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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,84 грн. 

1 € = 28,68 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Кому проблеми, кому — радість. ❙
Фото УНІАН. ❙

Сніг, як сміх, 
на зеленому листі
Через холод припинили заняття у школах низки регіонів України
стор. 3 »

Брекзит 
поплутав...

Британський прем’єр 

Тереза Мей несподівано 

оголосила дочасні 

парламентські вибори
стор. 5 »

Наукова 
зміна

Юні харків’яни 

привезли «золото» з 

міжнародних змагань із 

математики та фізики
стор. 3 »

Рік є, змін — нема

Що зробив і чого не зробив Юрій 

Луценко, перебуваючи на посаді 

Генпрокурора. Короткі підсумки 

головування четвертого — 

з 2014 року — голови ГПУ
стор. 4 »
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«Міністерство подало до Кабміну те, щоб заборонити ввезення з російської 
сторони енергетичної групи вугілля».

Ігор Насалик
міністр енергетики та вугільної промисловості 

УКРАЇНА МОЛОДА

АГІТПРОМ

На злодієві 
шапка 
горить
Російські органи 
штампують кримінальні 
справи про «беззаконня» 
в Україні
Ірина КИРПА

 Слідчий комітет Росії порушив 
кримінальні справи проти «силовиків» 
України.
 Українським спецслужбам поста-
вили у провину викрадання волонтерів 
на Донбасі, а також торгівлю людь-
ми. Слідчий комітет Російської Феде-
рації збирає матеріали у рамках двох 
розслідувань та стверджує, що йдеть-
ся про масове явище. У повідомленні, 
яке було оприлюднено прес-службою 
СК, зазначено, що «у грудні 2014 року 
на блокпосту, розташованому поблизу 
селища Червоний Партизан Донець-
кої області України, співробітники ук-
раїнських спецслужб вчинили викра-
дення 36-річного громадянина Росій-
ської Федерації, який не брав жодної 
участі у конфлікті на південному сході 
України, а приїхав на територію До-
нецької області як волонтер, для на-
дання допомоги у відновленні вироб-
ництва у «ДНР». Чоловік був засудже-
ний за 258-ю статтею КК України («те-
роризм») та отримав два роки в’язниці. 
А   у квітні 2015 року озброєними осо-
бами поблизу селища Оленівка Донець-
кої області були викрадені волонтери 
російського Фонду допомоги біженцям 
та російськомовному населенню «Своїх 
не кидаємо». Серед них перебували й 
російські громадяни, які везли з міста 
Луганськ на Донеччину гуманітарний 
вантаж.
 Російські «силовики» стверджу-
ють, що їхніх громадян притягували до 
кримінальної відповідальності незакон-
но та насильно утримували у приміщен-
нях (в тому числі й у вантажних контей-
нерах), розташованих на території міст 
Волноваха, Новоградівка та Маріуполь. 
Згодом засуджених обміняли на ук-
раїнських військовослужбовців, затри-
маних представниками «Л/ДНР».
 Раніше СК Росії порушив кримі-
нальні справи проти командирів 92-ї та 
72-ї окремих механізованих бригад. Ук-
раїнським полковникам Віктору Ніко-
люку та Андрію Соколову пред’явлені 
звинувачення в обстрілі Макіївки. 
Аналогічне звинувачення заочно було 
пред’явлено командиру 44-ї окремої 
артилерійської бригади ЗСУ полковни-
ку Олегу Лісовому, а також колишньо-
му командиру 72-ї окремої механізова-
ної бригади ЗСУ Андрію Грищенку. Як 
стверджують слідчі російських спец-
служб, навесні 2015 року українські 
військові нібито «спільно зі своїми під-
леглими здійснювали прицільний арти-
лерійський обстріл об’єктів цивільної 
інфраструктури у місті Горлівці та у се-
лищі Тельманове».
 На даний час тривають оперативно-
розшукові заходи та слідчі дії, спрямо-
вані на встановлення всіх подробиць 
подій, за якими було порушено кримі-
нальні справи.
 Ні для кого не таємниця, що подіб-
ні справи офіційна Росія використовує 
для створення у масмедійному просторі 
образу України, в якій треба рятувати 
«волонтерів» і мирне населення. Треба 
ж чимось РФ виправдовувати свою аг-
ресію. ■

■ Іван БОЙКО 

 Бойовики терористичної 
«ДНР» укотре заблокували 
процес звільнення українсь-
ких заручників. Відтак запла-
нована на середу процедура ве-
рифікації за участю представ-
ників ОБСЄ, СБУ та українсь-
кого омбудсмена, які для цього 
вже прибули до Маріуполя, 
так і не відбулася.
 Як повідомила перший за-
ступник голови Верховної 
Ради, представник України в 
гуманітарній підгрупі Тристо-
ронньої контактної групи Іри-
на Геращенко, в останню хви-
лину бойовики під надумани-
ми приводами відмовилися від 
процедури верифікації. Мов-
ляв, терористам виявилася не 
до вподоби участь у цій проце-
дурі представників ОБСЄ. 
 І це при тому, що місія 
ОБСЄ має повне право брати 
участь у верифікації, оскіль-
ки організація напряму залу-

чена до Мінського процесу, а її 
представники є координатора-
ми Тристоронньої контактної 
групи в Мінську.
 «Тактика ОРДЛО та їх-
нiх російських кураторів оче-
видна — заблокувати процес 
звільнення заручників, пов-
ністю виключити з гумані-
тарного діалогу міжнародні 
гуманітарні організації. Спо-
чатку ОРДЛО категорично 
відмовилися від участі в про-
цесі звільнення Міжнародно-
го Комітету Червоного Хрес-
та, потім, після двомісячних 
переговорів і вже досягнутих 

домовленостей, заблокували 
ООН, тепер їх не влаштовує 
ОБСЄ», — обурюється пані Ге-
ращенко. 
 На її думку, бойовикам і 
російським окупантам вигід-
но блокувати звільнення за-
ручників, бо вони використо-
вують цю тему для «внутріш-
ньої дестабілізації і колотнечі, 
через знущання над родинами 
заручників цією невідомістю 
та неможливістю змінити си-
туацію, витягти хлопців».
 «Москві потрібні заручники 
для шантажу і торгу», — конс-
татує Ірина Геращенко. ■

Олена КАПНІК

 Проблеми з львівським сміттям так 
чи інакше сколихнули чи не всю краї-
ну. Утім негаразди з вивезенням від-
ходів є не тільки y західній столиці 
країни. Повсюди сміттєзвалища пере-
повнені й перебувають в експлуатації 
десятки років. Попри це кількість сміт-

тя не зменшується, a його утилізація й 
досі залишається проблемою. Аби не 
допустити подібної до львівської ситуа-
ції й у Києві, столична влада має намір 
збудувати два сміттєпереробні заводи, 
шоб утилізовувати відходи. Київська 
адміністрація планує спорудити вироб-
ництва на вулиці Червонопрапорній у 
Голосіївському районі та на вулиці Ко-

лекторній у Дарницькому районі.
 Будівництво заводів практично 
y центрі столиці не викличе жодних 
проблем, переконаний мер столиці Ві-
талій Кличко. «У німецьких і австрій-
ських містах сміттєспалювальні комбі-
нати розташовані майже в центрі міс-
та. І ніхто про це не знає. Бо вони не 
створюють жодних проблем для меш-
канців, адже там використовують  су-
часні технології. Як наслідок — немає 
ніякого запаху і негативного впливу на 
екологію», — коментує Віталій Клич-
ко.
 Наразі міська адміністрація веде пе-
ремовини з потенційними інвесторами. 
Серед таких Японія, Польща, Чехія, 
Литва, Німеччина, Словенія.
 Чиновники також заявили про мо-
дернізацію заводу «Енергія». Мовляв, 
утилізація сміття повинна відбуватися 
винятково у цивілізований спосіб. Від-
так на завод планують завезти нове су-
часне обладнання. Тому мешканці Хар-
ківського масиву, де він буде розташова-
ний, не зазнають жодної шкоди. «У нас 
є мета, щоб завод «Енергія» не спалю-
вав усе сміття, щоб воно попередньо сор-
тувалося, відбиралася органічна фрак-
ція, а спалювалося лише те, що може 
бути спалене. Такі підходи зараз запро-
ваджують у Європі», — каже заступник 
голови КМДА Петро Пантелєєв.
 Тепер триває пересипання відходів 
на полігоні №5, який працює понад 30 
років. Він розташований біля сіл Під-
гірці та Креничі Київської області. За-
раз пересипали 7,5 га карти відходів. 
Найближчими роками y КМДА плану-
ють закрити полігон.
 До речі, за три місяці цього року Нац-
поліція Київщини відкрила 11 кримі-
нальних проваджень щодо незаконних 
сміттєзвалищ. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Міненергетики та вугіль-
ної промисловості 18 квітня 
повідомило, що вже п’ята з 
шести «антрацитових» теп-
лоелектростанцій припини-
ла  роботу з метою економії 
палива. Йдеться про підпо-
рядковану компанії «Донба-
сенерго» Слов’янську ТЕС, 
що в Миколаївці на Донеч-
чині. Кілька станцій припи-

нили роботу дещо раніше: 
5 квітня — Трипільська та 
Придніпровська, а 6 квітня 
— Зміївська та Криворізька; 
власниками яких є Центре-
нерго та ДТЕК.
 Причини зупинки стан-
цій називають дещо різні: в 
одних повідомленнях iдеть-
ся про економію антрациту, 
в інших вказують на відсут-
ність палива для ТЕС, яке за-
кінчилося на складах через 

блокаду залізничного спо-
лучення з ОРДЛО. Наразі в 
строю залишилася Лугансь-
ка ТЕС, яка постачає елект-
роенергію до північної части-
ни Луганської області. 
 Нагадаємо, що дефіцитний 
антрацит видобувається лише 
на бунтівних територіях, тож 
усім, хто незадоволений сьо-
годнішнім станом в енергети-
ці, потрібно «дякувати» перш 
за все «сепарам» i північному 

сусіду. Варто додати, що ще 
до закінчення зими українсь-
ка влада нарешті-таки серйоз-
но задумалася над заміщен-
ням антрациту з окупованого 
Донбасу альтернативним пос-
тачанням iз Південної Афри-
ки, США або ж Австралії. 
 Враховуючи, що зараз 
добряче похолодало, зупин-
ка ТЕС, вочевидь, є не дуже 
вчасною.  
 Додамо, в Україні на сьо-
годні є 18 ТЕС (13 зараз ви-
робляють електроенергію), 
а також ціла низка різно-
манітних енергогенерую-
чих потужностей (станцій) 
на кшталт: АЕС, ГАЕс, ГЕС, 
ТЕЦ, СЕС, ВЕС. Тож енерге-
тичного колапсу в державі не 
буде однозначно. ■

НА ФРОНТІ

Кремль шантажує людьми 
Окупанти та бойовики заблокували процес звільнення 
заручників через участь представників ОБСЄ

■

ДО РЕЧІ 

 Упродовж минулого вів-
торка на Донбасі зафіксо-
вано 35 порушень режиму 
припинення вогню з боку 
російських окупантів. При 
цьому ворог застосовує мі-
номети майже по всій лінії 
розмежування. 
 Двох захисників Украї-
ни було поранено внаслідок 
обстрілів села Катеринівка 
на Луганщині та міста Ав-
діївка поблизу окупованого 
Донецька.

■

ЕНЕРГОНОСІЇ

ТЕСівський колапс відкладається
П’ять iз шести антрацитових теплоелектростанцій припинили роботу

■

СТОЛИЦЯ

Щоб не потонути
У Києві побудують сміттєпереробні заводи 
протягом двох років

■

Полігон у Підгірцях працює понад 30 років.
Фото з сайта eveningkiev.com.

❙
❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 20 КВІТНЯ 2017ІнФорУМ

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Велика біда могла б тра-
питися в селі Мушкатівка 
Борщівського району Тер-
нопільщини. В післяобід-
ню пору дорослі члени 
сім’ї Буртняків перебува-
ли в літній кухні, а троє їх-
ніх дітей гралися в будин-
ку. В цей час в одній iз кім-
нат і спалахнула пожежа. 
Приміщення швидко на-
повнилося їдким димом, і 
хтозна, чим би все закін-
чилося, якби найстарший 
iз дітей, дев’ятирічний Во-
лодя, не повівся безстраш-
но та грамотно. Він швид-

ко вивів трирічну сестру і 
дворічного братика на ву-
лицю, а тоді побіг і повідо-
мив про пожежу батькам, 
які відразу викликали ря-
тувальників. На щастя, 
село розташоване всього за 
кілька кілометрiв від рай-
центру, тож черговий ка-
раул державної пожежно-
рятувальної частини при-
був дуже швидко, і буди-
нок вдалося врятувати.
 Причини загоряння 
наразі ще встановлюють. 
Як повідомила «УМ» по-
мічник начальника Уп-
равління ДСНС України 
в Тернопільській облас-
ті з питань зв’язків зі ЗМІ 

та роботи з громадськістю 
Ірина Крупа, Володя Бурт-
няк отримає подяку та гра-
моту від Державної служ-
би з надзвичайних ситуа-
цій. А також його висуне 
обласне управління ДСНС 
для участі в номінації акції 
«Герой-рятівник року». 
 До речі, в молодшому 

віці хлопчику вже доводи-
лося пережити одну поже-
жу, і це міцно закарбувало-
ся в дитячій пам’яті. А ще 
Володя розповідав ряту-
вальникам, що йому дуже 
подобаються уроки цивіль-
ного захисту в школі. І в не-
безпечній ситуації він діяв 
саме так, як його вчили. ■

НАШІ

Наукова зміна
Юні харків’яни привезли 
«золото» з міжнародних 
змагань із математики 
та фізики
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Старшокласниця харківської гімназії №45 
Оля Шевченко зайняла перше місце на європей-
ській математичній олімпіаді, що проходила у 
Цюріху. Із 42 можливих балів дівчина набрала 
максимальну кількість, розділивши перше міс-
це зі своєю американською суперницею. Взагалі 
у науковому конкурсі брали участь 168 дівчат iз 
44 країн Європи. Цікаво, що на цій же олімпіаді 
в п’ятірку кращих увійшла ще одна харків’янка 
— Аліна Гарбузова, набравши у підсумку 37 
балів. 
 Оля розповіла, що минулого року вже про-
бувала свої сили в аналогічному науковому 
змаганні, проте виборола тільки «бронзу». 
Втім третє місце посприяло тому, що дівчина з 
іще більшим ентузіазмом узялася за підготов-
ку й таки реалізувала свою давню мрію. Допо-
могли їй у цьому не лише педагоги рідної гім-
назії, а й викладачі Малого університету, що 
діє при Національному університеті імені В. Н. 
Каразіна. 
 До речі, студенти цього вишу теж поверну-
лися днями до Харкова з перемогою, виборовши 
першість на Міжнародному студентському тур-
нірі фізиків, що проходив у шведському Техніч-
ному університеті Чалмерса в Гетеборзі. Там чо-
тири дні поспіль змагалися 18 команд юних фі-
зиків, проте у фіналі перемогли саме харків’яни, 
впевнено обійшовши студентів Політехніч-
ної школи Парижа і вже згаданого університе-
ту Чалмерса. Харківська фізико-математична 
школа, що має давні наукові традиції, вкотре ви-
явилася на висоті. ■

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Оживити 
власного 
робота 
У Києві вшанують 
Ігоря Сікорського
Валентина ГРИГОРЕНКО 

 Київський Музей української діаспори запро-
шує на весняний Сікорські-міні-фест (Sikorsky 
mini-fest). Уже в суботу, 22 квітня, відвідува-
чі зможуть переглянути оновлену експозицію 
виставки «Наш Сікорський», послухати екс-
курсію та розгадати квест. 
 «Наш музей проводить подібний захід уже 
вдруге, попередній був у вересні минулого року, 
— каже куратор фестивалю, провідний науко-
вий співробітник музею Наталя Білоус. — Ве-
лика кількість відвідувачів різного віку, їхній 
інтерес до особистості славного киянина Ігоря 
Сікорського, літальних апаратів і космосу (на 
відкритті першої виставки у нас був Леонід Ка-
денюк) сприяли тому, що ми вирішили органі-
зувати квітневий Sikorsky mini-fest. 
 Цього разу юні науковці і винахідники з мо-
лодіжного наукового об’єднання «Зірки Лейден-
фроста» покажуть обладнання, яке використо-
вують авіаконструктори під час розробки нових 
моделей, і дадуть відповідь на запитання «Чому 
літають літаки?». На майстер-класі з робототех-
ніки та програмування від центру робототехніки 
Boteon діти матимуть унікальну можливість не 
лише поспостерігати за металевими розумними 
механізмами, а й власноруч (звісно, під керів-
ництвом наставника) спробують запрограмува-
ти й «оживити» власного робота. У затишному 
дворику музею проведуть традиційний майстер-
клас з авіамоделювання та літачкові перегони. 
А найменші матимуть змогу розписати літачки-
пряники. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 «Волонтери поверталися з АТО й 
потрапили в полон... снiговий! Пiв-
сотнi фур, машин, мiкроавтобусiв 
застрягли на об’їзнiй трасi навко-
ло Днiпра! Зламанi дерева, обiрванi 
дроти, снiгу по колiна... Водiї та ма-
шини безпомiчно намагалися подо-
лати невеликий пiдйом. За три го-
дини — жодної патрульної чи сні-
гоприбиральної машини, навіть 
просто трактора не було! Полiцiя на 
дзвiнки не вiдповiдала! У МНС ска-
зали: «А що ми можемо зробити? Це 
ж такі погодні умови!» — написала 
у «Фейсбуці» черкаська волонтерка 

Оксана Циганок.
 Побачили справжню зиму в квіт-
ні не лише волонтери, а й усі жителі 
Харківщини та Дніпропетровщи-
ни, де наметені кучугури і білий сніг 
на зеленому листі. З вівторка Дніп-
ро, Харків, Лозову, Синельникове та 
інші південні міста засипало снігом. 
Дійшов снігопад і до Полтави. Через 
негоду 150 населених пунктів в Ук-
раїні залишилися без світла. 
 Усе почалося з дощу, який перей-
шов у густі снігопади. Через погір-
шення погоди у школах та дитсадках 
стало холодно, тож школярів та до-
шкільнят відправили на незаплано-
вані канікули. У Херсоні, приміром, 

призупинили рух річкових катерів, 
якими містяни, зазвичай, діставали-
ся до своїх дач. 
 У середу вранці весняний сніго-
пад призвів до транспортних заторів 
у Дніпрі. Снігу випало — 28 см за-
ввишки. «А це Дніпро. Колапс. Ае-
ропорт замело. На дорогах усе стоїть. 
Водіям не рекомендую їхати в цьо-
му напрямку. В’їзд і виїзд у Дніпро 
з боку Запоріжжя заблокований із 
двох сторін через  великий затор», — 
повідомив гендиректор Маріупольсь-
кого меткомбінату ім. Ілліча  Юрій 
Зінченко. 
 А мер Дніпра Борис Філатов за-
явив, що через стихійне лихо в місті 
повалено близько 3 тисяч дерев, мож-
ливі підтоплення, перебої з електри-
кою і водою. І повідомив, що запусти-
ти опалення не вдасться: ні за ліміта-
ми газу, ні за технологією.
 За словами начальника Служби 
автомобільних доріг у Харківській 
області Євгена Зражевця, розчищен-
ня регіону від снігу почали вже піс-
ля півночі. На дорогах працює біль-
ше 350 робітників і 150 оди ниць тех-
ніки. Аби стабілізувати ситуацію 
для проїзду транспорту на шляхи 
висипано 42 тонни солі та 135 кубо-
метрів піщано-сольової суміші, вда-
лося розчистити від снігу 120 км 
доріг. Снігу було майже по коліна 
— 24 см.
 Звісно, ніхто не чекав такого не-
сподіваного сніжного сюрпризу від 
квітня. Посеред весни, коли не лише 
зазеленіло листя, а й зацвіли абри-
коси, вишні, груші та яблуні. У со-
ціальних мережах люди виклада-
ють зимові фото й дивуються, чи, 
часом, українці не перевели годин-
ники на зиму. Дехто жартує та про-
сить: «Якщо побачите в лісі біля вог-
нища Дванадцять Місяців, то «біль-
ше Квітню не наливайте».
 Тим часом синоптики поперед-
жають, що похолодання в Україні 
від циклону триватиме ще сьогодні, 
а також 21 і 22 квітня. ■

Дніпро. Квітень.
Фото Олени КАЩЕНКО.

❙
❙

Володя Буртняк разом зі співробітниками 8-ї державної 
пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України 
в Тернопільській області.
Фото з сайта управління.

❙
❙
❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Тридцять озброєних людей було 
затримано днями поліцією в офісі 
«Черкасиобленерго». У них вилуче-
но 11 помпових рушниць, 500 пат-

ронів, 19 пістолетів. 
 Як повідомили «УМ» у черкась-
кій обласній поліції, коли інформація 
про групу невідомих осіб, які перебу-
вають на другому поверсі приміщення 
«Черкасиобленерго» і мають при собі 

велику кількість вогнепальної зброї, 
надійшла до відділу поліції, то на місце 
події було терміново направлено най-
ближчі наряди поліції, оперативних 
працівників і співробітників підроз-
ділу спеціального призначення. Піс-
ля проведених переговорів приміщен-
ня було звільнено від озброєних осіб. 
 Наразі правоохоронці з’ясовують, 
що то за люди, звідки вони і чому пе-
ребували в офісі та навіщо їм потріб-
на була зброя.
 До речі, напередодні цього затри-
мання кілька днів офіс «Черкасиобл-
енерого» пікетували власні праців-
ники. Люди вимагали виплатити їм 
заборговану зарплату. ■

КРИМІНАЛ

Свій по своє?
Людей зі зброєю затримали у приміщенні 
«Черкасиобленерго»

■

ВЧИНОК

Братик-рятівник
Дев’ятирічний Володя Буртняк 
вивів iз вогню молодших дітей

■

ПОГОДА

Сніг, як сміх, 
на зеленому листі
Через холод припинили заняття у школах

■
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«Повернення Шокіна — це якраз оптимальний момент для того, 
щоб Юрій Віталійович пішов без серйозних репутаційних втрат».

Андрій Золотарьов
експерт, керівник центру «Третій сектор»

УКРАЇНА МОЛОДА

Три роки чекань
 Революція гідності пос-
тавила досить високу план-
ку очікувань, зокрема й пе-
ред силовими структурами. 
Однак не так сталося, як га-
далося. Убивці Небесної сот-
ні, винні у розпалюванні се-
паратизму, діамантові про-
курори, нардепи-коруп-
ціонери та нечисті на руку 
чиновники — ось далеко не 
увесь список гучних справ, 
які анонсувала, починала, 
а потім провалювала Ген-
прокуратура за постмай-
данівський період.
 Почалося все з Генпро-
курора Олега Махніцько-
го, котрий узявся розслі-
дувати розстріли на Май-
дані. Тоді відомство пору-
шило справи проти Андрія 
Клюєва, Олексадра Попо-
ва, Володимира Сівкови-
ча та Володимира Коря-
ка. Втім на виклики ГПУ 
з’явився тільки тодішній 
столичний мер Попов. Його 
справу в суді розглядають і 
досі. Про місцезнаходжен-
ня решти невідомо нічого. 
Третій рік поспіль судять 
мера Харкова Геннадія 
Кернеса. Йому інкриміну-
вали замах на життя, а та-
кож викрадення людини. 
Однак Кернес не за ґратами 
і досі займає посаду мера.
 Пізніше на зміну Мах-
ніцькому прийшов Віталій 
Ярема. Його представ-
ляв новообраний Прези-
дент Порошенко. Під його 
керівництвом Генпрокура-
тура не розслідувала жод-
ної справи щодо Майдану. 
Зате взялася за екс-лідера 
партії «УКРОП» Геннадія 
Корбана, соратника олі-
гарха Ігоря Коломойсько-
го. Справа тягнулася май-
же два роки. Корбану інк-
римінували хабарництво, 
викрадення людини й за-
лякування. І дали термін у 
півтора року умовно.
 Постмайданним про-
курором номер три став 
Віктор Шокін. Шокін от-
римав шанс двічі відбіли-
ти ім’я ГПУ. Перший раз у 
справі так званих діаманто-
вих прокурорів. Їх публіч-
но затримали влітку 2015 
року з грошима, дорогоцін-
ностями й іншим крамом. 
А от посадити не змогли. 
Мало того, через цю спра-
ву звільнили реформаторів 
ГПУ: заступників Генпро-
курора Віталія Каська та 
Давида Сакварелідзе. Дру-
гий епізод, пов’язаний з 

прокурорством Шокіна, 
торкається справи Яросла-
ва Кашуби — голови Держ-
служби зайнятості, якого у 
вересні 2015 року піймали 
на хабарі у 622 тисячі гри-
вень. А вже за півроку — 
поновили на посаді. 

Спроба номер чотири
 Четвертим Генераль-
ним прокурором — після 
відправленого у відставку 
Шокіна, котрий зараз бо-
реться за поновлення на по-
саді — став Юрій Луценко. 
Його призначення супро-
воджувалося ексцесами у 
Верховній Раді. Для почат-
ку під нового Генерального 
переписали закон, що доз-
волило віддати крісло го-
лови ГПУ людині без вищої 
юридичної освіти. Для цьо-
го в парламенті заледве вис-
тачило голосів. Те саме сто-
сувалося й ситуації, коли 
парламентарії голосували 
за призначення Луценка. 
 Тоді (а було це 12 трав-

ня 2016 року) вкотре вия-
вилося, що парламентської 
коаліції не існує і спільних 
зусиль БПП i «Народного 
фронту» для лобіювання 
«потрібних» рішень недо-
статньо. Довелося підклю-
чати підконтрольні Ігорю 
Коломойському фракції — 
«Відродження» та «Воля 
народу». В кулуарах по-
дейкували, що ця оборудка 
обійшлася зацікавленим 
у призначенні Луценка в 
кругленьку суму. Що вже 
від самого початку зніве-
лювало довіру до новопри-
значеного Генпрокурора.
 А він тим часом не заба-
рився потрапити у скандал. 
За кілька місяців після по-
чатку роботи на новій по-
саді Юрій Луценко опинив-
ся в центрі уваги ЗМІ че-
рез візит на Кіпр. Туди 
Генпрокурор поїхав, щоб  
отримати потрібну інфор-
мацію у справах по офшо-
рах. Поїхав не один, а в суп-
роводі народного депутата 
від БПП Олександра Гра-
новського, якого журналіс-
ти вважать куратором усіх 

правоохоронних органів від 
Президента України. Біль-
ше того, Грановського та 
Ігоря Кононенка — народ-
ного депутата і близького 
соратника Петра Порошен-
ка — називають заочними 
керівниками одного з важ-
ливих департаментів у ГПУ 
(з розслідування економіч-
них злочинів).
 Юрій Луценко заявив, 
що залучив Грановського 
в інтересах розслідування 

справ з офшорами деяких 
депутатів. Однак досі неві-
домо, наскільки реальною 
була допомога Грановсько-
го і чи вдалося ГПУ «нако-
пати» щось проти народ-
них депутатів, прізвища 
яких не розголошувалися. 
Однак головним здобутком 
Луценка були і залишають-
ся не «офшорні» розсліду-
вання, а справа Олександ-
ра Єфремова. 

Справа Єфремова
 30 липня 2016 року в ае-
ропорту «Бориспіль» за пі-
дозрою в посяганні на те-
риторіальну цілісність і 
недоторканність України 
був затриманий колишній 
керівник фракції Партії ре-
гіонів Олександр Єфремов. 
За словами Луценка, Єфре-
мова підозрюють у заво-
лодінні майном «Луганськ-
вугілля»; вчиненні умис-
них дій з метою зміни кор-
донів України; порушенні 
Конституції, яке призве-
ло до загибелі людей; здій-
сненні організаційного та 
іншого сприяння створен-

ню та діяльності терорис-
тичної організації «ЛНР».
 Варто зазначити, що 
звинувачення Єфремова в 
економічному злочині ма-
ють досить слабку доказо-
ву базу. «Луганськвугілля» 
розташоване на окупованій 
території, отже, отрима-
ти якісь документи чи про-
вести слідчі дії, які доводи-
ли б провину Єфремова, не-
реально. Найбільш перс-
пективним є звинувачення 

щодо сприяння сепаратиз-
му й державній зраді. У разі 
професійно зібраної доказо-
вої бази ці статті передбача-
ють довічне ув’язнення. Од-
нак, незважаючи на те, що 
розгляд справи триває дав-
но, є великі сумніви, що 
буде винесено реальний ви-
рок. Головні свідки, які б 
могли підтвердити пряму 
участь Єфремова в організа-
ції «ЛНР», або втекли з Ук-
раїни, або з них зняли обви-
нувачення.
 Зокрема, «права рука» 
Єфремова — Арсен Клін-
чаєв — наразі в Росії. Він 
виїхав без жодних проблем, 
що наштовхує на думку, 
що його могли випусти-
ти спеціально. Без голо-
вного свідка справа реаль-
но може забуксувати. Ще 
проти одного з поплічни-
ків Єфремова — екс-нар-
депа Володимира Медяни-
ка — знято звинувачення. 
 Восьмого серпня 2016 
року Печерський райсуд 
Києва обрав Медянику за-
побіжний захід у вигляді 
утримання під вартою стро-

ком у 60 діб. Але за деякий 
час Генпрокуратура зміни-
ла свою позицію й заяви-
ла, що в момент захоплен-
ня бойовиками адмінуста-
нов Луганська колишній 
народний депутат від Пар-
тії регіонів Володимир Ме-
дяник діяв на користь ук-
раїнської влади, виступаю-
чи посередником між нею 
та сепаратистами. 
 Імовірно, що у справі 
Єфремова йдеться про так 
звані договорняки з «Опо-
блоком». Про це свідчить, 
зокрема, нещодавнє голо-
сування «Опоблоку» разом 
із провладними партіями 
щодо аудиту НАБУ. Схоже 
на те, що влада таким чи-
ном добирає необхідні го-
лоси. Тим паче що реаль-
них вироків немає не лише 
відносно Єфремова, а й у ін-
ших справах щодо колиш-
ніх та нинішніх високопо-
садовців, які своїми діями 
фактично сприяли анексії 
Криму і розв’язанню війсь-
кового конфлікту на сході 
України.

Далі буде
 Що іще можна запи-
сати в актив Луценку (чи, 
навпаки, списати з його ак-
тивів)? Наприклад, справу 
судді Чауса, котрий ховав 
«наколядовані» долари в 

скляній банці, а після роз-
голосу його корупційних 
схем утік за кордон. Знай-
шовся Чаус лише нещодав-
но. Тепер у ГПУ чекають на 
його екстрадицію з Молдо-
ви. Інша гучна справа Лу-
ценка — підозра у корупції 
голові ДФС Роману Насіро-
ву. Проте кількатижневе 
шоу навколо цього чинов-
ника завершилося внесен-
ням застави.
 Було й ще дещо цікаве. 
Так, за прокурорства Лу-
ценка ГПУ відкрила кілька 
гучних кримінальних про-
ваджень, провела низку об-
шуків, які супроводжува-
лися яскравим висвітлен-
ням у ЗМІ. Приміром, ГПУ 
обшукала двох мерів міст 
— Бучі та Ірпеня в Київсь-
кій області — Анатолія 
Федорука та Володими-
ра Карплюка, яких звину-
вачують у тому, що впро-
довж шести років вони не-
законно відводили у влас-
ність земельні ділянки 
своєму оточенню. Загалом 
мери розікрали 890 га лісу 
під Києвом, вартість яко-

го складає сотні мільйонів 
гривень. Однак жодно-
го так і не заарештувавли, 
вони й надалі перебувають 
при своїх посадах.
 Також Генпрокурату-
ра провела обшуки в маєт-
ках Андрія Клюєва і Воло-
димира Сівковича, яких 
підозрюють у причетності 
до подій на Майдані. А ще 
— направила до Верховної 
Ради подання щодо знят-
тя депутатської недотор-
канності з Олександра 
Онищенка, котрому ін-
кримінують розкрадання 
державних коштів в особ-
ливо великих розмірах. 
Недоторканність iз парла-
ментарія зняли, але на той 
момент Онищенко перебу-
вав далеко за межами Ук-
раїни.
 А от щоби переко-
нати нардепів позбави-
ти імунітету відомого 
олігарха, представника 
«Опоблоку» Вадима Но-
винського, Юрій Луценко 
особисто приїхав до пар-
ламенту. Депутати під-
тримали подання Луцен-
ка. Новинський не став 
тікати з країни, але особ-
ливих успіхів у справі не 
помітно. Оглядачі вважа-
ють, що вона може легко 
розвалитися в суді.
 А от що буде зі справою 
про держзраду Віктора 
Януковича — наразі ска-
зати тяжко. 
 Генпрокурор обіцяв пе-
редати справу до суду ще до 
кінця 2016 року. Але йому 
постійно щось заважало. 
Зокрема, в Луценка виник 
конфлікт iз керівником 
Департаменту спеціальних 
розслідувань ГПУ Сергієм 
Горбатюком, який безпо-
середньо курирував кримі-
нальне провадження проти 
Януковича.
 Дехто з експертів вва-
жає, що зі справи Януко-
вича не вийде нічого пут-
нього. На думку політо-
лога Костя Бондаренка, 
Генпрокурор лише «хоче 
показати, що у своїй діяль-
ності на посаді голови ГПУ 
він значно ефективніший, 
аніж його попередники. 
Адже якщо на якійсь під-
сумковій прес-конферен-
ції Луценка запитають: 
«Що ви зробили на своїй 
посаді?», він відповість: 
«Ми вручили підозру Яну-
ковичу». 
 А колега Бондаренка 
Андрій Золотарьов каже, 
що епопея з можливим по-
верненням на посаду Ген-
прокурора Віктора Шокіна 
(«УМ» писала про це нещо-
давно) створює для Луцен-
ка нагоду піти у відставку 
без значних репутаційних 
втрат. Тим паче що в ре-
формуванні ГПУ ниніш-
ній її очільник зайшов у 
глухий кут, і потреба замі-
нити його є справді акту-
альною. 
 Щоправда, Юрій Лу-
ценко, судячи з усього, не 
збирається підводити фі-
нальну риску під своїм го-
ловуванням в ГПУ. І, на-
певно, не погоджується з 
тим, які характеристики 
дають цьому головуван-
ню. А якщо й погоджуєть-
ся, то, мабуть, десь дуже 
глибоко в душі. ■

ПРАВО

Рік є, змін — нема
Що зробив і чого не зробив Юрій Луценко, 
перебуваючи на посаді Генпрокурора. Короткі підсумки 
головування четвертого — з 2014 року — голови ГПУ

■

Під час призначення Юрія Луценка вкотре виявилося, що парламентської коаліції не існує і спільних 
зусиль БПП i «Народного фронту» для лобіювання «потрібних» рішень недостатньо. Довелося 
підключати підконтрольні Ігорю Коломойському фракції — «Відродження» та «Воля народу». В 
кулуарах подейкували, що ця оборудка обійшлася зацікавленим у призначенні Луценка в кругленьку 
суму. Що вже від самого початку знівелювало довіру до новопризначеного Генпрокурора.

Юрій Луценко став четвертим Генпрокурором України 
за останні три роки. 

❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Учора в Польщі мав бути допитаний Дональд Туск — 
голова Європейської ради і колишній прем’єр-міністр 
Польщі. Поки що Туска викликають до прокуратури як 
свідка, проте існує вірогідність, що чиновник змінить 
статус на обвинуваченого. Причина? Ймовірна співпра-
ця з ФСБ Росії. Для нас ця історія є повчальною у тому, 
як діють правоохоронні структури інших країн — без 
пієтету перед посадами та гучними іменами. На жаль, 
Україні далеко до Польщі — у нас, крім відправленого 
за ґрати Олександра Єфремова, немає фігурантів справ 
про державну зраду чи сепаратизм. А дарма. Приводів 
для цього українські екс-можновладці давали значно 
більше, аніж їхні колеги-поляки. Провина за відсут-
ність покараних та притягнутих до відповідальності 
лежить на правоохоронних органах, у тому числі й на 
Генпрокуратурі. Щоправда, нині покращити репутацію 
ГПУ може доведена до кінця справа Януковича, перше 
(заочне) засідання по якій призначене на 4 травня. Од-
нак і це не скасує тих вельми скромних результатів, з 
якими очільник прокуратури Юрій Луценко відзначає 
свій перший рік на цій посаді.
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Покращення 
буде, але 
не в Україні
Міжнародний валютний 
фонд поліпшив прогноз 
розвитку світової економіки 
у 2017 році
Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Експерти Міжнародного валютного фон-
ду вважають, що світовий ВВП зросте цього 
року на 3,5% — це на одну десяту більше, 
ніж прогнозували в січні. Таким чином в ак-
туалізованому станом на квітень звіті «Сві-
товий економічний огляд» (World Economic 
Outlook) МВФ покращив прогноз розвитку 
світової економіки у 2017 році, повідомляє 
«Євроньюс». Глобальна економічна актив-
ність пожвавлюється завдяки посиленню 
глобального попиту, зменшенню тиску де-
фляції та оптимізму ринків. 
  «Це покращення прогнозу напряму 
пов’язане з хорошими новинами з Євро-
пи та Азії, так само, як із нашими очіку-
ваннями вищого зростання ВВП Сполуче-
них Штатів», — заявив директор відділу 
досліджень МВФ Моріс Обстфелд. Амери-
канській економіці прогнозують 2,3% зрос-
тання цього року і 2,5% — наступного. Екс-
перти сподіваються, що Дональд Трамп ви-
конає свої зобов’язання і зменшить податки 
та збільшить державні витрати на інфра-
структуру. Щодо Об’єднаного Королівства, 
то у МВФ визнали, що британська економі-
ка показала себе краще, ніж про неї дума-
ли. На наступні два роки, за які має завер-
шитися вихід країни з Євросоюзу, їй про-
гнозують невелике сповільнення у темпах 
зростання: з 2% цього року до 1,5% наступ-
ного.
 Експерти МВФ покращили показники 
росту ключових країн єврозони. Найбіль-
ше додали Іспанії — 0,3% У 2017-му її еко-
номіка може вирости до 2,6 відсотка. Хоро-
ший результат з огляду на те, що ще пару 
років тому країна перебувала в економічній 
кризі. Дуже високі темпи зростання ВВП у 
наших сусідів-поляків — 3,4% цього року 
і 3,2% — наступного. Це кращі показники, 
ніж у багатьох країн єврозони. Загалом же 
зростання ВВП єврозони передбачають на 
рівні 1,7 відсотка. У 2018 році темпи дещо 
пришвидшаться.
 Натомість автори звіту дещо підвищи-
ли розрахунки щодо інфляції. Тепер про-
гнозується, що її рівень становитиме 2,3% 
як цього року, так і наступного. А січне-
вий прогноз становив, відповідно, 1,0% та 
1,9%.
 Одночасно МВФ понизив прогноз дина-
міки росту для всіх країн Південної і Схід-
ної Європи, що розвиваються, з 3,1% до 3 
відсотків. Найгірші прогнози — для Туреч-
чини. Автори звіту вказують, що політич-
на нестабільність у цій країні матиме нега-
тивний вплив і на економіку. МВФ зарахо-
вує до країн, що розвиваються, Туреччину, 
Польщу, Румунію, Угорщину, Болгарію, 
Сербію, Хорватію, Албанію, Боснію і Гер-
цеговину та Чорногорію.
 Щодо України, то прогноз для економі-
ки на 2017 рік залишився без змін — 2% 
росту, а на 2018-й — погіршився до 3,2% 
замість 3,5%. Інфляція цього року стано-
витиме 10 відсотків, але має дещо знизити-
ся в наступному. 
 Стосовно глобальної економіки, то МВФ 
підвищив розрахунок динаміки її зростан-
ня цього року з 3,4% до 3,5%, а наступного 
року передбачає зростання на рівні 3,6%. 
При цьому високорозвинені економіки ма-
тимуть приріст у 2% і цього року, і наступ-
ного. Кращі показники демонструватимуть 
економіки країн, що розвиваються. Поліп-
шено прогноз для Китаю — до 6,6% цього 
року і 6,2% — наступного. В середньому 
МВФ припускає, що через п’ять років — у 
2022-му — темпи розвитку світової еконо-
міки прискоряться до 3,8%. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Прем’єр-міністр Великої Британії 
Тереза Мей у вівторок несподівано 
оголосила про проведення дочасних 
парламентських виборів, а вчора ви-
несла на обговорення парламенту дату 
їх проведення — 8 червня — на три 
роки раніше від встановленого тер-
міну, повідомляє Бі-Бі-Сі. Пані Мей, 
яка очолила британський уряд у лип-
ні 2016 року після відставки Девіда 
Кемерона, до останнього заперечува-
ла можливість дострокових виборів до 
2020 року. Як зазначив представник 
глави уряду, Тереза Мей уже повідо-
мила королеві Єлизаветі ІІ про намір 
попросити парламент проголосува-
ти за дострокові вибори. Рішення про 
позачергові вибори — перший різкий 
крок у недовгій кар’єрі прем’єр-мініс-
тра Мей.
 Лідер торі (консерваторів), які 
впевнено тримають першість за попу-
лярністю в усіх опитуваннях, поясни-
ла дострокові вибори прагненням ста-
більності в умовах, коли країна поча-
ла переговори про вихід із ЄС. Одразу 
після цього оголошення фунт стерлін-
гів незначною мірою впав щодо дола-
ра, але майже одразу піднявся до най-
вищих показників із лютого.
 Опитування показують, що Тере-
за Мей iз великою ймовірністю вибо-
ри виграє. Ця перемога посилить по-
зиції Консервативної партії напередод-
ні переговорів про вихід із ЄС і змен-
шить політичну непередбачуваність у 
країні. Власне, з цією метою глава уря-
ду i йде на дочасні вибори. На думку 
пані Мей, політичні ігри інших пар-
тій заважають успішному виходу з ЄС 
і стабільності всередині країни. «Тому 
нам потрібні загальні вибори. І потріб-
ні вони зараз», — заявила голова уря-
ду. За словами пані Мей, зараз країна 
діє як єдине ціле, а Вестмінстер (пар-
ламент) — ні.
 Опозиційна Лейбористська партія 
раніше обіцяла заблокувати фінальну 
угоду про вихід із ЄС, а тепер у її се-
редовищі стався розкол на прихиль-
ників і противників Брекзиту, що пос-
лабило рейтинги партії і обернеться 
на виборах втратою частини мандатів, 
які перейдуть до правлячих консерва-
торів. Шотландська національна пар-
тія обіцяла голосувати проти законо-
проекту про припинення пріоритету 
європейського законодавства над бри-
танським, а ліберал-демократи погро-

жували завести роботу парламенту в 
глухий кут.
 Лідер лейбористів Джеремі Кор-
бін привітав рішення прем’єр-мініст-
ра, сказавши, що вибори дадуть мож-
ливість британцям «проголосувати за 
уряд, який буде ставити на перше міс-
це інтереси більшості». «Лейбористи 
пропонують ефективну альтернати-
ву чинному уряду, який виявився не-
спроможним перебудувати економіку, 
а натомість влаштував руйнівні ско-
рочення витрат і призвів до зниження 
рівня життя», — додав пан Корбін. «Це 
можливість змінити напрямок розвит-
ку країни. Якщо ви не хочете катаст-
рофічно важкого Брекзиту. Якщо ви 
хочете, щоби Британія залишилася в 
єдиному ринку. Якщо ви хочете, щоби 
Британія залишалася відкритою, то-
лерантною і єдиною. Це ваш шанс», 
— прокоментував лідер ліберал-де-
мократичної партії Тім Фаррон. Пер-
ший міністр Шотландії Нікола Стер-
джен звинуватила консерваторів у ба-
жанні «повернути Британію вправо», 
нав’язати жорсткий Брекзит і провес-
ти ще більші скорочення ви трат.
 Акт про фіксований термін повно-
важень парламенту від 2011 року пе-
редбачає, що загальні вибори до парла-
менту проводяться кожні п’ять років у 
перший четвер травня. Попередні виб-
ори в британський парламент відбули-
ся 7 травня 2015 року, наступні мали 

бути не раніше 2020 року. Зараз зако-
нопроект про проведення дострокових 
виборів має схвалити парламент. Для 
цього необхідні дві третини голосів 
членів Палати громад. Палата громад 
нараховує 650 депутатів. Відтак, щоби 
дострокові вибори відбулися, необхід-
на підтримка 434 парламентаріїв. Нині 
у консерваторів 330 місць у парламен-
ті, що є простою більшістю. У лейбо-
ристів — 229 місць, у Шотландської 
національної партії — 56 місць, у Лібе-
ральних демократів — 8. Очевидно, що 
Мей прагне зміцнити хитку більшість 
своєї партії. Консерватори нині ліди-
рують в опитуваннях суспільної дум-
ки. Шотландська національна партія 
має 56 з 59 місць від Шотландії у пар-
ламенті й оптимістично налаштована 
зберегти їх усі. Окрім цього, у Шот-
ландії готуються до нового референду-
му про незалежність. На нього потріб-
на згода прем’єр-міністра, але від Мей 
такої згоди немає.
 Саме ці вибори стануть вирішаль-
ною битвою за Брекзит. Декорації для 
неї уже готові — лідер опозиції лей-
борист Джеремі Корбін загруз у внут-
рішньопартійних конфліктах, а пер-
ший міністр Шотландії Нікола Стер-
джен готується до чергової битви за 
незалежність півночі. Інші партії, що 
також виступають проти Брекзиту, 
теж сподіваються відірвати шматок у 
фракції консерваторів. ■

Земля розминулася 
з гігантським астероїдом
 У ніч на 20 квітня астероїд JO25 
завширшки з півкілометра наблизить-
ся до нашої планети на відстань 1,8 
млн. км — це приблизно п’ять дис-
танцій від Землі до Місяця. Це рекор-
дна відстань наближення подібного 
космічного тіла до нашої планети за 
останні 400 років, уточнили в амери-
канському космічному агентстві НАСА, 
хоча дрібніші космічні тіла регулярно 
пролітають ще ближче до Землі. Асте-
роїд JO25 не загрожує нашій планеті, 
хоча і входить до переліку космічних 
об’єктів, потенційно небезпечних для 
життя на Землі. Якби подібний асте-
роїд зіткнувся із Землею, він міг би 
повністю зруйнувати один із конти-
нентів, навіть якби він упав в океан, 
стверджують фахівці. 

У Франції попередили 
замах перед виборами
 За п’ять днів до виборів президен-

та спецслужби Франції заявили, що їм 
вдалося відвернути теракт. У Марселі 
затримали двох чоловіків — фран-
цузів віком 23 і 29 років, що радикалі-
зувалися, відбуваючи термін у в’язниці, 
де й познайомилися. Під час обшуків у 
квартирі затриманих знайшли зброю, 
начиння для вибухівки та відеозапис з 
атрибутикою ІДІЛ.  Один із чоловіків, 
за даними слідчих, був пов’язаний з 
осередком терористів у Бельгії. Аби 
гарантувати безпеку в день голосуван-
ня,  на службу вийдуть 50 тисяч право-
охоронців. Останні півтора року Фран-
ція живе в умовах надзвичайного стану 
після терактів, що забрали понад 230 
життів. 

Купуй американське 
і наймай американців
 Президент США Дональд Трамп 
підписав указ під назвою «Купуй аме-
риканське і наймай американців». Цим 
документом Трамп доручає міністерс-
твам юстиції, праці та нацбезпеки за-

пропонувати заходи щодо зміни по-
рядку видачі американських робочих 
віз H-1B, щоб уникнути «шахрайства 
та зловживань». На його думку, за-
раз такі візи видаються «через аб-
солютно випадкову лотерею». «Вони 
повинні видаватися найбільш високо-
кваліфікованим фахівцям і не повин-
ні використовуватися для заміни аме-
риканців іноземними працівниками», 
— наголосив Трамп. Щорічно в США 
видають близько 85 тисяч робочих віз 
H-1B, зокрема й програмістам з Украї-
ни. Крім того, указ передбачає збіль-
шення частки американських товарів у 
держзакупівлі за федеральними кон-
трактами. Новий указ Трампа може 
вплинути на український ІТ-сектор та 
металургію, зазначає в своєму комен-
тарі «Радіо «Свобода». Хоча постав-
ки української сталі до США наразі є 
незначними, жорсткіші умови поста-
вок для американських закупівель мо-
жуть мати вплив на загальну ситуацію 
на світових ринках.

Дебати в Нідерландах 
про Україну 
 Сенат Нідерландів (верхня па-
лата парламенту) має намір про-
вести дебати щодо ратифікації уго-
ди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом 23 травня. 
Але якщо ця дата не влаштує мініс-
тра закордонних справ Нідерлан-
дів, дебати перенесуть на 6 червня. 
У лютому в Нідерландах нижня па-
лата парламенту проголосувала за 
повторну ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною і Європей-
ським Союзом. Перед цим уряд Ні-
дерландів подав угоду з Україною 
на повторну ратифікацію всупереч 
результатам консультативного ре-
ферендуму після того, як на са-
міті ЄС у грудні 2016 року ухвали-
ли символічну офіційну заяву, що 
цілком відповідає змістові угоди. 
Нідерланди наразі є єдиною краї-
ною в ЄС, яка ще не здійснила ра-
тифікацію цієї угоди. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ДО УРН

Брекзит поплутав...
Британський прем’єр Тереза Мей несподівано оголосила дочасні 
парламентські вибори

■

Тереза Мей: «Вибори потрібні зараз».❙
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Світлана ЧЕРНЕЦЬКА 

Питання монетизації субсидій 
в Україні порушували неодно-
разово, і від цього начебто ма-
ють виграти всі гравці на ринку 
комунальних послуг. Однак чи 
відсутність політичної волі, чи 
чиясь зацікавленість у незро-
зумілій негнучкій системі розра-
хунків утримували справу на 
місці. Наразі ж уряд проголосив 
чіткий курс на реформування і 
в меморандумі з МВФ з’явилась 
нова дата старту реформи суб-
сидування — вересень 2017-го. 
Тож чого очікувати від змін і на-
віщо вони потрібні?

Грошей усе більше — толку все 
менше
 За даними Держказначейс-
тва, до стрибка цін на тарифи 
видатки державного бюджету 
на субсидії на оплату комуналь-
них послуг були немалими, але 
цілком адекватними — 6, 172 
млрд. гривень. У 2015-му вони 
вже становили майже 18 млрд., 
у 2016-му — 44, 120 млрд. У по-
точному році лише за два міся-
ці опалювального сезону Казна-
чейство виплатило більше по-
ловини закладеної в бюджеті на 
субсидії суми — 26,285 млрд. з 
47 073 млрд. гривень. А ще ма-
ють бути виділені кошти на 4 мі-
сяці опалювального сезону (бе-
резень, 1\3 квітня, 2\3 жовтня, 
листопад-грудень), тож при тепе-
рішніх темпах виділених коштів 
точно не вистачить.
 Відповідно до розрахунків, 
вказаних у звіті Світового бан-
ку щодо монетизації субсидій, з 
13,7 млн. домогосподарств в Ук-
раїні на субсидію претендують 7 
млн. домогосподарств. При се-
редньому розмірі місячної суб-
сидії 1900 грн. річні ви трати на 
цю статтю можуть сягнути близь-
ко 85 млрд. грн.
 Крім того, що це неймовір-
но велике навантаження на де-
ржавний бюджет, яке щороку 
зростає, це ще й гроші, які вит-
рачаються, жодним чином не 
модернізуючи систему і не змен-
шуючи витрат ні для держави, 
ні для споживача.
 «Кілька років тому спожи-
вач платив за надані комуналь-
ні послуги 10-20% від їх повної 
вартості і не переймався питан-
ням економії ресурсів. Світовий 
банк та міжнародна спільнота 
наполягали ж на тому, щоб вар-
тість енергоресурсів була при-
ведена до ринкової і система по-
чала функціонувати прозоріше, 
зокрема завдяки нівелюван-
ню схем, на яких певні гравці 
ринку мали змогу наживатись.
Тоді ми були найбільш енергоне-
ефективною країною Європи, 
і ситуація особливо не зміни-
лась і досі. Тарифи змінились, 
але наша політика в галузі енер-
гоефективності досі неправиль-
на. Адже кошти витрачаються 
не стратегічно, щоб покращи-
ти стан ЖКГ, а тактично — щоб 
рятувати критичну ситуацію», 
— пояснює Анна Шумейко, екс-
перт Національного екологічно-
го центру України.
 Для того, щоб гроші в галузі 
комунальних послуг використо-
вували ефективно, потрібно за-
провадити кілька моментів. 

Субсидію — потребуючим, 
а не бажаючим
 Передусім надавати суб-
сидію варто лише тим, хто справ-
ді її потребує. Адже, аби загаси-
ти назріваючий соціальний виб-
ух при зростанні тарифів на «ко-
муналку», влада максимально 
спростила процес її отримання. 
Мінімізувала пакет документів 
(заява і декларація), збільшила 
термін надання (рік замість пів-

року з автоматичним продовжен-
ням), розширила перелік тих, 
хто може претендувати (можна 
й тим, хто орендує житло, мож-
на працюючим, винятки — при-
дбання за 12 місяців до подання 
заяви покупки на суму понад 50 
тис. грн.).
 Тож на субсидію стали по-
даватись і ті, хто міг би оплачу-
вати комунальні послуги само-
стійно: люди з зарплатнею «в 
конвертах», власники дорогих 
авто і кількох квартир-будинків 
тощо. Оскільки верифікації за-
питувачів як такої не проводи-
лось — звернення про субсидію 
задовольняли. 
 Тож чи не першим і дуже 
важливим кроком має ста-
ти створення єдиної бази суб-
сидіантів, яка також відобра-
жатиме фактичне споживання 
отримувачем субсидій кожного 
виду житлово-комунальних пос-
луг та забезпечення автоматич-
ного обміну інформацією з або-
нентськими базами постачаль-
ників послуг та енергоносіїв, а 
також з усіма супутніми базами 
даних — органів державної фіс-
кальної служби, банків, реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
та ін. Цей реєстр має бути єди-
ним, об’єднаним і публічним — 
аби кожен міг перевірити, чи 
його податки ідуть на підтримку 
людини, яка справді цього пот-
ребує, чи того, хто вирішив «зе-
кономити».
 До слова, деякі експерти роз-
глядають варіант запровадження 
фізичної верифікації матеріаль-
ного достатку субсидіанта. Якщо 
ж субсидіант відмовить комісії у 
праві оцінити його статки і пла-
тоспроможність — він автома-
тично позбавлятиметься права 
на отримання коштів від держа-
ви. Адже це означатиме, що є що 
приховувати.

Спонукати до економії
 Інший негативний момент іс-
нуючої системи субсидій — від-
сутність мотивації для економії 
енергоресурсів. «Якщо соціаль-
ні норми споживання вищі від 
середнього рівня, то споживач 
не вмотивований використову-
вати ресурс ощадливіше. Адек-
ватнішою може бути практи-
ка, коли нормативи дещо нижчі 

від середнього рівня споживан-
ня — тоді, бажаючи менше пла-
тити, споживач буде економити 
та впроваджувати енергоефек-
тивні заходи. І це не наступ на 
комфорт споживача — це зміна 
його психології», — каже Анна 
Шумейко.
 Цікавим є кейс Бразилії, роз-
повідає експертка, де у 2001 році 
через посуху і потребу в економії 
електроенергії (адже більшість 
електроенергії виробляли елект-
ростанції) влада застосувала сис-
тему мотивації для споживача. 
Держава платила споживачам, 

які почали споживати менше 
енергії, і штрафувати тих, хто 
не зменшував споживання. Ця 
політика дозволила скоротити 
споживання на 25%, але вже на-
віть коли виплати з боку держа-
ви припинились і ситуація вирів-
нялась — люди продовжили спо-
живати енергію на рівні 75% від 
попереднього протягом чотирьох 
років. Адже вони звикли еконо-
мити, мали стимул і зрозуміли, 
що можуть менше споживати, а 
отже, і платити менше.
 Українські реалії — від бай-
дужості до невігластва. Деякі 
субсидіанти не бачать сенсу в 
економії, бо «держава і так за 
мене заплатить», інші — взагалі 
повністю використовують, на-
віть без потреби на це, свою со-
ціальну норму, бо «використаю 
менше, то наступного місяця не 
дадуть».
 Тож, крім зменшення со-
ціальних норм, потрібна ще й 
монетизація на рівні спожива-
ча, аби він міг iз розумом витра-
чати ці кошти, а не лише споді-
ватись на те, що держава завжди 
вирішить його проблеми.
 До слова, за даними дослі-
дження аналітичного центру 
DiXiGroup, у ЄС практикуються 
дуже різноманітні, в тому числі 
й відмінні від українських, ме-
ханізми підтримки вразливих 
категорій громадян при сплаті 
комунальних послуг. Найчасті-

ше використовується механізм 
обмежених відключень через 
несплату за використані енер-
горесурси, який не передбачає 
будь-яку фінансову підтрим-
ку споживача з боку держави, 
а має інформуючий характер та 
індивідуальний підхід до спо-
живачів. Також поширеними є 
пільгові тарифи на енергоресур-
си та адресні соціальні виплати 
вразливим категоріям громадян 
країни (визначається законо-
давством кожної країни). Мало 
використовуються механізми 
захисту вразливих споживачів, 

такі, як безплатні базові пакети 
енергоресурсів (Греція та Ірлан-
дія) і безплатна заміна неефек-
тивних базових приладів (Фран-
ція та Бельгія). 
 Розширити спектр підтримки 
вразливих категорій при сплаті 
комуналки в Україні допоможе 
також Фонд енергоефективності, 
коли повноцінно запрацює.

Споживачу — гроші і право 
їх витрачати
 Монетизація на рівні спожи-
вача означає, що на спеціальний 
рахунок йому будуть надходити 
субсидійні кошти, які він зможе 
витратити. Наразі обговорюють 
кілька варіантів, як можна тра-
тити кошти:
  — витрачати на будь-що. 
Втім, у випадку заборгованості 
за комунальні послуги спожи-
вач буде позбавлений субсидії;
 — витрачати на оплату кому-
нальних послуг, зекономлені за-
лишки наприкінці року (опалю-
вального сезону) можуть бути мо-
нетизовані й спрямовані на енер-
гоефективність;
 — витрачати на енергоефек-
тивні заходи або ж на оплату ко-
мунальних послуг.
 «У будь-якому випадку мо-
нетизація субсидій на рівні спо-
живача дає йому змогу скороти-
ти витрати і «злізти з голки де-
ржавної підтримки». Мотива-
цією до витрати коштів саме на 

енергоефективні заходи стане 
нестабільність українських ре-
алій та обсягів соціальних норм. 
Адже сьогодні ти субсидіант, а 
завтра вже ні. Сьогодні ти вкла-
даєшся в соціальні норми, а за-
втра маєш доплачувати суттєві 
суми навіть попри субсидії. Один 
раз модернізувавши своє житло, 
ти зменшуєш рахунки і оплату 
надовго», — пояснює аналітик 
ГО «Український центр євро-
пейської політики» Дмитро На-
уменко.
 Держава ж «вбиває одним 
пострілом кількох зайців» — 
надає субсидії, мотивує грома-
дян до відповідальності за влас-
ні рахунки і проводить грандіоз-
ну енергоефективну кампанію 
по всій країні, в рази скорочую-
чи суми виплат субсидій.
 Однак при найоптимістич-
ніших розкладах монетизація 
на рівні споживача відбудеть-
ся через 2-3 роки, оскільки пе-
ред цим треба налагодити бага-
то процесів, вирішити докумен-
тально-бюрократичні проблеми, 
відкрити персональні рахунки, 
запровадити реєстр субсидіантів 
тощо.

Підприємствам — живі гроші
 У найближчій перспективі 
— монетизація на рівні підпри-
ємств, що надають комуналь-
ні послуги. Адже наразі діє По-
станова КМУ №20, що утвер джує 
порядок розрахунку через систе-
му взаємозаліків між постачаль-
никами послуг і державним бюд-
жетом.
 У реаліях це означає, що за-
мість живих грошей у системі 
циркулює розрахунок «прото-
колами» — такими собі «борго-
вими розписками». У ланцюжку 
— близько 7-9 учасників, і швид-
кість розрахунків залежить від 
їхньої організації роботи з доку-
ментами. Зазвичай бюрократич-
ні машини рухаються поволі, 
тож і справа затягується.
 «Існуюча система негнучка і 
порушує основний закон еконо-
міки — обіг живих коштів, які 
можна спрямувати на різні пот-
реби, наприклад, на модерніза-
цію виробництва. Крім цього, 
в позиції «прохача» опиняєть-
ся держава, яка очікує на те, 
коли «замкнеться коло» обігу 
протоколів, аби виплатити суб-
сидії. Це неправильно. Однак 
найбільша проблема цієї систе-
ми — створення неконкурент-
них умов для входження на ри-
нок нових гравців. Адже лише 
«Нафтогаз» може собі дозволи-
ти розраховуватись iз держа-
вою взаємозаліками. Іншим же 
компаніям — невеликим або се-
реднім, молодим чи які розви-
ваються — потрібні живі обігові 
кошти, які можна інвестувати 
в розвиток бізнесу, в модерні-
зацію, на вирішення поточних 
проблем. Їм значно складніше 
надавати послуги «в борг», оп-
лата якого прийде протоколом 
про списання податків», — по-
яснює необхідність монетизації 
на рівні підприємств-надавачів 
послуг джерело в Мінрегіонів.
 За словами співрозмовника, 
монетизація на цьому рівні мож-
лива вже на початку наступно-
го опалювального сезону (якраз 
відповідно до свіжих домовле-
ностей з МФВ). Вона має на меті 
створити конкурентний ринок 
у царині газу і теплопостачан-
ня, а отже, сприятиме зростан-
ню якості послуг і конкуренції в 
ціні. Є певні нюанси, які ще тре-
ба залагодити, однак про це вже 
в іншій темі.
 Зрештою, монетизація — це 
не лише вимоги міжнародних 
організацій. Це вимога часу, яка 
буде вигідною для всіх, хто хоче 
«грати по-чесному». ■

КОМПОСЛУГИ

Гроші — на руки?
Реформа надання субсидій має стартувати у вересні

■

Надавати субсидію варто тим, хто справді її потребує.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

Монетизація субсидій на рівні споживача дає йому 
змогу скоротити витрати і «злізти з голки державної 
підтримки.
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Сьогодні можна почути багато спекуля-
цій навколо церкви. Люди вже втомили-
ся від політичної та пропагандистської 
локшини, все частіше ставлять слушні 
запитання. Чому хрещення Київської Русі 
відбувалося в Києві, а на наших землях 
у релігії домінує Московський патріар-
хат? Чому Московський патріархат не 
хоче визнавати Київський патріархат? 
Чому в Грузії та Вірменії є своя канонічна 
православна церква, а в Україні немає? 
І в чому різниця між Київським та Мос-
ковським патріархатом?

Андрію Первозванному випала 
територія сучасної України
 Неозброєним оком видно, що для 
Кремля навіть релігійне питання є 
перш за все політичним, направленим 
на вирішення своїх імперських амбіцій. 
Зважаючи на те, що РФ втратила май-
же всі важелі впливу в Україні, окрім 
мови та церкви, московські керманичі 
з останніх сил тримаються за УПЦ Мос-
ковського патріархату в Україні.
 Як завжди, щоб не потрапити на га-
чок пропаганди, потрібно знати суть 
справи, перш за все — її історичний ас-
пект. Давайте поринемо в далекі часи 
боротьби християнства з язичниками за 
віру та привідкриємо завісу таємничо-
го.
 Офіційно хрещення Київської Русі 
відбулося в 988 році князем Володи-
миром Великим. Але чи можливо од-
ним указом за день змінити віру в усій 
країні? Тим паче в ті часи, коли всі були 
глибоко віруючі, атеїзму ще не приду-
мали. Це виглядає десь так, якби в му-
сульманській країні хтось видав указ, 
що з сьогоднішнього дня вся країна 
сповідує християнство. Це неможливо. 
Можна вважати, що поширення хрис-
тиянства на теренах сучасної України 
розпочалося ще задовго до Хрещення 
Русі й навіть задовго до виникнення де-
ржави Київська Русь.
 Коли після зішестя Святого Духа 
апостоли кидали жереб, вирішуючи, 
кому куди йти проповідувати Христову 
віру, Андрію Первозванному випала те-
риторія сучасної України, тому саме він 
вважається святим покровителем нашої 
країни.
 Київський Собор 1621 року ствер-
див апостольське походження христи-
янства на українських землях, зазна-
чивши: «Святий апостол Андрій — пер-
ший архієпископ Константинопольсь-
кий, патріарх Вселенський і Апостол 
Український. На київських горах стоя-
ли ноги його, і очі його Україну бачили, 
а уста благословляли, і насіння віри він 
у нас насадив. Воістину Україна нічим 
не менша від інших східних народів, бо 
в ній проповідував апостол».
 Боротьба християнства і язичників 
на території Київської Русі відбувалася 
декілька століть. Першими на території 
сучасної України прийняли християнс-
тво землі Північного Причорномор’я ще 
в першому столітті нашої ери. Є припу-
щення, що навіть перші князі, про яких 
збереглися писемні свідчення, Аскольд 
і Дір, були вже християнами, саме цей 
факт став причиною заколоту проти 
них.

Вибратися з хаосу 
поганської віри
 Протягом кількох століть точила-
ся боротьба між новою прогресивною 
християнською релігією та старими 
язичницькими віруваннями, які не да-
вали змоги нашим пращурам стати по-
ряд та плідно розвиватися з тогочасни-
ми передовими європейськими країна-
ми. Християнству віддавали перевагу 
вихідці зі знаті, князі, воїни, освічений 
люд, але простий народ уперто притри-
мувався вірувань своїх дідів. Почерго-
во перемагали то одні, то інші. Знахо-
дилися, як і зараз, популісти, пройди-
світи, які вміло використовували не-
обізнаність людей та їхнi консервативні 
настрої у своїх корисних цілях проти 
прогресу і розвитку країни та суспіль-
ства в цілому. 
 Достеменно відомо, що мати Святос-
лава Хороброго — княгиня Ольга, була 
християнкою. Зрозуміло, що в цей пе-

ріод уже більшість людей Київської 
Русі були християнами, але з приходом 
до влади Святослава, який був прихиль-
ником язичництва, Київська Русь зро-
била крок назад і знову поринула в хаос 
поганської віри. Лише за часів Володи-
мира Великого православ’я в Київсь-
кій Русі стало офіційною релігією,але 
ще декілька століть язичники чини-
ли спротив, особливо на території су-
часної Росії. До речі, в Московії хрис-
тиянство отримало остаточну перемогу 
лише в XIV столітті, тобто на 400 років 
пізніше, ніж це відбулося в Київській 
Русі. Отже, християнство з Візантії по-
ширилося до Києва, і на це знадобило-
ся декілька століть. Потім із Києва ця 
релігія поширилася на Московію, на що 
знадобилося ще декілька століть.

За часів орди
 Нищівного удару Київська Русь 
отримала під час нападу монголо-та-
тарської орди. З цих часів розпочався 
економічний, політичний, культурний 
і релігійний занепад наших земель.
 Тут потрібно зауважити, що мон-
голо-татари доволі лояльно ставили-
ся до підкорених народів, які не чини-
ли їм спротиву. Але наші пращури були 
надзвичайно волелюбні, ординці впер-
ше зіткнулися з такою відчайдушною 
боротьбою. Щоб підкорити праукраїн-
ців, вони спалювали міста і села, але не 
змогли зламати дух. Саме в Україні роз-
билася мрія монголо-татарських ханів 
дійти до «останнього моря» (Атлан-
тичного океану). Сучасна Східна Ук-
раїна була спустошена і на довгий час 
перетворена на Дике Поле. Культурно-
політичне життя перенеслося на захід 
сучасної України.
 Що ж в цей час відбувалося на тери-
торії сучасної Росії, яка майже повніс-
тю повторює контури володінь монголо-
татарської орди? Князі, які підкорили-
ся хану, отримали ярлики на правлін-
ня у своїх землях, сплачували данину і 
майже одноосібно правили у своїх зем-
лях. Чингісхан був мудрим правителем 
і розумів, що на території його імперії 
люди сповідують різні релігії, тому за-
початкував свободу віросповідання і за-
повів своїм нащадкам не схилятися до 
жодної з релігій. Згодом цю заповідь 
порушили, і монголо-татарська знать 
приймала панівну релігію тих земель, 
на яких вони володарювали. Ближче до 
України — це було християнство.
 Золота Орда, як і всі середньовіч-

ні імперії, після свого злету пережи-
вала часи феодальної роздробленості 
й міжусобних воєн, які московські іс-
торики вперто називають визвольною 
боротьбою. В міжусобній боротьбі ор-
динських правителів перемогла Мос-
ковія, яка пізніше підкорила землі ко-
лишніх партнерів: Астраханське ханс-
тво, Сибірське ханство, Кримське ханс-
тво. 

Московська митрополія 141 рік 
не була автокефальною
  Набираючись мирської могут-
ності, володарі Московії посягнули 
й на релігійну владу. На той час була 
лише Київська митрополія, яка під-
порядковувалася Константинопольсь-
кому патріарху. 15 грудня 1448 року 
Собор єпископів Великого князівства 
Московського, без благословення Кон-
стантинопольського патріарха, вибрав 
собі митрополита Київського (фактич-
но Московського). Його наступник Фе-

одосій уже іменувався митрополитом 
Московським. Так у незаконний спосіб 
виникла московська митрополія. 
 Московська митрополія 141 рік не 
була автокефальною, тобто не визна-
валася Вселенським патріархом та ін-
шими православними церквами. Лише 
в 1589 році під тиском політичних об-
ставин (деякі історики говорять на-
віть про піврічне ув’язнення Патріар-
ха Константинопольського Борисом Го-
дуновим) патріарх Ієремія погодився ви-
знати Московську патріархію.
 Чи законна після цього всього Росій-
ська православна церква Московсько-
го патріархату? Вважаю — законна. Ко-
жен народ має право на свою церкву, і 
будь-який спротив на цьому шляху є не-
законним і не Божим.  
 Український народ також має право 
на свою православну церкву.
 Відновивши державність, ми повин-
ні вiдновити свою православну церкву. 
Тому з 1990 року Митрополит Київсь-
кий і Галицький Філарет (в миру Дени-
сенко, до речі, родом із Донецька) на-
полегливо добивався для Української 
православної церкви незалежності. 26 
жовтня 1990 року Архієрейський собор 
Московського патріархату надав їй таке 
право, а Митрополит Філарет рішенням 
цього ж Собору був пожиттєво обраний 
її предстоятелем. 
 Але усвідомивши, що своїм рішен-
ням відкрили шлях до можливої авто-
кефалії УПЦ, в березні 1992 року в Мос-
кві, в Даниловому монастирі, склика-
ли інший Архієрейський собор Мос-
ковського патріархату, на якому без 
будь-яких канонічних причин, лише 
з політичних міркувань, Українській 
православній церкві було відмовлено 
в автокефалії і була спроба усунути по-
життєво обраного митрополита Філа-
рета від керівництва УПЦ та заміни-
ти його своїм ставлеником. Почалися 
гоніння на проукраїнське духовенство. 
Москва і її спецслужби організували 
так званий Харківський архієрейсь-
кий собор, який призвів до глибокого 
розколу і протистояння в українсько-
му православ’ї.
 У Володимирському соборі у Києві 
20-21 жовтня 1995 року відбувся По-
місний собор УПЦ Київського патріар-
хату в повній відповідності до каноніч-
них правил. На цьому Соборі митропо-
лит Філарет (Денисенко) був обраний 
Патріархом Київським і всієї України-
Русi. На Собор зібралося 173 делегати 
з усіх єпархій і понад 150 гостей (як 
учили ще апостоли), 50 з них прибу-
ли з православних діаспор. За Філаре-
та проголосувало 160 делегатів, 4 були 
проти і 9 утрималися від голосування. 
Таким чином український народ отри-
мав свою церкву. ■

РЕЛІГІЯ

Наша віра і воля
Історія Української православної церкви

■

У 1995 році митрополит Філарет (Денисенко) був обраний Патріархом Київським 
і всієї України-Русi.

❙
❙

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

 Історик Володимир Тиліщак у 
Києві презентував книгу «1930. 
У.С.Р.Р.Повстання», в якій розповів 
про боротьбу українського селянства 
проти політики примусової колек-
тивізації та розкуркулення. Автор 
констатує, що лютий-березень 1930 
року — це перший та успішний досвід 
застосування селянами методів масо-
вого ненасильницького спротиву, за-
вдяки яким режим на півроку зупи-
нив колективізацію. Дослідник знайо-
мить читачів iз перебігом та ключови-
ми моментами українських повстань 
того періоду.
 За кожним таким повстанням стояв 
селянин, який хотів просто жити і пра-
цювати на себе, а не віддавати заробле-

не тяжкою працею у колгосп. Іван Піс-
кун зі Старого Любара, Григорій Пуч-
ка з Черкащини, Лука Клітка з Сумщи-
ни, отаман Семен iз Хмельниччини... В 
усіх були різні долі, але їх об’єднувала 
спільна мета — боротьба проти жорсто-
кої політики Сталіна. Цими та іншими 
особистостями Володимир Тиліщак у 
своїй книзі, як зазначила історик Люд-
мила Гриневич, наповнив безлику іс-
торію того періоду.
 Книга добре ілюстрована: тут й іс-
торичні фото тих подій, фото з кримі-
нальних справ учасників повстань, цін-
ні архівні документи та свідчення, що 
викривають злочини влади проти пов-
станців.
 Книгу нарисів «1930. У.С.Р.Р.Пов-
стання» вже презентували у Вінниці, 
Дніпрі, Харкові та Сумах. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Боролися проти політики 
Сталіна
Про невідомих героїв селянських повстань 
розповідає Володимир Тиліщак

■
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Призначили слухання попри 
мораторій на них
 25 квітня о 17.00 у Госто-
мелі відбудуться громадські 
слухання щодо розгляду і вра-
хування пропозицій громад-
ськості стосовно детального 
плану забудови території пло-
щею 0,38 га по вулиці Свято-
Покровській, 220а. Ця ділян-
ка землі розташована в істо-
ричному центрі селища — по-
руч Свято-Покровська церква, 
а навколо приватний сектор — 
близько тисячі будинків. Це 
вже п’ятий детальний план за-
будови цієї території, поперед-
ні громада на слуханнях від-
хиляла. 
 Останнє відбулося 15 вере-
сня. Тоді люди виступили ка-
тегорично проти забудови цієї 
території, аргументи були та-
кими. Найперша проблема — 
це комунікації. Оскільки нав-
коло території забудови — ви-
нятково приватний сектор, то 
мережі водопостачання розра-
ховані приблизно на кількість 
його мешканців. На абсолют-
ній більшості території при-
ватного сектору каналізацій-
ні мережі відсутні зовсім, тож 
немає навіть технічної можли-
вості підключення до наявних 
мереж водопостачання такої 
кількості споживачів, що за-
планована у багатоповерхівці. 
Через те є велика ймовірність 
затоплення присадибних діля-
нок приватного сектору. 
 Ще одним із зауважень гро-
мади було те, що у плані забу-
дови не враховано щільності — 
у розрахунок узято проїжджу 
частину, водночас забули про 
існування приватного сектору, 
в якому живуть люди. За пла-
ном мала бути 9-поверхівка, а 
місця для паркування обмаль 
— навіть якщо всі квартири 
будуть однокімнатні, то їх тре-
ба зо півтори сотні щонаймен-
ше. Також на плані не були пе-
редбачені всі необхідні майдан-
чики: для вигулювання собак, 
господарські, дитячі, для від-
починку дорослого населення, 
для занять спортом. 
 Місцева жителька, пані 
Валентина, каже: розміщен-
ня таке, що будинок стоятиме 
на горі, а паркомісця розта-
шують упритул до приватних 
будинків, фактично на схилі. 
Тож якщо насипати землі, то 
приватний сектор опиниться 
в ямі. А паркування необхід-
ні, бо ж купують житло бага-
то тих, хто їздить до Києва на 
роботу — люди з машинами. 
Є ще одна проблема, на яку 
звернула увагу пані Валенти-
на: «Торік загорілася церква, 
приїхали пожежні машини, то 
вони не могли зайти в поворот, 
повернулися назад, об’їхали 
торговий центр і вже тоді діс-
талися церкви, щоб її зага-
сити. Тепер пожежна маши-
на взагалі не проїде. Скільки 
пам’ятаю, тут було вже чотири 
пожежі, і щоразу було пробле-
мою дістатися місця займан-
ня. Тепер же за три метри при-
ватний сектор. Це добре, якщо 
все добре, а якщо ні?». 
 Треба сказати, що нову 
будівлю планують постави-
ти просто біля церкви, причо-
му вона буде вищою за Божий 
храм. Але, зважаючи на інші 

нюанси зведення цієї новобу-
дови, про етичні та естетичні 
моменти вже навіть не йдеть-
ся.

Кому вигідна відсутність 
Генплану забудови селища
 Наступного дня після слу-
хань щодо детального пла-
ну забудови — 16 вересня — 
Гостомельська селищна рада 
Київської області наклала мо-
раторій на розробку деталь-
них планів території та подан-
ня змін до коригування Гене-
рального плану селища Гос-
томель. Тож слухання на 25 
квітня цього року призначи-
ли попри наявність цього мо-
раторію, тобто незаконно. Ви-
ходить, є два рішення, що су-
перечать одне одному. Громада 
ухвалила рішення про припи-
нення коригування Генераль-
ного плану Гостомеля, бо че-
рез такі коригування сам Гене-
ральний план ніяк не можуть 
ухвалити.
 У свою чергу, через відсут-
ність Генплану рішення про 
забудову виникають ситуатив-
но й не враховують усіх необ-
хідних вимог. Наприклад, 10 
років тому на вул. Черняхівсь-
кого, 28а, збудували 5-повер-
хівку. Кажуть, зробили євро-
каналізацію, а насправді час-
тину річки перетворили на бо-
лото. Збудовані пластикові 
колодязі мали чистити щодня, 
проте ніхто цього не робить. 
Мешканці приватного сектору 
поблизу розповідають: сморід 
через відсутність нормальної 
каналізації нестерпний, особ-
ливо влітку дихати немає чим. 
Ось саме такими непередбачу-
ваними наслідками і загрожує 
ситуативна забудова. 
 Стаття 17 Закону Украї-
ни «Про регулювання місто-
будівної діяльності» перед-
бачає, що генеральний план 
населеного пункту є основ-
ним видом містобудівної до-
кументації на місцевому рів-
ні; на підставі затвердженого 
генерального плану населено-
го пункту розробляється план 
земельно-господарського уст-
рою, який після його затвер-
дження стає невід’ємною час-
тиною генерального плану; 
генеральний план населено-
го пункту розробляється та за-
тверджується в інтересах від-

повідної територіальної грома-
ди з урахуванням державних, 
громадських та приватних ін-
тересів. 
 Відсутність Генерально-
го плану насправді дуже зруч-
на. Комусь можна відмовити 
у приватизації чи виділенні 
земельної ділянки, а комусь, 
навпаки, піти назустріч і дати 
більший шмат землі, внісши 
корективи в незатверджений 
генеральний план. Таким є і 
випадок зведення семиповер-
хівки. «Це ж не дитячий са-

док чи поліклініка, це приват-
ний інвестор, очевидно, він бу-
дуватиме лише свої квадратні 
метри, більше нічого. Можна 
маніпулювати, що нам дадуть 
якісь квадратні метри під щось 
у новій висотці, але це вилами 
по воді писано. Хто відпові-
датиме за те, чи дадуть, чи не 
дадуть — голова чи забудов-
ник?» — слушно запитує де-
путат Гостомельської селищ-
ної ради Юрій Марчук. 

 Відсутність Генплану до-
зволяє використовувати зем-
лю ситуативно: є клаптик зем-
лі, на ньому можна збудувати 
будь-що, при цьому не розроб-
ляючи глобально, а куди пі-
дуть навчатися діти, де ліку-
ватимуться хворі. Адже збіль-
шення кількості жителів пе-
редбачає потребу закладів 
освіти, лікувальних закладів, 
тобто розміщення має бути 
системним і структурним. 
 Ще один правовий нюанс: 
відповідно до Генерального 

плану Гостомеля (його проек-
ту) територія, на якій плану-
ють звести житлову семипо-
верхівку, належить до земель 
садибної та котеджної житло-
вої забудови. А оскільки про-
екту Генплану ніяк не затвер-
дять, то його можна скоригу-
вати так, що ця земля вже до 
такої не належатиме і на ній 
можна збудувати хоч хмаро-
шкряб. 
 А збільшення населення 
у Гостомелі викликало чима-
ло проблем, наприклад, нині 
не всі жителі можуть віддати 
своїх дітей у садочки, їх у се-
лищі два. Депутат Юрій Мар-
чук сам сумнівається, що його 
дитина піде в садочок. Люди 
готові віддавати дітей у при-
ватні заклади, але ж вони ма-
ють повне право на безплатні. 
Поступово для батьків пробле-
ма «Де знайти садочок?» пере-
творюється на проблему «Де 
знайти школу?», бо школу, яку 
обіцяв селищний голова Юрій 
Прилипко, досі будують, і за-
вершення будівництва поки що 
не видно. Нині в єдиній у Гос-
томелі школі діти навчаються 
у дві зміни. Через такі детальні 
плани забудови без відсутності 
Генплану кількість населення 
збільшилася вдвічі. Тобто те, 
що примножувалося протягом 
500 років, нинішні керманичі 
вдвічі збільшили за два роки, 

на всі боки даючи дозволи на 
забудови.
 На сьогодні Гостомель на по-
розі створення Гостомель ської 
громади, а для її існування не-
обхідні будуть дитячий садо-
чок, амбулаторія, поліклініка, 
приміщення для ЖЕКу, при-
міщення для селищної ради. До 
речі, нині у прокуратурі є по-
зов до селищної ради, що орен-
дує приміщення у школи. У 
відділі освіти просять селищ-
ну раду звільнити приміщен-
ня, суд має відбутися найбли-
жчим часом. 
 Коли створять Гостомель-
ську об’єднану громаду, роз-
повідає депутат Юрій Марчук, 
то надходження до бюджету 
збільшаться, і селище змо-
же претендувати на держав-
ні інвестиції на будівництво 
поліклініки чи амбулаторії 
і розвивати свою медицину. 
Раніше в Гостомелі був поло-
говий будинок, рентген-кабі-
нет, повний комплекс усіх ме-
дичних послуг, тепер же хворі 
мусять їхати до Ірпеня. Як за 
таких умов може йтися про 
зведення нових висоток?
 «Саме тут можна звести но-
вий адміністративний корпус 
— значно нижчий, що і не за-
важатиме приватному секто-
ру, і не закриватиме церкву. У 
ньому могли б розмістити нові 
кабінети, облгаз, обленерго, і 

У Гостомелі хочуть звести багатоповерхівку, ігноруючи інтереси 
мешканців приватного сектору

СКАНДАЛ

Марія СУЛИМА

Так історично склалося, що чи не найзапекліша боротьба в нашій 
країні завжди тривала за землю. Навіть не згадуючи класичних 
творів української літератури, сучасна історія є яскравим тому під-
твердженням. Земля — предмет торгів, широке поле для коруп-
ційних схем і порушення закону. І саме перед однією з земельних 
проблем постала громада селища Гостомель у Київській області.

■

Новобудова 
спотикання

Біля самісінької церкви, під боком приватних будинків хочуть звести багатоповерхівку.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙

Відсутність Генплану до зволяє використовувати 
землю ситуативно: є клаптик землі, на ньому 
можна збудувати будь-що, при цьому не 
розробляючи глобально, а куди підуть навчатися 
діти, де лікуватимуться хворі.



9УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 20 КВІТНЯ 2017РЕГІОНИ
звільнили б приміщення від селищ-
ної ради, яка її орендує. А в закон-
не шкільне приміщення, зведене 
за всіма вимогами до такого типу 
будівель, або школярі повернули-
ся б, або його облаштували б  для 
потреб дитячого садка. В історич-
ному центрі — рівновіддаленому 
від усіх районів — можна побуду-
вати амбулаторію чи поліклініку», 
— каже Юрій Марчук. Фактично, 
за словами депутата, на шальки те-
резів покладено гроші й об’єднану 
громаду. Що переважить — і вирі-
шать громадські слухання 25 квіт-
ня.
 Про нагальність соціальної інф-
раструктури каже й пані Валенти-
на: «Ми лише за, щоб облагороджу-
вали наше селище, щоб були кра-
сиві доріжки, парки, добре, що це 
роблять. Але краще б бодай звели 
фундамент нового садочка».

Чи вистачить грошей 
у забудовника?
 Щодо нових слухань, які від-
будуться 25 квітня, то спочатку їх 
призначили на понеділок, 24 квіт-
ня, на 10-ту ранку. Цього дня в се-
лищі поминальний день, усі люди 
йдуть на цвинтар. Зрештою грома-
да наполягла, щоб слухання пере-
несли на вівторок на 17.00. І знову 
ж таки, нагадаю, — громада накла-
ла мораторій на такі слухання. 
 На порядку денному — роз-
гляд уже іншого варіанта забудо-
ви. За новим детальним планом пе-
редбачена семиповерхівка з двома 
під’їздами, але, зважаючи на те, 
що вона перекриє повітря приват-
ному сектору, люди не захочуть та-
кого сусідства і єдиний варіант для 
них — продавати ділянки і шукати 
місце деінде. На запитання до міс-
цевого депутата Юрія Марчука, які 
тодішні зауваження громади вра-
ховано, він відповів, що не врахо-
вано жодного. Навіщо ж тоді при-
значати слухання щодо плану, в 
якому не враховано жодного заува-
ження до попереднього? Сподівати-
ся, що той не про йшов, то, може, 
цей пройде — і тут ідея з проведен-
ням слухань у поминальний день 
видається не такою вже і безпід-
ставною.
 Непокоїть і те, що нинішній за-
будовник за рішенням сесії — це 
фізична особа-підприємець. Чи 
можна довіряти його можливостям 
будівництва і тому, що він вико-
нає зобов’язання перед громадою, 
пов’язані з цим будівництвом? Це 
питання ми теж поставили депута-
тові, він відверто каже, що так, не-
довіра є, бо, «може, на будівництво 
грошей і вистачить, а може, й ні, 
але зобов’язання — пайова участь, 
розвиток інфраструктури, соціаль-
ної зокрема, я сумніваюся, що в 
нього щось вийде, бо ж тут немає 
інженерних мереж, каналізації, 
водопостачання, тобто дуже вели-
ка витратна частина і є великі сум-
ніви, що він окупить витрати на се-
миповерховий будинок». 

Проти селищного голови 
прокуратура порушила справу за  
шахрайство в особливо великих 
розмірах
 Нині гостомельський селищний 
голова має власні проблеми з зако-
ном. У червні 2016 року прокурату-
ра Київської області відкрила про-
ти нього справу за вчинення шах-
райства в особливо великих роз-
мірах. «Посадовець, наприкінці 
2006 року, пообіцяв чоловікові при-
дбати та оформити на нього право 
власності на земельні ділянки в ад-
міністративних межах Гостомель-
ської селищної ради за ціною 500 
доларiв за 0,01 га», — ідеться на 
сайті прокуратури. Чоловік пого-
дився і передав Прилипку 148 тис. 
доларів. Проте посадовець жодних 
узятих на себе зобов’язань щодо 
придбання та оформлення пра-
ва власності на земельну ділян-
ку за чоловіком не виконав. Тож, 

як повідомляє сайт прокуратури 
Київської області, Прилипко скоїв 
кримінальне правопорушення, пе-
редбачене ч. 4 ст. 190 (шахрайство, 
вчинене в особливо великих розмі-
рах) КК України. Під час  досудо-
вого провадження на майно При-
липка наклали арешт, а покаран-
ня за цією статтею передбачає поз-
бавлення волі терміном на 12 років 
із конфіскацією майна. 
 Проте безпосередній розгляд 
справи посадовця довгий час на-
віть не могли почати. Спочат-
ку з’ясувалося, що кудись зник 
цивільний позов, який подав по-
терпілий. Зрештою знайшли його 
копію. Згодом на одному з засідань 
не були присутні обидва захисни-
ки Прилипка, суд вирішив, що це 
порушення прав обвинуваченого, і 
засідання перенесли. 6 квітня цьо-
го року апеляційний суд Київської 
області задовольнив скаргу проку-
рора на рішення Ірпінського суду, 
що повернув справу про шахрайс-
тво на доопрацювання. Аргументи 
прокуратури визнали переконли-
вими, тож Юрія Прилипка вкотре 
викличуть до суду. 
 Нагадаємо, саме Юрій Прилип-
ко 2014 року переховував на своїх 
складах автопарк президента-вті-
кача Віктора Януковича. Тоді са-
мооборона повідомила, що вночі, 
коли Янукович тікав iз Києва, 
люди бачили, як на склади депута-
та Ірпінської ради Юрія Прилипка 
загнали цілий VIP-автопарк. Ма-
шини були без номерних знаків, 
але  номери згодом знайшли. Про 
це написала «Громада Приірпіння» 
з посиланням на місцеву самообо-
рону та депутатів. 
 Ну і ще цікавий факт. На запит 
одного з мешканців Гостомеля, 
скільки землі було роздано за 7 мі-
сяців 2016 року у селищній раді (за 
головування Юрія Прилипка) від-
повіли — 44 га. Мабуть, такі циф-
ри пов’язані зі складом земельної 
комісії, в якій головує  Прилипко 
Ольга Юріївна, секретар Дуднік 
(дівоче прізвище Прилипко) Надія 
Юріївна, у членах комісії — кума 
Ольги Прилипко. 
 Ми зателефонували Юрію Іллі-
чу і запитали, чому постала така 
нагальна необхідність — попри мо-
раторій громади провести ці слу-
хання. Його відповідь була такою: 
«Будинки, які в нашому селищі, в 
такому стані, що це навіть не бу-
динки, там ніхто не живе, а тре-
ба роздавати і житло, і квартири, 
і все. Я буду робити все, що кра-
ще для громади. Громада проти, бо 
біля них будинок і їм не всім подо-
бається. Але поверхи прибрали, це 
зовсім інший будинок». Чим він ін-
ший і як можна чинити в інтересах 
громади, яка проти, — питання за-
висло в повітрі, бо пан Юрій При-
липко попрощався і завершив роз-
мову.

* * *
 Тож тепер доля історично-
го центру залежить від громад-
ських слухань. Хоча, як показує 
практика, слово громади іноді не 
стає вирішальним. Бо ж після них 
буде ще депутатське голосування. 
Саме там часто трапляються мані-
пуляції і підміна понять. Напри-
клад, скажуть, що нові квартири 
потрібні для учасників АТО, хоча 
самі атовці, може, про це й не про-
сили чи не знають, що помешкан-
ня їм пропонують у будівлі без нор-
мальної каналізації, вигод (місця 
для паркування) і соціальної інф-
раструктури. А саме таке пояснен-
ня, що зводять, наприклад, для ве-
теранів, і може стати ключовим на 
користь того, що рішення таки ух-
валять попри заперечення грома-
ди. Бо ж уже одне рішення — про 
мораторій на розробку детальних 
планів території та подання змін 
до коригування Генерального пла-
ну селища Гостомель — було про-
ігноровано. ■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 На даний час усе ще тривають обшуки 
у Миколаївському обласному управлінні 
з питань охорони здоров’я, а його колиш-
ню очільницю Маргариту Капусту судити-
муть одразу за двома кримінальним стат-
тями: «Зловживання владою» (стаття 364 
КК України), а також «Службова фальси-
фікація» (стаття 366 КК України).
 Так звана «інсулінова справа» сколих-
нула південне місто після того, як проку-
ратурою Миколаївської області були оп-
рилюднені факти порушень при закупів-
лі інсуліну та гемодіалізу для тяжко хво-
рих людей. Загальна сума угоди становить 
майже 4 млн. гривень. Неправомірні дії 
корисливих чиновників призвели до того, 
що майже три місяці інсулін був недоступ-
ний для пацієнтів.
 Як розповіла секретар тендерного ко-
мітету Миколаївської обласної бази спец-
медпостачання Світлана Сідова, торги 
блокувалися чиновниками свідомо. А 
ось екс-директор Миколаївської обласної 
бази спеціального медичного постачання 
полковник запасу Сергій Лєженцев пові-
домив у правоохоронні органи про коруп-
ційні схеми при закупівлі інсуліну, які 
використовувала заступниця очільни-

ка Миколаївщини Оксана Янішевська. 
Компанії, інтереси яких лобіювали чи-
новники, звернулися до Антимонополь-
ного комітету та заблокували тендер. Про-
те поліція тривалий час не могла знайти 
винних. Як заявив прокурор Миколаївсь-
кої області Тарас Дунас, у зв’язку з не-
ефективністю розслідування, його підлег-
лим довелося забрати цю справу під свій 
контроль до слідчого відділу прокуратури 
області.
 — У ході обшуку було вилучено листу-
вання, документацію, дані про суб’єктів 
підприємницької діяльності, які брали 
участь у тендерах, — розповів заступник 
прокурора області Степан Божіло. — Вилу-
чені документи детально вивчаються слід-
чою групою. Крім цього, зараз вирішуєть-
ся питання про арешт вилученого майна, 
а також призначено низку досудових екс-
пертиз.
 Відомо, що на посаду голови обласного 
управління охорони здоров’я Миколаївсь-
кої області Маргарита Капуста потрапила 
за протекцією скандально відомого свої-
ми нетрудовими статками і коштовними 
колекціями екс-«губернатора» Миколи 
Романчука. На посаді вона протримала-
ся трохи більше року і за цей час «просла-
вилася» своєю участю у значній кількості 
скандальних історій. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах проходять 
випробовування нового 
приміського автобуса «Ата-
маn». Це перший екологіч-
ний автобус на теренах Ук-
раїни. Його тест-драйв від-
бувається на заводі «Чер-
каський автобус».
 Це підприємство відо-
ме тим, що минулого року 
презентувало перший в Ук-
раїні міський автобус «Ата-
маn», що відповідає еколо-
гічним нормам Євро-5 і пра-
вилам ЄЕК ООН, що діють в 
Україні з 2016 року. А цьо-
го року в заводчан дійшли 
руки і до випуску у світ 
приміського екологічного 
автобуса.
 «Виробництво сучасно-

го приміського автобуса на 
30 пасажиромісць розпо-
чинаємо у травні, після за-
вершення випробувань», 
— повідомили «УМ» в ад-
міністрації ПАТ «Черкась-
кий автобус».
 На заводі кажуть, що но-
вий автобус побудований на 
шасі Isuzu з дизельним дви-
гуном, низькою посадкою, 
він оснащений одинарни-

ми зсувними та запасними 
дверима. Окрім багажних 
відсіків під стелею, тут — 
просторий багажний від-
сік, що буде особливо зруч-
ним для подорожуючих 
на далекі відстані пасажи-
рів. Інші технічні характе-
ристики виробники поки 
не розголошують, обіця-
ють оприлюднити їх трохи 
пізніше. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Брак совісті породжує 
дефіцит ліків
Співробітники обласної прокуратури розслідують 
аферу із закупівлею інсуліну та гемодіалізу 
для тяжко хворих людей

■

ВИПРОБУВАННЯ

Попереду — «Атамаn»
У Черкасах презентували приміський екологічний автобус

■

ДО РЕЧІ

 У лютому Черкаський автобусний завод відзначив своє 50-річчя. Під-
приємство було сформоване на базі Черкаського авторемонтного заво-
ду і прославилося випуском вантажівок, малого міського автобуса «Бог-
дан», рентгено-флюорографічного кабінету «Квант», гірничорятувально-
го та «Шкільного» автобусів. Шість років тому, вийшовши з корпорації 
«Богдан», завод став самостійним підприємством і зареєстрував власну 
торгову марку «Атaмan». 

■

У такому автобусі приємно їздити.❙



ПОГЛЯД

«У нас немає 
ні постійних 
ворогів, ні 
постійних 
друзів 
Є лише постійні 
національні інтереси»
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ 
Полтава

 Світову економічну кризу 2008 р. спеціалісти Кор-
порації стратегічного консалтингу «Гардарика» С. Да-
цюк і К. Матвієнко охарактеризували так: «Коли ви 
чуєте слова «фінансова криза», знайте, що їх говорять 
непрофесіонали або вами маніпулюють, бо насправді 
це криза переспоживання». Споживчий бум стимулю-
вала інтенсивна рекламна кампанія «Споживай більше, 
споживай багато, бери кредити...»
 Велика депресія 30-х років минулого століття пе-
рейшла у велику війну 40-х років... Для українців 30-
ті стали знаменними не переспоживанням, а великими 
жнивами україножерства. Можливо, саме велика еко-
номічна депресія, коли держави світу займалися свої-
ми проблемами, стала ширмою, за якою після широкої 
українізації 20-х у 30-ті безкарно влаштували Голодо-
мор, а потім і винищення інтелігенції.
 Нам потрібно пильніше придивитися до 25-річної 
історії Незалежності України. Думаю, все почалося ще 
наприкінці 80-х, коли у 1989 р. на всенародне обгово-
рення було винесено законопроект про мови в Україні. 
Група інженерів та науковців «НДІемальхіммаш» (м. 
Полтава) надіслали в газету «Літературна Україна», 
яка організувала обговорення цього проекту, пропози-
ції, однією з яких було переведення електронних сис-
тем на українську мову. Газета від обговорення цих 
пропозицій ухилилась. «Помилочка» коштувала Ук-
раїні посилення русифікації, внутрішньої дезінтегра-
ції і як наслідок — вторгнення путінських «ввічливих  
чоловічків» для «захисту» російськомовних україн-
ців. Таких «помилочок» було чимало. Згадати хоча б 
спробу у Верховній Раді 7-го скликання дослідити й 
оприлюднити етнічний склад українського парламен-
ту. Вона провалилася, бо знає кіт, чиє м’ясо вкрав. А 
вкрав чимало: Україна, до якої ще на початку 90-х за-
хідні сусіди приїжджали по товари, а росіяни вимага-
ли: «Єльцин, заставь хохлов накорміть Росію!», нині 
стоїть на усіх міжнародних перехрестях із простягну-
тою рукою. Чи змінилася ситуація після Революції гід-
ності? Дивлюсь на список найрейтинговіших політиків 
і бачу у верхній частині все ті самі знайомі прізвища 
«любих друзів»... «Так ви ж самі їх обирали!» — дорі-
кають так звані «демократи». А в чиїх руках медіа-
простір, який 24 години на добу, 365 днів цілорічно 
вішає на вуха українців локшину, а душі отруює су-
цільним негативом?
 Брутальний цинізм полягає у тому, що неподолані 
наслідки геноциду ввергли націю в культуру бідності. 
За Оскаром Льюїсом, тривале проживання в бідності 
виробляє особливий тип поведінки і мислення, зокрема 
фаталістичне сприйняття своєї бідності і неспромож-
ність щось зробити, аби вийти з цього становища... Лю-
дина — істота соціальна і стає такою в процесі навчан-
ня в соціумі. З немовляти, залишеного в лісі, за певних 
обставин виростає Мауглі. В іншому випадку кріпак Та-
рас, потрапивши в інтелектуальне середовище Петер-
бурга, став всесвітнім генієм.
 Але в наш час ціла розвинута наука вирощує клеп-
томанів. «Душу охоплює жах, коли уявиш, що, може, 
десятки тисяч по Україні (а по світу це, мабуть, будуть і 
мільйони) студентів навчають, як шахраювати з приват-
ною власністю. Але ж можна направити творчу енергію 
тисяч молодих людей на розробку нової економічної те-
орії і на її основі організувати новий спосіб виробниц-
тва та розподілу товарів, враховуючи закони природи» 
(М. І. Говоруха, «Фізична економія і земельна рефор-
ма»).
 Вирватись із глобальної системи зла неможливо, 
перебуваючи всередині її. Це інтуїтивно чи свідомо зро-
зуміли британці, проголосувавши за Брекзит, віддавши 
данину легендарному прем’єру Черчіллю: «У нас немає 
ні постійних ворогів, ні постійних друзів. У нас є лише 
постійні національні інтереси». Україні, яку заплутали 
в тенетах, якщо хочемо звільнитися від них, треба ви-
значитися зі своїми національними інтересами та на-
прямом і способами їх реалізації. ■

■ Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

 У свій час канцлер ІІ Німецької ім-
перії Отто фон Бісмарк сказав: «Із по-
ганими законами і хорошими чиновни-
ками цілком можна правити країною. 
Але якщо чиновники негодящі, не до-
поможуть навіть найкращі закони». 
А що ж у нас? Закони ніби вдоскона-
люють, утворено безліч антикорупцій-
них органів, а ось чиновників ну ніяк 
не можуть «удосконалити». Тому нічо-
го й не діє у нашій державі. Президент 
все підганяє під себе, Верховна Рада 
погрузла у чварах і намаганнях при-
хилити на свій бік виборців, а різного 
роду експерти з екранів несуть нісеніт-
ниці, та й такі, що стає соромно й боля-
че. Бо бачиш нещирість, кон’юнктуру, 
пристосуванство — до чийого ж «боло-
та» пристати, бо, можливо, будуть до-
часні вибори.
 Ось і Олександр Доній у програ-
мі «Про політику» з Сергієм Руден-
ком договорився до того, що Ю. Тимо-
шенко була б кращою альтернативою 
П. Порошенку. Якби я не знав про 
діяльність Донія ще з дев’яностих, 
патріота України, я б сказав, що це — 
махровий антиукраїнський елемент. 
Бо чи можна забути діяння пані Ю, 
коли вона фактично відмежувалася 
від надання допомоги Грузії в часи її 
боротьби з російським агресором, про 
газовий зашморг на економіці Украї-
ни, соціальній сфері, її фанатичну бо-
ротьбу за владу, щоб у разі її здобуття 
хихотіти разом із неофашистом Путі-
ним над знедоленим українським на-
родом, оптом і вроздріб продавати його 
інтереси та намагання здобути свобо-
ду й незалежність. Згідний із політо-

логом В. Цибульком, який відповів 
Донію, що в разі приходу Тимошенко 
до влади незалежна Україна проіснує 
не більше року.
 Не менш «цікавою» була відповідь 
Донія на запитання слухачки, чому 
він не йде на передову в АТО. Щось 
приблизно таке: як журналіст я при-
несу більше користі, критикуючи вла-
ду. Але ж це можна успішно робити і 
перебуваючи в окопах разом із тими, 
хто боронить рідну землю.
 За паном Донієм на екрані з’явився 
Максим Курячий і, як не сіло  то впало, 
взявся критикувати В. Ющенка. При-
наймні про Віктора Андрійовича не 
скажеш, що він із партії «Батьківщи-
на» перебігав до партії «Демократи», а 
опісля приєднався до Блоку Петра По-
рошенка, та ще й був раніше поміче-
ний у земельних оборудках. Він забув, 
а може, й не хотів чути про те, що саме 
В. Ющенко підняв перед послідовни-
ком Гітлера — паном Путіним — пи-
тання історичної пам’яті українського 
народу: «Ми маємо відмінну, не росій-
ську, історію, в ній є свої герої, мотиви 
та події, які треба розуміти як свої вито-

ки, як відповіді на питання, чому твої 
діди чинили так , а не інакше. І вза-
галі, політика пам’яті не є проекцією 
в минуле, вона є проекцією в майбут-
нє». Чи могло це сподобатися негідни-
ку, цій упослідженій людині? Звісно, 
ні. І ось саме з 2008 року, року зустрічі 
Ющенка з Путіним, розкрутилася ма-
сова атака на лідера нації, до якої ак-
тивно підключилася пані Ю та їй подіб-
ні «патріоти». Віра цих людей, їхні 
переконання змінюються в залежності 
від крісла, в якому вони сидять або в 
яке прагнуть сісти. Не думайте про 
це, панове! Думайте, як об’єднатися в 
часи російської навали на нашу землю. 
Чи вас не вчать події 1917 р.? З усього 
видно, що ні! Бо більшість крикливих 
патріотів уже зарезервували собі міс-
ця за кордоном, адже зі своїми стат-
ками й там будуть почуватися непога-
но. А ти, український народе, терпи, 
підставляй свою шию під ярмо новіт-
ніх колонізаторів. Та нічого з цього не 
вийде! Ми встоїмо, як би декому з цих 
нахаб не хотілося знову уярмити нас. 
В єдності наша сила! Разом переможе-
мо. Слава Україні! ■

Немає державних коштів — 
є кошти платників податків.

Маргарет Тетчер

У бюджетнім казані
Цифри радісні й сумні.
Це, звичайно, як для кого:
Як для бізнесу малого,
То йому — маленькі дози,
А точніше — цифри-сльози,
Щоби, як до цього, рачки
Він випрошував подачки.
А для холдингів великих,
Для компаній — цифри-ріки.
І з них сині та зелені
Потечуть струмки в кишені —
У приватнії комори,
В Україні і в офшорах,
Мільйонерам, мільярдерам,
А точніше — ненажерам.
Бо нардепи й урядовці — 
Спільники у цій тусовці —

Цілу нічку гендлювали,
Наче злодії, ховали,
Не свої — народні статки —
Хапуни-скоробагатьки.
Товкли, наче на кутю,
Як не ту, то ту статтю.
Освітяни й лікарі —
Пішаки у їхній грі.
Для них цифри-обіцянки
Різні — звечора і зранку:
Нібито культурній сфері 
Відчинили трішки двері,
Щоб носами не крутили
І високо не злетіли.
А науці до кишені — 
Що залишиться у жмені,
А точніше — в казані
На самісінькому дні.
А зарплата-мінімалка —
Як з двома кінцями палка,

А не паличка чарівна,

Бо стриба, мов білка, гривня.
Ціни — дикі та кусючі,
А тарифи — просто сучі.
Ще й податкові затії —
Просто зашморги на шиї.
За межею виживання
Дід Павло і баба Таня.
Від їх пенсійок убогих
Простягнути можна ноги.
А таких, йо-йой, немало,
Хто забув, як пахне сало,
Розтає у роті масло.
Та зате навколо — гасла
Президентсько-урядові
І партійно-ошукові,
У яких у кожнім слові,
Як не локшини на вуха, —
В шоколадиках макуха.
Хоч крути чи так чи так — 
Не бюджет — договорняк. ■

Відкритий у 
Києві ще 10 
квітня Фестиваль 
писанок продов-
жує тішити киян 
і гостей столиці 
веселковим 
буянням фарб, 
розмаїттям 
стилів (від 
класичних орна-
ментів і розписів 
до модернових), 
фонтаном пози-
тиву, який дару-
ють ці витвори 
мистецтва. Це ще 
й можливість до-
лучитися (бодай 
споглядально) до 
найдревнішого 
виду мистецтва, 
який веде свій 
початок ще з 
язичницьких 
часів.

НЕПАТРІОТИЧНО

Навіть із хорошими 
законами не можна 
правити країною...
Якщо чиновники погані

■

ПОЛІТПАРНАС

У бюджетнім казані

■Аркадій МУЗИЧУК
Київ
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Наталя ЯВОРСЬКА

 Соціальна сфера в Україні залишаєть-
ся з великими прогалинами, і ринок до-
шкільних навчальних закладів не виня-
ток. За даними Держстату, в 2015 році в 
країні працювало 14,8 тис. дитячих сад-
ків (на 1,9 тис. менше, ніж в 2013-му). 
Основна причина, через яку їхня кіль-
кість різко зменшилася, —  анексія Кри-
му та конфлікт на Донбасі. Якщо порів-
няти з 2014 роком, темпи закриття дит-
садків минулого року були в рамках до-
кризових показників, коли в середньому 
за рік ліквідували по 100-500 дитсадків. 
Так,   минулого року по всій Україні було 
закрито близько 200 дитячих садків, пе-
реважно через непридатність приміщень. 
Державні дошкільні дитячі заклади 
відвідують близько 1,29 млн. дітей, що, 
згідно з офіційною статистикою, покри-
ває лише 55% потреб у дошкільних уста-
новах. Найбільш проблематичними за-
лишаються великі, густонаселені міста, 
у тому числі й столиця. Задля зменшен-
ня корупції у цій сфері у 2013 році було 
впроваджено проект «Електронна чер-
га до дитячих садків». Здавалося, що це 
значний крок до справді європейського 
майбутнього, однак система майже одра-
зу ж дала збій. На сьогодні ситуація зали-
шається незмінно плачевною — щоб пот-
рапити до садочка, потрібно з пелюшок 
«відгодовувати» гаманець. 

 «Про електрону чергу ми дізнались 
одразу після пологового, коли прийшли 
на огляд до педіатра. Лікар була здиво-
вана, що ми ще не зареєстрували свою 
дитину», — розповідає «УМ» киян-
ка Олена Макарова. Батьки немовляти 
були вражені. Зараз, коли їхньому си-
ночку Матвію виповнилось майже три, 
проблема стала ще гострішою. «Оскіль-
ки у нас немає столичної прописки, то 
в садочках, які ми обрали, поки нам 
відмовляють під приводом, що все за-
бито і немає місць. Проте один варіант 
усе ж порадили. Кажуть, якщо принес-
ти довідку, що, наприклад, наш татко є 
учасником АТО, то наша дитина автома-
тично пересувається у перші ряди чер-
ги, — веде далі пані Олена. — Чоловік 
мій до військової справи не має ніякого 
відношення, але й це вирішується. У са-
мому закладі за конкретну суму в жур-
налі просто ставиться потрібна познач-
ка. Такі розмови ширяться між батька-
ми, але особисто ми цього ще не пере-
віряли». Схожа історія і в Олександри 
Гаврилюк, котра зареєструвала свою 
доньку в електронній черзі ще у 2014-
му, проте до цього часу не знає, чи піде 
її мала в садок: «Ще при реєстрації ми 
з чоловіком пройшлися бажаними за-
кладами, щоб подивитись умови. Зуст-
річали нас гарно, розповідали, що систе-
му обійти неможливо, що все офіційно й 
прозоро, проте натякнули, що в разі чого 

все можна вирішити вже на місці. Остан-
нє нас зацікавило, проте більше нам ніх-
то нічого не пояснював. У 2016 році сис-
тема дала «глюк». Сайт просто не запус-
кався, тому перевірити, чи просунулись 
ми в черзі, було неможливо. На гарячій 
лінії нам говорили, що неполадки вип-
равляють, що скоро все знову запрацює, 
а місце у черзі збережеться, у що мало ві-
рилось. У березні цього року столицею 
пройшли чутки, що сайт знову запрацю-
вав, проте батькам слід знову зареєстру-
вати своє чадо. Умови реєстрації також 
уже були нові, замість повного переліку 
документів батьків і дитини потрібно 
було лише прізвище, ім’я та номер сві-
доцтва». 
 «Нова система електронного запи-
су повністю автоматизована і робить 
неможливим втручання у процес запи-
су ззовні, — зазначає заступник голо-
ви КМДА Ганна Старосенко. — Наразі 
відбувається докорінна модернізація та 
реформування системи електронного 
запису в дошкільні навчальні заклади 
столиці. Ми прагнемо, щоб цей процес 
унеможливлював суб’єктивне втручан-
ня будь-кого поза системою, а отже, був 
повністю автоматизований, прозорий і 
діяв за принципом наявності вакантних 
місць».
 А ось 4-річній Марійці (прізвище не 
називаємо на прохання матері) все ж 
удалося «обійти» електронну чергу та 

потрапити до садочка, хоча її батькам це 
влетіло в копієчку. «Ми також пробува-
ли реєструватись, проте особливої надії 
на це не покладали. Чоловік одразу ж пі-
шов у заклад і прямо попросив «забро-
нювати» місце. Завідуюча назвала суму 
— 300 доларів. І вже за два тижні нас на-
правили в групу, — додає  Наталя. — Як 
мені вже потім пояснили, заклад просто 
подає меншу кількість «вільних», резер-
вних, місць до реєстру».
 Проте одним «вступним» внеском не 
відбудешся. Хабарництво процвітає там, 
де на нього є попит. Досить поширена так 
звана «допомога» на потреби закладу чи 
навіть конкретних працівників, яка зале-
жить не тільки від завантаженості ДНЗ, 
а й від можливостей самих батьків. При 
оформленні вас обов’язково запитають 
про місце роботи та середній дохід сімї, 
це і визначає платоспроможність. Відо-
мі випадки, коли в садочку одні батьки 
сплачували за харчування 300 гривень, 
а інші — до 5 тисяч.
 Укотре запитуємо себе, як можна 
було зіпсувати таку гарну ідею.  Елект-
ронна черга, що мала покращити та по-
легшити життя батькам, яким ще дове-
деться витратити купу нервів та не одну 
тисячу гривень задля того, щоб влашту-
вати дитину в школу, а потім і у виш, 
укотре стала черговим «покращенням», 
яким не можна пишатися та про яке на-
віть не хочеться згадувати. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Уже стало доброю традицією 
з приводу дня народження ве-
ликого українця Миколи Гого-
ля відкривати в Полтавському 
художньому музеї (Галереї мис-
тецтв) імені М. Ярошенка Між-
народну виставку-конкурс ка-
рикатур «Карлюка», що викли-
кає чималий резонанс у колах 
громадськості, так чи інакше 
пов’язаних із цим жанром. Що-
року вона відкриває полтавцям 
усе нові й нові імена. За 17-річну 
історію її існування були пред-
ставлені персональні виставки 
відомих графіків та художни-
ків-карикатуристів світового 
рівня, а також експозиції про-
відних арт-салонів із Великоб-
ританії, Сербії, Болгарії, Поль-
щі, Росії, Бразилії, Словаччи-
ни, Туреччини — носіїв справж-
нього іскрометного гумору. 
 Кількість відвідувачів вис-
тавки можна визначити одним 
словом: багато, а це свідчить 
про те, що в Полтаві люблять і 
цінують на перший погляд лег-
кий, а насправді дуже склад-
ний жанр графічного мистец-
тва — карикатуру. Організатор 
і натхненник цього помітного 
дійства — відомий карикату-
рист Михайло Шлафер — роз-
повів, що, за 17 років, набив-
ши ґуль на лобі й набравшись 
досвіду, разом з однодумцями 
дійшов висновку, що найоп-
тимальніший варіант — ро-
бити експозицію із чотирьох 
виставок. Тоді зала умовно ді-
литься на чотири частини, що 
дає можливість відвідувачам 
з усього розмаїття карикатур 

вибрати ті, які їм найбільш до 
вподоби. Таким чином, у рам-
ках «Карлюки-2017» у вели-
кій виставковій залі Галереї 
мистецтв представлені вистав-
ка асоціації художників-ка-
рикатуристів Азербайджану, 
а також персональна вистав-
ка президента цього творчо-
го об’єднання Байрама Гаджі-
заде. Він викладач Бакинсь-
кого університету, доктор фі-
лософських наук, професор, 
мистецтвознавець, знакова фі-
гура у світі карикатури взагалі 
і східної зокрема. Окрім цьо-
го, полтавці мають унікальну 
можливість познайомитися з 
персональною виставкою ка-
рикатур Олексія Кустовсько-

го. Це молодий київський ка-
рикатурист, хоч уже є волода-
рем призів 150 міжнародних 
конкурсів карикатур, що про-
водилися у 28 країнах світу. 
Неодноразово був призером і 
полтавської «Карлюки», а от 
персональна виставка у нього 
вперше в житті — і саме в Пол-
таві! Четвертою є персональ-
на виставка художника-графі-
ка із Санкт-Петербурга Андрія 
Попова (це добрий друг Михай-
ла Шлафера). Його виставка ці-
кава тим, що почасти перевер-
тає наше уявлення про карика-
туру. Роботи Андрія Попова фі-
лософські, розраховані на дуже 
вимогливого поціновувача жан-
ру карикатури, іноді нагадують 

театральні етюди, в яких є поча-
ток, розвиток дії та фінал. Спог-
лядаючи їх, ви не будете відвер-
то сміятися, а посміхнувшись, 
неодмінно щось переосмисли-
те. На думку Михайла Шлафе-
ра, ось така філософська кари-
катура — це вищий пілотаж.
 — Девіз виставки азербайд-
жанських майстрів карикатури 
— «Нащадки Насреддіна — на-
щадкам Гоголя». Це дуже важ-
ливо — знайти єдність у світі. 
Подібні культурні дійства якраз 
і сприяють такій єдності, — за-
значив під час відкриття «Кар-
люки—2017» голова Полтавсь-
кої обласної організації Націо-
нальної спілки художників 
України Юрій Самойленко. — 
Думаю, нація, яка вміє посмія-
тися над собою, стає від цього 
тільки сильнішою. Погоджуюся 
з тим, що карикатура — склад-
не мистецтво. Бо, крім велико-
го графічного таланту, потрібно 
мати ще й неабияке почуття гу-
мору. Тож усі карикатуристи, 
представлені тут, заслуговують 
на особливу повагу. 

 Згідно з традицією, на від-
криття експозиції запрошують 
авторів карикатур. Проте цьо-
горіч традицію довелося пору-
шити, оскільки всіх їх «розібра-
ли» по журі міжнародних кон-
курсів карикатури, що вiдбува-
ються у Болгарії, Словаччині, 
Туреччині. Тож вони прибудуть 
до Полтави, коли їм буде зруч-
но, аби намітити шляхи подаль-
шої співпраці.
 — Нашу «Карлюку» зна-
ють у світі і, тут можна похва-
литися, через неї знають Полта-
ву як культурний центр, знаме-
нитий не Полтавською битвою, 
а експозиціями карикатур, що 
демонструють краще не лише 
в Україні, Європі, а й в усьому 
світі. Відповідно, свої виставки 
пропонують уже наперед. Ска-
жімо, на наступний рік до нас 
просяться карикатуристи з Ку-
вейту та Єгипту. До того ж веде-
мо перемовини з ізраїльтянами 
та бельгійцями. Отже, експози-
ція наступного року має бути ці-
кавою, — обіцяє Михайло Шла-
фер. ■

Є ПРОБЛЕМА

Шикуйсь у чергу з пелюшок
Скільки коштує відправити дитину до садочка

■

СМІХОТЕРАПІЯ

Це «Карлюка», Карле 
Полтава стає центром гумору

■

Карикатура Андрія Попова.
Фото автора.

❙
❙

Такий погляд мають учасники вернісажу на геополітику.❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 20 КВІТНЯ 2017 КУЛЬТУРА

Ганна ЯРОШЕНКО

Кілька днів тому в Полтавському 
краєзнавчому музеї відкрилася 
фотовиставка «Якби не війна...» 
На 122 світлинах зображені вої-
ни, герої, творці історії України. 
Автори проекту — 7 волонтерок 
Київського шпиталю — не лише 
безпосередньо допомагали по-
раненим бійцям, а й вирішили 
познайомити з ними якомога 
більше українців. Так народи-
лася ця фотовиставка. Презен-
тація її вже відбулася в Києві, 
Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, 
Маріуполі, Сiверськодонецьку. І 
ось тепер — у Полтаві.

Понад 120 iсторiй збирали рiк
 Юлія Волкова, одна з органі-
заторів проекту, розповіла: аби 
сфотографувати бійців, зібрати 
матеріали, записати 122 історії, 
пішов рівно рік. «Ці історії на-
повнені й болем, і радістю, про-
те всі унікальні, — говорить 
Юлія. — Їх можна прочитати на 
370 сторінках книги, яку нам 
вдалося видати на спонсорську 
допомогу. А більше на проект 
не витрачено жодної копійки 
залучених коштів, окрім наших 
власних грошей. Я завжди на-
голошую, що всі ми, будучи во-
лонтерками київського шпита-
лю, ще й працюємо (хоч досі не 
мали жодного стосунку до фо-
тосправи й тим паче — до напи-
сання книги). Окрім цього, має-
мо «свої» військові підрозділи 
на передовій, а також допома-
гаємо сім’ям загиблих учасни-
ків АТО. Із більшістю бійців,чиї 
фото представлені на фотовис-
тавці, познайомилися в госпі-
талі. А познайомившись, зро-
зуміли: хлопці заслуговують 
на те, аби про них знали, гово-
рили інші. Ось так і з’явилася 
ідея цього проекту. Створюю-
чи його, ми пережили стільки 
емоцій... Дуже багато фотопор-
третів зробив професійний фо-
тограф Максим Білоус. Вияви-
лося, ми з ним навчалися в од-
ній школі».
 Фотовиставка має вісім 
блоків, розділених тематич-
но. Перший присвячений зако-
ханим: на світлинах зображені 
пари, з якими волонтерки за-
приятелювали, знову ж таки, в 
госпіталі. Більшість із них одру-
жені. Одна з дружин пішла во-
ювати в зону АТО слідом за чо-
ловіком. 
 — Знаєте, це просто якесь ге-
роїчне кохання, — робить висно-
вок інший співорганізатор проек-
ту Євгенія Барилко. — На одному 
зі знімків — я зі своїм чоловіком. 
Прийшовши якось до шпиталю, 
побачила його — то було кохання 
з першого погляду. Тепер почу-
ваюся найщасливішою жінкою у 
світі. Таня Грубенюк із нашої во-
лонтерської компанії також поз-
найомилася з бійцем, нині вони 
живуть разом, і ми сподіваємося, 
що невдовзі будемо запрошені на 
весілля. Юля Волкова познайо-
милася з учасником АТО, доче-
калася його повернення із зони 
бойових дій, у них зав’язалися 
стосунки. Олена Мерко в госпі-
талі допомагала одному війсь-
ковослужбовцю стати на ноги, 
навіть збирала хлопця на по-
бачення, а потім... сама вийш-
ла за нього заміж. Так що про-
ект «Якби не війна...», мабуть, 
і про нас також.

Легiонери з Канади, Ізраїлю 
та Росiї
 Наступний блок світлин при-
свячений жінкам на війні. Зоб-
разити їх на фото організато-
ри проекту вирішили не у вій-
ськовій формі, а у вечірніх сук-
нях, «аксесуаром» до яких 
була... зброя. Сфотографувати 
дівчат дозволили в Межигір’ї, 
каже Олена Мерко. «Під час 
зйомок якісь надто допитливі 
люди заглядали-заглядали до 
приміщення, аж поки хтось 
із них не зв’язався з телекана-
лом ICTV. «На місце події» од-
разу ж виїхала знімальна гру-
па «Надзвичайних новин». І от 
уявіть собі: відчиняються двері, 
до нас підбігає тележурналістка 
з мікрофоном. А в мене з кишені 
виглядає пістолет. Вона до мене: 
«У вас зброя...» Відповідаю зди-
вовано: яка, мовляв, зброя? І в 
цей момент до кімнати заходить 
чоловік однієї з наших героїнь 
зі справжнім кулеметом. Подіб-
них курйозних історій під час 
створення проекту було чима-
ло», — згадує Олена.
 Серед поранених бійців 
київського шпиталю, окрім кад-
рових військових, були представ-
ники різних професій. Тому один 
із блоків дівчата й вирішили при-
святити професіям. «Один із ге-
роїв цього блоку — Віталій Мар-
ків із Тернопільщини — багато 
років жив в Італії. Коли ж роз-
почалася війна на Донбасі, приї-
хав на Батьківщину й пішов слу-
жити за контрактом у батальйон 
імені Сергія Кульчицького На-
ціональної гвардії України. А в 
Італії він був достатньо відомим 
ді джеєм. Киянин Леонід Осталь-
цев, котрий був старшим стріл-
ком 30-ї ОМБр, у мирному житті 
— піцайоло, має власну піцерію 
«Піца ветерана». Серед наших 
героїв — відомий музикант, про-
дюсер, котрий покинув усе й пої-
хав воювати в зону АТО. У нього 
надзвичайно складне поранення, 
він практично не бачить, і його 
очима стала молодша донька», 

— розповіла Євгенія Барилко.
 Окремі фото присвячені ма-
терям бійців та легіонерам. Ска-
жімо, Гриша Півоваров з Ізраї-
лю приїхав в Україну як манд-
рівник. Аж тут Майдан! Він не 
повернувся додому — зупинив-
ся у своїх друзів. А коли розпо-
чалися воєнні дії на сході Ук-
раїни, пішов воювати у складі 
24-го окремого штурмового ба-
тальйону «Айдар». Зараз Гри-
горій мріє отримати українсь-
ке громадянство. А історію Ук-
раїни вивчив так, як не кожен 
наш співвітчизник знає. Подіб-
на історія в Дениса Поліщука з 
Канади. Приїхавши в Україну, 
коли розпочалися гарячі події 
на Донбасі, він записався до ок-
ремої добровольчої чоти «Кар-
патська Січ» і 9 місяців воював 
у зоні АТО. 
 «Коли ми знімали на фото-
камеру хорвата Деніса Шелера 
(хлопець брав участь у бо йових 
діях у складі окремого заго-
ну спецпризначення «Азов»), 
котрий чудово розмовляє ук-
раїнською, мені навіть стало со-
ромно, що я, українка, не во-

лодію досконало рідною мо-
вою, — розповідає Олена. — У 
нас була задумка сфотографу-
вати всіх легіонерів на тлі пра-
порів їхніх країн. Так от, Сер-
гій Петровічев із Російської Фе-
дерації, котрий воював у складі 
Українського добровольчого ба-
тальйону «ОУН», відмовився 
фотографуватися на тлі російсь-
кого прапора. Він заявив, що є 
противником режиму Путіна».

Найзаповiтнiше — щоб нарештi 
закiнчилася вiйна
 Вражаючі історії і блоку 
світлин, присвячених практич-
но невідомим героям — бійцям, 
про яких мало хто знає. Напри-
клад, полтавець Віталій Щер-
бак — кадровий військовий, 
був розвідником 24-го окремо-
го штурмового батальйону «Ай-
дар» (позивний «Спортик»). Во-
ював у бага тьох гарячих точках 
Луганської та Донецької облас-
тей. Останнє поранення (розрив 
внутрішніх органів) отримав у 
Мар’їнці під час виконання бой-
ового завдання. «Раз моє серце 
запустили побратими, а вдру-

ге — медики в кареті швидкої 
допомоги. Спершу потрапив до 
шпиталю в Дніпрі, а потім як 
«важкого» мене перевели до 
київського госпіталю, де й поз-
найомився з Юлією Волковою 
та іншими волонтерками. Чи 
не всіх оцих хлопців, представ-
лених на виставці, знаю: разом 
з одними воював, з іншими пе-
ретинався в зоні АТО чи госпіта-
лях. Моє найзаповітніше бажан-
ня — щоб врешті закінчилася ця 
війна», — поділився Віталій.
 Героїв іншого блоку — 25 (по 
одному представнику від 24 об-
ластей України та Криму). Так 
само й загиблих героїв, виділе-
них в окремий — найважчий і 
найголовніший блок — 25.Серед 
них полтавець Михайло Шаб-
ля (позивний «Хохол»). Він був 
заступником командира розві-
дувальної роти з озброєння 30-ї 
ОМБр. Посмертно нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня. Михайлу було лише 
28 років... «Він офіцер, закінчив 
чотири курси Полтавського вій-
ськового інституту зв’язку, а тоді 
навчався в Київському військо-
вому інституті телекомунікацій 
та інформатизації, служив у 30-
й бригаді в Новоград-Волинсь-
кому. Із 8 квітня 2014 року брав 
участь у воєнних діях на сході 
України, — скупо розказує про 
Михайла його мати Орися Іванів-
на, котра завідує ФАПом у селі 
Ковалівці Полтавського району. 
— У 2015-му приїжджав на п’ять 
днів у відпустку. Якраз 14 берез-
ня поїхав у зону АТО, а 16-го, по-
вертаючись із бойового завдання, 
підірвався на фугасі в районі села 
Семигір’я, що на Донеччині...»
 — Я не знаю, що сказати... 
Усе, що ми можемо зробити для 
тих, хто поліг на полях боїв, — 
пам’ятати. Поки пам’ятатимемо 
їх, вони житимуть, — схвильо-
вано каже Олена Мерко.
 — Чому потрібно розповідати 
про наших воїнів, наших героїв? 
Коли був готовий один із блоків 
і ми розповіли по телебаченню 
історію одного з бійців на ймен-
ня Дмитро — через два дні Пре-
зидент особисто нагородив його 
орденом «За мужність». Зателе-
фонувавши, Дмитро сказав, що 
це наша заслуга, — навела при-
клад Юлія Волкова. — А якось 
дружина одного з загиблих бій-
ців констатувала: «Якби не ви, 
я б узагалі не знала, як загинув 
мій чоловік...»
 Володимир Донос, котрий 
був поранений під Іловайськом 
і втратив ногу, разом із дружи-
ною Ярославою приїхав на від-
криття виставки з Гадяча. «За 
всі роки незалежності патріо-
тичної роботи в нас фактично не 
велося, — зауважив Володимир. 
— Аби виховувати в молоді по-
чуття патріотизму, якраз і пот-
рібні ось такі виставки. Фоторо-
боти хорошого рівня. Хлопці на 
це заслужили».
 Фотовиставка у Полтаві дія-
тиме до неділі. У краєзнавчому 
музеї можна придбати і книгу. 
Волонтери запевнили, що ви-
ручені кошти, як завше, збира-
ються спрямувати на допомогу 
пораненим, бійцям на передову, 
а також дітям учасників АТО. 
 До речі, інформаційну під-
тримку волонтерському фото-
проекту «Якби не війна...» на-
дають відомі українці. Зокрема, 
на виставку в Полтаву кличуть 
подивитися музиканти гур-
ту Kozak System: вокаліст Іван 
Леньо та гітарист Олександр 
Дем’яненко, який родом із Пол-
тавщини. Вони нагадують: уже 
три роки йде війна, тому варто 
бачити  обличчя неймовірно смі-
ливих людей, хто брат за брата і 
плече до плеча стали на захист 
кожного з нас. ■

ВИСТАВКА

У вечірніх сукнях зі зброєю
У Полтаві показують фотороботи «Якби не війна...»

■

«Якби не вiйна...»❙

Вечiрнi сукнi та зброя.
Фото автора. 

❙
❙
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Слідами мореплавця
 Генуезці дбайливо зберігають 
пам’ять про свого видатного спів-
вітчизника. Біля пам’ятника Ко-
лумбу завжди лежать свіжі кві-
ти, а в місті досі зберігся будинок, 
у якому він народися і жив. Прав-
да, вчені ще дискутують, чи справ-
ді цей будинок, якому вже понад 
п’ятсот років, бачив у своїх стінах 
відомого мореплавця. Та самі ге-
нуезці свято вірять у цю легенду й 
усіляко її підтримують. 
 Якщо ви прийдете ввечері до 
Лагуни — улюбленого місця від-
починку городян, — то побачи-
те ефектне видовище: в яскравих 
променях прожекторів сяє позоло-
тою копія Колумбової каравели. У 
натуральну величину. 
 Лагуну спроектували талано-
виті архітектори — ось найбіль-
ший у Європі акваріум, у якому 
вільно себе почувають найрізно-
манітніші мешканці Середземно-
го моря. Школяр зачудовано спос-
терігає за красенем-дельфіном, 
який повільно пропливає за мо-
гутнім склом. 
 Кроків за десять від акваріу-
ма під просторим наметом — ков-
занка. Не дивуйтеся: коли у Генуї 
літо, юнаки та дівчата в пляжних 
костюмах розписують ковзанами 
мережива на льоду, щойно прий-
шовши з пляжу.
 Підніміться на кілька десятків 
метрів у безшумному скляному 
ліфті і від побаченого у вас пере-
хопить подих: унизу м’які вигини 
Лігурійського узбережжя, а з про-
тилежного боку, на тлі яскраво-
синього неба — вершини Апеннін. 
Десь там, під ними, стародавня 
фортеця, що чудово збереглась... 
Між берегом і горами скупчилися 
палаци, музеї, величні арки, жит-
лові квартали, просторі площі та 
затишні вузесенькі вулички, від 
яких віє давниною. Сучасними 
автострадами, що прорізають міс-
то, мчать безперервні потоки ав-
томобілів. Але найулюбленіший 
тут вид транспорту — мотороле-
ри, якими вправно керують на-
віть жінки: в місті багато вузьких 
вуличок, тож найзручніше пересу-
ватися саме двоколісними «кінь-
ми».

Місто, в яке закохувалися генії 
 Що не куточок у Генуї, то іс-
торія. Що не поворот, то сліди 
славетних справ давноминулих 
поколінь. Меморіальна таблич-
ка на одному зі старовинних за-
мків сповіщає про те, що в ньому 
в XII столітті громадяни міста хо-
робро билися з військами грізного 

Фрідріха Барбароси, а сюжетні го-
рельєфи на пам’ятнику Гарибаль-
ді розкажуть вам, як через сімсот 
років потому площами революцій-
ної Генуї крокували батальйони 
великого італійця.
 У Геную були закохані Гюстав 
Флобер, Чарльз Діккенс, наш Ми-
кола Гоголь та інші видатні діячі 
світової культури. Ось що пи-
сав iз Генуї Ріхард Вагнер своїй 
дружині: «У ці дні я перебуваю в 
спражньому екстазі. Я дозволяю 
собі насолоджуватися навколиш-
ньою обстановкою, котру можна 
назвати музичною манерою. Я ні-
коли не бачив чогось подібного. Це 
неймовірно прекрасно, грандіоз-
но, cвоєрідно!»
 А ми згадаємо й про те, що 
тут народився Ніколо Паганіні: 
зберігся його рідний дім. Нині в 
ньому — музей. У Генуї регулярно 
проводять міжнародні конкурси 
скрипалів, на яких неодноразово 
здобували високі місця українсь-
кі музиканти. Найвіртуозніші з 
них отримують право зіграти на 
знаменитій скрипці Паганіні «Ка-
нон». Це був найулюбленіший інс-
трумент великого майстра, хоча 
той мав чималеньку колекцію 
скрипок Аматі та Страдіварі. Та 
«Канон», зроблений орієнтовно в 
1743 році тоді ще нікому не відо-
мим Джузеппе Гварнері, вразив 
Паганіні своїм дивовижним зву-
чанням. Після своєї смерті музи-
кант заповів скрипку рідній Ге-
нуї. Інструмент, який отримав на-
зву «Вдова Паганіні», зберігається 
в палаці Доріа Турсі, де розташо-
вується також місцевий муні-
ципалітет. Раз на рік знамениту 
скрипку дістають iз-під скла му-
зейної колекції, аби вона «запла-
кала» в руках найдостойнішого.

Краса палаців і... надгробків
 У Генуї — м’яка тепла погода 
весь рік. Навіть узимку місто за-
лите сонцем і температура сягає 15 
градусів. Древнє місто захищене 
від холодних північних вітрів го-
рами, а море дарує йому своє ніж-
не тепло. 
 Та знала Генуя не лише ласку 
моря. Зовсім іншою бачив її ве-
ликий Данте: «Море без риби, па-
горби без лісів, чоловіки без честі, 
жінки без сорому». Думаю, зовсім 
інші думки народилися б у автора 
«Божественної комедії», якби він 
побачив місто нинішнє. Сьогодні 
це великий торговий, промисло-
вий і культурний центр Італії. Тут 
розвинуті машинобудування і суд-
нобудування, створюються надсу-
часні турбіни, виробляється зна-

менита маслинова олія.
 У місті багато театрів і худож-
ніх галерей. Є Академія мистецтв, 
а Генуезький університет — один 
iз найстаріших у Європі і чи не 
найкрасивіший. Стіни архітектур-
них комплексів старовинних сімей 
прикрашають розписи фламанд-
ських та генуезьких майстрів дав-
ніх епох. Тут навдивовижу велич-
ні та просторі церкви, оздоблені 
чорним та білим мармуром. Ша-
нували і шанують генуезці красу. 
Завж ди. Навіть кладовище тут пе-
ретворилося на місце паломництва 
туристів. Цвинтар Стальєно став 
знаменитим на весь світ завдя-
ки високохудожнім надгробкам і 
скульптурам, виконаним, зокре-
ма, відомими італійськими скуль-
пторами кінця XIX століття Санто 
Варні та Джуліо Монтеверде.

Два кольори мої, два кольори...
 Та повернімося на вулиці Ге-
нуї — тут безліч квіткових мага-
зинів. На невеличкому прилав-
ку розмістилася, здається, ціла 
квіткова галерея. Але не квіти 
заманили мене в крамничку, а ... 
музика. Серед буйності прекрас-
них рослин я одразу й не помітив 
маленький приймач, з якого ли-
нула така щемлива пісня на сло-
ва нашого видатного поета Дмит-
ра Павличка. Продавчині жваво 
розмовляють між собою — одна 
польською, інша українською... 
Судячи з усього, вони вже давно 
чудово порозумілися. Привітав-
ся з ними. Ельжбета, власниця 
крамниці, взяла собі в помічни-
ці нашу землячку Лідію. На бать-
ківщині вона не змогла знайти 
достойної роботи і приїхала сюди 
на заробітки. Працею задоволена 
та й мешканці міста подобають-
ся. Доброзичливі і товариські. А 
згодом і Генуя стала ніби рідною. 
Таке воно, це незабутнє красиве 
місто, в яке хочеться повернути-
ся ще... ■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Місто Колумба і Паганіні
Італійська Генуя: побувати в будиночку знаменитого адмірала і побачити «вдову» віртуоза-скрипаля 

■

БУВ ТАКИЙ ВИПАДОК ■

Будиночки в Генуї тiсно туляться один до одного.❙

Будиночок Колумба та копія його каравели. ❙

Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

З високого постаменту Христофор Колумб незворушним поглядом ди-
виться туди, де за тисячі штормових миль лежать відкриті ним землі 
Центральної та Південної Америки. Він шукав найкоротший шлях до Ін-
дії, а відкрив новий континент. І хоча назвали континент іменем іншого 
мореплавця, це аж ніяк не применшує велич подвигу Колумба. Починав 
адмірал свій повний небезпек шлях iз прекрасної Генуї — міста на землі 
древньої Італії. 

 Неповторний навіть місцевий міжнародний аеропорт цього чарівно-
го міста. Його злітно-посадкова смуга пролягла поруч iз морем, і коли 
літак розбігається, здається, що він злітає просто з води.
  Унікальний в історії авіації випадок трапився тут iз нашим ук-
раїнським «Русланом». Цей могутній повітряний трудівник, заванта-
жений продукцією місцевого турбобудівного заводу — понад сто тонн 
— піднявся у повітря. Висота сто, двісті, триста метрів. І раптом у кор-
пус літака врізаються чайки-баклани! Понад сорок особин... Вага кож-
ної — більше десяти кілограмів. Два з чотирьох двигунів відразу за-
глохли. І лише завдяки унікальним льотним характеристикам остан-

нього дітища нашого видатного авіаконструктора Олега Антонова та 
високому професіоналізму екіпажу з «Авіаліній Антонова» вдалося 
відвернути трагедію. Виконавши розворот, гігант повернувся на ае-
родром. Тисячі громадян Генуї, які спостерігали за повітряною дра-
мою, аплодували нашому екіпажу. Через місяць у точнісінько таку ж 
ситуацію потрапив вантажний літак однієї з зарубіжних авіакомпаній. 
І... розбився.
  Тепер уздовж аеродрому плаває катер, а його екіпаж регулярно 
стріляє в повітря, відганяючи чайок. Чудова робота! Я і сам пішов би 
сюди працювати, аби цілі дні милуватися Генуєю.
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Тетяна ЗІНЧЕНКО
Навесні здоров’я — букваль-
но під ногами. Нагніться — і 
побачите салатове листя куль-
баби та й сам, власне, салат, 
щавель, шпинат, гостросписе 
пір’я цибулі й часнику і стільки 
різноманітного листя, що і роз-
губитися можна. Але не варто 
розгублюватися. Зараз «струк-
туруємо» всю цю зелень за ко-
рисними і смаковими власти-
востями і будемо вживати її на 
здоров’я. 

Кульбабовий салат
 Винаходити колесо не пот-
рібно. Страви з весняної зелені 
прості й справді дуже корисні. 
Якщо ви не полінуєтесь, гуля-
ючи весняним лугом, назбира-
ти грамів 300 молодих листоч-
ків кульбаби, приготуйте ле-
генький кульбабовий салат. 
 Потрібні будуть ще жменя 
підсушених житніх сухариків 
(подрібнити два шматочки чор-
ного хліба і залишити в духов-
ці на 5-8 хвилин), цибулина, 
2 зубчики часнику, 2 столові 
ложки яблучного оцту (я ще за-
мінювала соєвим соусом — та-
кож смачно), половина чайної 
ложки цукру, 4 столові лож-
ки оливкової олії, чайна лож-
ка гірчиці, сіль та перець — за 
смаком. 
 Листя кульбаби помити, 
обсушити і подрібнити. Дода-
ти сухарики і подрібнені ци-
булю та часник. Для заправки 
оцет змішати з цукром, сіллю, 
перцем і гірчицею, додати олію 
і збити до отримання однорід-
ної маси.
 А цей салатик ми ніжно на-
зиваємо «дівчачий». Він дуже 
смачний, легкий і барвистий. 
Скоро підуть полунички, дів-
чата, беріть на замітку також. 
 Треба гарну жменю моло-
денького салату порвати на дріб-
ні клаптики, порізати тонень-
кими скибочками сир (50 г), 5 
середніх полуниць порізати на 
часточки, трішки підсолити, 
полити бальзамічним оцтом і 
олією. Чудовий смак!

Готуй страву з лободи
 Запитаєте, а як можна 
їсти лободу, коли це бур’ян із 
бур’янів?
 А лікарі кажуть, що це лі-
карська рослина, бо в ній дуже 
багато каротину, вітаміну С, ор-
ганічних кислот, мікроелемен-
тів. А кулінари додають, що її 
можна приготувати так, що за-
воюєш серце, а заодно і шлунок 
усіх, кого захочеш. 
 Приготуйте лободу на моло-
ці з маслом (або зі шкварками, 
якщо «адресатами» страви бу-
дуть чоловіки). Добре перебра-
ти та промити лободу та іншу 
зелень (візьміть іще кріп, пет-
рушку і зелену цибулю). Порі-
зати, покласти в каструлю і за-
лити молоком, щоб вкрило (всі 
пропорції приблизні). Вари-
мо хвилин 5-7. Перемішаємо 
в горнятку сметану (приблиз-
но 3 столові ложки) з 3 столо-
вими ложками  кукурудзяного 
борошна. Отримане додаємо до 
страви в казанку. Не забуваючи 
помішувати, варимо ще 15-20 
хв. Потім додаємо сіль і перець 
до смаку.
 Страва готова. Викладаємо 
її у велику глибоку тарілку, до-
даєм грудочку вершкового мас-
ла чи шкварки або сметану (ще 
ж часничок можна) і смакуємо!
 Пюре з лободи — це також 
чудова страва. Листя опустити 
в окріп і варити до м’якості. (На 

відміну від інших рослин лободу 
варять на сильному вогні.) Воду 
злити, готове листя дрібно порі-
зати. Окремо приготувати соус: 
злегка підсмажити борошно, до-
дати молоко або вершки, зміша-
ти з подрібненою лободою, за-
правити тертим часником і сіл-
лю. Пюре може бути гарніром 
до м’яса або самостійною стра-
вою, якщо в нього порізати ва-
рене яйце. 
 Крім того, з лободи можна 
готувати зелений суп і будь-які 
інші страви, які готують зі шпи-
нату, бо виявляється, що вона 
— найближчий родич шпинату: 
вони обидва з одного сімейства. 
До того ж у ній міститься менше 
щавлевої кислоти, яка протипо-
казана при деяких захворюван-
нях, приміром, подагрі. В їжу 
краще використовувати дуже 
молоде листя, яке щойно виліз-
ло із землі.

«Зубата» начинка
 Пиріжки з кропивою — це 
не просто смачно, а й цікаво. 
Можна перевірити свою витри-
валість і сміливість, збираючи 
«зубатий інгредієнт» для пиріж-
ків. Але насправді до надмірних 
випробувань не дійде, бо для пи-
ріжків потрібна молода кропи-
ва, яка ще не «кусається». Її зна-
добиться дві добрі жмені, а ще — 
по пучку кропу і зеленої цибулі, 
7 яєць, 200 г сиру, 2 столові лож-

ки олії, сіль і перець за смаком. 
Це — для начинки. 
 Для тіста: 50 г дріжджів, по 
столовій ложці сметани та цук-
ру, 3 яйця, 450-500 г борошна, 
півлітра молока і 100 г масла чи 
маргарину.
 Дріжджі подрібнити, дода-
ти цукор і сметану, розмішати і 
дати трохи постояти, щоб вони 
почали діяти. Додати яйце, теп-
ле молоко, розмішати, всипати 
борошно і замісити м’яке тісто. 
Наприкінці замісу додати роз-
топлений та охолоджений мар-
гарин (чи масло). Притрусити 
борошном, накрити рушнич-
ком і залишити в теплому місці 
на 1,5-2 год., щоб тісто підходи-
ло.
 Готуємо начинку. Кріп і ци-
булю помити. Потовщені стеб-
ла цибулі дрібненько ріжемо і 
злегка обсмажуємо на олії. Сир 
розминаємо виделкою, додаємо 
дрібно порізані кропиву, кріп, 
зелену цибулю, яйця. Також — 
підсмажену цибулю, сіль і пе-
рець на смак. Все вимішуємо і 
формуємо пиріжки. Викладає-
мо на деко, змащене олією. Дає-
мо трохи підійти, змащуємо яй-
цем і випікаємо в духовці при 
180 градусах до готовності.
 І не варто забувати про чаї. 
Не тому, що весна ще досі прохо-
лодна, а тому, що вони корисні. 
Листочки смородини, малини, 
вишні мають захмарну кіль-
кість вітаміну С та інших. Вони 
добре поєднуються як один з од-
ним, так і з заваркою: заварити і 
дати настоятися. З медом — аро-
матний смаколик!

Розвантаження
 Зелена цибуля і яйця. Пра-
вильно, улюблений салат — ще 
треба лиш присолити і заправи-
ти сметаною. А якщо після Ве-
ликодня яєць залишилося ба-
гато і цибуля на грядці пішла в 
ріст не на жарт, треба ж це вико-
ристовувати!
 Спробуйте холодник — якраз 
те, що треба, після святкових за-
стіль. 
 Отож пучок зеленої цибулі 
дрібно нарізати, посолити за 
смаком, ложкою розтерти до 
виділення соку. Натерти на тер-
ці по два середні варені буряка, 
2 варені яйця і два свіжі огіроч-
ки. Викласти у глибоку тарілку, 
додати цибулю, 3 столові ложки 
нарізаного кропу, 4 столові лож-
ки сметани. Перемішати, долити 
0,5 л холодної кип’яченої води до 
бажаної густини. За бажанням 

додати дрібку цукру, трошки 
лимонного соку або чайну лож-
ку тертого хрону. Прикрасити 
половинкою яйця і подавати.

Коли кістка — не в горлі
 Найкраще місце для кістки 
— у борщі чи юшці, а зовсім не 
в горлі, і це знає кожен, у кого 
була передвеликодня «свіжина» 
або той, хто заздалегідь придбав 
для себе трохи м’яса на кісточ-
ках. Бо після свят приготувати 
борщ, суп чи юшку на кісточці 
з м’ясом — це ніби приготувати 
цілющий бальзам. 
 У продовження до нашої «зе-
леної» теми — зелений борщ на 
бульйоні з кісточки. З-понад сот-
ні рецептів зелених борщів цей 
— один із найсмачніших і най-
популярніших.
 Потрібно 300-400 г свини-
ни на кісточці, великий пучок 
щавлю, морквина, цибулина, 
корінь петрушки і селери (за ба-
жанням), 2 яйця, 50 г масла, пу-
чок петрушки з кропом, сіль, пе-
рець, лавровий лист і сметана 
для заправки. 
 Спочатку варимо ароматний 
бульйон із  м’яса, додаємо туди 
подрібнене коріння, спеції, дріб-
но порізану морквину і цибулю. 
 Варимо яйця (круто). Охо-
лоджуємо під проточною водою 
і чистимо. Як бульйон зварив-
ся — виймаємо  коріння, зали-
шаємо тільки цибулю і моркви-
ну. Виймаємо м’ясо, відділяє-
мо від кісточки і подрібнюємо. 
Картоплю чистимо, дрібно рі-
жемо. Кидаємо в каструлю, і 
продовжуємо варити далі. Под-
рібнене м’ясо повертаємо в кас-
трулю. За смаком солимо і пер-
чимо. Щавель ретельно проми-
ваємо під проточною водою, від-
риваємо листочки від черенків. 
Листочки дрібно ріжемо. Пет-
рушку подрібнюємо. Яйця рі-
жемо, але не дуже дрібно, щоб 
не вийшла каша. Подрібнює-
мо зелень петрушки. Коли кар-
топля практично зварилася, ки-
даємо до каструлі нарізаний ща-
вель. Варимо на середньому вог-
ні не більше 5 хвилин. Додаємо 
нарізану зелень і яйця. Варимо 
ще 1-2 хвилини. Після цього — 
шматочок вершкового масла, це 
додасть зеленому борщу непов-
торного смаку. Кип’ятимо ще 
хвилину і відразу вимикаємо. 
Нехай борщ трішки настоїться. 
Заправити сметаною і подавати 
зі свіжим хлібом. 
 Приємних весняних сма-
ків! ■

Мак — наше все
 Жодних клопотів! При цьому мож-
на ще більше додати і в майстерності, і 
в розмаїтті смаків. Спечіть, приміром, 
маково-сирно-яблучний пляцок (пиріг), 
таке неймовірне поєднання улюблених 
продуктів — справжня насолода!
 Якщо все робити впевнено — вдасть-
ся стовідсотково! Отож спочатку 100 г 
м’якого вершкового масла потрібно роз-
терти з 3 жовтками, додати 200 г просія-
ного борошна. Замісити тісто, викласти 
у форму і поставити в морозилку на 30 
хвилин.

 Потім 3 жовтки розтерти зі 150 г цук-
ру, додати 75 г вершкового масла, 3 сто-
лові ложки манки, 125 г меленого маку, 
дрібку соди, 2 середні яблука, потерті на 
крупну терку. Три білки збити у стійку 
піну і, акуратно перемішуючи, з’єднати 
з маковою масою.
 У глибоку ємність викласти 400 г 
сиру, 2 столові ложки крохмалю, 3 жов-
тки, 3 столові ложки згущеного молока, 
150 г цукру. Збити блендером до одно-
рідної суміші. Три білки збити у стійку 
піну і змішати з сирною масою.
 На тісто викласти макову начинку, 

зверху розподілити сирну. 
 Пекти в нагрітій до 180 градусів ду-
ховці до рум’яної скоринки (приблизно 
годину). Присипати цукровою пудрою.

Цитрусовий присмак
 «У ногу із сиром» ідемо далі. А далі 
буде цитрусовий сирник. Я випробува-
ла рецепт львів’янки Алли Філярської 
— не просто смачно, а неймовірно смач-
но! 
 Для тіста нам знадобиться: 3 жовтки, 
125 г цукру, 0,5 пачки маргарину, 300 г 
муки, 4 столові ложки сметани, пакетик 

розпушувача. 
 Жовтки збити з цукром, борошно і 
розпушувач розтерти в крихту з марга-
рином. Додати сметану, замісити тіс-
то, покласти в холодильник на 20 хви-
лин.
 Форму вистелити пергаментним па-
пером. Дно і борти викласти тістом (1/4 
тіста залишити для верху, кладемо в мо-
розильник, щоб підмерзло).
 Для сирної маси треба буде: 600 г 
домашнього сиру (змолоти), 2 жовтки, 
100 г розтопленого масла, 150 г цукру, 
пакетик ванільного цукру, 2-3 столові 
ложки манної крупи, цедра лимона і 0,5 
апельсина (тертого), сік половини апель-
сина (або мандаринки), збиті 2 білки.
 Змішуємо інгредієнти і ділимо цю 
масу на 2 частини. До першої додаємо 
75 г розтопленого чорного шоколаду і 0,5 
пачки шоколадного пудингу (порошок). 
До другої додаємо 0,5 пачки ванільного 
пудингу.
 Викладаємо на тісто шоколадну сир-
ну масу, зверху — білу. Затираємо тіс-
том із морозильника, випікаємо при 
160 градусах приблизно годину. Перед 
розрізанням потримайте ніч у холодиль-
нику.
 Останнього пункту порад кулінарної 
майстрині я не дотрималася, каюся. Але 
як було смачно — не передати! ■

Сирник за рецептом львів’янки 
Алли Філярської.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

РЕЦЕПТИ

Молочна ніжність весни
Святкова випічка з домашнього сиру 
Тетяна ЗІНЧЕНКО

А якщо навесні, що цілком нормально і навіть дуже добре, вам захотілося чогось 
ніжного, красивого і смачного — беріться за сир. Ніжнішого продукту і знайти не-
просто. Та ви знаєте! Сирники, запіканки, вареники із сиром — часті гості на наших 
столах. Пляцки із сиром, улюблений усіма львівський сирник — ще більш бажані, 
але інколи це бажання трохи зменшується при думці, що втілювати його в життя 
довго і клопітно.

■

ДО СЕЗОНУ

Рубайте зелень — для здоров’я
Листя кульбаби, лобода, щавель і шпинат згодяться 
для корисних страв

■

Весна — пора корисного харчування.
Фото з архіву «УМ».

❙
❙



Григорій ХАТА

 Попри те, що вітчизняний 
хокей нині переживає свої не 
найкращі часи, амбіції наших 
спортивних функціонерів під-
няти національну збірну до 
хокейної еліти нікуди не зник-
ли. Після того як у 2012 році 
Міжнародна федерація хокею 
на льоду змінила регламент 
«міждивізійних» переходів, 
розширивши, так би мовити, 
для претендентів «вікно мож-
ливостей», шансів у наших 
хлопців на підвищення в класі 
мало б побільшати.
 Проте в 2015 році в грі ук-
раїнських хокеїстів стався не-
очікуваний провал. І, замість за-
планованого підйому до когор-
ти найсильніших команд світу 
—  збірна України опустилася 
до третьої за силою ліги плане-
ти, посівши на ЧС в дивізіоні ІА 
останнє місце. Нагадаємо, що 
«мундіаль»-2015 планувало-
ся провести в Донецьку, проте 
через військовий конфлікт на 
сході України турнір довелося 
перенести до Польщі.
 Тож минулий рік «синьо-
жовті» присвятили повернен-
ню до свого, по суті, традиційно-
го «місця базування». Нині ж, 
отримавши право на домашній 
ЧС, підопічні Олександра Са-
вицького спробують стрибну-
ти вище голови й після довго-
тривалої перерви повернутися 
до хокейної еліти. Наскільки це 
реально, вибороти в протисто-
янні з командами Угорщини, 

Казахстану, Польщі, Австрії та 
Південної Кореї одне з двох пер-
ших місць, сказати дуже тяж-
ко. Відверто кажучи, особли-
вих здобутків на останніх двох 
Єврочелленджах «синьо-жов-
ті» не мали, поступаючись своїм 
прямих конкурентам.
 Утім, борючись за перепус-

тки до найсильнішого дивізіо-
ну на льоду столичного Пала-
цу спорту, підопічні Савицько-
го матимуть додаткові козирі. 
Як каже віце-прем’єр-міністр 
України В’ячеслав Кирилен-
ко, під патронатом якого від-
бувалася підготовка до ЧС, усі 
квитки на матчі нашої збірної 

вже давно були продані.
 Справа, як-то кажуть, зали-
шилася за малим. Свій перший 
поєдинок на турнірі, що носи-
тиме статус матчу-відкриття, 
вітчизняні хокеїсти зіграють 
22 квітня проти угорців. Також 
за участі української команди 
пройде й заключна гра чем-
піонату світу, в якій «синьо-
жовтим» протистоятиме збір-
на Південної Кореї. Як відзна-
чив президент ФХУ Анатолій 
Брезвін, на церемонію закрит-
тя прибуде президент Міжна-
родної федерації хокею на льо-
ду Рене Фазель. Символічне ж 
вкидання, котре дасть старт 
змаганням, як очікується, зро-
бить віце-президент організації 
Калерва Куммола.
 Загалом, уже після дебютно-
го на «мундіалі» поєдинку ук-
раїнців проти Угорщини мож-
на буде зробити перші припу-
щення щодо їхніх перспектив 
на шляху до елітного дивізіону. 
Минулий сезон угорські хокеїс-
ти провели в найсильнішій лізі, 
відтак, прагнучи повернутися 
туди, стануть прекрасним ек-
заменатором для нашої збірної. 
Відзначимо, що колектив Олек-
сандра Савицького, котрий 
змагатиметься на домашньо-
му «мундіалі», практично пов-
ністю складений з гравців віт-
чизняного чемпіонату. Серед 
незапланованих втрат — капі-
тан нашої збірної та донецько-
го «Донбасу» Віктор Захаров, 
якому так і не вдалося віднови-
тися після травми. ■
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«Головною дійовою особою матчу з «Баварією» був Кріштіану Роналду, 
а не суддя».

Зінедін Зідан
головний тренер ФК «Реал» (Іспанія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після того як у 1/8 фіналу 
ЛЧ «Барселоні» вдалося відігра-
ти у «ПСЖ» фору в чотири м’ячі 
й пробитися до наступного раун-
ду, один з уболівальників «Реа-
ла» — найбільш принципового 
опонента каталонців — склав 
петицію (котру, до слова, зго-
дом підписало більше 200 тисяч 
осіб) з вимогою до УЄФА пере-
грати матч-відповідь за участі 
«гранатово-синіх» та парижан. 
Як свідчив фанат мадридського 
клубу, в тому поєдинку, котрий 
завершився з рахунком 6:1 на 
користь іспанського гранда, го-
ловний арбітр матчу — німець 
Деніз Айтекін — «серйозно на-
шкодив» «ПСЖ», зокрема, при-
значивши сумнівний пенальті у 
ворота французького чемпіона. 
Поскаржився на Айтекіна й сам 
«Парі-Сен Жермен», вказавши 
на сім його «проколів», проте 
в УЄФА, серйозно розчарував-
шись суддівством німця, вирі-
шили в підсумку ніяк не реагу-
вати на критичні запити.
 Коли прийшла пора повтор-
них чвертьфінальних поєдин-
ків, підстави готувати звернення 
до УЄФА тепер уже з’явилися у 
шанувальників «Барселони», у 
котрих, як відомо, взаємне ко-
хання з уболівальниками мад-
ридського «Реала». Як додат-
ковий подразник — «вершкові» 
всьоме поспіль зіграють у півфі-
налі Суперліги, що стане новим 
рекордом ЛЧ (у «Барси», до сло-
ва, подібна серія тривала шість 
сезонів).
 Спірна з усіх бокiв робота 
угорця Віктора Кашшаї та його 
бригади, за сприяння котрого 
«королівському» клубу вдалося 
пройти «Баварію» в боротьбі за 
Кубок чемпіонів-2016/2017, зму-
сила вкотре скривитися футболь-
ну громадськість. І знову загово-
рити про життєву необхідність за-

провадження відеоповторів.
 «Не думаю, що «Реал» має 
якийсь вплив на суддів. Арбітри 
сьогодні просто помилялися. Я 
ніколи не був прихильником тех-
нології відеоповторів, але, пови-
нен зазначити, зараз вона потріб-
на», — не приховуючи розчару-

вання від роботи суддів, заявив 
Карло Анчелотті — головний 
тренер мюнхенського клубу.
 Провівши в Мадриді кілька 
сезонів, італійський «коуч» ні-
мецького гранда знайшов мож-
ливості для того, аби здивувати 
свій колишній клуб, хоча шан-

си «Баварії» відігратися після 
домашньої поразки виглядали 
мінімальними. Утім основний 
час матчу на «Сантьяго Берна-
беу» завершився, як і тиждень 
тому в Мюнхені (1:2). Тож до-
велося командам грати «овер-
тайм». Тільки от сили у супер-

ників були нерівні. На 84-й хви-
лині поєдинку Кашшаї за друге 
попередження вилучив iз поля 
чилійського півзахисника «Ба-
варії» Артуро Відаля. Хоча, як 
засвідчили телевізійні повтори, 
підстав в угорського судді випи-
сувати непоступливому гравцеві 
повторний «гірчичник» не було.
 Так само завдяки сучасним 
технологіям багатомільйонній 
армії телеглядачів удалося по-
бачити помилковість рішення 
Каш шаї зарахувати другий (і, 
як виявилося, переможний) гол 
у ворота мюнхенців, забитий, як 
виявилося, з офсайду. Утім, за 
словами головного тренера «Ре-
алу» Зінедіна Зідана, головною 
дійовою особою в цьому напру-
женому поєдинку був не суддя, а 
зірковий півзахисник «вершко-
вих» Кріштіану Роналду, котрий 
зробив у матчі, що в підсумку за-
вершився з рахунком 4:2, «хет-
трик». Відтак «Реал» іще на крок 
став ближчим до другої поспіль 
перемоги в ЛЧ, а португалець — 
першим, кому вдалося забити 
100 м’ячів у головному клубно-
му турнірі Європи.
 Додамо, що чвертьфінальний 
бар’єр подолав й інший мину-
лорічний фіналіст Суперліги — 
«Атлетико». Після мінімальної 
домашньої перемоги над «Лес-
тером», у гостях підопічні Дієго 
Сімеоне розписали з чемпіоном 
Англії мирову. ■

Баскетбол
 Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. 
«Плей-оф». Півфінал (серія до трьох перемог). 
«Черкаські мавпи» — «Будівельник» — 84:90 
(16:17, 20:23, 18:26, 30:24; Івшин (15) — Крутоус 
(17), Отверченко (17)). Рахунок у серії — 0:3.
 На відміну від чинного чемпіона країни — «Хімі-
ка», котрому для виходу до фіналу «плей-оф» су-
перліги знадобилося провести максимальну кількість 
відведених регламентом поєдинків, «Будівельник» 
— переможець регулярного сезону — свій вихід 
до головного раунду змагань оформив максималь-
но швидко, вигравши у четвертого колективу «регу-
лярки» три матчі поспіль. ■

ХРОНІКА■

СУПЕРЛІГА

Висока техніка й брак 
технологій
Завдяки «хет-трику» свого лідера та суддівським огріхам «Реал» 
зробив іще один крок до захисту титулу володаря Кубка чемпіонів

■

Пробитися «Реалу» до свого сьомого поспіль півфіналу ЛЧ допомогли п’ять голів Кріштіану Роналду.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. 
Повторні матчі (поєдинки вівтор-
ка). «Лестер» (Англія) — «Атлети-
ко» (Іспанія) — 1:1 (Варді, 61 — Са-
уль, 26; перша гра — 0:1), «Реал» 
(Іспанія) — «Баварія» (Німеччи-
на) — 4:2 (в дод. час; К. Роналду, 76, 
105, 110; Асенсіо, 112 — Левандовсь-
кий, 53 (пен.); Рамос, 78 (у свої воро-
та); вилучення: Відаль, 84 («Б»); 2:1).

■

ХОКЕЙ

Додатковий козир
У рідних стінах вітчизняним хокеїстам 
потрібно буде стрибнути вище голови, 
аби вибороти одну з двох путівок 
до елітного дивізіону

■

Останні приготування хокейної збірної України до домашнього 
чемпіонату світу.
Фото з сайта www.fhu.com.ua.

❙
❙
❙

НА СТАРТ!

 Заявка національної збірної 
 України з хокею на ЧС-2017 
 в дивізіоні ІА:

Воротарі:
Едуард Захарченко (ХК «Кременчук»), Андрій 
Безхлібний («Кривбас»), Богдан Дьяченко («Дон-
бас»)
Захисники:
Володимир Алексюк, Олександр Побєдоносцев, 
Денис Петрухно, Ігор Кугут, Всеволод Толстуш-
ко (всі — «Донбас»), Володимир Варивода, Де-
нис Ісаєнко, Дмитро Ігнатенко, Олексій Мель-
ников (усі — ХК «Кременчук»), Кирило Катрич 
(«Кривбас»)
Нападаючі:
Сергій Бабинець, Віталій Лялька, Нікіта Буценко, 
Артем Бондарєв, Дмитро Німенко, Олег Шафа-
ренко (всі — «Донбас»), Владислав Гаврік, Ар-
тем Гніденко, Юрій Петранговський, Сергій Кузь-
мік, Георгій Кіча, Севастьян Карпенко, Дмитро 
Чернишенко (всі — ХК «Кременчук») та Андрій 
Денискін (Hampton Road Whalers, США).

■
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Щоб у сусіда корова здохла...
Про кремлівську невістку, скелети УПА та випробування дружби гранатометом
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Кацман прийшов до рабина:
 — Ребе, зі мною трапилася 
велика біда. Праворуч і ліворуч 
від моєї лавки відкрилися два 
величезні супермаркети. Що мені 
робити?
 — Не треба так хвилюватися. 
Напиши над своїми дверима 
величезними буквами «вхід».

* * *
 — На замітку господиням: 
енергозберігаючі лампочки у 
квартирі не тільки економлять 
електроенергію, а й роблять квартиру 
чистою і затишною, а господиню — 
красивою та нарядною.

* * *
 Через 38 років на зустрічі 

однокласників одразу видно, хто як 
учився і хто чого домігся:
 — двієчник має дві речі — 
квартиру і машину;
 — у трієчника три речі — 
квартира, машина і дача;
 — у відмінника п’ять речей — 
окуляри, борги, лисина, головний 
біль і золота медаль iз неiржавіючої 
сталі.

* * *
 Три чоловiки біжать за потягом. 
Двоє встигають застрибнути, третій 
залишається і регоче.
 Черговий по вокзалу:
 — Ну і що смішного?
 — Так ці два дурнi мене 
проводжали.

По горизонталі:
 1. Українське місто, біля якого 
відбулася вирішальна битва війсь-
ка Петра І зі шведами. 6. Італійсь-
ке місто, де жили Ромео і Джульєт-
та. 7. Засушена виноградинка або 
цікава особливість. 8. Легендарна 
єврейська актриса і співачка з Чер-
нівців, дружина імпресаріо Пінкуса 

Фаліка. 9. Український поет, прозаїк, 
публіцист, драматург, розстріляний 
у 1937 році в урочищі Сандормох. 
11. Новела Василя Стефаника. 12. 
Лінія, порядок, однотипні речі, події, 
явища. 15. Шкіряний пояс. 17. Го-
лова Верховної Ради. 18. Тихооке-
анська промислова риба. 19. Сіль-
ський голова в Карпатах. 21. Поет 
чи художник, який зображає жит-
тя мегаполісу. 22. Книга, фільм чи 
комп’ютерна гра, що є продовжен-
ням попередньої частини. 23. Біл-
кова речовина, яка застосовується в 
кулінарії для приготування желе, хо-
лодцю, заливних.
По вертикалі:
 1. Парадний портрет вельможі, 
поширений в Україні у XVII—XVIII 
століттях. 2. Знаменитий українсь-
кий композитор і музикознавець, 
який на прихід «перших совітів» 
відреагував фразою «Нас визволи-
ли, і на те нема ради». 3. Найближча 
«сусідка» Землі, давньоримська бо-

гиня кохання. 4. Наречений Дюймо-
вочки, від якого вона втекла з ластів-
кою. 5. Оголошення в театрі про те, 
що всі квитки на виставу розкупле-
но. 6. Нова назва міста Кузнецовськ 
на Рівненщині. 9. Житель Індії. 10. 
Вид тюленів. 13. Вічнозелене паху-
че дерево, що має лікувальні власти-
вості. 14. Район Нью-Йорка, населе-
ний переважно євреями, вихідцями з 
Радянського Союзу. 15. Знаменитий 
давньоримський поет, автор «Мета-
морфоз». 16. Ім’я відомого радянсь-
кого поета і перекладача, який пи-
сав аварською мовою. 17. Райцентр 
на Чернігівщині. 20. Республіка у 
складі РФ.

Кросворд №47 
від 19 квітня
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Аліса КВАЧ

 Реклама — двигун торгівлі, а най-
ефективнішим двигуном реклами є 
відомі імена, і бажано — симпатич-
ні обличчя. Тому різні бренди час від 
часу оприлюднюють різні рейтинги — 
і зірок засвітити, і про себе нагадати.
 Так, генеральний директор італій-
ської люксової компанії Tod’s Діє-
го Делла Валле днями презентував 
свою книгу «Ікони стилю, непідвлад-
ні часу», де оприлюднив свій рейтинг 
найстильніших чоловіків ХХ—ХХІ 
століття. За словами Делла Валле, 
справжній стиль не підвладний часу, 
тому деякі герої вчорашнього дня мо-
жуть бути дуже сучасними. Як при-
клад він продемонстрував фото акто-
ра Шона Коннері, першого виконавця 
ролі Джеймса Бонда, зроблене ще в да-
лекому 1963 році. Також як приклад 
стилю автор наводить фото зірки 1950-
х Джеймса Діна, фото акторів Джека 
Ніколсона та Воррена Бітті, зроблене 
в Голлівуді в 1976-му та сучасні фото 
актора Стіва Макквіна.
 А знаменитий бренд спідньої бі-
лизни Victoria’s Secret оприлюднив 
щорічний список найсексуальніших 
знаменитостей. Цього разу рейтинг 
очолила молода актриса Менді Мур. 

Поряд із нею в номінації «Завжди 
сексуальна» постала зірка серіа-
лу «Загін самогубців» Марго 
Роббі. Були в рейтингу і не-
сподівані номінації — за 
найсексуальніше почут-
тя гумору Victoria’s Secret 
відзначив акторку Біллі 
Лурд. Також до рейтингу 
потрапили співачки Тейлор 
Свіфт та Леді Гага, актриси 
Пріянка Чопра, Джеймі Чанг 
та Олівія Манн, модель Кріссі 
Тейген, телеведучий Джеймс 
Корден.
 І, як завжди, не обійшлося 
без критики. Деякі «експер-
ти» помітили, що з 18 жі-
нок, які потрапили до спис-
ку, 13 є білими (на тлі «ра-
систського» скандалу, що 
кілька років поспіль супро-
воджує церемонію вручення 
«Оскара», це вже не дивує), і 
до того ж усі вони мають ху-
дорляву статуру. А це, мо-
вляв, є порушенням прав чор-
ношкірих, мулаток, азійок, а 
ще повненьких, які теж вва-
жають себе сексуальними. Що 
ж, на колір і смак товариш не 
всяк. ■

ХТО НА СВІТІ НАЙМИЛІШИЙ?

Стильні й сексуальні
Менді Мур очолила список найсексуальніших 
актрис Голлівуду

■

Менді Мур.❙

Ната НЕТУДИХАТА

 В Україні сержант Петренко зі сму-
гастою паличкою на дорозі давно став ге-
роєм багатьох анекдотів. І хоча реоргані-
зація міліції в поліцію на деякий час під-
несла рейтинг правоохоронців, мрія про 

те, щоб перед законом були всі рівні, — 
і чиновники, і прості смертні, — поки що 
в нас у багатьох випадках так і лишаєть-
ся лише мрією.
 А от очільник поліції містечка Спер-
рі, що в американському штаті Оклахо-
ма, Джастін Берч нещодавно виклав в ін-

тернет відео, де чесно зізнався, що пору-
шив правила дорожнього руху, розігнавши 
свій службовий автомобіль до 120 км/год. 
І хоча у нього була поважна причина по-
спішати й аварійної ситуації він не ство-
рив, але закон є закон — містер Берч пе-
ред камерою виписав собі штраф на суму 
в 300 доларів і тут же їх сплатив.
 Щоправда, поліцейський вирішив 
бути відвертим до кінця і зізнався, що він, 
може, і не пішов би на такий крок, якби 
його порушення не зафіксувала система 
відеоспостереження, встановлена на ву-
лицях міста для контролю за безпекою. 
А тому він був змушений відреагувати на 
цей факт і показати приклад іншим.
 Нам би такі закони. Або таких полі-
цейських! ■

БУВАЄ!

Сам порушив, сам караю
Начальник поліції сам виписав собі штраф 
за перевищення швидкості

■

21 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/
с. Уночi заморозки 0...-2, температура вдень +6...+8.

Миргород: сильний мокрий снiг iз дощем. Уночi заморозки -
1...-3, температура вдень +2...+4.
Вiнниця: дощ iз мокрим снiгом. Уночi заморозки -1...-3, 
температура вдень +4...+6.
Одеса: опади, мiсцями сильнi. Уночi 0...-2; удень +5...+7.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: уночi 
заморозки -1...-3, температура вдень +6...+8. Моршин: уночi 
заморозки -2...-4, температура вдень +5...+7.
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