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Учорашні курси 
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1 $ = 26,02 грн. 

1 € = 29,70 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

НАРАЗІ Н
А ВАШІ 

200 ГРИВЕНЬ М
ОЖУ 

ЗАПРОПОНУВАТИ 

ТІЛЬКИ ЦЕ!..
 

Зарплати вгору, 
доходи... вниз
Уряд удруге (і не 

востаннє) підвищить 

мінімальну зарплату. 

Але радіти зарано, 

бо інфляція 

помножить 

її на нуль
стор. 4 »

Віталій Касько: Корупціонери 
оговтались і перейшли у наступ

Екс-заступник Генерального прокурора 

України розповідає, чому вважає процедуру 

відбору суддів до Верховного 

Суду фарсом, і називає тих, 

хто хоче приборкати активістів
стор. 6 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Отримавши свіжий 

організаційний 

імпульс, 

волейбольна збірна 

України швидко 

досягла успіху
стор. 15 »

Ураган  накрив 

Україну: загинули 

троє дітей та 

один дорослий 

чоловік, серйозно 

травмовані 

десятки осіб
стор. 3 »

За лігою — лігаПід «Тінню Путіна»
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«За кілька днів до трагічної смерті матері мій підзахисний отримав безглузду пропозицію від омбудсмана 
Росії Тетяни Москалькової привезти вмираючу матір Чийгоза до будівлі СІЗО на машині швидкої 
допомоги. Уповноважена з прав людини свідомо спекулювала на почуттях Чийгоза, прекрасно знаючи, 
що його важко хвора мати могла не витримати транспортування та померти просто в машині».

Микола Полозов 
адвокат 

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Раніше представникам МЗС України 
вдалося домогтися того, щоб заступник 
голови кримськотатарського Меджлісу, 
який перебуває під арештом уже два з по-
ловиною роки,  встиг попрощатися з важ-
ко хворою матір’ю. На останнє побачення 
з близькою людиною, що таємно проходи-
ло 20 червня 2017 року в Бахчисараї, Ах-
тем Чийгоз також був доставлений у кай-
данках та під посиленою охороною росій-
ських спецслужб. Після короткої зуст-
річі, яка тривала не більше 15 хвилин, 
Чийгоза відвезли до СІЗО в місті Сімфе-
рополь.
 — За кілька днів до трагічної смерті 
матері мій підзахисний отримав безглуз-
ду пропозицію від омбудсмана Росії Те-
тяни Москалькової привезти вмираючу 
матір Чийгоза просто до будівлі СІЗО на 
машині «швидкої допомоги», — заявив 
адвокат Микола Полозов. — Це — блюз-
нірство та негуманне поводження з людь-
ми. Адже уповноважена з прав людини 
свідомо спекулювала на почуттях Чий-
гоза, прекрасно знаючи, що його важко 
хвора мати могла не витримати транспор-
тування та померти просто в машині.

 Нагадаємо, що в повідомленні право-
захисної організації Amnesty International 
ідеться про те, що Ахтем Чийгоз був од-
ним із небагатьох, хто намагався допомог-
ти міліції стримати натовп обурених лю-
дей перед будівлею Кримського парламен-
ту під час масових заворушень 26 лютого 
2014 року. Представники міжнародних 
організацій сходяться на думці: арешт та 
незаконне утримання у Сімферопольсько-
му СІЗО Ахтема Чийгоза – це прямий до-
каз порушення прав людини окупаційною 
владою в Криму. На користь цього свід-
чить і той факт, що на півострові вже два 
з половиною роки триває масштабне пере-
слідування людей із політичних мотивів 
та фабрикуються кримінальні справи без 
достатньої доказової бази.

 — Ахтем Чийгоз уже тривалий час пе-
ребуває у в’язниці з політичних мотивів, 
— розповіла прес-секретар українсько-
го МЗС Мар’яна Беца. — Прямих доказів 
його провини у слідства немає, проте ак-
тивісту кримськотатарського руху загро-
жує реальний термін ув’язнення до 10 
років позбавлення волі.
 Відомо, що мама Чийгоза Аліє помер-
ла у віці 76 років після тривалої бороть-
би з онкологічним захворюванням. Вона 
народилася та виросла в Криму, а за часів 
СРСР пережила депортацію  та повернен-
ня на Батьківщину. Разом із чоловіком 
жінка виростила та виховала чотирьох 
дітей, мала 10 онуків.
 Події, що сколихнули Крим у 2014 
році, а також арешт сина Ахтема змусив 

Аліє Чийгоз забути про особисті проблеми 
та присвятити весь свій час пошуку прав-
ди. Підсумком такої інтенсивної праці 
стало те, що Аліє дізналася про свою не-
виліковну хворобу занадто пізно ...
 За традицією кримськотатарського 
народу, похорон Аліє Чийгоз пройшов 
на другий день після її смерті, до захо-
ду сонця. Глава забороненого окупанта-
ми у Криму Меджлісу Рефат Чубаров роз-
повів, що представники російської влади 
на півострові не дали дозволу для Ахтема 
Чийгоза бути присутнім на похованні рід-
ної матері. Адвокату політв’язня Миколі 
Полозову довелося письмово звертатися 
до представників ООН та ОБСЄ для того, 
щоб його підзахисний усе ж таки був до-
ставлений на похорон матері. Однак за-
лишитися для участі у ритуальних захо-
дах політв’язень не зміг, адже йому виді-
лили не більше 20 хвилин для прощання 
з найдорожчою людиною. Віддати остан-
ню шану жінці, яку не зламав окупацій-
ний режим у Криму, приїхали більше ти-
сячі людей. Представники кримськота-
тарського народу спеціально прибули на 
місце поховання Аліє Чийгоз до села До-
линне Бахчисарайського району з усіх 
куточків Криму. ■

УТИСКИ

20 хвилин на прощання
На похорон матері політичного в’язня Ахтема Чийгоза 
привезли в кайданках та під охороною

■

АКТУАЛЬНО

Ляшко оголосив війну 
газовій мафії
Лідер Радикальної партії разом iз командою приїхав 
підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали 
проти свавілля місцевої газової компанії

■

Олег Ляшко у Лубнах розповів, що робить Радикальна партія для зниження 
житловокомунальних тарифів.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Люди обурені тим, що 
підприємство «Лубнигаз» 
під керівництвом громадя-
нина Росії не полишає спроб 
повернути абонплату за га-
зові лічильники, скасуван-
ня якої добилася Радикаль-
на партія. Народний депу-
тат запевнив протестуваль-
ників, що не дасть чинити 
свавілля ані місцевій газо-
постачальній компанії, ані 
іншим компаніям, підпо-
рядкованим олігархам. 
 «Ми змусили НКРЕКП 
скасувати абонплату за га-
зові лічильники, адже в ціні 
на газ уже закладена вартість 
транспортування, експлуата-
ції та інших витрат. Якби ми 
цього не добилися, то в кож-
ній платіжці за газ було б на 
200—300 гривень більше. Ці 
кошти пішли б не в держав-
ний бюджет, не на соціаль-

ні програми чи модернізацію 
газорозподільчих мереж, а у 
кишені власників облгазів», 
— наголосив Ляшко.
 Політик також розповів, 
що РПЛ зупинила іншу афе-
ру влади — із встановлен-
ням газових лічильників. 
«Було так: ставлять газовий 
лічильник на весь будинок, 
рахують загально, ділять на 
всіх і кожному виставляють 
однаковий рахунок. Але ж 
одна людина менше вико-
ристала газу за місяць, інша 
— більше. Це — несправед-
ливо. Ми зараз добилися ух-
валення закону про встанов-
лення лічильників у кож-
ну квартиру, щоб людина 
сплачувала стільки, скіль-
ки споживає газу», — пояс-
нив політик. 
 На думку Олега Ляшка, 
суттєво знизити тарифи доз-
волить повернення соціаль-
ної норми споживання газу 

та збільшення видобутку 
власного газу, який у рази 
дешевший за імпортний. 
«Наприклад, на Полтав-
щині видобувається влас-
ний газ. Вартість його мен-
ше 1500 гривень за тися-
чу кубів. Натомість люди у 
Полтаві сплачують по 7000 
гривень за тисячу кубів 
газу. Це — несправедливо і 
нечесно. Тому ми зараз че-
рез суд добиваємося скасу-
вання антиукраїнського рі-
шення уряду про таку зави-
щену ціну на газ, а також ви-
магаємо через суд НКРЕКП 
знизити тарифи», — під-
креслив Ляшко. 
 Водночас команда Ради-
кальної партії добивається 
повернення газорозподіль-
чих мереж у власність де-
ржави, якими зараз безоп-
латно користуються олігар-
хи Фірташ, Льовочкін та 
Бойко. ■

Іван БОЙКО

 Місія ОБСЄ констатує на по-
чатку липня, що так зване «хліб-
не  перемир’я», запроваджене для 
збирання селянами врожаю вздовж 
лінії розмежування на Донбасі до 
кінця літа, постійно порушують. 
Перший заступник голови Спе-
ціальної моніторингової місії ОБСЄ 
в Україні Олександр Хуг змушений 
визнати, що всі спроби сторін досяг-
ти на тривалий час повного припи-
нення вогню не вдалися.
 «Поновлення зобов’язань щодо 
припинення вогню на кшталт тих, 
що ми чули в рамках «хлібного» 
перемир’я, у кращому випадку при-
зводило до часткового режиму при-
пинення вогню і завжди на дуже ко-
роткий період», — каже пан Хуг. 
Відтак про «хлібне перемир’я» вже 
не згадують у своїх інформаційних 
повідомленнях і речники штабу 
АТО. І це не дивно, адже лише ми-
нулої неділі ворог гатив по позиціях 
ЗСУ щонайменше 20 разів. 
 Зокрема, на маріупольському 
напрямку окупанти провели три-
валий і потужний обстріл району 
Водяного з артилерійських систем 
калібру 122 мм. Саме на цьому на-
прямку була найскладніша ситу-
ація й минулої суботи, адже кіль-
кість снарядів, випущених по си-
лах ЗСУ з боку ворога, перевищи-
ла сотню.
  Гаряче й на донецькому напрям-
ку. За словами речника Міноборони 
з питань АТО Андрія Лисенка, ми-
нулої неділі бойові дії тут вели май-
же по всьому фронту, а найгарячі-
ше було в Зайцевому, де противник 
провів двогодинний мінометний об-
стріл. «У Верхньоторецькому від-
бувся сорокахвилинний обстріл iз 
боку противника з застосуванням 
бронетехніки», — додає полковник 
Лисенко.
  Саме поблизу окупованого До-
нецька, в селищі Піски, минулої су-
боти загинуло двоє захисників Ук-
раїни, які підірвалися на ворожій 
міні. А у понеділок вранці ворожий 
снайпер підстрелив мирного меш-
канця Мар’їнки. 59-річний чоловік 

отримав кульове поранення у спи-
ну, поруч із хребтом. Його вчасно 
прооперували медики в Курахово-
му. Водночас бойовики з окупованої 
Ясинуватої, ймовірно, зрозуміли, 
що посунути лінію фронту навіть за 
допомогою танків у районі Кам’янки 
їм не вдасться. Адже кілька днів ми-
нулого тижня населені пункти в цьо-
му районі ворожа артилерія букваль-
но рівняла з землею. За даними 72-ї 
бригади, ворог гатив по Кам’янці, 
Новоселівці та інших селах побли-
зу Авдіївки.
  Заступник командира 72-ї бри-
гади підполковник Олександр Са-
марський повідомив, що минуло-
го тижня бойовики зайшли в «сіру 
зону» й спробували зайняти там по-
зиції. На його думку, окупанти «на-
магаються домогтися успіхів на тлі 
відсутності будь-яких перемог уза-
галі». За словами пана Самарсько-
го, ворог застосував танки, міноме-
ти калібру 120 мм, «Васильок» та 
САУ. Обстріли йшли з боку Ясину-
ватої та Крутої Балки.
  Утім минулими вихідними во-
рог фактично видохся на цій ділян-
ці фронту. Через що українські вій-
ськові навіть провели «зачистку» 
цього району й навідалися на поки-
нуті противником позиції. 
  Як повідомляє прес-центр шта-
бу АТО, під час проведення заходів 
з обстеження та зачистки району 
Кам’янки захисники України ви-
явили залишки боєприпасів (зок-
рема, осколкові міни направленої 
дії), сухих пайків (наприклад, ар-
мійське печиво), медикаментів i 
військове спорядження російсь-
кого виробництва. У штабі наго-
лошують, що «ця знахідка ще раз 
підтвердила загальновідомий факт, 
що саме російська сторона всебічно 
забезпечує незаконні збройні фор-
мування».
  «Усі намагання російських оку-
пантів посунути лінію фронту в 
районі Кам’янки зазнали невдачі. 
На даний час ситуація повністю кон-
трольована українськими військо-
вими зі складу сил АТО на території 
Донецької та Луганської областей», 
— констатують у штабі АТО. ■

НА ФРОНТІ

Фіаско під Кам’янкою
Окупанти не змогли посунути лінію фронту поблизу 
Ясинуватої й залишили позиції у «сірій зоні»

■
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«Художники»-
передвижники
Під парламент нагнали 
бронетехніки для... демонстрації 
досягнень оборонної галузі 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учорашній день у столиці України видався «спекотним»: 
соцмережі миттю облетіла звістка про якісь незрозумілі ма-
неври під Верховною Радою бронетехніки, яка з’явилася там 
о 7.10 ранку. Кого охороняти чи «брати» збиралися вояки, 
залишалося лише здогадуватися, тим паче що пленарні за-
сідання у нардепів мають розпочатися лише за тиждень? 
 Несподіванкою ця екстраординарна подія виявилася й 
для директора Центру стратегічних розробок Андрія Ніцоя, 
котрий у «Фейсбуцi» досить саркастично написав: «Щой-
но заїхала бронетехніка. До чого готуємося? Може, похва-
литися виставковими зразками досягнень оборонпрому? 
Або проштовхнути русифікаторські закони про мову і про 
освіту? Або Банкова готує якийсь сюрприз?»
 Дещо згодом у Міноборони пояснили журналістам, що 
бронетранспортери під Радою не їхні, а Національної гвар-
дії України (НГУ). Коли ж кореспондент «України молодої» 
звернувся до прес-секретаря Нацгвардії Вадима Голуба по 
коментар, той відповів, що вони ще не знають, чия це тех-
ніка.
 Щоправда, згодом керівник прес-служби апарату ВРУ 
Ірина Кармелюк усіх заспокоїла, заявивши, що таким чи-
ном депутати планують ознайомитися з продукцією «Укро-
боронпрому»: «Це виставка для учасників урочистого засі-
дання, яке присвячене 20-річчю підписання Хартії про особ-
ливе партнерство між Україною і НАТО. Це наша вітчизняна 
техніка».
 Але невже клерки із ВРУ не узгодили це питання з усі-
ма силовими відомствами, щоб не ставити їх у незручне ста-
новище та не лякати людей облогою парламенту? Тим паче, 
коли суспільство наелектризоване після нещодавної цілої 
низки цілеспрямованого винищення української військової 
еліти (у результаті терактів загинули полковник контрозвід-
ки СБУ Юрій Возний у Костянтинівці, полковник ГРУ Міно-
борони України Максим Шаповал у Києві, полковник відді-
лу контррозвідки донецького управління СБУ Олександр Ха-
раберюш у Маріуполі). ■

■Ірина КИРПА

 Руйнівний шторм, 
який у народі влучно про-
звали «Тінь Путіна», при-
йшов до нас із Росії, про-
нісся по Західній Україні, 
зачепив центральну части-
ну нашої країни та подався 
далі у південно-східному 
напрямку. За два дні були 
знеструмлені понад 800 на-
селених пунктів у 10 райо-
нах України.
 Найбiльше від погод-
них примх постраждали 
мешканці Закарпатської, 
Во линської, Черніве цької 
та Львівської областей. 
Прес-служба ДСНС інфор-
мує, що дощ, пориви вітру 
та розряди блискавок при-
звели до обривів дротів, 
падіння дерев та руйнуван-
ня дахів будівель.
 Трагедія сталася у селі 
Поступель Ратнівського 
району, що на Волині, де 
від удару блискавки заги-
нуло відразу двоє дітей 12 
та 15 років. Ще два життя 
ураган забрав безпосеред-
ньо у місті Львів, біля Ле-
вандiвського озера. Пост-
раждали люди, які схова-
лися від грози під дерева-
ми. Рятувальники ДСНС 
припускають, що раптовий 
удар блискавки спровоку-
вав мобільний телефон, по 
якому розмовляв у момент 
грози загиблий 30-річний 
чоловік. Сила розряду була 
настільки сильною та мас-
штабною, що відразу чо-
тири людини потрапили в 
радіус його руйнівної дії. 
У підсумку, 30-річний чо-

ловік та 9-річна дівчинка 
померли на місці події, а 
ще двох постраждалих — 
молодого чоловіка та його 
10-річного сина — відвез-
ла до лікарні «швидка до-
помога». За життя дити-
ни наразі борються меди-
ки реанімаційного відді-
лення опікового центру 8-ї 
міської лікарні, а її батько 
госпіталізований із серце-
вим нападом. Хлопчик усе 
ще перебуває у важкому 
стані, отже, лікарі не пос-
пішають робити прогнозів 
на майбутнє.
 — Блискавка прониза-
ла дерево від верхівки до 
самого коріння у той мо-
мент, коли під ним схова-
лося від дощу семеро осіб, 
— розповіла заступник на-
чальника Залізничного 
відділу поліції Марта Ва-
силькевич. — Разом із за-
гиблою дівчиною під дере-
вом були її батько та бабу-
ся, але, на щастя, вони не 
постраждали… 
 Добряче пройшовся 
ураган і Київщиною, де 
серйозні травми отримали 
відразу восьмеро людей, а у 
Баришівському районі ві-

тер зірвав покрівлю з 18 ба-
гатоповерхових будинків, 
7 шкіл та 230 приватних 
будинків. У селі Богданів-
ка випав град розміром із 
тенісний м’яч.
 Потужна гроза нароби-
ла лиха й у столиці Украї-
ни, де під воду пішла навіть 
площа, яку реконструюва-
ли напередодні «Євроба чен-
ня» поряд зі станцією мет-
ро «Лівобережна». Силь на 
злива зі шквалистим віт-
ром валила дерева та під-
топлювала легкові автомо-
білі. А буквально за кілька 
годин до початку «урага-
ну року» біля Десятинної 
церкви без видимих при-
чин частина дерева впала 
просто на голову громадя-
нину Туреччини. Чолові-
ку викликали «швидку 
допомогу», він був доправ-
лений до відділення реані-
мації із серйозними пошко-
дженнями хребта та череп-
но-мозковою травмою.
 А ось на Чернігівщині 
у селищі Березне місцеві 
жителі бачили справж-
ній смерч, який підняв у 
повітря двох дітей, проніс 
на відстань у декілька мет-

рів та жбурнув на землю. 
Діти залишилися живі, 
але отримали травми, 
тому їх у терміновому по-
рядку госпіталізували до 
районної лікарні. Стихій-
не лихо вирувало на Чер-
нігівщині майже добу: від 
негоди серйозно постраж-
дали люди та врожай.
 Налякала літня гроза 
й мешканців Сумської об-
ласті, де четверо осіб отри-
мали травми, зокрема й чо-
тирирічна дитина. Ураган 
завдав проблем і автомо-
білістам: просто на гаражі 
звалився 75-тонний кран, 
придавивши собою  спору-
ди, та особистий транспорт 
городян.
 Шквальний вітер ви-
корчовував дерева з корін-
ням, ламав електроопо-
ри та сипав град розміром 
із перепелине яйце. Него-
да застала багатьох людей 
на дачах і городах. За добу 
на Сумщині без електрики 
залишилося 300 населе-
них пунктів, пошкоджено 
десятки дахів, включаючи  
митницю.
 На думку синоптиків, 
липнева аномальна злива 
— далеко не остання в цьо-
му літньому сезоні. Після 
того як циклон пронісся 
по Росії, Україні та цілій 
низці країн Центральної 
Європи, очікувати спекот-
ної погоди не слід. Швид-
ше за все, максимальний 
температурний показник 
у липні-серпні 2017 року 
триматиметься на позна-
чці у 25-28 градусів вище 
нуля. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині триває ліквідація 
наслідків буревію, який пронісся те-
риторією області ще в п’ятницю вве-
чері. 
 «Усі служби працюють у поси-
леному режимі. Особисто все конт-
ролюю. Зараз на Золотонощині — 
прямуватиму на Чорнобаївщину. Ці 
райони, нагадаю, найбільше пост-
раждали», — розповідає голова Чер-
каської ОДА Юрій Ткаченко, який 
очолює штаб із ліквідації наслідків 
стихійного лиха. 
 За його словами, через стихію за-
галом по області без енергопостачан-
ня залишився 181 населений пункт. 
Аварійні служби відновили подан-
ня електрики в 81. Першочерго-

во працюють на інфраструктурних 
об’єктах.  
 По допомогу до медиків, за уточ-
неними даними, наголошує черкась-
кий очільник, звернулися 48 осіб, 17 
із них — госпіталізовані, в тому чис-
лі четверо дітей. Із Золотоноші 10-
річну дитину з черепно-мозковою 
травмою бригада «санітарної авіа-
ції» терміново доставила до дитячої 
обласної лікарні. Стан постраждалої 
залишається стабільно важким.
 Нагадаємо, що сильні зливові 
дощі та шквалисте посилення віт-
ру, що призвело до перебоїв із енер-
гопостачанням, падіння дерев та пе-
рекриття автошляхів та ліній за-
лізничного сполучення, пройшли в 
п’яти районах Черкаської області — 
Канівському, Золотоніському, Чор-

нобаївському, Драбівському та Шпо-
лянському.
 Як повідомили «Україні мо-
лодій» у прес-службі обласного уп-
равління ДСНС, значних руйну-
вань зазнали також житлові бу-
динки. Приміром, у селі Кононча 
Канівського району від поривів віт-
ру було повалено електроопору, 20 
дерев та пошкоджено повітряні лінії 
зв’язку, частково зруйновано пок-
рівлю на будівлі місцевої школи. У 
Шполянському районі внаслідок не-
годи постраждало село Ярославка, 
де пошкоджено покрівлі на восьми 
приватних житлових будинках та 15 
будівлях місцевого СТОВ «Лан» за-
гальною площею до 5 тис. квадрат-
них метрів.
 У Золотоніському районі, зазна-
чають рятувальники, на території 
зерносховища ТОВ «Нібулон», роз-
ташованого у селищі Вознесенське, 
вітер повалив металевий бункер для 
зберігання зерна вагою 115 тонн і 
«переніс» його на залізничні колії 
за 150 метрів вiд станції «Пальмі-
ра» Одеської залізниці. Тож рух 
пасажирських та вантажних по-
тягів там було переведено за резерв-
ною схемою, а на відрізку лінії між 
станціями Гребінка — імені Тараса 
Шевченка рух потягів було призу-
пинено. Для проведення аварійних 
робіт прибули два відновлюваль-
ні потяги Укрзалізниці і металеві 
конструкції були прибрані з заліз-
ничних колій.
 У Ярошівці Катеринопільського 
району на автомобіль, у якому були 
двоє людей, упало дерево. Машину 
розтрощило вщент, люди травмо-
вані, але, на щастя, живі, їх допра-
вили в лікарню.
 «Наразі підраховуємо збитки від 
стихії. Спілкувався з віце-прем’єр-
міністром України Геннадієм Зуб-
ком щодо спрямування коштів із дер-
жбюджету на ліквідацію наслідків, 
також залучатимемо резерви облас-
ного та місцевих бюджетів», — підсу-
мовує голова Черкаської облдержад-
міністрації. ■

КОНТРОЛЬ

СУШІть сухарi
У Києві тимчасово закрилася 
після перевірок санстану майже 
третина закладів громадського 
харчування
Інф. «УМ»

 Після масового отруєння в суші-барі «Євразія» 
Держпрод споживслужба провела позапланові перевірки 
закладів громадського харчування у столиці. У пiдсумку 30 
вiдсоткiв із них тимчасово припинили свою діяльність. Про 
це повідомляється на сайті Головного управління Держпро-
дспоживслужби в м. Києві.
 «1 липня 2017 року у зв’язку з реєстрацією в м. Києві 
випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, пов’язані 
з уживанням харчових продуктів у закладах громадського 
харчування, спеціалісти Головного управління Держпродс-
поживслужби в м. Києві... провели збір інформації в опера-
торів ринку про діяльність, пов’язану з реалізацією харчо-
вих продуктів, за місцем їх господарської діяльності», — 
повідомляють санінспектори.
 Фахiвцi перевіряли санітарний стан приміщень, чисто-
ту поверхонь, що контактують із продуктами, та як вони де-
зiнфікуються.
 Перевіряли також наявність медичних санітарних кни-
жок у працівників кафе та ресторанів столиці.
 Якщо виявляли порушення, Держпродспоживслужба ре-
комендувала припинити діяльність до їх усунення.
 Станом на 1 липня кількість захворювань на гостру киш-
кову інфекцію становить 34 випадки. За даними лаборатор-
них досліджень, можливим етіологічним фактором є збуд-
ник сальмонельозу.
 Нагадаємо, 28 червня 16 людей постраждали внаслідок 
спалаху кишкової інфекції в закладі громадського харчуван-
ня «Суші Ленд Євразія» на вулиці Дмитрівській у Києві.
 Підприємство ТОВ «Суші Ленд Євразія» тимчасово при-
пинило свою діяльність. ■

■

КАТАКЛІЗМИ

Під «Тінню Путіна»
Ураган  накрив Україну: загинули 
троє дітей та один дорослий чоловік, 
серйозно травмовані десятки осіб

■

СТИХІЯ

Таке було, що аж гуло
На Черкащині вітер «переніс» 115-тонний 
металевий бункер за 150 метрів на залізничні колії

■

Стихія «скосила» ліс.
Фото з «Фейсбуку».

❙
❙
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«Рівень зарплат у країні встановлюють дві речі: продуктивність економіки 
і конкуренція між роботодавцями. Якщо в країні багато різного бізнесу і 
роботодавці конкурують, тоді в країні підвищуються зарплати. В Україні 
така ситуація була в середині 2000-х років, до кризи 2008-го».

Володимир Дубровський
старший економіст центру CASE

УКРАЇНА МОЛОДА

Хто з «тіні», хто — в «тінь»
 Наступного року, згідно з 
бюджетною резолюцією, міні-
мальні зарплати в Україні 
зростуть на 523 гривні. Нагадає-
мо, що з початку 2017-го «міні-
малку» вже підняли вдвічі — з 
1600 до 3200 гривень, тож пе-
реглядати цю позицію у поточ-
ному році більше не будуть. Але 
вже наступного року роботодав-
ці повинні будуть платити спів-
робітникам не менше 3723 грн. 
Далі — ще краще: в 2019-му 
«мінімалку» піднімуть до 4173, 
а в 2020-му — до 4425 грн. Та-
ким чином, щорічно соціальні 
стандарти будуть піднімати на 6 
— 16%. 
 При цьому зростання «міні-
малки» вплине на розмір штра-
фів і податків у наступному 
році. Зазначимо, що щорічно 
українцям, які володіють не-
рухомістю загальною площею 
більше встановленої норми 
(норму визначає місцева вла-
да), доводиться платити пода-
ток за кожен «зайвий» квад-
рат. Місцеві ради мають право 
самостійно визначити процент-
ну ставку податку (від 0 до 1,5% 
від мінімальної зарплати) і пло-
щу нерухомості, яка не оподат-
ковується (від 60 квадратних 
метрів за квартиру, від 120 — 
за будинок і від 180 квадратних 
метрів за сумарну площу будин-
ку і квартири). Зі збільшенням 
«мінімалки» податки на неру-
хомість, відповідно, ростимуть 
також. 
 Що стосується штрафів, то 
платити більше доведеться ро-
ботодавцям, які порушують тру-
дове законодавство. Якщо зараз 
за кожного неоформленого спів-
робітника передбачено штраф у 
розмірі 96 тисяч грн. (30 міні-
мальних зарплат), то уже в 
2020-му за це ж порушення до-
ведеться заплатити 132 тисячі. 
Такий самий штраф передбаче-
ний і у випадку, якщо співробіт-
ник оформлений на половину 
ставки, а фактично працює пов-
ний робочий день. Якщо робото-
давець додатково не оплачує ро-
боту в нічний час і у вихідні — 
доведеться заплатити штраф у 
розмірі 10 мінімальних зарплат 
— 32 тисячі гривень на даний 
момент і більше 37 тисяч на-
ступного року.
 Окремим сюжетом у цьому 
контексті стають і субсидії. Як 
зазначає видання «Главком», у 
відповідь на його інформацій-
ний запит Кабмін повідомив, що 
невдовзі Мінсоцполітики очікує 
зменшення кількості людей, 
які користуються субсидіями 

— протягом опалювального се-
зону 2017-2018 років таких ад-
ресатів поменшає. Причина? У 
відомстві переконані, що подіб-
на тенденція пояснюється «зрос-
танням доходів населення у той 
час, коли ціни і тарифи на жит-
лово-комунальні послуги суттє-
во не підвищуються».
 За твердженням Мінфіну,  
зар плати українців дійсно рво-
нули вгору. Так, середня за-
рплата у Києві станом на кві-
тень 2017-го становила 10 788 
грн., по країні в цілому — 6 ти-
сяч, що на 40% більше, аніж за 
відповідний період минулого 
року. В дійсності все не зовсім 
так, точніше, зов сім не так, бо у 
столиці (зокрема) реальні дохо-
ди менші, ніж це відображено в 
урядовій статистиці. До кінця 
року міністр соцполітики Анд-
рій Рева обіцяє зар плату не ни-
жчу від 7100 грн. — це якщо го-
ворити про середній зріз. 
 Підвищення зарплат, безу-
мовно, зсуне ту планку, за якою 
починалося право простягати 
руку по субсидію. І це — з точ-
ки зору уряду — досить розум-
но, вигідно та вчасно, адже з тих 
47 мільярдів гривень, які за-
кладалися в бюджет-2017, ста-
ном на кінець травня витрачено 
35,2 млрд. Ще 15 мільярдів уряд 
розраховує отримати за згодою 
Верховної Ради, проте цього все 
одно може не вистачити до кін-
ця року. 
 Отож вихід знайдено: підви-
щення зарплат скоротить кіль-
кість громадян, які розрахову-
ють на державну субсидію. До 
того ж є ще один бонус: разом 
із зарплатами ростиме і єдиний 
соціальний внесок: у 2018-2020 
роках він збільшиться з 819 грн. 
до 973,5 грн. Це наповнить каз-
ну, але дуже боляче вдарить по 
малому та середньому бізнесу. 
 На думку очільника Мінсоц-
політики Андрія Реви, збіль-
шення зарплат сприятиме виве-
денню їх iз тіні. А там, за підра-
хунками Реви, перебуває нині 
35% усіх виплат. Утім прямої 
взаємозалежності між підви-
щенням ставок та видачею «бі-
лої» зарплати не існує. Навпаки, 
як доведено досвідом попередніх 
років, при збільшенні податко-
вого тиску середньостатистич-
ний український підприємець 
радше пришвидшить свій від-
хід у тінь, аніж легалізує випла-
ти найманим працівникам. Ос-
танніх, до того ж, як правило, 
чекає скорочення — або всієї 
ставки, або частини робочих го-
дин. Зрештою, це вже дещо інша 
історія.

Байка про добробут
 Повернемося до зацитовано-
го вище твердження уряду про 
те, що доходи у населення «зрос-
тають», а «ціни і тарифи на жит-
лово-комунальні послуги суттє-
во не підвищуються». Його вар-
то лишити на совісті авторів, 
адже дійсність, як завжди, вно-
сить корективи у те, як ситуацію 
бачить уряд.
 З 1 липня 2017 року тарифи 
на утримання будинків вирос-
ли в 1,5-2 рази. Стосується це, 
щоправда, лише киян. Відповід-
не розпорядження від 6 червня 
2017 року оприлюднено на сайті 
КМДА. Зауважимо, що в тариф 
на утримання будинку та прибу-
динкової території входять вит-
рати на прибирання, обслугову-
вання ліфтів, вивезення сміття, 
поточні ремонти.
 Нові тарифи передбачені для 
8327 будинків столиці. Серед-
ній розмір тарифу зросте до 6,43 
грн. за квадратний метр зараз 
він становить 3-5 грн. у залеж-
ності від апетитів керуючої ком-
панії. Якщо до підвищення цін 
за утримання будинку та при-
будинкової території в квартирі 
70 кв. м. потрібно було в серед-
ньому заплатити 210 грн., то піс-
ля подорожчання сума в платіж-
ці збільшиться до 471 грн. 
 При цьому влада Києва за-
лишає можливість платити за 
послугу з 10-відсотковою зниж-
кою, якщо оплата здійснюється 
до 20 числа місяця. Як уточню-
ють у КМДА, підвищення набу-
ло чинності 1 липня 2017 року, 
а платити за новими тарифами 
українці вже будуть з 1 серпня. 
Крім того, з 1 липня знову подо-
рожчала електроенергія.
 Нацкомісія держрегулю-
вання енергетики та комуналь-
них послуг ухвалила рішен-
ня про збільшення оптово-рин-
кової ціни на електроенергію з 
1 липня на 1,8%. Про це йдеть-
ся в постанові регулятора від 23 
березня. Нацкомісія затверди-
ла на 2017 рік оптову ринкову 
ціну на електроенергію на рівні 
1353,66 грн./МВт-год iз розбив-
кою на квартали: 1-2 квартали —
1341,57 грн./МВт-год., 3-4 квар-
тали — 1365,72 грн./Мвт-год.
 Крім цього, з 15 липня в Києві 
подорожчає проїзд на метро та 
всі види наземного транспорту 
— автобус, тролейбус, трамвай 
та фунікулер. Метро коштувати-

ме 5 грн, решта видів транспор-
ту — 4 грн. «Підскочить» у ціні 
й міська електричка — до 7 грн. 
 Утім власникам пластико-
вих карт вдасться трохи заоща-
дити на поїздках. При попов-
ненні карти на 10-19 поїздок 
вартість 1 жетона метро складе 
4,9 грн., а у випадку завчасної 
покупки 50 поїздок — 4,5 грн. 
Як пояснили в адміністрації 
Києва, ціни на проїзд підвищу-
ють вимушено — для підтрим-
ки муніципальних столичних 
підприємств.
 А для незадоволених таким 
станом речей радник заступни-
ка голови КМДА Василь Ястру-
бинський роз’яснює, що тари-
фи на проїзд могли бути ще ви-
щими. Яструбинський зазна-
чив: економічно обґрунтований 
тариф становить 6,64 грн. за ко-
ристування метрополітеном і 
6,91 грн за проїзд у наземному 
транспорті.
 Чи подорожчають київські 
«маршрутки» — наразі не відо-
мо, однак приватні перевізники 
зазвичай не відстають від муні-
ципальних. Утім востаннє (в січ-
ні поточного року) «маршрутки» 
зросли в ціні з іншої причини — 
саме через збільшення мінімаль-
ної зарплати.
 У липні подорожчають та-
кож і продукти харчування. Не 
всі, щоправда, але так звані со-
ціальні. Уряд прийняв рішен-
ня скасувати державне регулю-
вання цін на цю групу, зокрема 
на борошно, хліб, варену ков-
басу, крупи, яйця, соняшнико-
ву олію, молоко. Вперше регу-
лювання цін призупинили ще 
торік, а на початку 2017-го його 
повинні були відновити. Як за-
являють у прес-службі Кабміну, 
припинення держрегулюван-
ня цін на вартість продуктів не 
вплинуло, тому чиновники вирі-
шили скасувати регулювання.
 Нагадаємо, що під час дії де-
ржавного регулювання цін продав-
ці не мали права ставити надбав-
ки на соціально важливі продук-
ти вище 15%. Після скасування 
регулювання ціни залежатимуть 
від ситуації на ринку. А ринок 
є ринок, і навряд чи він не ско-
ристається шансом на підвищен-
ня цін, тим паче що останній бук-
вально пливе йому в руки.
 Є й ще один ціновий штрих 
— якраз для початку сезону ва-
рення: в Україні здорожчає цу-

кор. Такі очікування озвучи-
ли в Асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Украї-
ни. Через несприятливу світову 
кон’юнктуру та внаслідок про-
фіциту цукру в Україні ціна на 
цей солодкий продукт буде зро-
стати, кажуть в Асоціації.
 Крім усього вище зазначено-
го, уряд «відпустить» і нормати-
ви рентабельності оренди торго-
вих приміщень. Іншими слова-
ми, ціна оренди торговельних то-
чок може зростати, а це дасться 
взнаки при формуванні ціни про-
дукту, в яку традиційно закла-
дається як оплата праці реаліза-
тора, так і видатки на оренду. 
 Проте ціни на товари першої 
необхідності (і на їжу зокрема) в 
Україні й так чималі. За дани-
ми Держстату, українці в серед-
ньому витрачають на продукти 
харчування 50% свого місячно-
го бюджету, а найбідніші верс-
тви населення — 80%. До недав-
нього часу людей рятувало літо, 
коли масово дешевшали овочі та 
фрукти через велику пропози-
цію. Однак у цьому сезоні ціни 
не тільки не знизилися, а навпа-
ки — зросли на 10-20%. І це ще 
явно не межа.  ■

КОЛІЗІЇ

Зарплати вгору, доходи... вниз
Уряд удруге (і не востаннє) підвищить мінімальну зарплату. Але радіти зарано, 
бо інфляція помножить її на нуль

■ А ТИМ ЧАСОМ

 Цікаво, що поки ми рахуємо влас-
ні прибутки, у сусідній з нами Польщі 
рівень мінімальної оплати праці підви-
щили з 1850 до 2000 злотих (це тро-
хи більше 450 євро). У «вічнокризовій» 
Греції «мінімалка» сьогодні — понад 
680 євро, передає УНІАН, посилаючись 
на Євростат. До речі, розмір мінімаль-
ної зарплати на 2017 рік був законодав-
чо встановлений у 22 з 28 країн-членів 
ЄС. Не мають мінімальної зарплати 
лише Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фін-
ляндія та Швеція. Але вони явно не на-
лежать до найбідніших.
 Тим часом у десяти східноєвро-
пейських країнах мінімальна заробіт-
на плата була нижчою 500 євро за мі-
сяць: Болгарія (235), Румунія (275), 
Латвія і Литва (380), Чехія (407), Угор-
щина (412), Хорватія (433), Словаччи-
на (435), Польща (453) і Естонія (470). 
У п’яти країнах на півдні Європи міні-
мальна заробітна плата — на рівні від 
500 до 1000 євро в місяць: Португалія 
(650), Греція (684), Мальта (736), Сло-
венія (805) та Іспанія (826). 
 Решта сім держав-членів ЄС роз-
ташовані на заході та півночі Євро-
пи, і мінімальна заробітна плата там 
вища за 1000 в місяць: Великобри-
танія (1397), Франція (1480), Німеч-
чина (1498), Бельгія (1532), Нідерлан-
ди (1552), Ірландія (1563) і Люксем-
бург (1999). Для порівняння: славно-
звісні українські 3200 грн. — це лише 
близько 110 євро.
 Щоправда, зазначає Євростат, 
розрив у мінімальних зарплатах ком-
пенсується рівнем цін у різних країнах 
ЄС. Наприклад, у Люксембурзі він у 
три рази вищий, ніж у Болгарії.
 Порівняно з 2008 роком мінімаль-
на заробітна плата зросла у всіх краї-
нах, за винятком Греції, де вона впала 
на 14%. У період iз 2008 по 2017 рік 
мінімальна зарплата найбільше зрос-
ла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 
99%), Словаччині (на 80%), а також 
Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) і Лит-
ві (на 64%).
 При цьому майже чверть загаль-
них витрат усіх домогосподарств Єв-
ропи йде на оплату житла та кому-
нальних послуг: води, електрики, газу 
та інших видів палива. Найвищі вит-
рати на житло та комунальні послуги в 
таких країнах: у Данії — 29,4% від за-
гальних витрат домашніх господарств, 
у Фінляндії — 28,2%, у Франції — 
26,4%, у Швеції — 26,0%, у Чехії — 
25,9%, у Великобританії — 25,6%.

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Країна ще не встигла оговтатися від минулого «покращення», коли 
мінімальна заробітна плата виросла з 1 січня 2017 року до 3200 
гривень, як уже гряде наступне. «Мінімалка» ростиме з 1 січня 
2018-го, 2019-го та 2020 років, щоб, зрештою, сягнути майже 4,5 
тисячi. Очікується, що мінімальні зарплати «потягнуть» угору і зар-
плати середні. Цьому можна аплодувати, проте варто пам’ятати й 
про таке: у вартість кожного купленого нами тюбика зубної пасти, 
пачки серветок чи літри молока закладається зарплата його ви-
робника та продавця. А відтак чим вищі зарплати, тим вищі й ціни. 
Процес закономірний, але видавати його за чергову урядову «пе-
ремогу», як мінімум, не варто.   

Піар Гройсмана та реальні доходи українців — дещо різні речі. 
Уряд робить вигляд, що не розуміє цього. 

❙
❙
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 Колись — і це справді було 
дуже давно — автор натрапив 
на журнальну замітку, в якій 
ішлося по те, що за площею 
піщаних пляжів Київ виперед-
жає будь-яке місто Радянсько-
го Союзу. Тепер Союзу немає, 
тож, звісно, порівнюють з яко-
юсь столицею Європи. 
 Першого липня всі ми відзна-
чили День Дніпра. Але, згадуючи 
в цей день ті столиці, доводиться 
констатувати: немає європейсь-
кої столиці, яка б могла конкуру-
вати за цим показником із Киє-
вом. Власне, і такої, як Дніпро,  
ріки в Європі немає. Є більші й, 
можливо, навіть красивіші, але 
такої: з доволі прозорою водою і 
водночас незліченними пляжа-
ми — ніде не знайдеш. 
 Може здатися, що слово 
«незліченне» є перебільшен-
ням. Якщо хтось так думає, не-
хай скаже, скільки тих пляжів 

насправді. Відповіді немає, бо 
пляжів дійсно дуже багато. Од-
нак пляж, який cтворила при-
рода, і пляж для відпочинку 
— це дещо різне. Існують буді-

вельні норми, де чітко виписані 
вимоги до пляжів як до місць 
відпочинку. У цих вимогах зга-
дано належну крутизну берегів, 
наявність кабінок для переодя-

гання, навісів від сонця, урн, 
пішохідних доріжок, туалетів 
тощо. Аби пляж був безпечним, 
на ньому має бути черговий ря-
тувальник і медпункт. 
 Зрозуміло, що на всіх ді-
лянках, де є піщаний берег, за-
безпечити все згадане немож-
ливо. Тож коли йдеться про 
пляжі як місця відпочинку, то 
їх виявляється не так і багато. 
Приміром, у Києві налічуєть-
ся близько десяти обладнаних 
пляжів. На інших хоч і можна 
купатися, але рятувальника чи 
лікаря немає. 
 Історично за пляжами закрі-
пилися певні назви. Так, пляж, 
розташований біля Паркового 
мосту, навпроти центру міста, 
набув назви «Центральний». 
Пляж на північному березі Ве-
неціанської протоки має назву 
«Венеція», на південній — «Ди-
тячий». Киянам також варто 
звернути увагу на пляж «Золо-
тий», що розташований у Гідро-
парку за 1,5 км нижче за течією 
від однойменної станції метро. 
 Приємною звісткою для 
киян буде те, що два зі згада-
них пляжі — «Дитячий» та «Зо-
лотий» — щойно нагороджено 
особливою відзнакою, так зва-
ним «Блакитним прапором». 
Третій пляж, що отримав ана-
логічну відзнаку, розташова-
ний у Пущi-Водиці. 
 Досягти цього було зов сім 

не просто. Мало того, що на 
кожному пляжі все перелічене 
вище створили. Було також до-
сягнуто помітних успіхів щодо 
чистоти води та піску. Зокре-
ма, аби пісок справді був чис-
тесеньким, без недопалків і на-
віть шматочків деревини, його 
почали чистити. Для цього 
придбали спеціальні механіз-
ми і кожен, хто бажає, може 
побачити, як вони діють. Те-
пер на згаданих пляжах є змо-
га скупатися навіть людям з об-
меженими можливостями — 
для цього придбані відповідні 
візки, які закочуються у воду. 
Додамо ще й факт чергування 
так званих лайфгардів — па-
рубків, які не лише здатні вря-
тувати потопаючого, а й надати 
першу медичну допомогу. 
 І наостанок трохи статис-
тики. Із сайта міжнародної ор-
ганізації «Блакитний прапор» 
можна дізнатися, що нині він 
піднятий над 4413 пляжами 
в 46 країнах. В Україні, крім 
Києва, ще кілька розташова-
но в Одеській області та Кри-
му. Щоправда, Крим може пох-
валитися одним-єдиним «Бла-
китним прапором». Загалом 
цей прапор на якійсь річці Єв-
ропи — це величезна рідкість. 
Немає жодного на Дунаї, Волзі 
чи Віслі. Тож цінуймо київсь-
кі пляжі і таку прекрасну пору 
року, як літо! ■

Аби не платити, зверніться до суду!
 Міністерство фінансів оприлюднило 
документ, в якому Ігор Коломойський та 
Геннадій Боголюбов — колишні власни-
ки «Приватбанку» — просили Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана прид-
бати акції банку та вирішити питання з 
його подальшою капіталізацією. Такий 
вихід у публічну площину став можли-
вим після того, як Ігор Коломойський 
замість того, аби виконувати свої фінан-
сові зобов’язання, дані перед націоналі-
зацією, розвернув активну діяльність у 
судах, позиваючись до держави у справі 
«Привату». Першого липня, як відомо, 
сплив термін, коли екс-акціонери «При-
ватбанку» мали реструктуризувати кре-
дити пов’язаних із ним компаній. 
 Сумніви, що олігарх дотримається 
свого слова, почали зникати ще понад мі-
сяць тому. Ігор Коломойський подав ще 
один позов у суд до Національного бан-
ку, Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб, Кабінету Міністрів, Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Міністерства фінансів і «Приват-
банку». У ньому  Коломойський просить 
визнати протиправним і скасувати нена-
зване тут рішення. І вже 14 червня суд 
відкрив провадження за позовом Коло-
мойського до низки державних органів 
і вже державного «Приватбанку».
 Рішення у цьому питанні має бути 
ухвалено 18 липня. Раніше заступник 
голови НБУ Катерина Рожкова повідо-
мила, що Ігор Коломойський заперечує 
в суді рішення про визнання «Приват-
банку» неплатоспроможним і його на-

ціоналізацію. Перший позов бізнесмен 
подав ще 9 червня. Від адресувався НБУ 
про розірвання договорів про поручниц-
тво. 
 Іншими словами, подібну поведінку 
можна було трактувати, як втілення ві-
домого бізнес-принципу: «Борги випла-
чують тільки боягузи». І дочекавшись 
дати, коли сплив термін добровільної 
реструктуризації, влада пішла у наступ. 
Учора стало відомо: влада спробує діяти 
силою. Тобто, намагатиметься примусо-
во погасити борги екс-власників «При-
ватбанку».
 «Держава та «Приватбанк» пе-
рейшли до юридичної процедури стяг-
нення та реалізації відповідної юри-
дичної стратегії, конкретні кроки якої 
наразі не можуть бути розголошені», 
— повідомили у «Приватбанку». Пе-
редбачається, що банківська процеду-
ра буде подібною до звичайної проце-
дури стягнення у разі прострочки бор-
гів, тож мова переважно про примусове 
стягнення.

Обіцяти — це не означає. Нічого...   
 В оприлюдненому «компроматі» вла-
да перелічує невиконані обіцянки Ігоря 
Коломойського, які він дав перед націо-
налізацією «Приватбанку». Пункт но-
мер один: забезпечити повний і безпе-
решкодний доступ у приміщення і до 
операційних систем банку. Як на мо-
мент заходу туди нової адміністрації, 
так і пізніше. Пункт другий: не чини-
ти тиск на органи державної влади та їх 
уповноважених представників, а також 

призначених нових керівників банку. 
Пункт третій: забезпечити до 1 липня 
2017 року реструктуризацію кредитів, 
наданих певним юридичним особам. Пе-
релік цих юросіб у листі відсутній. 
 Документ, утім, передбачає мож-
ливість пролонгації строку реструктури-
зації кредитів банку до 2018 року. Але за 
однієї умови: якщо до 1 липня буде рест-
руктуризовано 75% кредитів. 
 Наступний пункт — конвертувати 
всі зобов’язання пов’язаних з акціоне-
рами компаній у капітал банку. Також 
— обіцянка реструктуризувати на рин-
кових умовах кредитний портфель «пус-
тих» компаній шляхом проведення існу-
ючих кредитів на операційні компанії, 
які мають реальні джерела походження 
доходів. Із визначенням чітких термінів 
їх погашення. 
 Ще одна обіцянка — оформити заста-
ву за взяті кредити за ринковою ціною. 
І, нарешті, два останні пункти: узгоджу-
вати з органами влади свої комунікації 

з громадськістю, також не робити жод-
них кроків, які не відповідали б вимо-
гам законодавства чи нормам банківсь-
кої практики. Або якщо ці кроки мо-
жуть мати негативний вплив на капітал 
банку. 
 Тож, як ми бачимо, каменем споти-
кання у відносинах між державою та 
олігархом номером один залишається 
третiй пункт. Повертати виведені кош-
ти колишні власники «Привату», схо-
же, не планують. Ну і, як стверджують 
самі представники Національного бан-
ку, ніхто особливо й не сподівався, що 
Ігор Коломойський раптом захоче повер-
нути «виведене непосильною працею». 
 «Це була не угода, не нотаріальне 
зобов’язання. Це був лист. Відповідно, 
якби навіть у цьому листі було написа-
но «Я зобов’язуюсь», то жодних юри-
дичних наслідків для колишніх власни-
ків він не ніс би. Для нас це було радше 
виявленням доброї волі з їхнього боку», 
— цитують ЗМІ першого заступника го-
лови НБУ Катерину Рожкову.   

Слово за прокурорами
 Коли цей номер готувався до друку, 
свою точку зору на перипетії із «Приват-
банком» висловили Генеральна проку-
ратура України, Національне антико-
рупційне бюро та Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура. «Перш за все, 
відразу після звернення голови прав-
ління банку Олександра Шлапака про 
скоєний злочин були накладені ареш-
ти на ліквідне майно «Приватбанку» 
та пов’язаних iз ним структур — понад 
700 об’єктів нерухомості ТОВ «Прива-
тофіс», — сказав Генпрокурор Юрій Лу-
ценко. За його словами, ГПУ протягом 
останніх тижнів активно допитує членів 
кредитного комітету «Приватбанку».
 «Готуються підозри. Також ГПУ вив-
чає документи і допитує низку праців-
ників Нацбанку, які мали контролювати 
процеси у «Приватбанку», — додав Лу-
ценко.   
 Раніше повідомлялося, що великі 
суми коштів із «Привату» виводили вже 
перед самим банкрутством фінустанови. 
Скажімо, 15 та 16 грудня 2016 року ко-
лишнє керівництво банку уклало з ком-
панією Claresholm Marketing Ltd, яку виз-
нано пов’язаною з «Приватбанком», кре-
дитні договори на суму 389 млн. доларів, 
60 млн. євро і відобразило заборгованість 
у балансі банку. Також у ці дні було ук-
ладено кредитний договір iз ТОВ «Нова-
фарм» на суму 3,2 млрд. гривень, та додат-
кову угоду з ПАТ СК «Інгос страх» на суму 
понад 136 млн. гривень. ■

ЕКОЛОГІЯ

На відпочинок — до столиці
Дві зони відпочинку в Києві нагороджено «Блакитним прапором», 
відзнакою, яку дають лише найкращим пляжам

■

Візок для людей з обмеженими можливостями на пляжі «Дитячий».❙

НАШІ ГРОШІ 

Чорна діра «Приватбанк»
Після невиконання Ігорем Коломойським добровільної 
реструктуризації кредитів за справу взялися Нацбанк 
та силові структури. Які намагатимуться говорити 
з олігархом «по-поганому» 

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Період чуток і здогадок щодо найбільшої української націоналізації, схоже, добігає 
кінця. Із грудня минулого року країна намагається зрозуміти, що це було: чи влада 
привласнила собі прибуткову фінустанову, найбільший в Україні «Приватбанк», як 
стверджують одні, чи і справді уряд разом із Нацбанком рятували системний банк, з 
якого власники вивели кошти, як кажуть інші.

Ігор Коломойський ще перед 
націоналізацією «Приватбанку» 
запропонував владі цілу низку заходів 
із повернення виведених коштів, 
виконувати які... не був зобов’язаний.

❙
❙
❙
❙
❙
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Тетяна САЩУК

Про особливості національної 
судової реформи, різновиди 
помсти надто активним гро-
мадським активістам, причини 
відсутності гучних результатів 
у гучних корупційних справах 
та свій голос «за» на майбутніх 
виборах в інтерв’ю «Україні мо-
лодій» розповів екс-заступник 
Генерального прокурора Украї-
ни Віталій Касько.

Судова псевдореформа
 ■ Пане Віталію, вірите, що 
результативно закінчаться про-
цеси, розпочаті з гучних затри-
мань? За вашими прогнозами, 
яка судова доля справ головно-
го фіскала Романа Насірова, 
нардепа Миколи Мартиненка, 
врешті-решт президента-втіка-
ча Віктора Януковича? 
 — Розпочаті кримінальні 
провадження не можуть трива-
ти вічно. Закон встановлює за-
гальне правило для складних 
проваджень — їх не можуть 
розслідувати більше 12 міся-
ців після повідомлення про пі-
дозру. Тому, думаю, на почат-
ку осені у багатьох з цих про-
ваджень ми побачимо результа-
ти i стане зрозумілим, чи будуть 
вони закриті, чи будуть направ-
лені до суду для розгляду звину-
вачень у суді. 
 Невдячна справа зараз ро-
бити прогнози. Але мене так 
само, як і більшість наших гро-
мадян, засмучує відсутність по-
мітних результатів у топ-коруп-
ційних справах. Справа ж Яну-
ковича з цього переліку вза-
галі вибивається. Адже заочне 
провадження щодо нього відбу-
вається у справі, яка не має ні-
чого спільного з корупцією. На 
жаль. 
 ■ Судова реформа на сьо-
гочасному етапі — це повний 
крах чи є хоча б наймешний 
шанс на перезапуск цієї систе-
ми? 
 — На відміну від багатьох 
активістів, які початково оці-
нювали шанси на перезаванта-
ження судової системи як до-
сить високі, у мене iз самого по-
чатку цього процесу жодних 
ілюзій не виникало. Те, як ця 
«реформа» розпочиналася і які 
правила відбору закладалися, 
вже тоді розставило всі крапки 
над «і». Сьогодні ми пожинаємо 
плоди такого підходу. Під виг-
лядом справжньої судової ре-
форми суспільству знову під-
клали її підроблену копію. 
 Ця псевдореформа не лише 
залишає традиційні важелі 
впливу на суддів iз метою до-
могтися прийняття необхід-
них для влади рішень у полі-
тично мотивованих справах 
або для забезпечення вирішен-
ня у певному ключі бізнесових 
конфліктів, але і саму процеду-
ру відбору суддів до Верховного 
Суду вже перетворила на фарс. 
Процес цілковито контролюєть-
ся, квоти відібрання «правиль-
них» кандидатів визначені, а ті 
з них, яких доведеться пропус-
тити для створення видимості 

конкурсу, складатимуть у суді 
переважну меншість і жодного 
впливу на загальну ситуацію з 
відсутністю в Україні права на 
справедливий суд не матимуть. 
Я вже не говорю про апеляційні 
і місцеві суди. 
 Візьміть, для прикладу, Апе-
ляційний суд Києва. У трійку, 
яка визначається для розгля-
ду апеляцій на рішення слід-
чих суддів у політично чутливих 
справах нібито автоматизова-
ною системою відбору, якимось 
дивом постійно потрапляють 
одні й ті самі судді. Кожен ад-
вокат, який практикує у цьому 
суді, може вам безпомилково на-
звати прізвища тих суддів, яких 
вибере «сліпий жереб» у їхній 
справі, якщо прокуратура заці-
кавлена в певному результаті. І 
ці ж самі судді перебувають під 
кримінальними розслідування-

ми чи під загрозами криміналь-
ного переслідування, наприклад, 
у справі Чернушенка (колишньо-
го голови суду). У когось ще ви-
никають питання, чому вони пи-
шуть на чорне біле і навпаки у 
такого роду справах? Уже, ма-
буть, ні. Таких прикладів маса. 
На жаль, це правило в нинішній 
Україні, а не виняток. Шанс на 
перезапуск судової системи мож-
ливий лише за однієї умови — 
зміни політичної еліти в країні. 
Нинішнім можновладцям неза-
лежний суд просто не потрібен.

Формат Державного бюро  
розслідувань — результат 
політичних «договорняків» 
 ■ Затягування зі створенням 
Державного бюро  розслідувань 
(ДБР) — це провина бюрокра-
тичної рутини чи відсутність 

домовленостей між фракція-
ми про контроль над цим ор-
ганом? Ви, до речі, критикува-
ли формат цього органу в тому 
вигляді, в якому  він існує за-
раз. Чому? 
 — Причина затягування у 
створенні ДБР банальна. Після 
його створення повноваження з 
розслідування тих злочинів, які 
зараз усе ще підслідні прокура-
турі, перейдуть до цього органу, 
а функція слідства у прокурату-
ри зникне. Тому причина одна 
— немає політичної волі оста-
точно позбавити прокуратуру 
цієї функції. 
 А формат ДБР у ниніш-
ньому його вигляді я і далі вва-
жаю цілком хибним. Він є ре-
зультатом політичних «дого-
ворняків», а не реальної пот-
реби суспільства. У більшості 
цивілізованих держав справи, 

які законом віднесені до ком-
петенції ДБР, цілковито мо-
жуть розслідуватись поліцією. 
Єдине, що не може розслідува-
ти ні поліція, ні прокуратура, 
— це злочини самих праців-
ників цих органів. Тому пот-
рібно було створювати неве-
ликий незалежний орган для 
розслідування катувань та ін-
ших серйозних порушень прав 
людини з боку самих право-
охоронців (за європейськими 
стандартами — Незалежний 
механізм розслідування скарг 
на дії правоохоронців). А все 
решта передати у підслідність 
поліції, слідство якої також 
потрібно серйозно реформува-
ти, оскільки на сьогодні цьо-
го і близько не зроблено. Але 
для такої реформи немає полі-
тичного інтересу у владної вер-

хівки, адже з його допомогою 
не можна заробляти корупцій-
ним шляхом. Навпаки, такий 
орган — загроза для корумпо-
ваних і політично керованих 
правоохоронних органів. Тому 
з нинішньою більшістю в пар-
ламенті розраховувати на за-
провадження цього європейсь-
кого стандарту не доводиться.
 ■ Хвиля тиску на громад-
ських активістів-антикоруп-
ціонерів (на того ж Віталія 
Шабуніна,  голову Ради громад-
ського контролю Національно-
го антикорупційного бюро Ук-
раїни) — певний «дзвіночок». З 
якою метою він пролунав? 
 — Цей дзвіночок означає, 
що корупціонери оговтались 
після створення НАБУ і після 
того, як вимушені були пока-
зати свої сумнівні статки пуб-
лічно перед усім суспільством 

завдяки запровадженню елект-
ронного декларування. Більше 
того, оговтались і перейшли у 
наступ. Отримавши підтримку 
на вищому державному рівні, 
запровадивши електронне де-
кларування для громадських 
активістів (чого навіть у то-
талітарній Росії собі дозволи-
ти не змогли), провівши масш-
табні кампанії з обливання бру-
дом усіх незгодних iз дійсним 
«корупційним консенсусом» 
і зрозумівши, що це лише за-
охочується, почали нові кола 
переслідувань і тиску у виг-
ляді чергових кримінальних 
проваджень, податкових пере-
вірок, привселюдних вручень 
повісток до армії тощо. Мета 
цих «дзвіночків» усім давно 
очевидна — заткнути пельку 
антикорупційним активістам, 

які заважають годувати людей 
байками про чергові «покра-
щення». 
 ■ Побільшало питань, особ-
ливо до правоохоронців, сто-
совно резонансної загибелі у 
центрі Києва журналіста Ше-
ремета після показу фільму 
«Вбивство Павла» —розсліду-
вання його колег. Що ви вба-
чаєте найбільш непрофесійним 
у діях слідства? 
 — Вбивства, насильство, 
погрози, перешкоджання жур-
налістській діяльності — це ті 
злочини, які у цивілізованій 
державі не мають відбуватися, 
а якщо сталися — повинні роз-
слідуватись невідкладно, кра-
щими професіоналами й у пріо-
ритетному порядку. Для де-
ржави та органів правопоряд-
ку — це справа честі. Бо якщо 
це не робитиметься саме так, у 
людей складатиметься вражен-
ня, що такі дії владою толеру-
ються. Отже, про жодну свободу 
слова у такій державі мова йти 
не може. На мою думку, саме це 
є основною проблемою у справі 
Павла. Владні органи не проде-
монстрували, що вони справ-
ді прагнуть розкрити цю спра-
ву. Вони не демонструють від-
критість, не інформують адек-
ватно суспільство про те, що 
зроблено і чому вбивці все ще 
не покарані. 

Приватна практика приносить 
моральне задоволення і 
пристойний заробіток
 ■ Чи готові ви повернутися у 
Генпрокуратуру? Що для цього 
має відбутися? 
 — Не маю жодного бажання 
туди повертатися. Я віддав за-
надто багато часу, нервів і зу-
силь для того, щоби нарешті 
змінити цю інституцію на кра-
ще, надати їй людського виг-
ляду і змусити її працювати на 
інтереси суспільства, а не для 
захисту власних вузькокорпо-
ративних і доволі часто коруп-
ційних інтересів. Як і не маю 
жодного бажання повертатись 
на державну службу в ниніш-
ній ситуації «корупційного 
консенсусу». 
           Практично всіх адекватних 
професіоналів нинішня владна 
вертикаль успішно вичавила. 
Останні приклади — Руслан 
Рябошапка та Андрій Вишнев-
ський. Без зміни владної еліти 
зрушень у реформуванні пра-
воохоронної системи не буде. А 
поки допомагатиму втілювати 
зміни іншим країнам, де цього 
потребують.
 ■ Чим ви безпосередньо за-
раз займаєтесь?
 — Я повернувся у приватну 
практику, де завжди почував-
ся дуже комфортно. До проку-
ратури теж успішно працював 
у приватній практиці, був пар-
тнером відомої адвокатської 
компанії. Для мене юридична 
практика — це творча робота, 
яка приносить як моральне за-
доволення, так і пристойний за-
робіток. Наразі як партнер ад-
вокатської компанії очолюю 
практику кримінального права 
і представництва у Європейсь-
кому суді з прав людини.
 ■ Чи в найближчих планах 
на життя у Віталія Каська є 
пункт «політична кар’єра»?
 — Таких чітко окреслених 
планів наразі немає. У мене бе-
зумовно є певні політичні упо-
добання, проте свій голос як 
виборець я готовий віддати ви-
нятково за об’єднану нову полі-
тичну силу, яка наважиться не 
включати до своїх лав ані адеп-
тів колишнього режиму, ані 
представників ниніш ньої клеп-
тократичної політичної псевдо-
еліти. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Віталій Касько: Корупціонери 
оговтались і перейшли у наступ
Екс-заступник Генерального прокурора України розповідає, чому вважає процедуру 
відбору суддів до Верховного Суду фарсом, і називає тих, хто хоче приборкати активістів

■

У трійку, яка визначається для розгляду апеляцій на рішення слідчих суддів у 
політично чутливих справах нібито автоматизованою системою відбору, якимось 
дивом постійно потрапляють одні й ті самі судді. Кожен адвокат, який практикує 
у цьому суді, може вам безпомилково назвати прізвища тих суддів, яких вибере 
«сліпий жереб» у їхній справі, якщо прокуратура зацікавлена в певному результаті. 

Віталій Касько.
Фото з сайта inforesist.org.
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З Ангелою 
в раю 
Правляча у ФРН 
коаліція представила 
виборчу програму 
до вересневих 
парламентських 
виборів: німцям 
обіцяють ще  краще 
життя
Ігор ВІТОВИЧ

 Правлячі в Німеччині хрис-
тиянські партії ХДС/ХСС хочуть 
утриматися при владі, обіцяю-
чи у своїх виборчих програмах 
підвищення безпеки в країні, 
повну зайнятість працездатного 
населення та податкові пільги. 
Вибори до Бундестагу відбудуть-
ся 24 вересня, а офіційні виборчі 
програми ХДС та ХСС учора оп-
рилюднили лідери обох партій 
— Ангела Меркель та Хорст Зеє-
гофер. Німецькі ЗМІ повідомили 
про їхнi головні пункти напере-
додні ввечері. 
 Християнські демократи 
обіцяють до 2025 року дати ро-
боту всім, хто хоче працювати, 
тобто досягти повної зайнятості 
населення, що на практиці оз-
начатиме пониження безробіт-
тя до менш ніж 3%. Хоча й те-
перішній рівень безробіття в Ні-
меччині перебуває на рекордно 
низькому рівні в межах ЄС — 
лише 5,5%. Виборча програма 
також обіцяє збільшити штат на-
ціональної поліції — на 15 тисяч 
поліцейських, що має гарантува-
ти внутрішню безпеку. А гаран-
тією зовнішньої має стати підви-
щення витрат на оборону до 2% 
від ВВП. Проти цього пункту 
протестують головні конкурен-
ти правлячої коаліції — соціал-
демократи. 
 Населення може очікувати  на 
суттєве зменшення податків. Най-
вища ставка податку в розмірі 
42% буде обов’язковою лише для 
осіб iз річним доходом вище 60 
тис. євро, а не з 54 тис. євро, як те-
пер. Програмою передбачено роз-
дільну сплату податків чоловіком 
і дружиною та поступову ліквіда-
цію так званого «солідарного по-
датку» в розмірі 5,5%, який при-
значається на вирівнювання рів-
нів життя між західною частиною 
Німеччини і колиш ньою Німець-
кою Демократичною Республі-
кою.
 Християнські демократи про-
понують підтримку для молодих 
родин, передусім придбання пер-
шої квартири чи будинку. Впро-
довж найближчих чотирьох років 
iз цією метою буде збудовано пів-
тора мільйона нових помешкань. 
Черговим приємним пунктом про-
грами є повна комп’ютеризація 
шкіл, на що буде призначено 
п’ять мільярдів євро. 
 У програмах обох партій не-
має суперечливих пунктів, які б 
викликали розбіжності між ними. 
Не йдеться і словом про згадуване 
раніше обмеження річного прийо-
му біженців не більше 200 тисяч, 
чого домагався баварський ХСС. 
 Правлячий партійний тан-
дем оприлюднив виборчі про-
грами останнім. Соціал-демок-
рати, «зелені» та ліві зробили це 
раніше. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пожежники та поліція 
вважають, що внаслідок 
учорашньої автобусної 
аварії на автобані А9 у Ба-
варії загинуло 18 людей. 
Малоймовірно, що хтось 
із пасажирів згорілого екс-
курсійного автобуса, яких 
вважають зниклими без-
вісти, врятувався і перебу-
ває десь поблизу, заявив 
речник пожежної служби, 
якого цитує інформаген-
ція dpa. Ділянка автобану, 
де сталася аварія, оточена 
огорожею, яка перешкод-
жає доступу тварин до ав-
томагістралі. Рятувальни-
ки не знайшли ознак того, 
що через огорожу хтось пе-
релазив, пояснив речник 
пожежників.
 У поліції теж виходять 
iз того, що 18 людей загину-
ли. «Решта осіб, очевидно, 
загинула в палаючому ав-
тобусі», — йдеться у спіль-
ній заяві поліції та проку-
ратури. В автобусі перебу-
вали 48 людей, у тому чис-
лі двоє водіїв. Унаслідок 
аварії 30 людей отримали 
травми, деякі з них — важ-
кі.

 Близько сьомої ран-
ку автобус в’їхав на авто-
бані у вантажівку, яка ру-
халася попереду. Виник-
ла пожежа. Автобус згорів 
ущент, тому ідентифіка-
ція тіл буде непростою. «У 
момент, коли ми прибули, 
з автобуса більше ніхто не 
виходив», — цитує аген-
ція dpa речника пожеж-
ної служби. Аварія сталася 
поблизу міста Мюнхберг. 
У поліції заявили, що па-
сажири автобуса — група 
людей похилого віку з Сак-
сонії, які прямували на ек-
скурсійну поїздку до Нюрн-
берга. Усі вони — громадя-
ни Німеччини.
 Напередодні, в неділю, 
за подібних обставин — 
зіткнення на автотрасі ав-
тобуса та вантажівки і за-
горяння автобуса — що-
найменше 14 осіб загинули 
в російському Татарстані, 
а ще 15 отримали поранен-
ня. Серед жертв — двоє ді-
тей. За попереднім виснов-
ком, фари «КамАЗа» заслі-
пили водія пасажирського 
автобуса, в якому перебу-
вали 29 пасажирів. Тіла за-
гиблих доправили до Ка-
зані для опізнання. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У соборі німецького міс-
та Шпаєрі надвечір суботи 
1 липня відбулася траурна ме-
са за екс-канцлером Німеччи-
ни Гельмутом Колем. На захід 
під керівництвом шпаєрського 
єпископа Карла-Гайнца Візе-
манна було запрошено близь-
ко півтори тисячі осіб, пові-
домляє «Німецька хвиля».
 Церемонія була організована 
в рідній для політика федераль-
ній землі Рейнланд-Пфальц у 
католицькому Шпаєрському 
соборі, важливому для Коля 
як вірянина. Після меси полі-

тика, якого називають «кан-
цлером німецької єдності» за 
об’єднання ФРН та НДР, похо-
вали на кладовищі біля місцевої 
церкви Святого Бернгарда — за 
присутності лише вузького кола 
рідних та близьких.
 Раніше цього ж дня відбу-
лася загальноєвропейська це-
ремонія прощання з колишнім 
канцлером у Страсбурзі, куди 
провести в останню путь одно-
го з найвидатніших європей-
ських політиків ХХ сторіччя 
з’їхалися лідери низки країн та 
інші відомі світові політики. У 
своїй прощальній промові екс-
спікер Європарламенту та тепе-

рішній голова Соціал-демокра-
тичної партії Німеччини Мар-
тін Шульц зазначив, яку вели-
ку роль Гельмут Коль відводив 
створенню єдиної Європи. Єд-
ність Німеччини та справа Єв-
ропи — найголовніші досяг-
нення шостого німецького 
канцлера. Гельмут Коль праг-
нув європейської Німеччини, 
а не німецької Європи. З цим 
погодилися всі інші промов-
ці, які виступили в Європарла-

менті на загальноєвропейській 
церемонії прощання з екс-кан-
цлером. Після жалобної цере-
монії у Страсбурзі труну з ті-
лом покійного доправили до 
ФРН Рейном. Після заупокій-
ної служби відбулося похован-
ня на цвинтарі у Шпаєрі. 
 Гельмут Коль, який керу-
вав урядом Німеччини з 1982 
до 1998 року, помер 16 червня 
на 88-му році життя у своєму 
будинку в Людвігсхафені. ■

Ігор ВІТОВИЧ 

 Кількість ядерної зброї у 
світі продовжує скорочувати-
ся, але країни, що мають її в 
арсеналах, модернізують свої 
запаси і не планують відмовля-
тися від них у найближчому 
майбутньому. Про це йдеться 
в оприлюдненому вчора звіті 
Стокгольмського міжнарод-
ного інститут досліджень миру 
(SIPRI).
 У доповіді країнами з ядер-
ною зброєю названі США, 
Росія, Велика Британія, Фран-
ція, Китай, Індія, Пакистан, 
Ізраїль та Північна Корея. За-
галом у них на озброєнні — 14 
тисяч 935 ядерних боєголовок. 
Це дещо менше в порівнянні з 
2016 роком, коли у світі нара-
ховувалося 15 тисяч 395 оди-
ниць. Із наведеного числа цьо-

горічної ядерної зброї опера-
тивно розгорнутими  вважа-
ють приблизно 4150 одиниць. 
Очолює список ядерних де-
ржав Росія, яка має 1950 роз-
горнутих боєголовок та 5 ти-
сяч 50 інших боєголовок. Спо-
лучені Штати мають 1800 роз-
горнутих боєголовок і 5 тисяч 
інших боєзарядів.
 Інші перераховані у списку 
країни мають загальні боєза-
паси обсягом менш як 300 оди-
ниць кожна. Останньою в цьо-
му переліку є Північна Корея, 
де фахівці фіксують від 10 до 
20 боєзарядів, однак ця країна 
провела минулого року безпре-
цедентну кількість випробу-
вань різноманітних ракетних 
систем iз різними результата-
ми. Попри незначні арсенали 
інших, окрім США та Росії, 
ядерних країн, ці країни або 

почали розгортати нові систе-
ми доставки ядерної зброї, або 
оголосили про подібні програ-
ми. Як приклад таких країн 
називають Китай, Індію та Па-
кистан. 
 Експерти SIPRI вже не 
перший рік констатують, що 
скорочення ядерної зброї від-
бувається головним чином за 
рахунок зменшення ядерних 
арсеналів США та Росії, на 
долю яких припадає більше 
93% світових запасів ядерної 
зброї. Однак цей процес ру-
хається повільно, незважаю-
чи на вже наявні міжнародні 
домовленості. Водночас, про-
довжують експерти, в обох 
країнах розроблені довготер-
мінові й дорогі програми з по-
дальшої модернізації ядер-
них збройних систем. США, 
для прикладу, планують вит-

ратити за період з 2017-го по 
2026 рік 400 млрд. доларів на 
підтримку та оновлення своїх 
ядерних сил. Не виключено, 
що США в найближчі 30 років 
витратять на ядерні програми 
до одного трильйона доларів. 
«Прогнозоване зростання вит-
рат США не є несподіванкою. 
Адміністрація США продов-
жує амбіційні плани ядерної 
модернізації, прийняті пре-
зидентом Бараком Обамою», 
— зазначив один iз дослідни-
ків інституту Ханс Крістен-
сен. Тим же шляхом прямує і 
Росія. 
 Представлені вчора дані 
щодо ядерних запасів є части-
ною матеріалів збірника SIPRI 
за 2017 рік. Це щорічник, в 
якому описують тенденції в 
галузі озброєння, роззброєння 
та міжнародної безпеки у світі. 
Стокгольмський міжнародн-
ний інститут досліджень миру 
був заснований 1966 року й на 
цей час є найавторитетнішим 
незалежним аналітичним цен-
тром, який займається дослі-
дженням конфліктів, зброї й 
контролю над озброєннями та 
роззброєнням. ■

НЕМИРНИЙ АТОМ

Арсенали апокаліпсису 
Ядерної зброї у світі стає менше, але її модернізують

■

ВТРАТИ

Архітектор єдиної 
Європи 
У Німеччині поховали Гельмута Коля

■

Разом із Колем відійшла ціла епоха. ❙

КАТАСТРОФИ

Екскурсія на той світ
В аварії автобуса в Баварії загинули 18 людей, 
ще 30 постраждали 

■

Екскурсійний автобус згорів дотла. ❙
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Тут мертві навчають живих...
 Це не перше велике поховання, знай-
дене на території тюрми. У 2007-му буді-
вельники випадково натрапили на люд-
ські кістки. Спочатку було припущен-
ня, що це одна з братських могил, де 
знайшли вічний спочинок убиті 23 чер-
вня 1941-го в’язні Луцької тюрми. Відо-
мо було про чотири місця страти, але ос-
таточних версій, де ці могили тепер, досі 
немає. За розповідями очевидців, після 
війни, коли на території довкола тюрми 
проводили будівельні роботи, знайшли 
чимало людських останків. І нібито за 
наказом КДБ їх викинули у глибокий 
кар’єр за містом. Щоб ніхто і ніколи 
не дізнався правду про злочин НКВС у 
перші дні війни. Місто розбудовувало-
ся і довкола тюрми теж. Тому знайти 
могили розстріляних сьогодні непрос-
то. Є версія, що на одній із братських 
могил сьогодні стоїть ресторан. Прав-
да, похована в цій землі, щедро скроп-
леній кров’ю, була залита асфальтом, 
забудована і, здавалося, вже ніколи не 
проб’ється нагору. Але дарма: час від 
часу вона вистрілює новими й новими 
знахідками і проростає навіть крізь ас-
фальт...
 У великій могилі, знайденій у Ста-
рому місті у 2007-му, археологи вияви-
ли останки не в’язнів тюрми, а радянсь-
ких військовополонених. Район старого 
Луцька з приходом німців став величез-
ним табором для військовополонених. І 
місця у тюремних камерах, де прийня-
ли мученицьку смерть понад дві тисячі 
в’язнів комуністичного режиму, зайня-
ли жертви іншого людиноненависниць-
кого режиму — нацизму. Через луцький 
«шталаг» №360/Zі 365/Z пройшло по-
над 10 тисяч полонених червоноармій-
ців, які потрапили в полон у перші міся-
ці війни. Вони помирали від голоду, хо-
лоду і хвороб тисячами. Тому їхніми мо-
гилами теж встелена тутешня земля (за 
версіями краєзнавців, поховань може 
бути близько 40). 
 «Солдати, які потрапили в полон 
улітку-восени 1941 року, як правило, 
були в гімнастерках, а то й у нижній бі-
лизні, шинель у більшості була відсут-
ня. Тож холодна зима 1941-го не поща-
дила цих змерзлих, хворих, голодних і 
кинутих своєю країною бійців. На по-
чатку війни тіла загиблих військово-
полонених ще ховали в одязі, потім їх 
почали роздягати. Матеріали ексгума-

ції свідчать, що більшість iз похованих 
у луцьких ямах узагалі не мала ні верх-
нього одягу, ні взуття. Кирзові чоботи та 
черевики з обмотками німці не носили, а 
тому взуття та одяг мертвих були потріб-
ні лише живим полоненим, які роздяга-
ли як мертвих, так і напівживих сусідів. 
Як вказують очевидці, багато з бранців 
заздалегідь придивлялися до потенцій-
ного мертвого, щоб випередити числен-
них бажаючих захопити обноски. Лише 
частина одягу та взуття загиблих пот-
рапляла на німецькі склади, де після де-
зінфекції знову передавалась бранцям», 

— трагічну долю полонених у цьому та-
борі досліджував луцький краєзнавець 
Ігор Левчук. 
 Про них радянська влада не згадува-
ла ні 9 Травня, ні в інші знаменні дати. 
На місці їхнього вічного спочинку не 
встановлювали величних монументів і 
не горів вічний вогонь. А деінде на кіс-
тках «изменников Родины» розміщали 
свинарники. Влада добре знала, хто тут 
лежить, але не робила нічого, щоб люди 
дізналися правду про трагедію десятків 
і сотень тисяч тих, хто прийняв на себе 
перші удари війни. Для радянської вла-
ди вони не існували. Солдати, які потра-
пили в полон і для яких війна закінчи-
лася в луцькому чи іншому «шталазі», 
для неї були зрадниками, не гідними на-
віть людського пошанування. У Луцьку 
про них нагадував лише скромний шма-
ток граніту, який з’явився на Гнідавсь-
кій гірці у 1975 році. 
 Частину захоронень полонених 
знайшли й гідно перепоховали. Та зроби-

ли це, звісно, не комуністи. Ще на одне 
поховання військовополонених натра-
пили в 2009 році.Спочатку їх теж прий-
няли за в’язнів тюрми, але під час ексгу-
мації виявилося, що це ще одна братська 
могила невільників «шталагу». І прах 
понад 300 солдатiв iз військовими по-
честями захоронили в братській могилі 
на Гнідавській гірці. Ще триста солдат-
ських душ знайшли свій гідний останній 
прихисток...

Справ немає — жертви є
 Нині пошуковці відкривають таєм-

ницю ще однієї могили, якою для бран-
ців стала величезна вирва від бомби. Про 
подібне поховання у вирві згадували оче-
видці масових розстрілів у Луцькій тюр-
мі, яким удалося вціліти. Та віднайти 
його, схоже, вдалося тільки тепер. Люд-
ські тіла, хаотично скинуті в яму, впере-
мішку зі сміттям, уже спресувалися від 
часу. Серед речей, знайдених поміж че-
репами і кістками, збереглися клапти-
ки паперу і навіть окремі написи можна 
прочитати. Спеціалісти припускають, 
що в яму поверх розстріляних енкаве-
дисти кинули й підпалили частину доку-
ментів. До речі, про це говорив у своєму 
інтерв’ю у 1989 році газеті «Радянська 
Волинь» і останній начальник управлін-
ня КДБ у Волинській області Анатолій 
Дємєнков: «Л. М. Свідерук, який живе 
зараз в іншій області республіки, тоді 
працював у Луцькій тюрмі старшим по 
корпусу. Він і свідчить, що тюремний 

архів, облікові картки ув’язнених були 
спалені на території в’язниці». Зрозумі-
ло, ця версія для радянської каральної 
машини була дуже вигідною: немає до-
кументів — немає підстав говорити про 
вчинений злочин. Однак матеріали на 
засуджених до розстрілу в’язнів в ана-
лах КДБ дивним чином усе-таки зберег-
лися. Тобто навіть тоді, коли німецькі 
бомби вже падали на Луцьк, енкаведис-
ти зробили все, щоб справи на політич-
них уціліли. На запитання журналіс-
та «Радянської Волині» світлої пам’яті 
Богдана Берекети, чи може він назва-
ти кілька прізвищ тих, хто був засудже-
ний до розстрілу, А. Дємєнков відповів: 
«Можу. Це колишній провідник ОУН iз 
Локачинського району Шиманський, 
військовий референт проводу ОУН цього 
ж району Т. С. Олексюк, керівник теро-
ристичної групи ОУН iз села Верхи Ка-
мінь-Каширського району М. К. Коваль-

Правда проростає 
крізь асфальт
У Луцькій тюрмі розкопують чергову братську могилу, де знайшли свій останній 
спочинок більше сотні в’язнів більшовицького режиму 

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Ніна РОМАНЮК 
Волинська область

...Тут смерть дихає на кожному кроці. 
Стражданнями просякнуті стіни, земля 
і навіть повітря. Луцька тюрма — місце 
масової страти невільників комуно-біль-
шовицького режиму, знову відкриває 
свої таємниці: тут почалися розкопки 
одного з місць захоронення розстріля-
них в’язнів. Пошукові роботи у стінах ен-
каведистської в’язниці, де сьогодні роз-
містився чоловічий Замковий монастир 
УПЦ Київського патріархату, поновилися 
після восьмирічної перерви. Досліджен-
ня та ексгумацію проводить комунальне 
підприємство Львівської обласної ради 
«Доля».

■

Хотілося б побачити, як росіяни відкопують на безмежних просторах 
Сибіру мільйонні кладовища винищених своїх же громадян 
i представників інших національностей iз «братніх» республік. 
Може, тоді вони по-іншому подивилися б на себе. 

На місці розкопок.❙

Луцька тюрма: по кістках ходили й їздили понад 70 літ...❙
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чук, керівник станичної організа-
ції ОУН iз села Липне колишнього 
Цуманського району А. Н. Войто-
вич та інші».
 Серед тих, кого радянська вла-
да засудила до страти, був полісь-
кий селянин із села Верхи мого рід-
ного Камінь-Каширського району 
Микола Ковальчук. Минулого літа 
я випадково познайомилася з його 
донькою, 86-річною Ганною Мико-
лаївною. Вона пам’ятає, що бать-
ка арештували «совєти» в 1940-му 
й про його долю родина більше ні-
чого не знала. Ніби розстріляли в 
Луцькій тюрмі в 1941-му. За що — 
теж не знає. Жінка згадувала, що 
мама їздила до Луцька і слідчий 
казав, мовляв, можете подякувати 
своїм односельцям за дуже довгий 
язик. Із того зробили висновок, що 
Миколу Ковальчука хтось із зем-
ляків обмовив. Ще в селі пригада-
ли про жовто-блакитний прапор, 
який хтось повісив і нібито Коваль-
чук мав до того відношення. Хоч 
донька нічого подібного не згада-
ла. Бо її тато був простим поліщу-
ком-селянином, далеким від полі-
тики. За його «гріх» розплатилася 
вся родина аж у 1950 році: дружи-
ну, доньку і сина вивезли на Сибір 
і вони десять літ валили ліс у тайзі. 
За що — Ганна Миколаївна й досі 
не знає...
 А сліди її тата вдалося відшука-
ти в книзі «Реабілітовані історією. 
Книга перша». Там знайшла запис: 
«Зокрема, чекістами була «розкри-
та контрреволюційна повстансько-
терористична організація» в селі 
Верхи Камінь-Каширського райо-
ну. Під слідством опинились ук-
раїнці Микола і Павло Ковальчу-
ки, Федір Муха, Василь Марчук і 
місцевий учитель Стефан Щепан 
— за національністю поляк.  
 Їм було висунуто стандартне 
звинувачення у підготовці зброй-
ного повстання і створення само-
стійної Української націоналіс-
тичної буржуазної держави. Але, 
враховуючи, що до цієї організації 
був зарахований поляк, чекісти за-
писали їм ще один гріх — боротьбу 
за відновлення колишньої Польсь-
кої держави. 24 травня 1941 року 
військовий трибунал 5-ї Армії в 
закритому судовому засіданні в 
м. Ковелі чотирьох «керівників» 
цієї організації засудив до смерт-
ної кари. Уникнув її лише Василь 
Марчук, отримавши 10 років поз-
бавлення волі у виправно-трудо-
вих таборах та п’ять років позбав-
лення прав iз конфіскацією майна. 
Потрібно зазначити, що тепер усі 
згадані вище особи реабілітовані 
як такі, у чиїх діях не було складу 
злочину».
 Щоб потрапити у застінки 
НКВС відразу після «золотого» ве-
ресня 1939-го, достатньо було бути 
просто членом «Просвіти» або ак-
тивістом організації, дотичної бо-
дай чимось до слова «Україна».

Червоний фашизм живіший всіх 
живих?
 У нововідкритому похованні під 
стінами монастиря пошуковці зна-
ходять гільзи патронів гвинтівки 
Мосіна, що була на озброєнні Чер-
воної армії. І це дає підстави попе-
редньо стверджувати, що в цій мо-
гилі — саме жертви енкаведівських 
розстрілів. Та найкрасномовнішим 
артефактом, як на мене, є залишки 
зотлілих чобіт, залатаних латка-
ми. Серед в’язнів Луцької тюрми, 
окрім патріотично налаштованої 
молоді, членів ОУН, проукраїнсь-
ки налаштованої інтелігенції, було 
й багато простих волинських селян, 
єдиною провиною яких було те, що 
вони — українці. 
 Розкопки тривають і ще важ-
ко сказати, скільки людей вміс-
тила братська могила, але можна 
зробити припущення, що понад 
сотню. Хто там насправді знайшов 
свій вічний спочинок — остаточно 
можна буде говорити лише після 

завершення судово-медичних ек-
спертиз. 
 Також на це місце треба при-
водити тих, хто досі ностальгує 
за радянським минулим, за чер-
воними прапорами, георгіївсь-
кою стрічкою, дешевою ковбасою 
та іншими «здобутками» комуніз-
му. Може, хоч тут, на кістках і че-
репах розстріляних невільників 
Луць кої тюрми, хтось позбудеться 
історичної амнезії й остаточно ус-
відомить, що не шкодувати треба 
за минулим, а молитися, щоб воно 
більше ніколи не повернулося на 
нашу землю. Бо цей клаптик лу-
цької землі мимоволі став музеєм 
жертв тоталітарних режимів (ство-
рити його в Луцькій тюрмі обіця-
ли не раз різні волинські владці 
вже незалежної України, та руки 
до цього не доходять). Тут iз чис-
тою совістю можна ставити знак 
рівності між комунізмом і фашиз-
мом. Бо в’язні радянських тюрем і 
німецьких «шталагів» страждали 
й помирали однаково...
 «Я не хочу вертатись на свою 
вітчизну, доки там панує більшо-
визм, тому що Сталін нищив Ук-
раїну в парі з Гітлером. Сталін є со-
юзником Гітлера з 1939 року. Але 
для нас, українців, він є союзни-
ком Гітлера ще з раніших часів. 
Гітлер мав за мету винищити нас 
в ім’я панування фашистської Ні-
меччини на нашій землі. Сталін ни-
щив і нищить нас в ім’я панування 
своє партії і її т. зв. «марксистсько-
ленінської доктрини», а фактично 
в ім’я панування російського чер-
воного фашизму на нашій землі й 
у цілому світі. Сталін поміг Гітле-
рові й вимордував нас по Сибірах і 
по казематах. Гітлер допоміг Сталі-
нові, вимордувавши нас по Дахау 
та в тяжкій неволі. Ми не складали 
зброї в боротьбі проти напасників і 
не складемо її, хоч нас, 40-мільйон-
ний український народ, уже май-
же стерто з лиця землі. Ось чому 
я і сотні тисяч нас не хочемо вер-
татись додому в «країну соціаліз-
му». Ці слова Іван Багряний напи-
сав у 1946 році в еміграції («Чому я 
не хочу вертатись в СРСР»). Він, ба-
гаторічний в’язень сталінських та-
борів, мав на це повне моральне пра-
во. Та вони актуальні й дотепер. «Я 
не хочу вертатись до своєї вітчизни 
саме тому, що я люблю свою Вітчиз-
ну. А любов до Вітчизни, до свого 
народу, себто національний патріо-
тизм, в СРСР є найтяжчим злочи-
ном. Так було цілих 25 років, так є 
тепер. Злочин цей зветься на біль-
шовицькій мові — на мові червоно-
го московського фашизму — «міс-
цевим націоналізмом». 
 Чи думав Багряний, що і через 
70 років після написання цих слів 
нащадки червоних фашистів знов 
будуть убивати українців за їхню 
любов до України? Якщо хтось 
думає, що червоний фашизм у 
Росії канув у Лету — не тіште себе 
ілюзіями. «Хохлов нужно безпо-
щадно уничтожать и уничтожать 
всех до единого. Их мерзких дете-
нышей это особенно касается». Це 
один із відгуків на проросійсько-
му сайті під інформацією про без-
віз для України. Хочеться тішити 
себе ілюзіями, що таких «кацапів» 
у російському суспільстві сьогод-
ні одиниці, але... Країна, на руках 
якої мільйони безневинно вбитих 
і згноєних по тюрмах, досі не спо-
кутала свій гріх. Німці в розбомб-
леному Берліні в рамках денацифі-
кації змушені були власними ру-
ками викопувати тіла вбитих на-
цистами жертв. У такий спосіб їм 
робили щеплення від вірусу нациз-
му. Хотілося б побачити, як росія-
ни відкопують на безмежних про-
сторах Сибіру мільйонні кладови-
ща винищених своїх же громадян 
i представників інших національ-
ностей з «братніх» республік. 
Може, тоді вони по-іншому поди-
вилися б на себе у своє викривлене 
генетичне дзеркало. ■

Богдан САВКІВ

Наша спільна боротьба «за нашу і вашу сво-
боду» має багато знакових подій. Про одну 
з них хочеться нагадати як про протива-
гу підбурюванню Москвою недалекогляд-
них політиків знову розсварити два великі 
слов’янські народи у центрі Європи, нанести 
удар європейській єдності, для відновлення 
своїх споконвічних загарбницьких імперських 
традицій.

Мріяли «напоїти червоних коней із Сени»
 У серпні 1920 року більшовицькі війсь-
ка під орудою командувача Західним фрон-
том Михайла Тухачевського дійшли до Віс-
ли. Ленін задумав «через труп білої Польщі» 
принести на багнетах революцію в Німеччи-
ну, інші країни Європи та «напоїти червоних 
коней із Сени та Марни». Аби зламати опір по-
ляків, перекинутій з-під Львова І Кінній ар-
мії більшовицької Росії під орудою Семена 
Будьон ного було доручено зайти в тил оборон-
цям, з півдня. Проте в Замості вона зустріла 
рішучий опір об’єднаних українсько-польсь-
ких формувань у складі 6-ї стрілецької дивізії 
армії УНР під орудою полковників — коман-
дувача Марка Безручка та начштабу Всеволо-
да Змієнка, польського 3-го полку під орудою 
майора Болтуца та трьох бронепотягів поль-
ської армії. Як старший за званням, оборону 
міста очолив Безручко. Знекровлена в боях 28 
серпня-2 вересня будьоннівська кіннота була 
змушена відступити аж до Володимира-Во-
линського, зірвавши допомогу більшовиць-
ким військам на варшавському напрямку.
 Заново зорганізована з полонених та ін-
тернованих українських військовиків, бу-
дучи ще недостатньо укомплектованою 6-та 
стрілецька  дивізія після Варшавського дого-
вору Петлюри з Пілсудським узяла участь у 
спільному українсько-польському визволь-
ному поході на Київ, а її командир Марко Без-
ручко став першим військовим комендантом  
української столиці. Після відступу польсь-
ко-українських військ  дивізія вела  успішні 
ар’єргардні бої з переважаючими силами кін-
ної армії Будьонного: кілька запеклих боїв не 
виявили переможця — противники були гід-
ними один одного.
 Формально дивізія входила у склад пів-
денної групи польсько-українських військ 
під командуванням польського генерала Ед-
варда Ридз-Смігли, в абсолютно боєздатному 
стані. Ось що писав про неї польський дипло-
мат Моравський в липні 1920 р.:  «...На пів-
дні Ридз-Смігли опанував ситуацію й утри-
мує лінію Збруча. Велика в цьому заслуга ук-
раїнських формувань, які навіть під час від-
ступу не втратили холоднокров’я» і, значно 
переважаючи наші війська дисципліною,  
воюють як  герої. У найкритичнішій  ситуа-
ції український офіцерський легіон стримав 
наступ червоних на територію Галичини, оп-
лачуючи свій героїчний подвиг втратою 350 
офіцерів вбитими або пораненими».
 Оборонці Замостя  чисельністю менше 
4 тисяч стримали натиск 16-тисячної армії 
будьоннівців. Треба додати, що українські 
формування також діяли разом iз польськи-
ми частинами вздовж усього польсько- совєт-
ського протистояння від Дністра до Прусії, з 
власне варшавським напрямком включно.

У Замості тліють не тільки білі кості
 Високу оцінку  оборонцям Замостя дав 
у тому ж 1920 році голова французької вій-
ськової місії в Польщі генерал Рейган, під-
кресливши, що своєю звитягою вони зупини-
ли ворога, який рвався до Варшави, і по пра-
ву стали співавторами «дива над Віслою». 
 До речі, у хвалькуватій кінармійській 
пісні Олексія Суркова та братів Покрас до-
пущено грубе перекручення фактів. Усу-

переч брехливому трактуванню у пісенному 
римуванні «...в Замостье тлеют белые кости» 
та «Над костями шумят ветерки ... Помнят 
польские паны Конармейские наши клин-
ки» останнім насправді не вдалося розгуля-
тися. Адже для подолання посnішно збудо-
ваних польових укріплень навколо Замостя в 
складі лінійних стрілецьких осередків, обла-
штованих кулеметними гніздами, та суціль-
ної огорожі з колючого дроту колишньому 
драгунському вахмістру довелося спішити 
свою кавалерію. Після артпідготовки її ки-
нули штурмувати укріплену оборону і тільки 
наприкінці виснажливих дводенних боїв їй 
удалося наблизитися до колючої огорожі і на 
невеликій ділянці прорвати оборону, та вона 
зразу ж була відновлена запасною українсь-
кою  сотнею. Нащадки мужніх оборонців За-
мостя дійсно nам’ятають жертовність своїх 
nредків у захисті європейської цивілізації та 
брехливість чванькуватих совєтських  труба-
дурів, що відносять ганебну поразку до слави 
оспівуваного червоного війська.
 Віддаючи належне неnересічним заслу-
гам генерала Безручка (генеральське зван-
ня, як і його друг Змієнко, отримав за війсь-
кові заслуги та насамперед за оборону Замос-
тя), в українсько-польському протибільшо  -
ви ць кому військовому співробітництві вдяч-
на Польща встановила в Замості пам’ятну до-
шку на будинку, де розташовувався коман-
дний пункт командувача героїчної оборони 
міста. Він похований у Варшаві в nравослав-
ній частині міського кладовища «Воля», 
поруч iз могилою його бойового побратима 
Змієнка та близько сотні інших українсь-
ких військових та державних діячів. На міс-
ці їхньої бойової слави впорядковані могили 
сотень українських вояків, що загинули там 
за волю України та сусідніх європейських  
країн, зокрема Польщі та Литви.
 Більшість січових стрільців, що склали 
основу Української галицької армії та від-
значились у спільних iз військами УНР кам-
паніях, у тому числі й ті оборонці Замостя, 
що опісля продовжили воювати на інших 
фронтах, поховані на Янівському цвинтарі у 
Львові. Зворушливо, що, крім прем’єра, вій-
ськового міністра ЗУНР та їхніх джур, рядові 
стрільці поховані впереміж зі старшинами, а 
верхів’я цвинтару увінчане хвилюючим на-
писом: 

Нікому ніколи не стерти, 
Що сріблом ясної сурми 
Шкодуємо тільки, що вмерти
Удруге не зможемо ми. ■

ЗАБУТІ СТОРІНКИ 

Диво над 
Віслою
У 1920 році поляки спільно 
з українцями зупинили 
більшовиків, які прагнули 
поневолити Європу 

■ ДО РЕЧІ

 «Диво над Віслою» та героїчна оборона Замостя, 
що зіграла визначальну роль в обороні Варшави та зу-
пиненні кремлівської агресії, вписується у славний пе-
релік таких спільних дій народів Балто-Чорноморії, як 
битва на р. Синюсі в 1363 р. литовсько- українсько-
го війська під орудою великого литовського князя Оль-
герда (привела до звільнення від давньої татарської за-
лежності українських земель), Грюнвальдська битва 
1410 р. (совєтсько-російська  історіографія безсоромно 
приписувала вирішальну роль у ній нібито російським 
полкам — смоленським, а насправді вона була за біло-
руським та волинським), битва під Оршею об’єднаного 
литовсько-українсько-білорусько-польського війська 
під орудою князя Острозького над московським війсь-
ком в 1514 р. тощо.

■

Могила генерала Безручка у Варшаві. 
Фото з сайта istpravda.com.ua.
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Якщо, подорожуючи на захід України, вам доведеться проїжджати через Вінницю до Хмельницького, не забудьте заглянути до Меджи-
божа. Це невеличке селище міського типу з красивою назвою, що має просте пояснення — місто між Бугами, точніше між Південним 
Бугом і Бужком. «Паспортний» вік цього населеного пункту, тільки подумайте, — майже 900 років (перша згадка — в Іпатіївському 
літописі 1147 р.). Багатий Меджибіж не лише своїми роками, а й буремними історичними подіями, свідком багатьох з яких був і зали-
шається Меджибізький замок (на гербі міста зображено його фрагмент, а саме — Лицарська башта). Ця фортеця, поряд із Кам’янець-
Подільським замком, — один із найулюбленіших об’єктів для туристів, що подорожують Хмельниччиною. Завітайте сюди і ви — вам 
гарантовані не лише яскраві враження, а й чудовий відпочинок на березі мальовничого Південного Бугу.

Антон КАДЕНЮК, 
ветеран Збройних сил, вете-
ран праці, дитина війни
Житомир

 Кінець минулого року нага-
дав нам ще раз про масове ни-
щення нашого народу в часи 
Голодомору 1932-33 рр. На по-
чатку 2017 р. згадували не менш 
трагічні події, пов’язані з виве-
зенням кращих наших людей 
фашистською окупаційною вла-
дою на роботу до Німеччини, а 
також із Холокостом — масо-
вим винищенням євреїв. Дякую 
державницькій позиції газети 
«Україна молода», яка всебічно 
висвітлює та інформує читачів 
про всі ці події.
 Хочу розповісти читачам 
«УМ» про події 75-річної дав-
нини, тому що й сьогодні ми пе-
реживаємо ті трагічні дні. Зга-
дуючи долі остарбайтерів мого 
села, покажу відмінності відно-
шення німців-ворогів до наших 
людей та ставлення до наших 
сучасних «остарбайтерів», що 
працюють нині в Росії.
 Зупинюсь на принципах від-
бору при відправленні людей до 
Німеччини. Незважаючи на те, 
що я був ще маленьким, доб-
ре пам’ятаю той день, коли мою 
маму та інших жінок і дівчат за-
бирали на примусові роботи. 
Насамперед усі проходили спе-
ціальну комісію, медогляд. Там 
стався цікавий випадок: наша 
сусідка, маючи маленьку дити-
ну, прийшла на комісію з цим 
немовлям. Німець, який прово-
див цю комісію, подивився, що 
жінка має маленьку дитину, від-
правив її додому. Моя мама і ще 
одна жінка, взявши те не мовля 
на руки, по черзі заходили на 
комісію, і їх також відправи-
ли додому, тобто до Німеччини 
жодна з них не поїхала. Із цьо-
го прикладу роблю два важливі 
висновки: по-перше, наші люди 
кмітливі й розумні, тому й за-
слуговують на достойне життя; 
по-друге, у німців було абсо-
лютно протилежне ставлення до 
людей, ніж у комуністів, які не 
шкодували не тільки вояків, ки-
даючи їх голіруч проти ворога, 
а й мирне населення (про що й 
сьогодні свідчать події на Дон-
басі).
 Як складалися долі наших 
людей у Німеччині, розповідали 
ті, хто повернувся. Запам’ятався 
такий випадок: до мого батька 
зайшов сусід, Гладій Михайло, 
один із тих хлопців, кого забра-
ли до Німеччини. Важко зараз 
це пояснити, але він та ще один 
хло пець, наш родич, наприкінці 
1943 року приїхали з Німеччи-
ни (де працювали на заводі) до-
дому у відпустку. Помітно було, 
що в селі вони дуже вирізня-
лися серед місцевих хлопців: 
по-перше, були гарно вбрані, 

доглянуті, а по-друге, пово-
дили себе культурно. Фронт 
на той час уже наближувався, 
тому ті хлопці назад у Німеч-
чину не повернулися. Подаль-
ша доля у них склалася по-різ-
ному. Михайла Гладія взяли в 
армію і він звільняв Кенінгз-
берг (нинішній Калінінград), 
потім, будучи молодшим ко-
мандиром, його мобілізували 
до МДБ, де він і служив, доки 
в 1949 році його не застрелили, 
але це вже окрема історія. Наш 
родич і колега Гладія по роботі 
в Німеччині з іншими хлопцями 
з нашого села воював проти Ра-
дянської армії та військ МДБ, 
і в 1950 р. загинув. Доля цих 
хлопців характерна тим, що, бу-
дучи остарбайтерами, вони ді-
лили між собою кусники хліба, 
а радянська влада їх розділила 
по різні боки барикад, зробила 
ворогами.
 По-різному склалися долі 
інших остарбайтерів. Дехто, 
повернувшись із Німеччини, 
все життя горбатився в колго-
спі. Дехто вибрав собі інший 
шлях, зрозумівши сутність ра-
дянської влади. Так, наш сусід 
Василь Медвідь опинився в 
Австралії, Михайло Петришин 
доживав свого віку в Канаді. Ще 
один наш односелець опинився 
у Франції і, незважаючи на свій 
похилий вік, кілька років тому з 
делегацією відвідував своє рід-
не село. 
 Ось такі різні долі наших од-
носельців-остарбайтерів. У них 
я бачу трагедію всього нашого 
українського народу, який уп-
родовж віків важко виборював 
своє право на незалежність. 
Мільйони загиблих, зниклих 
безвісти, ще більше вдів і сиріт 
— така ціна нашої державності. 
Навіть через 70 років по закін-
ченні війни Україна не може пос-
тавити фінальну крапку в підра-
хунку людських втрат. Хто може 
назвати точну цифру втрат се-
ред народного ополчення, пар-
тизанів, підпільників, цивільно-
го населення? На думку деяких 
істориків, сумарна чисельність 
людських жертв серед українців 
становить 7 мільйонів, а фак-
тично війна ще цілих 10 років 
продовжувалася у Західній Ук-
раїні.
 Пишу все це для тих, хто 
ностальгує за радянськими ча-
сами, коли в нас не було держа-
ви, не було нації, а всі 120 на-
ціональностей були «совєцьким 
народом». Порівняйте ставлен-
ня німецьких загарбників до 
мирного населення України в 
роки війни і те, як ставляться 
російські загарбники на Дон-
басі до полонених, до тих, хто 
потрапляє до них «на подвал». 
Заклинаю, схаменіться, право-
славні «руского міра»! ■

О, це вже не цинізм,
а, схоже, інше щось.
Дійшов до грілок й клізм
наш шалаПУТний рос.

Його вкраїнський кум
не встиг змінити грим,
а він його — в «ОУН»,
яка... «не хоче Крим»! ■

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

Повстання 2013-14 рр. видвори-
ло президента-зрадника і приве-
ло до формування громадянсь-
кого суспільства. Але Система 
встояла: при владі залишилися 
ті, хто стояв біля керма і при 
масовому дерибані в першій 
половині дев’яностих. Перш ніж 
переходити до другого етапу 
Революції гідності — зачистки 
«авгієвих стаєнь», треба прига-
дати природу Системи...

 Українське суспільство виді-
лилося в окрему державу внаслі-
док дезінтеграції СРСР розді-
леним на два табори з різним 
баченням перспективи... Народ, 
у масі, сприйняв Акт незалеж-
ності як шанс на краще життя у 
вільній країні. І мав підстави так 
мріяти: за висновком ООН, зроб-
леним у 1991 р., Україна посіда-
ла 7-му сходинку у списку еконо-
мічних потужностей світу; мала 
найкращі серед пострадянських 
держав перспективи для вступу в 
ЄС та НАТО. Натомість партійно-
господарча номенклатура, яка 
несподівано для всіх невмотиво-
ваних підтримала Акт незалеж-
ності після тривалого спротиву, 
керувалася іншими мотивами — 
можливістю швидко розбагатіти 
в окремій республіці за рахунок 
дерибану природних ресурсів та 
економіки. І вони повною мірою 
втілили в життя злочинні плани 
за майстерно розробленим сце-
нарієм. Руйнування економі-
ки відбувалося через ваучерну 
прокладку на користь мафіоз-
них кланів, т.зв. фінансово-про-
мислових груп, створених декре-
тами Прем’єр-міністра Леоніда 
Кучми. Верховна Рада, в якій 
правила бал неформальна «Гру-
па 238-ми» на чолі з Олександ-
ром Морозом, надавши Прем’єру 
надзвичайні повноваження вида-
вати декрети на правах законів, 
самоусунулася від процесу при-
ватизації/дерибану. Важко пові-
рити, що червоний директор, 
звиклий виконувати вказівки 
згори, міг розробити таку дієву 
схему руйнування держави — 
вочевидь, були задіяні фінансові 
акули світового рівня. Серед но-
воспечених мільйонерів/міль-
ярдерів був і ставленик Кучми 
Прем’єр-міністр П. Лазаренко, 
і соратники його по партії «Гро-
мада» О. Турчинов та Ю. Тимо-
шенко, і майбутній шоколадний 
імператор — один із творців Пар-
тії регіонів. Народ не міг створи-
ти конкуренцію організованій 
мафії. Порівнювати тодішнє ук-
раїнське населення з прибалта-
ми не коректно, бо нас відрізня-
ла одна «дрібничка» — українці 
перебували в більшовицькій не-
волі 70 років, а прибалти — 50. 

Різниця в 20 років — це ще одне 
покоління, яке пам’ятало при-
ватну власність, ринкову еконо-
міку, парламентаризм тощо.
 І все ж одужання нашого 
суспільства повільно, але від-
бувається. На 2-му етапі Рево-
люції гідності стоїть завдання за-
воювання влади й очищення від 
шлаків — так завжди роблять 
при виплавленні криці (сталі). 
А поки що... ігноруючи те, як 
нинішня влада париться з приво-
ду підписання договору про Асо-
ціацію з ЄС і безвізовий режим 
для туристів, ми радіємо — на-
решті! Але чи варто цим аж над-
то пишатися? Зазвичай їдуть у 
гості на людей подивитися і себе 
показати. Чим наразі можуть 
похвалитися українці?
 Українські туристи мають 
бути готовими до того, що їх у 
Європі сприймають, як бідних 
родичів, які на всіх міжнарод-
них перехрестях щось просять. 
За 26 років Україна скотила-
ся з 7-го місця у світі за загаль-
ним розміром ВВП на 39-те, а 
в розрахунку на душу населен-
ня — на 133-тє з 227 економік 
світу. Крім економічної друго-
рядності, у тому числі енерге-
тичної залежності від Росії, є 
й низка інших сфер, де Украї-
на без Росії не витягне — зроб-
лено дуже мало для досягнення 
реальної незалежності.
 Мабуть, більшість українсь-
ких туристів почуваються не-
комфортно через те, що європей-
ці сприймають їх за росіян; і, з 
їхнього погляду, це цілком ло-
гічно, адже українці розмовля-
ють українською, а ці — пере-
важно російською. І скільки б 
ви не доводили протилежне, най-
більше, на що ви можете сподіва-
тися — це сприйняття вас за ма-
лоросів. А якщо ваш тур випаде 
на кінець грудня — початок січ-
ня, то повністю потрапите в ком-
панію не європейців, а все тих же 
«братніх» росіян, тому що Євро-
па святкує Різдво 25 грудня, а ви 
7 січня залишитесь у компанії 
довічних гнобителів.
 На релігійну проблему в кон-
тексті перспективи треба подиви-
тися і з позиції минувшини. Князь 
Володимир, насильно охрестив-
ши киян, прагнув об’єднати на-
род в єдине ціле, а державу — з 

Європою, яка швидко розвивала-
ся. Але через півстоліття стався 
розкол у християнстві, а наступ-
на колонізація розколола Украї-
ну на Лівобережну, анексовану 
православною Росією, та Право-
бережну, анексовану католиць-
кими державами й імперіями. 
Кілька століть українці жили в 
різних релігійних середовищах. 
Мабуть, тому розробники Конс-
титуції України нормою ст. 35 ві-
докремили церкву від держави, 
аби релігійні мотиви не вплива-
ли на політиків і віросповідання 
не стало каменем спотикання для 
інтеграції населення в єдину на-
цію. Але виконавча влада, вкотре 
зґвалтувавши Конституцію, вста-
новила релігійно-державні свята 
за календарем Російської право-
славної церкви. Внаслідок, як і 
за колоніального стану, полови-
на українців тяжіють до Євро-
пи, тоді як друга половина — до 
Росії. Таким чином, християні-
зація не об’єднала націю, а, нав-
паки, роз’єднала. 
 Другий етап Революції гід-
ності має виконати головну 
функцію — розпочати корінну 
реконструкцію держави, почи-
наючи з фундаменту — Консти-
туції, з якої потрібно видалити 
корупційну складову — поси-
лання на закони, надати її стат-
тям не декларативної, а реаль-
ної прямої дії. Наприклад, 
якщо у ст. 10 йдеться про укра-
їнську мову як державну, то це 
— крапка. Те саме стосується 
ст. 13 — підзаконні акти повин-
ні забезпечити володіння зем-
лею громадами, фермерами, 
іншими членами громади, а ви-
добуток і переробка природних 
ресурсів має давати максималь-
ну вигоду всій громаді тощо.
 Але реконструкція може 
бути здійснена лише за умови, 
якщо громадянське суспільс-
тво перейде на вищий рівень са-
моорганізації: замість латати 
дірки зорганізується в потужну 
патріотичну українську партію 
з програмою реконструкції дер-
жави й сильним авторитетним 
лідером. Молодість і зрілість, 
інтелект і мудрість «аксакалів», 
порив і досвід складають силу 
нації, і тоді вона гуртується нав-
коло національних цінностей, 
навколо Національної ідеї. ■

ПОЛІТПАРНАС■

«Оунівець», або ж
Дива «Прямої лінії»

Микола ЦИВІРКО
Київ

РЕТРОСПЕКТИВА

Остарбайтери 
нашого села,
або Два підходи до однiєї проблеми

■

ГЛАС НАРОДУ

Революція гідності. 
Етап другий
Владу знову треба мiняти, очистивши 
її вiд сучасних баронiв

■
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Оксана СИДОРЕНКО

 Ще під час червневої виставки «Агро-
2017» зацікавлені сторони змогли ознайо-
митися з ефектом створення агрокластерів 
у п’яти пілотних регіонах України. Тоді 
презентували агроекологічні кластери 
«Медвино» в Іванківському районі Київщи-
ни та «Фрумушика-Нова» у Тарутинському 
районі Одещини, агротуристичні кластери 
«Диканька» на Полтавщині та  «ГорбоГо-
ри» у Пустомитівському районі Львівщини, 
агрорекреаційний кластер курорт «Кобле-
ве» у Березанському районі Миколаївсь-
кої області. «Створення агрорекреаційних 
кластерів — це ефективна форма співпра-
ці на локальному рівні. Вона дозволяє роз-
ширити горизонти підприємницької діяль-
ності, поєднати виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, туризм, задіяти об’єкти 
культурної та історичної спадщини, ремес-
ла. Якщо взяти приклад навіть одного клас-
теру «Курорт «Коблеве» — це можливість 
створити тисячі нових робочих місць», — 
каже заступник міністра агрополітики Оле-
на Ковальова
 Успішні приклади реалізованих клас-
терів можуть бути поширені на інших те-
риторіях, які мають відповідний аграрний 
та природно-ресурсний потенціал. Семі-
нар «Створення агрорекреаційних клас-
терів як механізму сталого розвитку сіль-
ських територій» на прикладі Коблівської 
об’єднаної територіальної громади прове-
ли днями для заохочення представників 
Миколаївської, Одеської та Херсонської 
областей. Комплексне використання рек-
реаційного потенціалу причорноморських 
територій — в ідеалі, поки що — просто 
показати, що це можливо. Стартова робо-
та — розробка інвестиційних проектів для 

залучення коштів бюджету за програмами 
регіонального розвитку «Сільський роз-
виток» або «Розвиток туризму». Учасни-
кам семінару презентували, зокрема, до-
свід використання підходу Leader як од-
ного з інструментів розвитку громад на 
сільських територіях та впровадженню 
принципів кооперативної взаємодії. Та-
кож розглядали перспективи використан-
ня природних лікувальних ресурсів при-
чорноморських територій України.
 Коблівська об’єднана територіальна 
громада організувала у вигляді агрорек-
реаційного кластеру перший в Україні ці-
лорічний реабілітаційний курорт. У рам-
ках реалізації проекту планують створити 
до чотирьох тисяч місць лікування та реа-
білітації та близько півтори тисячі робочих 
місць. Це сприятиме залученню інвестицій 
в економіку громади через оптимальне ви-
користання природних ресурсів.
 Цікаво, що перспективним планом 
Кабміну на Березанщині планувало-
ся впровадити формулу «Один район — 
одна громада». Але мешканці Коблівсь-
кої, Рибаківської, Новофедорівської та 
Української сільських громад виріши-
ли об’єднатися в автономну родину. А 
вже тепер агрорекреаційний кластер має 
об’єднати під одним дахом усі приморські 
регіони Березанщини, котрі мають одна-
кову специфіку та проблеми. Так, на тери-

торії Української сільської ради є унікаль-
ні цілющі води та грязі Тилігульського 
лиману, що чудово доповнює можливості 
морського узбережжя Рибаківсько-Коб-
лівської зони відпочинку. З’явилося чітке 
бачення подальшого розвитку об’єднаної 
громади. Якщо в Коблевому є і якісні ас-
фальтовані дороги, і нормальне водопос-
тачання та водовідведення, розгалуже-
на мережа закладів соціально-культур-
ного призначення, то в маленьких сільсь-
ких радах проблем вистачає. Починаючи 
з відсутності нормального транспортного 
сполучення та незадовільного стану водо-
проводів і закінчуючи відсутністю перс-
пектив для молоді. Але вже за кілька мі-
сяців перші кроки для поліпшення інфра-
структури віддалених населених пунктів  
зроблено. Але, тiльки коли позбавляться 
зайвих гальм централізованої адміністра-
тивної системи, мешканці приморського 
регіону зможуть рухатися швидше.
 Серед пріоритетних завдань місцевої 
влади — реконструкція систем водопос-
тачання, забезпечення проїзду до всіх сіл 
громади.Так, постачання чистої води пер-
шим налагодили в село Бесарабка, про-
довжили будівництво водопроводу до Но-
вофедорівки та Українки. Планують за-
вершити цього року ремонт автодоріг у 
Морському та Виноградному. Для Україн-
ки  виготовляють проектно-кошторисну 

документацію з газифікації... Основні 
джерела поповнення місцевого бюджету 
— земельний податок та орендна плата за 
землю, акцизний збір, податок на неру-
хомість, податки з доходів фізичних осіб. 
Останні зростають iз відкриттям сезону на 
узбережжі. Взялися за ретельне впоряд-
кування земельних  відносин на території 
громади. Планують взяти під свою опі-
ку й полігон твердих побутових відходів, 
знявши з балансу районного комунально-
го підприємства «Причорномор’я». Адже 
звалище обслуговує територію саме цієї 
громади, в тому числі бази Коблівсько-
Рибаківської зони відпочинку. Хочуть на 
рівних конкурувати в цій галузі з  сусідні-
ми Туреччиною чи Болгарією, створивши 
привабливі умови для інвесторів, і стати 
повноцінними європейськими курортами 
з цілорічним режимом роботи та цивілізо-
ваними умовами для відпочинку та оздо-
ровлення. Замахнулися реалізувати ам-
бітний проект будівництва шлюзу між 
морем та Тилігульським лиманом, щоб 
запобігти подальшому руйнуванню бере-
гової лінії морського узбережжя. У 2018 
році передбачається подання до держав-
ного фонду регіонального розвитку проек-
тних пропозицій щодо побудови сучасної 
соціально-побутової інфраструктури для 
сільських громад та створення нових ро-
бочих місць для мешканців сіл. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Аграрний сектор Туреч-
чини останніми роками доволі 
активно завойовує міжнародні 
ринки. Сьогодні цю країну вва-
жають одним із найсильніших 
аграрних гравців, що посідає  
четверте місце за виробництвом 
сільськогосподарської продук-
ції в Європі. Але існує низка то-
варів цього сегменту ринку, що 
їх Туреччина продовжує імпор-
тувати у значних обсягах. І бага-
то з них виробляється в Україні. 
Як стверджує заступник мініс-
тра аграрної політики та продо-
вольства з питань євроінтеграції 
Ольга Трофімцева, наші півден-
ні сусіди з задоволенням купува-
ли б українську баранину, бобові 
культури, олію та органічну про-
дукцію. «За результатами аналі-
зу експертів Українського клубу 
аграрного бізнесу, з урахуван-
ням попиту на турецькому внут-
рішньому ринку, маємо цілу 
низку українських аграрних 
продуктів, які є перспективни-
ми для нарощування постачань 
до цієї країни. Це живі тварини, 
свіже або охолоджене м’ясо ве-
ликої рогатої худоби, вершко-
ве масло, овочі, зернові культу-
ри, олії, жири, віск бджолиний, 
а також перероблені продукти, 
наприклад із овочів та фрук-
тів», — повідомила Ольга Тро-
фімцева. За її словами, сьогодні 
наші країни успішно та актив-
но співпрацюють також у фіто-
санiтарній галузі завдяки  угоді 
між урядами наших країн, під-
писаній у галузі карантину та 
захисту рослин. Співробітниц-
тво у сфері здоров’я тварин між 
Україною та Турецькою Рес-
публікою здійснюється, голо-
вним чином, у рамках вимог 
Всесвіт ньої організації охоро-
ни здоров’я тварин.

 «Безумовним імпульсом для 
розширення торговельних сто-
сунків може стати підписання 
угоди про Зону вільної торгівлі. 
Наразі колеги з МЕРТ та МЗС, за 
участі інших міністерств та ком-
петентних органів обох країн ве-
дуть ретельну роботу над цією 
угодою. Наша позиція в цих пе-
ремовинах є однозначною: інте-
реси українського аграрного біз-
несу, виробників та експортерів 
мають бути враховані та відсто-
яні. Окрім збільшення об’ємів 
двосторонньої агроторгівлі, зва-
жаючи на досвід та значні на-
працювання Туреччини в галузі 
сільгоспмашинобудування, а та-
кож значні конкурентні перева-
ги українського аграрного сек-
тору, наші країни мають і знач-
ний потенціал для створення ус-
пішних спільних інвестиційних 
та коопераційних проектів. Під-
писання угоди про ЗВТ, лібералі-
зація імпортного режиму Туреч-
чини для українських аграрних 
та харчових продуктів та синер-
гія можливостей обох країн у ко-
операційних проектах відкриє 
шлях і до збільшення двосто-

ронньої торгівлі, і для спільного 
виходу на треті ринки», — каже 
Ольга Трофімцева.
 Сьогодні Республіка Туреч-
чина посідає четверте місце в 
першій десятці країн, до яких 
активно експортується ук-
раїнська аграрна продукція, та 
друге — серед країн, з яких ім-
портує Україна. Держстат свід-
чить, що, за результатами чо-
тирьох місяців  нинішнього 
року, експорт української аг-
рарної продукції до цієї країни 
становив $338 мільйонів. Най-
більш затребуваними товарами 
стали насіння олійних культур 
— $144 мільйони, олія — $66,2 
мільйона, залишки харчової 
промисловості — $66,6 мільйо-
на, цукор — $10,2 мільйона, 
овочі — $3,7 мільйона. Тим ча-
сом імпорт в Україну з Туреч-
чини склав  $128,6 мільйона. 
У першу чергу завдяки таким 
товарам, як насіння олійних 
культур ($68,3 мільйона), пло-
ди та горіхи ($27,3 мільйона), 
овочі ($16,7 мільйона), тютюн 
($3,9 мільйона) та риба ($1,4 
мільйона). ■

КАРАНТИН

Контроль до Єгипту 
доведе
Дилетантство тваринників підриває 
і здоров’я, й економіку 

■

 ДОСВІД

Агрорекреаційний кластер 
Об’єднана громада дає шанс створити тисячі робочих місць

■

Тепличний бізнес, що розвивається чи не на кожному вільному 
клаптику землі, дозволив Туреччині ввійти в число лідерів 
постачання овочів до Європи.

❙
❙
❙

ТОРГІВЛЯ

Турецький потік iз реверсом
Взаємовигідний обмін сільгосппродукцією має двосторонні перспективи

■

Оксана СИДОРЕНКО

 Канули в Лету істеричні за-
борони Росспоживнагляду на ім-
порт та транзит м’ясомолочної 
продукції з України. Ми навчи-
лися диверсифікувати ринки 
збуту,  аби не залежити від шан-
тажу північного «брата». Про-
те можна навіть подякувати аг-
ресивним дозвільним службам 
Росфедерації. Бо прискіпування 
до експортної продукції змусили 
українських тваринників ретель-
ніше ставитися до її якості. Почи-
наючи вже навіть не з удоскона-
лення технологій переробки, а з 
ретельного ветеринарного кон-
тролю в місцях розведення тва-
рин. Бо хаос і бродіння в цій га-
лузі, спровоковані дилетантсь-
ким реформуванням ветслужби, 
на деякий період заблокували 
можливості нормального моні-
торингу санітарно-епідеміоло-
гічного стану галузі. Результат 
— спалахи африканської чуми 
свиней, губчастоподібної енце-
фалопатії та лейкозу корів, бру-
цельозу дрібної рогатої худоби, 
інших епідемічно небезпечних 
хвороб. Звісно, всі ці неприємні 
інциденти одразу вдарили по ек-
спортерах «м’ясомолочки» вже 
не притягненим за вуха, а ціл-
ком вмотивованим бажанням за-
рубіжних покупців гарантувати 
собі безпеку. І якщо дотриман-
ня санітарних норм на перероб-
них підприємствах — у руках са-
мих підприємців, то убезпечити 
вітчизняних тваринників від епі-
демій можна тільки централізов-
но. Заново організована Держ-
споживслужба, хоч і скаржиться 
на недофінансування і брак фах-

івців, але потроху налагоджує 
цей процес. Зокрема й беручи ак-
тивну участь у міжнародних пе-
реговорах та узгоджуючи свою 
роботу з представниками країн-
імпортерів української сільгосп-
продукції.
 Днями голова Держпрод-
споживслужби Володимир Лапа 
обговорив iз представниками 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я тварин (МЕБ) від Єгип-
ту перспективи відновлення екс-
порту м’яса великої рогатої худо-
би до Єгипту. Зустріч української 
та єгипетської сторони стала про-
довженням перемовин, які три-
вали під час чергової сесії МЕБ 
у травні цього року. Обговорили 
кроки, необхідні для відновлення 
експорту забійної ВРХ з України 
до Єгипту у зв’язку з відсутністю 
в Україні статусу країни з конт-
рольованим ризиком щодо губ-
частоподібної енцефалопатії ве-
ликої рогатої худоби. Представ-
ники Держпродспоживслужби  
зазначають, що в Україні цього 
року запущена Програма визна-
чення статусу України як країни 
з контрольованим ризиком щодо 
згаданої хвороби. За інформа-
цією прес-служби Мінагрополі-
тики, українська сторона надала 
єгиптянам матеріали щодо конт-
ролю ГЕ ВРХ в Україні. В резуль-
таті зустрічі представники Єгип-
ту пообіцяли докласти всіх зу-
силь для зняття обмежень щодо 
забійної ВРХ, визнання українсь-
ких халяльних центрів для про-
ведення сертифікації для Єгип-
ту та подальшого налаго дження 
співпраці між країнами. У такій 
співпраці сторони мають взаєм-
ний інтерес. ■
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА 

Протягом чотирьох днів у місті 
Кам’янське на Дніпропетров-
щині проходив Х Всеукраїнський 
історико-культурологічний фес-
тиваль «Мамай-фест». Окрім 
дитячих конкурсів, кобзарських 
переспівів, художніх читань та 
майстер-класу із гончарства, 
відбулася презентація і худож-
нього проекту «Скриня». Серед 
тих, хто втілював цей проект — 
і членкиня Національної спілки 
майстрів народного мистецтва, 
майстриня петриківського роз-
пису Вікторія Тимошенко.
 ■ Вікторіє, чому розпису-
вали козака Мамая саме на 
дерев’яній скрині? Схоже, всі 
секрети і ховаються у ній?
 — До образу Мамая звер-
талися великі діячі минуло-
го. А сучасники вважають, що 
Мамай — це психотип україн-
ців, я б сказала, матриця, за-
кладена нам історією. Саме в 

ній можна розкрити закодо-
вану інформацію для україн-
ців. Мамай не просто міфічна 
постать, оспівана в легендах 
та змальована на старовинних 
малюнках. Ця легенда набу-
ває рис сучасності й тому за-
лишається поза часом. 
 А секрети криються на 
скрині, де зображений Мамай iз 
бандурою. Ще здавна малювали 
«Козаків Мамаїв» на полотнах і 
стінах хат, на дверях і тих-таки 
скринях.
 ■ Окрім козака Мамая, на 
скрині бачимо розписані кали-
ну та колоски пшениці. Чому 
обрали саме їх?

 — Калина — як символ жит-
тя, крові, вогню. Ягоди калини 
червоні, що символізує безсмер-
тя роду. Калина уособлює саму 
Україну. Цибулька — як виз-
начна квітка в петриківсько-
му розписі — теж повинна була 
народитися на скрині. Колос-
ки пшениці — це символ кра-
си життя, щасливого добробу-
ту, духовного багатства.
 ■ Розписуючи образ Мамая 
та калину, про що думали? 
 — Я в залі малюю скриню, 
а з кінозалу лунає неймовірно 
гарний голос заслуженого дія-
ча культури України Мико-
ли Сікори. Загалом коли щось 

створюєш власними руками, 
треба щоб думки були чисті та 
позитивні. А в такій творчій ат-
мосфері, малюючи та спілкую-
чись iз талановитими людьми, 
які люблять та вкладають душу 
в свою справу, думки можуть 
бути тільки творчо-позитивні.
 ■ Як часто ви звертаєтесь за-
галом до теми козацтва?
 — Козаки у моїх творах 
з’являються дуже часто, бо тема 
України, традицій та обрядів 
дуже мені близька. В мене на-
віть є серія картин «Традиції та 
обряди українського народу», 
яка, до речі, вперше була пред-
ставлена на першій персональ-
ній виставці«Відчуй, відкрий-
ся, засвітися сонцем!» в Істо-
ричному музеї міста Дніпрод-
зержинськ (нині — Кам’янське) 
в 2014 році.
 ■ Пройшов уже 10-й фести-
валь. Ви берете участь упер-
ше?
 — Із 2014 року. І хочу заува-

жити, що рік у рік фестиваль 
проходить усе цікавіше.
 ■ Чим вам запам’ятається 
саме нинішній фестиваль «Ма-
май-фест»?
 — Дуже багато відбулося під 
час фестивалю різних творчих 
подій: різноманітні майстер-
класи для дітей і дорослих. Від-
крилися виставки «Князі Гали-
цько-Острозькі — будівничі де-
ржави» Олега та Наталії Кіналь 
(неймовірно витончена графіка) 
та «Мамай: дух степу та волі». 
На території музею під керів-
ництвом народної майстрині 
Мар’янни Любас «народився» з 
глини Мамай, я не втрималася 
й також узяла участь. До речі, 
до ліплення Мамая міг долучи-
тися кожен бажаючий.
 Загалом, за задумом органі-
заторів фестивалю, метою про-
екту «Скриня» став яворівсь-
кий та петриківський розпис — 
як поєднання двох регіонів Ук-
раїни. Бо Україна — єдина! ■

Марія СУЛИМА

У Львові відбувся музичний маратон 
пам’яті видатного українського оперно-
го співака Василя Сліпака, який 29 чер-
вня 2016 року загинув на сході України. 
У рамках маратону відбулися поминальні 
заходи, фортепіанні концерти, прозвуча-
ли оперні твори, а також презентовано 
документальний фільм про українця. Рід-
ні, близькі і колеги згадували, яким був 
шлях Василя Сліпака від школи до кон-
серваторії та світової оперної сцени. 

Становлення розпочалося 
з «Дударика»
 «Це не фестиваль, не свято, а маратон 
— дистанція — на пам’ять про нашого 
славетного земляка. Цей захід мистець-
кого характеру — це можливість три дні 
пройти з кимось для когось. Він поклика-
ний дати розуміння, що на цій дистанції 
ми не самотні, а пам’ятаємо про тих, хто 
для нас робив добро», — так про подію 
«W Live. Тихі дні любові і музика миру» 
сказав генеральний директор Львівсь-
кої обласної філармонії Володимир Си-
вохіп. Маратон пам’яті геніального ук-
раїнця тривав у Львові три дні: 14 вели-
ких подій, 7 різних локацій, закордонні 
гості, зокрема диригенти П’єр Лоре та Ні-
колас Краузе, солісти Перін Медоф, Пол 
Ґоґлєр, Гійом Дюссо (Франція) — саме та-
кою була ця дистанція. Кожна подія була 
аншлаговою — охочих відвідати вияв-
лялося значно більше, аніж місць, люди 
слухали стоячи та не зважали на дощ, що 
останнього дня маратону не припинявся 
зранку до вечора.
 День перший був присвячений хо-
ровому співу — концерт «Від вчителя 
до учня» прозвучав також на спомин 
про керівника Львівської хорової капе-
ли «Дударик» Миколи Кацала, що став 
особливою постаттю у життi Василя Слі-
пака, адже саме з «Дударика» розпочало-
ся становлення майбутньої зірки світової 
оперної сцени. Так сталося, що 27 травня 
2016 року Василь Сліпак виконав «Ста-
бат Матер» Дж. Россіні на вшанування 
пам’яті свого вчителя, це був один з його 
останніх концертів, практично за місяць 
до смерті. 
 Саме першого дня маратону відбув-
ся допрем’єрний показ документальної 
стрічки «Міф» режисерів Леоніда Кан-
тера та Івана Яснія. «Цим фільмом ми 
продовжимо його боротьбу за те, щоб 
про події в Україні знали правду. Зна-
ли з реальних історій великих особис-
тостей», — кажуть про свою картину 
автори. Кантер та Ясній понад півро-

ку збирали все архівне відео зі Сліпа-
ком, зверталися до різних телеканалів, 
познаходили унікальні записи. А та-
кож зустрічалися з багатьма людьми 
— тими, хто знав Василя Сліпака: ро-
дичами, друзями, вчителями, виклада-
чами, артистами, композиторами, ди-
ригентами, бойовими побратимами. Ло-
кації зйомок були різними — схід Ук-
раїни, Львів, Київ та Париж. 
 За словами Леоніда Кантера, можли-
во, щось не вдалося, бо дуже поспішали, 
щоб встигнути до річниці смерті співа-
ка. Проте, зрештою, яким вийшов фільм, 
визначив сам Василь Сліпак, додав ре-
жисер. Гроші на цю картину збирали на 
спільнокошті «Велика ідея», долучили-
ся сотні людей. Прем’єра фільму «Міф» 
має відбутися орієнтовно за місяць. 
 Завершився день перший у храмі Свя-
тих Верховних Апостолів Петра і Павла 
«Всеношною» та «Панахидою» видат-
ного українського композитора Кирила 
Стеценка. 

На Личаківському цвинтарі 
звучав орган
 День другий маратону — фортепіан-
ний. Він пройшов львівськими стежками 
Сліпака. За словами Володимира Сивохо-
па, обрали саме ті локації, де було б най-
затишніше Василеві: школа, де він нав-
чався, Львівська державна хорова школа 
«Дударик», де він став музикантом, Па-
лац Потоцьких, Львівська філармонія та 
гарнізонний храм Петра і Павла. Саме до 
цього храму він повернувся до Львова, 
але вже в домовині. 
 Цього дня відбулася також особли-
ва подія — на Личаківському цвинтарі, 
на Полі Почесних Поховань, де знайшов 
спочинок Василь Сліпак, а також інші 

воїни, які загинули під час російсько-ук-
раїнської війни, вперше звучав орган, на 
якому зіграла польська музикантка Бар-
бара Швідерська. Особисто зі Сліпаком 
вони не були знайомі, проте пані Барба-
ра знала його як видатного оперного спі-
вака.
 Тоді прозвучала й «Карміна Бурана» 
Карла Орфа — знакова для Сліпака кан-
тата. «Це твір, з яким Василь здійснив 
один із перших виходів на сцену Львівсь-
кої філармонії», — розповів її директор. 
Диригував француз Жан-П’єр Лоре — 
теж не випадкова людина в житті Василя 
Сліпака. Саме він разом зі співаком пре-
зентував у Європі твір українського ком-
позитора Дмитра Бортнянського «Ал-
кід». Як згадував пан Жан-П’єр, Сліпак 
розповів йому про Бортнянського — ук-
раїнського Моцарта, в якого є опера «Ал-
кід», що ніколи не була записана. Тож 
саме завдяки українцеві Сліпакові Євро-
па почула твір іншого українця — Дмит-
ра Бортнянського. 
 Не дарма Володимир Сивохіп заува-
жив, що в програмі «не було жодного ви-
падкового твору чи проекту, за кожним 
стоїть аргументування — чому саме такі 
солісти з такими номерами. Це все проду-
мувалося вузьким колом людей: я, Орест, 
Ніколас Краузе, теперішній керівник ка-
пели «Дударик» Дмитро Кацал, який 
буквально підставив плече». 
 «Алкід» прозвучав і на маратоні, 
щоправда, диригував Володимир Си-
вохіп, а Жан-П’єр Лоре слухав у залі. 
 День третій — день оперний. У трьох 
локаціях — Італійському дворику, Пала-
цi Потоцьких та Львівській філармонії 
прозвучали оперні твори. Спочатку була 
мелопея (мелодичне втілення поетично-
го тексту) «Орестея. Exercise» українсь-

кого композитора Олександра Козарен-
ка, роль Клітемнестри виконала акторка 
Тетяна Сторожук. Олександр Козаренко  
розповів: «Василь Сліпак любив давати 
шанс.  1994 року він дав мені шанс озву-
чити твір, що написаний для неіснуючо-
го голосу». Ідеться про складну футурис-
тичну оперу «П’єро мертвопетлює», на 
слова Михайля Семенка, написану для 
контратенора, якого в Україні не було. 

День пам’яті Василя Сліпака має 
відбуватися у Львові щорічно
 А завершився маратон потужним 
гала-концертом, на якому прозвучали 
твори Дж. Верді, Ш. Гуно, Г. Берліоза, 
Ю. Гальперіна, а також «Заповіт» Бог-
дани Фроляк та «Ода до радості» Л. ван 
Бетховена у виконанні Львівської хоро-
вої капели «Дударик» та Львівського ка-
мерного хору «Глорія». Диригували Ні-
колас Краузе, Володимир Сивохіп та Ми-
рон Юсипович, солісти — Перін Медоф, 
Гоша Ковалінська, Пол Ґоґлєр, Юрій 
Шевчук, Гійом Дюссо та ін.
 «Я задоволений, що ми пройшли до-
рогу — маратон — і пройшли так, як за-
думано, ніхто не зійшов із дистанції. Ми 
досягли того результату, якого хотіли. 
На жаль, не можна повернутися в мину-
ле, хоча більшість концертів, що відбу-
валися, це ніби повернення в минуле. Бо 
були диригенти з минулого, були соліс-
ти з минулого, були цілі проекти з ми-
нулого, наприклад опера «Алкід». Цьо-
го разу я диригував, але 25 років тому я 
співав, а диригував Лоре. Минуле зара-
ди майбутнього, бо мистецтво має бути 
заради майбутнього. За ці 3 дні маратону 
я відчув, що ще не все втрачено. Ми втра-
чаємо друзів і близьких, але не все втра-
чено», — так підсумував подію «W Live. 
Тихі дні любові і музика миру» Володи-
мир Сивохіп.
 Подякував пан Володимир за підтрим-
ку обласній держадміністрації, департа-
менту культури, Львівській міській раді, 
каже, вони пообіцяли, що підтримають, і 
підтримали. Усі йшли назустріч, напри-
клад щодо організації концертів у Пала-
ці Потоцьких та Італійському дворику. 
«Була волонтерська допомога, всі ставали 
в ряд, плече до плеча», — наголосив він.
 Щодо планів на майбутнє, то директор 
Львівської філармонії каже, що ця подія 
як явище — День пам’яті Василя Сліпа-
ка — має відбуватися у Львові щорічно, 
хай який формат зрештою не оберуть. 
«Нам би хотілося, щоб зберігся маратон 
— відтинок часу — хай не 3 дні, ми маємо 
проаналізувати, наскільки складно змо-
білізувати Львів. Це буде, можливо, од-
ноденний, але різножанровий, якась су-
перакція. Ми працюватимемо над тим. І 
залишаємо право плекати цю ідею — Ма-
ратону пам’яті Сліпака».
 На прес-конференції, коли відбула-
ся презентація маратону пам’яті Василя 
Сліпака, його брат Орест сказав такі сло-
ва: «Слава в Європі до нього прийшла, а 
українська слава на підході». Хотілося б, 
щоб наступного року до маратону пам’яті 
видатного українця приєдналися й інші 
українські міста. ■

ТРАДИЦІЇ

Секрети не у скрині
Козак Мамай як матриця українства

■

ВИСОКА НОТА

Дистанція музики і миру 
Відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки про загиблого в АТО оперного 
співака Василя Сліпака

■

Оперний співак Василь Сліпак.❙
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«Повернулася немов уже 
дорослою в місто дитинства»
 «Казкове містечко» — це 
28-й Міжнародний фестиваль 
творчості та саморозвитку, що 
є поєднанням розвиваючих про-
грам та культурно-масових за-
ходів. Форум є унікальним син-
тезом фізичного, соціального і 
духовного розвитку людини, 
адже пропонує своїм учасни-
кам, незалежно від віку, досві-
ду і статусу, знайти себе у твор-
чості, спілкуванні, здоровому 
і позитивному образі життя. 
Саме тому організатори назива-
ють його фестивалем «душевно-
го тепла і відкритості», «довіри 
і взаєморозуміння», «радості і 
любові, усвідомленості та гар-
монії». Вони пропонують ві-
рити в чудеса, в казки і на ос-
нові цього будувати «Казкове 
місто». 
 Для тих, хто прагнув само-
розвитку, протягом чотирьох 
днів понад 100 (!) кваліфікова-
них майстрів проводили май-
стер-класи і тренування (пси-
хологія, відносини, бізнес-тех-
нології, езотеричні та духов-
ні практики, йога, фізичний 
розвиток, холотропне дихання 
тощо). Кожні три години на го-
ловній галявині проводилася 
лінійка, на якій оголошували 
теми занять, прізвища тренерів 
та номери галявин, на яких їх 
можна було потім віднайти. На-
сиченість цьогоріч була чимала, 
тож перед учасниками (особли-
во новачками) стояв нелегкий 
вибір. Орієнтуватися у просторі 
містечка допомагав спеціаль-
ний путівник.
 «Я потрапила на «Казкове 
містечко» випадково 10 років 
тому, але, як показали роки, — 
це стало великим переворотом у 
моєму житті, — зізнається пси-
холог, танцювально-руховий 
терапевт, гештальт-терапевт, 
консультант із корекції  харчо-
вої поведінки, автор програми 
«Мудре тіло» Надія Рехтіна. — 
Від редакції радіостанції я от-
римала завдання зробити репор-
таж про «якийсь» фестиваль у 
лісі. У мене не було ніяких очі-
кувань і я їхала туди з настроєм 
«нічого особистого, тільки біз-
нес». Але потрапивши на фести-
валь, занурившись у таку чудо-
ву й легку атмосферу, де люди 
посміхаються і радіють один од-
ному, де є спільні інтереси, я за-
лишилася там після роботи. 
 Організатор згодом запро-

понував провести мені ворк-
шоп для «мешканців» містеч-
ка. І так само на цьому фести-
валі я провела свій перший у 
житті майстер-клас, на який 
прийшло 25 осіб. У той момент 
психологія була, швидше, моїм 
великим захопленням. Але піс-
ля майстер-класу люди стали 
підходити і пропонувати зуст-
річі для таких занять у Києві. 
Так самоорганізувався проект 
«Творча лабораторія», який 
проіснував кілька років. Тобто 
«Казкове містечко» для мене 
стало серйозним імпульсом у 
професії.
 Надія продовжує розповідь: 
«Я довго не приїжджала на фес-
тиваль, а цьогоріч повернулася 
немов уже дорослою в місто ди-
тинства. З маленького казко-
вого селища він перетворився 
на казковий мегаполіс. Значно 
зріс обсяг фесту, рівень органі-
зації та майстрів. Якщо на по-
чатку одночасно проходило не 
більше 3-4 майстер-класів, то 
зараз у лінійці — 80 тренерів. 
Цьогоріч я запропонувала три 
майстер-класи — «Танець то-
темного звіра сили», «Автен-
тичний рух» та «Шлях до себе: 
Хочу. Можу. Роблю.». Мені 
«Казкове містечко» дає мож-
ливість змістити точку уваги і 
бачення як фахівця та відпочи-
ти невимушено в хорошій ком-
панії як людині». 

Від 0 до 80 років
 Тим, кому з учасників фес-
тивалю хотілося творчості, бра-
ли участь у танцювальних прак-
тиках або хороводах, навчалися 
грі на музичних інструментах, 
займалися живописом на по-
лотні, шовку (холодний батік) 
або на тілі (мехенді), різно-
манітним рукоділлям. Вечірня 
програма складалася з живих 
концертів, драйвових барабан-
них джемів, танців-батлів біля 
великого вогнища та запально-
го фаєр-шоу.
 Упродовж усіх днів фести-
валю працював ярмарок із різ-
номанітними етнічними і hand-
made виробами: музичні інстру-
менти, прикраси з натуральних 
каменів і полімерної глини, різ-
номанітні мандали, іграшки з 
текстилю, сіна і дерева, мило 
ручної роботи, авторські музич-
ні інструменти, одяг та аксесуа-
ри з натуральних тканин тощо. 
Окрім того, можна було спро-
бувати найрізноманітніші ек-

зотичні чаї та поласувати схід-
ними солодощами.
 «Мені подобається особ-
лива атмосфера в «Казковому 
містечку», — ділиться Тетя-
на Карпенко, мама чотириріч-
ного хлопчика. — Можна від-
воліктися від міської метушні 
та буденності, зарядитися по-
зитивом, поспілкуватися з ці-
кавими людьми, зануритися у 
світ творчості, здивуватися різ-
номаніттям його прояву. А та-
кож пізнати щось нове, як, на-
приклад, цього разу космічні 
барабани Happy-drum i напрям 
фізичної активності — хвильо-
ва гімнастика. До вподоби нам 
iз сином припав і майстер-клас 
малювання з педагогом Валь-
дорфської школи, а ще — кон-
церти із запальними танцями і 
живою музикою!».
 Я була здивована масштаб-
ністю заходу: з кожним роком 
мешканців «Казкового містеч-
ка» стає все більше. Можна 
смачно підкріпитися і спробу-
вати кулінарні шедеври вегані-
тарної кухні, а також пройти 
майстер-клас iз подальшою де-
густацією. 
 Думаю, тут кожен може 
знайти для себе щось цікаве. У 
будь-якому випадку, вечір біля 
вогнища під звуки гітари і пер-
кусій з ефектним фаєр-шоу на 
тлі літнього зоряного неба ні-
кого не залишить байдужими. 
Хочеться частіше повертатися 
в цей дивовижний світ — світ 
казки.
 Вікова категорія гостей 
«Казкового містечка» колива-
лася від 0 до 80 років. Дуже ба-
гато було молодих сімей iз немо-
влятами, які разом із більшіс-

тю учасників залишалися на 
ночівлю у наметовому містеч-
ку. Загалом безліч наметів, ту-
ристичних килимків і гамаків 
були майже за кожною прону-
мерованою галявиною. 
 Поки батьки брали участь 
у навчальних тренажах, діти 
мали можливість зайняти-
ся творчістю (малюванням, 
плетінням, ліпленням) і пог-
ратися в умовному «Дитячому 
садку» або ж на «Вальдорфсь-
кій галявині». Остання про-
понувала ознайомитися з їх-
нiм унікальним підходом щодо 
розвитку і виховання дітей. На 
цій галявині діти бавилися еко-
іграшками, грали на музичних 
інструментах, малювали, во-
дили хороводи, займалися роз-
виваючими іграми. Також тут 
iз періодичністю 15-30 хвилин 
майстриня з вовни показува-
ла для дітей магічну казку про 
«Сплячу красуню» з іграшок 
власної роботи. 
 На чистих (!) лісових вули-
цях «Казкового містечка» з не-
ординарними назвами (алея 
Обіймів, вулиця Капітошок, ву-
лиця Щастя, проспект Акуло-
ва, шлях Добра, дорога Життя) 
часто можна було зустріти лю-
дей, що завмерли в обіймах або 
ж замурзаних від лісового пилу, 
але безмежно щасливих дітей, 
що пролітали повз. Особливо-
го «аромату» казковому святу 
надавали запах розпечених на 
сонці соснових дерев удень та 
диму від багаття ввечері. 
 А от наступна «Казка», яка 
відбудеться вже наприкінці цьо-
го літа (з 11 по 20 серпня), мати-
ме присмак солі та бризу, адже 
проходитиме на березі Чорного 

моря поблизу Одеси (смт Чорно-
морське). 
 — Уперше я потрапив на 
одеське «Казкове містечко» 
чотири роки тому, — розпові-
дає Іван Тарасов, батько дво- 
і п’ятирічних хлопчиків. — 
Тоді хотів побачити в широко-
му зрізі майстрів, їхні учення та 
й загалом, що коїться в усвідом-
леному світі. До того ж відпочи-
ти разом з сім’єю біля моря.
 Цього разу мета була потра-
пити в атмосферу «непобуто-
вості», вищих цінностей, від-
воліктися від щоденної рутин-
ної біганини. На «Казці» мож-
на отримати просвітлення (в 
прямому сенсі), переходячи 
від однієї до іншої галявини. 
Поряд iз багатьма початків-
цями на фестивалі є супермай-
стри своєї справи — носії вчен-
ня, а не підручника. У дано-
му «вінегреті» майстер-класів 
мій мозок втомлюється кри-
тично оцінювати те, що відбу-
вається, та й узагалі оцінювати 
що-небудь. І я стаю відкритим 
до всього, легко залучаюся до 
творчого «безладу», дозволяю 
собі заборонене, переходжу до 
одкровень.
 Із сім’єю я був двічі на одесь-
ких «Казках» і тричі — на 
київських. Гасив пожежу, ло-
вив мідії вночі на дотик, брав 
участь у джемах на барабанах, 
їв ложками кавуни, обіймався 
з перехожими, робив подарун-
ки. Так, на «Казкове містечко» 
мене тягне за атмосферою радіс-
ної добродушної вседозволенос-
ті, нескінченного «бери», скіль-
ки відкриєш, і «неси» в собі, 
скільки зможеш! Миру всім 
нам! ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Неси в собі, 
скільки 
зможеш
У Києві знову розбудовували «Казкове містечко»
Вікторія КОТЕНОК

На чотири дні тихий Микільський ліс, який розташований непо-
далік від столичної станції метро «Бориспільська», перетворився 
на святкову периферію і поринув в атмосферу Казки. Частина його 
була огороджена, поділена на понад 60 галявин і оснащена всім 
необхідним для проведення унікального за своєю специфікою 
фестивалю «Казкове містечко». 
Керівником проекту, якому цьогоріч уже 10 років, є біоенерготе-
рапевт, езотеричний психолог-практик, слов’яніст Дмитро Акулов. 
Форум під його наглядом та за його безпосередньої участі прово-
диться кілька разів на рік у різних містах України та за кордоном. 
Зокрема, в нашій країні з 2007 року він неодноразово проходив 
поблизу Києва та Одеси, в Криму і Харкові. 

■

Знаки творчості.❙

Учасники фестивалю пропонували іншим свої вироби.
Фото автора.

❙
❙
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Оксана ПРОДАНЧУК, 
Віталій МОХНАЧ

 Наче нещодавно в Україні завершив-
ся черговий футбольний сезон, а вітчиз-
няні клуби вже розпочали підготовку 
до нового. Чинний чемпіон країни — 
донецький «Шахтар» — першу части-
ну тренувальних зборів, як легку роз-
минку, провів на київській базі «Свя-
тошин», після чого переїхав до Німеч-
чини, де підопічні Паулу Фонсеки вже 
встигли провести два контрольні поє-
динки, в яких здобули перемоги.
 Із відкриттям трансферного вікна ко-
манда не зазнала помітних втрат і поки 
що не зробила гучних придбань. Як віль-
ні агенти, команду залишили Антон 
Каніболоцький та Олександр Кучер. За-
галом же здається, що активної кадрової 
роботи цього літа у таборі «гірників» не 
планується. Хоча, як наголошував влас-
ник донецького клубу Рінат Ахметов, до 
обговорення хороших пропозицій щодо 
продажу своїх лідерів «Шахтар» завжди 
готовий.
 Новий сезон в українському футболі 
розпочнеться традиційним матчем за Су-
перкубок, у якому 15 липня в Одесі «гір-
ники» — автори «золотого» «дубля» — 
зіграють зі своїм головним конкурентом 
на внутрішній арені. Завершивши попе-
редні випробування в національній пер-
шості та Кубку з другим результатом, 
черговий похід за трофеями столичне 
«Динамо» розпочинає під орудою ново-
го тренерського штабу, в якому головно-
му очільнику Олександру Хацкевичу до-
помагатимуть Олег Лужний, Максим 
Шаць ких та тренер воротарів Михайло 
Михайлов. Своє знайомство з новими пі-
допічними наставники проводять в Авс-
трії. У першому «товарняку» навчально-
тренувального збору динамівці розгроми-
ли скромний місцевий «Ваттенс» — 4:0. 
Після чого розписали «мирову» з ру-
мунським «Ботошані» — 1:1. Що ж сто-
сується трансферів, то тут кияни не над-
то активні — новими обличчями команда 
не поповнилась. Щоправда, повернулися 
до команди Олег Гусєв, Артем Кравець та 
Дьємерсі Мбокані. Не зрозумілим зали-
шається майбутнє головної зірки «Дина-
мо» Андрія Ярмоленка, адже чутки про 
його перехід до тієї чи іншої команди не 
стихають уже кілька років. 
 Бронзовий призер минулого ЧУ — лу-

ганська «Зоря» — тренувальні збори про-
водить у Словенії, де Юрію Вернидубу, по 
суті, доводиться будувати нову команду. 
Тут тобі й п’ятеро екс-футболістів «Дніп-
ра», й двоє новачків-бразильців, які пе-
ребувають на перегляді у клубі. 
 Дивовижними рекреаційними мож-
ливостями Словенії для своєї підготов-
ки користується й «Ворскла». Колектив 
Василя Сачка зіграє на Балканах чоти-
ри контрольні поєдинки, в яких спробує 
пристосуватися до гри без орендованих у 
«Динамо» М’якушка та Хльобаса, котрі 
повернулися до рідного клубу, та притер-
тися до нового форварда Владислава Ку-
лача.
 За кордон вирушили й футболісти 
«Олександрії». Бажання якомога краще 
пройти кваліфікацію в Лізі Європи спо-
нукало Володимира Шарана до форсова-
ного плану підготовки. Заплановані кон-
трольні поєдинки в Голландії з потужни-
ми середняками європейського футболу 
— «Стяуа», «Брюгге» та «Панатінаїко-
сом» — яскраве тому підтвердження.
 Іще один представник України в май-
бутньому розіграші ЛЄ — донецький 
«Олімпік» — «вкочується» в сезон під 
Харковом, орендуючи для цього трену-
вальну базу «Металіста». Інфраструк-
турними потужностями футбольної Ук-
раїни вирішила скористатися й низка 
інших колективів прем’єр-ліги. При-
міром, «Чорноморець» активно експлу-
атує власну базу в Совіньйоні, котра роз-
ташована в приморській зоні. Новачок 
ПЛ — рівненський «Верес» — свої НТЗ 
проводить у Винниках на Львівщині, де, 
як відомо, на високому рівні футбольне 
життя підтримується не без уваги та під-
тримки Мирона Маркевича.
 Можливість приймати серйозних 
футбольних гостей є й у Закарпаття. 
Про готельний комплекс «Камелот» не-

подалік Ужгорода знають не тільки юні 
майстри шкіряного м’яча, а й професіо-
нали. Саме тут отаборилася «Зірка» з 
Кропивницького. Провела команда з 
Кіровоградщини тут і свій «товарняк» iз 
«Вересом», який, до слова, завершився 
розгромною перемогою дебютанта еліт-
ного дивізіону — 5:1. 
 Не залишати межі України виріши-
ли й у «Маріуполі» — після домашньо-
го «розігріву», завершальним акордом 
якого стало вигране регіональне дербі в 
«Олімпіка» (3:1), підопічні Олександра 
Севидова перемістилися до столичного 
регіону — в Пущу-Водицю. В передмісті 

Києва готується до сезону й «Сталь». Ма-
ючи обмежений фінансовий ресурс, який 
не дозволяє команді з оптимізмом диви-
тися в майбутнє, «сталевари» ведуть 
скромний підготовчий процес у Бучі. Піс-
ля того як пост головного наставника за-
лишив Леонід Кучук, iз командою пра-
цює Єгіше Мелікян. Сталися зміни й на 
тренерському містку львівських «Кар-
пат», які не так давно очолив Серхіо На-
варро. Відзначимо, що на збір до Польщі 
іспанський наставник поїхав без «орен-
дованих» Олександра Гладкого та Мико-
ли Матвієнка, на котрих у минулому се-
зоні трималася гра «біло-зелених». ■

Олексій ПАВЛИШ

Подвійним тріумфом завершив-
ся минулий уїк-енд для Німеч-
чини — спочатку «молодіжка» 
здобула «золото» на континен-
тальному форумі, а через два 
дні національна збірна «взяла» 
і Кубок конфедерацій.

Причини успіху
 Власне, ці дві перемоги, а та-
кож «срібло» «Маншафту» на 
Олімпіаді в Ріо-2016 (на Іграх, 
нагадаємо, змагаються гравці 
віком до 23-х років iз допомо-
гою трьох досвідчених «вете-
ранів») — яскраве підтверджен-
ня ефективної роботи німець-
ких футбольних академій. 
 Виборовши право на прове-
дення «мундіалю»-2006, місцеві 
функціонери почали виділяти 
кошти не лише на будівництво 
стадіонів, а й на спорудження 
надсучасних тренувальних баз 
та спортивних шкіл. Нова полі-
тика Німецького футбольного 
союзу вже за короткий час дала 
результати: на домашньому сві-
товому форумі «Бундестім» узя-
ла «бронзу», а її лідери — Лам, 
Швайнштайгер, Подольські та 

Клозе — одразу стали зірками. 
Ця досвідчена четвірка разом із 
молодими талантами (Мюлле-
ром, Нойєром, Озілом та Кроо-
сом) посіла третє місце і на ЧС-
2010. 
 А вже через чотири роки ви-
хованець нової системи підго-
товки футболістів Маріо Гьот-
це, забивши вирішальний м’яч 
у фіналі ЧС-2014 проти Арген-
тини, приніс Німеччині дов-
гоочікуване «золото» світової 
першості.
 Варто також зазначити, що 
«Бундестім» не цурається залу-
чати до лав збірної і гравців з ін-
ших країн — якщо раніше ліде-
рами команди були етнічні по-
ляки Клозе й Подольські та бра-
зилець Какау, то зараз зірками 
«Маншафту» є представники 
емігрантів з Африки (Боатенг 
і Гнабрі) та Туреччини (Озіл і 
Джан). 

Ставка на молодь  
спрацювала
 Після перемоги на ЧС-2014 
наставник німців Йоахім Льов 
почав частіше довіряти юним 
талантам. Аби ж визначити, хто 
саме з резервістів приєднаєть-

ся до компанії зірок на майбут-
ньому «мундіалі», тренерський 
штаб вирішив перевірити «зе-
лених гравців» серйозним зма-
ганням — Кубком конфедера-
цій. Хоча Льов перед вирішаль-
ним матчем турніру і говорив, 
що «вихід у фінал — несподі-
ванка», тріумф його команди 
не був неочікуваним: ставши 
найрезультативнішою збірною 
російського КК, «Бундестім» у 
боротьбі за трофей мінімально 
обіграла чилійців. Вирішаль-
ний гол німецька молодь заби-
ла після дитячої обрізки чилій-
ських захисників.
 Після тріумфального фіна-
лу, котрий проходив на новень-

кому стадіоні в Санкт-Петер-
бурзі, 57-річний Льов говорив 
наступне: «Ми на сьомому небі 
від щастя. За ці три тижні ми 
виконали неймовірну роботу і 
сьогодні билися за кожен метр 
поля. Багато наших хлопців ще 
жодного разу не грали у фіналі, 
тепер вони запам’ятають цей 
матч на все життя. Також до-
дам, що всі футболісти, які зіг-
рали на турнірі, істотно поліп-
шили свої перспективи у збір-
ній. Це піде нам на користь».
 Цікаво, що ще жодного разу 
команда-тріумфатор «гене-
ральної репетиції» чемпіона-
ту світу не перемагала на само-
му «мундіалі». Але, зважаючи 
на потужні резерви, Німеччина 
— один із головних фаворитів 
майбутнього російського «мун-
діалю».
 Фінальний поєдинок, окрім 

володаря «золота» та солідних 
призових (4 млн. євро), визна-
чив і долю індивідуальних при-
зів. Як і прогнозувалося, титул 
MVP Кубка отримав лідер пере-
можців — капітан «Бундестім» 
Юліан Дракслер. А його парт-
нер по атаці Тімо Вернер виграв 
бомбардирську гонку (в його ак-
тиві — 3 голи та дві передачі).
 Володарем «воротарської» 
нагороди став чилієць Клау-
діо Браво. Основний аргумент 
на користь 34-річного капітана 
«червоних» — його три «сейви» 
у серії пенальті півфіналу з пор-
тугальцями.
 Невдахи ж «післяматче-
вої лотереї» — «європейські 
бразильці» — задовольнились 
«бронзою» КК-2017: підопічні 
Фернанду Сантуша в «овертай-
мі» «малого фіналу» дотиснули 
мексиканців. ■

МІЖСЕЗОННЯ

Власними зусиллями
Володіючи різним фінансовим потенціалом, підготовку до нового сезону вітчизняні 
клуби прем’єр-ліги проводять по-різному

■

«Олімпік» проти «Маріуполя»: залишившись на міжсезонне літо в Україні, представники 
Донбасу в тренувальному режимі провели регіональне дербі.
Фото з сайта olimpik.com.ua.

❙
❙
❙

КУБОК КОНФЕДЕРАЦІЙ

«Золоті» таланти «Бундестіму»
Гранд світового футболу — Німеччина — виграла Кубок 
конфедерацій та чемпіонат Європи U-21

■

ТАБЛО

 Кубок конфедерацій-2017. 
Фінал. Чилі — Німеччина — 0:1 
(Штіндль, 20). Матч за 3-тє місце. 
Португалія — Мексика — 2:1 (Пепе, 
90; Адріен Сілва, 104 (пен.) — Нету, 
55 (у свої ворота; вилучення: Семеду, 
106 — Рауль Хіменес, 112). Другий 
півфінал. Німеччина — Мексика — 
4:1 (Горецка, 6, 8; Вернер, 59; Юнес, 
90+1 — Фабіан, 89). 
 Чемпіонат Європи U-21. Фінал. Ні-
меччина — Іспанія — 1:0 (Вайзер, 40).

■

Резервний склад національної збірної Німеччини став найкращим 
на Кубку конфедерацій-2017.
Фото з сайта: www.dfb.de.

❙
❙
❙
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«Я завжди рада представляти свою країну на такому великому 

турнірі, як Уїмблдон, рада репрезентувати свою країну в усьому світі й 
популяризувати теніс як вид спорту в Україні».

Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Вікова історія, консер-
вативні традиції, почесні 
гості з королівського дво-
ру. Третій в сезоні турнір 
«Великого шолома» має 
достатньо аргументів для 
того, аби тенісний бомонд 
прагнув за будь-яку ціну 
потрапити на Уїмблдон.
 Отримавши перед тур-
ніром травму, перша ра-
кетка України Еліна Сві-
толіна довго вагалася щодо 
можливості своєї участі на 
трав’яному «шоломі». У 
підсумку, порадившись 
з командою, тенісистка 
«пішла на ризик» й, поп-
ри страх погіршити свої фі-
зичні кондиції, заявилася 
на Уїмблдонський турнір-
2017. 
 «Мрію виграти ці зма-
гання», — сказала най-
сильніша українська тені-
систка. Хоча навряд чи 
стан здоров’я дозволить 
Еліні у цьому році реалізу-
вати свою мрію.
 Нагадаємо, що в 2012 
році Світоліна грала у фі-
налі юніорського Уїмблдо-

ну. За нетривалий час на-
шій тенісній примі вдався 
неймовірний стрибок у до-
рослому рейтингу. Від ор-
ганізаторів цьогорічного 
Уїмблдону вона отримала 
високий четвертий номер 
посіву, тож, теоретично, 
має всі підстави дійти, як 
мінімум, до півфіналу.
 Утім поєдинки на кор-
тах Всеанглійського клубу 
лаун-тенісу та крокету, за-
звичай, рідко обходяться 
без сенсацій. Із урахуван-
ням стану здоров’я Світолі-
ної, котра каже, що про-
блеми з ногою повністю не 
зникли, від максимальних 
прогнозів, думається, вза-
галі варто відмовитися.
 Свого часу, плануючи 
чергове підкорення Уїм-
блдону, легендарний Род-
жер Федерер аж ніяк не 
планував поступитися Сер-
гію Стаховському. Про-
те в 2013 році наш спів-
вітчизник створив неаби-
яку сенсацію, коли вибив  
із розіграшу одного з го-
ловних фаворитів турні-
ру. Нинішню форму Стаха 
навряд чи можна назвати 

оптимальною. Демонстру-
ючи абсолютно нестабіль-
ну гру, Сергій тепер зму-
шений пробиватися до ос-
новної сітки «шлемів» че-
рез кваліфікаційні баталії. 
Відзначимо, що його від-
бірковий похід на Уїм-
блдонi-2017 завершився 
успіхом. Його ж долю у 
кваліфікації повторив й 
Ілля Марченко.
 Водночас 35-річний 
Федерер, попри свій не 
юний вік, сьогодні пере-
живає, по суті, другу мо-
лодість. Після тріумфу 
на Аустраліен оупен-2017 
Роджер, без сумніву, зно-
ву відчуває в собі сили для 
підкорення найвищих ви-
сот. Стартовим випробу-
ванням на цьогорічному 
Уїмблдоні для його семи-
разового переможця буде 
гра з амбітним українцем 
Олександром Долгополо-
вим. Легендарний швей-
царець передбачає, що 
Уїмблдон-2017 стане не-
перевершеним; «Рафа На-
даль прекрасно почав се-
зон, вигравши нещодавно 
«Ролан Гаррос». Енді Мар-

рей — перша ракетка сві-
ту — чинний переможець 
турніру. Вірю, що він, як 
і Новак Джокович, на до-
машньому турнірі грати-
ме на максимумі можли-
востей».
 Загалом, однією з ін-
триг нинішнього «тра-
в’яного шолома» назива-
ють турнірне майбутнє ко-
лишнього лідера світового 
тенісу Джоковича. 
 Після того, як серб за-
лишив тенісну верши-

ну, багато хто з його ша-
нувальників не може зро-
зуміти причин неймовірно 
тривалого спаду, котрий 
спостерігається в грі ти-
тулованого тенісиста. «Я 
довго намагаюся знайти 
свою кращу гру й повер-
нути собі стабільність», — 
зізнається Ноло. Розпочав-
ши нещодавно співпрацю з 
відомим у минулому тені-
систом Андре Агассі, серб 
сподівається повернути 
собі переможний ритм. ■

Сергій Стаховський успішно подолав кваліфікацію Уїмблдону-2017.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
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ТЕНІС

За будь-яку ціну
Непростий іспит доведеться скласти лідерам 
українського тенісу на цьогорічному Уїмблдоні

■

Визнання
 НОК України кра-
щим спортсменом чер-
вня в Україні визнав стри-
буна у воду Іллю Квашу, 
котрий на домашньому ЧЄ 
виграв своє сьоме «золо-
то» на метровому трамп-
ліні. Його наставницю Те-
тяну Мар’янко названо 
найкращим тренером пер-
шого літнього місяця. ■

Григорій ХАТА

 Упродовж тривалого часу 
харківський «Локомотив» поєд-
нував у собі статус найсильні-
шого волейбольного клубу краї-
ни та виступав основою для на-
ціональної чоловічої збірної. 
Щоправда, продуктивно боро-
тися на обидва фронти у «заліз-
ничників» виходило не завжди. 
Більше того, за старого керів-
ництва національної федера-
ції волейболу не раз доводилося 
чути скарги харківських волей-
болістів на не надто велику ува-
гу до збірної.
 Однак із приходом до керма 
ФВУ Михайла Мельника став-
лення до збірної змінилося кар-
динальним чином. Новий голо-
ва українського волейбольно-
го господарства наголосив, що 
саме національна команда має 
стати візитною карткою вітчиз-
няного волейболу.
 Одним із перших важливих 
кроків, зроблених Михайлом 
Мельником на новому посту, 
стало включення наших обох на-
ціональних збірних — жіночої 
та чоловічої — до складу учасни-
ків Євроліги. У час, коли наші 
збірники «по старинці» грали 
лише матчі, пов’язані з чемпіо-
натами світу та Європи, провід-

ні волейбольні країни планети 
жили іншим, не менш цікавим, 
життям, пов’язаним iз «галак-
тикою» Світової ліги, котра за 
своєю суттю нагадує футболь-
ну Лігу чемпіонів, тільки серед 
збірних.
 Заявляючи нашу волейболь-

ну команду на дебютний для 
неї розіграш Євроліги, навряд 
чи хтось у ФВУ сподівався за 
підсумками першого ж сезону 
виграти перепустку до Світової 
ліги. Проте, що ближче підопіч-
ні Угіса Крастіньша наближали-
ся до фінального поєдинку, все 

чіткіше окреслювалися контури 
найсильнішої ліги збірних сві-
ту. Відтак на вирішальний поє-
динок проти збірної Македонії 
— дворазового фіналіста Євролі-
ги — наші збірники налаштову-
валися як на останній бій.
 Відзначимо, що, очоливши 

федерацію, Михайло Мельник 
вирішив кардинально змінити 
підхід до формування чоловічої 
збірної. Так, на пост головно-
го тренера запросили інозем-
ця — латвійського наставни-
ка львівських «Кажанів» Угіса 
Крастіньша. Ставку на «легіо-
нерів» зробили й у питанні фор-
мування «основи» збірної.
 І хоча миттєвого результату 
обрана стратегія не дала — ук-
раїнська збірна провалила від-
бір на чемпіонат світу-2018, 
довго все ж чекати плодів від 
Крастіньша та К° керівництву 
ФВУ також не довелося.
 Спочатку «синьо-жовті» 
впевнено виграли груповий 
етап, суттєво випередивши збір-
ні Данії, Угорщини та Ізраїлю. 
Після чого виграли й «фінал чо-
тирьох» Євроліги. У півфіналі 
в напруженому матчі підопічні 
Крастіньша здолали шведів — 
3:2. 
 А заключним словом ук-
раїнських волейболістів на тур-
нірі стала перемога над маке-
донцями — 3:1.
 При цьому одразу троє на-
ших співвітчизників –Клямар, 
Ковальчук та Дрозд — потрапи-
ли до символічної збірної «фіна-
лу чотирьох». Останнього на до-
дачу назвали ще й найцінніших 
гравцем турніру. Додамо, що 
близькою до виграшу Євроліги 
є й наша жіноча збірна, котра, 
перегравши за сумою двох мат-
чів іспанок, пробилася до фіна-
лу змагань. ■

ХРОНІКА■

ВОЛЕЙБОЛ

За лігою —ліга
Отримавши свіжий організаційний імпульс, чоловіча збірна України доволі швидко 
досягла знакового 
успіху

■ ТАБЛО

 Євроліга. Чоловіки. «Фінал чо-
тирьох». Фінал. Україна — Маке-
донія 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:13). 
Півфінал. Україна — Швеція — 3:2 
(23:25 25:19, 25:16, 20:25, 18:16).

■

Чоловіча збірна України, в ролі дебютанта, виграла Євролігу. 
Фото з сайта www.fvu.in.ua

❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Учителька задала твір на тему 
«Якби я був директором». Усі діти 
пишуть, один Вовочка задумливо 
дивиться у вікно.
 Учителька:
 — Вовочко, а ти чому не пи-
шеш?
 — Секретарку чекаю.

* * *
 Психотерапевт радить пацієн-
ту:
 — Перед сном вам слід зали-
шати за дверима всі свої непри-
ємності.
 — Ви думаєте, що моя дру-
жина погодиться спати на схо-
дах?

* * *
 — Дайте мені, будь ласка, тра-
урну стрiчку.
 — Широку чи вузьку?
 — А хiба не все одно?
 — Чим ближчим вам був небiж-
чик, тим ширшою має бути стрiчка.
 — Померла наша тiтка, яка 
позбавила нас усіх спадку, так дайте 
мені чорну нитку.

* * *
 — Чому ти не зустрiчаєшся з 
цiєю дiвчиною?
 — У неї поганий смак.
 — У чому це проявляється?
 — Вона сказала, що я їй не по-
добаюсь.

По горизонталі:
 1. Тварини, які, якщо віри-
ти Михайлові Коцюбинському, 
ні в чому не винні. 3. Об’єднання 
кількох парламентських фрак-
цій, які складають більшість. 9. 
Димар. 10. Юрист, який захищає 
обвинуваченого в суді. 11. Істо-
рична область Італії, столицею 
якої є місто Флоренція. 12. Вій-
сько часів Київської Русі. 14. Ар-
хеолог, який відкрив Трипільсь-
ку культуру. 16. Країна, контури 
якої нагадують жіночий чобіт. 19. 
Спосіб покликати когось. 21. Час-
тина стебла деяких рослин, з якої 
прядуть нитки. 24. Легендарний 
радянський льотчик-винищувач 
часів Другої Світової війни. 25. 
Нічні метелики, міль. 26. Най-
більша річка Південної Амери-
ки. 27. Одна з найвідоміших пі-
сень Віктора Морозова, яку пере-
співав Тарас Чубай та гурт «Плач 
Єремії».  
По вертикалі:
 1. Сучасний український 
письменник, автор понад півсо-
тні романів, серед яких чимало 
детективів. 2. Жіноча прикра-
са, яка стала символом «Євро-
бачення». 4. Козацький ватажок. 
5. Давній шлюбний звичай, коли 

вдова мала право вийти вдруге 
заміж лише за брата колишнього 
чоловіка. 6. Зацукрований і ви-
сушений плід. 7. Вітрильник, на 
якому плавав капітан Врунгель. 
8. Наймолодший матрос на суд-
ні. 13. Білоруський народний та-
нець. 15. Підставка, на якій ко-
валь кує свої вироби. 17. Гене-
ральний директор «Нового кана-
лу», чиє прізвище взяла Ольга 
Фреймут. 18. Франкомовна про-
вінція Канади. 20. Головний ре-
дактор сайта «Страна», звину-
вачений у вимаганні хабара. 22. 
Різновид оленя. 23. Латинська 
назва води.  

Кросворд № 78 
вiд 27 червня
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Ната НЕТУДИХАТА

 Багатьом туристам, які рахують кож-
ну копійку на відпочинку, дуже подобаєть-
ся система All inclusive («все включено»). 
Особливо — шведський стіл, де можна фак-
тично безкоштовно  відчути себе господа-

рем життя і скуштувати таких смаколиків, які 
вдома навряд чи де побачиш. Але дуже час-
то такі туристи переоцінюють свої можли-
вості, бо очі з’їли б усе, а от шлунок починає 
страйкувати.
 Для боротьби з такою нелюдською жадіб-
ністю деякі готелі запропонували штрафува-

ти туриста, якщо він залишить у тарілці більш 
як половину взятих наїдків. Так, у турецькому 
тризірковому готелі SefikBey на курорті Кемер 
в Анталії за це з вас можуть вирахувати 10 до-
ларів. «Велике прохання — розраховувати 
свої сили. Шведський стіл означає, що ви мо-
жете неодноразово підходити до столу і бра-
ти добавку», — йдеться в тексті оголошення, 
яке з’явилося в готелі.
 За виконанням цього правила стежать спе-
ціальні «наглядачі», які перевіряють, яка час-
тина порції лишилася в тарілці. Надто жадіб-
ним роблять попередження, щоб доїдали, а 
якщо це не допомагає — штрафують тут же. 
А й справді. Туреччина — країна мусульмансь-
ка, свиней тут немає, а викидати страви прос-
то так, якщо у світі стільки людей недоїдають 
— це просто неетично. ■

ОТАКОЇ!

Їжте, скільки влізе
У Туреччині туристів почали штрафувати 
за недоїдені страви

■

Аліса КВАЧ

 «Люди зустрічаються, люди за-
кохуються, одружуються», — спі-
валося у відомій радянській пісень-
ці. У знаменитого аргентинського 
футболіста, п’ятиразового волода-
ря «золотого м’яча» Ліонеля Мессі 
в житті все склалося набагато про-
стіше. Свою майбутню наречену  Ан-
тонеллу Рокуццо він зустрів, коли їй 
було 4 роки, а йому — 5. І — зако-
хався. Та пообіцяв, що, коли вирос-
те, обов’язково з нею одружиться.
 Як не дивно, через 25 років 
він свого слова таки дотримався. 
Щоправда, і до цього він практич-
но не розлучався з Антонеллою і в 
пари навіть уже підростає двоє синів 
— п’ятирічний Тьяго і півторарічний 
Матео. Але яка жінка не мріє про 
весільну сукню і клятву біля вівтаря! 
Тож і Мессі вирішив до свого трид-
цятиріччя зробити коханій такий по-
дарунок.
 Весілля відбулося в рідному 
місті футболіста Росаріо, за 300 км 
від аргентинської столиці. Причому 
з таким розмахом, що його вже ох-
рестили «весіллям століття». Для 

гостей було орендовано шикарний 
готельний комплекс у Росаріо на 
188 номерів. Сама церемонія була 
закритою для сторонніх, однак по-
ряд iз готелем встановили величез-
ний екран, на якому всі охочі могли 
подивитися трансляцію весільної це-
ремонії наживо. Захід охороняло по-
над 300 поліцейських, 150 акредито-
ваних журналістів висвітлювати цю 
подію.
 На свято було запрошено 260 
гостей, у тому числі зірок світово-
го футболу та iнших знаменитостей. 
Крім того, Мессі запросив практично 
в повному складі футболістів «Бар-
селони», де він зараз грає, а також 
своїх друзів дитинства, з якими він 
ганяв м’яч по курних вулицях Ро-
саріо. 
 До речі, після весілля Мессі зі 
своїм батьком вилетів у Барсело-
ну, щоб підписати з «Барселоною» 
новий контракт. А далі — медовий 
місяць, який пара планує провести 
в затишному бунгало на островах 
Антигуа і Барбуда. Бо за шаленим 
спортивним графіком та увагою па-
параці коли ще вдасться побути на-
одинці? ■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Однолюб
Ліонель Мессі нарешті зіграв весілля 
з жінкою, в яку був закоханий з 5 років

■

Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі.❙

5 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +25...+27.

3 липня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 22-28 градусiв, у районi Приморського 
— 18 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +10...+12, удень +20...+22. Моршин: уночi 
+11...+13, удень +21...+23.
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