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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,90 грн 

1 € = 28,03 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Очі не бачать — 
серце не болить?
Тернопіль позбудеться вивісок та реклами, що асоціюються з країною-агресором
стор. 3 »

Недовідставка

На думку активістів 

акції «Миколаїв SOS», 

якщо влада не бажає 

перезавантажуватися, її 

потрібно примусити це зробити
стор. 2 »

Хай тобi 
ГРЕчка

Чому 50 гривень 

за кілограм гречки 

— занадто і що 

з цим робити
стор. 3 »

Не «глухий кут» 
— перепочинок

Лікарі радять не робити 

трагедії з кризи середнього 

віку. І пропонують шляхи 

виходу з непростої ситуації
стор. 12 »



СЕРЕДА, 22 ЧЕРВНЯ 20162 ІнФорУМ
«Ворог розміщує свої артилерійські підрозділи та танки в житлових 
кварталах тимчасово окупованих міст та селищ, знаючи заздалегідь, 
що українські бійці не будуть стріляти у відповідь по мирних мешканцях».

Інформацiя зi штабу АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

Після неї — його
Адвокати Надії Савченко взялися 
за справу затриманого y Криму 
заступника голови Меджлісу 
Олена КАПНІК

 Захисники звільненої льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін та Микола Поло-
зов, які вже давно підтримують полонених українців, відтепер захищатимуть за-
ступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишнього голову Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим Ільмі Умерова. Взятися за захист Умеро-
ва юристів наштовхнув «символізм справи», оскільки позиція кримчанина відоб-
ражає позицію більшості кримських татар, які не визнали результатів незаконного 
референдуму. Марк Фейгін переконаний, що позитивний результат справи і вип-
равдання Умерова зможе знизити градус репресій щодо кримських татар на пі-
вострові. За словами представника захисту, зараз цю справу веде ФСБ Росії, тому 
для звільнення Ільмі Умерова адвокатам буде потрібна «велика допомога».
 Нагадаємо, y середині травня прокуратура півострова порушила криміналь-
ну справу проти члена Меджлісу i звинуватила його y публічних закликах до «по-
рушення територіальної цілісності Росії». За словами «прокурора» Криму Наталії 
Поклонської, причиною затримання Умерова стала поїздка на материкову Україну 
y березні цього року. «Перебуваючи на території України, Умеров виступав у пря-
мому ефірі телеканалу АТR, де публічно закликав до необхідності порушення те-
риторіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі ін-
тернет», — написала Поклонська на своїй сторінці y соціальній мережі. До слова, 
y прокуратурі анексованого Криму заявили, що Умеров — «патріот України» і за-
вжди виступає проти окупації Російською Федерацією півострова. ■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Україна і Росія обговорюють можливість обміну фігурантів так званої 
«Кримської справи» Олега Сенцова та Олександра Кольченка, утім «оста-
точне рішення — за президентом Росії Володимиром Путіним». «Контак-
ти, безумовно, є. У даному випадку в цьому напрямку спільну роботу буде 
продовжено»,— заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. 
 Підтверджують слова щодо «рішення за президентом» й y російсь-
кому міністерстві юстиції. У відомстві кажуть, що питання про видачу 
Києву засуджених українців «не є в їхнiй компетенції». «Не до мене пи-
тання», — заявив профільний міністр Олександр Коновалов. За слова-
ми чиновника, «так само і щодо Савченко ці документи розглядалися, 
але потім рішення відбулося в іншій площині».

ОТАКОЇ!

«Помилковий» 
обшук у Ляшка
Лiдер опозицiйної партiї оцiнює 
вiзит правоохоронцiв як намагання 
залякати його та команду РПЛ
Інф. «УМ»

 Учора зранку до помешкання народного депутата Ук-
раїни, лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка 
прийшли з обшуком співробітники ГПУ разом із спецна-
зом. Проте, як виявилося згодом, «помилились» адресою. 
Нардеп був обурений подібною халатністю силовиків, які, 
як нiчого не трапилося, попросили вибачення і пішли далі. 
«Слухайте, ви приходите о 7-й ранку, вимагаєте провести 
обшук, а потім перепрошуєте? Було б прикольно, якби ви 
ще й двері випадково вибили», — наголосив у розмові зi 
слідчим Ляшко. Політик проглянув постанову про обшук, 
яку мав при собі слідчий, та зазначив, що в селі кожен со-
бака знає, де саме проживає екс-глава АП часів Янукови-
ча Андрій Клюєв, якого вони нібито насправді шукали. 
Прикметно, що Клюєва вже давно немає в Україні... «На 
майбутнє: коли ви дзвоните до людей із вимогою обшуку, 
хоча б адресу дізнайтесь», — звернувся до співробітни-
ків ГПУ нардеп. Як пізніше додав заступник лідера Ради-
кальної партії Андрій Лозовий, «помилковий» візит ГПУ 
збiгся з днем народження мами Олега Ляшка, і це демонс-
трує весь цинізм влади. «Це типова традиція прокурату-
ри Вишинського — проводити обшуки у політичних опо-
нентів і заарештовувати їх у дні народження близьких ро-
дичів та релігійні свята», — наголосив Лозовий. Сам Ляш-
ко розцінює ранні, хай навіть «помилкові», візити ГПУ як 
намагання влади залякати його і команду РПЛ за опози-
ційну діяльність.  «Але жодні переслідування не зупинять 
нашої боротьби проти політики влади, яка грабує україн-
ців», — підкреслив Ляшко. ■

■

■

■

Іван БОЙКО

 Навіть на Зелені 
свята окупанти і бойо-
вики не припиняли об-
стрілів позицій ЗСУ з 
важкої артилерії, а во-
рожі диверсанти — 
штурмувати опорні 
пункти української ар-
мії. Як результат, про-
тягом святкових вихід-
них на Донбасі загину-
ло шестеро захисників 
України. Утім, за дани-
ми штабу АТО і військо-
вої розвідки, окупанти 
втратили значно більше 
своїх бойовиків. 
 На світле свято Трій-
ці особливо загострила-
ся ситуація у Красно-
горівці. Минулої неділі 
окупанти обстріляли ба-

гатостраждальне міс-
то з танків та випустили 
по ньому понад 70 мін. 
У ніч на понеділок во-
рог знову відкрив вогонь 
по житловому сектору 
Красногорівки, зруйну-
вавши кілька людських 
осель. Один снаряд пот-
рапив у багатоповерхів-
ку, внаслідок чого пора-
нення отримали дві жін-
ки. Місцева поліція пові-
домляє, що доньку та її 
матір госпіталізовано. 
 Відтак спостерігачі 
групи СЦКК «Красно-
горівка» у присутності 
патруля ОБСЄ прове-
ли фотофіксацію фак-
тів порушення режиму 
припинення вогню. 
 Штаб АТО одразу 
попередив, що бойови-

ки готують провокацій-
ний мінометний обстріл 
сусіднього Комінтерно-
вого, яке перебуває під 
їхнім контролем. Мета: 
звинуватити ЗСУ в пору-
шенні Мінських угод. 
 Власне, так і стало-
ся: у понеділок ввечері 
бо йовики обстріляли 
окуповане Комінтерно-
ве з мінометів, спалив-
ши цивільний будинок. 
Уже у вівторок вран-
ці ватажки терористич-
ної «ДНР» провели на-
раду з керівниками оку-
паційної адміністрації 
прифронтових міст, де 
цинічно волали про «не-
дотримання українсь-
кою стороною Мінсь-

ких домовленостей». 
Як «доказ» окупанти де-
монстрували зруйновані 
оселі людей, по яких 
самі ж вели вогонь.
 «Ворог розміщує свої 
артилерійські підрозді-
ли та танки в житлових 
кварталах тимчасово 
окупованих міст та се-
лищ, знаючи заздале-
гідь, що українські бій-
ці не будуть стріляти 
у відповідь по мирних 
мешканцях, — заявили 
у штабі АТО. — Зокре-
ма, вогонь бойовики ве-
дуть переважно у ніч-
ний час, коли патрулі 
ОБСЄ не можуть фіксу-
вати їхніх злочинних 
дій». ■

НА ФРОНТІ

Кривава Трійця
Протягом святкових вихідних 
окупанти не припиняли обстрілів 
позицій ЗСУ і житлових кварталів 
прифронтових міст Донбасу

■ ДО РЕЧІ

 Блокпости бойовиків на Донбасі укомплектовані на 30-40%, 
заявляє голова Донецької обласної військово-цивільної адмініст-
рації Павло Жебрівський. За його словами, на кордоні з Україною 
стоїть багато російських військ і артилерії.
 «Якщо подивитися на блокпости з тієї сторони, ми бачимо 
укомплектованість до 30-40%, якраз iз місцевих терористів і се-
паратистів. Через це Росія підтягнула на другий ешелон регулярні 
війська, а на деяких напрямках і на передню лінію. Тому що міс-
цеві бажання гинути невідомо за що точно не мають», — зазна-
чив пан Жебрівський.
 За його словами, ситуація дещо змінилася, порівняно з мину-
лими роками. Адже раніше бойовикам платили «достатньо вели-
ку заробітну плату і їм просто потрібно було постріляти». 

■

Ірина КИРПА

 Рішення Президента України 
про відставку «губернатора» та 
заміну прокурора й голови поліції 
Миколаївської області поки що не 
виконано у повному обсязі. Тому 
активісти акції протесту Миколає-
ва прийняли резолюцію стояти до 
кінця та домагатися повного «пе-
резавантаження» влади. На їхню 
думку, зараз у «місті корабелів» 
відбувається тихий саботаж доле-
носного рішення.
 «У нас є інформація, що Ва-
дим Меріков на даний час пре-
тендує на одну з високих посад у 
Миколаївській області, — заявив 
один з активістів громадської ор-
ганізації «Миколаїв SOS». — 
Керівник поліції області Віталій 
Гончаров лише тимчасово від-
сторонений від виконання своїх 
обов’язків, а ось прокурор області 
В’ячеслав Кривов’яз взагалі від-
мовився покинути свій пост та, як 
зазвичай, виконує свої обов’язки 
у повному обсязі. Всі ці обставини 
змушують нас діяти ефективнiше, 
але в рамках закону України».
 Також прокурор Миколаїв-
щини відверто вирішив не підко-
рятися вимогам Петра Порошен-
ка та Юрія Луценка й вимагає на-
дати йому аналогічну за статусом 
і зарплатою посаду в структурі 
прокуратури. На думку голови 
громадської організації «Центр 
аналітичних досліджень» Анд-
рія Сенченка, Кривов’яз фактич-
но продемонстрував свою него-
товність підкоритися думці сус-
пільства і Президента України. 
Ця ситуація дуже яскраво пока-
зує протистояння старої проку-
рорської системи спробам її змі-
нити. Генеральний прокурор Ук-
раїни для врегулювання кон-
фліктної ситуації відправив до 
Миколаєва спеціальну комісію з 
тридцяти співробітників з цент-
рального апарату, які проведуть 
комплексну перевірку діяльності 
всієї прокуратури області за той 
час, поки нею керував В’ячеслав 
Кривов’яз.
 «Багато хто з прокурорів Ми-

колаївської області зараз готовий 
«своїми руками придушити» лю-
дину, яка, прийшовши до Мико-
лаєва та отримавши генераль-
ське звання, зараз як «подяку» 
підставляє весь колектив облас-
ної прокуратури, — аналізує си-
туацію політолог Андрій Сенчен-
ко. — Ні для кого не секрет, що 
результати комплексної перевір-
ки цілком можуть стати «братсь-
кою могилою» для багатьох в апа-
раті обласної проку ратури».
 Активісти громадсь ких ор-
ганізацій Микола їв щи ни вимага-
ють офі ційно оголосити рішення 
про звільнення від займаних по-
сад усієї «верхівки» влади в Ми-
колаївській області, а також за-
боронити зазначеним особам 
займати певні посади в органах 
державної влади та міс цевого 
самоврядуван ня про тягом на-
ступних п’яти років. Також, на 

їхню думку, необхідно забезпе-
чити гласне й прозоре розсліду-
вання всіх корупційних скандалів, 
з якими Миколаївщина «про-
гриміла» на всю Україну. На дум-
ку протестантів, необхідно ство-
рити спеціальну комісію з про-
ведення прозорого конкурсу за 
участю громадськості та публічне 
обговорення кандидатур на по-
саду голови обласної державної 
адміністрації, прокурора області, 
керівника обласної поліції та ін-
ших очільників органів виконав-
чої влади. Свої вимоги мешкан-
ці «міста корабелів» озвучили у 
спеціальній резолюції, яка буде 
відіслана першим особам нашої 
країни.
 Повністю солідарний iз ви-
могами людей мер Миколаєва 
Олександр Сенкевич, який за-
пропонував усім активістам ак-
ції протесту «Банду геть» узя-

ти участь у відкритих конкур-
сах на вакантні посади, які зараз 
з’явилися в органах влади Мико-
лаївської області. Нагадаємо, що 
самі учасники протесту заявили, 
що посаду «губернатора» Ми-
колаївської області має зайняти 
колишній заступник Генерально-
го прокурора України і екс-про-
курор Одеської області Давид 
Сакварелідзе. Сам Сакварелід-
зе вельми скептично поставився 
до цієї заяви та відповів, що, ви-
ходячи з отриманого раніше до-
свіду праці на державній службі 
в Україні, він зрозумів, що зро-
бити реальний прорив в окремо 
взятій області — завдання прак-
тично нездійсненне. На думку 
політика, необхідно, щоб «вер-
хівка» влади України набралася 
політичної волі та провела необ-
хідні реформи у загальнонаціо-
нальному масштабі. ■

КАДРОВА ПОЛІТИКА

Недовідставка
На думку активістів акції «Миколаїв SOS», якщо 
влада не бажає перезавантажуватися, її потрібно 
примусити це зробити

■

Активісти — корумпованій владі: побачимо, хто кого.❙
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Оксана СИДОРЕНКО

 Версію, ніби різке підвищення ціни 
на гречану крупу — картельна змова її 
постачальників, Антимонопольний ко-
мітет поки що не підтверджує. Тим ча-
сом компетентні фахівці стверджують, 
що об’єктивні підстави для подорож-
чання гречки є. Передусім — скорочен-
ня її виробництва у минулому році.
 У 2015 році ми зібрали на 24 від-
сотки гречки менше, ніж попередньо-
го року, і було очевидним, що до кін-
ця сезону, а точніше до нового врожаю, 
який ми збиратимемо у серпні-вересні, 
нам цих обсягів не вистачить, — роз-
мірковує керівник експертної групи 
Українського клубу аграрного бізне-
су Ігор Остапчук. — Скорочення посів-
них площ гречки і її виробництва від-
бувається протягом останніх років. 
Приміром, десять років тому збираль-
ні площі гречки в Україні були на рів-
ні 300-400 тис. га. Зараз — близько 130 
тис. га».
 Один iз керівників агропідприємс-
тва на Полтавщині, де ця культура вва-
жається традиційною, свою відмову 
від використання її в сівозміні пояснив 
просто: «Відповідь на запитання «сія-
ти чи не сіяти?» диктує ринок. Греч-
ка — комерційно невигідна, «балува-
на» культура. Мені сьогодні вигідні-
ше зібрати тридцятицентнерний уро-
жай пшениці на гектарі, ніж десяти- чи 
дванадцятицентнерний урожай гречки. 
Можливо, для деяких фермерів iз сер-
тифікованим екологічним виробниц-
твом і власною переробкою це може 
бути прийнятно. А якщо продавати на 
ринку просто вирощеним урожаєм — 
самі збитки. Бо навіть iз тих 50 гривень 
за кілограм той, хто гречку вирощує і 
продає зерном, отримає, в кращому ви-

падку, 12 гривень. Бо половину одра-
зу списують у відсів, а ще у нас «накру-
тять» купу витрат на переробку, транс-
портування, продаж. Сам по собі ринок 
гречки дуже непевний. Закуповують її 
маленькими партіями і сьогодні попит є 
— завтра нема. Тому жодне велике гос-
подарство не візьметься сьогодні куль-
тивувати у промислових масштабах. 
Хоч раніше, пам’ятаю, навіть галузева 
Асоціація гречки в Україні була...»
 Гречка справді орієнтована винят-
ково на внутрішній ринок, бо культура 
споживання цієї крупи склалася пере-
важно в країнах СНД. Пшениця ж, ку-
курудза, соя, соняшник — експортно 
орієнтовані культури, які мають попит 
на глобальному ринку, де ціна встанов-
люється відповідно до попиту і пропо-
зиції у світі і можна прогнозувати при-
бутки. Тому для виробників вони надій-
ніші.
 «Протягом останніх років в Україні 
відбувалась девальвація гривні, а близь-
ко 50-70% виробничих витрат станов-
лять товари, що дуже залежні від курсу 
валют (добрива, пальне, засоби захис-
ту рослин), — пояснює ринкову ситуа-
цію Ігор Остапчук. — Але ж виробники 
не можуть різко підвищити ціни втри-
чі, бо споживачі не зможуть купувати 
товар. На світовому ринку ціни вста-
новлюються в іноземній валюті (дола-
рах, євро), і у випадку девальвації ви-
робник має більшу впевненість щодо 
покриття своїх витрат. Протягом мину-
лих років скорочення посівів «вирівню-
валося» збільшенням урожайності (10 
років тому вона була на рівні 0,7 т/га, а 
останніми роками 1-1,2 т/га) та скоро-
ченням внутрішнього споживання (190-
200 тис. тонн у 2004—2006 роках про-
ти 130—150 тис. тонн зараз). Але такі 
можливості не безкінечні».

 У 2011 році ціни на гречку в мага-
зинах сягнули 25-30 грн./кг також че-
рез суттєве скорочення виробництва — 
на 30 відсотків. Виходів у такій ситуа-
ції є два: імпорт гречки або підвищення 
внутрішніх цін. За 2015-2016 маркетин-
говий рік в Україну завезуть максимум 
до 10 тис. тонн гречки. Обсяг імпорту за 
липень 2015 — травень 2016 року ста-
новив 6,5 тис. тонн. Навіть попри вій-
ну з Росією переважна більшість кру-
пи (90-95%) надійшла саме звідти. Од-
нак імпорт становитиме лише 8-10% від 
загального продовольчого споживання, 
тож значно на ситуацію не вплине. За-
возити дешеву гречку немає звідки. У 
Китаї вона виробляється в основному на 
корм худобі і нам не підійшла. Та й не-
має жодного економічного сенсу закупо-
вувати гречку в Китаї по 0,6-1 дол./кг, 
заплатити за доставку, 20% мита, 20% 
ПДВ, понести витрати на доробку, фа-
сування і в результаті вийти на рівень 
нинішніх внутрішніх цін. А в Україні 
ця крупа чи не найдешевша, особливо 
порівнюючи з Європейським Союзом чи 
Сполученими Штатами. Там це ніше-
вий продукт, переважна частина якого 
також споживається вихідцями з СНД. 

 Перспектива цін на гречку, за сло-
вами експерта УКАБ Ігора Остапчука, 
не виглядає оптимістичною до кінця 
сезону. Підвищуючи ціни, учасники 
ринку не дають можливості утвори-
тися дефіциту, оскільки це стимулює 
зменшення споживання. З іншо-
го боку, подальше зростання цін на 
внутрішньому ринку може зумовити 
активізацію імпортерів. І тоді актив-
ніше надходження імпортної продук-
ції стримає рівень цін. Якщо провес-
ти аналогію з 2011 роком, то за схожої 
ситуації за кілограм просили 25-30 
гривень — це 3,12-3,75 дол. Імпортна 
продукція, що зайшла на ринок, обва-
лила ціни до 2-2,5 дол. Наразі ціни на 
гречку коливаються в межах 1,4-2 до-
лари. Тобто потенціал для росту ще є. І 
якщо споживачі створюють достатній 
попит навіть в умовах зростання ціни 
— це сигнал ринку, що ціну можна 
піднiмати далі. «В Києві хоча і є греч-
ка по 50 грн., але так само є і по 35-40 
грн., тобто розбіжність цін досить ве-
лика, — звертає увагу Ігор Остапчук. 
— Однак у серпні-вересні, коли поч-
нуть збирати врожай цього року, ціни 
повинні знизитися». ■

ДЕФІЦИТ

Хай тобi ГРЕчка
Чому 50 гривень за кілограм гречки — 
занадто і що з цим робити

■

Гречана крупа впевнено переходить у розряд делiкатесiв.
Фото з сайта sq.com.ua.

❙
❙

Валерія НАЛИВАЙКО

 Влада Криму продовжує 
«полювання» на громадян, 
котрі демонструють свою 
проукраїнську позицію. 
Цього разу жертвою окупан-
тів став 44-річний хлібороб 
Володимир Балух із крим-
ського села Сріблянка, що 
біля Роздольного. Чоловік 
вивісив на своєму будинку 
український прапор і поп-
латився за це. «Активіст 
визнаний винним у скоєн-
ні злочину, передбаченого 
ст. 319 КК РФ (образа пред-
ставника влади. Публічна 
образа представника вла-
ди при виконанні ним своїх 
посадових обов’язків або у 
зв’язку з їх виконанням) 
і знову засуджений до 320 
годин обов’язкових робіт», 
— повідомили у Кримській 
правозахисній групі. За їх-
німи словами, раніше, 5 лю-
того 2016 року, цей же суд, 
але в іншому складі, вже ви-
носив аналогічне рішення 
Володимиру Балуху за цим 
же звинуваченням, але тоді 
суд скасував цей вирок і на-
правив кримінальну справу 
на новий судовий розгляд в 
іншому складі. 
 А почалося все після 
того, як iз початком Рево-
люції гідності Балух біля 
свого будинку підняв на 
флагштоку український 
прапор. З того часу до Ба-
луха і його родини систе-
матично навідувалися з об-
шуками працівники ФСБ 

та поліції, пред’являючи 
підозру то у крадіжці зап-
частини до трактора, то у 
крадіжці автомобіля ВАЗ-
2106. «За тим фактом, що 
Володимир Балух ніби-
то «зберігає вкрадений ав-
томобіль у себе вдома, роз-
бирає і продає від нього де-
талі», було порушено кримі-
нальну справу. У результаті 
пошуку цього автомобіля 
постановою судді Абеляше-
ва А. В.  Володимира Балу-
ха засудили до адміністра-
тивного арешту строком на 
10 діб. Його визнали вин-
ним за ч. 1 ст. 19. 3 КоАП 
РФ — непокора законному 
розпорядженню або вимозі 
співробітника поліції», — 
розповіли у правозахисній 
групі. На думку ж само-
го Володимира, його взя-
ли під адміністративний 
арешт для того, щоб він не 
зміг зняти сліди побоїв, які 
йому завдали співробітни-
ки поліції під час затриман-
ня: «Били по нирках і по го-

лові. Двiчi по голові вдари-
ли явно не рукою. Я обм’як. 
Витягли зі спальні в каль-
сонах і матросці. В кори-
дорі засунули в калоші і по-
тягли до машини. Там пок-
лали на заднє сидіння». Під 
час перебування в камері 
він неодноразово вимагав 
надати йому медичне ліку-
вання і отримував відмову.
 «Справа Балуха» свід-
чить про упереджене став-
лення суддів до людей із 
проукраїнською позицією в 
Криму, переконані експер-
ти Кримської правозахис-
ної групи. «Стосовно Во-
лодимира Балуха були по-
рушені право на свободу та 
особисту недоторканність, 
право на справедливий су-
довий розгляд, покарання 
винятково на підставі за-
кону, право на повагу до 
приватного та сімейного 
життя, право висловлюва-
ти свої погляди, право на 
ефективний засіб правово-
го захисту». ■

«КРИМНАШ»

Прапороносець
Кримчанина, який вивісив на своєму 
подвір’ї український стяг, засудили 
за образу представника влади 
до 320 годин обов’язкових робіт

■

Світлана МИЧКО

 На сесії Тернопільської міської 
ради прийнято рішення про заборо-
ну на території міста вивісок та зов-
нішньої реклами, де вживаються 
слова «Росія», «Москва», «Російсь-
ка Федерація» тощо включно з їх пе-
рекладами іншими мовами та похід-
ними від них словами та словоспо-
лученнями. «Керівникам, співвлас-
никам, власникам підприємств, 
установ, організацій, фізичним 
особам-підприємцям у 10-денний 
термін провести оперативні захо-
ди щодо демонтажу вивісок, оголо-
шень, щитів, таблиць, дощок тощо, 
що не відповідають даному рішен-
ню», — йдеться у документі.
 Коментуючи таке рішення де-
путатського корпусу, міський го-
лова Сергій Надал зазначив, що 
воно стало відповіддю на неодно-
разові звернення громадських ор-
ганізацій націоналістичного спря-
мування. Тим часом на сайті Тер-
нопільської міської ради ще 7 чер-
вня було зареєстровано петицію 
тотожного змісту з вимогою забо-
ронити використання символів 
(прапор, герб, назва, гімн) та про-

даж товарів країни-агресора Росії 
на території міста Тернопіль. Че-
рез два тижні після розміщення 
вона, щоправда, назбирала лише 
30 голосів із 250 необхідних, але 
попереду ще два з половиною мі-
сяцi відведеного строку.
 Щодо вивісок, до речі, то в Тер-
нополі «проросійські» не дуже-то 
й знайдеш. Готель «Москва» давно 
став «Галичиною», про існування 
колишньої вулиці Московської вже 
й забули, єдине, що справді давно 
муляло всім очі, — це назва «Сбер-
банк Росії» на його відділенні в са-
мому центрі міста, яке націоналіс-
ти вже і пікетували, і закидати ка-
мінням обіцяли. Однак друге слово 
з цієї вивіски раптом зникло ще за 
кілька днів до згаданої сесії міськра-
ди — спрацювали на випередження, 
так би мовити. Те, що подібні уста-
нови продовжуватимуть працювати 
на території обласного центру, а на 
полицях супермаркетів залишаєть-
ся чимало товарів iз ненависної 
країни, які як тільки не маскують, 
схоже, менше турбує місцеву владу. 
Таку думку висловлюють тернопо-
ляни з активною громадянською по-
зицією в соцмережах. ■

ЗАБОРОНА

Очі не бачать — 
серце не болить?
Тернопіль позбудеться вивісок та реклами, 
що асоціюються з країною-агресором

■
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«Ситуацію зі сміттям використовують для ослаблення Садового і, 
можливо, навіть для того, щоб прибрати його з поста мера. 
Можливо, це вигідно Порошенку».

Юрій Романенко
політолог, директор Центру політичного 

аналізу «Стратагема»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Говорячи про наслідки, які ма-
тиме для мера Львова Андрія 
Садового сміттєвий інцидент, 
частина оглядачів одностайна 
в тому, що традегією в Грибо-
вичах Садовий обнулив свої 
мерські та президентські перс-
пективи. Таке твердження є над-
то поверховим і не підкріпленим 
аргументацією, воно базується 
тільки на тому умоглядному 
висновку, що будь-який скандал 
у будь-якому разі має нашкоди-
ти репутації політика. Насправді 
ж це не зовсім так, особливо в 
українських реаліях.

Відсотки на звалищі
 Власне, найкраще за все пер-
спективи Садового відображають 
останні соцопитування КМІСу, 
проведені (що важливо!) вже піс-
ля сміттєвого армагедону. Вони 
відводять львівському градона-
чальнику третє місце в прези-
дентському рейтингу — після Ти-
мошенко (24,3% підтримки) та 
Порошенка (14,0%). Сам же Са-
довий має 12,9% популярності, 
що зовсім непогано для діяча, 
котрий не займається самопре-
зентацією у промислових мас-
штабах — так, як це робить Ти-
мошенко. Отож навіть після по-
жежі на сміттєзвалищі Садовий 
залишається бронзовим призе-
ром в президентських перегонах. 
Звісно, до роботи українських со-
ціологів можна (і треба) ставити-
ся зі значною часткою скепсису, 
але все ж приймемо на віру їхні 
останні заміри.
 На користь Андрія Садового 
грає позитивний образ Львова як 
гостинно-туристичного, по-євро-
пейськи толерантного, сучасно-
го міста. І хоча ця матриця га-
лицької столиці була сформова-
на задовго до приходу до влади 
нинішнього градоначальника, 
вона все ж значною мірою визна-
чає й імідж Андрія Садового та-
кож. Безумовно, Садовий є про-
українськи налаштованим ме-
ром, котрий стоїть на правиль-
них, чи то пак демократичних, 
засадах. Однак за парадним фа-
садом відкривається доволі не-
привабливий «тил». Справед-
ливості заради слід зазначити, 
що цим грішить не тільки Львів. 
Купа невирішених проблем є й 
у Харкові, і в Одесі, й у Дніпрі, 
і, звісно ж, у Києві, де одним із 
найбільших лих, котре загро-
жує екологічною катастрофою, є 
станція аерації у Бортничах. Ос-
тання рано чи пізно перетворить-
ся на київський аналог Грибови-
чів, якщо тільки столична влада 
не візьметься за розв’язання цьо-
го питання. 

Прорахунки Садового
 Загалом ситуацію з Грибо-
вичами можна розглядати як із 
практичної, так і з політичної 
точки зору. Об’єктивно кажучи, 
трагічний фінал цього сміттєво-
го полігону є цілковито законо-
мірним. Господарювання Ан-
дрія Садового залишає чимало 
відкритих питань. У бекґраун-
ді львівського мера — скандаль-
на історія зі старими трамвая-
ми, закупленими в Німеччині за 
грубі гроші. Історія сягає 2007-
2008 років, коли львівським по-
садовцям закидали розбазарю-
вання 2 мільйонів гривень. Тоді 
ж було порушено кримінальну 
справу за фактом привласнення 
бюджетних коштів, однак у 2009 
році провадження було закрито. 
 Іще однією обставиною, котра 
заплямувала репутацію львівсь-

кої влади, стало будівництво 
17-по верхового будинку на вули-
ці Лукаша. Понад три роки три-
вало в суді оскарження дозвіль-
них документів, виданих забу-
довнику, однак Феміда пристала 
на бік власника цієї нерухомості, 
і дім таки добудували. Не допо-
могло й те, що мешканці вули-
ці виступали категорично проти 
багатоповерхового «монстра» — 
їхню точку зору до уваги ніхто не 
взяв. 
 У випадках, коли йдеть-
ся про незаконну забудову, мер 
Андрій Садовий воліє говорити 
про підроблені підписи — зок-
рема, директора департаменту 
будівництва львівської міської 
ради Андрія Павліва. «Ми має-
мо багато випадків, коли були 
підроблені підписи пана Павлі-
ва і ніхто не покараний», — за-
уважає міський голова. «Озву-
чуючи такі твердження, Андрій 
Садовий мав би назвати, про які 
документи та земельні ділянки 
йдеться, підтвердити це звернен-
нями до прокуратури», — комен-
тує львівська громадська діячка 
Олеся Дацко. І наводить далеко 
не повний перелік адрес, де мало 
місце сумнівне будівництво: Ли-
чаківська, 257; Шевченка, 307; 
Шевченка, 72; Рудницького, 11; 
Коциловського, 13; Франка, 129; 
Франка, 146.
  Таким чином, руйнуван-
ня історико-архітектурного се-
редовища Львова триває. В ре-
зультаті мало не щотижня у ЗМІ 
з’являються повідомлення про 
нову незаконну забудову та ни-
щення пам’яток архітектури. В 
львівському Арсеналі облашто-
вано ресторан, а в палаці Лю-
бомирських — копальню кави. 
Резонансною стала свого часу й 
новина про облаштування роз-
кішного готелю в приміщен-
ні львівської цитаделі. Під час 

Другої світової війни там був 
розміщений нацистський конц-
табір, і ще досі навколо цитаделі 
покояться десятки тисяч людсь-
ких останків. Ще один промовис-
тий факт охорони культурних 
пам’яток — ситуація з вулицею 
Лесі Українки, де залишки обо-
ронних мурів міста просто зака-
тали в бетон.
 Іншою проблемою Львова є 
сморід на вулицях міста. Про-
блема ця складається з кількох 
складових: несанкціонованих 
викидів із підприємств, за котри-
ми не наглядає Державна санс-
танція та  екологічна інспекція; 
з відсутності гідрозатворів на де-
кількох тисячах дощоприйма-
чів, які облаштовані у місті; з ук-
рай застарілих очисних споруд, 
встановлених іще у 1963 році; з 
використання мешканцями від-
критих потічків, адже на сьогод-
ні далеко не всі будинки Львова 
каналізовані. 
 Є й питання щодо раціональ-
ного використання бюджетних 

коштів. У 2012-му меру Садово-
му закидали недолугість рішен-
ня будувати з нуля новий стадіон 
до тодішнього футбольного чем-
піонату. Експерти не раз зазна-
чали, що подібне використан-
ня бюджетних коштів призвело 
до того, що у місті, яке має одну 
футбольну команду (після фак-
тичної ліквідації ФК «Львів»), 
є аж два стадіони, і один із них 
так чи інакше простоюватиме. 
У той час, коли в будівництво 
«Арени Львів» були вкладені со-
тні мільйонів, без фінансування 
залишилися інші важливі стат-
ті видатків.

Кому вигідна відставка мера?
 І все ж, попри певні мене-
джерські прорахунки та недолі-
ки в роботі Садового, на трагедію 
в Грибовичах нині нашарову-
ють іще й суто політичні зиски та 
розрахунки. Як третій за чергою 
претендент на президентське кріс-
ло, Садовий не може не виклика-
ти певне занепокоєння у перших 

двох кандидатів. Але Юлія Воло-
димирівна тримає нейтралітет — 
вона ніяк не коментує сміттєвий 
скандал. Передусім тому, що пер-
ше місце в президентському рей-
тингу убезпечує її від потреби во-
ювати з тим, хто посідає третю 
сходинку. 
 Крім того, Садовий потрібен 
Тимошенко для спільної бороть-
би у парламенті з де-факто ство-
реною більшістю у складі БПП, 
«Народного фронту», Опоблоку 
та олігархічних фракцій «Відро-
дження» і «Воля народу». Нато-
мість більше побоювань постать 
Садового має викликати у чинно-
го Президента Петра Порошен-
ка. І хоча до президентських ви-
борів іще далеченько, а електо-
ральні симпатії можуть хитну-
тися як в один, так і в інший бік, 
главі державі було б надзвичай-
но вигідно, аби Андрій Садовий 
позбувся рейтингу, а в ідеалі — і 
мерської посади. 
 Сам Президент закликає не 
політизувати ситуацію з Садо-
вим і не шукати змови там, де 
її нема. «Сміття треба прибира-
ти, а не робити на ньому вели-
ку політику», — різко коментує 
Порошенко. Однак навряд чи 
він сам утримається від спокуси 
«зробити політику». В будь-яко-
му разі, політтехнологи обох та-
борів — пропрезидентського та 
промерського — обмінюються 
нині викидами компромату чи 
припущеннями, здатними оста-
точно «втопити» опонента. 
 У Садового не виключають 
підпалу Грибовицького сміттєзва-
лища, який, мовляв, знадобив-
ся задля того, аби загубити полі-
тичну кар’єру градоначальника, 
а у колах Порошенка акценту-
ють на іншій обставині: мер гово-
рить неправду, коли ствер джує, 
що жоден інвестор не пропонував 
йому вирішити проблему Гри-
бовицького сміттєзвалища. На-
справді інвестори були, зазна-
чає, зокрема, голова Львівської 
ОДА Олег Синютка. Про те саме 
каже і Ніколас ван Доеверен, ні-
дерландський юрист та управлі-
нець, котрий засвідчує,  що одна 
з іноземних компаній у 2014 році 
пропонувала меру Львова збуду-
вати сучасний сміттєпереробний 
завод, який вирішить проблему з 
відходами, але в міській раді цю 
пропозицію проігнорували.
 Як це часто буває, «крайніми» 
у великій грі великів тузів зали-
шаються прості люди. Приміром, 
ті, що постраждали від трагедії у 
Грибовичах. Втім ставлення рес-
пондентів, опитаних соціолога-
ми, до мера Львова поки що не 
зазнало корекції. Дуже важли-
во виокремити з усієї цієї кала-
муті міру його власної відпові-
дальності, і вже тоді давати спра-
ведливу оцінку діям Андрія Садо-
вого. Чи почуємо ми таку оцінку 
найближчим часом — з’ясується 
вже незабаром. Поки що мер Са-
довий пішов у глуху оборону, до-
водячи, що його вини в тому, що 
сталося, немає. Це не надто праг-
матичний, але дієвий хід. Україн-
ці — народ жалісний, образ жерт-
ви може й спрацювати. ■

ПЕРСОНАЛЬНА СПРАВА

Віднесений сміттям
Хто винен в апокаліпсисі на Грибовицькому полігоні та як останні події у Львові 
відіб’ються на рейтингу його голови Андрія Садового? 

■

Поки що сміттєвий скандал не вплинув на популярність Андрія Садового. 
Принаймні до нього рівень симпатії залишається вищим, аніж до Президента.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 160 тисяч гектарів української землі завалено нині сміттям і відходами. І це — 
лише офіційні полігони, до яких щороку додаються близько 12 тисяч незаконних 
звалищ, які тільки погіршують екологічний стан України. Екологи давно борються за 
дотримання норм та апелюють до здорового глузду уряду. Однак досі в цьому на-
прямі нічого суттєвого зроблено не було.
 Фахівці попереджають: якщо жодних заходів ужито не буде, «сміттєва» пробле-
ма буквально затопить усю Україну. Тим паче що велика частина полігонів перебу-
ває в критичному стані, який є навіть більше вибухонебезпечним, аніж Грибовиць-
ке сміттєзвалище. Природно, що на 100% безпечних полігонів не існує, однак країні 
давно слід замислитися та впровадити у себе передові технології переробки та 
утилізації відходів. 
 Що заважає почати хоча б з елементарного поділу сміття за складом та термі-
ном розкладання? Якщо на офіційно дозволених територіях регулярно діє 7-8 сту-
пенів очистки газів, а також контролюється кількість викидів в атмосферу, то неле-
гальні звалища цього не мають. Таким чином, крім промислових викидів, Україні за-
грожують іще й отруйні випаровування від розкладання сміття.
 Для довідки: в Україні як вторинні ресурси використовують лише близько 5% 
твердих побутових відходів, решту вивозять на полігони. Для порівняння, в Швеції 
переробляють чи не 100% усіх відходів.

■
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Чи повторить 
ООН долю 
Ліги націй?
Головна міжнародна 
інституція не відповідає 
сучасним світовим 
викликам
Олег ЛЯШКО,
 лідер Радикальної 
партії України

 Генеральний сек-
ретар ООН Пан Гі Мун 
вкотре проявив 
свою особис-
ту слабкість 
та цинізм. На 
відкритті Пе-
тербурзького 
міжнародного 
економічного 
форуму мину-
лого тижня він прийняв від Путіна орден 
Дружби «за особливі заслуги в зміцненні 
миру, дружби, співпраці і взаєморозумін-
ня між народами» та зробив ганебну заяву, 
що Росія має відіграти критично важливу 
роль у тому, щоб покласти край конфлік-
тові на Донбасі. 
 У цьому зв’язку згадується й ганебна 
участь Генсека ООН, попри бойкот із боку 
цивілізованого світу, у пропагандистсь-
ко-імперському шоу Путіна 9 травня 2015 
року в Москві. А також його виступ мину-
лого року перед Парламентською асамб-
леєю Ради Європи у Страсбурзі, коли він 
жодним словом не згадав ні про збройну 
агресію Росії проти України, ні про росій-
ську анексію Криму.
 Поділяю обурення постійного пред-
ставника України при ООН В. Єльченка, 
який заявив, що Генсек ООН втратив будь-
яке моральне право говорити будь-що про 
конфлікт в Україні чи про анексію Росією 
Криму, та повідомив, що Україна направ-
ляє офіційного листа протесту до Гене-
ральної асамблеї ООН.
 Водночас, як я вже зазначав, пробле-
ма далеко не лише у ницих особистих 
якостях Пан Гі Муна, зокрема його без-
вольності, схильності до гірших традицій 
східної дипломатії та намаганні сподоба-
тися усім, щоб добитися власного переоб-
рання на посаду Генсека ООН на наступ-
ний термін. 
 Ганебна поведінка Пан Гі Муна є на-
справді черговою демонстрацією значно 
глибшої проблеми — неадекватності Ор-
ганізації Об’єднаних Націй сучасним сві-
товим викликам. Створена понад 70 років 
тому як головна міжнародна інституція з 
підтримки порядку і миру у світі ООН за 
своєю структурою, механізмом прийнят-
тя рішень та повноваженнями дедалі біль-
ше проявляє свою повну невідповідність 
нинішнім небезпекам та загрозам. 
 Так, політика умиротворення агресо-
ра, яку де-факто здійснює ООН щодо зна-
хабнілої Росії, свідчить про слабкість та 
недієздатність цієї організації, коли агре-
сивну політику ревізіонізму, залякування 
та шантажу проводить ядерна держава — 
постійний члени Ради Безпеки ООН.
 Я невпинно звертаю увагу на вражаю-
чу подібність нинішніх подій, навіть у де-
талях, на події кінця 1930-х років, коли 
світовій війні передували тривалі безплід-
ні спроби умиротворення агресора — гіт-
лерівської Німеччини. Одним із головних 
ідеологів провальної політики умиротво-
рення була тодішня головна міжнародна 
інституція — Ліга націй, створена зі схо-
жими до ООН цілями після Першої світо-
вої війни у 1919 р. 
 Безславний кінець Ліги націй добре ві-
домий. Політика покривання і потурання 
нинішньому агресору — путінській Росії 
— може зрештою спричинити такий же 
безславний кінець і сьогоднішній ООН. ■

■

Наше місто — Великий Луг
 Прес-служба Дніпропет-
ровської облдержадмініст-
рації повідомила про завер-
шення процесу перейме-
нувань вулиць, провулків, 
площ і скверів, з яких отри-
мали нові назви загалом по-
над 4,1 тисячі. Плюс близь-
ко 400 банально повалених 
або ж куди цивілізованіше 
демонтованих пам’ятників 
радянського минулого. 
Символічно, що серед ос-
танніх у цьому переліку на-
казала довго жити і стела 
«Победа коммунизма неиз-
бежна», що протягом бозна 
скількох десятиліть муля-
ла очі перехожим букваль-
но під стінами обласних 
держ адміністрації та ради. 
Барельєф Владіміра Леніна 
на ній активісти ліквідува-
ли ще у євромайданівсько-
му запалі.
 Характерно, що в нових 
назвах увічнено чимало 
персоналій, яких принци-
пово не існувало дотепер, 
— Ярослав Мудрий, Пи-
лип Орлик, Максим Заліз-
няк, Іван Мазепа, Михайло 
Грушевський, Василь Си-
моненко, Володимир Вин-
ниченко, Василь Стус. Але 
все ж значно визначальні-
шою особливістю цього про-
цесу стало те, що в багатьох 
населених пунктах намага-
лися віддати перевагу ней-
тральним топонімам, які 
пов’язані з географією, при-
родою, виробничою діяль-
ністю чи емоціями людини. 
Отож на Дніпропетровщині 
помітно побільшало вулиць 
чи провулків, що носять на-
зву Центральна, Козацька, 
Героїв і т. д.
 Проте домінуючим фак-
тором у цьому процесі ста-
ло перейменування самого 
обласного центру, до речі, 
першого в Україні згідно 
iз Законом про декомуніза-
цію. Проте й тут не все вия-
вилося так просто. Колиш-
ні голови облдержадмініст-
рації на Дніпропетровщині 
від почилої в бозі Партії ре-
гіонів Олександр Вілкул та 
Дмитро Колєсніков навіть 
спробували було все повер-
нути на круги своя. Саме 
вони зареєстрували законо-
проект про скасування пос-
танови Верховної Ради Ук-
раїни про перейменуван-
ня Дніпропетровська, але в 
депутатів це підтримки не 
знайшло. Отож в обласно-
му центрі тепер гордо заяв-
ляють, що Дніпро перед Віл-
кулом вистояв.
 Однак про доконаний 
факт перейменування об-
ласного центру говори-
ти ще рано. Хоч багато хто 
вже став вживати саме на-
зву «Дніпро». І навіть на 
масивних стелах при в’їзді 
до міста комунальники пок-
вапилися прибрати «пет-
ровськ».
 Як заявив заступник 
міського голови Дніпропет-

ровська (Дніпра) Олександр 
Санжара, обласний центр 
буде остаточно переймено-
вано після рішення обласної 
ради про фінансування цього 
перейменування в усіх його 
складових та іпостасях. Що 
вбачається процесом дале-
ко не простим, адже йдеть-
ся про тотальну зміну таб-
личок, вказівників тощо.
 «Якщо цього не зробле-
но, в базах значиться попе-
редня назва. Назву «Дніп-
ропетровська міська рада» 
ніхто ще не змінював, ос-
кільки поки що немає пра-
вових підстав», — пояснює 
Олександр Санжара.
 Також в області пере-
йме нували ще два міста — 
Дніпродзержинськ (на Ка-
м’янське) й Орджонікідзе 
(на Покров), що, здавалося 
б, сам Бог велів. Але й тут 
виявилося не все так просто. 
Більше того, вже можна го-
ворити, що Покров, на від-
міну від Дніпра, не вистояв. 
Так по-новому назвали міс-
течко Орджонікідзе, містеч-
ко на півдні Дніпропетров-
щини. Як писала наша газе-
та, виникло воно фактично 
на голому місці, де з копа-
лень марганцевої руди, які 
називали покровськими, 
стали налагоджувати пос-
тійний промисловий видобу-
ток, що спонукав і до будів-
ництва нового населеного 
пункту, названого в унісон 
iз тими часами ім’ям нар-
кома радянської промисло-
вості Серго Орджонікідзе.
 І хоч нова назва міс-
та (Покров) здавалася ціл-
ком вмотивованою, міс-
цеві активісти на чолі зі 
Станіславом Каширним 
iз нею категорично не по-
годилися і звернулися до 
суду з адміністративним 

позовом щодо неправомір-
ності підготовки докумен-
тів для такого переймену-
вання. Суд першої інстан-
ції, який поки що нази-
вається Орджонікі дзівським 
міським, таку вимогу не за-
довольнив. А от Дніпропет-
ровський апеляційний ад-
міністративний суд це розці-
нив по-своєму. Дії секретаря 
Орджонікі дзівської міської 
ради Ана  толія Пастуха під 
час під готовки та направлен-
ня листа-пропозиції про пе-
рейменування міста до ор-
ганів вищої державної влади 
визнано неправомірними.
 Активісти, які наполя-
гають на правомірності но-
вої назви Великий Луг, те-
пер не приховують свого за-
доволення.
 «Місцева влада сфаль-
шувала листа до Інститу-
ту національної пам’яті та 
профільного комітету Вер-
ховної Ради, заявивши, що 
назву «Покров» підтриму-
ють більшість жителів міс-
та. Саме на підставі цьо-
го звернення і було ухва-
лено рішення українсько-
го парламенту», — пояснив 
Станіслав Каширний «Ук-
раїні молодій».
 А сам секретар міської 
ради, як встановлено су-
дом, і взагалі не мав повно-
важень звертатися з таким 
листом. Отож тепер Верхов-
на Рада України муситиме 
розглядати питання пере-
йменування Орджонікідзе 
повторно.

«Наше місто — 
Кам’янське»
 І навіть перейменуван-
ня Дніпродзержинська на 
Кам’янське, яке Верховна 
Рада України благослови-
ла в один день iз прийнят-

тям рішення про нову на-
зву Дніпропетровська, ви-
явилося не таким уже й 
безхмарним.  Хоча тут, зда-
валося б, жодних підстав 
для дискусій бути не мало. 
Адже в 1917 році саме село 
Кам’янське отримало ста-
тус міста, яке ще двадцять 
років зберігало свою назву, 
а близько третини періоду 
свого існування йменува-
лося на честь Фелікса Дзер-
жинського, який у 1936 
році розпорядився відно-
вити місцевий металургій-
ний завод, що є містоутво-
рюючим. Ім’ям «залізного 
Фелікса» донедавна нази-
валася й одна з централь-
них площ міста. 
 Але і в новоспеченому 
Кам’янському знайшлися 
невдоволені новою-старою 
назвою. Аргументи для цьо-
го придумують найрізноміт-
ніші. Чи не найпоширеніші 
— «ми не хочемо жити у 
місті з назвою села», «Ка-
м’янське — це «кам’яні сер-
ця». 
 А група депутатів місь-
кої ради навіть заговорила 
про необхідність перегля-
ду Верховною Радою Украї-
ни питання перейменування 
Дніпродзержинська. Місце-
ва громадськість у відповідь 
організувала акцію протес-
ту під гаслом «Наше місто — 
Кам’янське», учасники якої 
одягнулися у вишиванки.
 Закликає не лякатися се-
реднього роду в назві міста і 
директор тутешнього музею 
історії Наталя Буланова, на-
голошуючи, що й саме слово 
«місто» теж роду середньо-
го. А «Кам’янське», на пе-
реконання науковця, похо-
дить від «камінь», яке зумо-
влює потужну символіку, а 
не закам’янілі серця». ■

На захист Кам’янського вийшли і діти, і дорослі.
Фото сайту «5692».
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КОЛІЗІЇ

Пастух  перестарався...
На Дніпропетровщині прозвітували про завершення перейменувань 
на виконання Закону про декомунізацію

■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпропетровськ
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«Хто не застосовує нових засобів, 
повинен очікувати нових неприємностей».

Френсіс Бекон
англійський політик, учений, 

філософ, один із творців емпіризму

УКРАЇНА МОЛОДА

«Аграрна» не тотожна «сировинній»
 Підписана 16 червня угода відкри-
ває можливості для спільних дослі-
джень НТУУ «КПІ» та холдингу «НТІ» 
у найбільш високотехнологічних галу-
зях аграрного бізнесу. Наразі це високо-
точне позиціонування для сільськогос-
подарського виробництва, моніторинг 
стану полів у реальному часі, автома-
тичне розрізнення культурних рослин 
та бур’янів, біоінженерія, робототехні-
ка в сільському господарстві, ультразву-
кові технології в аграрній сфері, а також 
оцінка якості продуктів сільськогоспо-
дарського виробництва. Дослідною ба-
зою для роботи над відповідними про-
ектами стануть науково-дослідні цент-
ри, лабораторії та конструкторські бюро 
НТУУ «КПІ». Для роботи за їхньою те-
матикою залучатимуться науковці, ас-
піранти і студенти, які мають відповід-
ну кваліфікацію, бажання та ідеї. 
 Фундація «Аграрна наддержава» до-
лучилася до співпраці з науковцями КПІ 
у рамках програми підтримки вітчизня-
них інновацій та науки. В сфері агротех-
нологій така співпраця є особливо важ-
ливою, оскільки, за оцінками науковців, 
які провели форсайт економіки Украї-
ни на середньострокових (до 2020 року) 
і довгострокових (до 2030 року) часових 
горизонтах, аграрний сектор є одним із 
головних кластерів вітчизняної еконо-
міки, які можуть стати локомотивами її 
відродження та подальшого високотех-
нологічного розвитку.
 Асоціація «НТІ» разом з НТУУ 
«КПІ» має намір налагодити роботу над 
ефективним вирішенням актуальних 
проблем бізнесу і забезпеченням техно-
логічного лідерства українських ком-
паній на світовому ринку. А укладені 
16 червня договори розширюють можли-
вості спільної роботи науковців і прак-
тиків над розв’язанням проблем у най-

перспективніших і найбільш техноло-
гічних сферах аграрного бізнесу і, в кін-
цевому підсумку, реалізації аграрного 
потенціалу України.
 Засновник фундації «Аграрна надде-
ржава» Андрій Гордійчук переконаний, 
що коли ми навчимося використовувати 
кожен квадратний метр землі настільки 
ж ефективно, як це робиться в розвину-
тих країнах, український ВВП стане в де-
сятки разів вищим. Але реалізувати такі 
можливості можна лише через розвиток 
інноваційних технологій в аграрному 
секторі. За його словами, наразі понят-
тя «аграрна держава» сприймається як 
«країна третього світу». Аби зруйнувати 
цей міф, з’явилася фундація, яка підтри-
мує впровадження інновацій в АПК.

Наука повинна стати практичнішою
 Окрім угод загального характеру, у 
яких визначаються основні принципи 
і напрями співпраці партнерів, підпи-
сано також договори про співробітниц-
тво між Науковим парком та компанія-
ми LiveAG, A3Tech та Дельта-Інжині-
ринг. У підписанні взяли участь ректор 
НТУУ «КПІ» академік НАН України 
Михайло Згуровський, засновник фун-
дації «Аграрна наддержава», уповнова-
жений холдингу «HTI» Андрій Гордій-
чук, генеральний директор Наукового 
парку «Київська політехніка» Володи-
мир Гнат і керівники підприємств, які 
входять до складу холдингу. «Співпраця 
НТУУ «КПІ» з групою компаній «НТІ» 
дозволить поєднати науковий потен-
ціал найбільшого технічного вишу Ук-
раїни та бізнес-можливості одного з лі-
дерів аграрного ринку на шляху до ство-
рення аграрного сектору України нової 
якості», — заявив ректор НТУУ «КПІ» 
академік НАН України Михайло Згу-
ровський. За його словами, залучення до 
співпраці провідних фахівців універси-

тету дасть можливість провести апроба-
цію та вивести на світовий ринок провід-
ні розробки наукових шкіл КПІ. У свою 
чергу, аграрії отримають допомогу вче-
них у розв’язанні фундаментальних про-
блем щодо створення інноваційних про-
дуктів для ведення аграрного бізнесу.
 «НТІ» — холдинг, що об’єднує компанії 
з різних галузей економіки з метою розвит-
ку інноваційних технологій та рішень для 
підвищення ефективності сільського гос-
подарства в Україні. До його складу вхо-
дять компанії A3Tech (спеціалізується на 
створенні інноваційної сільгосптехніки), 
Live AG (створює програмні рішення уп-
равління аграрними компаніями та вироб-
ництвом у режимі реального часу), Genetic 
Plant Cells (займається дослідженнями та 
розробками високих технологій у рослин-
ництві) та інші.
 Андрій Гордійчук, засновник агро-
промислової корпорації «Сварог Вест 
Груп», де інновації, інвестиції та інтен-
сивність були презентовані як три «і» 
фірмового стилю управління. За слова-
ми Гордійчука, минулий рік був непро-

стим для аграріїв України, тому інвести-
ційні плани компанії у 2016 році знач-
но скоротилися. Але це не стосується 
інвестицій у науково-технічні розроб-
ки: «Тут, навпаки, процес запущений, 
концентруємо увагу на створенні «ро-
зумного» сільського господарства. Такі 
рішення можна буде мультиплікувати 
для будь-якої форми господарювання в 
агросекторі в Україні. Чим глибше ми 
в інновацію занурюємося, тим більше 
бачимо можливості та універсальності 
для використання в цілому для еконо-
міки. «Загалом тільки інвестиції в інно-
ваційні проекти «Сварога», зі слів керів-
ника компанії, у 2016 році розраховані 
на 3,5 млн. доларів. Спільно з партне-
рами у проект A3Tech інвестиції скла-
датимуть близько 1,5 млн. доларів. У 
проект Smart Farming (LifeAG) плану-
ють цьогоріч вкласти до 2 млн. доларів, 
а загалом протягом наступних трьох 
років — 5 млн. У розробки в рослинниц-
тві (GENETIC PLANT CELLS) «Сварог» 
вкладе цього року близько 500 тисяч до-
ларів. ■

НАУКА І ПРАКТИКА

Наріжний камінь «аграрної долини»
Розробку і впровадження актуальних агроінновацій починають фінансувати українські підприємці

■

Михайло Згуровський та Андрій Гордійчук підписують угоду 
про співпрацю НТУУ «КПІ» та холдингу «НТІ».
Фото з сайта spark.kpi.ua.
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Оксана СОВА

Холдинг Human Transparency Innovations (HTI) за ініціативи фундації «Аграрна над-
держава» уклав договір про партнерство з Національним технічним університе-
том України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») та науковим парком 
«Київська політехніка».

Зерновий експорт
 Сорок мільйонiв тонн зерна свого часу був се-
редній загальноукраїнський урожай. Сьогодні це 
— цілком реальна цифра, яку протягом маркетин-
гового року теоретично здатні перевищити наші 
зернові експортери. Як повідомляє прес-служба 
Мінагрополітики, станом на 17 червня фактичні 
обсяги експорту зерна вже склали 37 мільйонів 
871 тисячу тонн. З цих обсягів ми постачили за 
кордон:
 — пшениці — 16,349 млн. тонн;
 — кукурудзи — 16,970 млн. тонн;
 — ячменю — 4,320 млн. тонн;
 — інших зернових — 232 тисячі тонн.
 Крім того, на звітну дату з України експор-
товано ще майже 325 тисяч тонн пшеничного бо-
рошна.Таким чином, загальні обсяги експорту 
зерна становлять 38,308 мільйона тонн. Нагадає-
мо, що маркетинговий рік триває з моменту почат-
ку збору врожаю до моменту збору в наступному 
році. В Україні маркетинговий рік зернових розпо-
чинається 1 липня і завершується 30 червня.

Південна Корея пропонує лізинг 
 Представники корейської компанії Posco-
Daewoo запропонували Україні надійне партнерс-
тво у галузі зернової індустрії, яка є ключовою в 
українському аграрному секторі. Зокрема, прези-
дент корпорації Кім Янг Санг минулого тижня на 
зустрічі з міністром агрополітики Тарасом Куто-
вим запропонував стати партнерами у галузі лі-
зингу обладнання, яке можна залучити у дрібне 

українське фермерство. Також корейська сторо-
на розглядає можливість будівництва зернових 
терміналів та збільшення обсягів експорту зер-
нових.

Новий агрокомплекс 
у Миколаєві
 Потужність щойно відкритого у Миколаївсь-
кому морському порту виробничо-перевантажу-
вального комплексу дозволить Україні збільши-
ти експорт олії та зернових на ринки світу. Надсу-
часний комплекс американської компанії «Бунге» 
включає один із найбільших олійнопереробних за-
водів в Україні, олійний наливний та розширений 
зерновий термінали. «Для розвитку Миколаївсь-
кої області відкриття такого комплексу є надзви-
чайною подією. Американські партнери вклали у 
будівництво олійнопереробного заводу і вантаж-
ного терміналу 180 мільйонів доларів. Це одна з 
найбільших інвестицій в український АПК за ос-
танні роки. Завдяки роботі цього комплексу ми 
маємо можливість експортувати 4 мільйони тонн 
зернових на рік, що дозволить отримати понад 
360 мільйонів доларів експортної виручки», — 
зазначив міністр агрополітики Тарас Кутовий.
 На українському ринку компанія Bunge пра-
цює з 2002 року. Сьогодні через афільовані струк-
тури Bunge виробляє і продає соняшникову олію 
під ТМ «Олейна» та ТМ «Розумниця», а також 
майонез під цими торговими марками. Bunge кон-
тролює близько 30% українського ринку бутильо-
ваної олії. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Індійський винахідник 
Мансукхбхай Праджапаті 
(Mansukhbhai Prajapati) ви-

найшов холодильник, який 
допомагає людям у країнах зі 
спекотним кліматом зберіга-
ти їжу свіжою без використан-
ня електроенергії. Його хо-

лодильник MittiCool розра-
хований не тільки на меш-
канців глухих поселень, які 
живуть без електрики, — він 
користується величезною по-
пулярністю й у цінителів еко-
логічного способу життя. Ті, 
хто вже придбав та скористав-
ся новинкою MittiCool, ствер-
джують, що їжа з глиняного 
холодильника набагато смач-
ніша, ніж зі звичайного. 
 Конструкція винаходу, 
як повідомляє сайт прихиль-
ників екологічної індуст-
ріалізації Ecotown, зрозумі-
ла і практична: шафка з дво-
ма поличками і розташова-
ним угорі резервуаром для 
води. Принцип роботи про-
стий, як усе геніальне: во-
лога з резервуара поступово 
просочується в пори глини і, 
випаровуючись, охолоджує 
вміст холодильника. Завдя-
ки використанню природних 
процесів температура у гли-
няному холодильнику три-
мається приблизно на рів-
ні 8 градусів за Цельсієм. Це 
дозволяє зберігати свіжість 
фруктів і овочів протягом 
тижня, а молока — протя-
гом трьох діб. ■

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ

Глиняне ноу-хау
Холодильник із глини не збільшить 
рахунок за електрику

■

Холодильнику з індійської глини передували 
«холодні хати» з глини української.

❙
❙
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Навіть отримувати прибуток... 
заборонили
 «На сьогоднішній день у 
Дніпропетровській області від-
бувається систематична атака 
на одне з ключових підприємств 
ракетно-космічної галузі й обо-
ронної сфери України — Пав-
лоградський хімічний завод. За 
допомогою структур і чиновни-
ків, підконтрольних олігархам, 
руками Національного косміч-
ного агентства менеджмент під-
приємства намагаються визнати 
неефективним для його подаль-
шого зміщення, а сам завод — 
приватизувати», — про це заяв-
ляє на повен голос генеральний 
директор підприємства Леонід 
Шиман. На його переконання, 
це робиться з метою отримання 
контролю над фінансовими по-
токами підприємства шляхом 
«посадки» на кредитну залеж-
ність від одного з найбільших 
українських банків.
 При цьому Леонід Шиман 
прозоро натякає на структури, 
пов’язані з олігархами з Іва-
но-Франківської та Дніпропет-
ровської областей, хоч конкрет-
ні прізвища і не називає. Генди-
ректор заявляє про надуманий 
борг перед одним із комерційних 
банків, з приводу якого вони су-
дяться вже протягом 15 років.
 За сценарієм наїзду, пла-
нується прибрати з Павлоград-
ського хімзаводу дві ключові фі-
гури, на місце яких Національ-
ним космічним агентством бу-
дуть призначені контрольовані 
люди, які отримають контроль 
над фінансовими потоками під-
приємства. І таким чином завод 
буде змушений визнати неісну-
ючий борг, узяти величезний 
кредит у банку і на цій кредит-
ній «голці» міцно засісти.
 Отож Леонід Шиман заяв-
ляє про інформаційну атаку, 
у ході якої їх у чому тільки не 
намагаються звинувачувати. І 
в 1,3 мільйона детонаторів, за-
везених в Україну контрабанд-
ним шляхом, і в постачанні ви-
бухівки неіснуючим фірмам-по-
середникам, і ще в бозна-чому. 
 «Більше того, Національ-
не космічне агентство видає на-
каз № 30, яким забороняє Пав-
лоградському хімічному заводу 
отримувати прибуток із комер-
ційних контрактів, які ми на 
сьогодні маємо. Це фактично 
інструмент тиску на підприємс-
тво, щоб його можна було «по-
класти», щоб воно з прибутко-
вого перейшло до розряду збит-
кового, і на цій підставі надалі 
прийняти рішення про неефек-
тивний менеджмент, змістити 
керівників, поставити на фінан-
сові потоки своїх людей і знеці-
нені активи приватизувати», — 
переконаний Леонід Шиман.
 На заводі від таких серйоз-
них звинувачень намагають-
ся відбиватися всіма можливи-
ми шляхами. Щодо тих же де-
тонаторів іще у 2006 році пору-
шувалася кримінальна справа, 
яку закрили у 2009-му, а тепер 
намагаються «реанімувати». 
 Те ж саме і з вибухівкою, 
яку завод не постачав узагалі, а 
виконував буро-вибухові робо-
ти на нерудних кар’єрах заліз-
ничного підприємства, отри-
мавши перемогу на відкритому 
тендері.
 «Чому так повернуто спра-
ву? Тому що наші конкурен-
ти, а саме компанії «Інтерви-
бухпром», «Західвибухпром», 
які належать громадянину Ук-
раїни Носову, раніше домовля-
лися про перевагу на тендерах. 
Зараз, коли на Укрзалізницю 
прийшли нові керівники, про-

вели нові тендери, 
де наші ціни були 
на 20-30% ниж-
чими, аніж у 
конкурен-
тів. Зро-
зуміло, 
це їх 
д р а -
тує, 

тому що вони втрачають рин-
ки», — заявляє Леонід Ши-
ман.
 А візитною карткою Пав-
лоградського хімзаводу остан-
нім часом стали його справді на-
полеонівські наміри налагоди-
ти виробництво високоточної 
зброї. Це питання на сьогодні є 
особливо нагальним. Коли пере-
дові країни світу воюють за до-
помогою зброї, якою керують за 

тисячі кілометрів, наші солда-
ти мусять гинути з автоматами 
і гвинтівками безпосередньо на 
передовій. 

«Ніяка анексія Криму не була 
б можливою»
 І саме Павлоградський хім-
завод на сьогодні є одним із 
підприємств, де займаються 
розробкою високоточних оз-
броєнь. Більше того, разом із 
дніпропетровським конструк-
торським бюро «Південне» тут 
за власні кошти почали проек-
тувати оперативно-тактичний 
комплекс. І коли вже вийшли 
на фінішну пряму, надзвичай-
но важливі для нашої держа-
ви роботи фактично зупинили-

ся. Леонід Шиман знову ж у 
цьо му насамперед звинува-

чує керівництво На-
ціонального кос-

мічного агент-
ства України 
і зазначає, 
що якби ми 
п о д і б н и й 
комплекс 
створили 
у 2007-
2009  ро-
ках, як 

планува-
лося рані-

ше, то і ніяка анексія Криму не 
була б можливою.
 На Павлоградському хімза-
воді заговорили і про перспек-
тиву створення комплексу стра-
тегічного, який не несе ядерної 
загрози, але матиме дальність 
до 10 тисяч кілометрів. І якщо 
з ворожої до нас Росії полетить 
«продукт», який руйнує все, 
а від неї чекати можна всього, 
то з нашого боку полетить іще 

страшніший.
 «Не дай Бог, щоб довелося 
це робити, але ми повинні зму-
сити превентивно себе поважа-
ти», — заявив тоді Леонід Ши-
ман.
 Однак у відповідь зі столиці 
стала звучати ідея перенесення 
заводу з виробництва точної і ви-
сокоточної зброї до Івано-Фран-
ківської області... через його 
наближеність до передової. На 
Павлоградському хімзаводі від 
такої перспективи буквально 
схопилися за голови. Адже для 
будівництва такого заводу на го-
лому місці знадобиться щонай-
менше 10 років, до 2,5 мільярда 
доларів США і близько тисячі 
фахівців, що мають 7—10-річ-

ний досвід роботи в галузі.
 Переймаються на хімза-
воді і ще низкою амбітних про-
ектів. Як-от розробка системи 
залпового вогню «Град». На-
явна сьогодні в українській 
армії стріляє на 20 км. Пав-
лоградський хімзавод разом із 
дніпропетровськом конструк-
торським бюро «Південне» за 
власні кошти вирішили ство-
рити таку систему свою, здатну 
долати удвічі більшу відстань.
 Також спільно з КБ пав-
лоградці втілюють у життя 
ідею запуску цивільних кос-
мічних апаратів із мікросупут-
никами масою до півтори тон-
ни з повітряного старту. Тобто 
не знадобляться космодроми і 
ступені ракет не падатимуть... 
Якщо 12—16 таких супутни-
ків запустити, то вони здатні 
накрити всю територію Землі, 
що дозволить бачити все, що 
відбувається внизу, до номер-
них знаків на автомобілях.
 Але для цього на Павлоград-

ському хімзаводі спершу му-
сять довести, що менеджмент 
у них ефективний.
 Завжди категоричний у 
своїх висловлюваннях Леонід 
Шиман навіть в інтерв’ю од-
ному з інтернет-сайтів із наго-
ди Дня космонавтики не про-
минув нагоди кинути тако-
го собі камінця в город нового 
очільника Державного косміч-
ного агентства України, який 
пропрацював на новій для 
себе посаді всього вісім міся-
ців: «Пам’ятаєте, як вісім мі-
сяців тому він піарився й уро-
чисто розповідав, як домовив-
ся з «Боїнгом» і «Південмаш» 
буде завантажений роботою 
під зав’язку — виготовляти-

ме двигуни для ракетоносіїв 
«Боїнга»? Як ми бачимо, під-
приємство перейшло на екс-
тремальний режим роботи — 
з чотириденки на одноденку. 
Як і багато інших підприємств 
космічної галузі», — наголо-
сив тоді Леонід Шиман.
 Отож справді доводиться зга-
дувати про косу, яка най шла на 
камінь. Тим паче особливо при-
кро це констатувати щодо сфе-
ри, від якої залежить обороноз-
датність і військова могутність 
нашої держави.
 При цьому Павлоградський 
хімзавод на Дніпропетровщині 
став уже не першим підпри-
ємством, де ця коса на камінь 
найшла у взаєминах із Націо-
нальним космічним агентством 
України. Як уже писала наша 
газета, спершу така доля спіт-
кала доволі успішно працюю-
че конструкторське бюро «Пів-
денне». У січні цього року На-
ціональне космічне агентство 
України в односторонньому 
порядку змінило його статут, 
ліквідувавши посаду генераль-
ного конструктора-генерально-
го директора, якої таким чином 
позбувся Олександр Дегтярьов, 
що пропрацював на ній із 2010 
року. Також НКАУ поспіхом 
прийняло рішення про мож-
ливість без погодження з трудо-
вим колективом КБ продавати 
його соціальні об’єкти — бази 
відпочинку, профілакторії, ди-
тячі табори тощо.
 Тоді у Дніпропетровську на 
повний голос заговорили про 
прагнення влади сісти на фінан-
сові потоки прибуткового під-
приємства ракетно-космічної га-
лузі, тобто таку ж схему, про яку 
нині заявляють і на Павлоград-
ському хімічному заводі.
 Щоправда, довкола КБ «Пів-
денне» на сьогодні пристрас-
ті дещо вгамувалися, адже рі-
шенням Красногвардійського 
районного суду м. Дніпропет-
ровська Олександра Дегтярьо-
ва на своїй посаді вже поновле-
но. А довкола Павлоградського 
хімзаводу вони ще тільки роз-
горяються. Пристрасті, які, без 
перебільшення, мають загаль-
нодержавне значення... ■

КОНФЛІКТ

«На Павлоградський хімзавод 
відбувається систематична атака»
Ще одне стратегічне підприємство заявляє про конфлікт 
із Національним космічним агентством України

■Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпропетровська область

Спільно з КБ павлоградці втілюють у життя ідею запуску цивільних космічних 
апаратів із мікросупутниками масою до півтори тонни з повітряного старту. Тобто 
не знадобляться космодроми і ступені ракет не падатимуть... Якщо 12-16 таких 
супутників запустити, то вони здатні накрити всю територію Землі, що дозволить 
бачити все, що відбувається внизу, до номерних знаків на автомобілях.

ДОВІДКА «УМ»

 Державне підприємство «Нау-
ково-виробниче об’єднання «Пав-
лоградський хімічний завод» — єди-
на в Україні вертикально інтегрова-
на державна компанія з виготовлення 
вибухових речовин, засобів ініцію-
вання та проведення буро-вибухових 
робіт. Засноване у 1929 році як під-
приємство з виготовлення вибухо-
вих речовин та боєприпасів. Серійний 
випуск продукції розпочався у 1932 
році. Під час Другої світової війни за-
вод був евакуйований, а в 1943 році 
— відбудований у Павлограді. У 1945 
році освоєно технологію утилізації 
боєприпасів вітчизняного та німець-
кого виробництва, у 1961 р. створено 
виробництво сумішного твердого ра-
кетного палива. 
 Уже у 80-х роках підприємство ста-
ло одним із найбільших виробників 
промислових вибухових матеріалів і 
випускало понад 100 тисяч тонн за рік 
промислових вибухових речовин, ви-
готовляло і споряджувало сумішним 
твердим ракетним паливом двигу-
ни ракет усіх класів, від «Стріли» до 
стратегічних ракетних комплексів, во-
лоділо єдиним в СРСР автоматизо-
ваним виробництвом для споряджен-
ня авіаційних бомб великого калібру, 
бойових частин ракет, торпед та мін, 
виробляло товари народного спожи-
вання в широкому асортименті. Пос-
тупово завод сконцентрував свою 
діяльність на роботі з вибуховими ма-
теріалами та утилізації боєприпасів і 
ракет.

■

Леонід Шиман.❙



8 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЧЕРВНЯ 2016 МИНУЛЕ І ДУМИ

Ніна РОМАНЮК
Волинь

Півтора року тому в селі Копилля Ма-
невицького району натрапила на ціка-
вий пам’ятник: на стелі, окрім пріз-
вищ загиблих на фронті односель-
чан-червоноармійців та комсомольсь-
ких активістів, було викарбувано ще 
й великий список зв’язківців парти-
занських загонів. І це дуже подивува-
ло. Невже в цьому поліському селі чи 
довколишніх лісах діяло так багато 
партизанських загонів? Не менш по-
дивували й цифри загиблих: 19 осіб, 
ще в самих партизанах загинуло 4, а 9 
місцевих комсомольців та активістів 
загинули після війни, звичайно, «від 
рук українсько-буржуазних націо-
налістів». Ще тоді подумалося: щось 
тут не те...

«Той був партійний, той за Україну, 
от один проти другого й воювали»
 Кілька разів телефонувала у сільську 
раду, в бібліотеку, щоб розказали, що 
знають про партизанський рух у їхнь-
ому селі. Молоде покоління  мало що 
знає про цю сторінку історії. А якщо і 
знає, то з подачі ветеранів-партизанів. 
Знають, що тут діяв партизанський за-
гін «За родіну!», організований місце-
вими комуністами. Матеріали про це 
зберігаються в музеї села. Пам’ятник 
у Копиллі встановили у 1967 році до 
50-річчя Великої жовтневої соціаліс-
тичної революції. Прізвища загиблих 
збирали й погоджували з місцевими 
керівниками антифашистського під-
пілля, яких уже немає в живих. 72 ко-
пильці були занесені до цього списку.
  — Як воно було насправді — хто-
зна. Як моя баба казала: «Хто прихо-
див до хати — тому їсти давали». Ні-
бито 22 мешканці села загинули від зб-
ройних формувань ОУН. Але то за да-
ними тих же партизанів, — розповіла 
секретар сільради Тетяна Шрамко. — 
Той був партійний, той за Україну, от 
один проти другогой воювали. Страшні 
часи були. Розправи були жорстокі. А 
хто правий, хто винуватий — хіба ска-
жеш? Одні носили їсти повстанцям у 
ліс, щоб ніхто не бачив, інші червоним 
партизанам носили. Нам одну прав-
ду всі роки розказували, яка тій владі 
була вигідна. А іншої ніхто не знав, а 
хто знав — то мовчав, щоб вижити. 
  — Та вже двадцять п’ять років ніби 
в іншій, у своїй державі живемо... Чи є 
якісь дані, скільки ваших односельців 
воювали по інший бік барикад, тобто в 
лавах українських повстанців, які їхні 
долі? Хтось із місцевих краєзнавців ці-
кавився цим? 
  — Ніхто не цікавився. Хтось щось 
чув від бабусь чи батьків, але то пооди-
нокі епізоди й про них старші люди волі-
ли мовчати, не згадувати. Шкода і тих 
хлопців, бо гинули молодими. Тепер усе 
повернулося по-іншому...
 Нещодавно я таки доїхала до Копил-
ля, щоб самій почути ще живих свідків 
тих подій. Вже біля пам’ятника, де за-
писувала прізвища загиблих, чекав пер-
ший сюрприз. Підійшов дідусь, поціка-
вився, що я тут пишу. 
  — Та ось, переписую активістів ва-
ших і комсомольців, яких убили бан-
дерівці, — кажу.
  — То «стрибки» наші. Вони під лі-
сом якесь жито косили чи що, а ті хлоп-
ці з лісу вийшли і їх постріляли. 
  — І організатора партизанського за-
гону «За родіну!» Івана Марчука—Лав-
рентьєва теж? Члена КПЗУ з 1934 року, 
члена Колківського райкому КПЗУ, сек-
ретаря підпільної комсомольської ор-
ганізації, політрука роти партизансько-
го загону ...
  — Та цей утопився.
  — А він же від «рук українсько-бур-
жуазних націоналістів»?! 
  — Ніби втопився. Інші кажуть, що в 
колодязь його кинули. Хіба поймеш... 
— махнув дідусь рукою і подався геть. 
 Заінтригована таким несподіваним 
початком, попросила працівників сіль-
ради познайомити мене з найстаріши-
ми мешканцями Копилля, які можуть 
пам’ятати щось про ці події. Таких за-
лишилося вже не так багато. Але хтось 
погано почувався, дехто навідріз не за-

хотів згадувати минуле. І все ж від-
найшли бабусю, яка стільки розповіла, 
що роман можна писати за подіями, що 
відбувалися в роки війни і буремного 
повоєння в цьому невеликому полісь-
кому селі на березі Стиру. Такої історії, 
яку повідала ця невеличкого зросту жі-
ночка, не прочитаєш ані у партизансь-
ких спогадах, ані в підручнику історії. 
Такої правди багато хто боявся, сподіва-
ючись, що вона кане в Лету і ніхто ніко-
ли не дізнається, що ж стоїть насправді 
за викарбуваними у камені прізвища-
ми й «подвигами». Деякі епізоди стали 
шоком навіть для моєї гіда, яка виросла 
в цьому селі, яка щось краєм вуха чула 
від родичів, бо хтось із її родини теж був 
партизаном, але українським. 

«Ну ти комуніст, нащо ж ти чіпаєш 
сім’ю, де чоловік на фронт пушов?»
 У свої 89 Марта Матвійчук має чу-
дову пам’ять, навіть усі вуличні пріз-
виська своїх односельців не забула. 
  — Звідки у вашому селі стільки ко-
муністів узялося і партизанів черво-
них? — допитуюся у бабці, бо цікаво, 
як за кілька довоєнних літ це село так 
скомунізувалося. 
  — Та вони ще за Польщі були, ті 
партєйні. Якось за скринею вдома я 
стрельбу знайшла. Батько викинув її 
в коноплі, щоб ніхто не бачив. То брат 
мій старший приніс. Староста прихо-
див до тата, предупреждав, щоб дивив-
ся за хлопцем своїм. А ті хлопці черво-
ного флага повісили на найвищій липі, 
що коло школи росла. Липа така висо-
ка, що залізти на неї не можна, а вони 
досталися. Позбігалося все село диви-
тися на ту комедію. Івана Марчука—
Лаврентьєва поляки зловили, поклали 
на ступу і давай гумою пестити! Полі-
цаї оголосили: дадуть 100 пеньонзув 
тому, хто флага зніме. От наш Калаток, 
який його вішав, рішив заробити ще. 
Я, каже, залізу. А хлопець він крепкий 
був, колись у кавалерії служив. Поліз, 
зняв. А поліцай каже: «Ти єго повєсіл, 
ти і достал. Прошу пана!» — кайдан-
ки на нього і повезли у Колки. Чотири 
роки в тюрми одсидів. 
  — А скільки хлопців із вашого села 
в українські партизани пішли?
  — Много їх було і там. Німці при-
йшли сюда одразу, як война почалася. І 
стала українська партія, і комуністув. 
І билися між собою. Война кончила-
ся, а вони ще билися. Одні по лісах, 
а другі в «стрибках» ходили за ними. 
Батьківська хата наша колись стояла 
неподалік річки і я ходила прати «на 
воду». Бачила не раз «хлопців з лісу» 
на тому березі, говорила з ними, жар-
тувала. Просять часом у тата: «Дядь-
ку, дайте молока і хліба». Ну як не да-
сиш? Скажуть, куди прийти забра-
ти гладущик і торбочку. Прибіжу, під 
кущиком заберу, де скажуть. Голо-
вне, казав мій тато, тримати язика за 
зубами, то скрізь проживеш, — опові-
дає милозвучною поліською говіркою 

Марта Архипівна, ніби все це відбу-
валося тільки вчора. — Так помалей-
ку і прожили, нікого не зачіпали. А у 
нас у роду самі партіяки були! Мій пер-
ший чоловік теж партійним був. Тоді, 
як наших «стрибків» побили, він був 
там, але їхав на другій підводі. 
 Один чоловік із села через бага-
то років признався бабі Марті, як він 
вижив у тому бою. Лежав поранений 
і сходив кров’ю, коли підійшли троє 
бандерівців. Один у військовій формі, 
напевне, галичанин, запропонував до-
бити пораненого, а другий каже: «Та не 
варто на нього патрона тратити. Набої 
нам ще згодяться». Він добре бачив, що 
той іще живий. І цей «той» — його од-
носелець-сусід, з яким у дитинстві хо-
див разом у ліс по гриби, пас корови. 
«Я казала Василеві, що то Бог тебе вря-
тував, що Балаганув хлопець тобі тра-
пився. Не піднялася у нього рука свого 
добити», — повідала йому Марта прав-
ду, в якій колишній «стрибок» боявся 
навіть собі зізнатися...
 Допитуюся у неї, чи були випадки, 
коли бандерівці вбивали цілі сім’ї, на-
магаючись зрозуміти логіку тих страш-
них розправ. Дуже важливо було почу-
ти цю правду з вуст простої поліської 
селянки, людини, не заангажованої 
ніякими політичними симпатіями чи 
антипатіями. Жінка на якусь мить за-
думується: — Були. Пару сімей виби-
ли у нас. Але якби комуністи не зачі-
пали їхніх сімей, то й ті не чіпали б. Ви 
понімаєте, що перші почали комуніс-
ти. Поки ніхто бандерівців не чіпав, то 
людей в селі вони теж не трогали. А як 
стали їх нищити, глумити, і вони ста-
ли вбивати. Ну ти комуніст, нащо ж ти 
чіпаєш сім’ю, де чоловік на фронт пу-
шов? Був такий случай, коли наш пар-
тієць із села вибив сім’ю Варивонихи. 
Вона випровадила чоловіка на фронт, а 
син Іван пішов у бандерівці. Хіба вона 
винна, що син пушов туда? Старий на 
передовій, з фронта ранений вертаєть-
ся, а вдома всіх вибили. 
 Забили Варивониху, її дочку Кули-
ну, матір стару, яка прийшла їх про-
відати після хвороби на тиф, і хлоп-
чика Тимошового, племінника, два 

Пам’ятник у центрі Копилля. 
Фото автора.

❙
❙

Марта Архипівна Матвійчук. ❙

НЕВІДОМА ВІЙНА

Поліська вендета,
або Про що мовчать пам’ятники

■
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з половиною рочки. Ми з батьком 
як зайшли в ту хату, перелякали-
ся. Та дитина лежала за столом, на 
лаву упала, стара за грубою була, а 
Варивониха на постелі. Ще раніше 
комуністи додому до Тимоша при-
йшли, він якраз був там. То він про-
дер солому на даху і втік, а хату за-
палили. Сусідка побачила, що хата 
горить, вскочила, люльку з наймен-
шим хлопчиком, що вбили у Вари-
вонихи, викинула через вікно, стар-
шого витягла з пуд печі і теж через 
вікно викинула. А Ганну вже через 
сіни виводила, дуже обгоріла вона. 
Привела додому, дала одежу свою, 
а ранком батько Ганни приїхав, за-
брав її з дітками... 
 Найдивовижніше, що навіть у 
цьому спопеляючому морі нена-
висті й ворожнечі прості поліщу-
ки не втрачали найголовнішого — 
вони залишалися людьми. Бо в тієї 
самої сусідки, яка врятувала з вог-
ню родину бандерівця Тимоша Габ-
рилюка, теж убили чоловіка й сина, 
але не комуністи, а лісові хлопці. А 
повстанець Тиміш, втративши ро-
дину, до останнього не здавався на 
милість радянської влади. Вони 
залишилися удвох іще з одним по-
братимом із Колок, і той запропо-
нував здатися. Чоловік сказав: «Я 
поляжу, але не здамся!» Побратим, 
скориставшись моментом, вистре-
лив йому в спину і пішов здавати-
ся НКВС. За такий «подарунок» і 
добровільне каяття влада подару-
вала йому волю. Де тіло Тимоша 
поділи — ні баба Марта, ні інші од-
носельці не знають. Та хіба тільки 
його? Скільки їх майже у кожному 
селі позакопували у безіменних мо-
гилах, які потім радянська влада 
нищила й рівняла із землею. Куди 
подівалися сім’ї копильських хлоп-
ців і чоловіків, таких самих роман-
тиків-революціонерів, як і їхні од-
носельці, члени КПЗУ у довоєнних 
30-х роках, але які бачили майбут-
нє України не з червоною Москвою і 
радянською владою? Яка доля їхніх 
батьків, дітей, не кажучи про них са-
мих? Сьогодні цього ніхто не знає. І, 
напевне, вже не дізнається, бо свід-
ків усе менше і менше. Хтось не дої-
хав на заслання у Сибір і помер  до-
рогою, як батько повстанця Микити 
Ляльовчика (по-вуличному так зва-
ли), а мати ще мучилася у неволі. 
Хтось спокутував провину перед ра-
дянською владою у таборах, але додо-
му вже не повернувся.
 Не доїхав до тюрми і помер від хо-
лоду і голоду сільський староста Пав-
ло Якимович Сірик, якому радянсь-
ка влада відміряла 25 років за те, що 
погодився бути старостою при нім-
цях. Баба Марта ніяк не може зми-
ритися з тим, що з ним влада так не-
справедливо вчинила. У селі майже 
ніхто   вже не знає, що саме старості 
завдячує Копилля, що воно не згорі-
ло дотла, як Старосілля, яке німці 
спалили до останньої хати за те, що 
українські повстанці вбили німець-
ких солдатів, які переправляли річ-
кою до молочарні бідони з молоком. 
Старості вдалося переконати німців, 
які приїхали палити Копилля, що їх-
ніх повстанців там не було. 

Як руйнуються міфи 
  — А як загинув Іван Марчук, 
один із командирів партизансько-
го загону, ім’я якого викарбувано 
на пам’ятнику у числі загиблих від 
«рук українсько-буржуазних націо-
налістів»? Кажуть, ніби втопився, 
— попитала у баби Марти, вже про-
щаючись. 
  — Та вбили його. Свої ж комуніс-
ти і вбили.
  — Свої свого?! І за що? 
  — Він мені двоюрідний брат, 
то я добре знаю, хто його вбив. Іва-
на цинила совєтська власть. Він 
тоді в Колках жив, ревізором був, а 
його товариші в селі керували. Він 
хотів, щоб люди трохи получали 
в колхозах за труд свий, а ті хлоп-
ці були свинюхами, любили вкрас-
ти. От вони призвали його на вечур-

ку. Прийди до нас, ми зайця забили, 
посидимо. Був там і той, хто Вари-
вониху і її рідних постріляв. Пося-
дали, повечерали, а коли Іван вий-
шов у сіни, один ножем його у зати-
лок штрикнув і вену перерізав. А в 
хазяйки дівчинка була, вона бачи-
ла те все. Витягли Івана на вулицю, 
кудись подіти треба. А недалік ново-
го колодязя копали, води там на дві 
кадки було. Його туди й запхали, бо 
коли витягли, то в роті ще вода була. 
Ми з батьком ходили, коли його ви-
тягали. Міліція приїхала, і та дити-
на впізнала того дядька, хто у них 
був на вечері. А мати її бух у спину, 
мовчи!
  — І що, нікого не засудили за це 
вбивство?
  — Нє. Мого чоловіка теж викли-
кали. Ніхто нічого не сказав. Так 
зробили комуністи з сільради, що 
нихто не винуватий. Написали, що 
напився і поночі сам упав у коло-
дязь. 
 У полум’ї громадянського про-
тистояння, в яке втягнули мирне 
населення радянські каральні ор-
гани, намагаючись здолати опір ук-
раїнського визвольного руху, згора-
ли цілі родини, невинні жінки, діти, 
старики. Зрозуміло, що всі ці жах-
ливі розправи радянська пропаган-
да списувала на «українсько-буржу-
азних націоналістів». Але прізвища 
одних викарбувані на обелісках, а 
імена інших — у безвісті або у спис-
ку злочинців, які й досі не підляга-
ють реабілітації. Такі «герої», які 
вбивали жінок і дітей, а потім усе 
життя ходили у ветеранах, виступа-
ли перед школярами й розповідали 
про свої партизанські й воєнні под-
виги, знайдуться у багатьох селах не 
лише мого рідного Полісся. Чи тре-
ба називати речі своїми іменами? 
Треба. Але не для того, щоб зводи-
ти рахунки й вигадувати старі крив-
ди одне одному. Щоб знати правду, 
а не міфи радянські. Хтось скаже: 
«Немає більше чим займатися сьо-
годні, як ворушити минуле. Краще 
скажіть, як людям вижити зараз, 
а пам’ятники облиште». Але це не 
просто пам’ятники, це носії ідеоло-
гії, яку ми сьогодні засуджуємо. На 
них багато міфів і неправди, яку я 
за один тільки день виявила у неве-
личкому Копиллі. На цій брехні ми 
виховувалися. На цій брехні про-
довжують виховувати наших дітей. 
І будуть виховувати наших внуків, 
якщо ми мовчатимемо. Якщо ми 
вже взялися перейменовувати ву-
лиці, села, міста, то варто уважніше 
придивитися і до таких пам’ятників 
та обелісків. Замість них, хай не за-
раз, пізніше, але треба встановлю-
вати в кожному населеному пункті 
скромну меморіальну плиту з пріз-
вищами всіх загиблих у тій страш-
ній війні земляків, які полегли в 
Червоній армії, від рук німців, на-
ціоналістів, червоних партизан, по-
ляків, у німецькій неволі, у радянсь-
ких тюрмах тощо. Не треба доро-
гезних скульптурних композицій і 
мистецьких витворів. Просто одна 
плита — на всіх. Ось тоді наші мерт-
ві примиряться. Може, й ми, їхні на-
щадки, швидше здолаємо цей шлях. 
І починати його треба із себе: вивчи-
ти історію своєї родини, знайти слі-
ди загиблого діда чи дядька, зняти 
ганьбу з потоптаного імені далекого 
чи близького родича, віднайти міс-
це, де хоч приблизно покоїться прах 
убитого, і поставити хрест. Коли до 
нас повернеться пам’ять — все буде 
по-іншому. Тоді жоден гібридний 
сусід не зможе зманіпулювати сві-
домістю українців так, як зробив це 
і робить наш «старший брат» чи «по-
сестра», вбиваючи на Донбасі «бан-
деровцев» і «бандерлогов», натрав-
люючи, як і сімдесят літ тому, ук-
раїнців на українців. Серед загиблих 
на сході волинян є вже і мешканець 
Копилля, поліщук із російським, 
до речі, прізвищем. 24-річний стар-
ший солдат 51-ї бригади Вадим За-
сєкін загинув під Іловайськом. Ось 
такі вони, гримаси історії... ■

Тетяна ОЛІЙНИК

 У селищі Гребінки, що 
за шістдесят кілометрів 
від Києва, нещодавно «по-
веселішали» назви вулиць: 
Озерна, Свято-Покровська, 
Гайова... А до того були, 
як скрізь: Карла Маркса, 
Леніна, Блюхера...
 Із моменту проголо-
шення незалежності міс-
цеві активісти не раз агіту-
вали односельців, аби пе-
рейменувати назви вулиць 
із комуністичним «душ-
ком». Проте було марно: 
люди зазвичай відповіда-
ли, що не надто вдумують-
ся в смисл тих комуністич-
них найменувань, звик-
ли до них, що є, мовляв, у 
житті речі важливіші...   
 Був серед громадських 
активістів і Микола Сте-
пенко, колишній учитель 
англійської мови місцевої 
середньої школи. Він ба-
гато розмовляв із людьми, 
намагаючись перекона-
ти, що старі назви гальму-
ють розвиток свідомості, 
а, отже, й життя в цілому, 
оскільки є символами ста-
рої епохи. Проте мало хто 
з односельців бажав дослу-
хатися до його слів. 
 Тоді Микола Пилипо-
вич зрозумів, що нескоро 
дочекається, коли прозріє 
громада. Тому самостій-
но перейменував вулицю 
Радянську, на якій живе, 
на вулицю Василя Стуса. 
Він замовив у майстра ме-
талеву табличку, на якій 
той вигравіював нову на-
зву «вулиця Василя Стуса, 
87». Ту його дію в селищі 
сприйняли як дивацтво, 
проте ніхто з представни-
ків місцевої влади не ро-
бив йому ніяких заува-
жень. Навпаки, місцева 
голова Наталя Збаращен-
ко говорить, що була при-
ємно вражена тим сміли-

вим кроком літнього чо-
ловіка. (До речі, два роки 
тому пані Наталя разом 
із Миколою Пилипови-
чем піднялася на Тарасо-
ву гору в Каневі).
 Хто знає, може, оце ба-
жання йти назустріч но-
вому, не погоджуватись із 
віджилим і додає сил для 
життя місцевому довго-
жителю. Нині йому йде 
98-й рік. Він дивом уцілів 
у роки війни. Військова 
частина, в якій служив, 
перебувала на Далекому 
Сході... Після демобіліза-
ції повернувся в Україну, 
на батьківщину дружини, 
родичі якої жили у сусід-
ньому з Гребінками селі 
Пинчуки. Тридцять років 
Микола Пилипович викла-
дав англійську мову у міс-
цевій середній школі. Діти 
його любили за доброту і 
віру в кожного з них: ті, за 
ким закріплювався ярлик 
невдахи, у Миколи Пили-
повича отримували найви-
щі оцінки. 
 На своє здоров’я Ми-
кола Пилипович не скар-
житься. Ні в зрілі роки, 
ні тепер у нього навіть ме-
дичної карточки немає, бо 
давно сам собі лікар. Вияв-
ляється, все своє життя він 
активно займався бігом, 
наслідуючи античне гасло: 
«Хочеш бути здоровим — 
бігай! Хочеш бути розум-
ним — бігай! Хочеш бути 
красивим — бігай!». Біга-
ти перестав лише два роки 
тому. Тепер замість бігу 
активно ходить уздовж 
паркана, що на подвір’ї.
 «Завдяки тому, що я 
все своє свідоме життя бі-
гав, у мене не такий безоб-
разний вигляд, як буває у 
дуже старих людей, — не 
без гумору зауважує про 
себе Микола Степенко. — 
Усім українцям я порадив 
би бігати. Це могло б зро-

бити нас здоровою і силь-
ною нацією, як свого часу 
було в давній Греції».
 І дочок своїх, Наталю і 
Ольгу, коли ті були малі, 
він привчив до бігу. Особ-
ливо вподобала татову на-
уку молодша донька, те-
пер 63-річна Ольга. У 
восьмирічному віці вона 
серйозно захворіла, і тато 
замість того, щоб шука-
ти порятунку у лікарів, 
взяв її на стадіон. Із того 
часу вона і бігає. Щоразу 
приїжджаючи до батька 
у село, Ольга Миколаївна 
йде на місцевий стадіон, 
аби побігати.
 Пані Ольга називає де-
кілька секретів батькового 
довголіття, як-от: здоро-
вий спосіб життя, 40-річ-
не ігнорування в раціоні 
м’яса, спокійне ставлен-
ня до життєвих випробу-
вань, що зазвичай назива-
ють оптимізмом. 
 Микола Степенко на-
голошує, що віку йому до-
дає повернення до народ-
них традицій та звичаїв: 
«Коли дванадцять років 
тому я почув од свого зем-
ляка Володимира Марти-
нюка, що без наших дав-
ніх традицій та звичаїв не 
може бути справжньої Ук-
раїни, то дуже зрадів, — 
розповідає Микола Пили-
пович. — Із того часу жити 
мені стало дуже цікаво. Я 
почав разом із громадою 
святкувати Купайла, Ка-
литу, Різдво... Якщо в Ук-
раїні шануватимуть наші 
давні звичаї, то ми може-
мо стати сильною й само-
достатньою нацією, пере-
станемо скаржитись на 
свою гірку долю... Чому я 
такий впевнений? Та тому, 
що в основі народних зви-
чаїв і традицій лежать такі 
поняття, як совість і кра-
са. Без сумніву, на них все 
тримається...» ■

98-річний Микола Степенко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ВЧИНОК

Дива декомунізації 
Майже сторічний учитель Микола Степенко самостійно 
перейменував свою вулицю з Радянської на Василя 
Стуса ще за десять років до офіційної декомунізації

■
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«Місце ветеранів, як завжди — і в житті, і на сцені, — на крайці сюжету, 
на межі Історії. Тому що вони, на жаль, бідні вічні маргінали». 
(Про виставу «Слава героям»).

Олег Вергеліс
театральний критик

УКРАЇНА МОЛОДА

СКОРО

 Син Кожум’яки
 Силу українського героя оцінять у 15 країнах світу

■

Гостросюжетна п’єса 
українського драматурга
 Прем’єру презентували ще 
наприкінці січня, а відлуння 
гучних овацій не вщухає й досі. 
Після кожного показу вірту-
альні «книги відгуків» продов-
жують мерехтіти новими вра-
женнями глядачів: «Емоцій-
ний захват нацвищого рівня!», 
«Одна з найкрутіших вистав 
п’ятирічки. Актори — скарб!», 
«Це свято Його Величності Те-
атру! Браво!», «Справжній те-
атр! Вражаюча вистава з ди-
вовижною акторською грою, 
зворушила по-справжньому», 
«Кожного разу до «мурашок», 
скільки би не ходили», «Виста-
ву бачила серцем. Неймовір-
ні відчуття...», «Емоції прос-
то зашкалювали, дякую режи-
серу і акторам за «психологіч-
ний штурм», «Кожним нервом 
і клітинкою тіла свого прони-
каєш у те, що на сцені. І вже 
зовсім не думаєш про виставу, 
а — відчуваєш її», «Дякую за 
сльози, сміх, надію і віру в нас! 
Це було надзвичайно! Це не 
просто вистава, не просто пре-
красна гра акторів, це — суміш 
емоцій, вражень і задоволення! 
Як кажуть в Одесі: «Это что-то 
с чем-то!!!».
 Чимало відгуків піс-
ля прем’єри було й від жур-
налістів: «...діагноз і градус 
нової сторінки нашого теат-
рального життя» (О. Вергеліс), 
«...перемога над звичним, над 
реальністю» (Г. Веселовська), 
«Діагноз сьогоднішньому со-
ціуму, історії і нашому майбут-
ньому» (Т. Люта), «...болюча до 
дзвону у вухах, правдива — до 
нудоти. Це екстренна кардіо-
операція...» (Ю. Бірзул), «...
реалії сучасності ... з мистець-
кої точки зору» (Т. Тимура), 
«...зроблено як досить склад-
ний поліфонічний музичний 
твір» (В. Жежера). Тож «Сла-
ва героям» таки одноголосно 

стала яскравою подією цього 
театрального сезону, відчути і 
збагнути секрет якої намагало-
ся чимало небайдужих.
 Першим козирем постанов-
ки є гостросюжетна п’єса сучас-
ного українського драматурга 
Павла Ар’є, яка як ніколи на 
сьогодні є злободенною для ук-
раїнців — «на часі» наших про-
блем і переживань. Адже голо-
вною її темою є війна, однак не 
та, що точиться сьогодні у на-
шій країні, і навіть не Друга 
світова (ветеранами якої є го-
ловні персонажі), а наша внут-
рішня — у серцях і головах, яка 
продовжує ділити наш народ на 
своїх і чужих, на корінних ук-
раїнців і переселенців, на пат-
ріотів і зрадників, на братів і 
чужинців. «З яких пір украї-
нець іншому українцеві чужим 
став?» — запитує драматург 
словами одного з героїв.
 На жаль, ми уражені цим 
«вірусом» своїми батьками-
дідами-прадідами і далі про-
довжуємо переносити його з 
покоління в покоління. Не 
розібралися ми досі у поперед-
ніх війнах, а наші діти вже си-
роти Революції гідності та бо-
йових дій на сході країни. «Бо-
лячка» поширюється, видо-
змінюється і породжує нові 
проблеми — соціальні, сімей-
ні, релігійні, моральні, які теж 
гострим ребром «виструнчу-
ються» в п’єсі Ар’є. Ми радіє-
мо тому, що в нас у країні мож-
на все купити (диплом, довід-
ку, чергу на операцію, вигідну 
посаду тощо), віримо у Бога, 
тільки коли невимовно страш-
но або велике горе, втрачаємо 
сором і людяність, коли йдеть-
ся про фінансове благополуч-
чя рідних, сповнені ненависті 
до членів родини так, що го-
тові віддати усе за життя на-
жите. Це історія про нас усіх і 
про кожного окремо (поставле-
на ще у Львові та Маріуполі).

Конфлікт між ветераном 
радянської армії і ветераном 
УПА 
 Другою перевагою постанов-
ки є оригінальне режисерське 
рішення Стаса Жиркова, яке 
змушує у першій дії до кольок 
у животі нареготатися («Над 
ким смієтеся? Над собою сміє-
теся!» — підморгнув би М. Го-
голь), а у другій — ридма пла-
кати, ледве стримуючи голосні 
схлипи. Всі події відбувають-
ся в одній лікарняній палаті, в 
якій зустрілися два ветерани ІІ 
Світової війни. Їм терміново по-
трібно зробити операції на сер-
ці, проте на операційний стіл 
вони так і не потраплять через 
непримиренний конфлікт двох 
героїв-воїнів: Андрій Васильо-
вич — ветеран радянської ар-
мії, Остап Ількович — ветеран 
УПА. «Війна закінчилася, а ми 
досі живемо, як на війні» — під-
сумовують персонажі зі сцени. 
І хоч дідугани — по різнi боки 
барикад, режисер iз художни-
ком (Володимир Стецькович) 
навмисне намагаються їх при-
мирити, «вкладаючи» в одне ве-
лике лікарняне ліжко. Адже де-
ржава — як і Бог, і земля, і хліб, 
і мова, і мати-українка, — у них 
спільні. Отже, вони — сини од-
ного народу і ліжко (колиска 
й домовина) — одне на двох. 
Спершу воно символічно стає 
полем бою вояків, а у фіналі — 
наче снігом покритою братсь-

кою могилою, на якій шаста-
ють ворони. До останнього ві-
риться, що герої таки знайдуть 
компроміс, підлікуються й ви-
пишуться з лікарні, проте ця 
«специфічна комедія» виписа-
на з нашого життя, тому солод-
кий хепi-енд ні автором, ні ре-
жисером не передбачений.
 Смілива еклектика жанрів 
(буфонада, гротеск, чорнуха, 
«стьоб», треш, мелодрама, тра-
гедія тощо), активна мішанина 
сценічних прийомів («фішок») 
не дає свідомості глядача ні на 
мить відволіктися від сценіч-
ного дійства. Жирков майстер-
но жонглює уявою та асоціа-
ціями публіки, відправляючи 
її то до філософської вистави-
клоунади «Снігове шоу» Сла-
ви Полуніна, то до популярних 
комп’ютерних ігор-боїв лазер-
ними мечами, то до патріотич-
них бойовиків iз Брюсом Віл-
лісом у головній ролі. Все існує 
на межi життя і смерті, правди і 
брехні, сьогодення й минулого, 
реального й потойбічного, сві-
домого й підсвідомого.
 Ну і ще одним знаком оклику 
«Слави героям» є точно підібра-
ний постановником виконавсь-
кий склад. Усіх героїв вистави 
у театрі «Золоті ворота» грають 
шість молодих талановитих ак-
торів iз різних театрів. У їхньо-
му трактуванні всі персонажі — 
добрі хороші люди, але у кож-
ного з них своя правда, яка зму-

шує їх хоча б раз оступитися в 
житті. Непосидючого надемо-
ційного бандерівця Остапа Іль-
ковича грає заслужений артист 
України Олексій Гнатковський 
(Івано-Франківський театр ім. 
І. Франка), його добросердечну 
й віддану онучку Ганю — Ксенія 
Баша-Довженко (Київський те-
атр ім. І. Франка), набундючено-
го патріота-добряка Андрія Ва-
сильовича — Мітя Рибалевський 
(Київський театр ім. І. Франка), 
його серйозного сина-бізнесмена 
Петю — засл. арт. України Сер-
гій Кияшко (Театр «Золоті воро-
та»), «всемогутнього», але ласо-
го до грошей головного лікаря 
Ірину Богданівну — Ірина Тка-
ченко (Театр «Золоті ворота»), 
кумедну невгамовну медсестру-
лепетуху Ольгу — Віталіна Біб-
лів (Театр «Золоті ворота»). Не-
має на обличчях акторів жодно-
го «вікового» гриму: у ветеранів, 
наче у циркових клоунів лише 
підведені чорним кола навко-
ло очей, які впродовж вистави 
потом і сльозами просто стира-
ються. Івано-Франківський ре-
жисер Ростислав Держипільсь-
кий недаремно стверджує, що 
Жирков «уміє з акторів зробити 
богів», тому в цій історії немає 
епізодичних персонажів: кож-
на роль, як унікальна планета 
сонячної системи.
 Хочеться зауважити, що 
Стасу Жиркову цієї осені ви-
повниться лише тридцять, а він 
є художнім керівником Театру 
«Золоті ворота», режисером де-
сяти оригінальних вистав на 
київських сценах і однієї — у 
Магдебурзі, викладачем в Уні-
верситеті культури і мистецтв, 
прикладом наполегливості, 
працелюбства і невпинної твор-
чої активності. Критики відно-
сять його до десятки найкра-
щих театральних режисерів 
України, а його вистави (особ-
ливо останні три роки) корис-
туються шаленою популярніс-
тю серед глядачів. Весною його 
постановка-хіт «Сталкери» от-
римала «Київську пектораль» у 
двох номінаціях («краща виста-
ва камерної сцени» і «краща жі-
ноча роль першого плану»), а 
нещодавно у Німеччині за цією 
ж п’єсою «На початку та напри-
кінці часів» Павла Ар’є він пре-
зентував її другу версію.
 Які відзнаки чекають виста-
ву Стаса Жиркова «Слава геро-
ям» — покаже час, наразі сьо-
годні — 22 червня — є мож-
ливість переглянути її останній 
показ у цьому сезоні на сцені те-
атру «Золоті ворота». Опісля га-
рантовано захочеться не тільки 
аплодувати стоячи, а й неодмін-
но висловити свої емоції-вра-
ження у золотоворiтській або 
«соціальній» книзі відгуків. ■

ЧАС «Т»

Діагностика «війни»
Комедія, яка славить героїв і ставить діагноз часу

■

Вікторія ІЛЬКІВ

Ще донедавна, коли публіка після вистави аплодувала стоя-
чи, — це було певним мірилом неймовірно талановитої (чи то 
пак — геніальної) постановки. Останнім часом вставання ста-
ло простою закономірністю: сподобалося дійство чи ні — за 
командою «раз-два-три» весь зал дружно стоїть і плескає в 
долоні. І якщо бажаєш iще побачити радісні обличчя акторів 
у реверансі й не хочеш ловити на собі недобрі погляди (або 
штурханця в лікоть від знайомого — «тобі хіба не сподоба-
лося?»), мусиш підніматися з усіма. Таким чином виникла 
потреба у новому градуснику-визначальнику «температури» 
вистави, і ним стали соціальні мережі: слово подяки чи кри-
тики висловлюють на своїх сторінках усі небайдужі — як про-
фесіонали, так і любителі («підгавкують» навіть ті, хто зовсім 
не в темі).
Однією з таких «високотемпературних» постановок цього те-
атрального сезону стала специфічна комедія «Слава героям» 
Стаса Жиркова. Це копродукція двох театрів — Івано-Фран-
ківського театру імені І. Франка та Київського театру «Золоті 
ворота» за участі акторів Київського театру імені І. Франка 
(продюсер — актриса Ірма Вітовська). Вистава показується 
щомісяця як у Києві, так і в Івано-Франківську (у кожного теат-
ру свій акторський склад, незмінними залишаються лише ви-
конавці двох головних ролей), окрім того, активно гастролює 
містами України. Завдяки «народно-сарафанному» розголосу 
за досить короткий проміжок часу «Слава героям» потрапила 
до списку постановок, на які складно потрапити, які не потре-
бують зовнішньої реклами, а серед глядачів часто можна по-
бачити відомих персон (акторів, режисерів, високопосадовців 
та ін.), що в принципі є, швидше, винятком, ніж поширеним 
явищем у драматичному театрі.

Увійшли в ролі Мітя Рибалевський (лiворуч) та Олексій Гнатковський. 
Фото автора.

❙
❙

Анастасія СЕМЕНЧУК 

 Українська анімаційна студія Panama Grand 
Prix представила перший офіційний трейлер 
анімаційного фільму Манука Депояна «Мики-
та Кожум’яка». За словами творців,  це пер-
ший український повнометражний 3D аніма-
ційний фільм. І  перше озвучування героїв гол-
лівудськими акторами. Українською мовою 
герої говоритимуть голосами відомих Русла-
ни Писанки, Віктора Андрієнка, Сергія Сиво-
хо. До слова, цього року на Каннському фести-

валі мультфільм отримав контракти на покази 
у 15 країнах світу.
 Анімаційний фільм «Микита Кожум’яка» 
продовжує історію відомого героя, який пере-
міг останнього Змія. Головним героєм став 12-
річний  Микита, який не володіє дивною фізич-
ною силою батька і лише завдяки силі характе-
ру повинен перемогти Змія та врятувати світ. 
 Мультфільм створено за підтримки Держ-
кіно України. В український та міжнародний 
прокат фільм вийде у другій половині 2016 
року. ■
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Наталя ТУРАК

 Ліс, річка, віддаленість 
від населених пунктів — 
цього року фестиваль Burn 
The Scene For Fun не змінив 
місця проведення. Село Ко-
лодязьки, Коростишівсь-
кий район, Житомирська об-
ласть. Напевно, це найбільш 
DIY-ний фестиваль Украї-
ни. Подію цьогоріч проводи-
ли вже увосьме, і за цей час 
на саморобній сцені на галя-
вині в лісі виступили десят-
ки українських та закордон-
них гуртів. Жанри, у яких 
вони грають, варіюються від 
поп-панку до екстремально-
го грайндкору, однак у всіх 
є спільна риса — гурти, як 
і фестиваль, здебільшого не 
мають нічого спільного із ко-
мерцією. 
 Цього року «сцену за-
палювали» добре відомі се-

ред поціновувачів українсь-
кої альтернативної музики 
Somali Yacht Club, BOMG, 
Cold Comfort, ветерани 
хардкор-руху із Ужгоро-
да The Symbioz, харків’яни 
Burrow, а також три інозем-
нi гурти. Окрім музики, на 
BTSFF проводили різні май-
стер-класи, лекції, фрі-мар-
кет та спортивні змагання, 
розповіли «УМ» організато-
ри події. 
 «Ці грьобані хіпі пруть 
просто на нас» — фраза, 
якось виголошена одним 
із постійних відвідувачів 
фестивалю, мимоволі стала 
його неформальним гаслом. 
Окрім того, Burn the Scene 
for Fun нагадує, що фести-
валь стосується не лише му-
зики, тож до участі в ньо-
му запрошуються люди, які 
можуть і хотіли б поділити-
ся своїми знаннями і умін-

нями з іншими, провести 
лекцію чи воркшоп. На фес-
тивалі було організовано на-
метове містечко, кухню та 
бар, які, за словами органі-
заторів, приємно здивували 
своїми цінами.
 Історія фестивалю бере 
свій початок вiд осені 2011 
року, коли троє хлопців ви-
рішили вийти за рамки про-
ведення звичайних панк-
концертів і зробити щось 
більше. У підсумку, вони ви-
найняли великий заміський 
будинок, покликали знайо-
мі і не дуже знайомі гурти, 
людей, і 10 грудня 2011 року 
провели перший Burn the 
Scene for Fun. Влітку 2012 
року проводили фестиваль 
у форматі open-air, а в 2013 
року літній фестиваль про-
ходив упродовж двох днів. 
Організатори намагалися 
проводити фестиваль два 
рази на рік — улітку і взим-
ку, але через складну ситу-
ацію в Україні взимку 2014 
року вирішили його не про-
водити. За весь час на фесті 
встигли відіграти майже сім 
десятків груп із шести країн, 
відвідали події щонайменше 
1600 людей. ■

Наталя ТУРАК

  Минулими вихідними на березі 
Дніпра славного міста  Переяслав-
Хмельницький було проведено фест 
«Рок-булава-2016». Ще одна аль-
тернативна музична точка на мапі 
України. Славне поселення було 
відоме своєю історією ще за часів  
Київської Русі. Його ще називають 
містом-музеєм, бо там розташовані 
аж 27 історично-пізнавальних за-
кладів. На музичному фестивалі  у 
Переяславі побували більш ніж 60 
гуртів iз різних куточків України 
та гості з близького зарубіжжя. 
 Цього року фестиваль продов-
жує набирати оберти, у програмі 
знову були зарубіжні учасники. 
Можливо, у майбутньому «Рок-
Булава» стане одним із тих фестів, 
які можуть запрошувати іменитих 
західних зірок. Поки що ж весь 
удар тримають українські хедлай-
нери, зокрема Антитіла, Роллікс, 
Моноліт, Cherry-merry, Morphine 

Suffering. Загалом на двох сценах 
виступили кілька десятків відомих 
і молодих гуртів. 
 «Перший фестиваль «Рок-Бу-
лава», присвячений 265-й річниці 
вiд дня смерті Івана Мазепи, прохо-
див 22 вересня в ДК НАУ (колиш-
ній Кіган). Не можу точно сказати, 
хто брав участь і сприяв проведенню 
цієї акції. Так само не скажу, що це 
була політична акція. Як мені зда-
лося, основна ідея полягала в про-
пагуванні нового (може, й не ново-
го) — течії «Чиста Україна». Хоча 
мені здалося дивним, чого символом 
такого перебігу є «чорна пляма», по 
центру жовто-блакитний прапор. 
Окрім розповідей про те «як все по-
гано і що саме ми повинні все міня-
ти», велась пропаганда «національ-
ної ідеї» (повністю не розумію, що це 
означає, але, по-моєму, це визначен-
ня дуже підходить), була ще й музи-
ка. Притому ще й яка», — ділиться 
спогадами з «УМ» киянин Олексій 
Шкромида. ■

Зірка МЕНЗАТЮК, письменниця

Ця книжка вийшла не в Україні. І 
не про Україну. В неї незрозумі-
ла для нас назва: «1714».
Я побачила її на книжковому 
ярмарку в Заарбрюккені, де 
Україна була почесним гостем, 
а представляти її випало мені 
разом з письменниками Ле-
сею Ворониною, Володимиром 
Аренєвим, Катериною Штанко 
та ще кількома художниками. 
То було успішне ярмаркування; 
українські книжки викликали 
жваве зацікавлення. Уривки з 
творів, які переклала німець-
кою мовою Лідія Наґель, вда-
ло озвучували актори Барбара 
Шекк та Петер Тіфенбруннер, 
загальну увагу привернули й 
ілюстрації Катерини Штанко та 
арт-студії «Аграфка» — Романи 
Романишин і Андрія Лесіва. Про 
українських митців з’явилися 
широкі публікації в пресі та пе-
редачі на німецькому телебачен-
ні. Замість звичної інформації з 
України про війну та корупцію 
з’явилося дещо інше — про ук-
раїнську літературу, мистецтво. 
Вже заради цього варто було 
їхати на ярмарок. Добре, що є 
активні люди, як президент Цен-
тру дослідження літератури для 
дітей та юнацтва Уляна Баран, 
що, не чекаючи сприяння де-
ржави, непомітною щоденною 
працею налагоджують контакти 
між українською та європейсь-
кими культурами.

Трагічний рік для каталонців
 Але вернімося до книжки 
«1714». Це поема Джорді Сієр-
ри Фабри, яку проілюстрував 
барселонський художник Іґна-
сі Бланк, що є не тільки відо-
мий митець, а й експерт з обра-
зотворчого мистецтва, котрий 
відвідує найбільші книжкові 
ярмарки Європи. Книжка по-
бачила світ у каталонському ви-
давництві La Galera (Барселона, 
Іспанія). 
 1714 рік був трагічним для 
каталонців. Незадовго до того, 
1700 року, помер, не залишив-
ши спадкоємців, король Іспанії 
Карл ІІ, і за іспанську коро-
ну розгорнулася боротьба між 
Філіпом Бурбонським і герцо-
гом Карлом VI. Каталонія ви-
знала королем Карла, проте у 
війні за іспанську спадщину, 
яка тривала в 1705—1714 ро-

ках, переміг Філіп. Вирішаль-
ною була битва при Барселоні 
11 вересня 1714 року, що обер-
нулася для каталонців націо-
нальною поразкою. Філіп V, 
уже повноправний король Іс-
панії, жорстоко розправився зі 
своїми супротивниками. Влас-
не, йшлося не про провину ка-
талонців, а про укріплення ім-
перії, тож усе відбувалося за 
добре відомим українцям сце-
нарієм: була скасована ката-
лонська конституція, знищена 
каталонська автономія, закри-
ли каталонські університети, 
заборонили каталонську мову 
— спочатку в діловодстві, а зго-
дом навіть у початковій школі. 
У 70-х роках ХХ століття Ката-
лонія відновила свій автоном-
ний статус. Але політичні при-
страсті продовжують спалаху-
вати, відбуваються неофіційні 
референдуми щодо незалеж-
ності Каталонії (останній iз 

них пройшов у вересні 2015-го). 
Отже, «1714» — це тема склад-
на й заполітизована. Чи варто 
висвітлювати її дітям?
 Барселонці вважають, що 
варто — тому ця книжка поба-
чила світ. Це вишукане, оригі-
нальне видання з малюнками, 
що є новим словом у книжково-
му ілюструванні. Для кращого 
розуміння подій подано навіть 
хронологічну таблицю.
 Дітям не потрібні заполіти-
зовані книжки. Але діти чують 
телевізійні новини, бачать, що 
відбувається в країні і у світі. 
Щоправда, не завжди і не все 
розуміють. Тож мудра книжка 
якраз і допоможе зважено й то-
лерантно, не викликаючи агре-
сивності, дати юним голівкам 
відповіді на складні для них за-
питання. Підкреслюю: толеран-
тно. Не викликаючи агресив-
ності.
 Як би знадобилися подіб-

ні видання в Україні, зокре-
ма на сході! Усі давно погоди-
лися, що за роки незалежності 
там практично нічого не зроб-
лено, щоб східняки переста-
ли боятися «жахливих» захід-
няків-бандерівців. Погодитися 
погодилися, але чи з’явилася 
виважена, толерантна літера-
тура для дітей, для підлітків, 
яка б, пояснюючи важкі сторін-
ки української історії, долала 
роз’єднання? 

Як писати дітям про нещастя?
 Під час книжкового яр-
марку в Заарбрюккені відбу-
лося обговорення Quo vadis? 
Kinder-und Jugendliteratur in 
der Verantwortung у перекладі 
українською «Куди прямуєш? 
Література для дітей та юнац-
тва у відповідальності». В рам-
ках цього обговорення пору-
шували питання, чи потрібно 
писати і як писати дітям про 

нещастя, політику, війну, міг-
рацію та біженців. Уляна Ба-
ран виступила з аналізом ситу-
ації в Україні, представивши 
основні тенденції на прикладі 
книжок «Душниця» Володи-
мира Аренєва, «Злочинці з па-
ралельного світу» Галини Ма-
лик, «Війна, що змінила Рон-
до» Романи Романишин та Ан-
дрія Лесіва та моєї повісті «Як 
я руйнувала імперію». Увагу 
учасників засідання привер-
нула ще одна «важка» книжка 
— «Акім біжить» (Akim rennt, 
Claude K. Dubois, видавництво 
Moritz, Франкфурт-на-Майні, 
2016). Виявляється, у благопо-
лучній Німеччині така книжка 
потрібна — про війну в далекій 
від німецьких дітей країні, про 
тяжкі випробування, що випа-
ли на долю хлопчика Акіма. 
Ця тривожна книжечка наочно 
пояснить юним читачам, чому 
в Німеччині з’явилися табори 
біженців, будитиме співчуття і 
терпимість. 
 В Україні також є біженці. 
Їх зустрінеш ледь не в кожному 
київському класі. А от книжки 
про них нема — про те, що дове-
лося пережити малому Василь-
кові чи Настусі. Хоч бери та про 
Акіма перекладай. 
 Також учасники з різних 
країн погодилися, що багато-
мовна література може справ-
ді допомогти, зокрема і біжен-
цям, інтегруватись у новому 
суспільстві. Уляна Баран на-
вела як приклад метод роботи 
в цьому напрямi Наталі Тро-
хим — «Багатомовне читан-
ня» від Центру дослідження 
літератури для дітей та юнац-
тва та запросила в українсько-
му залі ознайомитись із білінг-
вами Галини Ткачук «Гойдал-
ка під кленом», Галини Кирпи 
«Скільки?», Івана Андрусяка 
«Магазин невидимих речей», 
Олега Чаклуна «Мрія» та ін-
шими книжками.
 Ні, мені зовсім не хочеться, 
щоб дитячу літературу запов-
нили всілякі страшилки. Нав-
паки, хай діти читають світ-
лі, веселі, барвисті книжки. 
От тільки живуть вони не на 
безхмарному райському ост-
рові. І книжка може якомога 
м’якше, не травмуючи дитячу 
психіку, вводити дитину в цей 
повний проблем і суперечнос-
тей світ. ■

НЕФОРМАТ

Альтернатива місту
Хіпі прямували на Житомирщину

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Рок iз булавою
Музичний фест на березі Дніпра

■

КНИЖКОВА ШАФА

«Важкі книжки»
Про ярмаркування у німецькому Заарбрюккені, українське 
мистецтво і не тільки

■

Українська делегація — учасники 16-го Європейського ярмарку у Заарбрюкені. Друга праворуч — Зірка Мензатюк.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Якщо вас замучила депресія, відшукайте копію свого останнього листа, 
де ви пропонуєте себе на вакантну посаду. І побачите, яка ви чудова 
людина!»

Роберт Орбен
американський гуморист

УКРАЇНА МОЛОДА

Коли здають нерви…
 Словосполучення «криза се-
реднього віку» останнім часом 
міцно увійшло в наше життя. 
Пояснюють (і розуміють) цей 
стан по-різному. Хтось виправдо-
вує кризою середнього віку кеп-
ський настрій чи проблеми на ро-
боті. Але в глобальнішому сенсі, 
кажуть психологи, ідеться про 
певний період у житті, коли під-
бивають підсумки пройденого і 
відбувається переоцінка ціннос-
тей. На жаль, у цей непростий 
етап у багатьох серйозно здають 
нерви.
 «Особливо болісно цей пе-
ріод проходить у людей, які ні-
чого не досягли або чомусь пере-
конані, що це саме так, — заува-
жує лікар-психотерапевт Олек-
сандр Левченко. — Натомість у 
людей, які повністю задоволені 
своїм життям, криза минає без-
болісно або непомітно. Таких лю-
дей небагато, але вони є».
 Криза на «екваторі життя» не 
оминає фактично нікого. Такий 
висновок Олександр Сергійович 
робить як із власної практики, 
так і з досвіду своїх колег. «Коли 
на прийомі разом із пацієнтом 
починаєш розмотувати «клубок» 
психологічних проблем, невдов-
зі розумієш, що поштовхом до де-
пресії стало вікове «перезаванта-
ження», — каже лікар.

Згубні звички атакують
 «Кризовий період» середини 
життя кожен відчуває по-своє-
му. У чоловіків цей етап зазви-
чай настає в 40-45 років, у жінок 
трохи пізніше — в 50-55. Буває, 
що часові рамки кризи зсувають-
ся: вона починається трохи рані-
ше або затримується і перено-
ситься на пізніший період. 
 Цей стан у більшості чо-
ловіків і жінок проявляється 
однаково. Кризу супроводжу-
ють депресія, відчуття невдо-
волення собою і навколиш ньою 
дійсністю, зростає невмотиво-
вана дратівливість. Медики 
пов’язують кризу середнього 
віку і з певними фізіологічними 
чинниками: в цей період життя 
частіше загострюються хронічні 
недуги, відповідно — слабшають 
життєві функції всього організ-

му. З’являються перші ознаки 
старіння. Такі процеси породжу-
ють відчуття невпевненості в за-
втрашньому дні, накопичується 
втома, звідси нервозність і при-
гніченість. «Людина усвідомлює: 

те, що в молодості давалося лег-
ко і просто, нині викликає труд-
нощі і проблеми, — наголошує 
фахівець. — У цьому віці укорі-
нюються шкідливі звички: зло-
вживання алкоголем, куріння, 
гіподинамія (сидячий спосіб 
життя). Зрозуміло, це негатив-
но позначається на здоров’ї. 
Цікаво, що саме в цей період 
до людини приходить усвідом-
лення того, що добре було б тих 
згубних звичок позбутися, але 

зробити це непросто. Боротьба 
з хворобами і шкідливими за-
лежностями може при звести 
до депресії, якщо перемагають 
вони, а не ви». 
 У результаті люди втрача-

ють інтерес до себе, менше дба-
ють про зовнішній вигляд, мо-
жуть зовсім опустити руки, 
каже психотерапевт. Водно-
час, переконаний Олександр 
Левченко, багато людей у змозі 
достойно сприйняти «виклик 
віку». Такі особи, виборсав-
шись із кризи, досягають висот.

Самоїдство — не вихід!
 За спостереженням лікарів, 
криза середнього віку дошкуль-

ніше «б’є» по чоловіках. «Таку 
закономірність можна поясни-
ти тим, що чоловіки менш емо-
ційні, і криза віддзеркалює ба-
гато переживань, які чоловік 
допіру приховував, — вважає 
Олександр Сергійович. — Особ-
ливо під вплив кризи підпадають 
цілеспрямовані особи, які звик-
ли ставити перед собою мету і до-
сягати її. У таких людей криза 
розвиває підвищену самокрити-
ку. Відповідно чоловік збільшує 
вимоги до себе, применшує влас-
ні життєві досягнення. Це нега-
тивно позначається на самооцін-
ці, провокує «самоїдство».
 Водночас чоловік може пере-
нести агресію на близьких людей 
або навпаки — замкнутися в собі. 
Імпульсивно шукатиме вихід із 
«глухого кута невдоволення»: 
намагатиметься змінити робо-
ту, житло, сім’ю. Але змінювати 
нічого не треба, застерігає пси-
холог. Зупиніться, заспокойте-
ся, зробіть паузу і далі рухайте-
ся своїм шляхом.
 У жінок, як правило, криза 
середнього віку виникає через 
невдоволення сімейним життям, 

оскільки кар’єра для більшості 
представниць прекрасної статі 
— річ другорядна, допускають 
психологи. Зазвичай цей непро-
стий період настає, коли діти ви-
ростають і починають жити влас-
ним життям. Звична і зрозумі-
ла роль матері применшується. 
Крім того, криза середнього віку 
в представниць прекрасної статі 
часто пов’язана з фізіологічни-
ми процесами: жінка усвідом-
лює, що підкрадається старість, 

зникає колишня привабливість. 
Тож починає думати, що вже ні-
кому не потрібна, а такі думки, 
переконані психологи, лише 
прискорюють старіння. Жінка 
втрачає інтерес до себе, перестає 
чепуритися і дбати про власний 
вигляд, звужується коло її інте-
ресів.

Найкращий «антидепресант» 
— спілкування з дітьми
 Якщо обійти цей складний 
етап у житті не вийшло, то як бо-
дай вийти з нього з найменшими 
втратами? «Якщо хтось із ваших 
рідних переживає подібний стан 
— не залишайте його на самоті, 
— радить лікар. — Для чоловіка 
важливо мати поруч кохану лю-
дину, яка допоможе впоратися з 
ситуацією і скоригує напрям ду-
мок у позитивне русло. Даруйте 
один одному увагу, тепло і під-
тримку. Якщо це мама — часті-
ше їй телефонуйте, провідуйте, 
цікавтеся її життям. Спілку-
вання для неї — найголовніше 
в цей період». 
 Найкраще рятують від кри-
зи різні хобі, переконаний фахі-
вець. Чоловікам можна спробу-
вати риболовлю, щось змайстру-
вати власними руками, жінки 
можуть проявити себе в кулі-
нарії, рукоділлі. Подорожуйте, 
частіше зустрічайтеся з онука-
ми — спілкування з малечею 
часто є найкращим «антидепре-
сантом». Але в жодному разі не 
допускайте поглиблення кри-
зи. Бо якщо в людини почнуть-
ся психічні розлади, каже лі-
кар, без спеціальної фахової до-
помоги вибратися з полону де-
пресії не вийде.■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 «У мене депресія...» Так час від часу 
кажемо ми, коли кепський настрій чи 
просто втома не дають нам змоги сконцен-
труватися на приємних моментах життя. 
Але чи завжди йдеться про складний де-
пресивний стан у таких випадках? Зви-
чайно, що ні. Існують певні критерії, за-
вдяки яким лікарі визначають — ідеть-
ся про серйозне погіршення психічного 
стану чи легку меланхолію. Ці ознаки 
мусить знати кожен. Адже, як прогнозу-
ють фахівці Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, до 2020 року від депресії 
потерпатиме кожен четвертий житель 
планети. Це — надто багато.
 Депресія — це не поганий настрій, ка-
жуть лікарі. Це не сум і тривога, які ви-
никають у кожного в різні періоди жит-
тя. Депресія — це недуга. До того ж дуже 
небезпечна. Мільйон самовбивств щороку 
у світі стаються через затяжну депресію. 
Якби люди знали про ознаки цього захво-
рювання і вчасно звернулися до фахівців, 
трагедії можна було б уникнути.
 За оцінками експертів, у депресивно-
му стані перебуває від 35 до 45% підліт-
ків, понад 40% людей літнього віку. Дві 
третини усіх цих людей — жінки.
 Які ж ознаки депресії повинен знати 
кожен?
 Брак концентрації. Нездатність лю-

дини зосередитися на роботі — тривож-
ний сигнал, застерігають лікарі. Розсія-
на увага, труднощі в сприйнятті нової ін-
формації (аж до звичайних розмов між 
друзями), тотальна неспроможність уло-
вити «дрібниці» — усе це може бути пер-
шою ознакою депресії. 
 Відчай. Невіра у своє майбутнє і гло-
бальніше — у майбутнє всього людс-
тва, смуток, постійне відчуття нікчем-
ності власних починань і всього того, на 
що люди витрачають життя. Такі почут-
тя знайомі багатьом, хто переживає чор-
ні смуги в житті. Але все це минає, щойно 
вдасться бодай трохи підняти «чорну заві-
су». У людей, які страждають депресією, 
це відчуття не зникає, навіть коли не-
сподівано і дуже пощастило.
 Посилений апетит або відраза до їжі. 
Вони можуть також звістувати про де-
пресивний стан. Як і різка зміна смако-
вих уподобань: несподівана любов до го-
строго чи солоного. Все це також може оз-
начати депресію. Однак — у поєднанні з 

іншими симптомами. «Автономно» ці оз-
наки навряд чи такі вже загрозливі для 
здоров’я. З іншого боку, зміна харчових 
звичок може бути ознакою вагітності або 
клімаксу. Її може спричинити нещасли-
ве кохання. Однак для фахівця ця ознака 

дуже важлива, якщо існують інші небез-
печні «дзвіночки»
 Підвищена нервозність. Навіть зви-
чайне прохання «закомпостувати кви-
ток» може викликати у людини з де-
пресією напад сильного роздратування, 
що межує з активною агресією. Особли-
во важко ведеться членам родини, де є 
людина в депресивному стані. Адже 
звичайне прохання помити посуд може 
спричини скандал.
 Надзвичайно низька самооцінка. Фа-
хівці називають її однією з ознак депресії. 
Коли будь-яку невдачу людина сприймає 
як трагедію, звичайні людські вади пере-
творюються на катастрофу, що стає непе-
реборною перешкодою для руху вперед.
 Порушення сну. Безсоння або навпа-
ки — бажання спати якомога більше, аж 
до появи головного болю — одна з харак-
терних ознак депресії. Труднощі з заси-
нанням, важкий сон і постійні кошма-
ри виснажують і так украй напружену 
психіку людини.
 Фізичний біль незрозумілого похо-
дження. Він може виникнути в животі, 
спині, голові. Обстеження гастроентеро-
лога при болях у шлунку, скажімо, жод-
них фізіологічних порушень не показу-
ють. І тільки консультація у невропато-
лога дає можливість з’ясувати справж-
ню причину цього «незрозумілого» 
болю. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Не «глухий кут» — перепочинок
Лікарі радять не робити трагедії з кризи середнього віку. 
І пропонують шляхи виходу з непростої ситуації

■

ВАЖЛИВО!

Не дайте смутку розростися...
Сім можливих ознак депресії, які повинен знати кожен

■

Смуток і невіра в себе — небезпечні ознаки...
Фото з сайта aksimed.ua.

❙
❙

Мирослава КРУК

Криза середнього віку — можливість зупинитись і переосмислити 
пройдене, але не заганяти себе у психологічну безвихідь.
Фото з сайта styleinter.net.

❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

 Симптоми кризи середнього віку 
лікарі поділяють на психологічні та 
фізіологічні. До психологічних відно-
сять: дратівливість, втрату статевого 
потягу (лібідо), статеві розлади (імпо-
тенція), втому, депресію, поганий на-
стрій, відчуття смутку і апатію.
 Фізіологічні симптоми проявляють 
себе скутістю у м’язах і суглобах, ніч-
ною пітливістю, сухістю шкіри, збіль-
шенням ваги, випадінням волосся. У 
цей період людина довше, ніж зазви-
чай, відновлюється після хвороб.

■

«Людина в кризі імпульсивно шукає вихід із «глухого кута невдоволення»: 
намагається змінити роботу, житло, сім’ю. Але змінювати нічого не треба. 
Зупиніться, заспокойтеся, зробіть паузу і далі йдіть своїм шляхом».
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Ягідно-фруктова вода
 Про те, що ранок найкраще починати зі 
склянки чистої (чи зі шматочком лимона) 
води, відомо всім. Оксана Скиталінська на-
голошує, що кращим із напоїв залишаєть-
ся проста вода. Але не завжди хочеться 
пити саме просту воду, навіть якщо дуже 
треба, погоджується вона. Тому є здорова 
і дуже смачна альтернатива: ягідно-фрук-
това вода. Розминаєте ягоди (1-2 на склян-
ку) або ріжете тонкими шматочками фрук-
ти, настоюєте пару хвили і з задоволенням 
п’єте. «Не забудьте це зробити завтра!» — 
закликає дієтолог. Я примудрилася зроби-
ти це сьогодні: порізала на пластинки чоти-
ри свіжі великі полуниці, розчавила столо-
ву ложку шовковиці, залила ягоди склян-
кою майже охолодженої кип’яченої води 
і трішки почекала. У спеку — приємний, 
легкий охолоджуючий напій. А головне 
— жодних заморочок із приготуванням. І 
найголовніше — корисний! А якщо перед 
цим залити кілька листочків м’яти окро-
пом і дати охолонути, а вже потім нарізати 
туди ягід, — буде м’ятно-ягідна насолода, 
ще смачніший і ароматніший напій. Осно-
ва зрозуміла, а фантазувати з наповненням 
— вам!

Овочі, ягоди, фрукти
 Саме в такому порядку треба спожи-
вати дари природи — радить лікар, — 
бо чим ближче до фруктів, тим більше 
в них цукру. Овочі містять фітохіміч-
ні речовини, що борються з приховани-
ми запаленнями, мають омолоджуваль-
ну дію, оздоровлюють ті чи інші органи, 
попереджують онкозахворювання. Ра-
зом із зерновими мають становити 75% 
у раціоні. На нашому столі овочі мають 
бути різними — чим більша різноманіт-
ність, тим краще: приварені, тушковані 
та сирі — саме в такому порядку (на воді, 
звісно, олію та масло додаємо в готові). 

Їжа нашвидкуруч 
 «Життя — як у пропелері: інколи 
крутить швидше, інколи — повільніше. 
І снекінг (snacking — «перекушування 
на швидку руку») — це частина нашого 
«пропелерного» життя, — продовжує 
дієтолог Оксана Скиталінська. — Спі-
шачи, ми пропускаємо сніданок, жує-
мо «на ходу» або перед монітором за-
мість обіду, сьорбаємо каву з апарата і 
занадто часто ігноруємо голодні бурчан-
ня в животі. Не робіть цього, якщо хоче-
те бачити більше засніжених зим, зако-
ханих весен та теплого сонця! Навіть спі-
шачи, можна їсти збалансовано і смач-
но». І принагідно пропонує кілька 5-10 
хвилинних (у приготуванні) страв.

 Сніданок має насичувати і підбадьорю-
вати. Незамінний омлет з овочами цьому 
точно сприятиме, переконана дієтолог. За 
одним з її рецептів, збийте 2 яйця, додай-
те трохи молока, будь-яких овочів (від-
варену броколі, зелений горошок), тро-
хи куркуми, посоліть, вилийте на змаще-
ну оливковою олією сковорідку (тільки ж 
мажте пальцем, а не лийте олію! — суво-
ро наказує лікар, таким чином нагадую-
чи, що зайві калорії нам ні до чого) та то-
міть під кришкою до готовності). Посип-
те зеленню. Омлет багатий повноцінним 
білком, корисними жирами, вітамінами 
та клітковиною, що омолоджують усі клі-
тини тіла — від шкіри п’яток, які відчу-
вають тягар життя у прямому сенсі цього 
слова, до нейронів, які думають про «ви-
соке». Такий омлет забезпечить вас енер-
гією на 3 години. Скористайтеся нею, — 
резюмує Оксана Скиталінська. А дехто, і 
не лише я, бо прибічників лінії харчуван-
ня пані Скиталінської уже і не перераху-
вати, «не відкладаючи в довгу шухляду» 
і користується, тобто готує корисний ом-
летик. Нехай уже про користь говорять лі-
карі, а я скажу про смак — ніжний омлет 
із броколі, шпинату, зеленої цибулі і зе-
леного горошку, «коронований», знову 
ж таки, подрібненими кропом і петруш-
кою, — це фонтан літньої насолоди. Го-
туйте сезонні омлети — це щоразу новий 
смак, нові враження і відчуття, а головне 
— потужна інвестиція у здоров’я. 

Справді корисний сендвіч
 Любите сендвічі? Ну і любіть на 
здоров’я в повному сенсі цих слів! Бо 
можна ж приготувати такий сендвіч, що 
повністю працюватиме на ваше здоров’я. 
Ось, приміром, як цей, що його пропонує 
дієтолог.
 Шматок висівкового хліба, намаза-
ний м’яким сиром, тонкі шматочки ва-
реної індички та помідора, листочок зе-
леного салату. У такому бутерброді є все 
— і білок, і клітковина, корисна для ки-
шечнику, і кальцій із сиру, і складні вуг-
леводи. Після такого корисного переку-
су відчуття ситості буде з вами 3-4 годи-
ни. Запийте томатним соком без солі. Зу-
пиніться після двох канапок. 
 Такі поради сприяють польоту кулі-
нарної фантазії. Спробуйте і мій улюбле-
ний тост із порад Оксани Скиталінської 
— з хумусом, я би його назвала особливо 
смачним. Намастити шматок висівково-
го хліба квасолевим хумусом, прикрасити 
його кружечком помідора, огірка, шпина-
том-салатом-кропом-петрушкою (це вже 
«свої» компоненти додаю, бо вони пре-
красно туди вписуються) і знайти кілька 

хвилин для насолоди. Для приготування 
хумусу треба взяти склянку квасолі, по-
ловину склянки горіхів, столову ложку 
олії, зубчик часнику, столову ложку то-
матної пасти, стебла селери. Квасолю за-
мочити на 4 години, відварити до повної 
м’якості. Часник порізати і протушкува-
ти під кришкою з томатною пастою. Зби-
ти в блендері, додати горіхи, сіль та спе-
ції за смаком. Замість хліба з такою пас-
тою ще дуже смакують свіжі огірки або 
стебла селери. 
 А ще на часі, наголошує дієтолог, са-
лат зі свіжих овочів — помідорчиків, 
листочків салату, фіолетової цибуль-
ки, морквочки (не треба боятися свіжих 
овочів, вони не страшні!). Полити заправ-
кою з бальзамічного оцту і оливкової олії 
і присипати насінням льону. Це те, що 
обов’язково треба скуштувати!

Полуничне омолодження
 На щастя, майже нікого не треба пере-
конувати їсти полуницю: її люблять усі. Ок-
сана Скиталінська розповідає довгу медич-
ну, фахову, але цікаву полуничну історію 
про користь цієї «сердечної» ягоди, яка має 
щасливе завершення: ці ягоди здатні твори-
ти дива! За її словами, вони взагалі мають 
властивість лікувати, «латати», реанімува-
ти наші клітини за рахунок того, що мають 
кольорові пігменти (червоні, фіолетові, ро-
жеві тощо), які блокують вільні радикали. 
Їх називають фітонутрієнтами.
 Але полуниця — особлива ягода. Ок-
рім пігментів, вона містить багато вітаміну 
С, який стимулює вироблення білка кола-
гену. Саме він надає пружності і гладкості 
шкірі, запобігає відвисанню. У полуниці 
є речовина, що за складом подібна до гор-
мону мелатоніну. З віком, при недосипан-
ні, дефіциті якісного білка в раціоні мела-
тоніну стає менше, як результат — безсон-
ня, втома, прискорене старіння, випадін-
ня волосся, підвищений ризик сонячних 
опіків, низька опірність стресам. Полуни-
ця багата фітонцидами — природними ан-
тисептиками, які пригнічують ріст хворо-
ботворних бактерій і грибків, тобто «асені-
зує» наш кишечник. Наявність біологічно 
активних речовин фенолів надає полуни-
ці сильних протизапальних властивостей, 
подібних до ібупрофену, аспірину, параце-
тамолу. Тому дуже корисна полуниця для 
тих, у кого болять суглоби, запалена шкіра, 
є кровоточивість ясен. Вона допомагає смач-
но знижувати масу тіла, бо низькокалорій-
на, містить багато води та клітковини. Для 
корисної дії на організм не потрібно відразу 
з’їсти піввідра полуниць, достатньо декіль-
кох ягід. А ще краще — «розбити» прийом 
на 2 рази — так вона краще засвоїться. 

 З неї можна готувати смузі та коктейлі, 
збивши з водою або кефіром (півсклянки до-
статньо на порцію). Можна додавати листо-
чок зеленого шпинату, зеленого салату, на-
сіння льону. 
 Я особисто — в захопленні від полунич-
ного смузі! Заради таких сніданків узимку 
спеціально заморожую полуницю, бо він 
смачний як зі свіжої, так і з замороженої 
полуниці. На порцію — 200 г полуниці, по-
ловина склянки кефіру чи несолодкого йо-
гурту (я експериментувала з ряжанкою — 
вищий клас!), чайна ложка меду і кілька 
кружечків банана чи сік із половини неве-
личкого апельсина. Збийте — і все, день точ-
но буде гарним!
 «Новий смак — як нова країна: для од-
ного цікаво, для іншого — стрьомно. А коли 
розкуштуєш — подобається. Так і їжа: нові 
смакові відчуття піднімають настрій, а 
смачна їжа краще засвоюється і прино-
сить більше користі, ніж та, яку запихаєш 
у себе через силу», — продовжує дієтолог 
Оксана Скиталінська. І радить скуштува-
ти весняно-літній салатик з овочів і свіжою 
полуницею, приправлений сумішшю баль-
замічного оцту і оливкової олії. І ще раз: 
здорове харчування — це свіжоприготова-
не, різноманітне і різнокольорове. Життя 
чудове, наголошує Оксана і радить цінува-
ти кожну його мить цитатою Омара Хаяма: 
«Ти скажеш, що життя — єдина мить. // Її 
цінуй, у ній черпай натхнення. // Як прове-
деш його, так і пройде, // Не забувай: воно 
— твоє творіння!» ■

ДО СЕЗОНУ

Зваблива полуничка
Дієтолог Оксана Скиталінська — про «смачне» 
омолодження і відновлення організму літніми дарами

■

Оксана Скиталінська радить.
Фото з власного архіву.

❙
❙

КОМПЕТЕНТНО

 Ягоди життя 
 Оксана СКИТАЛІНСЬКА

 У ягодах, окрім вітамінів, мінералів та кліткови-
ни, є різнокольорові пігменти, їх називають біофла-
воноїди (фітонутрієнти). 
 Ці сполуки мають надзвичайно широкий спектр 
корисної дії: зменшують запальні процеси у всьому 
організмі, сприяють утворенню та виділенню жов-
чі, знімають спазми, борються з вірусами та хворобо-
творними бактеріями, стримують старіння клітин, за-
хищають судини та мозок від хвороб, допомагають 
залишатися в формі, бо низькокалорійні.
 Таким був мій сніданок сьогодні: 2 столові ложки 
розмочених, не варених вівсяних пластівців, чорни-
ця, малина та суниця. І столова ложка вершків.
 Малина оздоровлює всі судини — до наймен-
ших капілярів, корисна для тих, у кого набрякають та 
болять ноги, суглоби.
 Суниця нормалізує артеріальний тиск, обмін гор-
монів щитовидної залози, оздоровлює печінку, під-
силює її здатність до детоксикації організму, має 
протиалергійну дію і дуже корисна для шкіри: зні-
має сухість, підтягує (багато вітаміну С, каротиноїдів 
та ін.). Так само діє чорниця, яка лікує сітківку ока, 
покращує зір.
 Усі ягоди запобігають розвитку ракових захво-
рювань, зміцнюють імунітет і є сезонними природ-
ними ліками, курс «лікування» якими ми зобов’язані 
пройти, щоб узимку не хворіти, передчасно не старі-
ти і завжди бути здоровими та в гарному настрої. 
Їжте ягоди щодня і різні! Не економте на власному 
здоров’ї !

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ніщо так не заряджає енергією, не мотивує і не тішить усім і відразу, як літо. На-
сиченість кольорів, смаків, соків, вітаміни від самого Сонця — усе це створює не-
забутні враження на весь рік. Але самих лише вражень мало. «Згадайте, як пізньо-
осінніми, зимовими і ранньовесняними днями ми мріяли про тепле сонце, синє 
прозоре небо, літній дощик і свіжу зелень, овочі, фрукти, ягоди! І це все зараз є! 
Ця пора року нам дана для відновлення організму, «ремонту» клітин, нормалізації 
обміну речовин, ліквідації запальних процесів, запобігання розвитку і прогресуван-
ню багатьох хвороб, — каже столичний лікар-дієтолог, спікер, популяризатор науки 
про харчування Оксана Скиталінська і відразу ж науково обґрунтовує свій заклик 
до дій. — Рослинна їжа наповнена харчовими волокнами, кольоровими пігментами 
(фітохімічними речовинами або фітонутрієнтами), цінними мінералами, вітамінами, 
в першу чергу вітаміном С, який цінний тим, що зв’язаний із біофланоїдами (фі-
тонутрієнтами), каротиноїдами і багатьма іншими речовинами. Сміливо змішуйте і 
компонуйте нові салати, не смажте, замість солодощів вживайте ягоди. Звісно, ми 
можемо ігнорувати ці поради, їсти все, що заманеться, курити, вживати алкоголь, 
безкінечно нервуватися, економити на сні, але тоді, коли у відчаї ходитимемо по 
лікарях із невтішним діагнозом і питати себе: «чому я?», винуватця маємо шукати у 
своєму відображенні в дзеркалі. Все, що ви робите для вашого здоров’я зараз, від-
дячиться вам через роки, коли ви в 50, 60, 70, 80, 90 і більше років почуватиметеся 
активно. Кожен день нашого життя — це наш шанс зробити його кращим. А життя 
— це чудо! — резюмує лікар». І як після таких переконливих порад не переглянути 
«мінуси» свого харчування і не змінити їх на «плюси»? Отож послідуємо порадам 
відомого і шанованого дієтолога — відчуємо смак життя на повну! Тим паче страви, 
пропоновані нею, — це не нудне поєднання необхідного організму і корисного в 
несмачній мікроскопічній порції, як ми звикли сприймати рекомендації дієтологів, а 
дуже смачні, насичені, багаті рецепти.
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Григорій ХАТА

Учора пізно ввечері в Марселі 
завершилося безславне пере-
бування вітчизняних збірників 
на чемпіонаті Європи-2016. 
Зігравши зі збірною Польщі 
поєдинок, який після фіаско 
північно-ірландцям у друго-
му турі перетворився на матч 
«без жодного турнірного під-
тексту», підопічні Михайла 
Фоменка під прикриттям ночі 
повернулися на Батьківщину. 
Десять років тому синьо-жов-
ту команду Олега Блохіна, яка 
змагалася на ЧС-2006 у Німеч-
чині, на рідній землі зустріча-
ли, як героїв. 
Французьке ж Євро ознамену-
валося для української збірної 
повним провалом. 
«Синьо-жовті» стали авторами 
неабиякого «рекорду» — пер-
шими з усіх учасників турніру 
втратили шанси на вихід із 
групи.

Хибні орієнтири
 «Футбол в Україні є части-
ною життя, а не винятком iз 
нього. Країна перебуває в не-
простій ситуації, й це, зрозумі-
ло, відбивається на футболі, на 
рівні національної першості. 
Це ланцюгова реакція. Про-
симо уболівальників вибачити 
нас за те, що не вийшли з гру-
пи», — мусив виправдовувати-
ся очільник нашої збірної.
 Проводжаючи на змагання 
до Францї національну коман-
ду, президент ФФУ Андрій Па-
велко обіцяв подарувати фут-
больній Україні яскраві емо-
ції. А в підсумку, окрім роз-
пачу та розчарування, від гри 
«синьо-жовтих» українці аб-
солютно нічого не отримали. У 
матчі з поляками наші збірни-
ки обіцяли нарешті зіграти за 
імідж збірної, за честь країни. 
Але, як кажуть, дорога ложка 
до обіду. 
 Перед стартом ЧЄ коман-
да Фоменка отримала режим 
абсолютного сприяння. Аби 
футболісти продемонструва-
ли у Франції якомога кращий 
результат, синьо-жовтий ко-
лектив намагалися не крити-
кувати. Практично не пору-
шувалися в ЗМІ питання від-
сутності чітко окресленої мети 
на турнір, не чіпали історію з 
«заморським» режимом під-
готовки до змагань. Всі мовча-
ли, закриваючи очі на окремі 
негаразди, — боялися зляка-
ти удачу. Підбадьорювали, як 
могли. Але, зрештою, опинив-
шись у «тепличних умовах», 
українська збірна достроково 
втратила шанси на вихід iз гру-
пи. За тур до завершення гру-
пового турніру перебування на-
ших хлопців у Франції втрати-
ло будь-який сенс! «Північна 
Ірландія більше хотіла вигра-
ти, тому й виграла», — заявив 
після доленосної поразки «зе-
леним» півзахисник «Шахта-
ря» Тарас Степаненко. Цікаво 
тоді дізнатися, з якою метою на 
Євро прибули наші збірники?
 Загалом, складається вра-
ження, що вся їхня єврокам-
панія — один великий турис-
тичний «похід». Семиденний 
відновний збір на Сицилії, 
тиждень тренувань у швей-
царських Альпах, іще стіль-
ки ж часу було проведено на 
середземноморському узбере-
жжі Франції. І, в підсумку, все 
це завершилося грандіозним 
провалом.
 20 хвилин пристойно-
го футболу в матчі з Німеччи-
ною — ось, по суті, і все, чим 
запам’яталося перебування на-
ших футболістів на ЧЄ у Фран-
ції.

 І не важливо, як заверши-
лося вчора побачення «синьо-
жовтих» з польською коман-
дою, адже завдяки старанням 
наших збірників статус цього 
матчу з офіційного перетворив-
ся на товариський. Власне, піс-
ля безвольної поразки наших 
футболістів у грі з Північною 
Ірландією офіційний «Твіт-
тер» УЄФА повідомив: «Збір-
на України першою припиняє 
боротьбу на турнірі». «На полі 
не було колективу, команда не 
виконала тренерські настано-
ви, намагаючись досягти по-
зитивного результату «малою 
кров’ю», — Михайло Фоменко 
назвав основні причини пораз-
ки північно-ірландцям.

Дорога для обраних
 Загалом, французький 
чемпіонат Європи чітко вка-
зав на слабкі місця нашої збір-
ної. Виявляється, зірки віт-
чизняної футболу не такі вже 
й великі, оскільки покласти 
їх на лопатки змогли вчораш-
ні листоноші, котрі грають 
за Північну Ірландію. А го-
ловними здобутками лідерів 
синьо-жовтого колективу у 
нинішньому сезоні стали бій-
ка на Великдень, учасниками 
якої були Ярмоленко, Степан-
ко та Кучер, а також напад на 
суддів, у центрі якого опини-
лися Зозуля та Ротань.
 Хай там як, а Михайло Фо-
менко каже, що хлопці зро-

зуміли свої помилки. «Со-
ромно», — відзначає Ярмо-
ленко. Наскільки глибокими 
будуть зроблені висновки, по-
каже час. У будь-якому разі, 
значна частина вітчизняних 
збірників уже давно перерос-
ла чемпіонат України. Без пе-
реїзду в значно потужніші єв-
ропейські першості ні про яке 
їхнє професіональне зростан-
ня говорити вже не доводить-
ся. Щодо майбутнього Михай-
ла Фоменка у збірній, то на-
ставник категоричний: «Який 
сенс продовжувати роботу, 
коли ти не зміг виконати пос-
тавлене завдання».
 Очікування ж перед «си-
ньо-жовтими» на ЧЄ-2016 

були зовсім скромними. Утім 
навіть вийти з групи вони не 
змогли, хоча потрапити до 
1/8 фіналу можна було навіть 
з третього місця.
 Так само голосно розбили-
ся у Франції й ілюзії збірної 
Росії щодо їхньої власної спор-
тивної величі. У трьох мат-
чах — проти Англії, Уельсу та 
Словаччини — команда Леоні-
да Слуцького змогла набрати 
лише один бал і, в підсумку, 
посіла останнє місце у своє-
му квартеті. Масну крапку 
у французькій історії росіян 
поставили валлійці, котрі в ос-
танньому турі групового раун-
ду влаштували«триколірним» 
розгром — 3:0. Одразу після 
фіаско наставник росіян по-
дав у відставку. 
 Натомість дебютанти Євро 
— валлійці разом iз сусіда-
ми — англійцями готують-
ся до «плей-оф». Словаки ж, 
хоч і фінішували третіми, та-
кож мають непогані перспек-
тиви для продовження бороть-
би. Набраних ними чотирьох 
балів має вистачити для пот-
рапляння до 1/8 фіналу. 
 Гарантоване місце у 
«плей-оф» також отримали й 
дві найсильніші збірні групи 
А — Франція та Швейцарія. 
Водночас майбутнє албан-
ців, які після двох поразок 
наприкінці групового турні-
ру розжилися трьома пунк-
тами, з’ясується лише по за-
вершенні останнього матчу 
групового раунду, коли виз-
начиться чотири з шести кра-
щих третіх збірних цього ета-
пу ЧЄ. Додамо, що достроко-
во, після двох турів, місце в 
«плей-оф» здобули фіналісти 
минулого Євро — італійці та 
іспанці. ■

ЄВРО-2016

Фарт не для нас
Українські збірники осоромилися на континентальному форумі; шанси на вихід 
з групи вони втратили достроково

■

Зірковий Гаретт Бейл та збірна Уельсу залишили за бортом «плей-оф» ЧЄ-2016 збірну Росії.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

Після гри другого туру проти північноірландців перебування українських футболістів на Євро втратило  сенс.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат Європи. 
 2-й тур. 
Група С. Україна — Північна Ір-
ландія — 0:2,
 Німеччина — Польща — 0:0.
 Турнірне становище: Німеччи-
на, Польща — 4, Півн. Ірландія — 
3, Україна — 0.
 Група D. Чехія — Хорватія — 
2:2, Іспанія — Туреччина — 3:0.
 Турнірне становище: Іспанія 
— 6, Хорватія — 4, Чехія — 1, Ту-
реччина — 0.
 Група Е. Італія — Швеція — 
1:0, Бельгія — Ірландія — 3:0.
 Турнірне становище: Італія — 
6, Бельгія — 3, Швеція, Ірландія 
— 1.
 Група F. Ісландія — Угорщи-
на — 1:1, Португалія — Австрія — 
0:0.
 Турнірне становище: Угорщи-
на — 4, Ісландія, Португалія — 2, 
Австрія — 1.
 3-й тур.
 Група А. Швейцарія — Фран-
ція — 0:0, Румунія — Албанія — 
0:1.
 Підсумкове становище: Фран-
ція — 7, Швейцарія — 5, Албанія 
— 3, Румунія — 1.
 Група В. Росія — Уельс — 0:3, 
Словаччина — Англія — 0:0.
 Підсумкове становище: Уельс 
— 6, Англія — 5, Словаччина — 4, 
Росія — 1.

■
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«Я хочу подякувати Баку за такий теплий прийом, ви побудували відмінну 
трасу й тут цікаво ганятися».

Ніко Росберг
німецький гонщик команди «Ф-1» — «Мерседес».

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після Олімпіади-2012 у 
Лондоні як в українській, так і 
у світовій художній гімнастиці 
практично повністю змінилися 
головні дійові особи. Місце лі-
дера в українській збірній гра-
цій замість Аліни Максименко 
посіла Ганна Різатдінова. Пра-
во ж диктувати моду на світовій 
арені перейшло до росіянки Яни 
Кудрявцевої, котра підхопила 
чемпіонську естафету від воло-
дарки олімпійського «золота» 
Лондона та Пекіна, своєї спів-
вітчизниці — Євгенії Канаєвої.
 Кілька днів тому, на чемпіо-
наті Європи в ізраїльському Хо-
лоні, відбулися, так би мовити, 
передолімпійські оглядини, які 
продемонстрували світлі перс-
пективи української худож ньої 
гімнастики. Варто сказати од-
разу, що можливості конкуру-
вати за олімпійське «золото» у 
нашої прими не буде. У росій-
ської збірної грацій уже не пер-

ший олімпійський цикл актив-
но працює принцип «резервно-
го живлення», коли до великих 
стартів підводяться дві прак-
тично рівні за силою спортсмен-
ки. Змагання в Холоні проде-
монстрували: якщо не Кудряв-
цева, то її змінниця — Марга-
рита Мамун — готові захистити 
найвищі позиції Росії в світовій 
художній гімнастиці.
 Кадрові можливості вітчиз-
няної художньої гімнастики 
не такі потужні. Для України 
Ганна Різатдінова — справж-
ній діамант. У той час, коли 
більшість спортсменів iз Кри-
му після анексії півострова змі-
нили громадянство, вона про-
довжила гідно захищати зван-
ня найсильнішої гімнастки на-
шої країни. На ЧЄ вихованка 
школи Дерюгіних підтвердила 
сподівання своїх наставників 
про те, що вона небезпідставно 
вважається однією з медальних 
надій нашої країни на Олімпіаді 
в Ріо. Змагання в Холоні про-

ходили за олімпійським регла-
ментом — континентальні ме-
далі розігрувалися лише в ба-
гатоборстві. 
 І одне з трьох місць на 
п’єдесталі — поруч iз дуетом 
російських грацій — посіла 
саме наша співвітчизниця. Поп-
ри те, що за підсумками змагань 
Різатдінова зібрала лише третю 
суму балів, під час церемонії 
нагродження своєму бронзово-
му успіху вона, здається, раді-
ла більше, ніж її опонентки. «Я 
дуже рада, що найголовніший 
старт перед Олімпіадою мені 
вдалося пройти достойно», — 
наголосила Різатдінова, яка в 
Холоні отримала від суддів ре-
кордну для себе суму балів. Во-
лодарці «срібла» — Мамун — 
Ганна програла лише 0,4 бала. 
Не такою вже й захмарною вия-
вилася перевага чемпіонки над 
українською гімнасткою. Фі-
нальний «гандикап» Кудрявце-
вої над Різатдіновою склав мен-
ше одного бала... ■

Чемпіонат Європи в Холоні для українських грацій завершився
 бронзовим успіхом Ганни Різатдінової.
Фото з сайта newsru.co.il.

❙
❙
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ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Синьо-жовтий діамант
На головному передолімпійському старті українська грація 
опинилася в числі його призерів

■

Григорій ХАТА

 Без протистояння Оль-
ги Харлан i Софії Великої не 
проходить практично жодна 
серйозна фехтувальна подія. 
Шляхи першого та третього но-
мерiв світового дивізіону шаб-
лісток рідко коли не перетина-
ються. Як правило, зустрітися 
найсильнішій українській фех-
тувальниці з лідером світової 
шаблі не дозволяє хтось із спів-
вітчизниць Великої.
 На мушкетерському чем-
піонаті Європи, який триває 
в польському місті Торунь, 
уникнути принципової зуст-
річі суперницям не вдалося. 

Щоправда, шукати відповідь 
на риторичне запитання «хто 
на континенті сильніший» дів-
чатам довелося на підступах до 
фіналу. Зустріч старих знайо-
мих припала на півфінал, пе-
ред яким українка послідов-
но перемогла двох представ-
ниць Греції — Теодору Коунто-
ру (15:4) та Вассіліку Вугіуку 
(15:13), а також розібралася з 
полькою Олександрою Сохою 
(15:14). Протистояння ж Ве-
ликої та Харлан завершилося 
на користь росіянки — 15:13. 
Для нашої співвітчизниці не-
вдача означала автоматичне 
потрапляння на бронзову схо-
динку п’єдесталу, Велика ж, 

здобувши право на «золотий» 
бій, упевнено захистила титул 
чемпіонки Європи, здолавши 
у вирішальному двобої угорку 
Анну Мартон — 15:10.
 Відзначимо, що інші наші 
шаблістки свою боротьбу за 
континентальні нагороди за-
вершили значно раніше — Алі-
на Комащук та Олена Краваць-
ка припинили боротьбу в 1/16 
фіналу, Олена Вороніна зійш-
ла з дистанції після поєдинку 
1/8 фіналу. Утім, як відомо, 
найкраще наші дівчата почу-
ваються в командному тур-
нірі, де у Харлан та К° буде не-
погана можливість узяти ре-
ванш. ■ 

Ольга Харлан — бронзова призерка ЧЄ-2016.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
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ФЕХТУВАННЯ

Розбірки старих знайомих
Краща шаблістка країни Ольга Харлан не змогла відібрати 
титул чемпіонки Європи у принципової опонентки з Росії

■

Григорій ХАТА

 Попри свою уособлену й вель-
ми закриту політику Азербай-
джан уже давно активно стукає 
в європейські двері. Недарма ж 
тут минулого року провели де-
бютний аналог Олімпіади — Пер-
ші Європейські ігри. А минули-
ми вихідними у столиці Країни 
Вогнів пройшли ще одні поважні 
старти з доволі однозначною на-
звою — Гран-прі Європи «Ф-1».
 Не секрет, що «королівські 
перегони» використовують як 
своєрідний провідник у цивілі-
зований світ. Подібну функцію 
сполучення Західного світу з со-
ціалістичним табором, починаю-
чи з 1986 року, виконував Гран-
прі Угорщини.
 Тепер аналогічну функцію 

належить виконувати Гран-прі 
Баку.
 Місцем перегонів «королівсь-
ких» болідів стали вулиці столи-
ці Азербайджану. Траса дуже 
схожа на «петлю» в Монте-Кар-
ло — вона виявилася не надто 
гостинною для чинного чемпіо-
на світу Льюїса Хемілтона. Не-
знайомі та підступні поворо-
ти не дозволили йому заверши-
ти кваліфікацію. Стартувавши 
з десятої позиції в гонці, ліде-
рові «Мерседеса» вище п’ятого 
місця прорватися не вдалося. 
Також його колега по команді 
й водночас головний суперник 
у чемпіонській битві Ніко Рос-
берг тріумфально завершив де-
бютний Гран-прі Баку, здобув-
ши таким чином п’яту перемогу 
в сезоні. ■

«ФОРМУЛА-1»

«Вікно» в Європу
У Баку провели дебютний Гран-прі 
королівських перегонів

■

Гран-прі Баку — нова сторінка в історії «Ф-1».
Фото з сайта bakucitycircuit.com.

❙
❙
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Через Терни — до пісні
Відомий баритон Анатолій Мокренко чотирнадцять років опікується 
проведенням обласного фестивалю дитячих хорових колективів на Сумщині
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Циля приходить до своєї при-
ятельки, яка відразу починає пере-
одягатися.
 — Куди це ти збираєшся?
 — На «Весілля Фігаро».
 — У таку погоду? Вiдправ теле-
граму — і всі справи.

* * *
 — Саро, я не можу з тобою од-
ружитися!
 — Чому?
 — Кажуть, що в тебе вже було 
багато чоловіків.
 — Тобі що, не подобається, як я 
готую?

 — Подобається.
 — Тоді, може, не подобається, 
як я прибираю в домі?
 — У тебе чистіше, ніж в опера-
ційній!
 — Може, я тебе в ліжку не вла-
штовую?
 — Я не уявляв, що можна отри-
мати таке задоволення!
 — І ти думаєш, що цього я нав-
чилася на заочних курсах?

* * *
 Зірвавшись iз даху і пролітаючи 
повз вікна своєї кухні, Абрам кричить:
 — Саро, на мене не готуй!

По горизонталі:
 1. Народний депутат, який про-
славився своїм ультиматумом Яну-
ковичу зі сцени Майдану. 5. Річка на 
заході України, ліва притока Дніст-
ра. 8. «Чорнії брови, карії ..., темні, 
як нічка, ясні, як день» (Костянтин 
Думитрашко). 9. Велика рибальська 
сітка. 10. Назва валюти в США, Ка-
наді, Австралії та деяких інших краї-
нах. 11. Захворювання верхніх ди-
хальних шляхів, що супроводжуєть-
ся нападами задухи. 12. Чотирнад-
цятирядкова віршована строфа. 15. 
У давньогрецькій міфології — водя-
на німфа. 17. Давньогрецька богиня 
місяця. 18. Застаріла назва туберку-
льозу. 21. Вервечка возів, що пере-
возять товар чи якийсь вантаж. 24. 
Яблуко, груша, слива, черешня, аб-
рикос. 27. Отруйна змія. 28. Труба 
у вигляді зрізаного конуса або піра-
міди для посилення звуку. 29. Час-
тина Біблії, що ділить Святе Письмо 
на діяння до Ісуса і після нього. 30. 
Столиця Башкортостану. 31. При-
стрій для накачування чи відкачу-
вання води, газів тощо. 32. Сукуп-
ність симптомів, характерних для 
того чи іншого захворювання, як у 
медицині, так і в психології.
По вертикалі:
 1. Дід, який на українському те-
лебаченні розповідав казки, творче 
псевдо актора Петра Весклярова. 2. 
Єврейський священик. 3. Президент 
Єгипту, убитий у Каїрі у 1981 році. 
4. Холодна зброя морського офіце-

ра. 5. Французький футболіст, яко-
го тричі визнавали найкращим фут-
болістом світу. 6. «Чорна ... ізорана, 
і кулями засіяна, білим тілом зволо-
чена, ще й кровію сполощена». (на-
родна пісня). 7. Обласний центр. 13. 
Герой казки Г. Х. Андерсена, який лі-
тає на парасолі і приносить сни. 14. 
Тунгус. 16. Гірський баран. 17. Ім’я 
ватажка козацько-селянського пов-
стання проти шляхти. 19. Українсь-
кий гурт, який прославився піснею 
про неголених оленів. 20. Великий 
риболовецький човен. 22. Хімічна 
сполука, яка в медицині викорис-
товується для припалювання і зне-
зараження ран. 23. Колючий кущ зі 
смачними ягодами. 24. Мисливсь-
кий птах. 25. Напій із сухофруктів. 
26. Тварина чи птах, які мають сак-
ральне значення і вважаються пра-
батьками племені. ■

Кросворд №72
від 15 червня
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 Усі, мабуть, пам’ятають казку про Карли-
ка Носа, яку Вільгельм Гауф написав за моти-
вами німецьких народних казок. І хоча там ве-
ликий ніс таки добряче дошкуляв головному 
герою, ставши предметом цькування і насмі-

шок, жителі німецького міста Лагенбрук зро-
били цю частину обличчя своїм надбанням. 
По-перше, тут існує свій «Клуб носів Лаген-
брука». А по-друге, починаючи з 1961 року 
раз на п’ять років тут проходить Міжнародний 
чемпіонат з... найбільшого носа. Узяти у ньо-
му участь може будь-хто. І охочих «поміряти-

ся носами» таки є чимало — на цей чемпіонат 
з’їжджаються власники великих носів навіть із 
сусідніх країн. Причому для перемоги потрібно 
мати не лише довгий ніс, а й достатньо широ-
кий, адже остаточний результат вираховуєть-
ся за сумою цих двох параметрів.
 Цього року переможцем, як свідчить ні-
мецька преса, став німець Ханс Ройст. До речі, 
це вже друга поспіль його перемога в цьому чем-
піонаті. Про величину його носа журналісти не 
повідомляють, зазначають лише, що ведучий 
назвав його нюхальний орган «правильною кар-
топлиною». Цікаво, що особливих призів для пе-
реможців не передбачено. Однак гарний настрій і 
розкіш спілкування із собі подібними приваблю-
ють носанів краще за будь-які призи. ■

ДИВАКИ

Містер Шнобель
У Німеччині пройшов конкурс на найбільший ніс

■

Аліса КВАЧ

 Все-таки Британія — дуже 
консервативна країна з особ-
ливим ставленням до ко-
ролівського титулу. Навіть 
якщо це лише корона коро-
леви краси. Схоже, цьогоріч-
на володарка титулу «Міс Ве-
ликобританія» Зара Холланд 
про це забула, коли вирішила 
взяти участь у реаліті-шоу, 
на якому самотні хлопці та 
дівчата намагаються краще 
пізнати одне одного і створити 
пару (щось на кшталт знайо-
мого нам «Дому»).
 І все б нічого, якби кра-
суня не захопилася одним із 
учасників-новачків Алексом 
Боуеном і не забула, що нав-
коло тебе камери, які фіксу-
ють кожен рух. Отямилася 
вона лише тоді, коли в ефір 
вийшла передача, яка зафік-
сувала їхній вибух гормонів. 
І хоча на екрани потрапили 
лише кадри, де Зара і Алекс 
просто лежать оголені на 
ліжку під ковдрою, цього ви-
явилося достатньо для того, 
щоб порушити питання про 
моральність поведінки «ко-
ролеви».

 У красуні одразу ж 
з’явилася армія захисни-
ків, які почали перекону-
вати, що це справа моло-
да і не варто так уже су-
воро ставитися до цього 
інциденту. Та й сама 
Зара спробувала пере-
конати організаторів 
конкурсу «Міс Вели-
кобританія», що вона 
не така легковажна, 
як про нею думають. 
Однак поважні леді 
та сеньйори з комі-
тету залишилися не-
вблаганними — коро-
лева краси не має вес-
ти себе подібним чи-
ном перед глядачами, 
адже на неї дивляться 
інші дівчата та беруть 
із неї приклад. 
 Тож корону в дівчи-
ни забрали. А заодно і 
дали урок гарних ма-
нер для наступних 
володарок почесно-
го титулу. Бо ж ко-
ролева належить 
не собі, а народу. 
Навіть якщо це 
лише королева 
краси. ■

СКАНДАЛ

Не по-королівськи
«Міс Великобританія» позбулася 
титулу через свою поведінку в реаліті-шоу

■

Зара Холланд.❙

23 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
+17...+19; удень +27...+29.
Миргород: короткочасний дощ. Уночi +16...+18; 
удень +27...+29.
Вiнниця: короткочасний дощ, гроза. Уночi +16...+18; 
удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23; удень +32...+34.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний 
дощ. Трускавець: +16...+18; удень +27...+29. Мор-
шин: уночi +16...+18; удень +27...+29.
21 червня температура води в Чорному та Азовсь-
кому морях бiля берегiв України становила 21-26 
градусів, у Днiпрi бiля Києва — 22.


	UM078-01.indd
	UM078-02.indd
	UM078-03.indd
	UM078-04.indd
	UM078-05.indd
	UM078-06.indd
	UM078-07.indd
	UM078-08-09.indd
	UM078-10.indd
	UM078-11.indd
	UM078-12.indd
	UM078-13.indd
	UM078-14.indd
	UM078-15.indd
	UM078-16.indd

