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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,02 грн. 

1 € = 28,89 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Геннадій Пліс: Ми кажемо 
будівельникам — мерія 
платитиме вам упродовж п'яти 
років за кожне місце у дитсадку
Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації в інтерв'ю «Україні молодій» — 
про Генплан столиці, перспективи ремонту київських доріг, інвестиції в інфраструктуру, боротьбу 
проти будівельних аферистів і ноу-хау, які зможуть забезпечити дітей місцями у дитсадках 
стор. 6—7 »

Генплан, на який всі в Києві чекають уже багато років, має врегулювати суперечності у забудові столиці. ❙

Україна у вогні

Весняні підпали трави 

завдають непоправної 

шкоди природі, мешканцям 

прилеглих територій і 

економіці країни 
стор. 8 »

Іван Драч: 
Я вдивляюся 
в його життя

Тридцять рокiв тому поет 

вiдкрив аудиторiю-музей 

Сергiя Корольова у КПІ
стор. 10—11 »

«Вимито» 
тисячі 
мізків

«Крісло» Бориса 

Патона уже 

розхитують 
стор. 2 »

Геннадій Пліс. ❙
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«Уже 2 роки Кабінет Міністрів регулює кінцеву ціну на природний 
газ для потреб населення ... З огляду на зазначене НКРЕКУ звернеться 
до Кабінету Міністрів України з пропозицією забезпечити непідвищення 
загального рахунку (кінцевої ціни) для населення».

Дмитро Вовк 
глава НКРЕ 

УКРАЇНА МОЛОДА

НАУКА

«Вимито» 
тисячі мізків
«Крісло» Бориса Патона 
уже розхитують
Тарас ЗДОРОВИЛО

 За останні місяці дискусія, спричинена появою сюжету в 
«ТСН. Тиждень» про наймолодшого доктора наук в Україні Оль-
гу Броварець, вийшла за межі наукових кіл та перейшла в обго-
ворення проблем Національної академії наук України та її уста-
нов. З метою детального розгляду проблем НАНУ днями у сто-
лиці провели публічну дискусію з залученням провідних екс-
пертів наукової галузі. 
 Як не парадоксально — з огляду на скупе фінансування 
державою науки, — в різних наукових галузях українські нау-
ковці ще отримують результати світового рівня: відкриття бозо-
на Хіггса (на кристалах, вирощених у Харкові) та графена, тех-
нологічні досягнення, здобутки у нейрофізіології (де українці 
були кандидатами на Нобелівську премію) тощо.
 Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха вважає 
страшною бідою і те, що 98-річний Борис Патон уже 55 років 
очолює дуже важливу структуру: національну Академію наук. 
Бо будь-яка структура, яку очолює такий тривалий час одна 
людина, не може бути динамічною. Більше того, керівництво 
НАНУ не зуміло вибудувати контактів ні з медіа, ні з владними 
елітами. Якщо суми фінансування науки залишаться такими, як 
вони є, — всі слова про реформи залишаться лише словами. 
 «Я ляжу кістьми, але не дам збільшити довічних доплат 
академікам і членкорам, бо треба фінансувати інші речі: збіль-
шувати зарплатню науковцям, державні стипендії молодим 
ученим і старим, призабутим, заслуженим ученим. Й головне 
— дати можливість купувати нове обладнання, бо це ж біда, 
адже наші вчені працюють на обладнані 1970-80 років. І якщо 
ми не створимо механізмів, які підтримають молодь, — наша 
наука «загнеться» з біологічних причин», — емоційно завер-
шив пан Стріха. 
 Як зауважив голова парламентського підкомітету з питань 
науки і освіти Тарас Кремінь, минулого тижня уряд вирішив точ-
ково підтримувати молодих вчених — 54 з них отримали зага-
лом 3,5 млн. грн. грантів на свої дослідження. Такі заохочення 
допоможуть Україні втримати таланти від переїзду за кордон, 
адже за останні роки з України було «вимито» тисячі науков-
ців, які шукали кращої долі, аби реалізувати свій науковий по-
тенціал й отримувати гідну платню. ■

ДУХОВНІСТЬ

Хрест, що один 
для всіх
Кількатисячна процесія 
молилась за мир
Світлана МИЧКО

 Урочиста багатолюдна хода, на чолі якої несли 
п’ятиметровий дерев’яний хрест, пройшла  у вихідні централь-
ними вулицями Тернополя. Це вже традиційне дійство, що його 
проводить в останні тижні Великого посту Українська Греко-
католицька церква, аби об’єднати вірян духовно та допомог-
ти їм гідно підготуватися до найбільшого християнського свя-
та, Великодня. І кожного року воно збирає все більше людей 
— цьогоріч, за приблизними підрахунками, у кількагодин-
ній Хресній ході взяло участь майже 10 тисяч людей. Колону 
супроводжували 200 священнослужителів та членів монаших 
згрома джень. Звучали уривки зі Святого Євангелія та духовні 
роздуми над страстями Христовими.
 Хрест, як символ страждань Сина Божого, по черзі пере-
давали з рук у руки представники місцевої влади, політики, 
громадські діячі, волонтери, учасники АТО та рідні тих, хто там 
загинув, а також переселенці зі сходу України, які проживають 
тепер у Тернополі. Частиною Хресної ходи став і спільний мо-
лебень на центральному майдані Тернополя за мир в Україні, 
за захист українських бійців на передовій та перемогу над аг-
ресором. Такі ж відбулися в кожному райцентрі Тернопільської 
області.
 «Учасники засвідчують свою віру в розп’ятого і воскрес-
лого Спасителя. Прийшли всі ті, хто має поклик серця, ті, хто 
вболіває за свою країну, за свій народ, — прокоментував єпис-
коп-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Тео-
дор Мартинюк. ■

■

■

Сергій ДОВГАЛЬ

 Процес декомунізації на Дніпропетров-
щині проходить, як і скрізь по Україні. І не 
тільки щодо перейменування топонімів, а й 
демонтажу пам’ятників. Десь скульптури, 
щоправда, роз трощили, десь дбайливо зня-
ли з постаментів. Хоча саме в цій частині про-
цес іще не довели до логічного кінця. Нап-
риклад, пам’ятник генсеку ЦК КПРС Леоніду 
Брежнєву в Кам’янському височить дотепер, 
і щось не чути голосів про те, що й він під де-
комунізацію потрапляє також.
 А тим часом у Дніпрі вже розпочався ін-

ший процес. Його головна спрямованість — 
леніни, дзержинські, кірови і їм подібна братія 
ось так запросто не повинні відійти у небуття. 
Їх усіх тепер мають поселити разом у Парку то-
талітарних періодів, який має стати наймасш-
табнішим подібним проектом в Україні.
 Про серйозність намірів ініціаторів цієї 
ідеї свідчить те, що наприкінці минулого тиж-
ня вони провели у Дніпрі всеукраїнську нау-
ково-практичну конференцію з метою утвер-
дження концепції проекту і поспілкувалися з 
журналістами на прес-конференції на тему 
створення культурно-історичного парку де-
комунізації. 

 Де саме цей парк розташовуватиметься, 
ініціатори ідеї поки що не повідомляють. Про-
те зазначають, що його площа має перевищи-
ти 2 гектари. У центральній частині Дніпра та-
кий шматок землі неможливо знайти за всьо-
го бажання. Отож можна передбачити, що ідо-
ли тоталітаризму у камені чи гіпсі поселяться 
ближче до околиці мегаполісу в музеї під від-
критим небом.
 Один із головних ініціаторів проекту, депу-
тат Дніпровської міської ради Володимир Пан-
ченко наголошує на його двох стратегічних за-
вданнях. Перше — парк тоталітарних періодів 
може бути цікавим для туристів. А друге — 
культурно-освітнє. «Президент наполіг, що в 
недалекому майбутньому подібні парки повин-
ні бути в кожному обласному центрі. Але Дніп-
ро зробить це краще, швидше і цікавіше за ін-
ших», — запевнив Володимир Панченко. 
  Поки що в колекції для майбутнього пар-
ку експонатів ще не дуже густо — 20 мону-
ментальних форм, серед яких Ленін, Калінін, 
Петровський, Семашко. Організатори споді-
ваються на надходження з приватних колек-
цій. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер радикалів переконаний, 
що введення з 1 квітня абонпла-
ти за користування газовими мере-
жами — це змова влади в інтересах 
олігархів. Про це Ляшко наголосив 
у понеділок на погоджувальній раді 
в парламенті.
 За його словами, абонплата вже 
зарахована у тарифах за газ для насе-
лення. Тепер українцям знову вистав-
ляють додаткові платежі, і постраж-
дають від цього найбільш нужденні, 
бо сплачуватимуть щомісяця, неза-
лежно від того, користуються вони лі-
чильниками чи ні, від 220 до 340 гри-
вень. 

 «Я не вірю, що Президент По-
рошенко не знав про це рішення 
НКРЕКП. Він, мабуть, у дитинс-
тві дуже любив казку про Чиполіно, 
і його улюблений герой — Синьйор 
Помідор, який ввів податок на дощ. 
Так і в Україні — сьогодні ввели по-
даток на лічильники, завтра буде по-
даток на дощ, а післязавтра — пода-
ток на повітря. Скільки можна при-
ймати рішення, які грабують україн-
ців?» — обурився політик. 
 На погоджувальній раді у парла-
менті Ляшко презентував чіткий план 
дій, спрямованих на протидію цій олі-
гархічнiй змовi.
 «Перше — ми звернулися до суду 
з вимогою скасувати драконівське рі-

шення НКРЕКП. Друге — депутати 
від РПЛ ініціюють звернення місце-
вих рад по всій Україні з вимогами до 
влади скасувати грабіжницьке рішен-
ня НКРЕКП. Третє — ми вимагаємо 
розпуску нинішнього корумповано-
го складу НКРЕКП і відставки його 
голови — Дмитра Вовка. Четверте — 
вимагаємо повернення під державний 
контроль державних і комунальних 
газорозподільчих мереж, якими бага-
то років безплатно користуються олі-
гархи Фірташ, Льовочкін і Бойко», — 
зазначив Ляшко. 
 За словами Олега Ляшка, з вівтор-
ка РПЛ блокуватиме трибуну Верхов-
ної Ради до виконання їхніх вимог. 
Політик закликав й інші політичні 
сили долучатись до боротьби. 
 «Ми не дамо олігархам у змові з 
владою грабувати українців!» — під-
креслив головний радикал. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Леніна поселять у парк
У Дніпрі створять культурно-історичний 
«заповідник» комуністичних ідолів

■

ПЛАН ПРОТИДІЇ

Ляшко: Порошенко — 
Синьйор Помідор!
Лідер фракції Радикальної партії вимагає негайно 
скасувати рішення НКРЕКП щодо встановлення 
абонплати за газові лічильники. Політик порівняв 
цей збір iз податком на дощ, який встановив 
головний герой казки про Чиполіно

■

Олег Ляшко.❙

Іван БОЙКО 

 Російські окупанти не 
припинили вогонь на Дон-
басі з 1 квітня, як про це 
було домовлено учасника-
ми Тристоронньої контакт-
ної групи в Мінську. Незва-
жаючи на загальну дееска-
лацію, бойові дії тривають 
практично по всьому фрон-
ту вже кілька днів. 
 «Тричі ворог застосову-
вав міномети. Всі ці інци-
денти сталися в Авдіївці, і 
при цьому було випущено 
35 мін. На інших рубежах 
— на Світлодарській дузі, 

під Горлівкою, в Донець-
кому аеропорту тощо — 
бойовики не дотримують-
ся перемир’я, проте важке 
озброєння не застосовують. 
Більшість обстрілів досить 
тривалі в часі. Наприклад, 
найкоротший — 20 хви-
лин, найдовший — понад 
2 години», — зазначає реч-
ник Міноборони України з 
питань АТО Андрій Лисен-
ко.
 За словами полковни-
ка Лисенка, в Авдіївці досі 
відсутнє електропостачан-
ня. Бригади українських 
інженерів готові виїхати 

на місце пошкодження ви-
соковольтної лінії, проте 
ворог не надав їм гарантії 
безпеки.  
 Як повідомляє Держав-
на служба з надзвичайних 
ситуацій, побутові потре-
би людей в електриці за-
безпечують за допомогою 
дев’яти електрогенера-
торів. Теплопостачання в 
місті здійснюють централі-
зовано за рахунок заводсь-
кої теплоенергоцентралі 
Авдіївського коксохіміч-
ного заводу. Воду людям 
подають за графіком. За-
пас води в міському резер-
вуарі — 4 тисячі кубомет-
рів.
 На маріупольському на-
прямку найгарячіше на ді-
лянці фронту Павлопіль 
— Широкине, на яку при-
падає понад 80% ворожих 
обстрілів сектору «М». При 
цьому ворог гатить по цих 
селищах iз мінометів пере-
важно вночі. 
 За даними штабу АТО, 
під час обстрілів не заги-

нув жоден захисник Украї-
ни, одного бійця поранено. 
При цьому українські воя-
ки змушені суворо дотри-
муватися режиму «тиші» і 
не відкривати вогонь у від-
повідь.
 Утім є втрати від так 
званого «дружнього вог-
ню». Як повідомляє прес-
центр штабу АТО в одній 
із військових частин, осо-
бовий склад якої виконує 
бойові завдання на пере-
довій, у понеділок один з 
українських вояків застре-
лив іншого.
 У штабі АТО не уточ-
нюють місце події та но-
мер частини. За поперед-
ньою інформацією, ця тра-
гедія сталася «внаслідок 
необережного поводження 
зі зброєю».
 «Обставини з’ясовують. 
На місці події працюють 
представники військо-
вої служби правопорядку, 
військової прокуратури та 
національної поліції», — 
йдеться у повідомлені. ■

НА ФРОНТІ

«Тиша» для наших
Захисникам України знову заборонили 
відкривати вогонь у відповідь 
на провокаційні обстріли окупантів 

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському музеї 
«Кобзаря» демонстру-
ють унікальну вистав-
ку жіночих прикрас 
ХVIII—ХХ століть. 
 «Це виставка дука-
чів, хрестиків, намис-
та та сережок із приват-
ної колекції черкаща-
нина Юрія Коваленка, 
який збирає її майже 
40 років. Це найбільше 
зібрання жіночих при-
крас в Україні, їх тут 
близько 500 одиниць, 
і досі вони ніде не екс-
понувался. У нашому 
музеї виставлені впер-
ше», — розповідає «Ук-
раїні молодій» дирек-
тор музею «Кобзаря» 
Ольга Шарапа, яка є 
прапра правнучкою Та-
раса Шевченка по бра-
тові Микиті і створюва-
ла цей музей.
 За словами пані Оль-
ги, інтерес відвідува-
чів музею до виставки 
жіночих прикрас вели-
кий. Адже на ній пред-
ставлені оригінальні 
речі. Власник колекції 
їх сам збирає і рестав-
рує. «Чимало дукачів, 
намист, сережок пот-
рапляють до Юрія Ко-
валенка у занедбаному 
стані. Тож завдяки його 
рукам вони отримують 

нове життя», — гово-
рить директор музею.
 Вона пояснює, що в 
експозиції зібрано при-
краси з усіх регіонів 
України. Але найбіль-
ше їх із центральних об-
ластей, особливо з Пол-
тавщини та лівого бере-
га Черкащини, де свого 
часу працювало бага-
то майстрів-золотарів 
і процвітав цей проми-
сел.
 «У тих краях люди 
тоді жили заможно. І 
кожна жінка вважала 
за потрібне мати срібні 
чи позолочені прикра-
си. Тож тамтешні майс-
три славилися своїми 
талантами», — веде далі 
пані Ольга.
  На Черкащині та-
ким осередком, де виго-
товляли жіночі прикра-
си, було село Вереміїв-
ка Чорнобаївського 
району. Тож на вистав-
ці в музеї наразі пред-
ставлена чимала колек-
ція вереміївськох жі-
ночих прикрас. Також 
на вернісажі є три стен-
ди з прикрасами часів 
Київської Русі.
 «Виставка діятиме 
ще кілька тижнів. Тож 
ласкаво просимо!» — 
каже директор черкась-
кого музею «Кобзаря» 
Ольга Шарапа. ■

БЛАГОУСТРІЙ

«Вишиті» 
тротуари 
У Переяславі-Хмельницькому 
ходитимуть по українському 
орнаменту

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Учора проти закрит-
тя черкаського заво-
ду «Азот» протестували 
його працівники. Разом із 
ними на мітингу були і на-
родні депутати Олег Пет-
ренко, Михайло Папієв, 
Микола Скорик. Під сті-
нами ОДА зібралося понад 
півтори тисячі азотівців з 
плакатами у руках — «Без 
«Азоту» розвитку Черкас 
не буде», «Не позбавляйте 
нас роботи».
 Працівники «Азоту» 
виступили з ініціативою 
зустрічі з Прем’єр-мініс-
тром України Володими-
ром Гройсманом. Люди 
вимагали від влади відно-
вити роботу не лише чер-
каського «Азоту», а й ін-
ших українських вироб-
ників мінеральних добрив 
— Сіверськодонецько-
го об’єднання «Азот» та 
«Рівнеазот».

 За словами голови 
правління ПАТ «Азот» 
Віталія Солярова, який 
виступив на імпровізова-
ному мітингу на Соборній 
площі Черкас, українсь-
кий уряд за кілька років 
не зробив нічого, аби збе-
регти вітчизняного вироб-
ника. Тож до Черкас під-
тримати «азотівців» при-
були їхні колеги з Рівно-
го та Сіверськодонецька. 
«У них така сама біда, як 
і в нас. Усі на межі катас-
трофи. На черкаському 
«Азоті» 200 людей звіль-
нилися і поїхали шукати 
нову роботу», — наголо-
сив у своєму виступі Ві-
талій Скляров. Він ствер-
джує, що ще тиждень 
— і в Україні буде повна 
криза. Адже конкурент 
«азотівців» — російсь-
кий виробник — уже збув 
в Україні мільйони тонн 
добрив. Українські під-
приємства, які виробля-

ють мінеральні добрива, 
ставлять на коліна, а де-
ржава витрачає валюту 
на закупівлю продукції в 
Росії. 
 Як повідомив на 
мітингу перший зас-
тупник міського голо-
ви Станіслав Овчарен-
ко, міський голова Чер-
кас Анатолій Бондаренко 
відбув до Києва говорити 
у столиці про проблеми 
«Азо ту». «В Черкасах за 
рахунок сплачених «Азо-
том» податків ремонту-
ються дороги, школи, ди-
тячі сади. Ми солідарні з 
вимогами працівників 
підприємства, яке утри-
мує очисні споруди ще й 
для всього міста», — на-
голосив Станіслав Овча-
ренко.
 Як зауважив на мітин-
гу заступник голови Чер-
каської ОДА Ярослав Бе-
резань, обласна влада 
вболіває за долю підпри-

ємства. І минулого тижня 
голова ОДА Юрій Ткачен-
ко звернувся до Прем’єр-
міністра Володимира 
Гройсмана стосовно си-
туації, що склалася цієї 
весни на «Азоті». Тоді, 
зазначає, була скликана 
екстрена нарада і першо-
му віце-прем’єр-міністру 
— міністру економічного 
розвитку і торгівлі Украї-
ни Степану Кубіву — дали 
доручення розібратися в 
цій ситуації.
 На завершення мітин-
гу «азотівці» оприлюдни-
ли звернення до Прези-
дента та Прем’єра, в яко-
му зазначили: оскільки 
хімічна галузь держави 
опинилася під російською 
експансією, необхідно тер-
міново ввести антидем-
пінгові мита, які захис-
тять вітчизняного вироб-
ника мінеральних добрив 
від недобросовісних кон-
курентів. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Злочини, вчинені комуністич-
ною владою в Україні, не можна 
пробачати й забувати, адже лише 
на початку тридцятих років під час 
Голодомору, за різними підрахун-
ками, населення УРСР скоротило-
ся на 4-10 мільйонів людей. Тра-
гедія зачепила фактично кожну ро-
дину, й у абсолютній більшості це 
були українці, проте біда не обійш-
ла німців, євреїв, поляків і пред-
ставників інших національнос-
тей. Із кожним роком знаходять-
ся все нові й нові масові похован-
ня. Зокрема, не так давно під час 
проведення слідчої справи Служ-
бою безпеки України було вияв-
лено 857 масових поховань жертв 
голоду. Але ще величезна їх кіль-
кість не відома.
 Про це йшлося у Києві на не-
щодавній прес-конференції, на 
якій оголосили про старт міжна-
родної програми «Голодомор 1932-
1933 років: Пам’ять в ім’я майбут-
тя». «За умов незалежної України 
завдяки зусиллям органів місце-
вої влади та ентузіастів в Україні 
вже встановлено більше семи тисяч 
пам’ятників, пам’ятних знаків жер-
твам Голодомору», — констатувала 

Людмила Гриневич, директор Ук-
раїнського науково-дослідного та 
освітнього центру вивчення Голо-
домору (HREC in Ukraine). 
 Радянська влада, десятиліття-
ми намагаючись приховати гено-
цид, вчинений над українським 
народом, робила все для того, щоб 
витіснити з пам’яті ті події. Тому 
«невигідні» могили руйнували 
та плюндрували. Комуністичний 
цинізм не мав меж, адже доходи-
ло навіть до того, що на місці бага-
тьох масових поховань були обла-
штовані парки для відпочинку й 
розваг. У 60-ті роки, після того, як 
ХХ з’їзд КПРС засудив культ особи 
Сталіна, скоїли ще одну наругу над 
українською пам’яттю, тому що в 
Україні масово постали на поста-
ментах Петровський, Постишев та 
інші діячі, котрі були причетні до 

організації Голодомору в Україні, 
слухняно виконували вказівки з 
Москви.
 Історик Людмила Гриневич під-
креслила: ідея анонсованої сьогод-
ні Міжнародної гуманітарно-про-
світницької програми «Голодомор 
1932-1933 років: Пам’ять в ім’я 
майбуття» полягає в системній ре-
алізації важливих наукових, про-
світницьких і соціальних проек-
тів, спрямованих на збереження 
пам’яті про Голодомор і формуван-
ня на цій основі в української мо-
лоді поваги до людської гідності і 
головного людського права — пра-
ва на життя. «Перший проект цієї 
масштабної програми буде націле-
ний на виявлення та упорядкуван-
ня ще не відомих місць масових по-
ховань жертв Голодомору», — ска-
зала вона. ■

СПАДЩИНА

Золото прикрас
У черкаському музеї 
«Кобзаря» — унікальна 
виставка дукачів

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Переяславі-Хмель-
ницькому триває двомі-
сячник загальномісь-
кого прибирання, який 
має завершитися до 13 
травня. Наразі там хва-
ляться ще й оригіналь-
ними «вишитими» тро-
туарами. Адже різно-
кольорову тротуарну 
бруківку ремонтники 
місцевого ТОВ «Агро-
шляхбуд» укладають 
за малюнком українсь-
кого орнаменту. 
  Помилуватися та-
кою тротуарною виши-
ванкою вже можна біля 
міських шкіл №5 та 7, 
біля РАЦСу, а тепер ще 
й на особливо людній ву-
лиці міста — на Шкіль-
ній, на реконструкцію 
якої з міської казни не 
пошкодували мільйона 
гривень.
 Як повідомили «УМ» 
у Переяслав-Хмельни-

цькій міській раді, рані-
ше на цьому тротуарі ав-
томобілісти полюбляли 
паркувати своїх чотири-
колісних «коней». Але 
тепер там підняли бор-
дюри, тож автомобілям 
туди зась.
 За словами началь-
ника «Агрошляхбуду» 
Олександра Гончарен-
ка, в угоді про вико-
нання ремонту «виши-
того» тротуару його за-
вершення планується 
до травня. Але, наго-
лошує пан Олександр, 
ця робота буде викона-
на раніше, до Великод-
ня.
 Дизайн усіх міських 
тротуарів, зазначають 
у Переяслав-Хмель-
ницькій міській раді, 
оригінальний і не пов-
торюється у своєму ма-
люнку. Його виконала 
директор місцевого то-
вариства «Бетон центр» 
Ірина Гончаренко. ■

ПАМ’ЯТЬ

Постають із небуття
СБУ виявило 857 нових масових поховань 
жертв Голодомору

■

ПРОТЕСТ

Не «хімічте» з агресором!
Працівники черкаського заводу «Азот» вийшли під стіни обладміністрації

■

Проти закриття черкаського заводу «Азот» протестують його працівники.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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«З подивом сприйняли публічні заклики віце-прем’єра Угорщини Жолта 
Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах».

(МЗС України)

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Слідом за Росією заопікуватися долею 
нацменшин надумала й Угорщина. Але 
не у такій агресивній формі і без танків 
на наших кордонах. Поки що все звело-
ся до кількох тез віце-прем’єра Угорщи-
ни Жолта Шем’єна. Чиновник порушив 
тему прав етнічних угорців в інших краї-
нах. І заявив, що виживання етнічних 
угорських громад за кордоном залежить 
від їхньої здатності добитися автономії. 
Шем’єн додав, що автономія — мета для 
всіх етнічних угорців, і вони в жодному 
разі не повинні відмовлятися від таких 
вимог. Захист інтересів етнічних угор-
ців в інших країнах залежить і від того, 
наскільки успішні їхні політичні партії. 
Вони повинні бути представлені не тіль-
ки на місцевому рівні, а й у парламентах 
країн-реципієнтів, підкреслив чиновник.
Одночасно зі словами Шем’єна прозву-
чали й інші аналогічні заяви. Наприкінці 
березня у Будапешті проходив форум 
угорських депутатів від країн Карпатсь-
кого басейну. На ньому були присутні 
й депутати від Європарламенту, а та-
кож топові керівники країни — спікер 
угорського парламенту Ласло Кьовер, 
керівник МЗС Петер Сіятро, держсекре-
тар із питань нацполітики Арпад Янош 
Потапі тощо. «Депутати закликали уряд 
Угорщини використовувати всі можливі 
засоби для захисту прав угорських гро-
мад у регіоні — з особливим акцентом на 
використанні їхньої рідної мови. А також 
вітали програму угорського уряду щодо 
суттєвого збільшення кількості пунктів 
пропуску на кордонах, необхідних для 
зв’язку з сусідніми країнами, і програму 
з розвитку мережі дитячих садків, де ос-
віта рідною мовою», — йдеться у резо-
люції даного форуму.
На все це разом узяте гостро зреагува-
ло українське МЗС. У відомстві нагада-
ли, наскільки важливою є конструктив-
на співпраця Києва і Будапешта. Вона 
повинна включати повагу Угорщини до 
територіальної цілісності України та її 
Конституції, підкреслили в МЗС. А пос-
ла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня 
викликали для прояснення позиції керів-
ництва його країни. Пізніше на зустрічі 
з угорським прем’єр-міністром Віктором 
Орбаном Президент Петро Порошенко 
також «висловив стурбованість» вислов-
люваннями деяких високопоставлених 
чиновників Угорщини щодо необхідності 
створення автономій угорців. Словом, 
Україна абсолютно несподівано отрима-
ла для себе ще один головний біль. Він, 
щоправда, не новий. 

З історії закарпатського сепаратизму
 Західний регіон України, який у ми-
нулому столітті перебував під владою 
різних держав і акумулював чимало 
різних національностей, є також доволі 
проблемним. І про деякі сепаратистсь-
кі настрої на теренах Закарпаття відомо 
давно. Йдеться, щоправда, зараз не про 
теперішню політику Угорщини, а про 
казус під назвою «Підкарпатська рес-
публіка». Три роки тому російські медіа 
анонсували її проголошення і навіть вка-
зували конкретну дату — 24 квітня 2014 
року. Проте цього не сталося. 
 Можливо, наш читач пам’ятає тему, 
якій ми свого часу приділяли увагу, — 
так званому «Сойму підкарпатських ру-
синів». Зараз ми не будемо переповідати 
всю історію русинів від прадавніх часів 
i до 2017 року. Як не будемо й заглиб-
люватись у термінологію, встановлюю-
чи, коли саме етнонім «русин» перестав 
бути дефініцією всіх українців, звузив-
ши значення до одного субетносу. Згідно 
з переписом населення 2001 року, руси-

нами себе визнали 10183 мешканці За-
карпаття. На превеликий жаль, чи не 
найбільш відомим iз них є отець Дмит-
ро Сидор — лідер «Сойму» та за суміс-
ництвом священик УП МП.
 Отець Сидор був засуджений за се-
паратизм іще режимом Януковича. На-
прикінці 2008-го СБУ порушила проти 
нього кримінальну справу, а в березні 
2012-го Сидора засудили до трьох років 
ув’язнення за статтею 110 ККУ («Замах 
на територіальну цілісність України). 
Виконання покарання відтермінували 
на два роки, проте «святий отець» мав 
уже звільнитися з тюрми. Хоча за всіма 
буремними подіями про нього, швидше 
за все, «забули». 
 Діяв Сидор не один. У часи особливо 
активної розкрутки русинської темати-
ки у нього був вірний соратник — такий 
собі Петро Гецько, самопроголошений 
прем’єр самопроголошеної «Підкарпат-
ської республіки». Але він, як кажуть 
поінформовані особи, нині перебуває у 
Росії. Очевидно, що там його й викорис-

товують, адже те, що в справі «русинс-
тва» не обійшлося без російських спец-
служб, ні в кого не викликає сумнівів. 
 У 2016 році спілка хакерів «Кібер-
Хунта» отримала доступ до листування 
помічника Путіна Владислава Суркова. 
У його пошті був знайдений опис планів 
президента РФ і його поплічників щодо 
захоплення українських територій на 
Західній Україні. Йшлося й про плани з 
дестабілізації політичного життя в Ук-
раїні і проведення дострокових парла-
ментських виборів.
 І хоча достовірність такої переписки 
не доведена, одне те, що в ній згадуєть-
ся створення «республіки на Закарпат-
ті», свідчить радше на користь її автен-
тичності. Згідно з одним із документів, 
планується започаткування організа-
ції «Русинська Рудина» та збільшення 
її чисельності до тисячі осіб. Члени «Ру-
дини» повинні проводити дестабілізую-
чі акції та залучати ще більше людей у 
свої лави. Також вони повинні виступа-
ти за федералізацію Закарпаття.
 Найперше завдання сепаратистів, 
згідно з листуванням Суркова, полягає у 
нагнітанні негативних настроїв, розпов-

сюдженні листівок та інших друкованих 
матеріалів. А відтак — у захопленні ад-
мінбудівель та проголошенні тимчасово-
го уряду угорсько-русинської автономії. 
Після цього тимчасова «влада» має взя-
ти під свій контроль ужгородський аеро-
порт, кілька авто- та залізничних пере-
валів. А також укріпити кордони. Зго-
дом «уряд» повинен виступити з пропо-
зицією визнати Мукачеве федеральним 
суб’єктом управління. 
 Непрямо достовірність подібних 
планів підтвердила СБУ, яка заявила, 
що розкрила агентурну мережу росій-
ських спецслужб. Останні вербували у 
Москві заробітчан із Закарпаття — для 
участі в проплачених акціях в Україні. 
Завербованим українцям давали вказів-
ку проводити мітинги на підтримку ав-
тономії області та створення фейкової 
республіки «Підкарпатська Русь».

Фантомні болі Угорщини
 Із планами Росії в принципі все 
зрозуміло. Повернемося натомість до 

планів Угорщини. Висловлювання віце-
прем’єра Угорщини Жолта Шем’єна, 
хоч і стало скандальним, не є чимось не-
ординарним для нинішньої націоналіс-
тичної Угорщини. Шем’єн обіймає поса-
ду в уряді Віктора Орбана, котрий і сам 
не цурається подібних заяв. Крім того, 
починаючи з 2010 року, відколи Орбан 
удруге очолив уряд, захист закордонних 
угорців є державною політикою Угор-
щини. Принаймні в тому форматі, в яко-
му це розуміє сама Угорщина. 
 Що стосується Шем’єна, то й цьому 
політику не вперше просувати ідеї авто-
номії. Наприклад, у 2014 році він ска-
зав, що «кожна нація повинна виробити 
власну концепцію автономії». Зокрема, 
в цьому напрямі повинні діяти й жителі 
Закарпаття. Він особливо підкреслив, 
що створення автономій має прецеден-
ти в ЄС, зокрема у Каталонії. Тій самій 
Каталонії, яка зараз наполягає на повно-
му відділенні регіону від Іспанії.
 Коментуючи політику Угорщини, ек-
сперти говорять про фантомні болі угор-
ців та рефлексії з приводу втрати колись 
великої території Австро-Угорської ім-
перії. Згадують вони і про те, що Угор-

щина має особливий «талант» відстою-
вати власні інтереси, зачіпаючи інтере-
си інших. Адже ідея угорської автономії 
просувається не лише в Україні, а й у Ру-
мунії, Сербії, Словаччині. Далеко не всім 
державам подобається подібний натиск 
свого сусіда. Так, наприклад, стосунки 
Угорщини та Румунії характеризують 
як такі, що перебувають у стані холодної 
війни. Хоч це й не означає, що Угорщина 
планує ті чи інші силові дії, аби поверну-
ти під свій протекторат частину Європи. 
 І все-таки ситуація не може не викли-
кати занепокоєння. Нині Угорщина ак-
тивно інвестує в Україну. Її уряд ініцію-
вав так званий план Егана щодо еконо-
мічної підтримки Закарпаття, який пе-
редбачає допомогу малому та середньому 
бізнесу, надання пільгових кредитів — 
усього близько 100 млн. євро. Влітку ми-
нулого року Угорщина відкрила свій ри-
нок праці для українців за зразком Чехії 
і Польщі, не приховуючи зацікавленість 
у кваліфікованій робочій силі. Не дивно, 
що в Закарпатській області запустили й 
безплатні курси угорської мови.
 Є також й інші проекти: Угорщина 
виділила кредит — 50 млн. євро на трасу 
до Мукачевого і окружну дорогу Берего-
вого. Володимир Гройсман під час нещо-
давнього візиту в Будапешт обговорив з 
угорським колегою інші плани щодо роз-
будови інфраструктури — реконструк-
цію та будівництво КПП, запуск швид-
кісного поїзда «Інтерсіті» «Мукачеве—
Будапешт», який повинен почати курсу-
вати вже в цьому році.
 Крім цього, станом на початок 2017 
року на Закарпатті налічується понад 
100 тисяч громадян, які отримали пас-
порт резидента Угорщини. Усього ж ет-
нічних угорців на Закарпатті понад 150 
тисяч — проживають вони, в основно-
му, в Берегівському, Виноградівсько-
му, Мукачівському та Ужгородському 
районах. Щороку ті, хто має угорське 
громадянство, отримують в подарунок 
від угорської адміністрації кілька со-
тень євро. Теоретично колись ці люди 
можуть спробувати перенести Закарпат-
ську область України на карту іншої дер-
жави, особливо якщо свою воду на цей 
млин литиме ще й Росія.  
 Багато чого тут залежить від ук-
раїнської влади: вона мусить керувати 
подальшим розвитком подій, а не лише 
висловлювати занепокоєння. Робота з 
перетворення країни на дуже привабли-
ве місце проживання для будь-якої на-
ції, забезпечення економічних гараз-
дів і можливостей для всебічного роз-
витку всіх без винятку громадян є дещо 
складнішою за написання дипломатич-
ної ноти. Проте піднапружитися все ж 
варто. Надто багато зараз поставлено на 
карту — географічну зокрема. ■

ТРИВОГА

Пристрасті по автономії
Навіщо Угорщина «лякає» Україну натяками на виокремлення своєї діаспори?

■ ДО РЕЧІ

 За даними перепису населення 2001 року, в 
Закарпатському регіоні проживають понад 100 
національностей і народностей. Українці станов-
лять 80,5%, угорці — 12,1%, румуни — 2,6%, 
росіяни — 2,5%, цигани — 1,1%, словаки — 
0,5%, німці — 0,3%. Також на території області 
проживають 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 по-
ляків, 490 вірмен та інші.
 На Закарпатті діють 62 національно-культур-
ні товариства з обласним статусом, у тому числі 
13 — угорської, 17 — ромської, 5 — словаць-
кої, 3 — російської, 11 — русинської, 4 — ан-
глійської, 2 — єврейської, 2 — німецької та по 
одному — польської , чеської, вірменської, біло-
руської й азербайджанської громад.
 Як рідну українську мову вказав 81% місце-
вих жителів, угорську — 12,7%, російську — 
2,9%, румунську — 2,6%. У зв’язку з активіза-
цією угорських урядових інститутів кількість 
носіїв угорської мови останнім часом значно 
зросла.
 У 98 дошкільних навчальних закладах нав-
чання проводиться мовами національних мен-
шин, у тому числі 74 — угорською, 2 — ру-
мунською, 1 — російською, 17 — українською 
та угорською, 2 — українською і словацькою, 1 
— угорською та російською, 1 — українською 
та німецькою мовами.

■

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, наскільки 
важливою є конструктивна співпраця Києва і Будапешта. Вона повинна 
включати повагу Угорщини до територіальної цілісності України і її 
Конституції, підкреслили в МЗС. А посла Угорщини в Україні Ерно 
Кешкеня викликали для прояснення позиції керівництва його країни.

У Закарпатському регіоні проживає понад 100 національностей і народностей, понад 80% 
з них становлять українці.

❙
❙
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Голоси за 
стабільну 
нестабільність
На парламентських 
виборах у Вірменії 
перемагає президентська 
партія
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Перемогу на парламентських виборах 
у Вірменії, що відбулися 2 квітня, отри-
мує проросійськи налаштована Респуб-
ліканська партія, головою якої є прези-
дент країни Серж Саргсян. Станом на ра-
нок 3 квітня, за результатами обробки да-
них зi 1646 iз 2009 виборчих дільниць, за 
республіканців проголосували 49,18 від-
сотка виборців, повідомляє ЦВК. У кон-
сервативного опозиційного блоку партій 
«Царукян», названого іменем його лідера 
— бізнесмена Гагіка Царукяна, в активі 
близько 27,65 відсотка. На третьому міс-
ці — Вірменська революційна федерація 
«Дашнакцутюн» з 6,7 відсотка голосів. 
Партія «Дашнакцутюн» перебуває у ко-
аліції з Республіканською партією. Опо-
зиційний блок «Єлк» набирає 7,5 відсо-
тка голосів. Ці чотири політичних сили і 
пройшли до парламенту.
 Загалом у виборах брали участь 5 пар-
тій та 4 партійних блоки, які змагалися за 
101 депутатське крісло. Для проходжен-
ня до парламенту партіям необхідно на-
брати не менше 5% голосів, а блокам — не 
менше 7%. Якщо за підсумками ви борів 
або в результаті формування коаліції ста-
більну більшість із 54 відсотків депутатів 
не буде сформовано, то на 28 день з дня го-
лосування проводиться другий тур парла-
ментських виборів. 
 Більшість політичних сил побудували 
свої виборчі кампанії на обіцянках покра-
щення ситуації на ринку праці, підвищен-
ні пенсій та зарплат. Вірменія перебуває 
у надзвичайно скрутному економічному 
становищі, оскільки половина її населен-
ня виїхала за кордон. Хто ще залишаєть-
ся, виживає за рахунок сезонних заробіт-
ків у Росії. Проте вірмени знову проголо-
сували за політичну силу і президента, які 
довели їх до межі зубожіння. 
 Проголосували чи так були підрахо-
вані голоси? Опозиціонери скаржаться 
на порушення на виборчих дільницях, і 
ще до дня голосування попереджали про 
заплановані владою масові фальсифі-
кації. Саргсян, зі свого боку, запевняє, 
що влада доклала «колосальних зусиль, 
щоб зробити це знакове голосування 
бездоганним». Спостерігачі та опозиція 
заявляють про масштабні порушення. 
«Ми зафіксували численні порушення 
таємниці голосування, крім того, бага-
то хто голосував кілька разів», — заявив 
опозиційний політик Овсеп Хуршудян. 
Громадська організація «Союз поінфор-
мованих громадян» ще минулого тижня 
повідомила, що багато директорів шкіл 
здійснюють тиск на своїх співробітників 
та батьків учнiв, щоб вони на виборах го-
лосували за правлячу Республіканську 
партію. 
 До голосування міжнародні спостері-
гачі вже висловлювали побоювання щодо 
дотримання міжнародних демократич-
них стандартів. Представництво ЄС та 
американське посольство у Єревані ви-
словили занепокоєння повідомленнями 
про «залякування виборців, купівлю го-
лосів та систематичне використання ад-
міністративних ресурсів для підтримки 
певних партій».
 Ці вибори були першими після пере-
ходу республіки на парламентську фор-
му правління. Повністю республіка пе-
рейде на нову форму правління в 2018 
році, коли закінчиться термін повнова-
жень чинного президента Вірменії Сер-
жа Саргсяна. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Чинний прем’єр-міністр 
Сербії, очільник Сербської 
прогресивної партії Алек-
сандар Вучич переміг на пре-
зидентських виборах у неді-
лю, 2 квітня. Він набирав 
55,7 відсотка голосів вибор-
ців. Його найближчий опо-
нент, колишній омбудсман 
Саша Янкович заручився 
15,6 відсотка голосів. Явка 
виборців становила близько 
55 відсотків, що на два від-
сотки нижче, ніж на виборах 
2012 року. Голова виборчої 
комісії зазначив, що волеви-
явлення відбулось без пору-
шень, «мирно і демократич-
но». 
 За крісло глави держави 
змагалися загалом 11 кан-
дидатів. «Бронзу» в прези-
дентських перегонах неочі-
кувано здобув студент-па-
родист Лука Максімович із 
результатом 9,6%. Він брав 
участь у виборах «для при-
колу», щоб висміяти місце-
ву політичну еліту та зви-
чаї. На четвертому місці — 
екс-глава МЗС Вук Єремич 
— 5,70%. Замикає першу 
п’ятірку «фіналістів» голо-
вний ультранаціоналіст Сер-
бії Воїслав Шешель — 4,5%. 
Інші шість учасників виборів 
набрали від 2,4% до 0,4% го-

лосів виборців.
 Александар Вучич — це 
своєрідна фігура з певним 
роздвоєнням особистості. У 
Сербії та Європі його нази-
вають «політичним хамеле-
оном»: він проголошує курс 
на євроінтеграцію, однак 
виступає водночас за збе-
реження тісних зв’язків iз 
Росією. Утім, така двоїстість 
характерна для більшості 
населення Сербії: бажання 
жити у заможній Європі і 
водночас брататися з росій-
ськими «православними», 
захоплюватися імперськими 
потугами Володимира Путі-
на, бо і сербам великодер-
жавні настрої не чужі, адже 
вони були домінуючою на-
цією у колишній Югославії, 
як росіяни — в СРСР. 
 «Сербія й надалі притри-
муватиметься європейського 
напрямку та шляху реформ, 
але водночас збереже друж-
бу з Росією та Китаєм», — за-
явив Вучич, виступаючи пе-
ред своїми прихильниками у 
штаб-квартирі своєї політич-
ної сили в Белграді вже після 
оголошення переможних ре-
зультатів. За словами Вучи-
ча, він збереже за собою пост 
глави уряду Сербії ще при-
близно на два місяці, перш 
ніж офіційно обійме посаду 
глави держави.

 У Сербії президент має 
радше представницькі фун-
кції. Утім, очікується, що 
Вучич призначить своїм на-
ступником на прем’єрський 
пост одного з однодумців, 
що зміцнить його позиції 
як глави держави. Вучич 
зможе «правити» наступ-
ні п’ять років без жодного 
більш-менш вартого уваги 
політичного спротиву, зазна-
чає у своєму коментарі «Ні-
мецька хвиля». Торік під час 
позачергових виборів його 
політична сила отримала дві 
третини місць у парламенті. 
Відтепер він як лідер Серб-
ської прогресивної партії та 
водночас як обраний прези-
дент матиме небачену з часу 
Мілошевича владу, попри 
те, що в Сербії повноважен-

ня глави держави досить об-
межені.
 Незалежність державних 
інституцій у Сербії ще й досі 
не стала реальністю. Зовс-
ім як в Україні. Влада скон-
центровується там, де си-
дить політичний альфа-гла-
ва. Президент Вучич з його 
авторитарними схильностя-
ми призначить керованого 
прем’єра. Якщо уряд вико-
нуватиме свою роботу добре, 
імідж Вучича теж сяятиме. 
Якщо ж ні, то глава держа-
ви публічно дистанціювати-
меться від уряду, а може, на-
віть, буде гостро критикува-
ти виконавчу владу. А сам 
очільник держави за будь-
яких обставин залишати-
меться у виграшному стано-
вищі... ■

ВОЛЯ НАРОДУ

Тріумф «політичного хамелеона»
На президентських виборах у Сербії переміг чинний прем’єр-міністр Вучич

■

Президент Вучич матиме небачену з часу Мілошевича владу.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Національна прокуратура Поль-
щі має намір висунути звинувачення 
російським авіадиспетчерам зі Смо-
ленська, які 10 квітня 2010 року ке-
рували польотом президентського лі-
така Ту-154М, а також третій особі, 
котра перебувала тоді у вежі контро-
лю  за польотами. Про рішення про-
куратури повідомив учора під час 
прес-конференції у Варшаві заступ-
ник генерального прокурора Польщі 
Марек Пасьонек. Зокрема, слідчі пе-
рекваліфікували звинувачення на ад-
ресу російських контролерів руху з 
«несвідомого» на «свідоме» доведен-
ня ними екіпажу президентського лі-
така Ту-154М до авіакатастрофи.
 Прокурор Марек Пасьонек також 
повідомив, що вже представлено про-
хання про правову допомогу з боку 
російської влади. Польська сторона 
вимагає від Москви, зокрема, вису-
нення звинувачень диспетчерам, а та-

кож їхнього допиту за участю польсь-
ких прокурорів. Нагадаємо, раніше, 
за даними слідства, провина російсь-
ких диспетчерів кваліфікувалася як 
«несвідоме доведення до катастрофи». 
«Немає сумніву, що однією з причин 
катастрофи стали дії диспетчерів. Я 
не хотів би детальніше говорити про 

ці звинувачення, оскільки найперше 
їх треба представити підозрюваним», 
— додав під час прес-конференції про-
курор Марек Кучинський.
 Марек Пасьонек повідомив, що 
досі у ході розслідування проведено 
17 ексгумацій та розтинів тіл. Він до-
дав, що, серед іншого, була здійсне-
на підміна тіл жертв, а також зафік-
совані випадки, коли у домовинах де-
яких жертв катастрофи знаходили 
частини тіл інших осіб. В одній із до-
мовин було знайдено три руки. Тож, 
згідно з рішенням Національної про-
куратури, будуть проведені ексгума-
ції тіл усіх жертв смоленської катас-
трофи, які ще не були здійснені досі. 
Заступник генрокурора також на-
голосив, що група прокурорів, яка 
з’ясовує обставини смоленської авіа-
катастрофи, зібрала та вивчила при-
близно 2 тис. томів актів, у справі від-
крито вісім проваджень.
 Нагадаємо, 10 квітня 2010 року 
неподалік військового аеродрому під 
Смоленськом розбився літак із прези-
дентом Польщі Лєхом Качинським та 
високопосадовцями польської влади. 
Тоді в катастрофі загинули всі 96 осіб, 
які перебували на борту повітряного 
судна. Нещодавно уряд Польщі за-
явив, що готує скаргу до Міжнародно-
го Суду ООН через необ’єктивне росій-
ське розслідування у справі смоленсь-
кої катастрофи та через відмову Росії 
повертати уламки літака ТУ-154М. ■

ЗЛОЧИН

Про Смоленськ не забуто
Прокуратура Польщі висуне нові звинувачення 
російським авіадиспетчерам

■

Заступник генпрокурора Польщі 
Марек Пасьонек.

❙
❙

Колумбія: серед загиблих 
від селевих потоків понад 
40 дітей
      Спричинені підйомом рівня води 
у річці Мокоа селеві потоки призвели 
до загибелі щонайменше 254 людей.  
Серед жертв сходження селевих по-
токів у провінції Путумайо в Колумбії 
як мінімум 43 дитини. Про це ввечері 
2 квітня заявив президент країни Хуан 
Мануель Сантос, який особисто відві-
дав постраждалий регіон. За даними 
президента, кількість підтверджених 

смертельних випадків унаслідок катак-
лізму становить 254 особи. «На жаль, 
і досі це — попередні дані», — напи-
сав Сантос у своєму мікроблозі в ме-
режі «Твіттер». З 200 потерпілих від 
стихійного лиха, котрі отримали різно-
манітні тілесні ушкодження, 70 допра-
вили в інші міста для надання медич-
ної допомоги. Ще багато осіб вважають 
зниклими безвісти, зазначають ряту-
вальники та представники військових, 
яких також залучено до рятувально-по-
шукових робіт. Селеві потоки почали-

ся пізно ввечері у п’ятницю, 31 берез-
ня. Причиною стихійного лиха, за да-
ними місцевої влади, стало підвищен-
ня рівня води у річці Мокоа та її трьох 
притоках. Селеві потоки ринули зага-
лом на 17 кварталів міста Мокоа, по-
ховавши під собою десятки будинків 
та автомобілів. 

Вибухи в метро 
Санкт-Петербурга
 Щонайменше десять осіб загину-
ли в результаті вибухів у метро Санкт-

Петербурга, повідомляє РІА Новості. 
Кількість поранених на момент виходу 
газети уточнювали: за даними «Інтер-
факса», їх було не менше 20, серед по-
ранених також є діти. За попередньою 
інформацією, вибухи прогриміли спо-
чатку в вагоні метро, що зупинився на 
станції метро «Сінна площа», потім ви-
бух струсонув і станцію «Технологічний 
інститут». За даними правоохоронців, 
спрацював невстановлений вибуховий 
пристрій. Силовики підозрюють, що це 
був терористичний акт.

НОВИНИ ПЛЮС■
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«Нова «мінімалка» збільшила 
і надходження, і видатки» 
 ■ Геннадію Володимировичу, 
фінансова ситуація у Києві, як 
свідчать дані статистики, стрім-
ко поліпшується: маємо переви-
конання бюджету 2016 року на 
3,7%, податків і зборів зібрали 
на 22,0% більше. Завдяки чому 
отримано такі результати і на 
які потреби планується витра-
тити «зайві» кошти?
 — Джерел декілька. Це і збіль-
шення надходжень від податків 
фізичних осіб, і  платежі від по-
датків на землю, і податки від ро-
боти промислових підприємств. 
Адже, як відомо, десять відсотків 
від прибутку цих підприємств іде 
до місцевого бюджету.
 Результати 2016 року ство-
рили певний резерв коштів на 
2017 рік, оскільки змінились де-
які макропоказники, які впли-
вають на видаткову частину 
бюджету міста. 
 Індекс зростання виробниц-
тва у столиці вищий, ніж у се-
редньому в Україні, а зарплата 
у промисловості зросла на 27%. 
 Один із показників, що сут-
тєво впливає на видатки міста, 
— це мінімальна зарплата. Так, 
мінімальна зарплата нині, як ві-
домо, становить 3200 гривень, і 
цей фактор сприяє збільшен-
ню надходжень до міської каз-
ни у вигляді податків. Утім, це 
підвищення має для нас і нега-
тивний бік. Адже витрати з бю-
джету через збільшення зарпла-
ти у бю джетних установах зрос-
ли на 4 млрд. гривень. І це також 
стаття, яка з’їсть частину «зай-
вих» коштів. Також нам тре-
ба змінити бюджет, щоб додати 
компенсацію різниці тарифів 
метро, «Київпастрансу», кому-
нальних тарифів на утриман-
ня прибудинкових територій. 
Вони, до речі, не зростали з 2010 
року. Тому збільшення надход-
жень є, але і статей, куди витра-
чати ці кошти, маємо ще біль-
ше.
 ■ Назагал місто Київ унаслі-
док цих процесів у плюсі чи в мі-
нусі?
 — Торік ми шість разів ко-
ригували міський бюджет у бік 
збільшення. У нинішньому році 
одразу збільшуємо його на 1,5 
млрд. гривень у порівнянні із 
2016 р. При змінах бюджету в лю-
тому цього року ми врахували за-
лишок коштів від попереднього 
року, тож і уклали його з деяким 
дефіцитом: приблизно 450 млн. 
гривень. Утім, залишок, який 
ми отримали у минулому році, 
є значно більшим, і це дозволяє 
мати бюджет Києва у нинішньо-
му році без несподіванок.

«Грошей у столиці є значно 
менше, ніж проблемних доріг» 
 ■ Минулої весни всі ми з ве-
ликим сподіванням спостеріга-
ли за ремонтними роботами на 
столичних автодорогах. Утім, 
сьогодні асфальт знову зійшов 
разом із снігом... І на вулиці зно-
ву вийшли ремонтні бригади... 
 — У Києві є понад 1600 кіло-
метрів автодоріг. Вони зношені 

на 89%. Тож можна сказати, що 
ми маємо погані дороги у всьому 
місті. Це наслідки стану дорож-
нього господарства, які ми отри-
мали у спадок. При цьому вит-
рати на ремонт доріг зро стають, 
і досить суттєво. Якщо у 2014 
році в столиці відремонтували 
17 км доріг, то в 2015 році — 129 

кілометрів, а вже в минулому — 
200 кілометрів. Тобто за два роки 
маємо зростання у 6 разів. На 
2017 рік ми ставимо собі завдан-
ня у 300 кілометрів.
 У грошах співвідношення при-
близно таке ж. У 2014 році на до-
рожні роботи витратили 25 млн. 
гривень, у 2015 — 509 мільйонів, 
у 2016 — 1 млрд. 540 млн. гри-
вень. 
 Утім, звичайно, проблема за-
лишається. Адже навіть 200 кіло-
метрів доріг — це трохи більше, 
ніж 10% від наших автошляхів. 
При цьому, зауважимо, у серед-
ньому в Україні відремонтували 
1% доріг. Окрім цього, ми ремон-
тували ще прибудинкові тери-
торії, які раніше ніхто не чіпав. 
 ■ Йдеться про капітальний ре-
монт чи так званий ямковий?
 — Деякі шляхи полагоди-
ли капітально, деякі — ямковим 
ремонтом. Утім, зауважте, що 
йдеться про вулиці, де раніше не 
робили і ямкового ремонту. Щодо 
якості. Ті дороги, які були капі-
тально відремонтовані торік, нині 
стоять і асфальт з них не зійшов. 
Ми перевіряли цю інформацію. 
А щодо доріг, де робили ямковий 
ремонт, — справді, маємо пробле-
ми. Проте місто не має фінансово-

го ресурсу, щоби забезпечити ка-
пітальний ремонт усіх доріг. 
 ■ Наскільки якісно робили 
цей ямковий ремонт?
 — Якщо ми маємо той резуль-
тат, який сьогодні бачимо, то, од-
нозначно, робили його недостат-
ньо якісно. 
 ■ А чому так?
 — Тому що, маючи жахли-
вий стан доріг — дуже велику 
кількість ям — і обмежене фі-
нансування, людина, яка від-
повідає за стан цих шляхів, має 
вибір: або ремонтувати частину 
їх дуже якісно, витрачаючи на це 
всі кошти, а решту залишити вза-
галі у неробочому стані. Або за мі-
сяць хоча би залатати дороги всі 
до задовільного стану, аби маши-
ни хоч би колеса не губили, а пев-
ний відсоток ремонтувати добре, 
капітально. Вибір безрадісний, 
але нині він такий. 
 ■ Іншими словами, маємо 
своєрідний біг по колу? Нато-
мість у деяких країнах, напри-
клад в Румунії, існує інший під-
хід до управління дорожнім гос-
подарством. Там є структура, яка 
бере на обслуговування дороги й 
отримує фіксовану плату за ко-
жен кілометр. Якщо дороги добрі, 
ця фірма просто залишає гроші 
собі. Якщо погані, змушена вит-
рачати на ремонт. Тож їй вигідно, 
аби дороги були хороші, а от вико-
навці ямкових ремонтів, як ствер-
джують добре обізнані з цим гос-
подарством люди, отримують на 
таких роботах чудові «відкати». 
Відповідно, більше ям — кращий 
заробіток.
 — Ми вже починаємо опра-
цьовувати варіанти аутсорсин-
гу, щоби дороги обслуговував не 
лише наш «Київавтодор», а й зов-
нішні структури. Втім, аутсор-

синг, на мою думку, — не пана-
цея. Я вам гарантую якісний ре-
монт усіх столичних доріг, якщо 
виконаємо запит «Київавтодо-
ру», який каже, що на це потріб-
но понад 25 мільярдів гривень. 
Буде така сума — буде якісний ре-
монт! Але якщо ми замість двад-
цяти п’яти даємо один мільярд, 
то ситуація залишатиметься не-
вирішеною. 
 Як кажуть в Одесі, ми може-
мо робити якісно, а можемо роби-
ти дешево... 
 ■ Компанії на аутсорсингу на-
зивають таку ж суму, як і «Київ-
автодор» — 25 мільярдів гри-
вень? Чи менше?
 — Як правило, більшу. Робо-
ти, які виконує наше ШЕУ, обхо-
дяться дешевше, ніж у залучених 
виконавців. Ми маємо обмеже-
ний фінансовий ресурс і тому на-
магаємося знайти баланс: якісь 
дороги ремонтуємо капітально, 
як, наприклад, проспект Пере-
моги, Кільцеву, Голосіївську 
площу, проспект Бажана. А ре-
шту підтримуємо у більш-менш 
робочому стані.
 І дуже дякуємо державі, що 
вона пішла на цей експеримент, 
коли 50% від перевищення над-
ходжень від митниці йде на ремонт 
доріг. Для нас це 809 мільйонів 
гривень додаткових коштів. Крім 
того, нарешті ми розпочали будів-
ництво Подільського мостового 
переходу, нашого «ветерана»: в 
2019 році буде 40 років, відколи 
його почали споруджувати. Тож 
плануємо завершити його будів-
ництво за 3-4 роки. 

Автобуси і тролейбуси — перед 
метро на Троєщину 
 ■ Йдеться про довгоочікувану 
лінію метрополітену до житлово-

го масиву Троєщина? 
 — Йдеться про щонаймен-
ше нормальний проїзд для авто-
мобілів у цей район столиці. Сам 
по собі метрополітен на Троєщи-
ну коштує понад 1 млрд. доларів, 
і знайти ці гроші сьогодні достат-
ньо важко. Особливо враховую-
чи, що ми маємо виплачувати 25 
мільярдів гривень боргів, які на-
копичувалися упродовж останніх 
15 років. Хоча, нагадаю, війни у 
державі у цей час не було. А сьо-
годні ми, перебуваючи у такій не-
простій ситуації, зуміли погаси-
ти 10 мільярдів із цих 25. І завдя-
ки цьому заощаджуємо понад 1,5 
млрд. гривень за обслуговування 
кредитів. Окрім того, що вико-
нуємо ремонти, підвищуємо за-
рплатню. 
 ■ Які ще інфраструктурні про-
екти у столиці ви вважаєте пріо-
ритетними?
 — Звичайно, це метро на Ви-
ноградар і другий вихід на стан-
ції «Вокзальна». Звичайно, мет-
ро. Як альтернативу метро на 
Троєщину ми бачимо також про-
ект БРТ (bus rapid transit) — окре-
ма лінія, яку виділяють на дорозі 
винятково для руху автобусів чи 
тролейбусів. Вона обмежена, туди 
не заїжджатимуть легківки і ван-
тажні автомобілі. Такий проект 
обійдеться місту приблизно у 110-
120 мільйонів доларів. Це майже 
вдесятеро дешевше, ніж метро. 
При цьому БРТ забезпечить пе-
ревезення 140 тис. пасажирів на 
день, а лінія метро — 110 тисяч. 
 До речі, сама лінія метро — це 
також не панацея. Адже потріб-
но буде підвозити людей до стан-
ції, а для цього необхідно будува-
ти нові дороги, інфраструктурні 
проекти. 
 Другий проект — це трам-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Геннадій Пліс: Ми кажемо 
платитиме вам упродовж 

у дитсадку
Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації 

в інтерв’ю «Україні молодій» — про Генплан столиці, перспективи 
ремонту столичних доріг, інвестиції в інфраструктуру, 

боротьбу проти будівельних аферистів і ноу-хау, які зможуть 
забезпечити дітей місцями у дитсадках

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

«Права рука» знаного в усій Україні та далеко за її межами київсь-
кого мера — людина не особливо публічна. Попри те, що, як ствер-
джується, саме Геннадій Пліс розробляє і курує більшість важливих 
для столиці проектів: інфраструктурних, соціальних тощо, він рідко 
буває на телеекранах і майже ніколи — на рейтингових ток-шоу. 
Утім, на питання відповідає доволі відверто. Навіть якщо ці питання 
— про стан столичних доріг. І при цьому Пліс намагається активно 
демонструвати ту саму проєвропейськість, яка стала чи не голо-
вною «фішкою» його шефа. «Вчора ввечері забув у кабінеті папку з 
документами, а вночі мені зателефонували і сказали, що запрацю-
вав сайт НАЗК! Довелося повертатися сюди вночі. На мотоциклі», 
— розповідає він перед початком розмови, акцентуючи на остан-
ньому слові. 

ДОСЬЄ «УМ» 

Геннадій Пліс
 Народився 20 травня 1967 року в 
м. Первомайськ Луганської області.
 Має три вищі освіти. У 1991 році 
здобув спеціальність інженера-механіка 
у Ворошиловградському машинобудів-
ному інституті, у 2000-му — спеціаль-
ність юриста в Національній юридич-
ній академії імені Ярослава Мудрого, а в 
2001-му — спеціальність інвестиційно-
го менеджера в Київському інституті ін-
вестиційного менеджменту. Кандидат 
технічних наук (МГТУ ім. Баумана).
 Трудову діяльність розпочав у ве-
ресні 1991 року як інженер-конструк-
тор, референт директора Стахановсь-
кого машинобудівного заводу в м. Ста-
ханов. Працював у великих вугільних 
компаніях, згодом — у виробничо-про-
мислових. У КМДА із 2014 року — 
спочатку як радник голови, згодом, у 
2014-му, — як директор департаменту, 
а з 28 січня 2016 р. призначений на по-
саду першого заступника голови Київсь-
кої міської державної адміністрації.
 Одружений, має двох синів.

■

Геннадій Пліс.❙
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трейн. На сьогодні у Києві існує 
мережа міської електрички, яку 
також можна розвивати, поєднав-
ши з іншими видами транспорту. 
Перш ніж будувати щось під зем-
лею, доцільніше раціонально ви-
користати наземні ресурси. На-
віщо нам йти під землю, якщо є 
вже готові наземні мережі?! При-
чому не існує жодних проблем 
для розширення їх експлуатації і 
поєднання з іншими видами місь-
кого транспорту. Вартість цього 
проекту також становить близько 
100 мільйонів доларів. Його одно-
часна реалізація із рухом на Троє-
щину дозволить довозити людей 
з усіх найголовніших напрямків, 
на яких ми фіксуємо найбільший 
пасажиропотік. 
 Велику увагу також приділя-
тимемо мостам. Це інший наш 
пріоритет, який ми визначи-
ли для себе після ситуації з Шу-
лявським шляхопроводом. 
 ■ Яка, до речі, сьогодні ситуа-
ція на Шулявці? Загроза обвалу 

мосту вже ліквідована?
 — На сьогодні там обмежений 
рух важкого транспорту. Нац-
поліція допомагає нам у цьому. 
Вже опрацьовано багато проектів 
реконструкції цього шляхопрово-
ду: було близько восьми, зараз із 
них залишили чотири, їх розгля-
нули на містобудівній раді, вне-
сли зауваження і зараз ми хоче-
мо обрати один, поліпшити його 
і використовувати як базовий. 
 Утім існує проблема: будинок, 
який розташований поблизу мос-
та, належить державному підпри-
ємству «Більшовик», і державне 
підприємство не погоджується 
його знести. І це робить розв’язку 
дорожчою і менш зручною для 
водіїв. Ми звертаємося до керів-
ництва держави, ми готові ком-
пенсувати знесення будівлі, але 
питання не вирішується. 
 ■ Чому?
 — Висловлю свою власну 
думку: сьогодні прес на держав-
них чиновників призвів до того, 
що вже ніхто не хоче ухвалюва-
ти жодних рішень. Аби потім не 
нести відповідальності, чому, мо-
вляв, я дав такий дозвіл, чому 
сума компенсації саме така, а не 
інша... Цей тиск призвів до ситу-
ації, коли чиновники бояться на-
віть ухвалювати рішення, які ви-
глядають ефективними. Їм легше 
нічого не робити, і тоді ніхто їх ні 

в чому не звинуватить. Розвали-
ти будинок?! Та це ж небезпечне 
рішення! Треба комусь поставити 
під ним свій підпис... Тож навіщо 
йому якийсь міст, якщо завтра 
його викликатимуть у прокура-
туру за знищення будинку? Особ-
ливо якщо про це потім з’явиться 
пост у «Фейсбуці»? Іронія, зви-
чайно, але це життя... 

Чотири варіанти, як забезпечити 
місцями у садочках
 ■ Велика проблема Києва — 
дефіцит місць у дитячих садках. 
У деяких, особливо в  житлома-
сивах, черга переходить за со-
тню охочих, а вартість перебу-
вання у приватних, враховуючи 
таку кон’юнктуру ринку, є дуже 
високою. Можливо, навіть зави-
щеною, якщо врахувати собівар-
тість перебування дитини там. 
Міська влада якось може впли-
вати на ситуацію? 
 — Справді! Причому вона за-
лишається актуальною навіть 

попри те, що за останні роки ми 
збудували значно більше, ніж 
було зроблено раніше. Тільки 
за останній рік увели в експлуа-
тацію сім дитячих садочків і дві 
школи. Це у 5 разів більше, ніж 
раніше. Але враховуючи, що сьо-
годні до міста приїхало 250 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб, а 
це щонайменше 25 тисяч дітей, 
— проблема набула величезної го-
строти. Звичайно, навантаження 
на інфраструктуру дуже велике, 
всі дитячі садочки перевантажені 
на 20-25%. 
 Тож сьогодні ми активно шу-
каємо різні можливості виріши-
ти це питання. Окрім будівництва 
власних дитячих дошкільних ус-
танов, ставимо собі завдання, 
аби за рік їх було більше десят-
ка — проробляємо альтернатив-
ні варіанти, до розроблення яких 
залучаємо громадськість. 
 ■ І які варіанти напрацюва-
ли?
 — Ось дивіться: на сьогодні ут-
римання однієї дитини у дитячо-
му садочку обходиться бюджету 
міста у приблизно 12 тис. гривень 
на рік. До речі, цікавий нюанс: на 
освіту в нас витрачають 33% від 
бюджету! Це значно більше, ніж 
у будь-якій країні, де мені дово-
дилося бувати, адже мало де ди-
тячі садочки залишилися у тому 
вигляді, як у нас. І лише у постра-

дянських країнах існують садоч-
ки на утриманні держави. 
 Проте ми настільки багата 
країна, що можемо собі це доз-
волити. Ці десять садочків, які 
ми будуватимемо щороку, — це, 
знову ж таки, навантаження на 
бю джет: покривати різницю у 
витратах. 
 Що ж стосується варіантів, то 
вони можуть бути такі. Перший: 
ми кажемо будівельникам, що 
мерія платитиме вам упродовж 
п’яти років за кожне місце у дит-
садку, який ви збудуєте, по 12 ти-
сяч гривень із міського бюджету. 
А ви збудуйте ці садочки за влас-
ний кошт. 
 Другий варіант. Ми дотувати-
мемо будівництво садочків, щоби 
комерційні структури були заці-
кавлені їх споруджувати. За це 
вони отримають кошти з бюдже-
ту міста. Таким чином у приват-
них садочках могли би зменшува-
ти тарифи на утримання дітей. 
 Третій варіант. На сьогодні 

маємо вільні місця у деяких при-
ватних садочках. Ми розглядає-
мо можливість адресної допомо-
ги людям, які водитимуть туди 
своїх дітей. Але гроші надавати-
муть не людям, а цим дитячим ус-
тановам, які частково покриють 
витрати батьків. 
 Четвертий варіант. Чому б 
не виплачувати ці кошти бать-
кам, які не будуть претендува-
ти на місце у муніципальному 
дитячому садочку?.. Можливо, 
всі ці варіанти є перспективни-
ми. Але насамперед ми зверну-
лися до громадськості, аби почу-
ти їхню думку. Звичайно, я ро-
зумію, що всі казатимуть: 12 ти-
сяч гривень — це недостатньо, 
що цю суму треба збільшити, але 
наразі ми напрацьовуємо сам ме-
ханізм розв’язання проблеми. 

Донорські кошти для 
інфраструктури міста
 ■ Чи впливають на розв’язан-
ня проблеми кошти міжнародних 
донорів, які отримує нині Украї-
на, в тому числі й Київ? 
 — Торік ми отримали близь-
ко 5 млн. доларів технічної допо-
моги від наших зарубіжних до-
норів. Це гроші, які нам давали 
на інтелектуальні розробки, на-
приклад, для реструктуризації 
міського господарства. Ми маємо 
проблему, що далі робити з «Київ-

енерго». Тож у тому числі й за до-
норські кошти вивчаємо ситуа-
цію, робимо аудит і так далі. 
 Крім того, нам дали 200 
тис. євро на вивчення ситуації з 
Подільським мостовим перехо-
дом. Це фінансова допомога Ні-
меччини, і Віталій Володимиро-
вич (Кличко, мер Києва — Авт.) 
дуже активно співпрацює з поса-
довими особами цієї країни, які 
нам активно допомагають і запев-
няють, що це цілком можливо — 
зібрати пул інвесторів із ФРН, які 
знайдуть кошти на модернізацію 
цього мосту. 
 До речі, в нинішньому році 
ми вкладаємо у добудову Поділь-
ського мосту власні кошти, це 
близько мільярда гривень, а всьо-
го для завершення робіт потріб-
но трохи більше 7 мільярдів. Ре-
шту, як сподіваємося, отримає-
мо від інвестора. Також шукаємо 
зацікавлених для будівництва 
у Києві сучасного сміттєспалю-
вального і сміттєпереробного за-

воду. Ми маємо відповідний план 
і вже починаємо працювати: веде-
мо перемовини щодо технологій, 
які використовуватимуться. 
 ■ Це завод «Енергія», розта-
шований на Лівому березі? 
 — Він буде модернізований 
однозначно! Зараз це підприємс-
тво належить «Київенерго», але 
до кінця року має повернутися 
до нас. Ми вже шукаємо тих, хто 
модернізуватиме «Енергію». За-
доволення це не з дешевих, робо-
ти коштуватимуть щонайменше 
70 млн. доларів. 

«Проти аферистів навіть 
створили веб-сайт»
 ■ Ще одна велика проблема 
столиці — житлове будівниц-
тво. Чимало багатоповерхівок 
споруджують без необхідних доз-
вільних документів, відтак деякі 
потім не приймають в експлуа-
тацію, інвестори втрачають свої 
кошти. Деякі квартири прода-
ють по декілька разів, а країною 
прокочуються будівельні скан-
дали: як щодо махінацій влас-
ників будівельних компаній, так 
і щодо незаконних забудов... 
 — Корені проблеми сягають 
відсутності у Києві Генерального 
плану. Цей документ — Ген план 
розвитку столиці — перевели у 
розряд політичних. Відсутність 
Генплану не дає змоги робити де-
тальний план території, без яких 
неможливий початок будівниц-
тва. Тому сьогодні будівництво 
можливе тільки там, де є затвер-
джений план території: зі 180 не-
обхідних планів у місті ухвалені 
тільки 20. І то у пресі пишуть, що 
їх ухвалено без дотримання необ-
хідних норм і з порушенням про-
цедури. 
 Тож відсутність плану суттє-
во гальмує інвестиційні процеси, 
а також не дозволяє нашим внут-
рішнім інвесторам, які нині ма-
ють землю, розпочати будівниц-
тво. Хоча вони вже готові. Але 
нема плану території, і вони зму-
шені чекати. Складається ситуа-
ція, коли дехто з них змушений 
починати роботи протизаконно. І 
це жахливо! Адже вони спочатку 
будують, а потім з’ясовується, що 
об’єкт неможливо підключити до 
інженерних комунікацій. 
 Деякі забудовники працюють 
кримінально і справді продають 
по кілька разів одні й ті ж кварти-

ри. Ми навіть створили веб-сайт, 
на якому зазначаємо, які саме 
об’єкти мають відповідні дозво-
ли, а які не мають. Але чомусь 
люди приділяють недостатню 
увагу цьо му ресурсу, хоча у нас 
посилання на нього є на першій 
сторінці сайта КМДА. 
 Ми звертаємося до всіх пра-
воохоронних органів, аби не до-
зволяли продавати такі кварти-
ри, проінформували їх про ці всі 
точки нелегального будівництва, 
щоби вони блокували реалізацію 
житла. Але поки що питання не 
вирішується. 
 На сьогодні ми працюємо з 
будинками, які потрапили у най-
гіршу ситуацію. І вважаємо, що 
люди мають розуміти: єдиний 
вихід на недобудованих об’єктах 
— це об’єднуватися, створюва-
ти юридичну особу і добудовува-
ти цей будинок самостійно. А не 
покладатись на інвестора, який 
не завжди є порядною особою. 

Кому вигідно працювати без 
узгоджених «правил гри»
 ■ Чому ж Київ так довго зали-
шається без Генплану?
 — Питання стало політичним 
із кількох причин. Опозицій-
но налаштовані депутати вважа-
ють, що цим планом намагають-
ся легалізувати землі, які начеб-
то за часів Леоніда Черновецького 
були передані людям неправомір-
но. І саме це питання є головною 
проблемою в ухваленні докумен-
та. Є протиріччя між тими, хто 
хоче будувати житло, і тими, хто 
хоче будувати нові робочі місця.
 Утім сьогодні робота над Ген-
планом перебуває майже на фі-
нальній стадії: залишилося на-
працювати дві речі — істори-
ко-архітектурний план, який 
визначає захисні межі навко-
ло усіх пам’яток культури, а та-
ких близько 3,5 тисячі. А також 
доопрацювання до комплексної 
транспортної схеми. Я перекона-
ний, що у цьому році ми заверши-
мо цей документ і передамо його 
на розгляд. 
 Існує ще і вельми делікатний 
момент. Так, ухвалення Генплану 
робить процес будівництва цілком 
і повністю прозорим. А це не завж-
ди вигідно всім суб’єктам, які пра-
цюють на будівельному ринку, та 
деяким чиновникам. Насамперед 
тим, хто видає дозволи на будів-
ництво. Адже Генплан усе роз-
ставляє чітко: ось на цьому місці 
має бути будинок, тут — парковка, 
тут — зелена зона. А якщо такого 
документа немає, то з’являється 
можливість імпровізувати: а да-
вайте розглянемо, а може, вдасть-
ся «вирішити питання».
 ■ Який шанс, що вдасться по-
долати опір цих структур та осіб, 
і що Генплан таки буде?
 — Я оцінюю його як дуже 
високий. Адже він нам дуже по-
трібен. Столиця — це перехрес-
тя дуже багатьох важливих полі-
тичних і економічних інтересів. І 
відсутність чітких правил гри над-
звичайно ускладнює господарські 
процеси у місті. Адже саме у Києві 
перебувають усі керівні органи 
всіх без винятку гілок влади: міс-
цеві, обласні, державні, громадсь-
кі. Тож будь-яка проблема вихо-
дить за межі компетенції місько-
го чиновника, переходячи у сфе-
ру особистого рішення чиновника 
з міністерства. І це клубок інтере-
сів: коли чіпаєш щось одне, отри-
муєш дзвінки, звідки й не чекав. 
 ■ Тож яким чином у такій  си-
туації можна дійти згоди?
 — Сподіваємося, що раціо-
налізм переможе. І всі зацікав-
лені сторони зрозуміють: на-
віть недосконалий Генеральний 
план — це значно краще, ніж 
його відсутність. Тож плануємо 
ухвалити цей документ до кінця 
2017 року. ■

будівельникам — мерія
п’яти років за кожне місце

На зустрічі з громадськими активістами.❙
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Підпалити і забути?
 Не завжди навіть козирним власникам 
заміських апартаментів вдається убезпе-
чити своє майно від трав’яних паліїв. Не-
давно кілька садиб «знялися у вирій» ра-
зом iз польовим вогнем у козирних Безра-
дичах. А днями на околицях Києва поча-
лася велика пожежа, викликана підпалом 
очерету на озері Святище у Дарницькому 
районі. На місці події працювали 8 оди-
ниць техніки: п’ять із ГУ ДСНС у Києві й 
три від рятувальників Київщини. Завдя-
ки оперативному реагуванню пожежни-
ків ніхто не постраждав. Але ризики пов-
торного займання великі. Адже тільки 
тієї доби, за інформацією прес-секрета-
ря ГУ ДСНС, тільки по Києву рятуваль-
ники виїжджали на ліквідацію пожеж че-
рез підпали сміття, трави та очерету двад-
цять разів. 
 Простий спосіб позбавитися сміття та 
бур’яну у вогні завдає шкоди не стільки 
легковажним паліям, скільки довкіллю. 
Найбільш пожежонебезпечними, за ста-
тистикою, є північний та східний регіо-
ни України, де щорічно трапляється 37-
40 відсотків усіх лісових пожеж. У цілому 
по Україні в середньому за рік фіксуєть-
ся близько 3,5 тисячi лісових пожеж, які 
знищують понад п’ять тисяч гектарів 
лісу. Надзвичайники стверджують, що 
90 відсотків лісових пожеж виникає саме 
через людський фактор. Як правило, всі 
вони починаються не на лісових маси-
вах, а на суміжних землях, де палять тра-
ву чи листя, із яких вогонь перекидається 
в ліс. Також часто відбувається самозай-
мання сміття, яке люди залишають піс-
ля відпочинку чи просто вивозять у лісо-
смуги. Лісова пожежа — лихо для будь-
якого району країни. Окрім втрат вартості 
самої деревини, витрат на гасіння пожеж, 
це й зниження кількості кисню, фітон-
цидів, що виділяються лісом, погіршен-
ня якості, стану дерев, непридатність для 
використання їх iз рекреаційною метою 
тощо. Лісові загорання знижують при-
ріст деревостанів, збільшують вітроваль-
ність і послабляють зелені масиви, а потім 
засихаючі дерева стають осередком шкід-
ників і хвороб лісу. Навіть слабка і неве-
лика трав’яна пожежа здатна призвести 
до загибелі молодих лісових насаджень, 
що створюються для захисту полів від ви-
сушення, берегів від ерозії, доріг від сніго-
вих і запорошених заметів. 
 І хоча за підпали трави можна отри-
мати штраф, українці вперто продовжу-
ють це робити. Наразі за порушення статті 
77 адміністративного кодексу (самовільне 
спалювання рослинних решток) передба-
чено покарання окремих громадян штра-
фом у сумі від 175 до 350 грн, а посадових 
осіб — від 875 до 1220 гривень. 

Неприродним способом
 Чимало людей досі вважає, що спалю-
вання трави корисне. Проте ефект швид-
шого росту трави в результаті випалюван-
ня ілюзорний. Бо у природі все влаштова-
но раціонально. Суха трава допомагає збе-
регти молоді зелені пагони, захищає від 
весняного перепаду температур, а в по-
дальшому слугує добривом. На почорні-
лих випалених ділянках зелена трава доб-
ре помітна, але вона квола і незахищена. 
 Підпалювати траву можуть усі, а ось 
відстежити, щоб вогонь не поширював-

ся на інші території, охочих обмаль. Тому 
часто вогонь нищить усе на своєму шляху. 
Шкода від спалювання листя і сухої тра-
ви тим часом небезпечна й для підпалю-
вачів. Адже до складу диму входять пил, 
окиси азоту, чадний газ, важкі метали, 
низка канцерогенних сполук. Із димом у 
повітря вивільняються діоксини — одні з 
найбільш отруйних для людини речовин. 
Спалювання призводить до руйнування 
ґрунтового покриву, — гинуть ґрунтоут-
ворюючі мікроорганізми. 
 Швидкість поширення вогню надзви-
чайно висока, тому локалізувати такі по-
жежі на відкритих територіях дуже важ-
ко. У результаті випалювання сухої тра-
ви збіднюється видовий склад рослин-
ного і тваринного світу, випалювання 
призводять до помітного зниження родю-
чості ґрунту. Від сильної трав’яної пожежі 
гинуть практично всі тварини, що живуть 
у сухій траві або на поверхні ґрунту. При 
згорянні однієї тонни рослинних залишків 
у повітря вивільняється близько 9 кілогра-
мів мікрочастинок диму з пилом, чадним 
газом і канцерогенними сполуками. Це 
спричиняє різноманітні онкологічні за-
хворювання, хвороби легенів, алергії. 

Вогняний уїк-енд
 У п’ятницю до оперативно-диспет-
черської служби Володарського району 
надійшло повідомлення про пожежу в селі 
Нове Життя Лобачівської сільської ради. 
Горів трав’яний настил на відкритій те-
риторії. Внаслідок пожежі знищено тра-
ву на тригектарній площі. Того ж дня лед-
ве вдалося локалізувати схожі пожежі у 
Фастові та Борисполі. На момент при-
буття підрозділів на місце пожежі вогонь 
розповсю джувався по сухій траві побли-
зу стихійних сміттєзвалищ. У Борисполі 
вогнем знищено трав’яний настил на пло-
щі близько чотирьох гектарів. 
 Першого квітня на території Кіро-
воградської області виникло дев’ять ви-
падків загорань сухостою та сміття. Зок-
рема, у Кропивницькому виникли дві такі  
пожежі. Рятувальники ліквідовували по-
жежу сухої рослинності в селах Липове, 
Добровеличківка, Олексіївка та на око-
лицях Компаніївського, Благовіщенсь-
кого і Гайворонського районів. Цього ж 
дня до Служби порятунку Житомирщи-
ни надійшло повідомлення про загорання 
сухої рослинності на землях одного з ко-
мунальних підприємств Бердичева. Через 
пориви вітру вогонь швидко розповсюдив-
ся територією. На місці події рятувальни-
ки виявили, що горить сухостій на площі 
близько двох гектарів. 
 День сміху не дуже веселим видався 
у голови Херсонської обласної держад-
міністрації Андрія Гордєєва. Проїжджа-
ючи ввечері повз Нечаєве Олешківського 
району, він побачив, як горить підстил-
ка в лісовому масиві. Голова облдержад-
міністрації зателефонував до Служби по-
рятунку і сам зі своїми співробітниками 
почав гасити вогонь первинними засобами 
пожежогасіння. На місці пожежі працю-
вало вісім людей особового складу та дві 
одиниці техніки, і вже протягом години 
її вдалося ліквідувати. 
 На Полтавщині другого квітня лед-
ве уникли масштабної лісової пожежі по-
близу Маламівки Кременчуцького райо-
ну. Вогнеборці, які прибули за викликом, 

встановили, що горить трав’яна підстил-
ка на узліссі площею 0,4 гектара. Вдало-
ся не допустити розповсюдження вогню 
на лісовий масив загальною площею 30 
гектарів. 
 За даними Державної служби надзви-
чайних ситуацій, упродовж останніх днів 
в Україні кількість пожеж на відкритих 
територіях катастрофічно зростає. У ми-
нулі вихідні встановилася по-справжньо-
му весняна погода, тому господарі взяли-
ся активно прибирати присадибні ділян-
ки, спалювати сухостій. А рятувальни-
ки тим часом ліквідовували сотні пожеж, 
спричинених сплеском хазяйновитості. 
Лише впродовж доби 2 квітня було зафік-
совано 652 підпали сміття, трави, залиш-
ків сухої рослинності. На думку більшості 
авторів тих пожеж, зовсім незначні вогни-
ща, як-то купка сміття чи листя, не ста-
новлять собою ніякої загрози. Проте на-
справді вони ставали причиною масштаб-
них пожеж i навіть залишали деяких гро-
мадян без власної домівки. 

Чому не можна палити траву
 Природозахисники підготували неве-
личкий лікнеп для паліїв. Аргументи про-
сті й зрозумілі. Трав’яні пожежі призво-
дять до помітного зниження якості ґрун-
ту. Спалювання органічної речовини — 
головний фактор зниження родючості, а 
мінеральні речовини, які містяться в по-
пелі, легко вимиваються поверхневими 
та ґрунтовими водами, і лише незначна 
їх частина засвоюється рослинами. 
 Пожежі — одне з найголовніших дже-
рел викидів вуглекислого газу в атмосфе-
ру, пов’язаних iз господарською діяльніс-
тю людини. Згорає не тільки суха трава, а 
й накопичена в ґрунті органіка, збільшу-
ючи викиди вуглекислого газу, посилюю-
чи так званий «парниковий ефект», який 
призводить до несприятливих змін і коли-
вань клімату на планеті. 
 У результаті випалювання сухої трави 
збіднюється видовий склад рослинності і 
тваринного світу. Скрізь, де пройшов во-
гонь, не буде колишнього різнотрав’я, 
бур’яни захоплять звільнену територію. 
 Під час пожеж гине багато комах, їхнi 
лялечки, а також сонечка, туруни, дощові 
черв’яки та інші організми, які беруть 
участь у процесі утворення ґрунту. До-
щові черв’яки в природі швидко перероб-
ляють суху траву, перетворюючи її в най-
цінніше добриво, вносячи його в глиби-

ну ґрунту до коріння рослин, і одночасно 
роблять ґрунт пухким. Суха минулорічна 
трава — не сміття, а безцінний продукт 
харчування, житло, притулок, створе-
ний самою природою. 
 Випалювання сухого травостою 
викликає загибель кладок та знищення 
місць гніздування таких птахів, як кри-
жень, чайка, травник, бекас, очеретяна 
і звичайна вівсянки, польовий і лісовий 
жайворонки, щеврики. Гніздовий період 
цих птахів розпочинається на початку 
квітня. Із випалених місць птахи йдуть 
назавжди. 
 Від сильної трав’яної пожежі гинуть 
практично всі тварини, що живуть у 
сухій траві або на поверхні ґрунту (зайці, 
їжаки, плазуни, земноводні). Хтось зго-
рає, хтось задихається від диму. На зга-
рищах дуже часто знаходять згорілі пта-
шині гнізда зі слідами яєць, обгорілих 
равликів, дрібних ссавців, плазунів. 
 При весняному підпалі пошкоджу-
ються дерева, особливо їх коренева ший-
ка, пошкоджуються від сильної темпе-
ратури набухлі бруньки, що дуже шко-
дить дереву, навіть якщо воно зали-
шається живим. 
 Дим від спалювання трави їдкий. 
Алергики його не переносять. При спа-
люванні трави у місті, вздовж автодоріг, 
у повітря потрапляють солі важких ме-
талів, які осіли на листі, траві. Такий 
дим отруйний. 
 Спалювання сухої рослинності часто 
призводить до займання торфовищ і лі-
сових насаджень. Особливістю пожеж на 
торфовищах є здатність торфу горіти на 
глибині до 0,3-1,5 метра. Після згорання 
торфу зола, що залишилася з верхнього 
10-сантиметрового шару, може мати у де-
сятки разів більшу радіоактивність, ніж iз 
вихідного матеріалу. Дим в умовах радіо-
активного забруднення торфовищ також 
виступає можливим переносником радіо-
нуклідів, що призводить до вторинного за-
бруднення території. 
 Часте спалювання трави переростає 
в неконтрольоване горіння і нерідко при-
зводить до важких наслідків, зокрема і з 
людськими жертвами. 
 Крім шкоди, що буде завдана довкіл-
лю та здоров’ю людей, порушник нестиме 
відповідальність за свої дії відповідно до ст. 
77-1. Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення — самовільне випалю-
вання рослинності або її залишків. ■

ШКІДНИЦТВО

Україна у вогні
Весняні підпали трави завдають непоправної шкоди 
природі, мешканцям прилеглих територій і економіці країни

■

Лише протягом недільної доби другого квітня в Україні було зафіксовано 652 пожежі 
через підпали сміття, трави, залишків сухої рослинності.

❙
❙

 Від трав’яної пожежі гинуть або калічаться всі тварини, що живуть у траві чи під 
поверхнею ґрунту. Хтось згорає, хтось задихається від диму..

❙
❙

Оксана СОВА

Минулого четверга селище Шаян на Закарпатті на цілий день позбавилося водопоста-
чання. Кількаметровий фонтан потужно виривався з-під землі, поливав палаючі рештки 
сухої трави, а навколо нього розпачливо юрмилися місцеві мешканці на чолі з селищ-
ним головою. «Традиційний», незважаючи на законодавчі заборони, спосіб нищення 
сухого бур’яну на узбіччі дороги цього разу знищив iще й металопластиковий трубоп-
ровід високого тиску, яким до курортного селища централізовано подавалася вода для 
побутових та промислових потреб. Зручностей позбавилися не тільки рядові шаянці, а 
й десятки нинішніх і відставних чиновників-власників садиб, тому аварію силами МНС 
локалізували протягом кількох годин. 



9УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 4 КВІТНЯ 2017ЗДОРОВ’Я
ВИХІД Є

Фрукти, 
душ, 
зарядка...
Від чого залежить добрий 
відпочинок уночі й заряд 
енергії на цілий день
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Як добре починати ранок у гарному на-
строї, маючи достатньо енергії для но-
вих звершень. Для цього, кажуть лікарі, 
важливо не тільки повноцінно відпо-
чити вночі, а й правильно організувати 
розпорядок дня і харчування. Фахівці 
називають п’ять важливих моментів, 
які допоможуть бути бадьорими і спов-
неними сил. 

1. Забудьте про напівфабрикати!
 Харчування і якість сну 
взаємопов’язані. Збалансований ра-
ціон необхідний для повноцінного ніч-
ного відпочинку, тож у жодному разі 
не ігноруйте цей пункт. Повсякдення 
«підкидає» нам до столу широкий ви-
бір напівфабрикатів, солодощів, штуч-
них добавок і солі. На жаль, ці продук-
ти перевантажують організм, погіршу-
ючи якість сну. Аби добре відпочивати 
вночі, споживайте упродовж дня до-
статньо фруктів та овочів.
2. Не переїдайте на ніч.
 Пам’ятаєте відому приказку? «Сні-
данок з’їж сам, обід розділи з другом, 
а вечерю віддай ворогові». Однак у ре-
альному житті, погодьтеся, буває якраз 
навпаки: день починаємо з легкого сні-
данку, обід — «як вийде», зате вечеря 
— об’ємна і калорійна. Дієтологи ствер-
джують: кепський сон уночі може спри-
чинити надмірна кількість їжі на ніч, 
перетравлювання якої займає тривалий 
час. Дослухайтеся до порад фахівців: 
зробіть фрукти й овочі головною стра-
вою на вечірньому столі. Вони легко за-
своюються і сприяють міцному сну.
3. Позитивно налаштуйтеся на день.
 Деякі люди сприймають понят-
тя «розпорядок» як синонім до слова 
«нудний». Але насправді все не так. 
Проста послідовність дій після пробу-
дження визначає правильний напря-
мок і підвищує організованість. Розпо-
рядок може охоплювати підйом, заряд-
ку, душ і сніданок. Ті, хто звик почи-
нати ранок у спокійному темпі, можуть 
приділити час ранковому читанню або 
розгадуванню кросвордів. Головне — 
робити все, що допоможе позитивно на-
лаштуватися на новий день.
4. Ранкова зарядка — тонус на весь 
день.
 Фізичні вправи можуть бути різно-
манітними. Ніхто не вимагає, аби вран-
ці ви прямували у спортзал. Можна зро-
бити пробіжку, попрацювати в саду або 
просто погуляти на свіжому повітрі. Не-
важливо, з яких вправ ви вирішили по-
чати свій день. Головне — виконувати 
їх енергійно й активно. Зарядка покра-
щує нічний сон і сприяє легкому про-
будженню. Крім того, вона підвищує 
тонус організму впродовж дня.
5. Не втомлені — не йдіть... до ліжка.
 Як часто ми вирушаємо в ліжко 
тільки тому, що вже пізно і пора ля-
гати спати? А це не зовсім правильно. 
Відтак доводиться лежати, переверта-
тися, намагаючись заснути, але сон не 
йде. Слухайте своє тіло, радять лікарі. 
Якщо вже пізно, але спати не хочеться, 
займіться чимось, що допоможе розсла-
битися. Почитайте книгу, сплануйте 
наступний день, послухайте заспокій-
ливу музику. Коли очі почнуть заплю-
щуватися, лягайте в ліжко. Глибокий 
сон дуже важливий для легкого про-
будження і позитивного настрою, що, в 
свою чергу, підвищує енергійність уп-
родовж дня. ■

■

Мирослава КРУК

 До свіжих овочів і фрук-
тів ще далеко, а минулоріч-
ні за зиму «вивітрили» біль-
шу частину корисних речо-
вин. Чим компенсувати вес-
няний брак вітамінів? Варто 
упорядкувати власний ра-
ціон, і тоді більшість необ-
хідних корисних мікроеле-
ментів надходитимуть до ор-
ганізму вчасно.
 Рослинна олія. Вона є чу-
довим джерелом вітаміну Е, 
головного борця з ранніми 
зморшками і серцево-судин-
ними захворюваннями. В олії 
багато лінолевої кислоти, яка 
бере активну участь у про-
філактиці серцевих недуг і 
захворювань судинної систе-
ми, знижує рівень холестери-
ну в крові, покращує роботу 
мозку.
 Додавайте олію до сала-
ту з моркви, червоного пер-
цю і капусти. Пам’ятайте: 
щоб засвоїти вітамін А, яким 
багаті всі червоні й помаран-
чеві овочі та фрукти, організ-
му потрібні жири. Так що без 
олії не обійтися!
 Морква. Цей помаранче-
вий коренеплід містить ба-
гато вітаміну А, який важ-
ливий не лише для гострого 
зору, а й для здоров’я шкіри 
і слизових оболонок. Морк-
ва покращує пам’ять. Вчені 
знайшли в ній особливі ре-
човини, які знижують ризик 
старечої деменції.
 Дієтологи стверджують, 
що бета-каротин ефектив-
ніше засвоюється з подріб-
нених овочів. Тож краще 
нарізати (натерти) овоч для 
салату,полити олією. А та-
кож додати (незасмаженою) 
до супу. 
 Капуста. Дехто помилко-
во вважає, що найпотужні-
шим джерелом вітаміну С є 
лимони, апельсини і чорна 

смородина. Натомість навес-
ні одним з найкращих дже-
рел аскорбінової кислоти 
стає капуста. У капустяному 
листі багато клітковини, яка 
виводить з організму нако-
пичені шлаки і дає відчуття 
ситості без зайвих калорій. 
До того ж у капусті є речови-
ни, які нормалізують обмін-
ні процеси. Саме тому дієто-
логи радять доповнювати обі-
ди і вечері капустяним сала-
том.
 Зверніть особливу ува-
гу на квашену капусту. Бак-
терії, які утворюються при 
сквашуванні, є природними 
консервантами і не дають ас-

корбінці руйнуватися. Тому 
за кількістю вітаміну С ква-
шена капуста часом перевер-
шує свіжу. Особливо ту, що 
пролежала всю зиму.
 Яйця. Вітамін D, який 
міститься в цьому продук-
ті, дуже важливий для ор-
ганізму. Як відомо, найкра-
щий спосіб отримати соняч-
ний вітамін — позасмагати 
на пляжі або хоча б у солярії. 
Але до пляжного сезону ще 
далеко, а зловживати штуч-
ною засмагою не варто. Так 
що доведеться пошукати аль-
тернативні джерела вітаміну 
D. Яєчні жовтки — серед них! 
Вони надзвичайно багаті на 

вітаміни. Насамперед у жовт-
ках вдосталь вітамінів А і Е.
 Не варто побоюватися, 
що вживання яєць призведе 
до підвищення рівня холесте-
рину в крові. Крім холестери-
ну, в яйцях міститься леци-
тин, який захищає судини 
від атеросклерозу. Причо-
му лецитину в яєчних жов-
тках у сім разів більше, ніж 
холестерину. Так що п’ять 
яєць на тиждень аж ніяк не 
зашкодять організму. Най-
краще споживати яйця, зва-
рені нам’яко. Смажені, та ще 
й з беконом (салом), якраз-
таки можуть провокувати ут-
ворення атеросклеротичних 
бляшок на стінках судин. 
 Зелень. Прянощі й зе-
лень містять багато ефірних 
олій — саме їм трави завдя-
чують своїм ароматом. Ці олії 
— певною мірою натураль-
ні антибіотики, які в міжсе-
зоння захищають організм 
від застуди. Зелень має соко-
гінний ефект, активує діяль-
ність жовчного міхура і під-
шлункової залози. Тому зе-
лена цибуля або петрушка 
допоможуть запобігти від-
чуттю важкості у шлунку 
після щедрого обіду.
 Фахівці радять не різа-
ти зелень, а... рвати руками. 
Вважають, що при контак-
ті зелені з металевим лезом 
ножа руйнується велика час-
тина вітаміну С, якого в зеле-
них овочах чимало. ■

Мирослава КРУК

 Щоб попередити складне захво-
рювання, часом варто зважати на важ-
ливі правила. Лікарі-онкологи нагаду-
ють деякі з них.
 Правило перше. Кожна жінка, 
старша 40 років, повинна раз на рік 
(або як мінімум раз на два роки) ро-
бити мамографію. Якщо у жінки мати, 
сестра або донька хворіли на рак гру-
дей, це автоматично підвищує її ризик 
і, можливо, щорічну мамографію у та-
кому разі їй слід почати раніше, ніж із 
40 років.
 Правило друге. Рак шийки мат-
ки розвивається тільки при наявності 
в організмі вірусу папіломи людини. 
Тому деякі програми скринінгу опи-
раються на ВПЛ-тест, і якщо він нега-
тивний, то жінка може не хвилювати-
ся наступні 3-5 років. 
 Якщо ж ВПЛ є, то роблять цитоло-
гічний тест на зміни клітин шийки мат-
ки.
 Узагалі, рак шийки матки розви-

вається дуже повільно, протягом при-
близно 5-10 років. Тому скринінг ре-
комендується проводити максимум 
один раз на три роки. Починати опти-
мально в 25-30 років.
 Правило третє. Кожен, хто має 
вік понад 50 років, має щороку роби-
ти скринінг на колоректальний рак. На-
самперед ідеться про кількісний іму-
нохімічний тест на приховану кров у 
калі. Якщо він виявився позитивним, 
наступний етап — діагностика. Як пра-
вило, це колоноскопія.
 Правило четверте. Усім курцям 
потрібно щорічно робити комп’ютерну 
томографію низької дози. Саме вона, 
а не рентген, є більш інформативним 
методом діагностики, наголошують 
фахівці.
 В одному з національних амери-
канських досліджень брало участь 
понад 53 тисячі курців. Одним ро-
били звичайний рентген, іншим — 
комп’ютерну томографію низької 
дози опромінення. Дослідження по-
чали в 2002 році, а в 2009 припинили, 

тому що продовжувати було б неетич-
но: виявилося, що КТ низької дози на 
20% краща, ніж рентген, зменшує за-
хворюваність і смертність від раку ле-
гень.
 Правило п’яте. Профілактичну 
діагностику захворювання на рак шкі-

ри теж варто здійснювати регулярно. 
Оптимально — щорічно: раз на рік 
приходити до дерматолога, який ре-
тельно огляне родимки на всій повер-
хні тіла. Якщо будуть виявлені небез-
печні родимки, їх можна видалити — 
тільки у дуже хорошого фахівця. ■

ВАЖЛИВО

Ретельна діагностика й увага до себе
П’ять правил, які зменшать ризик захворіти на рак

■

Вчасний візит до лікаря — неодмінне правило профілактики 
серйозних захворювань.
Фото з сайта Sunny7.

❙
❙
❙

НА ЧАСІ

Люстерко каже: щось не так...
Правильно сформований раціон допоможе компенсувати 
весняну нестачу вітамінів

■ ДО РЕЧІ

 Нестача вітамінів, або гіповіта-
міноз, позначається на зовнішності 
не найкращим чином. Погляньте в 
дзеркало! Вам не зовсім подобаєть-
ся те, що ви там бачите? Може, слід 
скорегувати власне меню? Лам-
ке волосся свідчить про нестачу ві-
тамінів групи В. Ранні зморщки — 
про брак вітамінів А, С і Е. Заїди в 
куточках рота — про дефіцит ві-
таміну А. Тьмяний колір обличчя? 
Отже, варто звернути увагу на ас-
корбінку і залізо. Шкіра лущиться, 
виглядає подразненою? Це означає, 
що вам потрібні вітамін Е і ненаси-
чені жирні кислоти. Занадто жир-
на шкіра, прищі свідчать про неста-
чу вітамінів групи В, особливо ри-
бофлавіну. Суха шкіра свідчить про 
нестачу вітамінів А і Е.

■

ВАРТО ЗНАТИ

Як не втратити вітаміни
 — Зберігайте овочі в прохолодному і темному місці.
 — Квашену капусту, солоні помідори, огірки та яблука тримайте в розсолі.
 — Подрібнюйте овочі безпосередньо перед тим, як покласти їх у каструлю 
або (якщо йдеться про салати) — перед подачею на стіл.
 — Зведіть час приготування страв до мінімуму. Наприклад, борщ можна 
вимкнути, дещо не доваривши, накрити каструлю кришкою і почекати, поки 
він дійде (при температурі, що нижча точки кипіння, вітамінів у ньому збере-
жеться вдвічі більше).
 — Розморожуйте м’ясо і рибу в холодильнику, але в жодному разі не у воді.
 — Готуйте продукти на пару і запікайте на решітці.

■

Наше самопочуття і зовнішній вигляд цілком залежать від якості 
харчування.
Фото з сайта Ecology.md.

❙
❙
❙
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У тенетах секретностi
 У серединi шiстдесятих рокiв 
я працював кореспондентом рес-
публiканської молодiжної газети 
«Комсомольское знамя». 14 сiч-
ня 1966 року, згiдно з редакцiй-
ним графiком, менi випало бути 
черговим по номеру. О 22.30, 
згiдно з тим-таки графiком, я мав 
пiдписати завтрашнiй номер га-
зети, аж раптом надiйшло повi-
домлення РАТАУ: номер не пiд-
писувати, очiкується червоний 
спецматерiал вiд ТАРС.
 Червоний — означає уря-
довий, а отже, щось на першiй 
шпальтi доведеться перебира-
ти, а це означає, що всю нiч тре-
ба сидiти в друкарнi, читати й пе-
речитувати урядовий матерiал, 
аби, не доведи Боже, не ввiрва-
лася помилка — граматична, а 
то й гiрше — змiстовна.
 Близько дванадцятої редак-
цiйний телетайп простукав повi-
домлення вiд найвищого керiв-
ництва СРСР про смерть головно-
го конструктора космiчних апа-
ратiв, двiчi Героя соцiалiстичної 
працi академiка Сергiя Павло-
вича Корольова. І ми, тi, хто був 
того вечора в друкарнi, першими 
довiдалися про того, хто вiд за-
пускiв перших супутникiв Зем-
лi й до польотiв перших космо-
навтiв ховався пiд гордим, але 
засекреченим iм’ям головного 
конструктора.
 Нижче урядового некроло-
га йшла коротка бiографiя ака-
демiка, з якої мало що можна 
було зрозумiти. З цього не вар-
то було дивуватися: за тих часiв 
усе, що стосувалося вiйськово-
промислового комплексу i ра-
кетно-космiчної галузi, було на-
глухо засекречено: заводи iмену-
вали «поштовими скриньками», 
конструкторськi бюро (КБ) зако-
довували п’ятизначними цифра-
ми або нейтральними назвами — 
«Пiвденне», «Фотон», «Квазар», 
а про людей, якi там працювали, 
взагалi нiчого не було чути. Тому 
й вийшла така куценька бiогра-
фiя в такої неординарної люди-
ни, як головний конструктор 
космiчних апаратiв. Єдине, що 
впадало у вiчi, бо не несло жод-
них секретiв, оце коротке речен-
ня: «У 1924-1926 рр. тов. Коро-
льов С. П. навчався у Київсько-
му полiтехнiчному iнститутi».
 Несподiване вiдкриття того, 
що така людина навчалася в 
Києвi й має, очевидно, українсь-
ке корiння, лишило мене спо-
кою, одразу виникло бажання 
написати про це. Але спершу тре-
ба було зiбрати матерiал, i я пря-
мую до Київського полiтехнiчно-
го iнституту.
 Розшукав архiв, заповнив 
формуляр, i тим не на жарт на-
лякав працiвникiв архiву: «Данi 
про особу, яка вас цiкавить, зберi-
гаються у спецiальному сховищi 
— спецхранi. І майте на увазi: анi 
ректор, анi мiнiстр не змусять 
нас витягти звiдти жодної оди-
ницi зберiгання».
 У мене опустилися руки, 
аж раптом iнша жiнка з архiву 
каже: «Тут уже приходив лiтнiй 
чоловiк, вiдрекомендувався од-
нокурсником академiка Король-
ова. Зв’яжiться з ним, може, вiн 
чимось допоможе».
 І замiсть даних про студента 
Сергiя Корольова отримую данi 
про нiбито його однокурсника 
Леопольда Ковача.
 Вiн радо зустрiв мене, i вже 
початок розмови розвiяв усi сум-
нiви щодо того, чи навчався вiн 
разом iз Корольовим: «У класних 
журналах Сергiй iшов одразу за 
мною. Взагалi у нас була дуже 
потужна лiтера «К» — Карацу-

ба, Ковач, Корольов, Красовсь-
кий... Карацуба згодом став виз-
начним конструктором безмотор-
них лiтакiв (планерiв), Корольов 
— головним конструктором кос-
мiчної технiки, Красовський — 
маршалом авiацiї. Чого не скажу 
про себе: все життя пропрацював 
iнженером-механiком на заводi 
«Будшляхмаш» у Києвi, звiдти 
вийшов на пенсiю».
 ■ Назвiть, будь ласка, викла-
дачiв, якi навчали Сергiя Коро-
льова.
 — Душа Сергiя тяжiла не до 
догматикiв, якi формально на-
читували свої предмети, наба-
гато привабливiшими вигляда-
ли справжнi майстри вузiвської 
педагогiки — талановитi, блис-
кучi ерудити, подвижники своєї 
справи, до того ж шанувальни-
ки тонкого гумору. Саме такими 
були викладачi кафедри електро-
устаткування промислових пiд-
приємств Вiктор Леонтiйович 
Іносов та Леонiд Олександрович 
Радченко. Обожнював Сергiй i 
тодiшнього ректора Вiкторiана 
Флорiановича Боброва, а коли 
той не спромiгся вiдкрити в КПІ 
авiацiйне вiддiлення, розчаро-
ваний Сергiй рiзко змiнив своє 
ставлення до нього.
 ■ Чи не тому Сергiй провчив-
ся в КПІ лише два роки?
 — Так, саме тому, адже, всту-
паючи на механiчний факультет, 
Сергiй був упевнений у тому, що 
за два роки, як i обiцяли, вiдкри-
ють авiацiйне вiддiлення. Але 
цього не сталося, i Сергiй перевiв-
ся на вечiрнє вiддiлення МВТУ 
iм. Баумана в Москвi. Паралель-
но закiнчив школу льотчикiв-
планеристiв i вже тодi зажив сла-
ви здiбного авiаконструктора.
 ■ А як вiн прийшов до космiч-
ної технiки?
 — Ще навчаючись у КПІ, Сер-
гiй створив планер СК-3, у МВТУ 
— двомiсний лiтак СК-4 (СК, зро-
зумiло, Сергiй Корольов), його 
роботи привернули увагу авiа-
конструктора Андрiя Туполє-
ва, але поворотним у космiчнiй 
бiографiї Сергiя став рiк 1931-
й, коли вiдбулася його зустрiч з 
ентузiастом розробки ракетних 
двигунiв Фрiдрiхом Цандером. 
Удвох iз Сергiєм вони створюють 
громадську органiзацiю — Групу 
вивчення реактивного руху, яка 
вже через рiк стала державною 
науково-конструкторською ла-
бораторiєю з розробки ракетних 
лiтальних апаратiв.
 Коли ми прощалися, одно-
курсник Корольова сказав: «У 
Києвi, на вулицi Костьольнiй, 
живе тьотя Люба — молодша сес-
тра матерi Сергiя. Раджу вам по-
бувати i в неї, почуєте багато цi-
кавого».

Про племiнника — з любов’ю
 Любов Миколаївна Моска-
ленко ще не вiдiйшла вiд сумної 
звiстки, яка буквально приго-
ломшила її, i тому була рада на-
годi розповiсти про племiнника, 
тим паче що власних дiтей вона 
не мала: «Коли Серьожа жив у 
мене, в Києвi було неспокiйно — 
вечорами та вночi чулися пострi-
ли, лунали зойки про допомогу. 
Я вам не можу передати, як ми з 
чоловiком хвилювалися за ньо-
го. А вiн нiби й не чув тих пост-
рiлiв — весь у книжках, розра-
хунках, кресленнях...
 У мiстi сутужно було з усiм, 
хлiб, дрова, гас, навiть сiль i сiр-
ники — все треба було дiставати. 
І знаєте, вiд чого вiн нiяковiв? 
Йому незручно було їсти наше, 
вiн до цього не звик i буквально 
страждав. Але вихiд було знайде-
но: вiн влаштувався в друкарню, 

зранку розносив газети по мiсту 
i так заробляв вiсiм карбованцiв. 
На харчi вистачало.
 ■ Що найбiльше запам’я-
талося вам iз тих часiв, коли Сер-
гiй жив у вас?
 — Якраз навпроти заво-
ду «Бiльшовик», там, де зараз 
комбiнат преси, у двадцятих 
роках розташовувалося льотне 
поле Товариства авiацiї та повiт-
роплавання. Одного разу Сергiй 
буквально влетiв у дiм, вiн весь 
iскрився радiстю: «Тьотю, дядю, 
я сьогоднi пiднiмаю в повiтря 
планер, який побудував власни-
ми руками. Ходiмте зi мною, вам 
буде цiкаво...»
 Двi години вiз нас трамвай за 
межi мiста. Дiсталися льотного 
поля, а людей там — сила-силен-
на. Аж от i Сергiй з’являється в 
оточеннi молодi, займає мiсце в 
кабiнi. Хлопцi притримують хвiст 
планера, розтягують амортизато-
ри. І раптом команда: «Пiшов!»

 Тiєї ж митi планер слухняно 
вiдiрвався вiд землi. І тут же всi, 
хто був на льотному полi, привiт-
но замахали руками, а потiм по-
чали бiгти за планером. Усi щось 
вигукували, розмахували пра-
порцями, та Сергiй не помiчав 
цього, вiн набирав висоту...
 Розповiдей Любовi Мико-
лаївни та Леопольда Вiкентiйо-
вича було досить, аби вiдтворити 
київський (а якщо ширше — ук-
раїнський) перiод життя нашо-
го славетного земляка: докумен-
тальний нарис «Сергей Коро-
лев: от Києва до Байконура» був 
надрукований у газетi «Комсо-
мольское знамя», а в українсько-
му варiантi побачив свiт у газетi 
«Вечiрнiй Київ», яка тодi виходи-
ла мало не мiльйонним тиражем i 
мала величезний вплив на киян.
 Журналiст не письменник, 
вiн не вiльний у доборi тем: треба 
писати про те, що «забито» у пла-
нах вiддiлу та редакцiї, виконува-
ти доручення керiвництва тощо. І 
я писав про здобутки хлiборобiв, 
рекорди металургiв i шахтарiв, i 
поступово тема Сергiя Корольова 
вiдiйшла на заднiй план.

Увiчнений у Києвi
 Аж раптом — запрошення 
на колегiю управлiння культу-
ри Київського мiськвиконкому, 
яке здивувало мене, адже про 
проблеми культури я не писав. 
Та все ж пiшов i не пошкодував: 
побачив багато знаних у Києвi та 
в Українi письменникiв, худож-
никiв, композиторiв, акторiв, 
науковцiв. Вiдкрив колегiю на-
чальник управлiння культу-
ри Володимир Валер’янович Бi-
лоус: «Щойно вийшла постано-
ва уряду про увiчнення пам’ятi 
академiка Корольова в Києвi, 
зокрема його iм’я присвоєно за-
воду «Радiоприлад», великому 

проспекту на Микiльськiй Бор-
щагiвцi.
 У розвиток цiєї постанови уп-
равлiння культури, враховуючи 
публiкацiї в пресi (подивився в 
мiй бiк) i побажання киян, вийш-
ло з пропозицiєю про встановлен-
ня меморiальної дошки на голо-
вному корпусi Київського полi-
технiчного iнституту, де починав 
свiй шлях академiк Корольов».
 Цю пропозицiю ухвалили на-
вiть без обговорення: заступник 
Бiлоуса Алла Олександрiвна Лео-
нова пiднесла кожному протокол 
засiдання колегiї, всi розписали-
ся. Невдовзi скульптор Кузнецов 
та архiтектор Гнєздiлов отримали 
завдання i стали до роботи.
 Вiдкривали дошку, як i го-
диться, на День космонавтики 
— 12 квiтня 1968 року. Бiля го-
ловного корпусу КПІ зiбралося 
багато людей, приїхали й доро-
гi гостi: дочка академiка Ната-
ля Сергiївна, мати Марiя Мико-
лаївна Корольова-Баланiна (оби-
двi з Москви), тiтка Любов Мико-
лаївна Москаленко. Чимало було 
й чиновникiв вiд освiти, а висту-
пала переважно молодь, адже й 
сам Корольов у КПІ був тодi у вiцi 
17-19 рокiв. Коли ж слово нада-
ли його рiдним, нiхто не вимо-
вив жодного слова: утрьох вони 
пiдiйшли до меморiальної дош-
ки i стояли, схиливши голови. І 
тiльки Всевишньому вiдомо, що 
подумки говорили вони батьковi, 
сину, племiннику...

Пошук триває
 Вiдтодi минуло багато часу. 
На темi молодостi й студентства 
Корольова було поставлено крап-
ку, а те, що вийшло друком, за-
несено в журналiстський актив.
 Та життя розсудило iнакше. 
Поштовхом стала прес-конфе-
ренцiя на борту пароплава «Ака-

ДО ДАТИ■

Іван Драч: 
в його життя

Тридцять рокiв тому поет вiдкрив 
аудиторiю-музей Сергiя Корольова у КПІ

Анатолiй СИГАЛОВ

Сергiй Корольов, студент 
Київського полiтехнiчного 
iнституту (1924—1926 рр.).
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Вiдкриття меморiальної дошки С. П. Корольову (на задньому планi) на головному корпусi КПІ. 
Справа налiво: дочка академiка Наталя Корольова, мати Марiя Миколаївна Корольова-Баланiна, 
тiтка Любов Миколаївна Москаленко (12 квiтня 1968 року).
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демiк Вiктор Глушков», органi-
зована Укррiчфлотом i Спiлкою 
журналiстiв України для пред-
ставникiв провiдних засобiв ма-
сової iнформацiї. По закiнчен-
нi офiцiйної частини до мене 
пiшiйшов головний редактор га-
зети «Молодь України» Володи-
мир Боденчук: «Скоро вiдзна-
чатимуть ювiлей Бориса Пато-
на. Знаючи вашу схильнiсть до 
пошукової тематики, замовляю 
розгорнутий матерiал про ювiля-
ра. Першу шпальту гарантую».
 Борис Патон — це також КПІ, 
тут вiн народився, жив разом iз 
родиною, тут викладав Євген Ос-
карович, його батько, а в червнi 
1941-го Борис закiнчив столич-
ний полiтехнiчний iнститут.
 І я знову у вузiвському ар-
хiвi. Матерiалiв про Патона ви-
явилося досить багато. І тодi, 
пам’ятаючи тi роки, коли про iн-
шого академiка тут неможливо 
було витягти жодного клаптика, 
я несмiливо запитав:
 — А матерiали на академiка 
Корольова я мiг би замовити?
 — Будь ласка, — кажуть 
менi, — i за десять хвилин кла-
дуть теку, в якiй не бiльше деся-
ти аркушiв. Але ж яких!

 Ось власноручна заява 17-рiч-
ного абiтурiєнта: «Прошу прий-
няти мене до КПІ. Рiк i вiсiм мi-
сяцiв працював у губвiддiлi То-
вариства авiацiї та повiтропла-
вання. Мною сконструйований 
безмоторний лiтак «СК №5». 
Проект i креслення пiсля пере-
вiрки всiх розрахункiв визнанi 
придатними для побудови i на-
правленi до Центрального вiддi-
лу в Харковi. В силу вищевикла-
деного прошу надати можливiсть 
продовжити мою технiчну освi-
ту. С. Корольов. 1 серпня 1924 
року».
 Коротка заява, коротка й 
бiографiя: «Народився в Жито-
мирi. За старим стилем напри-
кiнцi 1906-го, за новим — на по-
чатку 1907 року. Потiм переїхав 
до бабусi в Нiжин, звiдти до Оде-
си. Батько — Павло Якович Ко-
рольов — викладач чоловiчої гiм-
назiї, мати — Марiя Миколаївна 
Москаленко — закiнчила Вищi 
жiночi курси, також викладач. У 

поточному роцi закiнчив Першу 
будiвельну профшколу в Одесi, 
але всi необхiднi знання з ви-
щої математики i спецiального 
повiтроплавання одержав само-
стiйно, користуючись покажчи-
ком лiтератури спецiалiстiв тех-
нiчної секцiї Товариства авiацiї 
i повiтроплавання».
 Було там i найдорожче, 
що оцiнить будь-який дослiд-
ник, — свiтлина Корольова тiєї 
пори.
 Випереджаючи подiї, зазна-
чу: статтю про Бориса Патона, 
як i було обiцяно, надрукували 
на першiй шпальтi «Молодi Ук-
раїни», а нарис про Сергiя Ко-
рольова (розширений i доповне-
ний) вийшов у журналi «Днiп-
ро». Зазначу також, що свiтли-
ну юного Корольова i короткий 
коментар до нього передрукував 
англiйською журнал «Спейс» 
(«Космос»), що його видає аме-
риканське космiчне агентство 
НАСА, повний же передрук iз 
журналу «Днiпро» здiйснила ба-
гатотиражна газета КПІ «За iн-
женерно-технiчнi кадри». Коли 
я довiдався про це, одразу ви-
никло бажання мати в себе бо-
дай кiлька примiрникiв газети.

Увiчнений у КПІ
 Коли прийшов до редакцiї, 
спiвробiтник газети каже:
 — З вами хочуть зустрiтися 
двоє викладачiв, у них виникли 
якiсь запитання.
 Невдовзi вони з’явилися, 
знайомимося: Станiслав Тимчен-
ко, викладач кафедри фiлософiї. 
В’ячеслав Ігнатенко, викладач 
вiйськової кафедри.
 — У своєму нарисi, — каже 
Станiслав Тимченко, — ви подає-
те багато цiкавих подробиць: на-
водите iм’я ректора i деканiв тiєї 
пори, наводите i склад бригади, з 
якою студент Корольов будував 
лiтак «КПІ» — Скрижинський, 
Амбольд, Карацуба, Яковчук. 
Тепер по сутi: єдиним профiль-
ним предметом для Корольова в 
той час була «Теорiя i практика 
повiтроправання». Погортайте 
свої записники, чи не скажете 
нам, в якiй аудиторiї цей пред-
мет викладали?
 — Я назву вам її, навiть не 

дивлячись у записники: №249.
 Тiєї ж митi ми втрьох, зро-
зумiвши один одного, побiгли до 
головного навчального корпусу. 
Вискочили на другий поверх, у 
просторих коридорах розшукали 
дверi, на яких висiла табличка, 
— 249. Кiмната була зачинена. 
Залишивши мене бiля дверей, 
Тимченко та Ігнатенко побiгли 
розшукувати коменданта. За пiв-
години вiн прийшов i категорич-
но заявив:
 — Стороннiм особам вхiд до 
цiєї кiмнату суворо забороне-
ний.
 — Я викладач вiйськової ка-
федри, — озвався Ігнатенко, — 
i несу повну вiдповiдальнiсть за 
себе i двох людей, що зi мною.
 Це подiяло. Комендант вiд-
чинив дверi, ми ввiйшли 
до кiмнати i побачили... 
склад пожежного реманен-
ту — вогнегасники, вiд-
ра, ящики з пiском, кас-
ки, брезентовi роби... Ко-
мендант так i не зрозумiв, 
для чого знадобилася ця 
кiмната, в якiй так зручно 
зберiгався пожреманент.
 Далi ми зустрiлися з де-
каном механiко-машино-

будiвного факультету Миколою 
Можаровським, широким сту-
дентським активом. Ідею створи-
ти в КПІ аудиторiю Сергiя Коро-
льова всi зустрiли беззастережно 
та одноголосно. Схвально поста-
вилися до цього i в ректоратi, од-
разу заснувавши кiлька «король-
овських» iменних стипендiй для 
вiдмiнникiв.
 І робота закипiла. Пожежний 
реманент було перенесено в iнше 
примiщення, старшокурсники, 
якi вже працювали у студентсь-
ких будiвельних загонах i набули 
потрiбної квалiфiкацiї, вiдремон-
тували геть усе — пiдлогу, стелю, 
стiни, пофарбували вiкна й дверi, i 
скоро аудиторiя набула, сказати б, 
академiчного вигляду. Розшука-
ли навiть парту двадцятих рокiв, 
за якою, ймовiрно, мiг сидiти сту-
дент Сергiй Корольов, розшукали 
й пiдручники того часу.
 Але ж аудиторiю треба було 
чимось прикрасити. Інiцiатив-
на група розiслала листи до всiх, 

хто знав Корольова, працював iз 
ним. І люди, iмена яких вiдомi 
всiй країнi, вiдгукнулися охоче. 
Збiльшенi в кiлька разiв, узятi 
в рамки, цi вiдгуки прикрасили 
аудиторiю:
 Наталiя Сергiївна Корольова, 
дочка академiка:
 «Тато завжди залюбки згаду-
вав студентськi роки, i лише спе-
цифiка роботи не дозволяла йому 
приїхати в милий його серцю 
Київ, пройтися понад Днiпром, 
зустрiтися з викладачами та сту-
дентами КПІ. Проте в останнi мi-
сяцi життя вiн просив мене пе-
редати вам зворушливi символи 
його студентської юностi — гото-
вальню, логарифмiчну лiнiйку, 
креслення планера «СК №5» i лi-
така «СК-4», що я iз задоволен-

ням виконую».
 Георгiй Тимофiйович Бере-
говий, льотчик-космонавт СРСР 
вiд України, двiчi Герой Радянсь-
кого Союзу:
 «Сергiй Павлович краще за 
всiх знав, що освоєння космiчно-
го простору потребує значних ка-
пiталовкладень, але саме вiд ньо-
го ми почули вислiв «рентабель-
ний космос»: Корольов не раз 
пiдкреслював, що космiчнi до-
слiдження стануть у пригодi лю-
дям, цiлком окуплять себе. Не 
всi ми, сказати вiдверто, вiрили 
тодi в це. А що маємо сьогоднi? 
Ось лише один приклад: трирiч-
ну роботу численних пошукових 
геологiчних експедицiй iз борту 
орбiтальної станцiї можна вико-
нати за... десять хвилин».
 Павло Романович Попович, 
льотчик-космонавт СРСР вiд 
України, двiчi Герой Радянсько-
го Союзу:
 «Нiколи не забуду, як готу-
вався перший у свiтi груповий 
полiт. Сергiй Павлович прискiп-
ливо оглядає корабель, на яко-
му ми з Андрiяном Нiколаєвим 
вирушимо у космiчну подорож. 
Перед стартом вiн звертається до 
провiдних спецiалiстiв очолюва-
ного ним КБ: «Якщо ви зробили 
швидко, але погано, всi скоро за-
будуть, що ви зробили швидко, 
зате довго пам’ятатимуть, що ви 
зробили погано. І навпаки: якщо 
ви зволiкали, але зробили добре, 
всi скоро забудуть, що ви зволi-
кали, зате довго пам’ятатимуть, 
що ви зробили добре».
 Тому всi, хто працював тодi 
разом iз головним конструкто-
ром, робили свою справу добре 
i настiльки швидко, що на всiх 
етапах освоєння космосу опиня-
лися першими у свiтi».

«Лiрик» серед «фiзикiв»
 І от, здається, все готове до 
урочистого вiдкриття аудиторiї 
Сергiя Корольова. Востаннє пе-
реглядаємо список почесної пре-
зидiї: льотчик-космонавт, двiчi 
Герой Радянського Союзу Свiтла-
на Савицька; льточик-космо-
навт, двiчi Герой Радянського 
Союзу Павло Попович iз дружи-
ною Мариною Попович — льот-
чиком, чемпiоном свiту з пара-
шутного спорту серед жiнок; рек-
тор КПІ Михайло Згуровський; 
декан механiко-машинобудiв-
ного факультету Микола Можа-
ровський; професор Олексiй Бє-
лоцький — усi, так би мовити, 
«фiзики». А де ж «лiрики»?
 І раптом спадає на думку 
блискуча iдея — запросити вi-

домого українського пое-
та Івана Драча. Чому саме 
Драч? Тому що в тi роки, як 
i в попереднi, поет був дуже 
популярний у молодiжному 
середовищi та студентсько-
му, зокрема; до нього як до 
морального камертона при-
слухалися тисячi людей на 
заходi та сходi України.
 У Спiлцi письменникiв 
нам не вагаючись дали теле-
фон поета. Вислухавши все 
уважно, Іван Федорович дав 
згоду.
 А в актовому залi 
Київського полiтехнiчного 
iнституту нiде яблуку впас-
ти. Виступають промовцi, 
говорять правильнi слова. 
Але зал, i це помiтно, не зво-
рушений, не «пiднятий». І 
раптом iз глибини залу в бiк 
сцени прямує Іван Драч. Усi 
пожвавiшили, почулися оп-
лески, схвальнi вигуки.

 І от поет на трибунi:
 — Я принiс iз собою 
збiрку поезiй «Телiжинцi», 

це село, в якому я народився. Ця 
збiрка дещо автобiографiчна, i в 
нiй є вiрш «Я вдивляюсь у своє 
життя». Але зараз, стоячи ось 
тут, перед вами, я вдивляюсь у 
його життя — в життя академi-
ка Коро льова. І що ж я бачу? Я 
бачу Житомир, я бачу Нiжин, я 
бачу Одесу, я бачу Київ...
 Про Корольова пишуть: «ви-
датний радянський учений». 
Одначе вiдкинемо недоречну 
сором’язливiсть i назвемо речi 
своїми iменами: українська зем-
ля, мати-українка подарувала 
людству видатного українського 
вченого, який першим подолав 
земне тяжiння i вивiв землян да-
леко за межi Землi...
 У супроводi студентiв i викла-
дачiв Іван Федорович опиняється 
в аудиторiї №249, дверi якої вiд-
чинено навстiж. Вiн оглядає унi-
кальнi експонати, стає бiля опо-
витої червоною стрiчкою парти 
Корольова...
 — «Я бачив зiрку на кринич-
нiм днi», — писав я колись про 
себе. Та набагато ранiше зiрку 
на криничнiм днi побачив юний 
Сергiй Корольов — коли жив у 
Житомирi, а згодом у Нiжинi. І 
значно важливiшим є те, що вiн 
побачив свою зiрку з вiкна цiєї 
аудиторiї, i зiрка та вже не поли-
шала його, вона вабила його, а 
може, й звабила... Тож, ставши 
великим ученим, вiн запустив до 
неї першi у свiтi супутники Зем-
лi, та цього виявилося замало, i 
вiн, наче парубок до нареченої, 
надiслав до неї людину. Одну, 
другу, третю...
 І глибоко символiчним ста-
ло те, що саме в актовому залi 
КПІ, де проникливо та яскраво 
виступав поет, через деякий час 
зберуться делегати установчо-
го з’їзду Народного руху Украї-
ни. Першим головою Народного 
руху з’їзд одноголосно обере Іва-
на Федоровича Драча. ■

Автограф Івана Драча автору статтi.
Фото з архiву автора.

Публiкуються вперше.

❙
❙
❙

Іван Драч оглядає експонати аудиторiї-музею Сергiя Корольова у КПІ. Пояснення дає професор Марiя Волошина (1987 рiк).❙

Я вдивляюся
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ЛІТПРОЦЕС

Час прибирати 
каміння
Чи потрібна Спілка письменників  
і хто має приймати рішення? 

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Три дні в Угорщині дивував 
глядачів піснями і танцями На-
ціональний заслужений ака-
демічний народний хор України 
імені Григорія Верьовки. Органі-
зували заходи Державне самов-
рядування українців Угорщини, 
Посольство України в Угорщині 
та Товариство української куль-
тури в Угорщині.
 Будапешт подарував артис-
там сонячні дні. Перший ві-
зит — до Посольства України 
в Угорщині, яке стало першою 
українською закордонною дип-
ломатичною установою за Неза-
лежності України. Гостей зуст-
ріла й привітала Надзвичайний 
і Повноважний Посол України 
в Угорщині Любов Непоп. Вона 
відзначила, що Угорщина була 
однією з перших, хто ви знав Не-
залежність України, продемонс-
трувавши в такий спосіб добро-
сусідський і партнерський ха-
рактер. Посол підкреслила, що 
партнерство продовжується і 
сьогодні, коли Будапешт під-
тримує Київ у протидії російсь-
кій агресії. 
 Юрій Кравченко — очіль-
ник Державного самоврядуван-
ня українців Угорщини — за-
значив, що українська громада 
за кордоном сприяє популяри-
зації України у світі, докладаю-
чи зусиль для її зміцнення і про-
цвітання. Священик українсь-
кої церкви в Угорщині отець 
Дам’ян освятив державний пра-
пор. Урочисте його підняття над 
посольством супроводжувалося 
Державним Гімном у виконан-
ні Національного заслуженого 
академічного народного хору 
України імені Григорія Верьов-
ки.
 За багаторічною традицією 
українці Угорщини зібрали-
ся на площі Тараса Шевченка у 
Будапешті, біля пам’ятника Та-
расу Шевченку для покладан-
ня квітів. «Сьогодні слова ве-
ликого Кобзаря «борітеся — по-
борете» є актуальними як ніко-
ли, підкреслила Надзвичайний 
і Повноважний Посол України 
в Угорщині Любов Непоп. На 
церемонію по кладання квітів і 
вінків з’їхалися українці з усіх 
куточків Будапешта та багать-
ох міст Угорщини, де діють міс-
цеві осередки українського са-
моврядування: Сегеда, Комаро-
ма, Варпалоти, Веспрема, Вацу, 
Мішкольця, Ніредьгази.  До 
речі, пам’ятник Тарасу Шевчен-
ку було відкрито 11 липня 2007 
року. Його автором є львівський 
скульптор Іван Микитюк.
 Розпочалася церемонія «За-
повітом» Шевченка у виконанні 
хору імені Григорія Верьовки. 
Продовжили захід керівник ук-
раїнського національного теат-
ру в Угорщині Олександра Кор-
маньош та угорський актор Ро-
берт Гараї. У їхньому виконанні 
прозвучав уривок із поеми Тара-
са Шевченка «Кавказ». Звуча-
ли «Думи мої...», «Реве та стог-
не Дніпр широкий» — аж до са-
місінького Дунаю... Та найбіль-
шою подією дня став концерт 
Національного заслуженого ака-
демічного українського народно-

го хору імені Григорія Верьов-
ки.
 Нагадаємо, Хор імені Гри-
горія Верьовки було створено в 
1943 році.
 Відтоді у його програмах — 
історичні думи, козацькі та чу-
мацькі пісні й танці, жартівливі 
хорові сценки, родинно-побуто-
ва, обрядова лірика — пісні й 
танці, виконувані на святах вро-
жаю, на весіллях, а також ко-
лядки, щедрівки.
 Відтворюють фольклор і му-
зику етнічних народів, які про-
живають в Україні. Органічни-
ми для колективу стали й оригі-
нальні композиції, в яких му-
зика, спів і танець виступають 
триєдиним компонентом. Колек-
тив об’їхав 110 країн світу. 
 Сьогодні у знаменитому хорі 
більше 150 учасників. Із них 
120 — творчий склад. Реперту-
ар хору — понад тисяча творів. 
Більше 50 років колектив очо-
лював Герой України Анатолій 
Авдієвський. Уже рік колектив 
без Маестро. Генеральним ди-
ректором та художнім керівни-
ком хору нині є народний артист 
України професор Зеновій Корі-
нець.
 Привітно зустріло Націо-
нальний заслужений академіч-
ний український народний хор 
України імені Григорія Верьов-
ки й угорське містечко Ніредьга-
за. З успіхом колектив виступив 
на сцені зали імені Золтана Кодая 
ніредьгазького університету.
 «Спеціально для цієї поїздки 
був зроблений «Чардаш» В. Мон-
ті, — каже Ігор Курилів, дирек-
тор-розпорядник Національно-
го заслуженого академічного 
українського народного хору 
імені Григорія Верьовки. — 
Тобто, в яку б країну не їхали, 
обов’язково готуємо якусь род-
зинку, щоб здивувати місцевого 
глядача, щоб у своїй інтерпрета-
ції донести те, до чого він звик, 
але, можливо, це звучатиме тро-
хи в іншому плані». 
 «Ще 500 років тому Украї-
на співала пісню «Їхав козак за 

Дунай», — розповідає Ігор Ку-
рилів. — Я вже не кажу, що й 
Бетховен використовував теми 
українських пісень, нашу твор-
чість. Наприклад квартети 6-й, 
7-й, 8-й були присвячені графу 
Розумовському. Він на той час 
працював послом в Австрії, у 
Відні, і був прекрасним віолон-
челістом. Наша пісня знана в Єв-
ропі. Ми сьогодні як ніколи по-
винні доносити її до людей, диву-
вати й утримувати своїм мистец-
твом. Це також один із внесків у 
перемогу нашої держави на сві-
товому рівні. Нації вмирають не 
від інфаркту, нації вмирають, 
коли у них забирають мову».
 «До цього концерту ми готу-
валися, як до великого свята, 
— ділиться враженнями Марія 
Станко, українка, яка вже дав-
но волею долі живе в Угорщині. 
— Для нас українська пісня — 
як порятунок. Душа відпочиває. 
Серцем линеш до рідних країв. 
Хочеться слухати й слухати. А 
яке різнобарв’я костюмів! Вра-
жають танці! Високе мистец-
тво!».
 Аплодували, голосно комен-
тували, щиро всміхалися й під-
скакували з місць, готові увій-
ти в танок на концерті члени 
угорського аматорського хору, 
любителі української пісні. Це 
угорці, які зовсім не володіють 
українською мовою, а ось пісні 
співають! Допомагає їм правиль-
но вимовляти слова й ставити на-
голоси Юдіт Софілканич, голо-
ва Самоврядування українців 
Ніредьгази, викладач українсь-
кої мови. Керівник хору Тіціа-
на Козар — надзвичайно обдаро-
вана енергійна жінка-професіо-
нал. У хорі співає сто охочих! У 
репертуарі — десять українсь-
ких пісень. Зараз вчать одинад-
цяту. 
 «Нам є чим пишатися, — 
сказав Аркадій Гупало, консул-
керівник Консульства України 
в Ніредьгазі. — Нам є що пропа-
гувати. Наша пісня не вмре, не 
загине, допоки є такі колекти-
ви». ■

Марія МОРОЗЕНКО, голова 
творчого об’єднання дитячих 
письменників СПУ

 Як часто доводиться чути: «Спілку 
письменників треба зруйнувати вщент, а 
тоді вже…» Смішні люди, думаю. Хіба 
нищівне руйнування змінить нас самих? 
Чи змінить наше ставлення одне до од-
ного? Чи навчить не легковажити словом, 
часом, як неоціненними митями власного 
життя? Думаю, що ні. І коли ми так пос-
пішно хочемо руйнувати, то це й означає, 
що збудувати не зуміємо нічого нового. 
«Руйнувати легко, стократ важче возво-
дити», — ці слова написала я досить 
давно, але по суті вони — очевидний 
факт сьогодення. Покоління руйнаторів 
— це ми з вами, мої дорогі сучасники. 
І це наш жорсткий необдумливий хід іс-
торією. А основи основ сьогодення — 
слабші та підступні, збігаючись у зграй-
ки, знищують сильних та порядних.
 Але якщо так далеко зайшла ця 
руйнація, як знищення у колах «живого 
співіснування» шляхетної еліти, то, ма-
буть, праві-таки ті люди, які безапеля-
ційно заявляють: «Спілка — це віджи-
ла система, пережиток минулого». Але 
я не думаю так. Бо усвідомлюю, що про-
стір життя — це ніщо інше, як ми самі, 
наша енергія впливу на світ, що оточує. 
Якщо Спілка письменників у сьогоден-
ні видається застарілою, очевидно, що 
забагато людей з апарату Спілки послу-
говуються у роботі застарілими метода-
ми. І це не обов’язково старші люди за 
віком. Я так багато вже чула про онов-
лення Спілки від молодих та «прогре-
сивних». Та як мовиться: «Спокуса вби-
ти дракона і натягти на себе його личи-
ну все-таки пересилює благородні моти-
ви». Молодість за паспортом не завжди 
є ознакою молодецького благородства і 
молодого запалу.
 Поза сумнівом, саме життя давно 
вже «виставило» перед Спілкою пись-
менників запит на якісні зміни. Думаю, 
початок цих позитивних змін варто шука-
ти у серцевині громадської роботи. Гро-
мадське об’єднання має свої важливі ос-
нови. Головну фундаментальну основу 
називаю так: «Прийти не за, а з чимось»: 
не взяти, а привнести. Біда ж наших гро-
мадських діячів (і то значної більшості) 
— споживацьке ставлення до «об’єкту 
впливу», коли й сама громадська діяль-
ність перетворюється на фарс. Це звич-
на вже у нездоровому суспільстві підміна 
понять. Громадська діяльність не може 
бути високою за рівнем без благородс-
тва душі людини. У чому ж виявляється 
це благородство? Думаю, що найперше 
у високій порядності й повазі до людей. 
Люди, які провадять все-таки цю непро-
сту, але напрочуд важливу в суспільстві 
громадську роботу, достойні поваги, а не 
«підставляння підніжок». Особливо те-
пер, коли балакунів у нас тьма-тьмуща, 
а до реальних конкретних справ, та ще й 
на громадських засадах, беруться оди-
ниці. У громадській діяльності ключове 
слово — громада. І очільники її мають 
це розуміти. Авторитарний стиль руй-
нує всю справу. І от, як голова творчого 
об’єднання дитячих письменників, несу 
посилену відповідальність за нашу гро-
маду. Це — єдина перевага в колективі. 
Більше нічого! Своє «я» незмінно зали-
шається за «ми, наше об’єднання».  
 Чому я думаю, що Спілка (як гро-
мадське об’єднання) є все-таки важ-
ливою для українських письменників? 
Одна з особливих рис нашого народу — 
здатність формувати кола взаємодії. І 
на тій вуличці, де три хати ведеться, все-
таки вечорниці не забаряться. Або толо-
ка збереться до справи доброї. А от, що 
поміж трьох гетьманів та не менше двох 

вигулькне — то це також правда нашо-
го буття. От і Спілка письменників нині 
схильна до «отаманщини» — верхо-
водів багато, а толку з того мало. Олена 
Опанович, досліджуючи постать Івана 
Сірка, навела у своїй праці знакові сло-
ва козацького отамана, нібито мовлені 
ним у часи страшної Руїни: «Тепер у нас 
чотири гетьмани: Самойлович, Суховій, 
Ханенко, Дорошенко, та ні від кого нічо-
го доброго нема… тільки християнсь-
ку кров проливають за гетьманство, за 
маєтності, за млини». 
 Звісно, у письменників запити свої. 
Видання книг, вручення нагород та від-
знак… Та скільки поміж тих, «прикра-
шених» медалями, саме таких, хто гово-
рить те, що мислить, і хто, як себе пре-
зентує, то так і живе? Питання, звісно, 
риторичне. 
 Від початку, коли тільки-но прий-
няла повноваження (портфель відпові-
дальності) голови ТО дитячих письмен-
ників, відразу ж почула від колег: «А Ви 
за кого?». Ні,  скоріше, я за реальні та 
конкретні зміни в статут Спілки. Вигля-
дає дивно, коли, приміром, ТО обирає 
кандидата на з’їзд (одну людину!), але і 
ту людину мають затвердити ті ж коле-
ги, які часом абсолютно не знають дитя-
чих авторів, їхніх книг чи суттєвих про-
блем і запитів. Громадська робота — це 
вільний свідомий вибір. І перше, що вби-
ває її, — оце приниження бюрократични-
ми вибриками. Це як приниження демок-
ратії загнанням «у стійло». За таких умов 
де та громадська воля?! Є вже громадсь-
ке рішення. А все інше «затвердження» 
— віджила у часі радянська система ро-
боти: «угодні чи невгодні».
 Наступне: якби навіть ми обрали всі 
гуртом людину, яка мене (голову ТО) осо-
бисто не сприймає і бачити не бажає (за 
якихось причин своїх), я прийняла б це з 
повагою. Бо я не Бог, щоб стояти вище 
громади. І позиція нашого ТО нині — по-
вага одне до одного. Роль лідера грома-
ди — не задавити власним авторитетом, 
а надихнути на спільні справи за запитом 
громадянського суспільства. Впевнена, 
що ось зараз громадську роботу відрод-
жують люди, котрі не шукають аніякого 
зиску, а хочуть бодай щось змінити у цій 
клятій системі «життя навиворіт». Це той 
час, коли війна та безперервність горя, як 
болісне відчуття гірких утрат, самі зміню-
ють різко нас. Війни між своїми в часі вій-
ни — злочин. Хто цього не розуміє, той 
уже не зміниться ніколи.     
 Звісно, змінювати простір хаосу (на 
що ми розжилися щедро в ці десятиліт-
тя) досить  важко. Руки часом опускають-
ся від «підніжок», але сили бракує, коли 
поряд немає близьких по духу людей. 
На щастя, в нас уже є спільне коло лю-
дей, відповідальних за ЗАВТРА. І в своє-
му колі громади, дитячих письменників, 
ми розуміємо: український дитячий ав-
тор (і не тільки дитячий) заслуговує на 
повагу, як і заслуговує належного поці-
нування. Саме з таких позицій ми «бра-
лись за гуж». Зараз активно проводимо 
на громадських засадах роботу з популя-
ризації сучасних авторів, їхніх імен. Цей 
рух називаємо умовно «крок назустріч». 
Це — рух до наших колег. Йдемо туди, 
де є наші книги — у бібліотеки, у школи, 
у вузи, на книжкові виставки... Крок за 
кроком розширюється простір співпра-
ці з друзями, і він тепер не такий вузень-
кий, як раніше. І відчувається нехай, що й 
ця картина досить символічна, та ми стої-
мо на полі, щедро встеленому камінням 
взаємних образ, і засукали вже рукави 
для спільної праці. Час засівати землю 
добірним зерном істинних ціннісних по-
нять, змітаючи пріч важкість образ, крив-
ди, брехні, ошуканства… Час прибирати 
каміння! n

ГАСТРОЛЬ

Від Дніпра до Дунаю 
українська пісня лунає
Хор імені Григорія Верьовки тріумфально виступив в Угорщині

■

Національний заслужений академічний український народний хор 
імені Григорія Верьовки об’їздив із виступами 110 країн.
Фото автора.
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❙
❙
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Тетяна СИДОРЕНКО

 До Ніжина, що на Чер-
нігівщині, днями при-
їздили відомий компо-
зитор Мирослав Скорик 
з Національним ансам-
блем солістів «Київсь-
ка камерата», фортепіан-
ним дуетом Оксана Рапі-
та — Мирослав Драган та 
віолончелістом Олександ-
ром Пірієвим. Цей приїзд 
в один з історичних осе-
редків Чернігівщини став 
прем’єрним для Миросла-
ва Михайловича.
 На дві години дощен-
ту наповнена концертна 
зала Педагогічного уні-
верситету забула про дріб-
не й суєтне, дисгармоній-
не й лиховісне. Звучали 
джазові п’єси автора слав-
нозвісної «Мелодії» Миро-
слава Скорика: «Приємна 
прогулянка», «Нав’язли-

вий мотив», «Візерунки», 
«Кап риз», «В народному 
сти лі». Це були звичай-
ні чари!.. Ні, надзвичайна 
геніальність, Маестро ди-
ригував колективом вишу-
каних віртуозів — провід-
них виконавців камерної 
музики в Україні.
 Мирослав Скорик да-
рував ніжинцям усе най-
краще: чотири парафрази 
джазової музики, три екс-
травагантні танці — «В іс-
пансько-мавританському 
стилі», «Сумний блюз», 
«Канкан ніби зі старої 
грамофонної плити», тво-
ри «Дзига», «В старому 
джазовому стилі». Му-
зика володарювала, роз-
кривала навстіж людсь-
кі душі й серця, дарувала 
неймовірну естетичну на-
солоду...
 Глибоко вразив публі-
ку й Олександр Пірієв — 

талановитий віолончеліст, 
переможець престижних 
конкурсів, якого ніжин-
ці до цього часу знали як 
талановитого концертно-
го ведучого (щомісяця він 
приїжджає до Ніжина з ві-
домими музичними колек-
тивами). Олександр вико-
нав «A-RI-A» та знамени-
ту «Мелодію» Мирослава 
Скорика. 
 У концерті взяли участь 
і юні ніжинці — зразковий 
хор «Сяйво» Ніжинської 
музичної школи, лауреат 
численних міжнародних 
конкурсів. Керує колек-
тивом від 1982 року Сер-
гій Голуб, директор музич-
ної школи, невтомний ен-
тузіаст і професіонал свої 
справи. Хор виконав «На-
малюй мені ніч» — відо-
му ще з минулого століття 
пісню композитора Миро-
слава Скорика. ■

Тетяна СИДОРЕНКО

Чи знаєте ви, про що найбільше шкоду-
вав Гоголь в останні роки свого життя? 
Про те, що не став монахом. Не присвя-
тив себе Богопошуку й Богослужінню, 
як хотіла його душа. Доказовими щодо 
цього є «Переписка з друзями» й «За-
повіт», — твори, в яких це бажання Ми-
коли Васильовича Гоголя звучить як до-
мінуюча тема.
Він і справді був автором багатьох ду-
ховних проповідей та молитов. Цей ас-
пект його творчості визнало спочатку 
зарубіжне літературознавство, а згодом 
й українське.
Для когось Гоголь — пророк. Для інших 
— великий пересмішник. Для третіх — 
глибокий людинознавець. І навіть агент 
царської охранки — нова монографія 
Острозького професора Петра Кралюка 
так і називається: «Таємний агент Мико-
ла Гоголь». А те, що Микола Васильович 
— християнський письменник, автор 
проповідей і молитов, звучить поки що 
для більшості евристично.

Занурення в Євангельський контекст
 Незаперечним свідченням того, що 
Гоголь успішно й талановито працював 
у жанрі проповіді, є його високодухов-
ний текст «Правило життя в світі». Для 
багатьох навіть істинних шанувальни-
ків творчості Гоголя ця праця малові-
дома. Вперше, в редакції Григорія Пет-
ровича Георгієвського, була надруко-
вана 1910 року. Українською ж мо-
вою ця проповідь вперше видрукувана 
аж у 1994 році в науково-популярному 
релігійному журналі «Ознаки часу». 
Оригінал тексту зберігається в архіві 
санкт-петербурзького відділення Інс-
титуту історії АН Росії. 
 «Правило життя в світі» — це кла-
сичний зразок християнського письма. 
За художніми ознаками це твір епісто-
лярний, задушевно-інтимний, зверне-
ний до споріднених по духу адресатів. 
Можливо, Гоголь звертається до спів-
вітчизників; можливо, навіть до всьо-
го людства; а можливо, тільки до однієї 
якоїсь людини, яка почує й зрозуміє 

письменника-проповідника.
 Текст витриманий у жанрових рам-
ках духовної церковно-літературної 
проповіді, які були популярними в ук-
раїнській бароковій літературі ХVІІ 
століття й мали своїх авторів: Лазаря 
Барановича, Іоанникія Галятовського, 
Антонія Радивиловського та інших. На-
повнене морально-етичними, завуальо-
вано дидактичними настановами, «Пра-
вило...» справляє враження твору Бого-
шукацького, містично-філософського.
 Із найпершого рядка помітне ідей-
но-тематичне занурення в книги Ново-
го Завіту, зокрема в Євангельський кон-
текст: «Початок, корінь і ствердження 
всьому є любов до Бога. Але у нас цей 
початок в кінці, і ми все, що не є в світі, 
любимо більше, ніж Бога. Любити Бога 
потрібно так, щоб все інше, крім Нього, 
вважати другорядним, а не головним, 
щоб закони Його стояли високо над всі-
ма постановами людськими. Його пора-
ди вище всіх порад. Любити Бога — оз-
начає любити Його більше, ніж батька, 
матір, дітей, дружину, чоловіка, брата 
і товариша; а ми навіть і так його не лю-
бимо, як любимо їх. Хто любить Бога, 
той уже значно більше любить і бать-
ка, і матір, і дітей, і брата, ніж той, хто 
прихильний до них більше, ніж до само-
го Бога». Такими християнськими кон-
цептами про любов земну й Божу, наба-
гато вищу, «з якою все можливе і без неї 
все неймовірно важко», і наповнений 

перший, умовно кажучи, блок «Прави-
ла життя в світі».
 Микола Гоголь розмовляє молитов-
ною мовою — мовою віри у вищий сенс 
світобудови й людської доброти. У цій 
мові відбилася та мудрість, яка не дає 
людині загинути через свій розум, що 
давно розсварив її зі світом, природою, 
навіть із самою собою: «Любов земна, 
що виходить з Божої, стала через це під-
несеною і широкою, бо вона пропонує 
нам значно більше любити ближньо-
го і брата, ніж ми любимо: вона велить 
нам не тільки надавати одну матеріаль-
ну допомогу, але і моральну підтримку, 
не тільки піклуватися про його тіло, але 
і про душу його, ображатися на нього не 
за те, що він ображає нас, але за те, що 
він вчинком цим шкодить душі своїй. 
Гріх його лежить і на нас: ми повинні 
були його навчати, виховувати».

Спершу потрібно виховати себе
 Щоб виховувати когось, треба мати 
на це моральне право. Для цього, вказує 
Гоголь-проповідник, спершу потрібно 
виховати себе. Це, звісно, важка робо-
та, а можливо, й найважча. Вона може 
тривати все життя.
 Письменник ненав’язливим тоном, 
без імперативів, демонструючи тим са-
мим свою молитовну свідомість, ра-
дить: «Виховання повинно проходити 
під впливом думок про свій обов’язок, 
у читанні тих книг, в яких змальовано 
людину, що перебуває в стані, подібно-
му до нашого, в суспільстві, званні, і в 
таких обставинах — і при цьому в безпе-
рервному порівнянні всього цього із за-
коном Христа: в чому вони не протирі-
чать Христові, то приймати, в чому не 
відповідають його законові, то відкида-
ти: бо все, що не від Бога, то не є істи-
на... Виховати іншого ми можемо тоді, 
коли досягли самі найвищої незлобли-
вості, коли ніякі обрАзи не можуть об-
разити нас». 
 Обов’язок, відповідальність, тер-
пимість — саме ці морально-етичні ка-
тегорії є художніми домінантами в дру-
гому тематичному блоці Гоголівської 
проповіді.
 Третій блок «Правила...» для чита-
чів може видатися найцікавішим з точ-
ки зору присутності в тексті ідей ско-
вородинівського вчення про смуток і 
радість людського буття. Григорій Ско-
ворода свого часу вчив людей великої 
мудрості — вміти радуватися; називав 
радість здоров’ям гармонійної душі, 
вважаючи, що «душа, вражена будь-
якою вадою, не може бути веселою».
 У «Правилі...» Миколи Гоголя чи-
таємо: «У всіх наших починаннях і 
вчинках більше всього ми повинні 

оберігати себе від одного найсильнішо-
го ворога нашого. Ворог цей — смуток. 
Смуток — це є спокуса від духу пітьми, 
якою він нападає на нас, знаючи, як 
важко з нею боротися людині. Смуток 
противний Богові. Він є наслідком того, 
що ми мало любимо його. Тому і в мо-
литвах слід просити щоденно, щоб дав 
нам Бог серце тверезе, ясний розум, 
думку світлу і відігнав би від нас дух 
смутку». 
 Як бачимо, Гоголь-проповідник ди-
виться на центротворну християнську 
категорію «радість» через антитетичну 
їй — «смуток». Поняття «смуток» Го-
голем осмислюється глибоко, в Бого-
словському ключі (все — від Бога): «Ін-
коли душевний неспокій, хвилювання, 
що схожі на смуток, бувають допущени-
ми на нас Богом, щоб випробувати нас, 
виховати наш характер. Бог намагаєть-
ся нас надоумлювати. Він хоче, щоб ми 
теж докладали зусиль для пізнання 
його волі». Погодьтеся, що це — думки 
зрілого християнина.
 У «Правилі...» Гоголь ще пише про 
душевний комфорт, точніше — про його 
відсутність у більшості людей. І вис-
ловлює при цьому найсильнішу зі сфе-
ри пророцтв думку з усіх прочитаних у 
проповіді: «Земне життя наше не може 
бути ні на хвилину спокійним, це ми по-
винні пам’ятати завжди. Тривоги слі-
дують одна за іншою... Ми покликані в 
світі не для святкування, а на бороть-
бу, святкувати перемогу ми будемо не 
на землі». 
 Так могла написати людина, яка 
витримала важкі психологічні й фізич-
ні стани, шлях до істини якої був неви-
мовно тяжким і дуже часто безрадіс-
ним. Чи не про себе, зрештою, це сказа-
но Гоголем? Тому так щиро-сповідаль-
но-повчально сприймаються наступні 
рядки тексту: «Нехай ніхто не сумує 
з приводу того, що Бог не відразу ви-
конує наші бажання; але навпаки, не-
хай буде веселішим від того духом, не-
хай молиться і діє! Тоді якраз і зростає 
наша надія. Тому що Бог, керуючись ве-
ликим змістом, дає іншому лише в кін-
ці те, що іншому — на початку».
 Закінчується проповідь традицій-
ними для цього жанру закликами-поба-
жаннями самим собі жити в радості, в 
мирі, в любові: «Все нехай буде влашто-
ване в нашому житті любов’ю до Бога. 
Нехай буде вона нашим вічним маяком. 
Блажений той, хто почав свої подвиги 
прямо з любові до Бога». Якими очи-
ма ми дивимось на Бога, такими й він 
дивиться на нас, мабуть, хотів сказати 
Гоголь-проповідник, обігравши в остан-
ніх рядках свого твору Біблійний сим-
волічний образ ока. ■

ДУХОВНІСТЬ

Правило життя у світі
Микола Гоголь писав: «...у молитвах слід просити 
щоденно, щоб дав нам Бог серце тверезе, ясний розум, 
думку світлу і відігнав би від нас дух смутку»

■

Микола Васильович Гоголь.❙

ВИСОКА НОТА

Музикою Ніжин бринить
Вечір композитора Мирослава Скорика у стилі джаз

■

Мирослав Скорик на сцені концертної зали Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Понурий, сиротливий вигляд три-
бун, який в останні роки супроводжував 
матчі в елітному дивізіоні вітчизняного 
футболу, та серйозне падіння телевізій-
них рейтингів цих поєдинків змусив на-
ших футбольних функціонерів піти на 
сміливий реорганізаційний хід. Нама-
гаючись підняти конкурентоздатність 
ЧУ, вони зменшили кількість учасни-
ків прем’єр-ліги та видозмінили ігровий 
регламент турніру. За задумом реформа-
торів, саме остання новація — в завер-
шальній її фазі — мала додати матчам 
першості більшої інтриги та видовищ-
ності. З початком другого місяця весни 
в українському елітному футболі якраз 
і мало побільшати таких матчів.
 Розділені на вузькопрофільні шіс-
тки, минулих вихідних учасники ЧУ-
2016/2017 зіграли свій перший із деся-
ти ігрових турів, iз яких буде складена 
друга частина реформованої національ-
ної першості.
 Коли впроваджували новинку, серйоз-
ні сподівання — в плані цікавості — по-
кладалися на перший, умовно чемпіонсь-
кий, секстет. Утім іще задовго до настання 
матчів другого етапу ЧУ стало зрозуміло, 
що навіть з урахуванням відсутності про-
хідних матчів проблем наприкінці сезо-
ну в «Шахтаря» зі здобуттям золотих на-
город не буде. Той, відверто кажучи, ве-
личезний гандикап, який іще до зимової 
паузи здобули підопічні Пауло Фонсеки, 
дозволяє «гірникам» без особливих нерво-
вих потрясінь як лідеру дістатися фінішу 
національної першості.
 По суті, інтригою чемпіонської гон-
ки, котра проходить за участі лише «од-
ного актора», буде дата дострокового здо-
буття донецьким клубом свого чергово-
го чемпіонства. Перемігши «Зорю», «гір-
ники» не тільки наблизили день своєї 
коронації, а й суттєво понизили градус 
«зав’язки» в боротьбі за другу «лігочем-
піонську» путівку, в якій луганчани про-
грають «Динамо» вже дев’ять пунктів.
 Під час паузи в ЧУ, пов’язаної з мат-
чами національних збірних, у столиці 
дуже активно обговорювали майбутнє 
Сергія Реброва в динамівському клубі. 
«Обговоримо питання його контракту 
після завершення першості», — наголо-

сив президент «біло-синіх» Ігор Суркіс.
 Не зрозуміти послання, зроблене 
власником клубу напередодні матчу 
проти «Олександрії», Сергій Станісла-
вович не міг. Хоча довгий час здавало-
ся, що другий у чемпіонаті візит «Дина-
мо» на стадіон «Ніка» завершиться сен-
саційною поразкою флагмана. Утім — 
пощастило. Змінити перебіг поєдинку 
на свою користь Реброву дозволило пра-
вильне кадрове рішення. Заміна Романа 
Яремчука, котрого, до слова, «біло-сині» 
взимку повернули з оренди в «Олександ-
рії», на Артема Бесєдіна стала поворот-
ним моментом у непростому для киян 
матчі, котрий у підсумку завершився 
розгромом господарів. «Заслужена пе-
ремога», — підсумував наставник дина-
мівців, у діях котрого експерти побачи-
ли тактичний розворот у бік гостроата-
кувального футболу.

 У третьому поєдинку першого сек-
стету свої претензії на місце в єврокуб-
ках демонстрував «Чорноморець». Від-
верто кажучи, гру проти безпосередньо-
го конкурента — «Олімпіка» — підопіч-
ні Олександра Бабича продемонстрували 
не надто переконливу.
 Щодо поєдинків у другій шістці, де 
турнірна інтрига крутитиметься навко-
ло імені найгіршої команди турніру, то 
тут принципову позицію в битві аутсай-
дерів зайняли «Карпати» та «Дніпро», 
для котрих отримання неприємного ти-
тулу, без сумніву, стане болісним уда-
ром по самолюбству. Обидва колективи 
боротьбу за виживання розпочали з пе-
ремог над доволі серйозними опонента-
ми, в результаті чого лідери дніпрян та 
львів’ян заслужено потрапили до числа 
кращих гравців туру. У молодому колек-
тиві «біло-синьо-блакитних» не за рока-

ми зрілою грою відзначився 18-річний 
воротар Андрій Лунін, а за «біло-зеле-
них» своє вагоме слово сказав ветеран 
українського футболу Олександр Глад-
кий, котрий після переїзду з Києва до 
Львова забиває практично в кожному 
матчі. ■

Англія
 Після вражаючої безпрограшної серії 
на домашньому стадіоні минулого тижня 
несподівано програв «Челсі» — підопіч-
ні Антоніо Конте не змогли відповісти на 
два пропущені м’ячі від «Крістал Пелас». 
Осічка «аристократів» відродила інтригу в 
боротьбі за чемпіонство — тепер «Тоттен-
хем», який iде другим, відстає від лідера 
на сiм пунктів.
 Не менш цікавим є протистояння і за 
місця у зоні Ліги чемпіонів. Один із пре-
тендентів на призову трійку — «Лівер-
пуль» — у «мерсисайдському дербі» пе-
реміг «Евертон», а інші два фаворити — 
«Арсенал» та «Манчестер Сіті» — зіграли 
між собою внічию.
 Прем’єр-ліга. 30-й тур. «Ліверпуль» 
— «Евертон» — 3:1 (Мане, 8; Коутіньйо, 
31; Орігі, 60 — Пеннігтон, 29), «Манчес-
тер Юнайтед» — «Вест Бромвіч» — 0:0, 
«Челсі» — «Крістал Пелас» — 1:2 (Фаб-
регас, 5 — Заха, 9; Бентеке, 11), «Бернлі» 
— «Тоттенхем» — 0:2, «Лестер» — «Сток 
Сіті» — 2:0, «Халл Сіті» — «Вест Хем» — 
2:1, «Уотфорд» — «Сандерленд» — 1:0, 
«Саутгемптон» — «Борнмут» — 0:0, «Су-
онсі» — «Мідлсбро» — 0:0, «Арсенал» — 
«Манчестер Сіті» — 2:2 (Уолкотт, 40; Мус-
тафі, 53 — Сане, 5; Агуеро, 42).
 Лідери: «Челсі» — 69 (29 матчів), 

«Тоттенхем» — 62 (29), «Ліверпуль» — 
59, «Манчестер Сіті» — 58 (29), «Манчес-
тер Юнайтед» — 53 (28), «Арсенал» — 51 
(28). 
 Бомбардир: Лукаку («Евертон») — 
21.

Іспанія
 У черговому турі іспанської Ла Ліги на-
падник «Гранади» Артем Кравець вкотре 
став єдиним українцем, який отримав час 
на полі. Цього разу 27-річний форвард вий-
шов у старті на матч проти іменитої «Бар-
селони», але не допоміг «червоно-білим» 
уникнути четвертої поспіль поразки.
 Невдалим вийшов тиждень і для двох 
інших команд представників національної 
збірної — «Малаги» і «Бетіса»: «анчоуси» 
поступились «Атлетико», а «біло-зелені» 
були слабшими за «Еспаньйол», щоправда, 
без участі українських легіонерів. Голкіпер 
«блакитних» Денис Бойко, який продовжує 
залишатися другим воротарем клубу, у 2017 
році ще не зіграв жодного матчу, а нападник 
севільців Роман Зозуля поки так і не отримав 
дозволу грати. 
 Прімера. 29-й тур. «Еспаньйол» — 
«Бетіс» — 2:1, «Вільярреал» — «Ейбар» — 
2:3, «Осасуна» — «Атлетик» — 1:2, «Реал 
Сосьєдад» — «Леганес» — 1:1, «Мала-
га» — «Атлетико» — 0:2 (Коке, 26; Філіпе 
Луїс, 74), «Севілья» — «Спортинг» — 0:0, 
«Реал Мадрид» — «Алавес» — 3:0 (Бен-

зема, 31; Іско, 85; Начо, 88), «Валенсія» — 
«Депортіво» — 3:0, «Гранада» — «Бар-
селона» — 1:4 (Бога, 50 — Суарес, 44; Ал-
касер, 64; Соньє, 83 (у свої ворота); Неймар, 
90+1; Кравець («Г») — до 55 хв.). 
 Лідери: «Реал Мадрид» — 68 (28 мат-
чів), «Барселона» — 66, «Атлетико», «Севі-
лья» — 58, «Реал Сосьєдад» — 49, «Віль-
ярреал» — 48. 
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 
25.

Італія
 У центральному матчі 30-го туру третя 
команда нинішньої першості — «Наполі» 
— мала змогу трохи скоротити відставання 
від лідера — туринського «Ювентуса». Од-
нак переграти «стару сеньйору» підопічним 
Мауріціо Саррі не вдалося: підсумок поє-
динку — нічия, яка, з турнірної точки зору, 
влаштовує лише чемпіона.
 Головним же героєм уїк-енду в Серії А 
став екс-гравець харківського «Металіста» 
Алехандро Гомес, «хет-трик» якого допоміг 
«Аталанті» розгромити «Дженоа».
 Серія А. 30-й тур. «Сассуоло» — «Ла-
ціо» — 1:2 (Берарді, 26 (пен.) — Іммобіле, 
42; Пеллегріні, 84 (у свої ворота)), «Рома» 
— «Емполі» — 2:0 (Джеко, 12, 56), «Торі-
но» — «Удінезе» — 2:2, «К’єво» — «Кро-
тоне» — 1:2, «Палермо» — «Кальярі» — 
1:3, «Фіорентина» — «Болонья» — 1:0, 
«Дженоа» — «Аталанта» — 0:5, «Песка-

ра» — «Мілан» — 1:1, «Наполі» — «Ювен-
тус» — 1:1 (Гамшик, 60 — Хедіра, 7).
 Лідери: «Ювентус» — 74, «Рома» — 
68, «Наполі» — 64, «Лаціо» — 60, «Аталан-
та» — 58, «Інтер» — 55 (29 матчів).
 Бомбардири: Белотті («Торіно»), Дже-
ко («Рома») — 23. 

Німеччина
 Як і в українських легіонерів Прімери, не 
надто вдалим був минулий тиждень для на-
ших «збірників» у Бундеслізі — на поле ви-
ходив лише захисник «Дармштадта» Артем 
Федецький, та й той відіграв тільки стартові 
22 хвилини у провальному поєдинку з «РБ 
Лейпциг».
 Натомість по одному заліковому балу 
здобули «Шальке» Євгена Коноплянки та 
«Байєр» Владлена Юрченка. Але українці 
цього разу залишились на лавці запасних.
 Перша Бундесліга. 26-й тур. «Гер-
та» — «Хоффенхайм» — 1:3, «Баварія» 
— «Аугсбург» — 6:0 (Левандовський, 17, 
55, 79; Мюллер, 37, 81; Тьяго Алькантара, 
62), «Шальке — «Боруссія» (Д) — 1:1 (Ке-
рер, 77 — Обамейянг, 53), «Гамбург» — 
«Кельн» — 2:1, «РБ Лейпциг» — «Дарм-
штадт» — 4:0 (Кейта, 13, 81; Форсберг, 67; 
Орбан, 79; Федецький («Д») — до 22 хв.), 
«Фрайбург» — «Вердер» — 2:5, «Айнт-
рахт» — «Боруссія» (М) — 0:0, «Інголь-
штадт» — «Майнц» — 2:1, «Байєр» — 
«Вольфсбург» — 3:3.

 Лідери: «Баварія» — 65, «РБ Лейпциг» 
— 52, «Хоффенхайм» — 48, «Боруссія» (Д) 
— 47, «Герта» — 40, «Кельн» — 37. 
 Бомбардири: Левандовський («Ба-
варія»), Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 24. 

Франція
 У Франції минулого уїк-енду розіграли 
другий трофей сезону — до перемоги у Су-
перкубку новий тренер «ПСЖ» Унаї Емері 
додав звитягу в Кубку ліги. Суперника по фі-
налу — «Монако» — парижани розгромили 
несподівано легко. А головною зіркою поє-
динку став уругваєць Едісон Кавані, котрий 
після чергового «дубля» довів свій бомбар-
дирський рахунок до 40 м’ячів.
 Кубок ліги. Фінал. «Монако» — 
«ПСЖ» — 1:4 (Лемар, 27 — Дракслер, 4; 
Ді Марія, 44; Кавані, 55, 90).
 Ліга 1. 31-й тур. «Генгам» — «Нансі» 
— 1:0, «Марсель» — «Діжон» — 1:1 (Пайє, 
48 — Сертіч, 45 (у свої ворота)), «Бастія» 
— «Лілль» — 0:1, «Ренн» — «Ліон» — 1:1 
(Мубеле, 82 — Корне, 52), «Монпельє» — 
«Тулуза» — 0:1, «Лор’ян» — «Кан» — 1:0, 
«Нант» — «Анже» — 2:1, «Ніцца» — «Бор-
до» — 2:1 (Балотеллі, 15 (пен.); Ейсерік, 27 
— Лаборде, 9).
 Лідери: «Монако» — 71 (30 матчів), 
«ПСЖ» — 68 (30), «Ніцца» — 67, «Ліон» — 
51 (30), «Марсель» — 47, «Бордо» — 46. 
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 
27. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий 
етап. 23-й тур.
«Дніпро» — «Зірка» — 1:0
 Гол: Нагієв, 32
 Дніпро, «Дніпро-арена», 2930 глядачів
«Чорноморець» — «Олімпік» — 0:0
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 4150 глядачів
«Ворскла» — «Волинь» — 2:0
 Голи: Шарпар, 34; Хльобас, 62
 Полтава, стадіон «Ворскла», 1020 глядачів
«Олександрія» — «Динамо» — 1:4
 Голи: Огиря, 3 — Бесєдін, 60; Гармаш, 66; 
Ярмоленко, 84, 90+3 (пен.)
 Олександрія, стадіон «Ніка», 5500 глядачів
«Карпати» — «Сталь» — 2:0
 Голи: Гладкий, 19 (пен.), 44
 Львів, стадіон «Арена Львів», 4210 глядачів
«Зоря» — «Шахтар» — 1:2
 Голи: Бонавентуре, 31 — Бланко-Лещук, 36; 
Тайсон, 63
 Вилучення: Ракицький, 87 («Ш»)
Запоріжжя, «Славутич-арена», 9500 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 23 20 3 0 49-15 63
2. «Динамо» 23 15 4 4 47-24 49
3. «Зоря» 23 12 4 7 35-23 40
4. «Олімпік» 23 9 8 6 28-30 35
5. «Олександрія» 23 9 6 8 38-32 33
6. «Чорноморець» 23 7 7 9 17-23 28

    I В Н П   М О
7. «Ворскла»  23 7 6 10 26-28 27
8. «Сталь» 23 6 6 11 20-27 24
9. «Зірка» 23 6 5 12 20-33 23
10. «Карпати» 23 5 7 11 23-30 16*
11. «Дніпро» 23 5 10 8 22-30 13*
12. «Волинь»  23 2 4 17 13-42 10
 * — згідно з рішеннями ДК ФІФА «Карпати» по-

збавлені шести турнірних очок, «Дніпро» — 12.

 Бомбардири: Мораес («Динамо») — 10, 
Феррейра, Бланко-Лещук (обидва — «Шахтар») 
— 9.

■

Опинившись у скрутному фінансовому становищі, «Дніпро» змушений вирішувати 
нехарактерні для себе турнірні завдання.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Родзинки» для гурманів
Статус матчів національної елітної першості піднявся до рівня «жорсткішої інтриги»

■
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«Україна перебуває в авангарді європейського олімпізму, маючи 
блискучих атлетів, які здобувають яскраві перемоги».

Янез Косьянчич
в.о. президента Європейських олімпійських комітетів

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Якщо крива розвитку фігур-
ного катання в Україні перебу-
ває десь на стадії своєї депресії, 
то світовий бомонд фігуристів 
зробив серйозний прогресивний 
крок. Що казати, коли перший 
номер вітчизняного чоловічого 
катання Іван Павлов у корот-
кій програмі чемпіонату світу 
набирає вполовину очок мен-
ше, ніж один із найсильніших 
фігуристів планети — іспанець 
Хав’єр Фернандес. Для чем-
піона світу 2015 та 2016 років 
оцінка в 109,05 бала стала но-
вим рекордом, якому поспри-
яли два удало виконані під час 
обов’язкового прокату четвер-
тні стрибки. І це при тому, що 
в підсумку ЧС-2017, що прохо-
див у Гельсінкі, титулований 
піренеєць завершив без нагоро-
ди.
 Нині стрибкові елементи з 
чотирма обертами в чоловічо-
му фігурному катанні вже ні 
для кого не дивина. Фернан-
дес був одним із перших, хто 
почав демонструвати найви-
щий пілотаж. Після захоплен-
ня ним у короткій програмі лі-
дерства на ЧС-2017 здавало-
ся, що третє поспіль планетар-
не чемпіонство має стати для 
Фернандеса справою техніки. 
Утім саме вона зрештою його 
й підвела. Упавши під час чет-
вертного сальхова й здійснив-

ши ще кілька необов’язкових 
помилок — і він уперше з 2013 
року «пролетів» повз п’єдестал 
ЧС, фінішувавши четвертим. 
А на вершину світового чолові-
чого фігурного катання зійшов 
японець Юдзуру Ханю. Зага-
лом, усі призові місця в цій дис-
ципліні дісталися представни-

кам Азії. «Срібло» виборов Сьо-
ма Уно з Японії, «бронзу» — ки-
таєць Цзинь Боян.
 Лідер українського фігур-
ного катання Павлов у столиці 
Фінляндії обмежився лише ко-
роткою програмою. Рік тому, 
на ЧС у Бостоні, учень Дмит-
ра Шкідченка показав 23-й ре-

зультат. Цього разу подолати 
кваліфікацію й потрапити до 24 
фіналістів, а водночас і здобути 
олімпійську ліцензію, 18-річно-
му киянину не вдалося. Через 
перелом руки до ЧС Іван готу-
вався в особливому режимі, не 
виконуючи найскладніші еле-
менти. Без них, як виявило-

ся, конкурувати за місце під 
олімпійським сонцем пробле-
матично.
 А от для найкращого танцю-
вального дуету країни у складі 
Олександри Назарової та Мак-
сима Нікітіна поїздка до олім-
пійського Пхенчхана — спра-
ва вельми реальна. І хоча пе-
репустки фігуристів на «білі» 
Ігри позбавлені іменної озна-
ки, без сумніву, вихованці Іго-
ря Шпільбанда в «танцюваль-
ному» протоколі вітчизняно-
го зразка стоятимуть на першо-
му місці. У Гельсінкі ж Саша та 
Максим фінішували на 15-му 
місці, потрапивши до числа 19 
олімпійських «кваліфаєрів».
 Першими ж у змаганнях 
танцювальних дуетів стали 
канадці Тесса Вертью/Скотт 
Моїр. У турнірі спортивних 
пар, де українське фігурне ка-
тання не мало своїх представ-
ників, тріумфували Суй Веньц-
зин/Хань Цун iз Китаю. А жі-
ночі баталії виграла росіянка 
Євгенія Медведєва. Прикмет-
но, що вона стала єдиною з чем-
піонів світу 2016 року, кому 
в Гельсінкі вдалося захисти-
ти високий титул. Нагадаємо, 
що українська прима — Ган-
на Хниченкова — свої змаган-
ня на «Хартвалл-арені» завер-
шила на скромному 35-му місці 
— без олімпійської перепустки, 
але з серйозним підґрунтям для 
роздумів. ■

Григорій ХАТА

 Скромний медальний ужинок, з яким 
українські олімпійці повернулися з літ-
ніх Ігор у Ріо-2016 — 11 нагород, відчут-
но полегшив роботу представникам екс-
пертної ради Національного олімпійсь-
кого комітету, яка за підсумками кож-
ного року роздає так звані спортивні 
«оскари». Володіючи, по суті, необме-
женими організаційними можливостя-
ми в процесі формування номінацій на 
урочисту церемонію «Герої спортивно-
го року», думається, НОК мав усі мож-
ливості для того, аби всі наші олімпійсь-
кі призери Ріо отримали «золоті статует-
ки». Але за такого розвитку подій цере-
монія утратила б свій змагальний блиск 
і колорит. Зрештою, підшефні Сергія 
Бубки зробили все, щоб практично ко-
жен причетний до олімпійських здобут-
ків на Іграх-2016 у Бразилії не залишив-
ся без уваги.
 Позиції олімпійського чемпіона у 
вправах на брусах та володаря срібної 
нагороди в «абсолюті» Олега Верняєва в 
боротьбі за звання кращого «спортсме-
на року» були непохитні. У цьому кон-
тексті його олімпійський доробок вигля-
дав найбільш переконливо: автор друго-
го українського «золота» Ріо-де-Жаней-
ро — каноїст Юрій Чебан — додаткової 
«надбавки» у вигляді ще однієї олімпій-
ської медалі не мав. 
 Підбиваючи підсумки 2015-го, у роз-

порядженні НОК була номінація «Сен-
сація року». Проте Чебану, котрий на 
трьох поспіль олімпіадах, зокрема й у 
Ріо, піднімався на п’єдестал, статус «не-
сподіванки» не надто личив. А от «на-
родний вибір» — непогана номінація. 
Водночас наставник Чебана В’ячеслав 
Сорокін цілком заслужено переміг у го-
лосуванні ради експертів під час вибору 
«кращого тренера».
 Схожого роду дилема постала перед 
журі НОК й у процесі визначення «кра-
щої спортсменки» минулого року. Зага-
лом, лише дві наші співвітчизниці в ін-
дивідуальних змаганнях піднімалися на 
олімпійський п’єдестал у Ріо. І шабліст-
ка Ольга Харлан, і «художниця» Ганна 
Різатдінова до синьо-жовтої скарбнички 
поклали «бронзу». Утім, іменита фехту-
вальниця свою позицію в битві за голо-
вну «жіночу роль» підсилила «сріблом», 
здобутим у компанії з Аліною Комащук, 
Оленою Кравецькою та Оленою Вороні-
ною у командних баталіях. У підсумку, 
Харлан — титул «кращої спортсменки 
року», їхня четвірка стала «кращою ко-
мандою» 2016-го. Не забули й про Рі-
затдінову, для відзначення котрої ко-
рисною виявилася номінація «народний 
вибір».
 Другий рік поспіль на церемонії вру-
чення «спортивних оскарів», яке цього 
разу відбувалося в олімпійському двори-
ку НСК «Олімпійський», звучало прізви-
ще Музичук. Якщо торік у номінації «ра-

зом з олімпійцями» віддавали належне 
Марії, котра в 2015 році стала володар-
кою жіночої шахової корони, то за під-
сумками 2016-го лаври дісталися її стар-
шій сестрі — Ганні. Закриваючи мину-
лий змагальний рік, у Досі вона виграла 
чемпіонат світу з «рапіду» та «бліцу».
 Серед інших дійових осіб українсь-
кого спорту, досягнення котрих не мог-
ли залишитися без уваги, — юна біат-
лоністка Христина Дмитренко. Її на-
звали «олімпійською надією України». 
Водночас володар п’яти золотих та трьох 
срібних медалей Паралімпійських ігор 
у Ріо Максим Кріпак отримав свій «ос-
кар» як переможець номінації «сильні 
духом». ■

ВИЗНАННЯ

Сила «оскароносців»
Національний олімпійський комітет країни підбив 
підсумки минулого року

■

Найкращі, за версією НОК України, спортсмени 2016 року — Олег Верняєв та Ольга Харлан. 
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙

Хокей
 Чемпіонат України. Фінал (серія до чотирьох 
перемог). «Донбас» — «Кременчук» — 3:1, 2:1. Ра-
хунок у серії — 3:1.

Теніс
 Через травму, яка приблизно на місяць змуси-
ла припинити свої виступи на кортах лідера жіночо-
го тенісу Еліну Світоліну, перша ракетка країни «ви-
пала» з «топ-10» WTA. В оновленому рейтингу вона 
«відкотилася» на 13-ту сходинку. «Упав» у табелі про 
ранги (на три позиції) й найсильніший тенісист Украї-
ни Олександр Долгополов, який тепер є 70-ю ракет-
кою світу. ■

ХРОНІКА■

Олександра Назарова та Максим Нікітін — наразі єдині представники вітчизняного фігурного катання, 
хто розжився олімпійською ліцензією.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙
❙

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Танці з олімпійським мотивом
На чемпіонаті світу в Гельсінкі українські фігуристи розжилися однією перепусткою на «білі» Ігри-2018

■
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Дарія Альошкіна: Хочу відродити витинанку-фіранку
Скульптор за освітою довірилася паперовій техніці — і її роботи виставили у Парижі

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 

03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009041

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 173 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, четвер, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт», 

«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Юлiя Володимирiвна пропонує 
в закон про пенсiйну реформу вне-
сти пункт, який дає привiлей усiм 
категорiям пенсiонерiв переходити 
вулицю на червоне свiтло.

* * *
 — Яшо, можеш мене привіта-
ти. Я шість разів проїхала на чер-
воний сигнал світлофора — і мене 
жодного разу не оштрафували! Так 

ось, я трохи додала і на зеконом-
лені гроші купила собі чарівну сук-
ню.

* * *
 Багатьох радіослухачів-чо-
ловіків хвилює питання: «Чи вар-
то зiзнаватися дружині у зраді?» 
Сьогодні в прямому ефірі на цю 
тему висловиться головний трав-
матолог Одеси.

По горизонталі:
 1. Невеличкий французький 
бутерброд 4. Герой трагедії Вілья-
ма Шекспіра, який шукав відповідь 
на запитання «Бути чи не бути?». 9. 
Префікс, що означає дуже великий 
розмір чи значення. 10. Поселення 
неподалік Афін, біля якого у 490 році 
до н.е. грецьке військо під проводом 
Мільтіада здобуло перемогу над пер-
сами. 11. Суть нашого життя на дум-
ку Германа із «Пікової дами» Пуш-
кіна. 12. Герой драматичної поеми 
Лесі Українки про перших християн. 
13. Основна частина атомної елект-
ростанції. 16. Ім’я відомого східно-
го мудреця і філософа, автора зна-
менитих рубаїв. 18. Різновид літера-
тури. 20. Щит Зевса, переносно — 
покровительство. 24. Річка, на якій 
стоїть Рим. 27. Альтернатива чоботу. 
30. Рідке тісто з борошна, дріжджів і 
молока, на якому пізніше замішуєть-
ся тісто для паски. 31. Помічник ка-
пітана Врунгеля. 32. Адміністра-
тивно-територіальна одиниця у пе-
ріод існування Нової Січі (1734—75 
роки), у центрі якої була слобода з 
невеликим укріпленням і козацькою 
залогою. 33. Ім’я української поет-
ки, дружини В’ячеслава Чорновола. 
34. Фривольний танець, популярний 
у кабаре. 35. Містечко під Києвом, 
де народився голова паралімпійсь-
кого комітету України Валерій Суш-
кевич.
По вертикалі:
 1. Частина будинку, де збері-
галися продукти харчування. 2. Ук-
раїнський художник-примітивіст із 
села Криниця, що на Лемківщині. 3. 
Передбачення. 5. Головна артерія. 6. 
Станок, на якому закріплюється ствол 

гармати. 7. Природна зона, найближ-
ча до Північного полюса. 8. Українсь-
кий політик, правозахисник і диси-
дент, один з учасників УГС, депутат 
І-го скликання Верховної Ради Украї-
ни. 14. Уособлення вічного мороку в 
грецькій міфології. 15. Криміналь-
но-виконавча інспекція. 17. «Рідна 
… моя, ти ночей не доспала. Ти во-
дила мене у поля край села» (Ан-
дрій Малишко). 19. Ім’я героя каз-
ки Ганса Християна Андерсена, який 
літав на парасольці і розносив сни. 
21. Об’єднання активних людей. 22. 
Ювелірна прикраса на голову, символ 
приналежності до імператорського 
роду і прикраса для жриць, яких ша-
нували не менше, ніж богинь. 23. Го-
ловний убір заміж ньої українки. 25. 
Прізвисько кабана у казці «Рукавич-
ка». 26. Велика група людей; юрба, 
товариство, артіль. 28. Скручений у 
сувій папір чи тканина. 29. Прізви-
ще головного героя роману Роальда 
Дала «Чарлі і шоколадна фабрика», 
власника фабрики.

Кросворд № 38 
від 28 березня
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 Багато хто з зірок мріє потрапити до знаме-
нитого «Музею мадам Тюссо» й отримати сво-
го воскового двійника. А от американська спі-
вачка Бейонсе, яка разом із чоловіком, репером 
Джей-Зі, очікує двійню, надихнула скульптора 
Девіда Бредлі виліпити її образ із... величезної 
грудки сиру. Незвична скульптура стала одним 
із експонатів традиційного фестивалю сиру і 
вина, який відбувся 1 квітня у Лондоні.
 За основу композиції Бредлі узяв знамени-
те фото Бейонсе, яке стало рекордсменом ме-
режі Instagram, зібравши більше 7 мільйонів 
«лайків». Фігуру співачки, на створення якої 
пішло 20 кілограмів сиру і 28 годин роботи, 
скульптор, як і на фото, розмістив на фоні квіт-
кової композиції, а голову вкрив сирною ву-
аллю. Своє творіння Бредлі назвав «Брі-Йон-

сен», хоча насправді працювати йому дове-
лося із сиром сорту «чеддер». «І нехай це не 
зов сім брі, але не варто дозволяти фактами псу-
вати настільки вражаючий сирний каламбур», 
— цитує виправдання скульптора видання The 
Telegraph.
 Як відреагувала сама Бейонсе на таку «сир-
ну» популярність — невідомо. Втім вона зараз 
більше переймається облаштуванням дитячої 
кімнати для малечі. Тут буде власна кухня, ок-
рема бібліотека і навіть камін, який виготови-
ли на замовлення. Також там встановлено зву-
кову систему, яка гратиме музику, що, на дум-
ку Бейонсе, подобатиметься малюкам найбіль-
ше. Також тут передбачені велика ігрова кімната 
і світильник, який створюватиме у дитячій свою 
галактику. За чутками, на це уже пішло 500 ти-
сяч доларів і зупинятися молода мама не зби-
рається. ■

ОТАКОЇ!

Сирна 
баба
Скульптор Девід 
Бредлі створив 
незвичайну 
скульптуру вагітної 
Бейонсе

■

Аліса КВАЧ

 Зірка фільму «Закоханий Шекспір» 
Гвінет Пелтроу серед інших голлівуд-
ських колег завжди вирізнялася пре-
красними формами і не забувала підкрес-
лювати, що все це — завдяки здоровому 
способу життя та правильно підібрано-
му раціону. Тож нова книга кулінарних 
рецептів оскароносної актриси It’s All 
Good («Сама користь: прекрасні і про-
сті рецепти, які дозволяють вам гар-
но виглядати і чудово почуватися») 
одразу привернула увагу численних 
шанувальників Пелтроу.
 На жаль, не лише їх. Вчені з уні-
верситету Північної Кароліни, які 
детально вивчили цей збірник ре-
цептів, серед інших 29 кулінарних 
книг, прийшли до невтішних вис-
новків, що деякі з рекомендованих 
страв можуть призвести до харчо-

вих отруєнь та інших 
проблем зі шлун-
ком. Наприклад, ек-
сперти вказують на 
недотримання опти-

мальної температури 
для шашлику з індич-
ки, курячих котлет та 

інших страв (хоча пред-
ставники актриси одразу ж 

стали на її захист, зазначив-
ши, що невисока темпера-
тура компенсується часом, 

який іде на приготування 
страв). Взяли під сумнів дієто-
логи і пораду Гвінет очисти-
ти організм, протягом тижня 
харчуючись винятково козя-

чим молоком, яке набага-
то жирніше за коров’яче.
 Цікаво, що це вже не пер-

ша книга кулінарних ре-
цептів Гвінет Пелтроу. 
Перша — «Дочка сво-
го батька» — побачила 
світ десять років тому за 

наполяганням відомого 
ресторатора Маріо Баталі, 

з яким актриса разом працюва-
ла над документальним серіалом 
«Іспанія... Знову в дорозі». І тоді 
всі її сприйняли на ура. Тепер 
же шанувальники актриси ла-
мають голову: чи то смаки їх-
ньої улюблениці за цей час 
стали надто екстравагантни-
ми, чи просто вона доручи-
ла написати книгу комусь 
іншому. А той інший усе 
наплутав. ■

СКАНДАЛ

Заварила 
кашу
Вчені назвали деякі 
рецепти з нової 
кулінарної книги Гвінет 
Пелтроу шкідливими 
для здоров’я

■

Гвінет Пелтроу.❙

5 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiв-
денно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +5...+7, удень 
+14...+16.

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +5...+7; удень 
+15...+17.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +5...+7; удень 
+14...+16.
Одеса: без опадiв. Уночi +5...+7; удень +9...+11.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
дощ. Трускавець: уночi +5...+7; удень +14...+16. Моршин: 
уночi +5...+7: удень +13...+15.
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