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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,02 грн. 

1 € = 29,14 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Наодинці Наодинці 
з ворогом з ворогом 
Гуманізм 
на війні: 
між «своїми» 
і «чужими» 
в часи 
Другої 
світової 
нерідко 
виникали 
приязні 
стосунки
стор. 5 »

Відходи — у 
політичні доходи

Чвари навколо львівського 

сміття тривають, під загрозою 

здоров’я городян, а влада 

веде свою гру
стор. 3 »

Міністерство 

освіти остаточно 

скасує оцінки 

для школярів 

1-3 класів
стор. 2 »

Замість двійки — «мені сумно»«Мити — не 
переставати»

Доки влада намагається врегулювати 

ситуацію з бурштином силовими 

методами, копачі починають 

застосовувати силу проти влади
стор. 6 »
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«Якщо в молодших класах у дитини ніколи не було оцінки «погано», 
то, отримавши у старшій школі незадовільну оцінку, 
дитина матиме стрес». Наталiя Носаль, психолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Такого практично ніколи ще не 
було: в ході цього опалювального 
періоду розрахунки населення ста-
новили 103%, похвалив українців 
віце-прем’єр-міністр, міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарс-
тва Геннадій Зубко, звітуючи під 
час селекторної наради в Кабінеті 
Міністрів, яку було присвячено 

підготовці до проходження опалю-
вального періоду 2017-2018 років.
 Він зазначив, що, починаючи 
з 2006 року, розрахунки населен-
ня за комунальні послуги колива-
лися на рівні 92—97%, та наразі 
громадяни «виправилися», адже 
платять вчасно та дотримуються 
фінансової дисципліни. «Також 
за опалення в 2017 році населен-
ня сплатило на 6,6 млрд. гривень 
більше у порівнянні з минулим ро-

ком. Громадяни виконують усі свої 
зобов’язання не тільки зі сплати 
поточних рахунків, а й боргів за 
минулий період», — зазначив Ген-
надій Зубко.
 Не оминув чиновник і якість 
обслуговування комунальниками 
населення, нагадавши, що зараз 
місцеві бюджети зросли з 35% до 
50%: «На сьогоднішній день є не-
відповідність між зростанням міс-
цевих бюджетів і видатків на жит-
лово-комунальне господарство. 
Тому ще раз наголошую: населен-
ня, яке вчасно розраховується за 
спожиту енергію, має отримувати 
якісні послуги».
 Цікаво, наскільки дорогим 
співвітчизникам вистачить ен-
тузіазму щодо фінансової дис-
ципліни й «перевиконання пла-
ну», коли вони отримають платіж-
ки вже після 1 липня і змушені бу-
дуть платити за комунпослуги, за 
різними «прогнозами», у 1,5—3 
рази більше? ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 «Купувати російське, 
американське чи ПАРське 
вугілля — це злочин. 
Ми маємо використову-
вати тільки наше — ук-
раїнське — вугілля. Тому 
ми підтримуємо програ-
ми з модернізації та енер-
гозбереження. Потрібно 
вкладати кошти у переоб-
ладнання ТЕС, щоб вони 
працювали на газовому 
вугіллі, яке видобувають 
у Львівсько-Волинському 
басейні. Тоді ви більше 
видобуватимете вугілля, 
а відтак — матимете робо-
ту і гідну зарплату. Вугіл-
ля — це енергетична без-
пека країни!» — підкрес-
лив Ляшко, звертаючись 
до червоноградських шах-
тарів. 
 Народний депутат пе-
реконаний, що політи-
ка влади в енергетичній 
сфері суперечить інте-
ресам українців. «Влада 
каже, що немає коштів 
на зарплату шахтарям 
та модернізацію підпри-
ємств. Водночас минуло-
го року витратили 3 міль-
ярди доларів на закупів-
лю російського вугілля. 
Якби з цих грошей хоча 
б мільярд вклали в це 
об’єднання — покрили б 
інвестиційну програму 
підприємства на 2018 рік, 
яка складає 1,2 млрд. грн. 

Це дозволило б збільшити 
видобуток вугілля в Чер-
вонограді, кількість робо-
чих місць і підвищити за-
рплати», — пояснив лідер 
РПЛ. 
 Олег Ляшко закли-
кав владу радикально мі-
няти політику держави у 
бік збільшення підтрим-
ки власної вугледобув-
ної галузі. «Для того щоб 
модернізувати вугіль-
ну галузь, треба вкла-
дати інвестиції. Оскіль-
ки у держави грошей на 
це немає, ми пропонуємо 
звільнити нове обладнан-
ня від ПДВ та імпортно-
го мита. Тоді воно кошту-
ватиме дешевше, як міні-
мум, на 30%. Водночас 
потрібно вкладати кош-
ти в покращення безпеки 
праці, екологічні програ-
ми, щоб не забруднювати 
навколишнє середовище, 
в рекультивацію земель, 
які використовуються 
для видобутку вугілля», 
— підсумував народний 
депутат. 
 Також шахтарі звер-
нулися до політика з про-
ханням списати борги і 
штрафи підприємства за 
колишні роки, які зараз 
складають близько двох 
мільярдів гривень. Олег 
Ляшко пообіцяв поспри-
яти вирішенню цього пи-
тання, щоб підприємство 
могло розвиватися. ■

Олена КАПНІК

 Із першого вересня 
минулого року навчаль-
ний процес у початкових 
класах зазнав змін. Ді-
тям стало легше навча-
тися. У початкових кла-
сах тепер не перевіряють 
читання на швидкість, 
на уроках фізкультури 
немає нормативів, а таб-
лицю множення не пот-
рібно вчити напам’ять. 
Учителі більше не вико-
ристовують червону руч-
ку, а учні пишуть у зо-
шитах олівцем.
 Утім цього року по-
чаткову школу продов-
жують реформувати. У 
Міністерстві освіти і на-
уки підготували новий 
проект. Він передба-
чає скасування оцінок 
у 1-3 класах, скорочен-
ня уроків до 40 хвилин 
і  обмеження кількості 
учнів у класі до 25. Про-
ект профільного мініс-
терства «Концепція по-
чаткової освіти» зараз 
проходить обговорен-

ня у школах. До почат-
ку навчального року до-
кумент хочуть внести на 
розгляд Верховної Ради. 
Якщо його приймуть, то 
нове життя у навчальних 
закладах розпочнеться з 
2018 року. До слова, саме 
з 2018-го почне працюва-
ти нова українська шко-
ла. 
 Учителям пропо-
нують усно повідомля-
ти учням про їх старан-
ня: «молодець», «доб-
ре», «чудово», «мені 
сумно». Оцінки у щоден-
никах з’являться лише в 
4-му класі. Та й вони бу-

дуть виражатися слова-
ми: «відмінно» (В), «доб-
ре» (Д), «задовільно» (З), 
«потребує покращення» 
(П). 
 «Сьогодні Україна 
має великі проблеми саме 
з ідеологією оцінювання 
— воно каральне. В новій 
українській школі буде 
створено стимулювальну 
систему — де досягнен-
ня підкреслюватимуть-
ся на рівні з помилками. 
Ми маємо оцінювати ді-
тей на основі компетен-
тних завдань. Погодьте-
ся, що наша профільна 
школа зараз орієнтована 

саме на складання оціню-
вання. Без переорієнтації 
завдань від чинної моделі 
ми відійти не зможемо», 
— розповідає міністр ос-
віти і науки Лілія Грине-
вич. 
 У свою чергу, психо-
логи переконані, що учні 
початкових класів теж 
мають отримувати оцін-
ки. «Молодшим школя-
рам приємно отримувати 
оцінки. Хай навіть вони 
будуть у вигляді «моло-
дець» чи «добре». Утім 
потрібно якось унормува-
ти, який поріг має «моло-
дець», а який «добре», до 
прикладу. Бо якщо в мо-
лодших класах у дити-
ни ніколи не було оцін-
ки «погано», то, отри-
мавши у старшій школі 
незадовільну оцінку, ди-
тина матиме стрес. Тому 
краще, аби діти змалеч-
ку звикали до оцінюван-
ня. Проблема ж у тому, 
щоб оцінювання не стало 
головнішим за знання», 
— каже «УМ» психолог 
Наталія Носаль. ■

ГАЛУЗЬ

Роботу 
українським 
шахтарям!
Купувати російське вугілля, 
коли українські гiрники 
сидять без роботи, неприпустимо, 
— наголосив лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко на шахті 
«Межирічанській», 
що в Червонограді 
на Львівщині

■

Олег Ляшко на шахті «Межирічанській», 
що в Червонограді на Львівщині, 
пообіцяв захищати інтереси українських шахтарів.

❙
❙
❙

ДИСЦИПЛІНА

Віддай борги — 
і спи спокійно
Порівняно з минулими роками 
за комунпослуги сплачено 103%

■

РЕФОРМА

Замість двійки 
— «мені сумно»
Міністерство освіти остаточно скасує 
оцінки для школярів 1-3 класів

■

Іван БОЙКО

 На окуповану тери-
торію Донбасу прибу-
ли російські військові 
з Пензенської області 
Росії, які спеціалізу-
ються на підготовці ар-
тилеристів. 
 За даними українсь-
кої військової розвідки, 
під окуповані міста Де-
бальцеве та Горлівка 
«прибула група росій-
ських вояків на автомо-
білях iз номерами, що 
зарезервовані за Пен-
зенською областю». 
 «Там, зокрема, дис-
локуються дві частини 
— навчальний центр 
ГРАУ (Головного ра-
кетно-артилерійського 
управління), що готує 
артилеристів, а також 
594-й полк Російської 
гвардії», — повідомив 
речник Міноборони з 
питань АТО Олександр 
Мотузяник. 
  Зазначимо, що напе-
редодні українські вій-
ськові затримали випус-
кників Санкт-Петербур-
зької медичної академії. 

При цьому професійні 
військові медики з Росії 
запевняли, що нібито 
випадково опинилися 
на Донбасі. 
  Загалом минуло-
го понеділка російсь-
кі окупанти 43 рази 
відкривали вогонь 
по опорних пунктах 
ЗСУ вздовж усієї лінії 
зіткнення. Четверо ук-
раїнських воїнів зазна-
ли поранень.
  Найскладнішою си-
туація залишається в 
південному передмісті 
Авдіївки на донецько-
му напрямку, де загар-
бники і вдень, і вночі 
неодноразово відкри-
вають вогонь iз піхот-
ного озброєння різних 
модифікацій. ■

НА ФРОНТІ

«Зелені чоловічки» з Пензи
Росія перекинула під окуповані Дебальцеве 
та Горлівку кадрових військових

■

А ТИМ ЧАСОМ...

  Полковник Нацгвардії Олександр Бойко зник безвісти під час 
бою в районі міста Золоте на Луганщині ще 3 червня. Цей факт 
лише зараз визнало командування Нацгвардії через те, що дру-
жина 35-річного спецпризначенця-розвідника Світлана Бойко ак-
тивно закликала керівництво МВС до його пошуків через пресу та 
соцмережі.
 Дружина скаржилася, що його командування надавало супере-
чливу й незмістовну інформацію, і навіть написала відкритого 
листа міністру Арсену Авакову.
 «Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська 
область) у результаті бойового зіткнення зник безвісти офіцер Нац-
гвардії полковник Олександр Бойко. За непідтвердженими даними, 
офіцера утримує один із терористичних підрозділів ОРДЛО», — 
йдеться нині в повідомленні Нацгвардії МВС.
 У свою чергу, в штабі антитерористичної операції зазначили, 
що інформацію про перебування Бойка в полоні бойовиків наразі 
не підтверджено.
 Олександр Бойко проходив службу в Національній гвардії Украї-
ни, в/ч 1241, окремий загін спецпризначення «Вега», м. Івано-Фран-
ківськ. До цього 10 років прослужив у м. Хмельницький у 8-му полку 
спецпризначення.

■
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Картка замість 
бутерброда
У тернопільських школах 
незабаром можуть впровадити 
банківську новацію
Світлана МИЧКО

 Про те, що у школах міста незабаром може 
бути впроваджена система оплати за харчування 
учнів банківськими картками, журналісти 
дізналися на засіданні Тернопільського прес-
клубу. Розповідаючи про нове в діяльності своєї 
фінансової установи, директор Прикарпатського 
регіонального управління ПриватБанку Юрій 
Акуленко заодно повідомив, що з представниками 
Тернопільської міськради відбулася попередня 
розмова щодо впровадження в навчальних 
закладах так званих «карток для харчування». 
Суть новації полягає в тому, що за шкільні обіди 
батьки сплачуватимуть не готівкою, а через 
банківську картку, що в першу чергу виключить 
можливі зловживання з боку підприємців, які 
забезпечують школярів харчуванням. Також це 
має допомогти батькам контролювати, як дитина 
розпоряджається грошима, виділеними на їжу.
 Буде у пластикових карток, якими учні 
зможуть розплачуватися в шкільних їдальнях та 
буфетах, і можливість виконувати інші функції. 
Оскільки в усіх школах, які підключать до 
банківської програми «Картка для харчування», 
буде встановлено термінали для приймання цих 
карток, то останні зможуть слугувати і своєрідними 
перепустками на територію навчального закладу. 
Тим часом батьки постійно отримуватимуть 
безплатні sms-повідомлення як щодо того, на що 
саме витратили кошти їхні син чи донька, так і про 
те, коли вони прийшли до школи та залишили її.
 До слова, практика застосування таких 
карток уже використовується в інших регіонах 
України. Одним батькам вона подобається, інші 
вважають це своєрідним примусом до того, аби 
«проводити» кишенькові гроші дітей через 
банк, також не всі батьки молодших школярів 
упевнені, що їхні діти вже готові до такої 
процедури. Втім рішення про впровадження 
новації в будь-якому випадку має спочатку бути 
обговорене на батьківських зборах. ■

ТРАГЕДІЯ

Приберіть лікті
Через смерть немовляти у 
Смілянській районній лікарні 
прокуратура розпочала 
кримінальне провадження
Людмила НІКІТЕНКО

 «До нас надійшло звернення від 28-річної жительки Сміли про 
те, що в Смілянській районній лікарні ім. Софії Бобринської під час 
пологів її новонароджена донька отримала травми — крововилив у 
наднирники, від чого й померла», — повідомили «Україні молодій» 
у Смілянській місцевій прокуратурі. 
 У прокуратурі кажуть, що молоді батьки, які так чекали на свою 
донечку, вимагають у правоохоронців покарати винних у смерті їх-
ньої дитини. Батько немовляти, який був присутній на пологах, зви-
нувачує лікарку в тому, що вона ліктем видавлювала дитину, і коли 
його донечка народилася, вона була синя й не дихала. Закричала 
тільки згодом. Маленьку не врятували навіть лікарі Черкаської об-
ласної дитячої лікарні, куди її терміново доправили.
 Натомість у Смілянській районній лікарні захищають честь бі-
лого халата і запевняють, що видавлювання дітей ліктями в них не 
практикують. 
 Аби розібратися в цій справі, фахівці місцевої прокуратури ске-
рували звернення батьків загиблого немовляти до райвідділу поліції 
для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань. 
 «Слідчі районного відділу поліції вже розпочали розслідуван-
ня за ч. 2 ст 140 Кримінального кодексу України — невиконання 
чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних 
обов’язків унаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, 
якщо вони спричинили тяжкі наслідки неповнолітньому», — зазна-
чають у місцевій прокуратурі. І додають, така стаття — це обмежен-
ня волі на строк до п’яти років. ■

■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

Львів продовжує потопати у смітті. З 
кожним днем ця проблема обростає 
новими політичними, соціальними 
аспектами. І поки у владних кабіне-
тах на цій біді дехто робить рейтинг, 
львів’яни з острахом очікують на 
спалах кишкових інфекцій та нашес-
тя щурів. 

Біда не приходить одна
 У Львові через перенакопичення 
твердих побутових відходів виник-
ла загроза гострих кишкових захво-
рювань та інших інфекцій. Комісія 
з екологічної безпеки повторно звер-
нулась до керівників держави із за-
кликом оголосити Львів зоною еко-
логічного лиха. На деяких сміттє-
вих майданчиках у Львові зашка-
лює рівень небезпечних хімічних 
викидів. Про це повідомили на поза-
черговому засіданні міської комісії 
з техногенної та екологічної безпе-
ки. «У Львові на окремих сміттєвих 
майданчиках виявлено перевищен-
ня шкідливих концентрацій аміаку 
та сірководню», — зазначила пред-
ставниця Держспоживслужби. За її 
словами, ці дослідження робились 
19 травня, а найближчим часом че-
рез погіршення ситуації із вивезен-
ням сміття будуть зроблені повторні 
аналізи.

«Самопоміч» не голосує — 
Березюк голодує
 Миколаївська міська рада на 
Львівщині вирішила не приймати 
львівське сміття. Зокрема, рішення 
не пройшло, бо не голосували міс-
цеві депутати від «Самопомочі». Про 
це повідомив міський голова Мико-
лаєва Андрій Щебель.
 Раніше Миколаїв уклав угоду з 
інвестиційною компанією, яка наво-
дила порядок на сміттєзвалищі. Од-
ним із пунктів договору було, щоби 
завозити львівське сміття. Відповід-
но до підписаного меморандуму, це 
60 тонн на день. Після того як пи-
тання не пройшло на сесії, було ут-
ворено депутатську комісію, яка 
мала напрацювати варіанти й бачен-
ня подальшого розвитку подій.
 «Ця комісія за понад місяць часу 
не напрацювала жодних пропози-
цій. Сьогодні перед сесією принесла 
пропозиції, де у висновку написа-
но, що ми готові повернутися до роз-
гляду питання прийому львівського 
сміття», — розповів очільник Мико-
лаєва. З його слів, Миколаїв не при-
ймає львівське сміття й у найближ-
чій перспективі приймати не хоче. 
«Так висловлюється низка депу-
татів», — пояснив мер.
 Майже одночасно з цим рішен-
ням стало відомо, що голова пар-
ламентської фракції «Самопомочі» 
Олег Березюк оголосив голодування 

і покинув засідання погоджувальної 
ради ВР.
 «Протестуючи проти знущання 
над містом, яке є символом свободи, 
підтримуючи львів’ян, які завжди 
терпеливі й толерантні до влади, бо 
вірять у державу і хочуть її бачи-
ти, а ця держава в особі центральної 
влади над ними цинічно знущаєть-
ся. Вимагаючи припинення цього 
знущання і припинення брехні у де-
ржаві я, як людина, лікар і народ-
ний депутат України, прийняв екс-
траординарне для себе рішення. Ні-
коли не думав, що це рішення я буду 
приймати у ХХІ столітті тут. Я ого-
лошую голодування, підтримуючи 
львів’ян і протестуючи проти свавіл-
ля центральної влади в Україні», — 
заявив Березюк.
 Зазначимо, голова парламент-

ської фракції нічого не сказав про 
сміттєву проблему. Водночас стало 
відомо, що влада Львова знову поп-
росила Кабмін і Президента Украї-
ни Петра Порошенка запровадити в 
місті режим надзвичайної ситуації 
через сміття, яке не вивозять. 
 Нагадаємо, тиждень тому 
Львівська міська рада звернулась 
до голови ЛОДА, Прем’єр-міністра 
України, секретаря РНБО України 
із проханням оголосити Львів зоною 
надзвичайної екологічної ситуації, 
однак досі ЛМР не отримала жодної 
офіційної відповіді щодо цього. 19 
червня, під час позачергового засі-
дання міської комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій прийняли рі-
шення звернутися до центральної 
влади повторно. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах вирішили 
реконструювати міське 
сміттєзвалище, розташо-

ване неподалік примісь-
кого села Руська Поля-
на, куди щодня звозять 
близько 200 тонн сміт-
тя.

 «Вартість робіт на пів-
денно-західній частині 
полігону твердих побуто-
вих відходів, а саме там 
проводитимуть рекон-
струкцію, складає 7,3 
млн. грн. Заявки прий-
маємо до 26 червня», — 
повідомили «УМ» у де-
партаменті економіки 
та розвитку Черкаської 
міської ради, який і ого-
лосив тендер на майбут-
ню реконструкцію. 
 Сам тендерний аук-
ціон, уточнюють у депар-
таменті, має пройти вже 
незабаром — 27 червня. 

І наголошують, що цьо-
го року схили сміттєзва-
лища біля Руської Поля-
ни ущільнять щебенем 
та ґрунтом, а піщаний 
купол облаштують про-
тифiльтрацiйним екра-
ном із нетканого геотек-
стилю та дренажними 
пластмасовими трубами, 
зроблять також і каналі-
заційну мережу та огля-
дові колодязі. На ці ро-
боти закладено майже 4 
мільйони гривень. 
 До 30 квітня наступно-
го року реконструкцію за-
плановано заверши ти. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Естетика відходів
У Черкасах реконструюють 
сміттєзвалище за понад 
7 мільйонів гривень

■

Є ПРОБЛЕМА

Відходи — у політичні доходи
Чвари навколо львівського сміття тривають, під загрозою здоров’я городян, 
а влада веде свою гру

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Галицькому районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі трагедії на Гри-
бовицькому сміттєзвалищі щодо колишнього керівника Львівського міського управління ЖКГ 
Юрія Гольця, якого підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомив Марко Шпікула, 
керівник ГО «Комітет екологічного порятунку». «Справа рухається. Сьогодні викликали свідків, 
зокрема і мене. Щоправда, чомусь нічого не було відомо про те, що відбудеться судове засідан-
ня, зважаючи на суспільний інтерес і увагу ЗМІ. Був присутній пан Голець і двоє його адвокатів. 
Заявлено дуже багато свідків, тому, мабуть, справа ще триватиме довго», — сказав Марко Шпі-
кула. Нагадаємо, чиновнику оголосили про підозру за ч. 2 статті 367 КК України — службова не-
дбалість. Частина друга цієї статті карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років 
із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від ста до двохсот п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
без такого.
 Перше судове рішення у цій справі мало відбутися 29 березня. Юрій Голець свою провину 
не визнає і вважає, що вся відповідальність лягає на директора полігону твердих побутових від-
ходів. Нагадаємо, у листопаді минулого року в справі щодо Грибовицького сміттєзвалища про-
куратура оголосила про підозру Юрію Гольцю.
 Згодом Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід — чиновника відпустили 
під особисте зобов’язання. Від своїх службових обов’язків Голець не був відсторонений. Уже 17 
листопада його затримали під час отримання хабара у 80 тисяч гривень. Було відкрите нове про-
вадження, і керівнику управління ЖКГ висунули нове обвинувачення.

■

Здоровий спосiб життя серед купи смiття.
Фото з сайта glavnovosti.com.

❙
❙
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«Демократична правова держава не може розвиватися, поки в ній 
не будуть діяти чесні, професійні, незалежні та  порядні суди і судді. 
Той спротив, який ми бачимо проти цього законопроекту, викликаний 
винятково політичними амбіціями лідерів деяких політичних сил».

Василь Яніцький
народний депутат України, фракція БПП

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

Суди, а не 
судилища
Президент переконав депутатів 
зробити черговий крок у напрямку 
судової реформи

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Останнім часом парламент рідко тішить нас про-
дуктивним голосуванням. Тим більше вчорашнє ран-
кове засідання було розігріто пристрастями навколо 
львівського сміття. Спочатку нардеп від БПП Оксана 
Юринець звернулася до мера Львова Андрія Садового 
із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у 
місті або добровільно залишити посаду міського голо-
ви. У відповідь віце-спікер Верховної Ради Оксана Си-
роїд заявила, що приєднується до голодування лідера 
фракції «Самопоміч» Олега Березюка, який з понеділ-
ка ночує на сходах Будинку з химерами навпроти ад-
міністрації Президента. Також голодування оголоси-
ла у Львові начальник відділу інформаційної політи-
ки Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк.
 Але подальша робота виявилася на диво конструк-
тивною. І хоча обговорення проекту закону про вне-
сення змін одразу до трьох кодексів — Господарсько-
го процесуального кодексу України, Цивільного про-
цесуального кодексу України, Кодексу адміністра-
тивного судочинства України та інших законодавчих 
актів, зареєстрованого під номером №6232, зайняло 
практично весь час ранкового засідання, в результаті 
на табло висвітилися цифра 253 і зеленим — «рішен-
ня прийняте».
 Поданий законопроект Петро Порошенко визна-
чив як невідкладний, адже зміни, передбачені в ньо-
му, необхідні для того, щоб оновлений Верховний Суд 
запрацював за новими правилами. Зокрема, вони пере-
дбачають впровадження  «електронного суду» — мож-
ливість звертатись до суду, сплачувати судовий збір, 
отримувати документи чи відповідну інформацію че-
рез інтернет. «Учасники справи зможуть брати участь 
у засіданні в режимі відеоконференції: відстань не 
буде проблемою для вирішення судових питань. Біль-
ше того, буде створено базу матеріалів справи в елек-
тронному вигляді — це важливий крок до сучасного 
судочинства в Україні. У законі передбачено поетапне 
впровадження усіх нових електронних інструментів 
для ефективної і якісної роботи судів. Крім того, у змі-
нах чітко розмежовується юрисдикція загальних, гос-
подарських та адміністративних судів, проведено гар-
монізацію правил судочинства, що сприятиме більш 
профільному та ретельному опрацюванню справ», — 
зазначив  заступник голови Комітету з питань право-
вої політики та правосуддя Василь Яніцький.
 Утім говорити про повне схвалення законопроек-
ту поки що рано. Як заявила у коментарі «Українсь-
кій правді» автор альтернативного законопроекту, 
який було відхилено, Альона Шкрум, у другому чи-
танні вона наполягатиме на вилученні норми про «ав-
томатичний арешт коштів за борги за газ та електро-
енергію» та «виклик у суд відповідача-третьої особи 
на інтернет-порталі судової влади України», адже ці 
речі «будуть зловживанням для судової влади, дові-
ру до якої не відновлено». Також вона пропонує роз-
ділити «найдовший в історії» президентський проект 
на 5 окремих законопроектів, нагадуючи, що «кодек-
си мають подаватися окремо». 
 Тож великі парламентські бої за ці зміни іще по-
переду. Очевидно, вони відбуватимуться уже восени 
— через два тижні парламентарії мають намір піти на 
літні канікули. Як кажуть, проблеми проблемами, а 
відпочинок — за розкладом. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Цей тиждень розпочався хоч і не 
з сенсаційного, але довгоочікувано-
го свідомими українцями повідом-
лення щодо бажання «верхів» уре-
шті замінити формат АТО, який не 
відповідає реаліям. Спікер Верхов-
ної Ради Андрій Парубій заявив, 
що секретар РНБО Олександр Тур-
чинов під час засідання фракції 
«Народного фронту» презентував 
концепцію закону про деокупацію 

ОРДЛО. Голова ВР наголосив, що 
наразі самого тексту проекту зако-
ну ще немає.
 «Обговорюється саме концеп-
ція, i це правильний підхід, щоб на 
початковому етапі визначити його 
основні позиції. Власне, це зміна 
статусу, визнання окупованих те-
риторій формально окупованими 
та найголовніше — це визначення 
юридичних передумов для веден-
ня бойових дій і військових опера-
цій, щоб цей закон давав таке зако-

нодавче право для головнокоманду-
вача і РНБО», — зазначив Андрій 
Парубій.
 Додамо, що в запропонованій 
концепції також передбачено ство-
рення єдиного оперативного штабу, 
який повинен управляти не тіль-
ки всіма військовими та силовими 
підрозділами, сектором безпеки, а 
й місцевими військово-цивільними 
адміністраціями. Також у законо-
проекті описується компромісний 
варіант, навколо якого зможуть 
об’єднатися як противники, так i 
опоненти воєнного стану.
 Утiм уже є немало й критиків 
нового підходу. Зокрема, за сло-
вами заступника профільного міні-
стра й екс-голови Луганської облас-
ної військово-цивільної адмініст-
рації Георгія Туки, документ дуже 
«сирий», i відтак над концепцією 
закону про деокупацію ОРДЛО тре-
ба ще чимало попрацювати. ■

Олексiй АРЕСТОВИЧ, 
військовий експерт, 
спеціально для «Апострофа»

Ініціативи влади щодо АТО 
та війни на Донбасі — оз-
нака підготовки масштаб-
ної військової операції зі 
звільнення окупованих 
територій. Коли Україна 
може почати цю операцію 
і скільки часу вона трива-
тиме, «Апострофу» роз-
повів військовий експерт 
Олексій Арестович.

 На мою думку, прий-
нято рішення про війсь-
кове вирішення проблеми 
Донбасу. Наприкінці цьо-
го року або в 2018-му ми 
братимемо штурмом До-
нецьк i Луганськ. Але пе-
ред цим ми запропонуємо 
мирну і довгу програму 
реінтеграції, яку Росія не 
прийме. Зараз Президент 
України Петро Порошен-
ко з’їздить до президен-
та США Дональда Трам-
па й отримає схвалення 
цих планів. І, мабуть, до-
мовиться про невтручан-
ня або про пряму допомо-
гу на випадок, якщо Росія 
перетне червоні лінії. 
Якщо росіяни почнуть 
вводити війська, то їм кі-
нець — увесь світ це поба-
чить. Якщо вони почнуть 
масштабну операцію із 
застосуванням авіації та 
ракетних комплексів, то 
Європа не допустить, щоб 
по країні, де розташовані 
атомні станції, завдава-
ли ракетних ударів — їм 
не потрібні кілька Чорно-
билів. Вони введуть сан-
кції проти Росії і дадуть 
нам летальну зброю.
 Якщо росіяни будуть 
діяти як зараз, вводити 
під виглядом бойовиків 
«iхтамнєтов», то ми їх бу-
демо ліквідовувати. У вій-
ськовому відношенні про-
вести цю операцію не ста-
новить ніякої складності. 
Є інші перешкоди — ство-

рення сприятливої зов-
нішньої ситуації. Сьогод-
ні Європа розширила сан-
кції проти Криму, а в Шта-
тах сенат прийняв більш 
жорсткий пакет санкцій, 
який містить можливість 
розгортання ще жорсткі-
ших. Також опубліковані 
результати розслідування 
причетності Росії до ство-
рення хімічної зброї.
 Це все затягує зашморг 
на шиї Путіна. А в ньо-
го ще виборча кампанія і 
потужні внутрішньополі-
тичні протести. Уявіть, 
що в ситуації, коли в 90 
містах Росії проходять 
мітинги, Путін починає 
авантюру, яка закінчуєть-
ся ще більшими санкція-
ми та проблемами в Росії. 
Це спровокує найпотуж-
нішу внутрішньополітич-
ну кризу, тому Путіну не 
до авантюри. Але ситуація 
сприятлива для нас.
 Зустріч Порошенка 
з Трампом відбувається 
раніше, ніж iз Путіним. І 
з Порошенком пряма зус-
тріч, а з Путіним — на са-
міті «Великої двадцят-

ки», що дуже сильно дра-
тує росіян. Другий мо-
мент — це дуже жорстка 
позиція щодо Путіна пре-
зидента Франції Емману-
еля Макрона. Крім того, 
Путін дуже заважає аме-
риканцям у Сирії, вони 
хочуть його провчити.
 Якщо ми просто за-
втра візьмемо Донецьк і 
Луганськ, то за два роки, 
на початку виборчої кам-
панії Порошенка, ви-
являться всі недоліки, 
які виникнуть у процесі 
реінтеграції Донбасу. А 
якщо провести звільне-
ння Донбасу за рік до ви-
борчої кампанії, то до мо-
менту виборів буде тільки 
ейфорія від наших пра-
порів над Луганськом та 
Донецьком. Подивіться, 
який ефект дав безвіз, а 
що буде, коли ми візьме-
мо штурмом Донецьк та 
Луганськ — колони по-
лонених росіян, наша 
нога на горлі зелених чо-
ловічків. Використовую-
чи цей ефект, Порошенко 
заявить: «Оберіть мене на 
другий термін — я точно 

повертаю Крим і вступаю 
в НАТО». І за нього прого-
лосують, а якщо він цьо-
го не зробить, то буде віч-
но тонути в розборках з 
Юлією Тимошенко з при-
воду соціальних стандар-
тів, у чому вона сильні-
ша за Порошенка. У ньо-
го один вихід — військова 
перемога. Крим же Поро-
шенко залишить на дру-
гий термін.
 Петро Порошенко і 
секретар РНБО Олександр 
Турчинов почали спільну 
кампанію, оскільки є уз-
годжена позиція еліти за 
проведення цієї опера-
ції. Вже почалося кори-
гування чинного законо-
давства під майбутню опе-
рацію. При проведенні 
цієї операції потрібно три 
дні, щоб усе стало ясно на 
нашу користь. Але необ-
хідно створити міжнарод-
ні умови, дочекатися від-
повідних умов у Росії — 
сильних протестів. І в лис-
топаді почати операцію і 
змусити Путіна програти 
вибори. Судячи з усього, 
до цього все йде. ■

Голова профільного комітету Руслан Князевич 
результатом голосування задоволений.
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«Не існує жодної війни, про яку було б написано всю правду».Джордж Лінч
американський музикант

УКРАЇНА МОЛОДА

Борис ДУЧЕНКО

Найгірше, найстрашніше і найбезроз-
судніше, що придумало людство за всю 
історію свого існування, — це війна, 
знищення людини людиною. Однією з 
найжорстокіших воєн була Друга світо-
ва. Про її нелюдський характер багато 
сказано і написано. Але все ж чи були, 
нехай не масові, випадки гуманних сто-
сунків між ворогуючими сторонами, між 
загарбниками та мирним населенням? 
У когось може виникнути питання, а чи 
потрібно про це взагалі говорити і що це 
дасть, тим більше тепер, коли йде нова 
війна на сході України? А хтось може за-
уважити, що навіть постановка питання 
про гуманізм ворога є аморальною. На 
мій погляд, варто говорити про це зад-
ля збереження правди про минулу вій-
ну, доки ще є її свідки. Я розповім тіль-
ки про конкретні факти, які стали мені 
відомі від людей, що пережили війну та 
окупацію, та їхніх родичів. Одразу за-
уважу, що не ставив собі за мету про-
водити якесь історичне дослідження, 
збирати та узагальнювати факти і тим 
більше якось тенденційно подавати їх, 
а тільки фіксував почуте від свідків тих 
подій. До того ж, і це основне, жодним 
чином не збираюся принизити пам’ять 
про переможців у тій війні й облагоро-
дити переможених...

«Кіндер капут»
 76 років тому 22 червня на українські 
міста впали перші ворожі бомби. За роки 
Другої світової війни нацистська Німеч-
чина знищила десятки мільйонів людей, 
знищила тисячі міст і сіл. Мого дядька 
Миколу Дученка нацисти замордували 
в концтаборі польського міста Скробов 
у 1943 році, а мій дід Іван Дученко зник 
безвісти на війні в 1941-му... Ми знаємо 
багато фактів про звірства нацистів. Вій-
на безжальна, на ній важко бути благо-
родним. Та навіть на війні людина зали-
шається людиною, а отже, здатна співчу-
вати ворогу. Як сказав мені колись ве-
теран Другої світової, генерал-майор у 
відставці Сергій Полухін: «...серед во-
рогів були добрі люди, а серед своїх були 
злі...» 
 Моя мати, Марина Дученко, житель-
ка станції Чоповичі Житомирської об-
ласті, розповіла мені, як восени 1943 
року вона змушена була тікати з села (за-
лізнична станція як стратегічний об’єкт 
постійно зазнавала бомбардувань авіа-
ції) разом iз сином Миколкою, 1940 року 
народження, — моїм найстаршим бра-
том, у сусіднє село Будницьке, до свої ро-
дичів. Одного разу вночі до хати зайшли 
партизани і змусили всіх присутніх вий-
ти з хати, бо їм треба провести таємну на-
раду. Мати просила, щоб Миколка за-
лишився в хаті, він нічого не зрозуміє з 
розмови дорослих, ще й сам говорити до 
пуття не міг, а на вулиці холодно, одяг у 
всіх був благенький. Однак старший гру-
пи не дозволив, можливо, побоюючись, 
що дитина буде плакати і кликати маму. 
Хлопчик сильно змерз і захворів. Ліку-
вати не було чим. Через деякий час село 
зайняли німці. Так сталося, що в цій же 
хаті поселився німецький лікар. Він де-
кілька днів лікував дитину, співчував 
матері. Показував їй фото своїх трьох 
маленьких дітей з дружиною і вислов-
лював незадоволення війною. Одного 
дня після чергового огляду дитини він 
підійшов до матері із сумним виглядом 
і сказав: «Кіндер капут» (дитина пом-
ре. — Авт.). Того ж дня Миколки не ста-
ло...

 

У ті ж дні в цьому селі в місцевої жи-
тельки Марії Шпакович зупинилися 
кілька німців iз підрозділу, що відсту-
пав. Як розповідала жінка, коли їм на-
казали терміново вирушати з села, один 
iз них на ім’я Курт не міг знайти вуздеч-
ку для коня. Він звинуватив у крадіж-
ці господиню і зі зла підпалив хлів. А за 
якихось кілька хвилин знайшов вуздеч-
ку, яку сам же й загубив, скочив на коня 
і рушив за своїми. Та за якусь мить по-
вернувся і разом iз місцевими селянами 
почав гасити пожежу. Хлів вдалося збе-
регти і тільки після того, як вогонь зага-
сили, Курт скочив на коня і помчав на-
здоганяти своїх. Цікаво, що Марія Шпа-
кович упродовж багатьох років згадува-
ла «доброго німця Курта», який допоміг 
ліквідувати пожежу, не згадуючи при 
цьому, що він сам був і винуватець.

Одні вбивали, інші рятували 
 А жителька села Першотравневе, що 
на Житомирщині, Галина Толкач згадує 
історію, яку чула від своєї матері Надії 
Чичирко. У 1942 році її 22-річну маму з 
крихітною Галинкою на руках окупан-
ти хотіли відправити в Німеччину. Біля 
вантажівки, на яку заганяли людей, ні-
мецький солдат, побачивши молоду жін-
ку з маленькою дитиною, відштовхнув 
її за машину і наказав тікати. Так вони 
уникли відправки в Німеччину.
 Киянин Микола Мирутенко розповів 
мені історію свого батька, теж Миколи, 
який брав участь у радянсько-фінській 
війні 1939-1940 років та у Другій сві-
товій. Під час бою взимку 1940-го він 
упав у яр. Був одягнутий у довгий ко-
жух та валянки. Через якусь мить по-
бачив над собою фінського солдата з ав-
томатом, у коротенькому кожушку, на 
лижах і завмер, чекаючи смерті. Водно-
час очима почав шукати свою гвинтівку, 
яка злетіла з нього під час падіння. Фін 
рукою вказав, де лежить гвинтівка, пос-
тояв ще трохи, ніби роздумуючи, що ро-
бити, посміхнувся і зник в лісі так само 
швидко, як і з’явився. 
 У 1942 році в бою Микола Миру-
тенко зі своїм відділенням увірвався в 
траншею противника. Один iз нацистів 
відразу підняв руки, його взяли в по-
лон. Полонений тривалий час перебу-
вав у розташуванні відділення Миколи 
Мирутенка, сумлінно виконував будь-
яку господарську роботу. Усі бійці ста-

вилися до нього доброзичливо, він час-
то розповідав про свою сім’ю, показував 
фото. Разом мріяли про закінчення вій-
ни, а один червоноармієць, чи то серйоз-
но, чи то жартома, говорив, що після вій-
ни поженить своїх дітей на дітях німця. 
Однак був і один солдат, який усе пори-
вався вбити полоненого. Коли в черго-
вий раз Мирутенко пішов на бойове за-
вдання з кількома бійцями, полонений, 
відчуваючи загрозу, дуже просив узяти 
його з собою. Певна річ, цього зробити не 
могли. А коли повернулися з завдання, 
полоненого ніде не було. Солдат, який 
«мав зуб» на німця, сказав, що той утік. 
Хоча всі здогадувалися, що сталося на-
справді... 
 Валентина Рибчан, жителька села 
Ковалівка Полтавської області, почу-
ла від своєї бабусі, Марії Ревенко, на-
ступну історію. В роки війни в їхньо-
му домі, де жінка мешкала з двома до-
нечками та старенькими батьками, дов-
го жив німець Ганс. Він часто приносив 
Марії Федорівні тушонку, крупи, щоб 
вона варила їсти йому й своїй сім’ї, ді-
тей пригощав шоколадом. Часто брав на 
руки Галинку та бавився з нею. Пока-
зував Марії та цілував фото двох своїх 

маленьких дочок і дружини. Одного 
разу, взимку 1943 року, він дуже схви-
льований примчав на своєму мотоцик-
лі раніше, ніж зазвичай, і сказав, щоб 
сім’я негайно тікала з села. Марія так 
і зробила. Як з’ясувалося потім, голо-
ворізи з карального підрозділу СС спа-
лили село, а людей зігнали в корівник і 
теж підпалили... 
 Киянин Микола Шоботенко зі слів ма-
тері пам’ятає про те, як у липні 1941-го 
червоноармійці, які відступали, забрали 
в них сокиру, пилку, чавуни, відро (зро-
зуміло, яке постачання було у військах). 
За кілька днів село зайняли окупанти, 
двоє поселилося в неї. Степанида Яківна 
дивилася на їхню сокиру (ну як у селі без 
неї?), що лежала на дворі, навіть прики-
дала її корою (раптом забудуть?). Це по-

мітив один iз німців, накричав. Та коли 
жінка пояснила, куди поділося її добро, 
він дав їй не тільки сокиру, а й інше зна-
ряддя. Вже полишаючи село, солдати 
поклали в колиску сина Михайлика шо-
коладку...

Спали під одним дахом
 Житель міста Старокостянтинів, що 
на Хмельниччині, Іван Горбачук прига-
дує історію, почуту від уродженки сели-
ща Антоніни Ольги Цибулі. У роки вій-
ни комендантом селища був призначе-
ний німецький майор, який доброзич-
ливо ставився до місцевих жителів. Так, 
багатодітним сім’ям він допомагав про-
дуктами, давав роботу, за яку платив 
гроші. Однак на початку 1944 року ко-
менданта хтось убив у селі Севруки. На-
ступного дня прибув каральний загін, 
щоб спалити село та знищити жителів. 
Однак, коли командир цього загону зай-
шов у будинок, де було тіло коменданта, 
і побачив труну з тілом майора, підготов-
леним до поховання, жінок, які його оп-
лакували, він відмінив наказ про пока-
рання місцевих мешканців.
 Від ветерана Другої світової війни 
полковника у відставці киянина Івана 
Нечаєва дізнався, що в 1944 році на од-
ній iз ділянок 1-го Українського фронту 
радянські солдати на передовій святку-
вали Різдво Христове разом із солдата-
ми противника. Дуже швидко надійшов 
наказ командуючого фронтом, у якому 
цей випадок було розцінено як грубе по-
рушення дисципліни, підрив бойової 
готовності армії, недолік у проведенні 
політичної роботи. Та було вжито суво-
рих засобів реагування.
 Уже згаданий вище Іван Горбачук 
розповів історію, почуту від своєї ма-
тері, уродженки села Тернавка Хмель-
ницької області. В 1942 році вона разом 
iз шістьма дітьми проживала в місті Ке-
гічівка Харківської області недалеко від 
залізничної станції. В її будинку посели-
лися німецький офіцер iз перекладачем 
та кілька солдатів. Стояли дуже люті 
морози. В одну із ночей хтось постукав 
у вікно. Марія Петрівна відкрила двері 
й побачила трьох поранених та обморо-
жених військовополонених радянських 
солдатів iз великої групи, яку напере-
додні пригнали на станцію для подаль-
шої відправки. У будівлі станції всі не 
змогли розміститися, і частині червоно-
армійців дозволили переночувати у міс-
цевих жителів. 
 Марія запитала дозволу в офіцера, і 
той погодився. Лютий мороз примирив 
усіх. Німецькі і радянські солдати спа-
ли поруч на підлозі на розстеленому сіні. 
Майже всю ніч вони через перекладача 
спілкувалися. Німецькі солдати про-
клинали війну і Гітлера. Лише офіцер 
мовчав. Червоноармійці говорили про 
те, що мусять воювати, боронити свою 
країну. Вранці радянські солдати подя-
кували й пішли.

 Ось ці два останні факти та загалом 
попередні свідчать про те, що війна не 
потрібна була рядовим солдатам. Зіткну-
лися інтереси двох диктаторів, які праг-
нули до світового панування: Гітлер до 
панування арійської раси, а Сталін до 
панування комуністичних ідей. А на 
полі бою опинилися звичайні люди, які 
хотіли просто жити, ростити дітей, а не 
вбивати один одного...
 На жаль, у мене відсутні факти гу-
манного ставлення воїнів радянської 
армії до німецького населення. Не тому, 
що їх не було, а тому, що їх ніхто мені не 
розповідав, та я і не ставив за мету, як за-
значалося, проводити історичне дослід-
ження з цього приводу. Думаю, це може 
бути окрема тема, зокрема й для дослід-
ників історії. ■

ЯК ЦЕ БУЛО 

Наодинці з ворогом 
Гуманізм на війні: між «своїми» і «чужими» в часи Другої світової нерідко 
виникали приязні стосунки

■

Німецькі й радянські солдати спали поруч на підлозі на 
розстеленому сіні. Майже всю ніч вони через перекладача 
спілкувалися.

Залишені на окупованих територіях мешканці мусили уживатися з ворогом.❙
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«Бурштинова мафія» 
безсмертна?
 25 травня, звітуючись у 
Верховній Раді і відповідаючи 
на запитання народного депу-
тата Василя Яніцького про те, 
як прокуратура може вплину-
ти на врегулювання бурштино-
вого питання і як просувається 
справа «бурштинової мафії», 
Юрій Луценко відповів, що гуч-
на «Справа бурштинової мафії» 
на чолі з колишнім першим за-
ступником обласного рівненсь-
кого прокурора вже передана 
до суду. «У цій справі прохо-
дить півтора десятка різних по-
садових осіб прокуратури, СБУ, 
МВС, але, наскільки говорять 
експерти, це змогло підірвати 
бурштинову мафію приблизно 
на дві третини. Подальші дії ра-
зом iз колегами із СБУ та МВС 
ми далі плануємо», — заявив 
Генеральний прокурор.
 Утім, як з’ясували жур-
налісти програми «Наші гро-
ші», перспективи підозрюва-
них отримати реальні судові 
терміни тануть на очах. Біль-
ше того — практично всі вони 
вже на свободі, внісши різні 
суми застави або підписавши зі 
слідством «угоду про співпра-
цю». Саме таку угоду уклав 1 
березня цього року екс-очіль-
ник Дубровицького РВ УМВС 
Сергій Родзін, якого підозрю-
вали у «кришуванні» бурштин-
ників спочатку в Дубровиці, а 
після того, як не пройшов пере-
атестацію, — в Кузнецовську, 
неофіційно. За десять днів по 
тому таку ж угоду уклав Мико-
ла Рабешко, який фігурував у 
прокурорських звітах як кримі-
нальний авторитет на прізвись-
ко «Ушатий» і якому інкримі-
нували створення злочинної ор-
ганізації (що «світило» позбав-
ленням волі на строк від 5 до 12 
років), порушення правил охо-
рони надр та давання хабара. 
Ще одному фігуранту справи 
— старшому інспектору Кузне-
цовського відділу поліції Ана-
толію Смолянцю у лютому було 
винесено вирок. Хоча інформа-
ція про те, яким він був, у Єди-
ному реєстрі судових рішень чо-
мусь відсутня, ходять чутки, що 
доблесний екс-очільник поліції 
отримав лише 3 роки умовно.
 До того, в лютому, випусти-
ли під заставу підполковника, 
старшого оперуповноваженого 

відділу контррозвідки УСБУ в 
Рівненській області Вадима Фе-
дорука, який значився одним 
із організаторів схеми, за якою 
під час обшуків та конфіскацій 
правоохоронці підмінювали у 
вилучених «речових доказах» 
якісний бурштин дрібним або 
підробкою, а вилучене продава-
ли «на бік». Голосіївський суд 
столиці  дозволив внести за ес-
беушника заставу 5,2 млн. грн. 
9,64 млн. грн. застави вимагав 
цей суд і за головного організа-
тора схеми — заступника про-
курора Рівненської області Ан-
дрія Боровика, чиє затриман-
ня пройшло по всіх каналах як 
найбільша «перемога». Однак 
не так давно суд раптом пере-
кваліфікував статтю, зменшив-
ши суму застави до… мільйона 
гривень, і тиждень тому Ана-
толій Боровик так само зали-
шив на дорогому позашляхови-
ку стіни Лук’янівського СІЗО. 
Ще менше довелося сплатити 
за свободу одіозному екс-очіль-
нику Сарненської прокурату-
ри Рівненської області Вадиму 
Топольському — сума застави 
склала 600 тисяч гривень.

Влада сили проти сили влади
 А тим часом на Поліссі з на-
станням весни знову на повну 
силу розгорнувся незаконний 
видобуток «сонячного каме-
ня». Можливо, не в таких мас-
штабах, як у 2015-му, але все ж 
щодня екології завдається не-

поправних збитків. Нелегаль-
ні старателі добралися вже й до 
улюблених рекреаційних зон 
поліщуків — мотопомпи були 
виявлені в безпосередній близь-
кості від перлини Полісся, Біло-
го озера на Володимиреччині. 
 Не менш шокуючими ста-
ли факти, оприлюднені не так 
давно рівненською журналіст-
кою Інною Білецькою. У тому 
ж Володимирецькому районі 
вона зняла біля села Ромейки 
відео, де видно, що «марсіансь-
кими кратерами» всіяна зем-
ля в безпосередній близькості 
до лінії високовольтних елек-

тропередач, які ведуть від Рів-
ненської АЕС до Києва. І хоча 
голова Володимирецької рай-
держадміністрації Володимир 
Хоружий запевнив, що вони 
оперативно відреагували на 
цю інформацію і максимально 
укріпили піском підмиті елек-
троопори, проблеми це не ви-
рішує. Бо де гарантія, що не-
легальні копачі завтра знову 
не вийдуть на поле під високо-
вольтну лінію?
 Найгірше, що у ситуації, 
коли держава не запропонувала 
старателям чітких і зрозумілих 
правил гри, вони самі почина-
ють встановлювати ці правила. І, 
якщо раніше, отримавши інфор-
мацію про наближення поліцей-
ського патруля, старателі просто 
тікали з місця подій, то тепер по-
частішали випадки спротиву. 
 Один з останніх — інцидент, 
який трапився днями біля села 
Великий Черемель Дубровиць-
кого району. Коли патруль-
ний наряд поліції біля 4-ї ран-
ку в лісі виявив дві працюючі 
мотопомпи і близько сотні лю-
дей навколо, старателі поча-
ли чинити опір. Вони не лише 
не дали конфіскувати помпи та 
видобутий бурштин, а й пова-
лили на дорогу дерево, щоб за-

вадити руху поліцейських, пе-
ревернули їхній автомобіль і 
накинулися на правоохорон-
ців. У результаті троє поліцей-
ських та двоє жителів сусідніх 
сіл потрапили до лікарні з трав-
мами різного роду. «У поліцей-
ських були численні садна, в од-
ного виявився забій плеча, в ін-
шого — забій ноги, а в третьо-
го була розсічена голова. Коли 
спитав, що сталося, сказав, що 
якийсь дядько кинувся на нього 
з якимось поліном», — розповів 
«УМ» лікар Дубровицької ЦРЛ 
Олег Слободзян.
 Винуватих в інциденті досі 

не знайшли. Місцеві ка-
жуть, що старателі були 
приїжджими, з сусідньо-

го, Рокитнівського, райо-
ну. Принаймні двоє пос-
траждалих у сутичці з 

поліцією цивільних виявилися 
жителями сіл Вежиця та Старе 
Село. «Там давно вже своя рес-
публіка, вони нікому не підпо-
рядковуються і нікого не слуха-
ють. Поліція просто боїться туди 
їздити, бо можуть і покалічити», 
— кажуть там. 
 Хоча, за бажання, вирахува-
ти старателів можна елементар-
но. Вони і самі не криються, ре-
гулярно виставляючи свої фото 
у соцмережах у групі «Клон-
дайк». Одні з найпопулярніших 
— фото із видобутими велики-
ми шматками бурштину, де-
які вагою більше 2 кілограмів. 
Часто — задокументовані (чи не 
для слідства?) процеси роботи з 
усіма учасниками. Але, зважа-
ючи на все вищесказане, є ве-
ликий сумнів, що хтось буде це 
робити. Бо складається вражен-
ня, що найбільше турбує нашу 
владу питання не припинення 
нелегального видобутку бурш-
тину, а монополізація усіх по-
токів. Які досі течуть не в дер-
жавну кишеню. 

Чи врятує ситуацію Кабмін?
 Ще один із варіантів та-
кої монополізації останнім ча-
сом активно просуває Кабінет 
Міністрів. Ще в листопаді мину-
лого року він затвердив Пілотний 
проект iз рекультивації земель 
лісогосподарського призначен-
ня, порушених внаслідок неза-
конного видобування бурштину. 
Цим проектом двом державним 
підприємствам — «Бурштин Ук-
раїни» та «ДАК Українські полі-
метали» — дається право видобу-
вати бурштин на вже порушених 
нелегальними старателями зем-
лях і залучати до цього місцевих 
жителів.
 Передбачається, що під конт-
ролем держави на пошкоджених 
ділянках лісу буде здійснено ви-
добуток решток бурштину, піс-
ля чого буде проведено комплекс 
робіт із рекультивації цих діля-
нок лісу. Планується, що істотна 
частка коштів від видобутку бур-
штину залишиться в регіонах, у 
розпорядженні місцевих рад, а 
підряди на розвідку, видобуток, 
переробку бурштину одержать 

місцеві громади і компанії, за-
реєстровані на цих територіях. 
 Одразу ж після зриву голо-
сування за законопроект «Про 
видобування і реалізацію бур-
штину» в Києві відбулася пре-
зентація цього проекту за учас-
тю очільників трьох «буршти-
нових» областей — Рівненської, 
Житомирської та Волинської. 
Нині тривають роз’яснення на 
місцях. 
 Зрештою, багато хто спри-
ймає цю ініціативу з осторо-
гою — чи то бояться перейти до-
рогу «бурштиновій мафії», чи 
то взагалі не вірять у держав-
ні ініціативи з цього питання. 
Не так давно жителі сіл Єльне 
та смт Томашгород Рокитнівсь-
кого району навіть їздили піке-
тувати Рівненську облдержад-
міністрацію, протестуючи про-
ти розробки їхніх паїв, про що 
представники «ДАК Українсь-
кі поліметали» в обхід громади 
уклали відповідну інвестицій-
ну угоду із райдержадміністра-
цією. Йдеться  про територію 
у майже 1,5 тисячі гектарів на 
землях села Єльне у Рокитнівсь-
кому районі.
 Умови угоди не задовольни-
ли місцевих. За нею «Українсь-
кі поліметали» ще впродовж 
п’яти років проводитимуть роз-
відку покладів. Підприємство 
зобов’язується рекультивува-
ти землі, пропонуючи громаді 
3% від надходжень. «Місце-
ве самоврядування та громада 
проти видобутку бурштину. У 
зв’язку з тим, що в нас болотна 
місцевість, і в подальшому ви-
добуток неможливий. Це буде 
екологічна катастрофа. І якщо 
взяти рекультивацію, це буде та 
сама меліорація. Ми вже стіль-
ки земель зруйнували. І наша 
позиція — не надавати землі ви-
добуток бурштину. Це землі за-
казника та лісового ресурсу», — 
заявив на засіданні екологічної 
комісії Рівненської облради го-
лова Томашгородської селищної 
ради Володимир Яцкевич. 
 Так само «зі скрипом» про-
суваються справи із впровад-
женням урядової ініціативи і в 
інших місцях. А тим часом не-
легальний промисел на Поліссі 
триває. Схоже, така ситуація за-
довольняє багатьох. ■
 Про бурштинову версію ха-
бара для депутатів читайте 
на 7 стор.

БЕЗМІР

«Мити — не переставати»
Доки влада намагається врегулювати ситуацію з бурштином силовими 
методами, копачі починають застосовувати силу проти влади
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Рік тому, 4 липня, новопризначений Генеральний прокурор Юрій 
Луценко на всю Україну оголосив війну «бурштиновій мафії». Саме 
тоді розпочалася масштабна спецоперація «Бурштин», у ході якої 
було проведено 123 обшуки, задіяно 300 правоохоронців, вилу-
чено 160 тисяч доларів і кілька автоматів Калашникова, затри-
мано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика 
та ще кількох людей в області, відомих своєю причетністю до 
нелегального обiгу бурштину, на затримання прилітали військові 
вертольоти. Про успіхи в боротьбі з «бурштиновою мафією» осо-
бисто звітували і Генпрокурор Юрій Луценко, і глава СБУ Василь 
Грицак, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який виставив на 
«Фейсбук» традиційний фотозвіт. На «бурштинові території» були 
введені війська Нацгвардії, і країна завмерла в передчутті, що пи-
тання, на вирішення якого Президент Порошенко ще у 2015 році 
давав два тижні, нарешті буде врегульовано.
Утім дива не сталося. Більше того, 7 лютого Верховна Рада оста-
точно провалила очікуваний більше двох років законопроект «Про 
реалізацію та видобуток бурштину», і тепер єдиний варіант закон-
ного врегулювання — з осені починати все спочатку із сподіван-
ням, що процес знову не затягуватиметься до безкінечності. А тим 
часом у поліських районах бурштиновий промисел процвітає. Як 
тут ходить приказка — «мити — не переставати».

■

«У Януковича був золотий батон, 
а в мене — бурштиновий».

❙
❙

Якщо не працюють закони, поліція стає безпорадною 
перед силою натовпу.

❙
❙

Складається враження, що найбільше турбує нашу 
владу питання не припинення нелегального видобутку 
бурштину, а монополізація усіх потоків.
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«Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. 
Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені».

Борислав Розенблат
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Свідчення 
он-лайн 
Верховна Рада хоче 
запровадити електронні 
суди 
Іван БОЙКО

 Верховна Рада ухвалила за осно-
ву законопроект «Про внесення змін 
до Господарського процесуального ко-
дексу України, Цивільного процесу-
ального кодексу України, Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів».
 Законопроект, зокрема, запровад-
жує інститут електронного суду, а та-
кож низку інших новел.
 Зокрема, йдеться про дотриман-
ня розумних строків розгляду справ, 
процесуальну економію та зменшен-
ня навантаження на суди — все це 
має бути досягнуто за рахунок спро-
щення процедури та прискорення 
розгляду нескладних та менш знач-
них справ, а в передбачених зако-
ном випадках — розгляду справи без 
виклику сторін. 
 У таких справах строк розгляду 
становить не більше 60 днів iз дня від-
криття провадження у справі.
 Учасникам справи забезпечується 
можливість брати участь у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції, 
не залишаючи свого житлового або ро-
бочого приміщення, а для свідків, ек-
спертів — у приміщенні іншого суду. 
Право учасників справи звертатися до 
суду «в паперовій формі» залишиться 
у них і після впровадження «електрон-
ного суду». ■

■

НОВИНИ ПЛЮС
Автомат з АТО не бажаєте? 
 Слідчі Київської міської прокуратури №5 
спільно з поліцією Оболонського району сто-
лиці затримали групу торгівців зброєю — двох 
чоловіків і жінку. Ділки займалися нелегальним 
збутом вогнепальної зброї та бойових припасів, 
привезених із зони АТО.
 «Під час оперативних заходів було за-
документовано факт збуту автомата АК-74 
з глушником за 1500 доларів США та пісто-
лета ПСМ за 900 доларів США. Крім того, у 
ході огляду автомобіля фігурантів вилучено: 
1 пістолет, 1 глушник, 267 набоїв та 1 грана-
та із запалом», йдеться в повідомленні сто-
личної прокуратури.

Інтим із головою СБУ
 Народний депутат, екс-командир добро-
вольчого батальйону «Айдар» Сергій Мельни-
чук заявив, що голова Служби безпеки Украї-
ни Василь Грицак під час телефонної розмови 
погрожував йому сексуальним насиллям за пі-
кет під адміністрацією Президента.  
 Протести «Айдару» на Банковій розпочали-
ся, бо керівників добробату СБУ обвинувачує у 
створенні терористичної організації. Під час ак-
ції сталася штовханина та сутички, коли протес-
тувальники намагалися встановити намет. 

Кати з «руского міра»
 Генпрокуратура України зафіксувала та 
розслідує 134 страти українських військових 
та мирних громадян, вчинені на окупованому 
Донбасі проросійськими бойовиками та росій-
ськими окупантами.  
 На цей час у досудовому розслідуванні допи-
тано як потерпілих понад 900 осіб, які безпосе-
редньо утримувалися у полоні та зазнали тортур, 
катування i нелюдського поводження з ними з 
боку представників терористичних організацій.
 Факти масових убивств зафіксовані у містах 
Слов’янськ, Горлівка, Макіївка та в районі Іло-
вайська. ■

■

Бурштин чи провокація 
 Утім детективи НАБУ дотримують-
ся іншої точки зору. Адже їм зрозуміло, 
що поважна особа не буде підставлятися 
на «гарячому», за «липкими» грошами 
завжди зручніше послати підлеглого — 
хоч помічника, хоч бодігарда. 
 Нардеп Розенблат усе заперечує в ко-
ментарях вітчизняним ЗМІ: «Хочу сам 
зрозуміти, що відбувається. Все відбу-
валося за моєю спиною. Звинувачують у 
тому, що мій охоронець отримав 200 ти-
сяч доларів. Йому всунули якусь сумку 
і сказали, що це передається мені. Потім 
було НАБУ».
  Пан Розенблат наполягає, що «це 
провокація влади, яка планувалася дав-
но».
  І додає: «Будемо чекати, коли розбе-
руться, і діяти в рамках законодавства. 
Всім злостивцям хочу повідомити, що за 
депутатський мандат не тримаюся і вірю 
в те, що справедливість восторжествує. 
До речі, мене НАБУ не допитувало».

 Тоді як, за неофіційною інформа-
цією НАБУ, яка потрапила у вітчизняні 
ЗМІ від джерел, хабар у розмірі 200 ти-
сяч доларів депутат нібито отримав за 
вирішення питання з ліцензування ви-
добутку бурштину. До того ж передані 
охоронцю Розенблата гроші признача-
лися не лише йому, а й ще одному де-
путату Верховної Ради. Йдеться нібито 
про Максима Полякова з фракції «На-
родний фронт».

«Підкиньте сумку й мені»
  Інший депутат від БПП Сергій Ле-
щенко повідомив у соцмережах, що, за 
даними слідства, які йому відомі, депу-
тат Розенблат мав допомогти підприєм-
цю вирішити питання з отриманням лі-
цензії на видобуток бурштину, а також 
просувати зміни до законодавства. 
  «НАБУ давно вело Розенблата, а 
подібний «контакт» iз підприємцем був 
не вперше. Сам Розенблат сказав, що 
гроші його охоронцю... «підкинули». В 

інтернеті вже складають списки охочих, 
щоб їм також «підкинули» 200 тисяч до-
ларів або навіть меншу суму», — напи-
сав депутат Лещенко у «Фейсбуцi».
 Народний депутат також стверджує, 
що, за його інформацією, НАБУ вже го-
тує подання до Верховної Ради на поз-
бавлення Борислава Розенблата депу-
татської недоторканності.
 «Парламент України залишається 
біржею, де голоси людей розмінюють 
на валізи грошей. І так буде доти, доки 
не прийде президент iз політичною во-
лею боротися з корупцією, а не кришу-
вати потоки. І поки ми не поміняємо ви-
борчі правила в країні. У середу готує-
мо вуличну акцію під Радою з вимогою 
зміни закону про вибори», — констатує 
Сергій Лещенко.

Політична вендета 
 Уже наступного дня після затриман-
ня бодігарда — у вівторок пан Розенблат 
повідомив, що у всіх його помічників 
проходять обшуки. І додав, що ситуація 
з затриманням його охоронця (який та-
кож виявився оформленим помічником 
депутата) є помстою за спроби легаліза-
ції видобутку бурштину.
 «Помста тих людей, з якими ми вже 
2,5 року боремося через незаконний ви-
добуток. Хто слідкував, усе розуміє. 
Приємно, що реальну ситуацію ро-
зуміють навіть мої політичні опоненти. 
Я продовжую наполягати на тому, що це 
провокація, яка направлена на те, щоби 
знівелювати результати моєї діяльності 
у сфері легалізації бурштину», — наго-
лошує Розенблат.
  Депутат нагадує, що був автором за-
конопроекту №1351-1, який Рада прова-
лила. 
  «Після провалу проекту закону 
№1351-1 я, як і обіцяв, подав новий за-
конопроект. Тоді ж мені натякнули, що 
не варто бути таким настирним. Зок-
рема, почалися погрози», — викладає 
свою версію народний обранець. 
 Нардеп також наголошує, що ін-
формація про хабар у 200 тисяч доларів 
йому за рішення ліцензування з видо-
бутку бурштину є помилковою, оскіль-
ки він не має впливу для вирішення цьо-
го питання.
 «Після того як я відкрито заявив, 
що чиновники з Держгеонадр «розбаза-
рюють» бурштиноносні землі, на мене 
пішла дуже сильна інформаційна атака. 
Очевидно, що були залучені всі засоби 
впливу, написані заяви в НАБУ, на які, 
власне, бюро і відреагувало», — виправ-
довується далі Розенблат.
  Щодо ролі депутата Полякова, якому 
він нібито мав передати гроші, то цю ін-
формацію він узагалі вважає нонсенсом. 
«У мене з ним немає жодних стосунків 
поза Радою», — стверджує Розенблат.
  За його словами, його охоронець, 
який має бойовий досвід в АТО, досі за-
триманий. Депутат додає, що попри пог-
рози СБУ так і не надала йому охорону. 
  «Зі мною була тільки ця людина. Це 
справжній воїн. Я зроблю все можливе, 
щоб розібратися в ситуації», — обіцяє 
він. ■

ГУЧНА СПРАВА

Бодігард на 
200 тисяч доларів 
Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата 
Борислава Розенблата під час отримання хабара

■

Борислав Розенблат (ліворуч) вважає затримання свого охоронця провокацією влади. ❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Банда з шести осіб упер-
ше «засвітилася» півроку 
тому через свою неймовірну 
жорстокість. «Напередодні 
Різдва невідомі озброєні чо-
ловіки ввірвалися до будин-
ку харків’янина, — повідо-
мив виконуючий обов’язки 
заступника начальника Уп-
равління карного розшуку 
області Олександр Глущенко. 
— Вони пов’язали потерпілих 
і почали катувати просто на 
очах у їхньої 10-рiчної донь-
ки. Принижували зловмис-
ники й саму дівчинку. Після 
того як батьки таки повідо-
мили, де зберігають коштов-
ності, нападники зникли з на-

грабованим майном». 
 За час, поки тривав роз-
шук грабіжників, вони 
 встигли скоїти не один злочин 
у різних куточках країни, але 
днями всі шестеро таки пот-
рапили за ґрати. Добре під-
готовлену спецоперацію ус-

пішно провели працівники 
Управління карного розшу-
ку і Холодногірського відділу 
поліції, а також спецпризна-
ченці харківського «КОРДу» 
під процесуальним супрово-
дом фахівців обласної проку-
ратури. Під час арешту в за-

триманих вилучили два піс-
толети з глушниками, гроші 
та награбовані коштовності. 
Наймолодшому з бандитів — 
22 роки, найстаршому — 47.
 Як повідомив Олександр 
Глущенко, очолював банду 
42-річний уродженець До-
неччини, який у 1996 році 
вже потрапляв до в’язниці за 
вбивство двох міліціонерів. 
Утім, вийшовши на волю 
після 15-річного терміну, він 
зібрав під своїм началом гру-
пу чоловіків «із судимістю» 
й узявся за старе. Наразі про-
ти них відкрито кримінальне 
провадження за статтею «роз-
бій». Якщо вину підозрюва-
них буде доведено, їм світить 
термін від 8 до 15 років. ■

ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ

Останні «гастролі»
Харківські правоохоронці затримали 
групу бандитів, які займалися грабежем 
i розбоєм по всій Україні

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

Чи може пересічний бодігард народного депутата вільно розпоряджатися сотнями 
тисяч доларів? Депутат від Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат вважає, 
що подібне може статися лише у випадку провокації проти охоронюваної бодігар-
дом особи. Тим більше що саме його охоронця затримали позавчора в столичному 
ресторані «Три виделки» під час отримання хабара на кругленьку суму — 200 тисяч 
доларів США.
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Дорога, проторена 
Сковородою    
 Що визначає життєвий 
шлях людини, коли вона від-
значає свій ювілей, тим біль-
ше сімдесятирічний? Посада, 
сім’я, рахунок у банку, колек-
ція раритетів, слава, суспільне 
визнання чи щось інше? Швид-
ше за все, визначальними є ре-
зультати її діяльності, те, що 
вона досягла і зробила. «По ді-
лам пізнаєте їх», — говорить 
Христос в Євангелії. Історич-
ні джерела розповідають, що 
в епоху античності в одному з 
полісів Давньої Греції було ого-
лошено конкурс на будівниц-
тво храму. Серед низки претен-
дентів було вибрано двох най-
здібнiших архітекторів. Один 
iз них, виступаючи перед гро-
мадянами полісу, довго розпові-
дав про висоту і велич храму, 
скільки колон і статуй, скіль-
ки барельєфів його прикраша-
тиме, як він буде оздоблений, 
яким буде зручним для прине-
сення жертв і для поклоніння 
богам. Кола настала черга дру-
гого архітектора викласти свій 
план будівництва, він сказав 
лише кілька слів: «Те, що ска-
зала ця людина, я зроблю». І 
був вибраний саме він, який, 
зрештою, і створив прекрасний 
храм. Отже, повірили не сло-
вам, а ділам.
 Кожний iз нас мріє побуду-
вати свій храм у своєму жит-
ті, розуміючи під ним своє: 
кар’єру, забезпечене життя, ви-
соку посаду, соціальний чи ма-
теріальний статус тощо. Але не 
кожен усвідомлює, скільки пра-
ці, яку силу волі, бажання, що 
складають у сукупності енергію 
діяльності, потрібно виробити й 
сконцентрувати в собі, щоб ре-
алізувати плани, мрії, досягти 
поставленої мети. І головне — 
потрібно хотіти бути, а не прос-
то існувати.
 Для досягнення цього пот-
рібно налаштувати себе на по-
стійну роботу. Людина реалі-
зує себе насамперед у праці та 
діяльності. Тільки діяльність є 
необхідною, говорив видатний 
представник німецької класич-
ної філософії Й. Г. Фіхте. Оче-
видно, саме цю настанову інтуї-
тивно з дитинства засвоїв нині 
професор, академік, президент, 
лауреат, міністр, політик Ва-
силь Григорович Кремень, ви-
бираючи професію й вибудову-
ючи плани свого життя. Праг-
нення діяльності в дитячі роки 
означало в першу чергу вчити-
ся. Для хлопчика в сільській 
місцевості в післявоєнній Ук-
раїні це означало в будь-яку по-
году — дощ і сніг, холод і спеку, 
по ґрунтовій дорозі, в чоботах, 
пошитих односельчанином, у 
простому одязі сім кілометрів 
йти до школи. Ця дорога, свого 
часу проторена Григорієм Ско-
вородою, який iшов у молодос-
ті вчитися до Києво-Могилянсь-
кої академії, після закінчення 
школи привела юного Василя 
Кременя в Київський держав-
ний університет ім. Т. Г. Шев-
ченка (так він тоді називався), 
на перший курс філософського 
факультету.

 Навчання — це не лише 
копітка постійна праця, а й ба-
жання знати все більше і все 
глибше, це інтерес до знання та 
його проблем, до розкриття таїн 
світу. В цілому навчання — не 
просто праця, а праця діяльна, 
творча, яка передбачає влас-
ну самодисциплінованість, са-
моконтроль, напругу всіх сил. 
Ці якості особливо потрібні 
для одержання знань iз філосо-
фії, яку вивчав студент Василь 
Кремень. Специфіка філософії 
в тому, що вона формує не лише 
культуру мислення, а й логіку 
самоорганізації. Поєднана з 
прагненням до діяльності, ця 
якість означає також екстрапо-
ляцію своїх умінь і здібностей 
на організацію діяльності ін-
ших. 
 Молодий Василь Кремень ор-
ганічно поєднав у собі як знання 
філософських принципів, куль-
туру раціонального мислення, 
так і організаторські здібності. 
Товариші та колеги по навчан-
ню відразу визначили в ньому 
лідера. Цю рису помітило та-
кож керівництво факультету й 
університету i залучило його до 
активної громадської роботи. 
Так студент Василь Кремень, 
осягаючи основи філософської 
науки, формувався як організа-
тор, керівник і, найголовніше, 
особистість.
 Діяльна натура завжди ре-
алізує себе у творчості. А твор-
чість — це не тільки поезія, му-
зика, живопис, а й продуктив-
не впровадження актуальних 
ідей у конкретну політику, еко-
номіку, освіту, культуру тощо. 
На першому етапі життя Ва-
силь Кремень проявив свій та-
лант творця на будівництві но-
вих корпусів Київського уні-
верситету, яке розпочалося на-
прикінці 60-х років у районі 
ВДНГ. На п’ятому курсі нав-
чання він очолив штаб студент-
ського будівельного загону, 
який допомагав зводити робіт-
никам цей грандіозний проект. 
Саме там автор цих рядків поз-
найомився з командиром Васи-
лем Кременем — чітким, зібра-
ним, конструктивним, який 
усе пам’ятав, усе розумів, усе 
знав, що так важливо для коор-
динації дій систем, підсистем і 
людей на великому будівниц-
тві. Сьогодні ми можемо бачи-
ти прекрасно облаштоване сту-
дентське містечко — з навчаль-
ними корпусами, гуртожит-
ками, газонами, доріжками, 
інфраструктурою побуту, все в 
зелені скверів і цвітінні каш-
танів. Бiля витоків цієї есте-
тично-раціональної привабли-
вості стояв організаторський 
талант Василя Кременя. Це був 
побудований ним перший храм 
— храм науки. Окрім будівниц-
тва нових корпусів університе-
ту, Василь Кремень п’ять разів 
виїздив на будови — в Угорщи-
ну, двічі — в Кустанайську об-
ласть, на Колиму та Чукотку.

Фiлософiя освiти
 У подальшому — в аспіран-
турі, до і після захисту кан-
дидатської дисертації, творчі 
здібності, знання, вміння і та-

лант менеджера Василя Креме-
ня стали потрібні товаришам по 
курсу, факультету, університе-
ту, суспільству в цілому. Саме 
тому його задіяли до керівниц-
тва наукою та освітою у най-
вищих органах державної вла-
ди того періоду. Що цілком за-
кономірно, оскільки молодий 
учений бачив своє покликання 
в служінні рідній країні, сус-
пільству, своєму народу. Як ві-
домо, сутність людини найпов-
нiше проявляється в діяльності, 
спрямованій насамперед на бла-
го Батьківщини. Саме ця риса, 
сформована з дитинства, зро-
била Василя Кременя постійно 
потрібним людям, Україні.
 Як філософ, Василь Григо-
рович Кремень знав (і знає), 
що любов до мудрості — лю-
бов взаємна. Любов до людей — 
alter ego любові до своєї справи 
— філософії, яка є серцем всієї 
гуманістики, всієї гуманітар-
ної сфери життя людства. Лю-
бити Софію — Мудрість — мож-
на тоді, коли вона любить тебе. 
Так само і в житті: тільки тоді 
ти заслуговуєш поваги, коли 
поважаєш інших. А це не кож-
ному вдається, і тому так не лег-
ко в житті досягати успіху. Ба-
гатьом видається, що це зале-
жить від зовнішніх обставин — 
зв’язків, «телефонного права», 
кумiвства тощо. Але, як пока-
зує історичний досвід і досвід 
життєвого шляху багатьох ви-
датних людей, успіх — це не 
завжди твої знання, професій-
ність, таланти — це також пова-
га і любов до людей. Тільки за-
вдяки цьому можна зробити ба-
гато, досягти певного соціаль-
ного статусу, заслужити шану. 
Про що свідчать здобутки Ва-
силя Григоровича, яких більш 
ніж достатньо.
 Один iз найголовніших — 
це продуктивна діяльність на 

розширення гуманітарної сфе-
ри соціально-культурного жит-
тя, насамперед освіти. Гуманіс-
тика — це не тільки філософсь-
ке, етичне або художнє пізнан-
ня. В назві філософії лежить 
поняття філії — любові до муд-
рості, любові до слова. Мудрість 
і слово є способом розуміння 
життя, людей, себе, що пос-
тає тією ниткою Аріадни, яка 
може провести через будь-які 
соціальні, політичні, методо-
логічні лабіринти. Сьогодні, в 
ситуації колосального розвит-
ку комп’ютерних мереж, то-
тального поширення інформа-
ційних технологій, у резуль-
таті чого весь світ, за виразом 
М. Кастельса, став «інформа-
ціональним», для гуманісти-
ки, здавалося б, залишається 
надзвичайно мало місця. Гу-
манітарні науки вивчають усі 
області культурної діяльності, 
але самі залишаються пасивни-
ми. Сьогодні «бути» означає не 
«знати», а «бути в мережі».
 Однак діяльна натура філо-
софа Василя Кременя не дозво-
ляла йому займати тільки спог-
лядальну позицію. З його точ-
ки зору, гуманітарна складова 
є надзвичайно сильною і най-
важливiшою через свою приваб-
ливiсть, дотичнiсть до глибин 
суспільного буття, досягнень  
цивілізації. Вона належить до 
тих сфер, які здійснюють най-
більший вплив на людське жит-
тя, з самого початку несе в собі 
певні гуманітарні смисли: філо-
софські, етичні, естетичні, пе-
дагогічні, психологічні. При-
клад — «Фейсбук», який де-
монструє зрощення, синтез со-
ціології, психології, технології, 
що в результаті веде до розши-
рення культурної, моральної, 
політичної комунікації та од-
ночасно творення нового вимі-
ру глобального світу.

 Займаючи понад п’ять років 
посаду міністра освіти і науки 
незалежної України, Василь 
Григорович враховував реаль-
ність інформаційного світу, 
його вплив на свідомість людей, 
особливо молодого покоління. 
Тому лейтмотивом його діяль-
ності на цій посаді було розши-
рення гуманітарної сфери. В її 
контексті було проведено низ-
ку кардинальних реформ, які 
ствердили інноваційний век-
тор розвитку української освіти 
й максимально наблизили її до 
європейських стандартів. Виз-
начальним фактором у створен-
ні нової концепції вітчизняної 
освіти, яку здійснив міністр Ва-
силь Кремень, стало конструк-
тивне мислення як результат 
поєднання знання філософії 
та досвіду творчої діяльності. 
Здатність до логіко-філософсь-
кого аналізу дозволила створи-
ти перспективу нового бачення 
освітнього процессу: педагогіч-
на теорія не просто досліджує, а 
й проектує свій предмет, подіб-
но до того, як теоретичні мані-
фести формулювали політичні, 
економічні, культурні напря-
ми, починаючи від епохи кла-
сики до сучасності. Йдеться про 
новий статус української освіти 
у вимірах гуманістики — статус 
філософії освіти. Вона спрямо-
вує на творчу взаємодію учня й 
учителя в педагогічному про-
цесі, що знайшло інституційне 
закріплення в університетсь-
ких i шкільних програмах, на 
гуманітарних кафедрах країни. 
Це був другий храм, побудова-
ний тепер уже міністром Васи-
лем Кременем.

«Ти — це те, що ти зробив»
 Життя, як відомо, різнопла-
нове, в ньому багато перепон, 
звабливих спокус, які можуть 
збити з правильного шляху: су-
перечностей, у яких нелегко по-
бачити й визначити, що є добро 
і що — зло. Вийти з цього не-
легкого лабіринту може насам-
перед людина мисляча, знаюча, 
якій доступна одна з найваж-
ливіших якостей — розумін-
ня — життя, світу, людини. Це 
характерно для вченого, яким 
постає перед нами Василь Кре-
мень у своїй наступній іпостасі, 
реалізуючи свої плани діяти на 
благо свого народу шляхом роз-
витку науки філософії. 
 Враховуючи ствердження 
нової соціокультурної реаль-
ності, Василь Григорович як 
учений започатковує і вводить 
у практику науки та освіти кон-
цепцію «людиноцентризму». За 
своїм змістом це зовсім нове ро-
зуміння людини в умовах дина-
міки всіх сфер соціального бут-
тя. Філософія людиноцентриз-
му робить людину творцем тих 
світів її життя, які вона вивчає, 
й одночасно перебудовує, пере-
кодовує, тим самим ускладню-
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ючи їх у процесі такого вивчен-
ня. Співвідношення дослідниць-
кого та творчого все більше змі-
нюється на користь творчості, 
яка повинна мати конкретний 
результат. Філософія людино-
центризму є проективною, про-
дуктивною філософією, шля-
хом якої створюють нові форми 
культури і освіти, нові форми 
педагогічних практик, у тому 
числі на основі їх аналізу. Про 
це свідчить оригінальна моно-
графія «Синергетика в освіті: 
контекст людиноцентризму», у 
якій розроблено програму впро-
вадження новітніх методологій 
наукового пізнання до практи-
ки навчального процесу.
 У руслі філософії людино-
центризму профессор і вчений 
Василь Кремень концептуалі-
зує фактично нову для вітчиз-
няної гуманітарної науки дис-
ципліну — філософію освіти. 
Вона презентує в першу чер-
гу креативне або конструктив-
не мислення, яке поряд iз фено-
меном освіти — і завдяки йому 
— виявляє множину смислів у 
навчальному матеріалі, які пот-
рібно «розшифрувати» й усвідо-
мити. А також по-новому виз-
начити взаємодію учня та вчи-
теля. Учень стає не об’єктом, а 
партнером учителя в навчаль-
ному процесі. Якщо педагог лю-
бить дітей, він прагне не просто 
їх навчити, а й відкрити в них 
зародки обдарованості, талан-
ту, здібностей. Тим самим кон-
цептуалізується новий напрям в 
освітньому просторі України — 
дитиноцентризм. Що цілком за-
кономірно: якщо Василя Григо-
ровича хвилює доля вітчизняної 
освіти, він не може не замислю-
ватися й переживати про мож-
ливості її трансформації в нових 
моделях і концепціях.
 Продуктивність концепції 
дитиноцентризму полягає в її 
зверненні в майбутнє. Якими 
ми навчимо і виховаємо сьогод-
нішніх дітей, таким буде наше 
завтра.
 Діапазон гуманітарних до-
сліджень ученого Василя Кре-
меня надзвичайно широкий. 
Акцент на філософії як основi 
дослідження освітньої діяль-
ності показав, що вона органі-
зує не лише інтелектуальне, а й 
емоційне, практичне життя лю-
дини. Філософські ідеї й вибу-
довані на них дії, спрямовані на 
світ культури в цілому, на жит-
тя як таке, надають конструк-
тивну спрямованість освіті. У 
творах Василя Кременя вирі-
шуються можливості синтезу 
філософії та новітніх техноло-
гій, здатних змінювати (і зміню-
ють) корінні умови людського 
буття. Водночас учений аналі-
зує, наскільки спроможні про-
позиції щодо практичного вирі-
шення основних життєвих, тоб-

то філософських екзистенційних 
питань. Першість серед яких на-
лежить гамлетівському «бути чи 
не бути» людині і світу.
 Розгляд освіти в контексті фі-
лософії дозволив академіку, пре-
зиденту Національної академії 
педагогічних наук України Васи-
лю Кременю розкрити динаміку 
навчальних процесів, які вийшли 
за межі ідентичностей минулої 
епохи — гендерних, релігійних, 
соціальних, професійних, віко-
вих, і сформулювати концепцію 
національної освіти, з урахуван-
ням кращих досягнень і моделей 
європейського досвіду. Це третій 
храм, побудований Василем Кре-
менем.
 Розуміння змісту національ-
ної освіти визначається знання-
ми, якими повинні оволодіва-
ти школярі, студенти, всі, хто 
вчиться. Виходячи з цього, Ва-
силь Григорович iз позицій су-
часних підходів розробляє й ви-
дає десятки підручників iз філо-
софії, педагогіки, філософії осві-
ти. Під його редакцією виходять 
навчальні посібники, енцикло-
педії, десятки монографічних 
досліджень, зокрема з таких ак-
туальних проблем, як інновація, 
еліта, творчість, сучасне мислен-
ня в педагогіці тощо. До цього 
потрібно додати монографії, ви-
дані в країнах Євросоюзу, сотні 
статей у наукових часописах. Ре-
гулярні виступи в засобах масової 
інформації, на радіо та телебачен-
ні заслужено зробили його одним 
із найвідомiших і найпопулярнi-
ших особистостей в Україні.
 Його життя — не ординарне 
пасивне очікування благ від сус-
пільства чи держави. Він — тво-
рець цього життя, шлях якого 
сповнений боротьбою, напружен-
ням та інтелектуальною сміливiс-
тю. І не життя власного, а життя 
українського. Які б не були спо-
куси для кар’єри та матеріального 
блага, пропоновані Василю Григо-
ровичу, він завжди ставив на пер-
ще місце Україну, в якій народив-
ся, на добробут і велич її духовної 
культури працював, творив, діяв. 
Для нього, як і для кращих пред-
ставників української інтеліген-
ції, найвищими цінностями були 
не посади й матеріальні перева-
ги, а цінність Батьківщини, яка 
містила в собі все — дух, свобо-
ду, душу національної культури, 
силу рідної землі, моральні на-
станови матері. Те, без чого жит-
тя втрачає сенс.
 Відчування серцем краси 
своєї Вітчизни, кращої якої не-
має, є наснагою Василя Григоро-
вича в плідній діяльності та пов-
сякденній праці на її благо, на 
піднесення її авторитету на між-
народній арені. Розуміння дано-
го завдання концептуалізувало-
ся у низцi фундаментальних на-
укових робіт. Серед них — «Ук-
раїна: проблеми «Філософія 
національної ідеї. Людина. Ос-
віта. Соціум», яка увійшла в зо-
лотий фонд вітчизняного осмис-
лення історії та перспектив Ук-
раїни в процесі подальшого пос-
тупу по шляху цивілізаційного 
прогресу.
 Ти — це те, що ти зробив. 
Усім відомо, що в житті потріб-
но побудувати дім, виростити 
дерево й народити дитину. Ака-
демік Василь Кремень повністю 
реалізував цю настанову — по-
будував університет, який став 
домом для багатьох поколінь 
студентів, виростив поколін-
ня освітян, створив або породив 
кiлька плідних наукових ідей 
у сфері освіти та гуманістики. 
Славний результат, яким мож-
на пишатися!
 З ювілеєм, шановий Василю 
Григоровичу! Ви справжній, до-
стойний син своєї Батьківщини 
— України! ■

Вишитий рушник в подарунок 
від вдячних земляків за допомогу 
в газифікації села (2010 р.)

❙
❙
❙

Зовсім не так, як забаглося 
Ватченку
 Після того як не так давно 
Дніпропетровськ було перейме-
новано на просте і банальне та 
ще й на іранський лад (так на-
зивається річка цією інозем-
ною мовою) Дніпро, тут усе біль-
ше розгоряються пристрасті сто-
совно визначення справжньо-
го віку міста. Власне, вони й до 
цього то збурювалися, то згаса-
ли. Проте міська влада, незва-
жаючи на всі зміни у нашій сві-
домості, продовжувала оперува-
ти датою заснування обласного 
центру — 1776 роком. Точкою 
відліку історії міста вона стала 
стараннями тодішнього керма-
нича Дніпропетровщини Олек-
сія Ватченка. Саме йому в 1976 
році забаглося якогось гучного 
ювілею. От поспіхом і придума-
ли ... Немовби Дніпропетровськ 
(Катеринослав) було засновано 
у 1776 році царицею Катериною 
II. Заглиблюватися ж в історич-
ні подробиці і, тим паче, на цю 
тему дискутувати, тоді ніхто не 
ризикував. Раз начальство ска-
зало, то так воно і є. 
 Отож  у 1976 році так зване 
200-річчя міста на Дніпрі від-
значали з характерним для тих 
часів розмахом — всенародними 
гуляннями, концертами і вве-
денням нових знакових об’єктів, 
з яких чи не найвагомішим став 
театр опери і балету.
 Коли ж наприкінці 80-х за-
говорили про незалежність 
країни, що позначилося і дис-
кусіями на історичну тему, то 
швидко з’ясувалася відсутність 
у тодішньої влади хоча б якоїсь 
більш-менш прийнятної нау-
кової аргументації дати засну-
вання міста. Адже населений 
пункт на Дніпрі, як виявило-
ся, почав існувати як поселення 
значно раніше. Принаймні на 
території нинішнього обласного 
центру таких поселень із давні-
шою історією  було не одне, як-
от Новий Кодак, Половиця, Лоц- 
Кам’янка, Мануйлівка, Огрінь і 
т. д. Усі вони мали українські ха-
рактер і душу. А от цариця Ка-
терина II, як виявилося, до за-
снування міста — ні сіло ні впа-
ло, адже у 1776 році стараннями 
її фаворита Потьомкіна почали 
засновувати всього-на-всього Ка-
теринослав Кільченський, роз-
ташований за територією ниніш-
нього обласного центру. Навіть 
за царату 100-річчя міста від-
значали зовсім не в 1876 році, а 
значно пізніше. 
 Проте дніпропетровську вла-
ду настільки очевидна відсутність 
наукової аргументації ніскільки 
не засмучувала, і під час кожного 
щорічного святкування Дня міс-
та хоч і не гучно і помпезно, але 

неодмінно згадувалася фальшива 
дата заснування обласного цент-
ру. Не в останню чергу і тому, що 
навзамін чітко визначеної іншої 
не пропонувалося. Чи не найбіль-
ше науковці-історики наполяга-
ли на 1635 році, коли поляками 
було засновано фортецю Кодак, 
але на сьогодні ця територія роз-
ташована за межами міста, хоч 
і зовсім із ним поруч. Дати ж за-
снування вищезгаданих історич-
них поселень визначити практич-
но неможливо.

Місто постало з ... товарної 
пломби?
 Тільки віднедавна у Дніпрі 
стали заявляти про, так би мови-
ти, конкретний орієнтир. Адже 
дату заснування міста назива-
ють цілком конкретну — 1524 
рік. Звідки ж вона взялася?
 Як розповідає директор Ін-
ституту історії Дніпра Олег Ре-
пан, до цього спонукають дані 
розкопок, які почали вестися 
на лівому березі міста тільки з 
початку 2000 років. «Накопа-
ти» за цей досить незначний 
проміжок час удалося немало. І 
найголовніше — розкопки під-
твердили незаперечні докази 
того, що у XVII—XVIII століт-
тях тут існувало поселення Са-
мар. А перевіз у цій місцині діяв 
значно раніше — ще з кінця XIV 
століття. Така версія підтверд-
жується знайденими монетами 
1509, 1547, 1580-90 років і то-
варними пломбами 1524, 1525 
рр. Саме останні вказують на 
конкретну дату відліку історії 
обласного центру. Адже товар-
на пломба, на відміну від монет, 
«прив’язана» до того часу, коли 
її було використано.
 — Так, пломбу було виявлено 
в 2001 році під час планових до-
сліджень співробітником науко-
во-дослідної лабораторії «Архе-
ологія та історія Придніпров’я» 
Дніпропетровського Національ-
ного університету ім. О. Гонча-
ра Володимиром Шалобудовим. 
Якби така пломба була одинич-
ною, це справді могло бути пос-
тавлено під сумнів. Однак у 2009 
році під час стаціонарних архео-
логічних досліджень була знай-
дена пломба ідентичного по-
ходження, тільки датована ро-
ком пізніше — 1525-м. Такими 
пломбами запаковували товари 
(наприклад, довгий сувій сукна) 
для забезпечення їх якості, — 
розповідає Олег Репан.
 Ще наявність таких пломб у 
Старій Самарі підтверджує між-
народний характер торгівлі. 
 Більше того, вчені, які взя-
ли участь в обласній істори-
ко-краєзнавчій конференції у 
Дніпрі, підписали колектив-
ну резолюцію про передатуван-
ня міста саме на користь 1524 
року. 

 Хоч як би там  було, вже у 2007 
році науковці І. Ф. Ковальова, 
В. М. Шалобудов, В. О. Векленко 
видали «Каталог старожитнос-
тей доби пізнього середньовіччя 
містечка Самар та Богородицької 
фортеці», до якого включили опис 
2200 знахідок на території Богоро-
дицької фортеці. Описані в ката-
лозі та пізніші знахідки печаток, 
торговельних пломб, натільних 
хрестів, ґудзиків від одягу, посу-
ду та інших побутових речей, хо-
лодної та вогнепальної зброї, при-
крас, монет ХІV–ХVІІІ ст. тощо 
засвідчили давність поселення 
на околицях Богородицької фор-
теці. Дослідники на підставі чис-
ленних знахідок, які не виклика-
ють жодних сумнівів, вказують, 
що містечко Самар було одним із 
найкращих поселень козацької 
доби на Подніпров’ї.

Альтернативний 1688 рік
 Опоненти такого підходу на-
самперед наголошують на тому, 
що одиничної знахідки для вста-
новлення дати недостатньо. Не-
обхідні ще й письмові згадки. 
Але таких на цій території немає 
до 1688 року, коли гетьман Іван 
Мазепа заснував тут Богороди-
цьку фортецю. А до цього є хіба 
що згадка про грамоту Стефана 
Баторія, яку не всі вчені вважа-
ють достовірною.
 Отож саме 1688 рік є доволі 
вагомою альтернативою 1524-му 
як можливій новій даті заснуван-
ня нинішнього Дніпра. Тоді до 
містечка Самар вирушили коза-
цькі полки з Гетьманщини відра-
зу після того, як з’явилося достат-
ньо трави для випасання коней і 
волів. Про це, зокрема, пише ві-
домий історик Микола Костома-
ров у монографії «Мазепа»: «З 
ранньої весни 1688-го взялися 
за будівництво містечок згідно зі 
статтею договору, затверджено-
го на виборчій раді. Найважливі-
ше з цих містечок на березі Сама-
ри було розпочате у березні, а за-
кінчене до серпня того ж року». 
 Отож Костомаров на під-
ставі історичних джерел ствер-
джує, що царський уряд плану-
вав здійснити будівництво рука-
ми українських селян і міщан із 
найближчих полків Гетьманщи-
ни, але гетьман Мазепа врахував, 
що не можна цих людей відрива-
ти від літніх польових робіт, а 
тому набрав козаків із шести пол-
ків. І такою роботою були зайняті 
до двадцяти тисяч рук.
 Указом Петра I у 1711 році 
Богородицьку фортецю було 
зруйновано. Російсько-турець-
ка війна 1735—1739 років ста-
ла періодом її відродження. 
Проте після захоплення Росією 
Криму у 1768 році й остаточно-
го підкорення нею Північного 
Причорномор’я остаточно відпа-
ла потреба в існуванні фортець. 
 Розбудова губернського міста 
зосередилася на правому березі 
Дніпра, що визначило долю Бо-
городицької (Новобогородиць-
кої) фортеці хіба що стати части-
ною нашої історії. Але все йде до 
того, що не так сталося, як гада-
лося... Прагнення відродити цю 
історію у Дніпрі стає все напо-
легливішим. Уже навіть загово-
рили про ідею створення на міс-
ці Новобогородицької фортеці і 
поселення Стара Самар культур-
но-етнографічного парку. Але, 
попри все, найвизначальнішим 
фактором має стати саме переда-
тування заснування Дніпра... ■

ДАТИ

Як постарішати на 250 років
Після перейменування Дніпру пророкують ще одну доленосну подію

■

Богородицька фортеця.❙

Сергій ДОВГАЛЬ



РЕТРОСПЕКТИВА

Як вареник 
у маслі
Саме так живуть наші 
«спецпенсіонери»
Валерій МИРОНЕНКО
Миколаїв

 Вельмишановна «Україно молода»! Звертаюсь до 
вас за поясненням (можливо, ще комусь також буде 
цікаво), що означає поняття «спецпенсіонери», які за 
особливі заслуги перед країною купаються у маслі і 
розкошах? Хто ці особи та за які заслуги особисто ко-
жен має такий статус? 
 Довели країну до того, що державний борг України 
становить уже близько 20 мільярдів доларів, а ці «за-
служені» тільки й просять у МВФ «дайте, не минайте» 
ще мільярд, а за ці борги будуть розраховуватися наші 
праправнуки — самі ж «заслужені» будуть відпочивати 
у власних розкішних хатинках за межами України.
 Із цього приводу я пригадав свою бабусю по бать-
ковій лінії, яка була знайома з імператором Росії Ми-
колою Олександровичем Романовим. Одного разу я її 
попросив розповісти про те життя, коли імперію очо-
лював Микола ІІ. Вона довго дивилась на мене і сказа-
ла, що тоді життя було зовсім не таким, як його пока-
зували червоні комісари. Причому вона наголосила, 
щоб ця розмова залишилась між нами, оскільки їй 
було вже за 90 років, а я міг би постраждати. На моє 
запитання, мовляв, якщо тоді життя було краще, то 
чому влада не захистила ні себе, ні країну, вона від-
повіла, що тоді була справжня демократія. Про вла-
ду, яка існує зараз, щоб було зрозуміліше, розповім на 
прикладі, сказала вона. Ти бачив, як готують варени-
ки? Їх насипають у миску, поливають вершковим мас-
лом і починають перемішувати, хто як уміє. Ось коли 
починають їх підкидати, то вареники — один зверху, 
один знизу, другий скраю — і весь час вони міняють-
ся місцями, але всі купаються в маслі. І рідко коли 
який вареник вискочить із миски на підлогу, де його 
із задоволенням з’їсть котик. На мою думку, це дійс-
но про сьогоднішню нашу владу: із Верховної Ради — 
в Кабінет Міністрів та по всяких обласних, районних 
радах та відомствах до наступних виборів, щоб потім 
знову повернутися на найвищий щабель управління і 
так далі. І рідко кого випруть із «миски». 
 Колись Гейдріх* у гітлерівській Німеччині був зви-
нувачений, що він єврей. На це доніс пекар, який пос-
лався на те, що на пам’ятнику померлій матері Гей-
дріха був напис «Сара Гейдріх». Після перевірки цієї 
заяви на могилі матері обергрупенфюрера стояв той 
самий постамент, але на ньому вже був інший напис 
«С. Гейдріх». Звісно, пекаря було страчено за «брех-
ню», але сам Гейдріх перед стратою невдахи пояснив 
йому, що в кого влада — в того гроші, у кого гроші — 
в того й влада, а нація до цього немає жодного стосун-
ку, шкода, що той цього не зрозумів. Щось схоже від-
бувається і в нашій владі.
 Звичайно, в Україні є громадяни з особливими за-
слугами, але це тільки ті, хто сьогодні захищає на 
сході цілісність країни, хто недоторканність кордонів 
Вітчизни ставить вище за власне життя. Правда, є й 
ті, хто за «особисті заслуги» підвів собі закон про їх за-
безпечення. Це ті особи, які протирають штани у за-
тишних кабінетах із кондиціонерами, секретарками, 
помічниками, шофером, який доправляє їх на роботу, 
а коли вони виконують свої «важкі» обов’язки, цим 
транспортом розвозять членів сім’ї по магазинах. У 
кожній країні є особи з особливими заслугами, за які 
вони отримують ордени, медалі різної ваги — залеж-
но від заслуг. В Україні це — діапазон від Героя Ук-
раїни до грамоти. Хто й коли ухвалював ці закони? І 
відмінити їх практично неможливо, тоді як пенсійне 
забезпечення трудівника, який усе життя пропрацю-
вав на наповнення держбюджету, не відсудиш у жод-
ному суді, бо це непосильний тягар — судові витрати 
не кожному по кишені. А збереш цю суму — то й за-
лишишся без шматка хліба. От і доживай так, як тобі 
приписали ті, що мають «особливі» заслуги.
 Про яку українську демократію сьогодні можна го-
ворити, коли дійсно українського Президента Вікто-
ра Ющенка «з’їли» ті, хто сьогодні засідає у Верхов-
ній Раді. Сьогодні одна надія на голову Радикальної 
партії Олега Ляшка, який у наш час є українцем но-
мер один. ■

*Рейнгард Трістан Ойген Гейдріх  — державний і 
політичний діяч нацистської Німеччини, началь-
ник Головного управління імперської безпеки (1939-
1942), заступник імперського протектора Богемії 
і Моравії (1941-1942). Обергрупенфюрер СС і гене-
рал поліції (1941).

■

Степан ТРОХИМЧУК, 
професор, голова Львівського 
обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів

 Підла і неспровокована агресія 
путінської Росії проти України не 
тільки стала загрозою нашій не-
залежності, а й різко загострила 
військово-політичну обстановку 
у світі, наблизила його до можли-
вості виникнення Третьої світової 
війни. Проти України воює вели-
ка ядерна держава Росія, її армія 
та спецслужби, політикум, ін-
формаційні служби, економіка і 
навіть культура, тобто все, що є в 
розпорядженні диктатора Путіна. 
Основна мета цієї війни — позба-
вити українців державності, під-
порядкувати їх стратегічним ці-
лям Москви.
 Розпочали цю безчесну війну 
«зелені чоловічки», спецзагони 
ФСБ і ГРУ, які для підмоги мобілі-
зували собі місцевих колаборан-
тів із «регіоналів» та комуністів. 
Захопивши приміщення органів 
влади, міліції та СБУ, вони вста-
новили контроль над окреми-
ми містами та поставили до вла-
ди в них своїх маріонеток із числа 
зрадників. Коли ж українська вла-
да оговталася і почала рішуче при-
душувати сепаратистів, В. Путін 
увів спецназ регулярних військ. 
Цим він порушив не тільки угоди 
з Україною, міжнародне право, а 
й людську мораль.
 На Донбасі проти українців та 
держави Україна воюють росій-
ські військові різних національ-
ностей, а не лише етнічні росіяни. 
Це і чеченці, і калмики, буря-
ти, якути, вепси, казанські тата-
ри, донські, кубанські та уральсь-
кі козаки. Вони становлять кістяк 
двох військових корпусів на оку-
пова- ному Донбасі, яким ке-

рує Генеральний штаб РФ. Понад 
70% цього воїнства — громадяни 
Російської Федерації. Місцеві ж 
мешканці, донеччани, в цих зброй-
них формуваннях — це еліта «рус-
кого міра»: злодії, насильники, 
наркомани. Можливо, серед них і 
є шахтарі та металурги, але це рід-
кість.
 Крім військових і силовиків, на 
Донбасі орудують російські мілі-
цейські чини, зв’язківці, фінан-
систи, бізнесмени, журналісти, 
артисти, співаки, письменники, не 
говорячи про любителів легкої на-
живи. Останні привласнюють собі 
державне, комунальне і приватне 
майно, крадуть і вивозять у рідну 
Рашу все, що прилипає до їхніх во-
лохатих злодійських рук.
 Для ведення тотальної гібрид-
ної війни проти України задіяні 
всі органи державної влади Росії, 
її президент, парламент, уряд, міс-
цеві органи влади, громадські ор-
ганізації. Але найпідлішу роботу 
виконують засоби масової інфор-
мації, зокрема телебачення, радіо, 
преса, соціальні мережі інтерне-
ту. Путінський зомбоящик став 
наймогутнішим засобом підступ-
ної війни і брехливої пропаганди 
не тільки мешканців Донбасу, а й 
Росії, України й усього світу.
 Що ж є основною стратегіч-
ною метою підлої агресії путінсь-
кої Росії проти України? Не тіль-
ки не допустити Україну в Європу, 
її вступу в ЄС і НАТО, а й не дати 
розвиватися українській демок-
ратії як антиподу російському фе-
одальному авторитаризму. Пер-
шочергове її завдання — знищити 
Україну як незалежну державу, 
ліквідувати українців як окре-
му європейську націю, зробивши 
їх частиною «руского міра». Не-
даремно  ж так ненавидить Путін 
Україну та українців, називаючи 

нашу країну недодержавою, а ук-
раїнців — росіянами, зіпсованими 
поляками та австрійцями. Нена-
висть до українців путінська про-
паганда розпалює і вдень, і вночі. 
Спотворює нашу історію, заборо-
няє мову, культуру, символіку ук-
раїнців, робить із них ненависних 
ворогів російської нації і держави. 
Згідно з опитуваннями, українців, 
грузинів та американців росіяни 
тепер вважають найбільшими свої-
ми ворогами, а підтримує цю дум-
ку понад 60% опитаних.
 «Никогда мы не станем братья-
ми, ни по Родине, ни по матери...» 
Ці слова з вірша молодої поетеси 
Анастасії Дмитрук стають проро-
чими. Підла і підступна агресія 
путінської Росії настільки розсва-
рила наші народи, стільки горя і 
нещасть принесла мільйонам ук-
раїнців і росіян, що для того, аби 
щось виправити у майбутньому, 
потрібні будуть десятиліття. Лінія 
неповернення вже позаду. Всі мос-
ти спалено. У нас же залишається 
єдино можливий шлях: об’єднати 
всі національні зусилля, зібравши 
в кулак єдину національну волю, і 
йти вперто до перемоги.
 Вепсу Путіну, тувинцю Шой-
гу, мордвину Гундяєву важко зро-
зуміти стремління і потреби росій-
ського народу. А українського 
— тим більше. Їм не потрібна де-
мократична Росія, а тим паче Ук-
раїна. Їм потрібна безмежна, ні-
ким не контрольована влада над 
безмовними рабами. Їм потрібно 
зміцнити економічний і військо-
вий потенціал імперії, насампе-
ред за рахунок приєднання Украї-
ни, щоб знову стати наддержавою 
і загрозою людській цивілізації. 
А тому ми не  маємо права здава-
тися, мусимо вистояти і перемог-
ти, бо на нас із надією дивиться все 
людство. ■

ПОЛІТПАРНАС

Бурштин
Олександер ШУГАЙ
Київ

Я не один, я не один, 

Таких, як я, багато...

Ми камінь дорогий — бурштин —

Висмоктуєм затято.

Чи дорога нам ця земля,

Що від батьків дісталась?

Добра ж їй ждать нізвідкіля,

Хоч стільки настраждалась!

Ми — злидарі, та за момент

Розжитися є змога...

Пасе нас поліцай чи мент,

В той час і допомога.

Прийнять закон же не хотять,

Щоб не жили навзгинці...

Не ми — у Києві сидять

Бурштинові злочинці.

Вилущують з каміння суть

Панове олігархи.

З кишень із наших їм течуть

В офшори міліарди. ■

■

У радянські часи всю «заграницю» знімали як не в прибалтійських республіках, так у Львові й 
області. Так, відомих «Мушкетерів» знімали і в Олеському замку, і в палаці Потоцьких у Львові, а ще 
— у Свірзькому замку. Саме тут «отруїли» Констанцію (нібито в Бетюнському монастирі), а на лузі 
перед замком гарцювала відважна четвірка хоробрих мушкетерів. На жаль, цей мальовничий куточок 
оминають потоки туристів, які щороку подорожують Золотою підковою Львівщини. А даремно: на бе-
резі озера, на такій собі підкові-півострові, розташований милий замок, закладений ще в ХV столітті. 
Поряд — костел, ровесник замку. Любителі подорожей можуть відвідати й інші визначні місця, 
розташовані зовсім поруч: це і Рогатин (батьківщина всесвітньо відомої Роксолани), й Унівський 
монастир. Подорожі — це завжди пізнавально й цікаво!

ОЦІНКИ

Ніколи не станемо 
братами
Хто і за що воює з Україною на Донбасі

■
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«Сам факт такої зустрічі свiдчить про те, що в зовнішньополітичному порядку 

Штатів Україна перебуває на пріоритетних позиціях. У політичному істеблішменті 
США склалася ситуація, яку можна назвати проукраїнською». 

Володимир Огризко
екс-міністр закордонних справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

Інна СТЕПАНЧУК

 Свій офіційний візит до США 
Президент України Петро Поро-
шенко розпочав із відвідин ме-
моріалу жертвам Голодомору та 
зустрічі з українською грома-
дою. Діаспорянам Порошенко 
подякував за підтримку. «Діас-
пора робить дуже багато для до-
помоги Україні, — сказав Пре-
зидент. — Завдяки зусиллям ук-
раїнської громади військові, які 
отримали поранення в АТО, от-
римують у США необхідну під-
тримку і допомогу в лікуванні 
та реабілітації. Разом з україн-
цями в усьому світі нам вдалось 
не просто зупинити російську 
агресію, а не дати здійснитись 
планам Путіна щодо відновлен-
ня російської імперії. За три 
роки вдалося відродити нову 
потужну Українську армію, яка 
набула унікального досвіду». 
 Проте всі ключові зустрічі 
українського Президента були 
заплановані на пізніший час (за 
Києвом). На момент, коли верс-
тався номер, не було відомо, чи 
відбудеться зустріч Порошен-
ко—Трамп тет-а-тет. Напередод-
ні йшлося про те, що президен-
ти зустрінуться у присутності 
віце-президента Майка Пенса 
та радника з національної безпе-
ки Сполучених Штатів Гербер-
та Макмастера. «Дуже важли-
во, що моя зустріч як українсь-
кого Президента в Білому домі 
буде раніше, ніж зустріч Путі-
на», — не приховував Петро По-
рошенко можливості донести до 

американської влади правду про 
ситуацію в Україні раніше, ніж 
викладе своє бачення очільник 
Кремля. 
 Як відомо, ключовою темою 
переговорів має стати врегулю-
вання конфлікту на Донбасі. 
А відтак, iмовірно, говорити-
муть про перспективи надання 
летальної зброї та виділення 
фінансової допомоги Україні. 
Ймовірно, буде запропонова-
но зміну формату переговорів, 
адже Мінськ практично вичер-
пав себе. «Зараз українська сто-
рона, на мою думку, не може за-
пропонувати чогось принципо-
во нового в темі подолання кон-
флікту на Донбасі, — сказав у 
коментарі українській служ-
бі ВВС Олексій Мельник, спів-
директор програм зовнішньої 
політики та міжнародної без-
пеки Центру Разумкова. — 
Але зміна формату переговорів 
замість Мінська, яку допуска-
ють зокрема і у США, була б ба-
жана. Але в цій темі має йтися 
не лише про входження нових 
учасників, наприклад США, до 
групи переговорників. Ключо-
вим за умови нового формату 
має стати зміна статусу Росії. 
Зараз мінський формат — це, 
фактично, шлях врегулюван-
ня кризи як внутрішнього ук-
раїнського конфлікту. Якщо 
уявити неможливе і Росія отри-
має статус однієї зі сторін кон-
флікту, це би була ефективна 
зміна формату. Але наразі я не 
бачу, як це можна реалізувати, 
зважаючи на позицію Росії». ■

«Турбота про 
майбутні покоління та 
раціональне ставлення 
до грошей»
Максим Золочевський, 18 
років, УАЛ Харків:

 — Я переконаний, що 
справжній європеєць, з 
його цінностями й переко-
наннями чудово розуміє: 
коли він помре, Земля не 
перестане існувати. Адже 
на ній ще будуть жити 
його нащадки й нащадки 
його нащадків. Саме тому 
він розуміє: якщо кожен 
день викидати півтонни 
CO2 в атмосферу, а сміт-
тєпереробні та другоцик-
лічні (з повторного вико-
ристання матеріалів) за-
води його країни не пра-
цюватимуть, то криза 
чекатиме вже не на нього, 
а на його дітей чи онуків. 
Інший бік справи — мер-
кантильний. Капіталіс-
тичній підхід до еконо-
мії грошей у розвинених 
західних країнах вихо-
вується дещо більше, ніж 
на просторах колишнього 
СРСР. Європеєць розуміє, 

що сонячний колектор 
окуповується за кілька 
років, а відключення від 
загальної системи опален-
ня зекономить йому купу 
грошей.
 А якщо будеш крутити 
педалі кожен ранок, доби-
раючись на роботу велоси-
педом, то зекономиш не 
тільки 12 євро в день на 
проїзд, а й купу грошей 
на лікарів.

«Любов до велосипедів 
та відповідальність 
у щоденному виборі»
Мар’яна Уланова, 20 років, 
УАЛ Львів:

 — Свобода за собою 
несе відповідальність: 
не лише за свої дії, а й за 
свій побут, за середовище 
навколо тебе. Для мене 
надзвичайним прикла-
дом свободи вибору й від-
повідальності за майбут-
нє є те, як жителі Нідер-
ландів екологічно вико-
ристовують свій простір. 
Їх основним транспорт-
ним засобом є велосипед. 
Спілкуючись з однією 

жінкою в Амстердамі, я 
запитала, чому в них так 
багато роверів і віднос-
но мало авто. Я очікува-
ла почути у відповідь про 
економію, зручність чи 
швидкість пересування 
по місту. Натомість по-
чула про те, що, сідаю-
чи на велосипед сьогод-
ні, вона забезпечує собі 
чисте повітря не тільки 
на завтра, а й на декілька 
десятків років. Тобто, сі-
даючи на ровер, ця люди-
на починає з «Чому вело-
сипед?» — не тому що це 
економія, а велосипед — 
тому що це екологічно.
 Зараз Нідерланди — 
мабуть, найзручніша 
країна у Європі для ве-
лосипедистів. Так було 
не завжди: їхня боротьба 
за зручне використання і 
пересування велосипеда-
ми тривала протягом де-
сятків років. Проте зараз 
мешканці країни мають 
власну свободу, а до того 
ж відчувають відпові-
дальність за своє майбут-
нє і майбутнє своїх на-
щадків.

«Відмінності вищої 
освіти та повага до 
авторських прав»
Анастасія Блажко, 18 років, 
УАЛ Миколаїв:

 — Для мене вища осві-
та — це перш за все мож-
ливість навчитися кри-
тично мислити, дивитись 
на світ ширше та розуміти 
те, що приховане від звич-
ного погляду. Ще не так 
давно здобуття вищої ос-
віти було величезним при-
вілеєм та честю. Західні 
університети не втратили 
цього сприйняття, але у 
нас, в Україні, чомусь так 
і залишилось формальне 
бачення вищої освіти.
 Я досі не можу забути 
енергійного сивого чолові-
ка з молодими блискучими 
очима. Марк Фервенне — у 
минулому ректор Левенсь-
кого католицького універ-
ситету, видатний бельгійсь-
кий теолог. Він зустрів нас 
звуками Гімну України з 
дзвонів університетського 
костелу, теплою кавою та, 
що найцінніше, готовніс-
тю поділитись досвідом Ле-

венського університету.
 Зараз через всесвітню 
мережу в людей є доступ 
до будь-якої інформації у 
світі. І, здавалося б, корис-
туйся нею на повну: читай, 
досліджуй, аналізуй. Тіль-
ки не копіюй, бо в скопій-
ованій інформації немає 
твоїх думок, немає твоєї 
роботи. В університеті Ле-
вена нульова толерантність 
до плагіату. Якщо у твоїй 
роботі знайшли повторен-
ня — ти порушив цінності 
університету і маєш його 
залишити. Все просто.
 Хочеться вірити, що 
у майбутньому і наші ук-
раїнські університети 
наблизяться до рівня Ле-
венського, коли вони ста-
нуть місцем виховання 
вільнодумних людей, які 
здатні змінити наш світ 
на краще.

«Наполегливість та 
особиста ініціатива у 
прагненні змін»
Тигран Согоян, 18 років, УАЛ 
Київ:

 — У Німеччині я 

познайомився з люди-
ною, котра є консуль-
тантом України та Бі-
лорусі з питань «зеле-
ної енергетики» — Ро-
бертом Шперфельдом. 
Він розповів історію 
того, як німці у 2000-ні 
роки реалізували ідею з 
сортуванням сміття, та 
про ті виклики, з якими 
вони зіштовхувались. 
Пан Шперфельд дав нам 
зрозуміти, що на вели-
кі зміни потрібен час та 
терпіння. До 2025 року 
Німеччина планує поз-
бутися атомної енерге-
тики і перейти на аль-
тернативні джерела 
енергії. Вірю, що рано 
чи пізно в Україні буде 
таке саме ставлення до 
природи.
 До цього я займав-
ся науковою роботою, у 
якій аналізував метео-
дані за декілька років та 
географічні особливості 
місцевості, щоб знай-
ти ті місця в Україні, 
де можна розвивати 
повітряну енергетику. 
Сподіваюсь, що колись 
я матиму можливість 
зробити так, щоб там 
стояли повітряні стан-
ції.
 Я зрозумів, що в Ні-
меччині за внесення 
змін у спільний про-
стір відповідає більше 
уряд, а в нашій країні 
— активісти. Але, як 
на мене, це добре, адже 
дає зрозуміти, що будь-
які зміни починають-
ся з простого бажання 
змінити щось. Насампе-
ред, завдяки цим вчин-
кам ми змінюємо влас-
ну ментальність та роз-
ширюємо світогляд. ■

І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ...

«Європейські правила життя»
Що підлітки хочуть запозичити в ЄС для України
Після 11 червня більше українців можуть на власні очі побачити, як живуть громадяни Європейського Союзу. Люди старшого покоління 
традиційно порівнюють розміри пенсій і рівність доріг, але підлітки й молодь звертають увагу на зовсім інші речі. У травні-2017, саме в час 
остаточного надання Україні «безвізу», делегація з понад 200 українських підлітків відвідала сім країн Європи з культурною місією. Всі ці діти 
— студенти Української академії лідерства, некомерційної програми неформального навчання для молоді. Вчорашні школярі, які 10 місяців 
навчалися за спеціальною програмою, презентували Україну мешканцям країн ЄС і Швейцарії, особисто контактуючи з ними.
У процесі студенти — а це молоді люди у віці 16-18 років — також вивчали інституції країн ЄС, їх досвід державотворення, роботу громад-
ських організацій, університетів. Досліджували громадський простір і правила спільного життя у містах, країнах, суспільстві. Найактивніші з 
них поділилися із «Українською правдою. Життя» тим, що вони б хотіли перенести з ЄС в Україну.

■

ВІЗИТИ 

Надія на Вашингтон 
Порошенко в США: перспективи отримання фінансової 
допомоги, летальної зброї та зміни мінського формату 

■

Петро Порошенко біля меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні. ❙
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Разом 
забруднювали, 
разом 
чиститимуть
Хмельницька 
та Житомирська області 
об’єднали зусилля для 
очищення річок 
Случ і Хомора
Оксана СИДОРЕНКО

 У Полонному, що на Хмельниччині, 
спільне засідання Хмельницької та Жито-
мирської регіональних комісій iз питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзви-
чайних ситуацій зібрало понад сотню лю-
дей цих сусідніх областей. Усі — стурбо-
вані станом забруднення річок Случ і Хо-
мора. Проблему обговорювали разом із за-
ступником міністра екології та природних 
ресурсів, головою Державної екологічної 
інспекції, заступником голови Держагент-
ства водних ресурсів, заступником Мініст-
ра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Ук-
раїни. Виявилося, аксіома «стукайте і вам 
відкриють» таки спрацьовує: усі вони тер-
міново зібралися після зустрічі міністра 
екології та природних ресурсів Остапа Се-
мерака із жителями Хмельницької та Жи-
томирської областей, щоб таки припини-
ти ганебну екологічну поведінку місцевих 
підприємств-забруднювачів. Спеціально 
створена комісія оглянула стан очисних 
споруд ТОВ «Понінківська картонно-па-
перова фабрика». За словами голови Держ-
екоінспекції Ігоря Яковлева, наразі їх стан 
не відповідає вимогам експлуатації, загро-
за аварійних скидів у воду залишається до-
сить високою.  «Держекоінспекція здійс-
нюватиме кризовий моніторинг стану річ-
ки Хомора. На ній працює 18 постів, які 
відбирають воду. Разом із Держекоінспек-
цією контролюватимуть ситуацію і гро-
мадські екоінспектори та місцеві активіс-
ти. Мінприроди триматиме з ними постій-
ний зв’язок», — пообіцяв Яковлев. 
 Під час наради прийняли рішення про 
спільне виділення коштів: Хмельницька та 
Житомирська ради дадуть їх на виготовлен-
ня проекту розчищення та проведення очис-
них робіт на руслах річок Случ і Хомора. 
 Із представниками ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова фабрика», яка є най-
більшим підприємством-забруднювачем, 
домовилися, що ті своїм обладнанням очис-
тять річки. Роботи з очищення запланува-
ли почати після того, як терміново підго-
товлений проект пройде екологічну екс-
пертизу. За останній рік Держекоінспекція 
провела вже шість перевірок цього підпри-
ємства. Результати показали: державі за-
вдано збитків у кілька десятків тисяч гри-
вень. Держекоінспекція перевірить і під-
приємства, які здійснюють скиди в річку 
Хомора вище по руслу. 
 Міністр екології та природних ресурсів 
Остап Семерак вважає, що децентраліза-
ція передбачає вирішення і попереджен-
ня екологічних проблем саме на місцях, 
тому й кошти від екоподатку мають бути 
спрямовані за призначенням: «Україні 
потрібен новий жорсткий природоохорон-
ний контроль та відповідні штрафи. Тіль-
ки тоді власники підприємств-забруднюва-
чів боятимуться навіть подумати, а не те, 
що перевищити допустиму норму скидів. 
І він обов’язково в Україні запрацює. Ок-
ремо наголошу: місцева влада має кошти 
на упередження екологічних проблем. По 
всій Україні ці кошти використовуються 
неефективно. Ми це змінимо. Влада має 
працювати на місцях, а не чекати, коли 
люди поїдуть у Київ шукати правди», — 
сказав він, коментуючи результати нара-
ди на Хмельниччині. ■

■

Людмила ЧЕРВАТЮК,  координатор проекту 
«Артвізитівка України»

 Перша згадка про полянське родо-
вище мінеральних вод в угорських ко-
ролівських грамотах зафіксована 1463 
року. А ще через три з половиною сотні 
років у цих місцях почали відкривати 
водолікарні. З 1842 по 1911 рік «Поля-
на квасова» щорічно відзначалась на 
міжнародних конкурсах як одна з най-
кращих мінеральних вод у Централь-
ній Європі. Величезний попит на єв-
ропейському ринку мала і «Лужансь-
ка», теж удостоєна багатьох дипломів 
та відзнак. Усі ми й досі запитуємо в 
магазинах та аптеках смачну і корисну 
«Шаянську»... Води Свалявського та 
Хустського районів унікальні за своїм 
складом та лікувальними властивостя-
ми (в народі їх назвали «святими кри-
ницями»), свого часу об’єднували на за-
карпатських курортах усю еліту Євро-
пи, яка тут не лише оздоровлювалася, 
а й заодно вирішувала чимало тогочас-
них міжнародних проблем. Останніми 
роками як самі закарпатці, так і при-
їжджі інвестори потроху відновлюють 
цю традицію, зводячи в місцевих селах 
нові приватні курорти та відновлюючи 
дещо підтоптані державні й комуналь-
ні. Повертаються до життя не тільки за-
недбані будівлі, а й сиві легенди та при-
забуті історичні персонажі.
 Саме в цьому легендарному місці 
з безліччю  красот, «там, де гори, по-
лонини, де стрімкі потоки-ріки», біля 
джерел живої закарпатської води, про-
ходив черговий загальноукраїнський 
пленер «Сонячний». Певно, назва таки 
допомогла нам домовитися з погодою. 
Дощ наздогнав нас тільки на екскурсії 
у Велятині, де ми з цікавістю познайо-
мились і з приватною еко-садибою 
«Пинтьова оселя», і з оновленими оз-
доровчими комплексами «Теплі води», 
«Трембіта», «Лісова казка». Там дізна-
лися про легендарні стежки Пинті Ве-
лета, з ім’ям якого пов’язують поход-
ження географічних назв у Хустсько-
му районі. Мали можливість побачити 
ще й роботи учасників міжнародного 
скульптурного пленеру в Чинадієві на 
території замку Сент-Міклош, побува-
ти в цікавих санаторіях.  
 Відрадно, що історичні й природні 
дари багатонаціонального затишного 
Закарпаття допомагають підприємли-
вим місцевим мешканцям розвивати 
цікаві справи. На цих землях селили-
ся і численні варварські племена, і ле-
гіони Римської імперії, і слов’яни, й 
угорські кочові племена. Територія ця 
входила до складу Великої Моравії, Бі-

лої Хорватії, Київської Русі... Почи-
наючи з XI та завершуючи XIII століт-
тям, Закарпаття поступово ввійш-
ло до новоутвореного Угорського 
королівства. За часів татаро-монголь-
ської навали, 1241 року, орди хана Ба-
тия перейшли Верецький перевал, 
захопили і за рік встигли зруйну-
вати  Мукачево, Ужгород, Тячів та 

багато інших населених пунктів, про-
те 1242 року вони раптово пішли з цих 
земель. А вже 1254 року угорський ко-
роль Бела IV на спустошені монголами 
землі запросив італійських і німець-
ких виноградарів і виноробів. Деякий 
час частина Закарпаття входила до 
складу Королівства Руського, очолю-
ваного Левом I, одруженого з дочкою 
Бели IV — Констанцією.
 Хоч між Закарпаттям та іншими ук-
раїнськими землями існували держав-
ні кордони, зв’язки між ними ніколи 
не припинялися. 1541 року, коли цен-
тральною Угорщиною оволоділи тур-
ки, Закарпаття поділили на дві части-
ни. Згодом центральні та східні райо-
ни краю увійшли до Османської імпе-
рії, а західна частина потрапила під 
владу Габсбургів. Після розпаду Авс-
тро-Угорщини в 1918-1919 роках ут-
ворилася низка держав, зокрема й Че-
хословаччина, якій Сен-Жерменським 
договором санкціонували передачу За-
карпаття під назвою «Підкарпатська 
Русь». Саме тоді ґарантувався автоном-
ний статус Закарпаття, територію було 
розділено на чотирнадцять районів — 
Бе ре гове, Великий Березний, Виног-
радів, Іршава, Міжгір’я, Мукачево, 
Мукачево-село, Перечин, Рахів, Сва-
лява, Тячів, Ужгород, Ужгород-село, 
Хуст. На сьогодні майже всі ці райони 
збереглися.
 Переживши стрімкі повороти долі, 
мудрі працьовиті закарпатці завжди 
цінували природні багатства своєї зем-
лі. А сьогодні вони гостинно відкрива-
ють збережені історичні споруди і свої 
оселі для гостей, яким створюють зруч-
ні умови для цікавого відпочинку. ■

Своє насіння
 У наступному році Миронівський інститут пшени-
ці імені Ремесла планує  запустити в роботу власний 
насіннєвий завод. Про це повідомив президент Націо-
нальної академії аграрних наук України Ярослав Гад-
зало. «Відкриємо насіннєвий завод і лабораторію для 
біотехнологій для проведення прискореної селекції ге-
нетичним методом. Адже генетичні можливості пше-
ниці Миронівського інституту є одними з найкращих, 
і їх необхідно використовувати», — зазначив прези-
дент НААН. На сьогодні в Державному реєстрі сортів 
рослин перебуває 83 сорти зернових, а на держвипро-
бування передано ще 39 сортів селекції Миронівсько-
го інституту. Також в інституті працюють над удоско-
наленням технологій вирощування пшениці. Зокрема, 
минулого року було створено лабораторію агротехно-
логій, у якій досліджуються різні прийоми та методи 
вирощування зернобобових культур.

Ячмінь для Китаю
 У Хмельницькій області обстежують посіви яч-
меню, призначеного на експорт до Китаю. Моніто-
ринг здійснюють китайські експерти в рамках «Про-

токолу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо 
експорту ячменю з України до Китаю між Міністерс-
твом аграрної політики та продовольства України та 
Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інс-
пекції та карантину Китайської Народної Республі-
ки». Ячмінь, що постачатиметься, повинен відпові-
дати вимогам, встановленим законами, підзаконни-
ми актами про імпорт, та національним стандартам 
Китаю. Підприємства, які експортують ячмінь, ма-
ють здійснювати процедури доочищення та просію-
вання до початку зберігання і транспортування яч-
меню. Тому паралельно з обстеженням посівів про-
водиться обстеження місць зберігання та очистки 
зерна. Станом на 19 червня заявку про намір екс-
порту зерна до Китаю та на обстеження посівів яч-
меню подало поки що лише одне українське підпри-
ємство. Обстеження  проводитимуть на тридцяти по-
лях у Білогірському, Ізяславському, Полонському, 
Теофіпольському, Славутському та Шепетівському 
районах. Також підприємство подало заявку на об-
стеження дванадцяти складів агропромислової ком-
панії-елеватора. Результати обстеження оприлюд-
нять після завершення роботи експертів.

Хто хоче премію?
 Оголошено конкурс на здобуття щорічної Премії 
Кабінету Міністрів України, яка присуджується до Дня 
науки за особливі досягнення у розробці та впровад-
женні інноваційних технологій у виробництво та виве-
дення на ринок української інноваційної продукції. Це 
друга за значенням премія після Державної премії Ук-
раїни у галузі науки і техніки. Щоб взяти участь у кон-
курсі, заявники (підприємства, установи та організа-
ції) до 1 серпня подають клопотання про присуджен-
ня Премії міністерствам чи іншим центральним ор-
ганам виконавчої влади, Національній академії наук, 
Національній академії медичних наук, Національній 
академії аграрних наук.
 Ці установи відбирають не більше п’яти робіт на здо-
буття премії і подають відповідні матеріали до 1 жовтня в 
Міністерство освіти та науки. З умовами проведення кон-
курсу та вимогами до оформлення документів можна оз-
найомитися на офіційному веб-сайті Міністерства осві-
ти і науки України (www.mon.gov.ua) у розділі «Головна», 
«Діяльність», «Наука», «Премія Кабінету Міністрів Ук-
раїни за розроблення і впровадження інноваційних тех-
нологій», підрозділі «Нормативні акти». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Старовинні закарпатські замки дихають історією.❙

Пам’ятник легендарному велету 
у Велятині — одна з сучасних цікавинок
багатих на таланти місцевих сіл.

❙
❙
❙

КОРІННЯ

Попити води, пірнути в час
Закарпатські села відновлюють традиції оздоровчого 
й історико-мистецького туризму

■
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«Усе змішалося в домі 
Облонських» 
 ■ Анатолію Григоровичу, ви 
вже багато років стверджуєте, 
що  глобальне потепління — 
незворотне. Проте спричине-
не воно не стільки забруднен-
ням навколишнього просто-
ру (на цьому наполягають на-
укові теоретики світу), скільки 
закономірними процесами, які 
відбуваються на Сонці в рам-
ках життєдіяльності його «сер-
цевинної» нейтронної зірки. І 
хоча між вашою й офіційною 
теорією існують великі розбіж-
ності, їх об’єднують, принайм-
ні, видимі ознаки температур-
них факторів. Але остання за-
ява нинішнє бачення цих явищ 
перевернула, без перебільшен-
ня, з ніг на голову. У простому 
прикладному сенсі тепер нам 
потрібно запасатися не конди-
ціонерами новітнього поколін-
ня, а потужними обігрівачами. 
То ж до чого доцільніше готува-
тися людству? 
 — Ви правильно згадали про 
нейтронну зірку діаметром 26,8 
км, яка розмiщена в центрі Сон-
ця. Саме вона визначає  поведін-
ку нашого світила, і це дає мож-
ливість точно передбачати все, 
що буде з Сонячною системою і 
безпосередньо iз Землею в май-
бутньому.
 ■ І що ж буде? Як сумісти-
ти факт підвищення середньої 
температури зі снігом влітку, 
до якого ми теж потроху вже 
звикаємо? Можливо, у гіпоте-
тичному Льодовиковому пе-
ріоді дійсно є певний сенс?
 — А ви помітили, що у зга-
даній заяві науковців немає ін-
формації про те, що рівень гло-
бальної температури почав зни-
жуватись, а льодовики пере-
стали танути? Вони наводять 
приклади похолодання в окре-
мих регіонах Землі, на суші й 
на морі, але нічого не повідом-
ляють про підвищення темпера-
тури в інших частинах планети. 
Втім рівень глобальної темпера-
тури — це визначальний показ-
ник кліматичних процесів. 
 У своїх наукових статтях про 
глобальне потепління я неод-
норазово писав, що надалі буде 
підвищуватись турбулентність 
в атмосфері Землі, яка супро-
воджуватиметься стихійними 
лихами і нестійкістю погодних 
умов. Через десятки років на лі-
таках літати стане небезпечно. 
І навіть серед спекотного літа 
раптом відчутно може похоло-
дати.
 ■ Тобто, говорячи мовою 
класика, «Все змішалося у домі 
Облонських»? Про стабільний 
світ у рамках звичних зими і 
літа можна потроху забувати? 
 — Так. Це прямий наслідок 
процесу формування Сонцем 
твердої темної кори, що влас-
тивий усім без винятку зіркам. 
Уникнути цієї закономірності 

ми не можемо. Зі стовідсотко-
вою упевненістю можна сказа-
ти: кількість і площа темних 
плям буде весь час збільшува-
тись. Коли ми спостерігаємо 
за затемненням Сонця (навіть 
частковим), то відчуваємо, що 
стає прохолодніше. А в майбут-
ньому темні плями на Сонці бу-
дуть займати спочатку полови-
ну, а надалі і всю його поверх-
ню. Тоді на Землі і на всіх пла-
нетах земної групи тимчасово 
може стати трохи прохолодні-
ше. Але всі ці процеси будуть 
супроводжуватись збільшен-
ням кількості і потужності ви-
кидів гарячої речовини з його 
надр. Хоча температура його 
поверхні буде по ступово зни-
жуватись, глобальна темпера-
тура буде весь час підвищува-
тись. Це дуже складний і неод-
нозначний процес. 

Малий Льодовиковий період
 ■ Але ж періоди тимчасо-
вого похолодання трапляли-
ся на Землі й раніше. Вчені це 
пояснюють зниженням соняч-
ної активності, пік якої припав 
на 1645—1715 та 1790 — 1830 
роки. То чому ж у рамках пев-
ної циклічності такі явища не 
можуть повторитися знову?
 —  Я попередній випадок 
пов’язую з початком охолоджу-
вання поверхні Сонця після за-
кінчення формування протоно-
вої оболонки і появою перших 
темних плям. Але потужних 
викидів гарячої матерії з його 
надр тоді ще не було.
 ■ Тобто можна припустити, 
що новий Льодовиковий період 
не настане?
 —  Тимчасові похолодання 
матимуть місце й далі, але того, 
про що говорять у своєму звер-
ненні вчені з академій наук, не 
буде. В історії Землі тотально-
го льодовикового періоду вза-
галі ніколи не було. В той час, 
коли Європа була вкрита кри-
гою, в Антарктиді росла трава. 
Таке явище було пов’язане з по-
воротом земної осі, який стався 
в результаті падіння на Землю 
великого космічного тіла. Але 
різкого зниження глобальної 
температури не було. 

Підземні міста, закриті 
теплиці і заводи з опріснення 
морської води
 ■ В одному з інтерв’ю «УМ» 
ви говорили про те, що люд-
ству необхідно вчитися будува-
ти міжгалактичні кораблі для 
пошуку нової космічної домів-
ки, аби врятуватися від про-
блемного Сонця. Але ж навіть 
якщо такі літальні апарати 
з’являться, полетіти зможуть 
не всі. Чи є якісь більш земні 
способи порятунку від цих гло-
бальних катаклізмів?
 —   Уже зовсім скоро на Зем-
лі буде дуже складно вести сіль-
ське господарство звичним спо-

собом, оскільки з кожним роком 
нестабільність погодних умов 
буде тільки зростати. Посухи і 
повені наступатимуть, змінюю-
чи одна одну. Нищівні буревії 
стануть нормою. Саме тому вся 
промисловість повинна зайня-
тися будівництвом закритих 
споруд для вирощування сіль-
ськогосподарських культур.   
 Через два десятиліття по-
годні умови перешкоджати-
муть польотам літаків, оскіль-
ки бурі та урагани виникати-
муть спонтанно і майже не про-

гнозовано. Зараз часті падіння 
літаків та вертольотів сприйма-
ються як випадкові явища, але 
з часом кількість катастроф по-
стійно зростатиме. Людям дове-
деться або згорнути авіагалузь, 
або створити літальні апарати з 
підвищеним рівнем захисту. 
 ■ Сонячні викиди в атмосфе-
ру, вочевидь, погіршуватимуть 
і якість питної води? 
 — Безумовно. Хлорка, фос-
фор, сірка та інші шкідливі ре-
човини через кілька десятиліть 
почнуть потрапляти з атмосфе-
ри Землі в усі відкриті водой-
мища, отруюючи їх. Без додат-
кової очистки споживати таку 
воду буде неможливо. Саме 
тому вже зараз потрібно буду-
вати потужні фільтраційні про-

мислові об’єкти. Спочатку вони 
можуть розташовуватися на бе-
регах глибинних річок та озер. 
Але пізніше ці водоймища пе-
ресохнуть, тому очисні спору-
ди з функцією опріснення води 
доведеться зводити на берегах 
морів та океанів. 
 ■ А як ви ставитеся до тео-
рії великого переселення? Там 
ідеться про потенційний ріст 
рівня води у морях та океанах, 
що призведе до затоплення при-
бережних міст. Це змусить міс-
цевих жителів шукати нові те-
риторії для життя. 
 — На жаль, цього не мину-
ти. Найбільше постраждають 
люди в тих країнах, де вже сьо-
годні середня температура сягає 
40 градусів і вище. Через кілька 
десятиліть там стане ще спекот-
ніше. Така ситуація — несуміс-
на з фізичним існуванням лю-
дини. 
 ■ І куди можна втекти?
 —  Перші сто років найс-
приятливішими для проживан-
ня будуть райони, що розташо-
вані високо в горах і на березі 
Північного Льодовитого океа-

ну. Великі острови останнього 
також слугуватимуть прихис-
тком для переселенців. А ось у 
північних районах Азії з різко 
континентальним кліматом ви-
никнуть дуже серйозні пробле-
ми. Спека там супроводжува-
тиметься лісовими пожежами. 
Контролювати цей процес буде 
практично неможливо. 
 ■ А що чекає територію Ук-
раїни?
 — У районах з помірним клі-
матом, у тому числі й у нашій 
країні, протриматися віднос-
но безбідно можна буде лише 
перші 100 років. Але для цього 
потрібно зводити невисокі бу-
динки (не вище 5-6 поверхів) з 
герметичними приміщеннями 
і системами очистки повітря. 

Зв’язок між будівлями пови-
нен здійснюватися за допомо-
гою підземних ходів та з вико-
ристанням електромобілів й ін-
ших екологічно чистих засобів 
пересування. 
 Через сотні років розтане 
майже все крижане покриття 
Антарктиди, і народи почнуть 
переселятися саме на цю тери-
торію. Вочевидь, останні зем-
ляни найдовше протримаються 
саме там. Але й їм рано чи піз-
но все одно доведеться будува-
ти підземні міста, аби сховати-
ся від проблемного навколиш-
нього простору. Ці мегаполіси 
повинні являти собою еколо-
гічні системи із забезпеченням 
замкнутих біологічних і ме-
ханічних циклів. У першу чер-
гу це стосується систем очист-
ки повітря та води. Необхідною 
умовою виживання стане до-
ступ до природних підземних 
озер iз чистою питною водою. 
Але і та потребуватиме додат-
кової фільтрації.
 ■ Просто якась голлівудська 
фантастика....
 —  На жаль, ні. Це реальний 
хід подій, що очікує Землю вже 
в близькому майбутньому. Тому 
мені дуже шкода, що вчені, які 
вивчають проблеми глобально-
го потепління, пов’язують його 
з впливом парникових газів. 
Вони фактично марнують час. 
Такий вплив існує, але він 
мінімальний. До того ж, вив-
чаючи цю проблему, науковці 
теж припускаються помилок. 
Стабілізація процесів утворен-
ня парникових газів у земних 
умовах станеться дуже нескоро. 
На Землі дедалі інтенсивніше 
горітимуть ліси і торф’яники. І 
лише після того, як згорять до-
щенту джунглі й тайга, можна 
буде говорити про стабілізацію 
земних парникових газів. Сло-
вом, астрономічні спостережен-
ня, які проводять учені при до-
помозі складних сучасних при-
ладів, не викликають сумнівів. 
Але як тільки справа доходить 
до трактування фактів, то жод-
не з них не відповідає дійсності. 
Це можна сказати не лише про 
глобальне потепління і новий 
Льодовиковий період, а й масу 
інших наукових гіпотез. ■

ОЧЕВИДНЕ-НЕЙМОВІРНЕ 

Нюанси апокаліпсиса 
Відомі наукові організації світу днями «відмінили» глобальне 
потепління і запевняють, що земній цивілізації загрожує 
не пекельна, а крижана смерть

■

Сонце, яке може спалити Землю.❙

Анатолій Іванов.❙

«Через сотні років розтане майже все крижане 
покриття Антарктиди, і народи почнуть переселятися 
саме на цю територію. Вочевидь, останні земляни 
найдовше протримаються саме там».

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків—Чернігів—Харків

Щоб врятувати людство від спеки, яка, на думку вчених, невід-
воротно прогресує у рамках загальновизнаного глобального по-
тепління, світова спільнота щороку витрачає мільярди доларів. 
Але, схоже, ті гроші вилетіли через індустріальні труби (голо-
вну концептуальну причину цього лиха) абсолютно даремно. Як 
повідомили днями теоретики одразу більш ніж 20 титулованих 
наукових організацій світу, людству загрожує не температурне 
пекло, а навпаки — холод і голод. Почнуться ці дві біди, на 
їхню думку, вже цього року й триватимуть три десятиліття. Різ-
кий поворот на всі 360 градусів у кліматичних прогнозах укотре 
викликав підозру, що науковці й понині не мають чіткого уяв-
лення про будову вселенського простору. А запропоновані ними 
концепції — не більше ніж теоретичні роздуми на задану тему. 
Аби розставити всі крапки над «і», «УМ» вкотре звернулася за 
роз’ясненням до вітчизняного астрофізика Анатолія Іванова. У 
своїх роботах він уже давно описує всі закономірності, що від-
буваються у Всесвіті, пояснюючи найпроблемніші, з точки зору 
сучасної науки, явища. Обіцяний крижаний апокаліпсис теж не 
став винятком.
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Літо, ліс, лісова казка, лісова каша!
 Віталій Тараненко так само, як і біль-
шість чоловіків, цінує кожну хвилину 
часу: серйозна робота, значна відпові-
дальність і велика кількість обов’язків 
не спонукають до особливих кулінар-
них акцій і творінь. Але присвятити тро-
хи часу цьому — обов’язок кожного гла-
ви родини, вважає він і додає, що влітку 
найкраще це робити в лісі. Коли соняч-
но, все квітне і буяє, то всім: і тому, хто 
у відпустці, і хто відпрацював робочий 
тиждень, — хочеться відпочити саме на 
лоні розкішної нині природи. Тому він 
радить збирати родину, друзів, гарних 
людей — і гайда за місто чи село, туди, 
де можна «перезавантажитися», відпо-
чити і навіть трохи зануритися в себе, 
що також інколи буває необхідно. Го-
ловне при цьому — не нашкодити при-
роді, бо дуже хочеться, щоб наші діти, 
діти наших дітей і їхні діти жили в такій 
же гармонії з природою і навколишнім 
світом. Не треба ламати гілок, топтати-
ся там, де вершать свої справи невтомні 
мурахи чи сонно повзе жук, вони всі пот-
рібні нам, а ми — їм. 
 Жінки та дівчата, візьміть на заміт-
ку: лісова кухня, так само, як польова, 
лугова, садова тощо,— справа чоловічих 
рук. Віталій Тараненко каже, що чолові-
кам приємно відчути себе королями лі-
сової кухні, оскільки жінки — беззапе-
речні королеви хатньої кухні. Все має 
бути в родині, як і в житті, збалансова-
но і справедливо. Така-от чоловіча філо-
софія. 
 Я пригадала жартівливу історію про 
шашлики, яка побутує серед жінок. 
«Чоловіки: ну добре, нехай уже жінки 
допоможуть нам із шашликами: куп-
лять м’ясо, замаринують його і прине-
суть у ліс, нехай уже понанизують на 
шампури, розведуть багаття, викладуть 
і все таке… Головне — ми приготуємо, 
шашлик — це ж чоловіча робота». Ві-
талій каже, що це — стереотип, що жін-
ки не мають цього робити і що їхнє ос-
новне заняття на природі — насолоджу-
ватися нею.
 Починати добре з лісової каші. Я не 
чула саме такої назви, і Віталій цьому 
щиро дивується. Каже, що на мальов-
ничій Черкащині, де люди влітку впов-
ні насолоджуються її відомими на весь 
світ красотами, такий літній смаколик 
дуже популярний. Беремо на замітку — 
літо лише починається!
 Отож, щоб приготувати лісову кашу, 
потрібно: 800 г пшона (попередньо про-
митого), 200 г вершкового масла, пів-
літрова банка хорошої тушонки, 10 (а 
хто не пошкодує — і 20) яєць, шматочок 
сала для засмажки, 2-3 чималі цибули-
ни, сіль, зелень, спеції — за уподобання-
ми і бажаннями. 
 Насамперед порізати сало на дріб-
ні шматочки, вкинути в розігрітий ка-
занок і, помішуючи, довести шкварки 
майже до солом’яного кольору, вкину-
ти подрібнену цибулю і обсмажити її та-
кож до золотистих відтінків. Покласти в 
казанок промите пшоно і потомити його 
хвилини 2-3 у підготовленій засмажці. 
Залити водою (покрити пшоно повніс-
тю, навіть на пальців два вище, загалом 
— приблизно 5 літрів). Варити, постійно 
помішуючи, майже до повної готовності 

пшона (хвилин 20). 
Коли в каші пов-
ністю зникне вода 
— посолити, дода-
ти масло, тушонку, 
перець, спеції і ста-
ранно перемішати. 
Насамкінець до-
дати до каші збиті 
яйця і знову швид-
ко все перемішати, 
щоб не утворилися 
грудочки. Робити 
все слід дерев’яною 
ложкою, наголошує 
черкащанин Ві-
талій. Забула уточ-
нити, чому саме дерев’яною, але впев-
нена, що так буде смачніше і ще ближче 
до природи. Треба буде обов’язково при-
готувати легендарну черкаську кашу. 
У мене склалося враження, що у ній 
— симбіоз козацьких смаків, які вони 
вкладали в куліш, а ще — ніжність і на-
сиченість української бабки — запіка-
ночки на яйцях, яка в різних варіаціях 
витримує найсильнішу конкуренцію за-
печених смаколиків. 

Шашлик: робіть це швидко!
 А де шашлик? — справедливо запи-
тають жінки, які вже змирилися з тим, 
що вони «матеріалізувалися» на при-
роді, щоб відпочити і поласувати чи-
мось смачненьким. «Шашлик є!» — від-
повідає Віталій, розуміючи, що мають 
на увазі жінки: у його холодильнику не 
було на ніч замаринованого м’яса, як це 
часто практикується. 
 «І не треба цього робити, — каже він. 
— Достатньо м’ясо промаринувати і пів-
години, так воно збереже власний смак, 
не сильно зміниться під дією спецій, бо 
м’ясо — є м’ясо, у шашлику має відчу-
ватися насамперед його первісний, чис-
тий смак». 
 На природі, звичайно, апетит ще той, 
але 0,5 кг м’яса з розрахунку на одну лю-
дину мені видалося забагато. Але раз Ві-
талій каже, що це норма, значить, спри-
ймемо це наразі за «кулінарну аксіому». 
Отож беремо свинину (вирізку, корей-
ку, окіст, ошийок, поперекову частину) 
з вище згаданого розрахунку і ріжемо 
його поперек волокон на чималі шматки 
(приблизно 30 см, бо дрібні в результаті 
будуть сухими, а великі не просмажать-
ся). Цибулю (чим більше, тим краще, у 
цьому випадку цибулі багато не буває) 
ріжемо кільцями шириною приблизно 
1 см (достатньо великі). До цибулі додає-
мо спеції: сіль, суміш перців, але не за-
будьте про червоний, мелений коріандр 
і все, що, на вашу думку, додасть пікан-
тності цій і так пікантній справі. У по-
судині викладаємо шар цибулі, потім — 
шар м’яса, знову цибуля, м’ясо тощо, а 
зверху скроплюємо м’ясо пахучою до-
машньою олією. Вона забезпечить вашо-
му шашлику хрумку золотисту шкіроч-
ку, а вам — ще одну «родзинку» в кулі-
нарну карму. 

Реберця і ковбаса — проста 
довершеність
 Якщо шашлик для вас — баналь-
но або ви готували його минулого разу, 
цього разу приготуйте свинячі реберця 

на мангалі — така страва на при-
роді викликає не менше захоплен-
ня, схвалення і з’їдається швидше, 
ніж співається. Бо співати на при-

роді можна і треба. І танцювати — та-
кож. Напевне, коли кажуть: не треба 
сприймати життя занадто серйозно, іди 
краще потанцюй, мають на увазі пікнік, 
гарну компанію і все, що звідси слідує. 
 Отож — про реберця на мангалі. На 
2 кг свинячих реберець потрібно ще пів-
склянки томатного соку, по столовій 
ложці соєвого соусу та оливкової олії, 
сік невеликого апельсина, по 2 столові 
ложки меду та винного оцту. 
 Реберця помити, порізати на порцій-
ні частини і відварити (краще це зробити 
вдома: і швидше матимете готову стра-
ву, і страва буде соковита, не висохне і 
не жуватиметься, ніби жуйка). Зміша-
ти апельсиновий сік, мед, олію, винний 
оцет і соєвий соус і залити цим марина-
дом реберця. Якщо полюбляєте сухі при-
прави до м’яса — додавайте також. Ма-
ринувати реберця можна від півгодини 
до 4 годин — залежно від того, наскільки 
насиченим ви хочете отримати м’ясо. 
 Викладайте реберця на решітку ман-
гала приблизно на хвилин 20-30, напри-
кінці поливши соусом, що залишився. 
Скоринка буде хрумкою і рум’яною.
 Щодо ковбаси, то бути їй чи не бути 
на пікніку — такого питання навіть не 
мусить виникати, звичайно, бути! Уявіть 
собі імпровізований стіл на шовковистій 
зеленій траві, свіжі цибулька, огіроч-
ки, помідорчики з городу і щойно спече-
на на вугіллі картопля і на довершення 
цієї «картини овочами» — запашні золо-
тисті апетитні кільця домашньої ковбас-
ки, запечені на решітці. Швидше за все, 
начиняти ковбасу часу не буде ні вдо-
ма, ні, тим паче, в лісі, хоча, перефра-
зовуючи прислів’я, можна сказати: на 
натхнення і смак товариш не всяк. Дех-
то так серйозно готується до «вилазки в 
ліс», що і ковбасу начиняє, і це не може 
не слугувати прикладом і причиною за-
хоплення для інших. А якщо не встигає-
те — також не проблема — купіть кіль-
ка верчиків сирої ковбаси, викладіть її 
на решітку і за півгодини на вогні мати-
мете і ковбасу, і до ковбаси!
 До речі, про те, що до ковбаси. Треба 
запекти овочі, причому не присвячувати 
цьому занадто багато часу, адже, зреш-
тою, не тільки їжею єдиною… 
 Але картопля має бути! Молоду кар-
топлю, помиту, звісно, вдома, розрізає-
мо навпіл, на одну з половинок викла-
даємо по шматочку сиру і кілька пласти-
нок часнику, закриваємо другою поло-
винкою картоплини, зверху, по зрізах, 
закручуємо смужками бекону, кладемо 
гілочку тим’яну, закручуємо у фольгу — 

і на вуглини чи на решітку гриля при-
близно на півгодинки. 

Від нашого «столика» — вашому!
 Не знаю, як вам (це я звертаюся до 
жіночої частини читачів), а мені на при-
роді чомусь не сидиться. Природа нади-
хає на творчість, і на кулінарну — та-
кож. І якщо вже чоловіки «монополізу-
вали» приготування м’ясного шашлика, 
пропоную жінкам «монополізувати», 
приміром, грибні шашлики. 
 Легкі, соковиті, духмяні, надзвичай-
но смачні, вони приємно заявлять про 
вас на цьому святі природи, а голов не, 
більше нічого і не робіть — усе інше буде 
просто зайвим. 
 На півкілограма печериць із тугими 
чималими шапками потрібно буде відва-
рена куряча грудка, 3 столові ложки соє-
вого соусу, ложка гірчиці, сіль, чорний 
перець, 50 г свіжого сала, 50 г твердого 
сиру і столова ложка лимонного соку. 
 Гриби почистити, видалити ніжки і 
замаринувати в соусі з гірчиці, спецій, 
лимонного соку і соєвого соусу на півго-
дини, час від часу стрясаючи їх у посу-
дині, щоб гриби добре просочилися. Ша-
почки нанизати на дерев’яні шпажки і 
викласти на решітку шапками доверху 
на 5 хвилин, щоб розм’якли. Затим пере-
вернути їх, начинити подрібненою куря-
тиною і шматочками сиру і залишити на 
решітці хвилин на 10, щоб розтанув сир. 
Тонко порізати сало (можна копчене) і 
нанизати на шампур, чергуючи шапоч-
ки, сало і ніжки грибів. Готувати так, як 
шашлик, час від часу перевертаючи свої 
гриби (це займе ще хвилин 10). 

І фрукти — на десерт!
 Запечені на природі фрукти — це 
щось із розряду райських насолод. Го-
тується так само швидко і натхненно! 
Спочатку — соус. Для нього потрібно: 
цедра одного апельсина, 150 г цукру, по 
2 столові ложки коньяку чи рому, 50 г 
вершкового масла і пакетик ваніліну. 
 У каструлі з’єднати масло, цукор 
(ідеально, коли він буде коричневим), 
ванілін, 2 столові ложки води, поріза-
ну цедру апельсина, прогріти до повно-
го розчинення цукру. 
 Фрукти можна вибрати, які бажає-
те: банани почистити і порізати кружеч-
ками, ананаси, абрикоси, яблука, сли-
ви, персики, нектарин, полуниці тощо 
— порізати дрібніше, якщо вони вели-
кі, нанизати все це на дерев’яні шпаж-
ки, змочити в соусі і підсмажити на вог-
ні до апетитних рум’яних смужечок, а 
затим полити рештою соусу і запекти до 
готовності. 
 Отож зробити своє літо незабутнім і 
смачним — справа наших рук. Смачно-
го! ■

МАНГАЛ

«Перезавантаження» сильної статі
Лісові дослідження літньої кулінарії: чоловіки запрошують і готують

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Улітку навіть кухня особлива: основна її частина переноситься на вулицю, де під 
спів пташок і шелест гіллястих дерев готувати приємніше, а споживати — й поготів! 
Причому, умудритися облаштувати собі «літню кухню» можна не лише в селі, на 
розлогому обійсті, а й у місті. «Було б бажання, — каже черкащанин Віталій Тара-
ненко. — Приємно ввечері після роботи зібратися за родинним столом на свіжому 
повітрі, разом повечеряти, поділитися враженнями про день, що минув, і відпочити: 
помилуватися літньою природою, вечірнім небом. А хто без прохань та зайвої суєти 
винесе столик-стільці, допоможе сервірувати стіл — у нас не виникає запитань: 
звичайно, я. А якщо у вас квартира, а не будинок, — повечеряти разом можна і на 
балконі або ж при відритих вікнах на кухні — всюди буде багато літа!». 
Пригадалося Шевченкове «Садок вишневий коло хати» і подумалося, що народні 
традиції, точніше їх краса і сила, — воістину невмирущі. 

М’ясо на грилі, та ще й у лісі, — що ще може 
бути смачнішим!
Фото Віталія ТАРАНЕНКА.

❙
❙
❙

Донька Анюта — головна 
шанувальниця татових лісових 
смаколиків.

❙
❙
❙

Аромат лісової каші 
чути навіть 
за межами лісу.

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Учора у швейцарському Ньоні відбулося 
жеребкування перших двох раундів Ліги чем-
піонів-2017/2018. Таким чином Європейський 
футбольний союз дав офіційний старт новому 
розіграшу основного клубного турніру Старо-
го світу, фінал якого, нагадаємо, відбудеться в 
Києві на НСК «Олімпійський». А в цей же день 
на арені-господарці фіналу ЛЧ-2018 відбувся 
вирішальний поєдинок в аматорській лізі Ук-
раїни між харківським «Металістом-1925» 
та «Агробізнесом» iз міста Волочиськ, що на 
Хмельниччині, котрий завершився грандіоз-
ним скандалом. Точніше кажучи, поєдинок, у 
якому визначалася найсильніша команда се-
ред аматорів, через масовi безлади, влаштовані 
харківськими «ультрас», завершити не вдало-
ся. Головний арбітр поєдинку Микола Криво-
носов зупинив гру на 84-й хвилині, так і не на-
важившись на її поновлення. Зрештою, особ-
ливої потреби в суперників догравати матч не 
було, адже на момент початку «фаєр-шоу» та 
появи футбольних хуліганів на ігровому май-
данчику футболісти «Агробізнесу» мали пере-
конливу перевагу — 4:0.
 У підсумку, аматори з Хмельниччини от-
римали чемпіонські нагороди, а вітчизняне 
футбольне господарство — за рік до прийо-
му грандіозного футбольного свята — отри-
мало серйозний головний біль.
 Поведінка харківських «псевдовболіваль-

ників» змусила раду засновників «Металіста-
1925» провести екстрену нараду, на якій було 
в різкій формі засуджено поведінку «так 
званих» «ультрас» та ініційовано внутріш-
нє розслідування, спрямоване на виявлен-
ня організаторів того неподобства, котре, за 
словами власників заново народженої після 
банкрутства команди, завдало неймовірного 
удару по іміджу клубу.
 Не приховував свого обурення надзвичай-
ною подією на НСК «Олімпійський» і прези-
дент ФФУ Андрій Павелко, котрому неод-
мінно доведеться відповідати перед вищим 
керівництвом за відверті проколи в системі 
безпеки на НСК «Олімпійський».
 «Своїми діями фанати «Металіста-1925» 
перекреслюють майбутнє клубу в другій лізі, 
адже після подібних дій є великі сумніви, що 
команда отримає професіональний атестат», 
— заявив очільник ФФУ.
 Варто зауважити, що організацією фіналу 
ЛЧ-2018 в Києві опікуються перші особи дер-
жави. Персонально голова президентської ад-
міністрації Ігор Райнін очолює організаційний 
комітет iз підготовки та проведення в столиці 
України одразу двох фіналів Ліги чемпіонів 
(вирішальний поєдинок жіночого турніру 
пройде на стадіоні «Динамо» за день до го-
ловного матчу чоловічої Суперліги). І зовсім 
недавно йому звітували, що «все під контро-
лем». Утім після надзвичайної події на ама-
торському фіналі в Києві нашому футболь-

ному господарству доведеться серйозно пере-
глянути умови своєї життєдіяльності. Так, 
Андрій Павелко вже заявив, що ініціювати-
ме розгляд у Верховній Раді України законо-
проекту про безпеку глядачів до, під час та 
після футбольних матчів.
 Нагадаємо, що НСК «Олімпійський» уже 
не раз ставав ареною, на котрій свій «хист» де-
монстрували футбольні хулігани. Страждали 
від них «Дніпро», «Динамо», наша національ-
на збірна. Якщо ж трапиться так, що під пи-
танням постане доля фіналу ЛЧ у Києві, тоді 
репутаційні втрати нестиме вже безпосередньо 
сама країна. Тож у профільних структур є до-
статньо роботи, аби цього не трапилося. ■
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«Сьогодні ми бачимо, як клуб, його вболівальники перекреслюють 

своє майбутнє в другій лізі. З таким ставленням до футболу, думаю, в 
атестаційного комітету будуть великі питання до «Металіста-1925». 

Андрій Павелко
президент Федерації футболу України
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Григорій ХАТА

 На жіночий чемпіонат Єв-
ропи-2017 до Чехії наша націо-
нальна збірна вирушила ледь не 
з чемпіонськими сподіваннями, 
адже, вигравши в протистоян-
ні з переможцем попереднього 
ЧЄ — збірною Сербії — кваліфі-
каційну групу на цьогорічний 
Євробаскет, «синьо-жовті» ав-
томатично потрапили до чис-
ла головних фаворитів турні-
ру, котрий приймають Прага 
та Градець Кралове.
 Першим іспитом на так би 
мовити медальну зрілість став 
поєдинок підопічних Володи-
мира Холопова проти команди 
Іспанії, яка Євробаскет-2015 за-
вершила з бронзовими нагоро-
дами. До великої перерви ук-
раїнські баскетболістки демонс-
трували гідну гру, завершивши 
дві чверті з відставанням «-1». 
Але надалі у грі «синьо-жов-
тих» стався грандіозний про-
вал, який став причиною роз-
громної поразки піренейкам та 
позбавив наших дівчат можли-
вості напряму вийти з групи до 
чвертьфіналу.
 Нинішній ЧЄ проходить за 
новим — відмінним від попе-
реднього турніру — регламен-
том. Якщо два роки тому учас-
ники «плей-оф» визначалися 
після двох групових раундів, 
то на чеському Євро цей про-
цес має значно коротші часові 
рамки.
 Імена чотирьох чвертьфі-
налістів стали відомими одра-
зу по завершенні поєдинків у 
квартетах А, В, С, D. Перемож-
ці цих «пульок» — команди Іс-
панії, Туреччини, Франції та 
Бельгії, відповідно, — отри-
мали прямі перепустки до 1/4 
фіналу. Натомість для колек-
тивів, які посіли в групах другі-
треті місця, організаторами пе-
редбачена стадія 1/8 фіналу.

 

Своє заслужене місце там здо-
була й збірна України. Маю-
чи відверто хороший колек-
тив, «синьо-жовті» доволі лег-
ко виграли інші два поєдинки 
у своїй «пульці». Спочатку — в 
день відкриття турніру — наші 
дівчата взяли переконливий ре-
ванш у чеських баскетболісток 
за поразку в фінальній частині 
попереднього ЧЄ. А після невда-
чі в матчі з іспанками підопічні 

Холопова упевнено розібралися 
з командою Угорщини, гаран-
тувавши собі в першому раун-
ді «матчів на виліт» трохи ком-
фортнішого суперника, ніж 
матимуть мадярки. Власне, в 
1/8 фіналу «синьо-жовтим» — 
другій команді групи «А» — 
випало грати з третім колекти-
вом групи «В», яким стала збір-
на Словаччини. Суперником 
же другого колективу кварте-

ту «В» — збірної Італії — в 1/8 
фіналу стала третя команда 
групи «А». Перемігши в очно-
му двобої чешок, збірна Угор-
щини залишила господарок за 
бортом найцікавішої фази зма-
гань. За аналогічним перех-
ресним сценарієм були сфор-
мовані й дві інші пари 1/8 фі-
налу: Росія (друге місце в групі 
«D») — Греція (3, C), Сербія (2, 
C) — Латвія (3, D).

 

З огляду на гру, яку дівчата 
Володимира Холопова демон-
стрували на груповому етапі 
ЧЄ-2017, у матчі зі словачка-
ми, що завершився у вівторок 
увечері, проблем не мало бути. 
На цьогорічному Євробаскеті 
збірна Словаччини — віце-чем-
піон далекого ЧЄ-1997 — зірок 
з неба не хапала, обмежившись 
однією лише перемогою в групі 
— над збірною Білорусі. При 
цьому українські баскетболіст-
ки чітко демонструють, що на-
лаштовані досягти максимуму. 
«Докладемо усіх сил, аби прой-
ти якомога далі турнірною дис-
танцією», — заявила після за-
вершення першого етапу ЧЄ 
одна з лідерок «синьо-жовтих» 
Таїсія Удоденко. Удвох з голо-
вною зіркою української збірної 
— Аліною Ягуповою — вони де-
монструють найвищу результа-
тивність у команді, надихаючи 
при цьому партнерок та уболі-
вальників на максимальні здо-
бутки.
 Якщо словацький бар’єр ви-
явиться прохідним, то в наступ-
ному раунді на наших дівчат че-
катимуть срібні призерки попе-
реднього ЧЄ — француженки. 
Відзначимо, що на груповому 
етапі «триколірні» повернули 
боржок збірній Сербії, взявши 
реванш за поразку у фіналі Єв-
робаскету-2015. ■

БАСКЕТБОЛ

Медальне тестування
Зазнавши в групі поразки від бронзових призерок ЧЄ-2015, 
вітчизняні баскетболістки з другого місця пробилися до «плей-
оф» цьогорічного Євробаскету

■ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Фіналь-
на частина (Чехія). Жінки. Гру-
па А. Угорщина — Іспанія — 48:62, 
Україна — Чехія — 59:47 (Ягупова 
(24)), Чехія — Угорщина — 70:74, 
Іспанія — Україна — 76:54 (Ягупова 
(23)), Угорщина — Україна — 72:84 
(Удоденко (22)), Чехія — Іспанія — 
67:63.
 Підсумкове становище: Іспанія, 
Україна — 5, Угорщина, Чехія — 4.

■

З оптимістичними сподіваннями українські баскетболістки завершили груповий етап ЧЄ-2017 у Чехії.
Фото з сайта www.fiba.com.

❙
❙

Гандбол
 Чемпіонат Європи. Кваліфіка-
ція. Чоловіки. Група 4. Україна — 
Македонія — 27:27, Ісландія — Ук-
раїна — 34:26.
 Підсумкове становище: Маке-
донія — 7, Чехія, Ісландія — 6, Украї-
на — 5.
 Збірна України не змогла пробити-
ся до фінальної частини ЧЄ-2018. При-
кро, що путівки на Євро від нашої гру-
пи, де результати учасників «пульки» 
вийшли найбільш рівними, отримали 
одразу три колективи. ■

Харківські ультрас ніколи не приховували своїх піротехнічних слабкостей: 
фаєри на минулорічному матчі Україна — Сербія в Харкові.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Удар по іміджу та репутації
Фанати заново народженого харківського «Металіста-1925» 
зірвали фінал аматорської ліги країни

■

ХРОНІКА■



КАЛЕЙДОСКОП
СКАНДАЛ

Не твоє — віддай!
Леонардо Ді Капріо змусили повернути 
подарований йому «Оскар»

■
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Хай блог помагає
Молоді мандрівники виявили, що 45 відсотків українців ніколи не були навіть у сусідній області
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Жебрак просить милостиню. 
Підходить Ісаак, дає одну гривню і 
каже:
 — Вибач, учора я одружився, 
тепер у мене дружина і теща, тому 
я не можу дати тобі дві гривні.
 Жебрак схоплюється і кричить 
на всю вулицю:
 — Подивіться на нього, вчора 
тільки одружився, а сьогодні я вже 
повинен його сім’ю годувати!

* * *
 Захворів мільйонер, родичі 
зібралися біля ліжка хворого:
 — Скажіть, лiкарю, надія є?

 — Ніякої! У нього звичайна за-
студа.

* * *
 Вовочка рвав яблука в садку в 
сусіда, той його помітив:
 — Хуліган, зараз я тобі покажу, 
як красти!
 — Дякую, дядьку Михайле, а то 
мене вже другий раз ловлять.

* * *
 У гостi треба ходити винятково 
з порожніми руками. Щоб нічого не 
заважало гаряче обійняти дорогих 
господарів.

По горизонталі:
 3. Міра ваги коштовних ка-
менів. 7. Столиця Албанії. 8. Історич-
на столиця Нормандії, де була спале-
на Жанна д’Арк. 9. Велике поле. 10. 
Спортивна гра, у якій є ракетки і во-
лан. 13. Річка на Рівненщині, притока 
Прип’яті. 14. Загущений бензин, який 
застосовують у вогнеметах. 15. Лю-
дина, яка послуговується лівою ру-
кою. 17. Давньогрецький бог торгівлі. 
19. Іспанський поет і драматург, ав-
тор філософської драми «Життя — 
це сон». 21. Терористичний метод, 
пограбування державних установ. 
23. «Готуй ... влітку, а віз — узим-
ку» (Народна приказка). 24. Давнє 
грецьке місто-колонія на території 
сучасної Миколаївської області. 25. 
У феодальній Англії — вільні дріб-
ні землевласники, які самі займали-
ся обробкою землі.
По вертикалі:
 1. Столичний футбольний клуб. 
2. Священицький титул чи місце на 
ієрархічній драбині. 3. Головний ге-
рой опери Гулака-Артемовського «За-
порпожець за Дунаєм». 4. Позивний 
«кіборга №1» Андрія Гречанова, який 
побував у полоні терористів.  5. Потяг, 
літак, маршрутне таксі, тарантас, дилі-
жанс. 6. Військовий блок, куди прагне 
вступити Україна. 11. Український ет-
нограф, фольклорист, письменник 

і педагог, укладач і видавець однієї 
з найавторитетніших антологій ук-
раїнського усного фольклору малих 
жанрів. 12. «Ластівки  літають,  бо  лі-
тається, і  Ганнуся  любить,  бо  по-
ра... Хвилею  зеленою  здіймається 
навесні  Батийова  гора». (Автор). 13. 
Чеський письменник, літературний 
«батько» солдата Швейка. 16. Сві-
тогляд, який характеризується відсут-
ністю віри в існування будь-яких бо-
гів, духів, інших «потойбічних» істот. 
17. Сонячний годинник. 18. Знамени-
тий давньогрецький математик, осно-
воположник геометрії. 20. Ім’я відомо-
го польського поета-романтика Міцке-
вича. 22. Давня французька міра дов-
жини, що складає 3,248 км. ■

Кросворд №75
від 20 червня

Наступний номер «України молодої» вийде 
у п’ятницю—суботу, 23—24 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +10…+15

 +23…+28

Північ +10…+15

 +22…+27

Центр +10…+15

 +22…+27

Схід +10…+15

 +22…+27

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +14…+19

 +25…+30

Аліса КВАЧ

 Боротьба відомого голлівудського кра-
сунчика Леонардо Ді Капріо за головну на-
городу Американської кіноакадемії дав-
но стала притчею во язицех. Свого першо-
го «Оскара» актор отримав лише минуло-
го року за головну чоловічу роль у фільмі 
«Легенда про Гью Гласа». До того Ді Кап-
ріо чотири рази номінувався на престижну 
премію — за кращу чоловічу роль другого 
плану у фільмі «Що гризе Гілберта Грейпа» 
(1994 рік), а також за кращу чоловічу роль 
у фільмах «Авіатор» (2004 рік), «Кривавий 
алмаз» (2006 рік) та «Вовк із Уолл-стріт» 
(2013 рік), але кожного разу в заповітному 
конверті виявлялося інше прізвище.
 Після останньої невдачі продюсе-
ри фільму «Вовк із Уолл-стріт» вирішили 
підбадьорити актора і подарували йому за 
участь у картині статуетку, виграну в 1955 
році Марлоном Брандо за фільм «У пор-
ту». Подарунок виявився не лише знаковим 
(через три роки Лео таки отримав власного 
«Оскара»), а й неоднозначним. Як повідоми-
ло агентство Reuters, компанію Red Granite 
Pictures, яка знімала фільм і яка зробила ак-
торові такий оригінальний подарунок, нині 
підозрюють у розкраданнях із державного 

інвестиційного фонду Малайзії. Тож Депар-
тамент юстиції США звернувся до Ді 
Капріо з проханням віддати нагоро-
ду їм як речовий доказ у справі.
 Цікаво, що речовими доказа-
ми можуть виявитися й інші пода-
рунки, отримані Лео від компанії: 
підозру правоохоронців також 
викликали картина Пікассо та 
фото Діани Арбус, які Ді Кап-
ріо отримав у рамках щоріч-
ного благодійного аукціону 
на користь свого одноймен-
ного фонду. А загалом Де-
партамент США зараз від-
стежує десятки мільйонів 
доларів, які пройшли че-
рез Red Granite та інші ма-
лайзійські продакшени, 
зокрема у вигляді екстра-
вагантних подарунків знаменитос-
тям, таких як діаманти, предмети мистецтва 
та згадана вище статуетка «Оскара». 
Самому ж Лео тепер нічого не лишається, 
як продовжувати зйомки в надії виграти 
чергову цінну статуетку. Бо вигране — це 
таки не подароване, його не заберуть. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Про надумані утиски російської мови в Ук-
раїні російські пропагандисти кричать ледь не 
на кожному кроці. А от викладач Колумбійсько-
го університету Юрій Шевчук, який летів із Ка-
нади до Києва, ледь не втратив квиток на літак 
за своє бажання спілкуватися... українською. 
 Інцидент трапився в аеропорту Барселони, 
де була пересадка до «Борисполя». Як повідо-
мив у «Фейсбуці» сам потерпілий, працівниця 
аеропорту вирішила перевірити, чи може Шев-
чук, маючи канадський паспорт, залишитися в 
Україні довше дозволеного терміну (90 діб), і 
викликала колегу — представницю Міжнарод-
них авіаліній України.
 Побачивши землячку, Юрій Шевчук перей-
шов на українську. Однак працівниці МАУ це не 
сподобалося і вона демонстративно продовжила 
спілкуватися російською. Коли ж професор поп-
росив її перейти на українську, йому раптом ого-

лосили, що його квиток скасований. «Ніякі дока-
зи, документи, листи від моєї аґенції, що підтвер-
джують факт купівлі і дійсності мого квитка, на 
старшу з МАУ не справляють жодного вражен-
ня. Вона не без видимої насолоди від своєї вла-
ди над клієнтом пропонує мені або лишатися в 
Барселоні, або ж купувати новий квиток до Киє-
ва (свого роду плата за розкіш розмовляти ук-

раїнською)», — написав постраждалий.
 Конфлікт тривав майже годину та, врешті-
решт, закінчився тим, що професор потрапив на 
свій літак за заздалегідь придбаним квитком. 
Але післясмак лишився неприємний. І найгір-
ше, що, за його словами, цей випадок, швидше 
за все, залишиться непокараним. А ви кажете 
— клієнт завжди правий! ■

ОТАКОЇ!

«Моя твоя не понімай»
Співробітник авіакомпанії МАУ ледь 
не скасував квиток пасажира за спілкування 
українською мовою

■

Леонардо Ді Капріо.❙

22 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +21...+23
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +17..+19, удень +26...+28.

20 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-23 градуси, в районi Одеси та Приморсько-
го — 17 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +10...+12, удень +24...+26. Моршин: уночi 
+11...+13, удень +25...+27.
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