гостював в Україні, представниці
❙ котрої — Ганна Ушеніна (на фото) та Марія Музичук — по черзі вигравали титул чемпіонки світу.
❙ Фото УНІАН.
Григорій ХАТА
В останні кілька років Росія опинилася під шаленим тиском міжнародної спільноти, котра просто не
могла спокійно пройти повз кричущі факти допінгового шахрайства, виявленого в російському спорті. Після
відповідних розслідувань до її спортсменів та профільних федерацій застосували серйозні санкції, які найвідчутніше вдарили по представниках легкої атлетики.
Обмежувальні заходи, під які потрапив президент Міжнародної федерації шахів Кірсан Ілюмжинов, не мали
стосунку до допінгової справи, яка підірвала авторитет
російських спортсменів. Власне до санаційного списку США російський очільник світових шахів потрапив,
згідно з трактуванням Держдепу, за те, що підтримував режим сирійського президента Башара Асада.
Хоча сам Ілюмжинов відповідав: «Просто грав у
шахи з опальним лідером».
У підсумку «випав» Ілюмжинов із повноцінного шахового життя. Приміром, головна шахова подія
минулого року — матч за титул чемпіона світу між
Магнусом Карлсеном та Сергієм Карякіним у НьюЙорку — пройшла без очільника ФІДЕ. Зробив, було,
Ілюмжинов хід у відповідь — організував жіночий
чемпіонат світу в Ірані, що, як відомо, не є дуже привабливою країною для жінок. Але згодом знову наштовхнувся на протидію.
Обов’язкові головні убори, інші суворі обмеження не дозволили значній кількості жінок-гросмейстерів, котрі в знак протесту проти утисків їхніх прав
демонстративно відмовилися їхати на «мундіаль»,
позмагатися за шахову корону. Нагадаємо, що серед
тих, хто вчинив демарш, була й екс-чемпіонка світу,
львів’янка Марія Музичук. Водночас її старша сестра
Ганна виборола на цьому ЧС титул віце-чемпіонки світу... Загалом, для тих, хто погодився на не надто комфортні для себе умови й підписав контракт на участь
у цих змаганнях, організатори іранського ЧС пообіцяли непогані призові. Так, для шахісток, які завершили змагання в першому колі, передбачалося близько чотирьох тисяч доларів США. А пару фіналісток,
залежно від підсумкового результату, очікували 30
та 60 тисяч відповідно. Утім жодна з учасниць турніру свої гроші досі не отримала. Помічник президента
ФІДЕ Берік Балгабаєв пояснив: «Проблеми з надходженням грошей від організаторів іранського ЧС-2017
обумовлені санкціями (вочевидь тими, що накладені
урядом США на Іран)».
Усі ці «проколи» ФІДЕ не могли залишитися непоміченими опонентами Ілюмжинова. Як результат, на
президентську раду ФІДЕ, що нещодавно проходила в
Афінах, американська та англійська шахові федерації
надіслали офіційні листи з вимогою відставки Ілюмжинова.
За час свого 22-річного перебування на посту президента ФІДЕ Ілюмжинову не раз — при цьому завжди успішно — доводилося відбивати атаки конкурен-

тів. Але не виключено, що цього разу шальки терезів
похитнуться в інший бік.
Після афінської наради на офіційному сайті Міжнародної федерації шахів з’явилася заява про добровільну відставку Ілюмжинова з поста очільника організації, що справила неймовірно потужний ефект
на весь шаховий світ. «Я член президентської ради
ФІДЕ. Для мене інформація на сайті ФІДЕ — це
офіційна інформація. У мене немає приводу не вірити їй», — заявив глава Європейського шахового
союзу Зураб Азмайпарашвілі. Хоча сам Ілюмжинов і
спростував цю заяву, заявивши, що все це підступи
недоброзичливців, а він не збирається йти з посади
до наступних виборів, що мають відбутися у вересні
2018 року. Загалом не погоджується він і з проведенням позачергового Конгресу ФІДЕ, який члени Міжнародної федерації хочуть провести 10 квітня.
Однак, аби глибше зрозуміти ситуацію, що склалася в ФІДЕ, потрібно знати, що всі свої заяви заперечувального змісту Кірсан Ілюмжинов зробив не
в штаб-квартирі ФІДЕ, а з офісу Російської шахової
федерації. «Секретаріат ФІДЕ відключив телефони,
а Макропулос не взяв слухавку», — бідкався очільник світових шахів, намагаючись пояснити причини
незрозумілого демаршу його оточення, результатом
якого стала заява про його відставку.
До слова, Георгіос Макропулос — віце-президент
Міжнародної шахової федерації, котрого РШФ називає «правою рукою» Ілюмжинова, «сірим кардиналом» ФІДЕ, котрий приймає політичні та кадрові рішення за відсутності голови. Подейкують, що саме
цей впливовий у шаховому світі грек рішуче допомагав колишньому президенту Калмикії та доброму товаришу президента РФ Володимира Путіна перемагати на виборах президента ФІДЕ своїх конкурентів:
Бессела Кока, Анатолія Карпова та Гаррі Каспарова.
Наразі достеменно не відомо, хто саме став автором «відставної заяви», але, як каже Ілюмжинов,
«охочих його відставки доволі багато». Хоча насправді не так уже й важливо, хто саме дав команду «достроково знімати з посади» Ілюмжинова. Зрештою, не
виключено, що на засіданні президентської ради організації в Афінах Ілюмжинов таки говорив, що залишає пост президента ФІДЕ. За його ж словами, опублікованими на сайті chess-news.ru, дане питання «обговорювалося», але «на емоціях, і вже після закриття
засідання». Цілком імовірно, що Ілюмжинов і готувався піти у відставку, але коли повернувся з Афін до
Москви, його риторика змінилася. Учора на прес-конференції в РШФ він так і заявив, що до завершення
своїх повноважень нікуди йти не планує.
Утім протилежним може стати слово конгресменів, котрі, якщо вже намірилися, то точно зберуться на початку квітня. До слова, подібного роду
процедури відсторонення президентів-довгожителів
уже відбулися в ФІФА та УЄФА, керівники яких також
не надто хотіли залишати свої насиджені місця. ■

Три підходи знадобилося функціонерам прем’єр-ліги, аби календар другого етапу ЧУ набув остаточного вигляду. Після першого дійства, котре відбулося за тур
до завершення поєдинків регулярного сезону і мало назву «жеребкування», розклад матчів виглядав,
приміром, так: «Команда 1» — «Команда 3». Його суть — показати, що
в другій частині національної першості матчі відбуватимуться винятково всередині першої та другої шісток, визначення яких проходило під
час так званої «регулярки».
Щоправда, навіть після офіційного її завершення календар не виглядав завершеним витвором. А все
через те, що через перенесений поєдинок між «Олімпіком» та «Карпатами», який провести в грудні минулого року завадили погодні умови,
залишалася невизначеною диспо-

зиція «олімпійців» та олександрійців. Зрештою, здобувши очко в протистоянні з львів’янами (0:0 — гра
відбулася в Черкасах, у день поєдинку національної збірної), колектив Романа Санжара помінявся місцем у верхній частині турнірної таблиці з хлопцями Володимира
Шарана й, що головне, повністю завершив конструктивні процеси навколо календаря. Додамо, що весь очковий багаж, здобутий учасниками
ЧУ на його першому етапі, перекочовує з командами на наступний рівень, які, залежно від свого турнірного розташування, в наступні два
весняні місяці вестимуть боротьбу за призові та єврокубкові місця
або ж боротимуться за збереження
прописки в еліті. Утім не виключено, що в процесі пониження однієї
з команд еліти в ранзі вирішальним
буде не ігровий, а дисциплінарний
процес, через який уже постраждали два клуби з низин протоколу. ■

Календар другого етапу чемпіонату
України-2016/2017
23-й тур (базовий день — 1 квітня)

28-й тур (6 травня)

«Олександрія» — «Динамо»
«Зоря» — «Шахтар»
«Чорноморець» — «Олімпік»
«Карпати» — «Сталь»
«Дніпро» — «Зірка»
«Ворскла» — «Волинь»

«Динамо» — «Олександрія»
«Шахтар» — «Зоря»
«Олімпік» — «Чорноморець»
«Волинь» — «Ворскла»
«Зірка» — «Дніпро»
«Сталь» — «Карпати»

24-й тур (8 квітня)

29-й тур (13 травня)

«Динамо» — «Олімпік»
«Олександрія» — «Зоря»
«Шахтар» — «Чорноморець»
«Карпати» — «Дніпро»
«Зірка» — «Ворскла»
«Сталь» — «Волинь»

«Олімпік» — «Динамо»
«Зоря» — «Олександрія»
«Чорноморець» — «Шахтар»
«Дніпро» — «Карпати»
«Ворскла» — «Зірка»
«Волинь» — «Сталь»

25-й тур (15 квітня)

30-й тур (20 травня)

«Зоря» — «Динамо»
«Чорноморець» — «Олександрія»
«Олімпік» — «Шахтар»
«Дніпро» — «Сталь»
«Ворскла» — «Карпати»
«Волинь» — «Зірка»

«Динамо» — «Зоря»
«Олександрія» — «Чорноморець»
«Шахтар» — «Олімпік»
«Карпати» — «Ворскла»
«Зірка» — «Волинь»
«Сталь» — «Дніпро»

26-й тур (22 квітня)

31-й тур (26 травня)

«Динамо» — «Шахтар»
«Олександрія» — «Олімпік»
«Зоря» — «Чорноморець»
«Карпати» — «Волинь»
«Дніпро» — «Ворскла»
«Сталь» — «Зірка»

«Шахтар» — «Динамо»
«Олімпік» — «Олександрія»
«Чорноморець» — «Зоря»
«Ворскла» — «Дніпро»
«Волинь» — «Карпати»
«Зірка» — «Сталь»

27-й тур (29 квітня)

32-й тур (31 травня)

«Чорноморець» — «Динамо»
«Олімпік» — «Зоря»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Ворскла» — «Сталь»
«Волинь» — «Дніпро»
«Зірка» — «Карпати»

«Динамо» — «Чорноморець»
«Зоря» — «Олімпік»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Карпати» — «Зірка»
«Дніпро» — «Волинь»
«Сталь» — «Ворскла»

* — у кожному з ігрових турів перші три матчі — поєдинки команд iз першої шістки; інші три — протистояння колективів з другого секстету

Турнірна таблиця у вигляді двох секстетів перед стартом
другого етапу ЧУ:
I
1. «Шахтар»
22
2. «Динамо»
22
3. «Зоря»
22
4. «Олімпік»
22
5. «Олександрія» 22
6. «Чорноморець» 22

В
19
14
12
9
9
7

Н
3
4
4
7
6
6

П
0
4
6
6
7
9

М
47-14
43-23
34-21
28-30
37-28
17-23

О
60
46
40
34
33
27

7. «Ворскла»
8. «Сталь»
9. «Зірка»
10. «Карпати»
11. «Дніпро»
12. «Волинь»

I
22
22
22
22
22
22

В
6
6
6
4
4
2

Н
6
6
5
7
10
4

П
10
10
11
11
8
16

М
24-28
20-25
20-33
21-30
21-30
13-40

* згідно з рішеннями ДК ФІФА, «Карпати» позбавлені 6 турнірних очок, «Дніпро» — 12.

О
24
24
23
13*
10*
10

Читайте
в наступному
номері:
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«Велика руїна в Україні триває»
Народний артист Анатолій Паламаренко про Шевченкові пророцтва, українонедорозвинених українців,
ювілейний концерт та як знайшов могилу брата через сімдесят років

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ПОДИВИМОСЬ

Лара,
та не Анджеліна
Алісія Вікандер стала новою Ларою Крофт
Зйомки нового фільму про пригоди Лари Крофт повним ходом
ідуть у Південній Африці. Але в
ролі Лари ми не побачимо багатодітну матусю Анджеліну Джолі.
Важка ноша — замінити на цьому посту улюбленицю чоловіків і
голлівудських продюсерів — випала Алісії Вікандер. Зрештою,
у шкурі Джеймса Бонда он скільки акторів побувало, але від того
цей персонаж не втратив популярності.
Ім’я 28-річної Алісії Вікандер
може й не таке відоме, як у Джолі,
але за плечима актриси кілька
вдалих стрічок, зокрема «Дівчина з Данії», за яку вона отримала «Оскар». Її називають однією з
найцікавіших актрис сучасності.
Події нової частини пригод
жінки-археолога відбуваються
через сім років після зникнення
батька Лари, а на героїню Вікандер чекають небезпечні пригоди в
Японії. «Коли мені запропонували
цю роль, я дуже зраділа, тому що

Лара Крофт — культовий персонаж, — зізналась в інтерв’ю
журналу Vanity Fair Алісія.
— У неї неймовірний набір якостей: вона жорстка,
але при цьому вразлива і
здатна надерти дупу будькому. Лара дуже відрізняється від моїх попередніх ролей».
І справді, судячи
з фотозйомок, які
потрапили в мережу, розкішні історичні костюми, що Алісія
вдягала в стрічках
«Чистота», «Анна Кареніна», «Королівський роман», актрисі
довелося змінити на
брудну майку і джинси, а довге волосся
зібрати у звичайний
хвіст. Бо їй на кожному кроці доведеться
боротися за життя. Що
з того всього вийде, побачимо на екранах уже в
2018 році. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №39

❙ Алісія Вікандер.

■ ОВВА!

Вилетимо в трубу
Найшвидший транспорт на планеті
обганятиме навіть літаки
Славко ФЕРТ
Американська
фірма
Hyperloop
Transportation Technologies («Технології
транспотування гіперлупами») перейшла до
практичної реалізації проекту, який революціонізує систему пасажирських і вантажних
перевезень і може стати транспортом майбутнього. Ідею такого транспорту запропо-

❙ Капсула з пасажирами.

нував американський мільярдер Елон Маск.
Вона полягає в тому, що капсула-носій, в
якій будуть перебувати пасажири, рухається по стальній трубі на повітряній подушці, тобто не має жодного контакту і тертя з
нею. Для ще більшого зменшення спротиву
повітря тиск в трубі зменшується до одного
відсотка у порівнянні зі звичайним атмосферним тиском.

Це дозволить здійснювати подорожі з
надзвуковою швидкістю — до 1200 кілометрів на годину. Для порівняння, сучасні пасажирські літаки літають зі швидкістю 850-950 кілометрів на годину. Гіперлуп
(у перекладі з англійської — «гіперпетля»)
може для початку використовуватися на трасах між сусідніми містами, адже відстань у
140 кілометрів він долає лише за 10 хвилин.
Перші випробування з пасажирами нового
транспортного засобу заплановані на кінець
2018 — початок 2019 року. ■

30 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Миргород: невеликий дощ. Уночi +1...+3; удень +3...+5.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +5...+7; удень +7...+9.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +6...+8; удень +12...+14.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий
дощ. Трускавець: уночi та вдень +5...+7. Моршин: уночi
та вдень +6...+8.

ду варили і їли. 5. Місто на крайньому сході Росії, місце заслання «ворогів народу». 6. Водяна рослина з
дрібними зеленими листочками, яку
так люблять качки. 7. Стрімкий напад. 14. Бідний хлопчик, який провчив падишаха із казки Вільгельма
Гауфа. 17. Кульмінаційний момент
футбольного чи хокейного поєдинку. 18. Перший президент Туреччини. 20. Італійські пельмені. 21. Місто в Узбекистані. 23. Лікарські препарати, які колють під шкіру для
розгладжування зморщок чи збільшення розміру губ. 24. Київський
хокейний клуб. 25. Легендарний
британський король. 26. Доколумбова цивілізація, яка існувала на південному узбережжі Перу.
Кросворд №38
від 28 березня

Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 31 березня—1 квітня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi та вдень
+5...+7.

По горизонталі:
1. Країна на заході Африки. 5.
Давня народна одиниця об’єму сипких речовин. 8. Найбільша притока
Волги. 9. Мусульманська молитва.
10. Домашня птаха, яку традиційно запікають на Різдво. 11. Рослина, що полюбляє вологі місця, якою
легко можна порізатися. 12. Несильний удар кулаком. 13. Один із трьох
родів літератури. 15. Тонізуючий
напій, який полюбляють пити зранку. 16. Головна площа стародавніх
Афін. 19. Невеликий хижак із цінним хутром. 22. Контейнер, у якому зберігається їжа для космонавтів. 24. Ім’я, яке взяла собі Ганна
Музика після смерті чоловіка Ярослава Стецька. 26. Величезна риболовецька сітка. 27. Сестра батька чи
мами. 28. «Кому хоч оддати свою ...,
що до тебе в садочок ходила, свою
..., що для тебе сина породила?» (Тарас Шевченко). 29. Гриб. 30. Музичний стиль. 31. Творче псевдо Кароліни Куєк. 32. Місце для проведення
спортивних змагань простонеба.
По вертикалі:
1. Знаменитий американський
джазовий співак. 2. Жіноча прикраса, яка стала символом «Євробачення-2017». 3. Вкрита штучно вирощеною травою ділянка у дворі чи
в парку. 4. Бур’ян, який під час голо-

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+2…+7
+3…+8

+3…+8
+3…+8
Схід

хмарно

Центр

+3…+8
+3…+8

0…+5
+3…+8

дощ
сніг

Південь +3…+8
+10…+15
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Сімейна пара чекає гостей. Несподівано чоловік починає ховати
цінні книги. Дружина запитує:
— Дорогий, невже ти думаєш,
що гості їх поцуплять?
— Раптом вони їх упізнають!
***
Бабуся маленької онучки:
— А я у твоєму віці вже працювала!
— А я у твоєму віці ще працюватиму!
***
— Мені важко поставити вам
дiагноз. Напевно, це алкоголізм.
— Добре, лiкарю, я прийду,
коли ви будете тверезим.
***

Водія перевіряють на тверезість:
— Ви п’яний. Бачите, трубка зеленіє?
— Не може бути, мабуть, у вас
трубка зламалася, перевірте в моєї
дружини!
Трубка зеленіє.
— Ваша дружина теж п’яна!
— Не може бути, перевірте у
мого сина!
Трубка знову зеленіє, тож даішник каже:
— Ви маєте рацію, перепрошую, їдьте далi.
Водій — дружині:
— Бачиш, а ти казала: хлопцю
не наливай!
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