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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,01 грн. 

1 € = 31,20 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Миють чисто, 
поводяться брудно
На Поліссі бурштинники-нелегали працювали і працюють
стор. 4 »

І нас учать, 
і ми вчимо
Стартували одні з 

наймасштабніших 

на території України 

військових навчань 
стор. 2 »

Ціни на м’ясо 

обіцяють 

знизити, 

прошерстивши 

монополістів
стор. 4 »

«Нам таблеток від жадібності» «Радянська влада нікуди 
не зникла, а лише 
«перевдягнулася»

Генію мікромініатюр, заповзятому 

історику Миколі Сядристому 

виповнилося 80 років
стор. 12—13 »

Стосунки нелегальних копачів і правоохоронців — наче бойові баталії. ❙
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«Участь молдавських військових у цих навчаннях («Репід Трайдент». — Ред.) порушує Конституцію 
та інші молдавські закони. Президент розпорядився провести перевірки у військових частинах, 
щоб вивчити ситуацію, з’ясувати, хто з військових присутній, а хто відсутній, і прийняти рішення 
згідно із законодавством, аж до пониження відповідальних осіб у званнях».

Іон Чебан
прес-секретар президента 

Молдови

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Надвечір у понеділок у зоні бо-
йових дій основна активність бойо-
виків фіксувалась на Приморсько-
му напрямку, зазначили у прес-цен-
трі штабу АТО. Тут після 18-ї годи-
ни російські окупанти з мінометів 
калібру 82 міліметри били по на-
ших позиціях поблизу Гнутового та 
Талаківки. Крім того, біля Талаків-
ки бойовики ввечері і вночі декіль-
ка разів використовували стрілець-
ку зброю та відкривали вогонь із гра-
натометів та озброєння БМП. Не-
спокійно було й біля Водяного, що 
вже декілька днів поспіль перебуває 
в епіцентрі вогневого протистояння. 
Наприкінці доби тут бойовики три-
чі обстріляли наші опорні пункти 
з великокаліберних кулеметів. Та-
кож під вогнем противника опини-
лись українські укріплення у районі 
Лебединського, Павлополя та Старо-
гнатівки.
 На Донецькому напрямку ввечері 
ворог двічі обстрілював із гранато-
метів і великокаліберних кулеметів 
наші позиції в Авдіївській пром зоні, 
у якій постійно ведуться бойові дії. З 
гранатометів найманці били по ук-
раїнських захисниках на околицях 
Кам’янки та Новгородського. 
 На Луганському напрямку за добу 
зафіксований один обстріл: близько 
21-ї години противник випустив сім 
мін калібру 82 міліметри по наших 
позиціях біля Кримського. 
 Загалом за минулу добу російсь-
ко-окупаційні угруповання 36 разів 
відкривали вогонь у напрямку ук-

раїнських військ. Із них 16 обстрілів 
характеризуються як неприцільні. 
Втрат серед українських військових 
немає.
 Стало відомо, що у неділю під Жо-
лобком, що на Луганщині, дві ДРГ 
бойовиків намагалися взяти в ото-
чення підрозділ 58-ї мотопіхотної 
бригади, але безуспішно.
 Додамо, що 12 вересня по всій 
території України розпочалися ко-
мандно-штабні навчання «Непохит-
на стійкість 2017», про це повідомив 
прес-центр Генерального штабу ЗСУ. 
У відомстві нагадали про відповідаль-
ність за ведення фото- та відеозйомки 
військової техніки, режимних війсь-
кових об’єктів армії та спроб проник-
нення на територію. Генштаб також 
попередив, що збиватимуть усі безпі-
лотники, що помітять у районі про-
ведення навчань, а їхніх власників 
зат римуватимуть: «Застерігаємо від 
провокаційних дій поруч із військо-
вими частинами та колонами війсь-
кової техніки, а також звертаємось 

до всіх небайдужих громадян із про-
ханням повідомляти правоохорон-
ні органи про підозрілих осіб та їхні 
дії». 
 У цей же час близько 700 російсь-
ких військовослужбовців розпочали 
навчання біля кордону з Україною, 
задіяно й понад 200 одиниць бойової 
техніки. Про це повідомив начальник 
прес-служби Південного військового 
округу Вадим Астаф’єв: «Вони зроби-
ли марші загальною протяжністю по-
над 700 кілометрів у район зосеред-
ження, де відпрацюють вступні ко-
манди з відбиття нападу умовного 
противника, питання життєзабезпе-
чення на привалах і орієнтування в 
незнайомій місцевості». Навчання 
проводяться на полігонах «Молькі-
но» в Краснодарському краї, «Май-
копський» в Адигеї і «Ніколо-Олек-
сандрівський» в Ставропольському 
краї. «Брати» відпрацюють зміну 
місць дислокації, марші й відбиття 
масованого ракетно-авіаційного уда-
ру умовного противника. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львівська область

 Вiд початку тижня на 
базі Міжнародного центру 
миротворчості та безпеки 
Національної академії су-
хопутних військ України 
імені гетьмана Петра Са-
гайдачного офіційно роз-
почалися українсько-аме-
риканські командно-штаб-

ні навчання із залученням 
військ «Репід Трайдент-
2017» («Стрімкий Орел-
2017»). Церемонію від-
криття відвідала Надзви-
чайний та Повноважний 
посол США в Україні Марі 
Йованович.
 Загальна кількість ар-
мійців, які братимуть 
участь у військових манев-
рах, сягає 2,5 тис. осіб. Ок-

рім України та США, свою 
потугу і міць демонструва-
тимуть військові підроз-
діли Канади, Болгарії, 
Грузії, Естонії, Італії, 
Латвії, Литви, Молдови, 
Норвегії, Польщі, Румунії, 
Туреччини та Великобри-
танії. 
 Представники армій 
США та Канади сформу-
вали найбільший кон-

тингент — приблизно 500 
осіб. Українську сторону 
представлятимуть понад 
тисяча військовиків. Біль-
шість із них — учасники 
бойових дій у зоні прове-
дення АТО на території До-
нецької та Луганської об-
ластей, тому, безперечно, 
вони акцентуватимуть на 
досвіді протистояння гіб-
ридним формам збройної 
агресії.
 Усупереч забороні пре-
зидента Молдови Ігоря 
Додона відправляти на-
ціональну армію на нав-
чання, представники зб-
ройних сил цієї країни з 
«дозволу» уряду таки бе-
руть участь у «Репід Трай-
дент-2017».
 Як повідомляє прес-
служба Міністерства обо-
рони, в рамках навчань 
американські військові фа-
хівці проведуть низку тео-
ретичних та практичних 
занять, на яких відпра-
цьовуватимуть елементи 
медичної евакуації, десан-
тування вантажів та особо-
вого складу тощо. Для цьо-
го буде залучено декілька 
десятків одиниць автомо-
більної та легкої броньова-
ної техніки, літаків і гелі-
коптерів військово-транс-
портної авіації.
 Навчання включати-
муть проведення двох 
фаз — командно-штаб-
ної та польової — трива-
тимуть два тижні на різ-
них ділянках полігона. ■

ПРЯМА МОВА

Саакашвілі: «Це 
тільки початок»
А спроба Тимошенко 
«примазатися» до Міхо 
обернулася скандуванням 
львів’ян: «Юлю — геть!»
Наталія ЛЕБІДЬ

 У попередньому номері «УМ» писала про 
пригоди Міхеїла Саакашвілі на українсько-
польському кордоні. Наразі статус-кво полі-
тика не змінився: він залишається у Львові, «в 
гостях» у мера міста Андрія Садового, котрий 
поселив його разом iз дружиною і сином в од-
ному з найдорожчих готелів — «Леополісі». 
Сам Саакашвілі заявляє, що перебуває на те-
риторії України легально і планує захищати 
свої права через суд. Про це він сказав під час 
брифінгу.
 «Це тільки початок моєї боротьби. Я повер-
нувся додому в Україну, щоб піти до суду і захис-
тити мої права», — сказав пан Саакашвілі. Він 
наголосив, що перебуває в Україні «абсолютно 
легально», оскільки перейшов польський кор-
дон «iз легальним українським документом», 
але українські прикордонники його паспорт не 
прийняли.
 Він також сказав, що повернувся до Украї-
ни, бо має «зобов’язання перед українським на-
родом», хоча «усвідомлює» ризик і для свого 
життя, і для свободи. «Я готовий без будь-якої 
патетики віддати своє життя за цей народ», — 
сказав він. Прикметно, що слухати Юлію Тимо-
шенко, котра була поруч зі своїм грузинським 
колегою, львів’яни не стали. Її спроба виступу 
виявилася провальною: «Юлю — геть!» крича-
ли у натовпі. 
 Повертаючись до Саакашвілі, зазначимо, що 
про свої подальші плани він сказав таке: пла-
ную «проїхатися по всіх регіонах України» та 
«об’єднуватися з людьми, різними політични-
ми силами довкола загальних тем демократії й 
проти влади олігархату». 
 Нагадаємо, що раніше Президент Украї-
ни Петро Порошенко назвав ситуацію з перети-
ном Саакашвілі українського кордону «злочи-
ном», над яким працюють правоохоронні орга-
ни. У відповідь Міхеїл Саакашвілі зазначив: «Я 
чув, що Президент говорив про якісь злочини. Я 
хочу йому відповісти: злочином було позбавлен-
ня мене громадянства, підробка моїх підписів, 
зупинка потяга і взяття людей в заручники»
 Окрім брифінгу, Саакашвілі провів також 
нараду, в якій взяли участь Юлія Тимошенко 
та інші політики. Про це журналістам у Львові 
повідомив народний депутат iз фракції «Само-
поміч» Єгор Соболєв. І поки політики радили-
ся, один iз соратників Саакашвілі — Давид Сак-
варелідзе — повідомив про те, що членів партії 
«Рух нових сил» піддають репресіям. 
 «Почалися масові арешти та репресії наших 
активістів! От зараз арештували нашого активіс-
та з Черкас — Андрія Котиченка. Він був безпо-
середньо серед тих, хто заводив Міхеїла в Украї-
ну. У ці хвилини його везуть до Львова. Вчора 
п’ятнадцять представників МВС затримали на-
шого соратника з Івано-Франківська — Олексан-
дра Бурцева, який також активно брав участь у 
подіях неділі», — написав Сакварелідзе в ме-
режі «Фейсбук».
 Тим часом до готелю, де мешкає Міхеїл Саа-
кашвілі, завітали правцівники Державної при-
кордонної служби України. Компанію їм склали 
співробітники поліції. Причина візиту прикор-
донників — вчинення Саакашвілі адміністра-
тивного правопорушення під час перетину де-
ржавного кордону. Протокол про це опальному 
політику зачитали прикордонники. 
 «Якби вони принесли цей протокол протя-
гом трьох годин, коли ми перетнули кордон (а 
вони не можуть сказати, що я десь ховався, я 
був на головній площі Львова разом iз тисяча-
ми львів’ян), то я б взяв без питань цей про-
токол. Але те, що зараз вони приносять — це 
порушення закону», — прокоментував Саака-
швілі. ■

■ НА ФРОНТІ

Ворог снарядів 
не шкодує 
Бо їх у нього багато 

■

ВИШКІЛ

І нас учать, і ми вчимо
Стартували одні з наймасштабніших на території України військових навчань

■

Є така професія — Батьківщину захищати.❙
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Викрали, щоб 
обміняти
19-річний українець знайшовся 
в катівнях Краснодарського 
СІЗО через два тижні після 
того, як був оголошений 
«зниклим безвісти»
Ірина КИРПА

 Адвокат Павла Гриба Андрій Сабінін роз-
повів, що хлопця викрали невідомі люди на те-
риторії Білорусі, вивезли до Смоленщини і вже 
там оформили протокол про затримання. Спів-
робітники ФСБ Росії звинувачують його в теро-
ристичній діяльності. А ось батько хлопця, ко-
лишній український прикордонник Ігор Гриб 
заявляє, що його син — інвалід дитинства, який 
потребує щоденної підтримуючої терапії.
 — Павло міг вести «терористичну діяльність» 
винятково у себе в кімнаті, — сумно жартує бать-
ко затриманого українця. — Син справді багато 
часу проводив за комп’ютером у соціальних ме-
режах i не добирав висловів на адресу ворогів Ук-
раїни. Однак, за станом свого здоров’я, на якісь 
активні фізичні дії був просто не здатний.
 Нагадаємо, Павло Гриб повідомив батькам, 
що їде до Білорусі на зустріч із дівчиною, з якою 
познайомився через iнтернет. Для цього він ку-
пив квитки на автобус i виїхав до Гомеля, а от 
дівчина повинна була приїхати на зустріч із 
Росії. Проте замість довгоочікуваного роман-
тичного рандеву на хлопця чекало «побачен-
ня» зi співробітниками ФСБ Росії. За слова-
ми політичного оглядача Віталія Портникова, 
в очах пересічного українського громадянина, 
який не дуже розбирається в політичних хит-
росплетіннях i домовленостях, Білорусь — не 
Росія, а інша країна. Так ось, зараз з’ясувалося, 
що між Росією та Білоруссю практично немає 
ніякої межі, а російські спецслужби почувають-
ся у сусідній країні, як удома, та органічно зли-
ваються з білоруськими.
 Журналістам ТСН удалося розшукати 17-
річну мешканку міста Сочі, яка заманила гро-
мадянина України на територію Білорусі. Дів-
чина підтвердила, що співробітники ФСБ шан-
тажем змусили її організувати фейкову зустріч. 
З’ясувалося, що проти неї в Росії також пору-
шили справу за статтею «тероризм» i змусили 
підписати папери про нерозголошення інфор-
мації. Навіть після того, як місце перебування 
громадянина України стало відомо, до Павла 
Гриба не допускали адвоката. Лише після того, 
як співробітники МЗС України висловили свій 
протест, справа зрушила з мертвої точки.
 — Грубе нехтування РФ правом на захист 
виразно свідчить про те, що на Павла чинили 
психологічний тиск, — зробила висновок реч-
ник Міністерства закордонних справ України 
Мар’яна Беца.
 На думку російського адвоката Марка Фей-
гіна, співробітники ФСБ Росії свідомо викра-
дають громадян України, щоб потім була мож-
ливість обмінювати їх на своїх бойовиків, які 
воюють у зоні АТО на Донбасі. «ФСБ зараз ха-
пає всіх, до кого може дотягнутися, щоб зібрати 
хорошу цифру для обміну, — припустив Марк 
Фейгін. — Зокрема, великий резонанс викли-
кала справа російського контрактника Віктора 
Агєєва, який потрапив у полон на сході Украї-
ни. Бойовика підозрюють у створенні терорис-
тичної групи, йому загрожує до 15 років позбав-
лення волі. Сам Агєєв підтвердив, що служить в 
армії Російської Федерації та перебуває на тери-
торії Луганської області з березня цього року. А 
ось у міністерстві оборони Росії його слова пос-
пішили спростувати». 
 На думку правозахисників, саме політичні 
торги навколо військовополонених змушують 
співробітників російських спецслужб іти на ви-
крадення громадян України.
 Тим часом Європейський суд iз прав людини 
(ЄСПЛ) прийняв до розгляду справу про викра-
дення Росією 19-річного українця Павла Гри-
ба. У числі всіх інших правопорушень, на які 
пішли співробітники ФСБ Росії щодо незакон-
но затриманого громадянина України, буде вра-
ховано й той факт, що інвалід дитинства, який 
потребує лікування, понад 18 діб не мав досту-
пу до медичної допомоги. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 У рідні пенати політик навідуєть-
ся часто і підтримує селян, як може. 
Відомого земляка тут знає кожен міс-
цевий житель. Навіть собака Муха, 
який до сих пір живе в проданому 
його тіткою будинку, впізнав Ляшка 
з порога і лащився, як до господаря.
 З Лизиним у політика пов’язані 
найтепліші дитячі спогади. Сюди 
його щоліта забирали з інтернату, що 
на Чернігівщині, тітка Галя і дядько 
Вася. Правда, рік тому родичі Ляш-
ка продали будинок в селі й поїхали 
звідти. Але нова господиня Ольга з 
радістю прийняла гостя.

 

«Знаєте, я ж цей будинок будував. 
Відра носив. Усім селом цемент міси-
ли, і старі, і малі, — поділився спога-
дами Олег Ляшко. — і туалет цегля-
ний ми з дядьком зробили! А отам 
погрiб був і літній душ. Вода за день 
нагрівалася, а ввечері я там мився і 
йшов iз сестрами на танці».
 Господарі тримають тільки курей, 
а Ляшко згадує, що у його рідні були 
і свині, і корови, яких він пас і зароб-
ляв свої перші гроші. «А зараз у селі 
від ферми і фундаменту не залиши-
лося. Я хочу, щоб у моєму селі були 
ферми, були корови. Для цього до-
биваюся справедливої ціни на моло-
ко — мінімум 5 грн. за літр. І дотацій 

для кожного селянина, який тримає 
корову», — розповів землякам Ляш-
ко.
 Не тільки спогади пов’язують 
Ляшка з рідним селом. Він допомагав 
i в будівництві храму, і кошти на ре-
монт школи, садочка, будинку куль-
тури виділяв. Цього разу, крім техні-
ки та інших подарунків школі, при-
віз гроші на куполи храму. У свою 
чергу предстоятель церкви отець Во-
лодимир подарував політику ікону 
«Непорушна стіна» зі словами: «Щоб 
вас оберігала і щоб ви були непоруш-
ною стіною для українського наро-
ду». А ще разом iз дружиною Росі-
тою Олег Ляшко власноруч висадив 
кущі троянд біля школи — щоб квіт-
ли і тішили місцевих, нагадуючи про 
нього. Прощаючись, пообіцяв вибити 
гроші на дорогу — головну проблему 
жителів Білокуракинського району.
 «Хочу, щоб моє рідне село було 
найкращим і процвітаючим. Шкода, 
що політика влади призвела до вими-
рання сіл — багатьох iз тих, хто жив 
по сусідству з будинком моїх родичів 
у Лизиному, я вже не застав у жи-
вих. Зроблю все, щоб села відроджу-
валися, щоб тут будувалися, а не за-
кривалися школи, садочки, лікарні. 
А для того, щоб тут залишалася мо-
лодь і були діти — потрібно дати се-
лянам роботу, а не забирати землю. 
Без села не буде України!» — упевне-
ний політик.
 По дорозі додому заскочив Олег 
Ляшко до білокуракинських ряту-
вальників. У місцевій частині ДСНС 
дякували Олегу Ляшку за підвищен-
ня зарплат і нову техніку, на яку він 
цьогоріч вибив iз бюджету 600 млн. 
грн. Наступного року обіцяє вибити 
ще мільярд і добитися підвищення за-
рплат рятувальникам до 8 000 грн.
 Знайшов час політик і на те, щоб 
заскочити в дитячий будинок сімей-
ного типу, де виховують 9 дітей, у 
тому числі дітей-переселенців. При-
віз подарунки дітям і пообіцяв матері 
сімейства Ользі Олександрівні допо-
могти з придбанням побутової техні-
ки для дому.
 «Я сам iз дитбудинку і знаю, на-
скільки важлива для таких дітей 
сім’я. Низький уклін вам. Ви роби-
те велику справу, у вас величезне сер-
це. Дай Бог здоров’я вам і вашим діт-
кам», — побажав Ляшко. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Завершується набір до 
унікальної школи — Цен-
тру технічної творчості, де 
школярі опановуватимуть 
зовсім не шкільні науки — 
робототехніку,  створення 
безпілотних літальних апа-
ратів та конструювання ро-
ботів. Центр започаткова-
ний громадською органі-
зацією, яку очолив Олек-
сандр Шевчук — молодий 
вчений, кандидат техніч-
них наук, викладач Націо-
нального університету біо-
ресурсів і природокористу-
вання України. 
 За підтримки ректо-
ра університету Станісла-
ва Ніколаєнка, декана 
факультету Зиновія Ру-
жила та президента The 
SOCIAL DEVELOPMENT 
INSTITUTE Михайла Ка-
заренка з квітня по серпень 
цього року досить успіш-
но пройшов експеримен-
тальний курс школи робо-
тотехніки. Своїх перших 

учнів Олександр Шевчук 
знайшов, обійшовши дов-
колишні навчальні закла-
ди. Наймолодшому було 9 
років, найстаршому — 16. 
Зараз Центр активно фор-
мує нові групи для курсів 
«Робототехніка», «Безпі-
лотні літальні апарати» 
та «Конструювання ро-
ботів». Записатися до шко-
ли, пройти тести та отри-
мати додаткову інформа-
цію можна на сайті http://
centertc.org. 
 Як пояснює один зі 
співорганізаторів проек-
ту Михайло Казаренко, 
в США необхідність фор-
мування інтелектуально-
го рівня молоді усвідоми-
ли вже багато років тому. 
По всій країні існує мере-
жа спеціальних державних 
шкіл, куди після восьмого 
класу на конкурсних заса-
дах вступають обдаровані 
діти. Конкурс у ці школи 
сягає до кількох сотень ді-
тей на одне місце. Випуск-
ників таких шкіл потім із 

задоволенням приймають 
у провідних університетах 
світу. В Україні нема і ще 
не скоро з’являться школи 
такого рівня, але вже зараз 
найпрогресивніші універ-
ситети створюють на своїй 
базі Центри технічної твор-
чості, які покликані відби-
рати і розвивати здібності 
технічно обдарованих ді-
тей. Саме таку мету ста-
вить перед собою і київсь-
ка школа робототехніки. 
 У Центрi наголошу-
ють: охочим вступити до 
школи слід усвідомити, 
що це не дитячий гурток, 
це програма, яка поклика-
на відібрати з багатьох ді-
тей найобдарованіших та 

розвинути їхні таланти до 
максимального рівня. Кін-
цева мета програми — це 
вступ на держзамовлення 
в НУБІП або до Массачу-
сетського університету чи 
інших всесвітньо відомих 
університетів, що готують 
фахівців для роботи з най-
сучаснішими технологія-
ми. 
 Програма повністю без-
платна для дітей. Канди-
дати, які пройдуть тести з 
математичної логіки та ан-
глійської мови, лише вно-
сять реєстраційний внесок 
на початку семестру. Усе 
обладнання для навчання 
придбано за рахунок по-
жертв. ■

ПОСПІШАЙТЕ! 

З роботом за парту 
У Києві школярів навчатимуть 
конструювати робототехніку

■

Можливо, саме ці діти в майбутньому здивують світ. ❙

ПІДТРИМКА

Своє коріння не забуває
Приїзд Олега Ляшка з дружиною 
до села Лизине на Луганщині 
став справжнім святом для місцевих

■

Олег Ляшко з жінкою Росітою поговорили з сусідами про життя-буття. ❙
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«Наш автомобіль оточують 8 машин. Агресивні чоловіки (людей зо 20) у камуфляжах силою 
«дістають» нас із авто. У водія забрали ключі. Запевнили, що ми звідси не виїдемо, якщо не 
видалимо усе відео. Пощастило, що не побили. Місцеві кажуть — пощастило, що живий».

Тарас Середич,  журналіст програми «Українські сенсації»

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Білій Церкві співробітники Управління 
протидії наркозлочинності поліції Київщини 
спільно з Білоцерківськими слідчими успіш-
но провели спецоперацію — затримали жінок 
ромської національності, які збували на тери-
торії області особливо небезпечні наркотичні 
засоби «опій ацетильований» та «метадон».
 А розповсюджували наркотики методом 
«закладок». За попередньою домовленістю з 
покупцями, залишали наркотики в зазначених 
місцях — на територіях шкіл, сходових клітках 
багатоповерхівок, у парканах приватних будин-
ків — і отримували за них оплату на банківсь-
кі картки.

 Начальник Управління боротьби з нарко-
злочинністю поліції Київщини Кирило Самойлен-
ко повідомив, що для викриття злочинної діяль-
ності групи дилерів співробітники ввіреного йому 
підрозділу провели комплекс заходів. Загалом 
здійснили чотири оперативні закупівлі.
 Під час трьох санкціонованих обшуків у до-
моволодіннях підозрюваних виявили та вилучи-
ли розфасовані та готові для продажу 50 г мета-
дону та 300 мл опію, на суму понад 300 тис. гри-
вень за цінами «чорного ринку». Також вилучили 
банківські картки та мобільні телефони, за допо-
могою яких підтримували зв’язок із клієнтами.
 Зловмисниць (32 та 41 року) затримано за ст. 
208 Кримінально-процесуального кодексу України 
та доправлено в ізолятор тимчасового утримання.

 Слідчi відкрили кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення, пе-
ресилання чи збут наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів) Кримінально-
го кодексу України. Жінкам загрожує до 10 років 
позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудо-
ве розслідування триває. ■

Ірина КИРПА
Херсон

 На купу металобрухту пере-
творився спортивний автомобіль 
класу люкс, який повинен був ста-
ти однією з найдорожчих покупок 
року. Водій шикарного спорт кару 
2017 року випуску вартістю понад 
9 млн. гривень не впорався з керу-
ванням i врізався в дерево. При-
булим на місце трагедії медикам 
залишалося лише констатувати 
смерть представника автосалону, 
водія та потенційного покупця.
 — Автомобіль рухався по до-
розі Херсон—Каховка—Генічеськ 
та вже на в’їзді в обласний центр 
влетів переднім колесом у яму і 
його викинуло на узбіччя дороги, 
— розповів керівник відділу слід-
чого управління ДУНП на Херсон-
щині Дмитpо Думaнський. — Че-
рез зіткнення з деревом «Лексус» 
розірвало на кілька частин, ре-
монту він не підлягає. Всі троє па-
сажирів загинули на місці події.
 Жінка, яка стала свідком тра-
гедії, повідомила, що до функцій 

традиційного тест-драйву пред-
ставники автосалону вирішили 
додати платну послугу «Катання 
нa спорткарі з високою швидкіс-
тю». Власники автосалону роби-
ли ставку на той факт, що навіть 
незаможна людина, відчувши всю 
красу пересування «з вітерцем», 
розповідатиме про пережиті від-
чуття багатим друзям, що й зму-
сить їх купити дорогий автомо-
біль. Однак чергова швидка їзда 
зі швидкістю близько 240 кіло-
метрів за годину закінчилася тра-
гічно.
 — Буквально за годину до 
трагедії ми самі заплатили гро-
ші за цю послугу та покаталися 

на тому нещасливому «Лексусі», 
— розповідає мешканка Херсона 
Марія П. — Звичайно, швидкість 
та адреналін — це приголомшли-
во, але дороги в Україні перебу-
вають у такому жахливому стані, 
що будь-який неточний рух водія 
може призвести до ДТП.
 Дійсно, дорожнє полотно на 
тій ділянці дороги під Херсоном, 
де сталася трагедія, не бачило ре-
монту понад 20 років. Вибоїни та 
ями глибиною від десяти до трид-
цяти сантиметрів зустрічаються 
по всьому периметру траси.
 Відзначимо, що ремонт доріг 
на Херсонщині давно перетворив-
ся на прибутковий бізнес для не-

чистих на руку ділків. Так, у Вер-
хньорогачицькому районі поліція 
порушила кримінальну справу за 
фактом привласнення півмільйо-
на гривень, які було виділено на 
ремонт автотраси міжнародного 
значення. Під слідство потрапи-
ли посадові особи райради, а та-
кож адміністрація фірми-підряд-
ника. 
 Мешканці півдня України 
(Миколаївщина, Одещина, Хер-
сонщина) неодноразово перекри-
вали дорожній рух i влаштовува-
ли масові акції протесту, щоб хоч 
якось привернути увагу влади до 
смертельно небезпечної пробле-
ми — поганих доріг. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Наприкінці літа, повернувшись 
із «безвізових» відпусток, україн-
ці порівняли ціни на продукти у єв-
ропейських та вітчизняних супер-
маркетах. І невимовно здивували-
ся. Попри величезну дельту в купі-
вельній спроможності не на нашу 
користь, середня вартість кілогра-
ма м’яса у рідному продуктовому чо-
мусь виявилася вищою. Незважаю-
чи на мізерні зарплати і закупівельні 
ціни та, як з’ясувалося, шалені дота-
ції окремим монополістам-виробни-
кам, що прикидаються фермерами. 
 Ситуацію на ринку м’яса пти-
ці та причини стрімкого зростання 
цін на цей продукт уже почав вив-
чати Антимонопольний комітет. 
Адже, згідно з даними Держстатис-
тики, на початок вересня на внут-
рішньому ринку в роздрібній тор-
гівлі середня ціна на тушку пти-
ці становить 53,95 грн./кг порівня-
но з 42,02 грн./кг на початок року, 
яловичина вже коштує в середньому 
108,06 грн./кг проти 88,08 грн./кг, 
а свинина — 101,35 грн./кг проти 
72,39 грн./кг у січні .
 Про те, що найближчим ча-

сом можна очікувати здешевлен-
ня м’ясопродукції, заявив днями 
Прем’єр Володимир Гройсман. «Ду-
маю, протягом кількох тижнів ми 
зможемо досягти зниження цін на 
м’ясну продукцію всередині країни. 
Ми і сьогодні, як і протягом остан-
нього тижня, щільно цим питанням 
займалися. І важливо, щоб учасни-
ки ринку цього добилися одночасно, 

щоб люди це відчули на місцях».
 Подробиць та конкретних причин 
зниження цін на м’ясо Гройсман не 
взявся вказувати. Тому можна лише 
припустити, що опосередковано та-
кий прогноз пов’язаний саме з пере-
вірками АМКУ та скандалом, який 
розгорівся після з’ясування, куди 
пішла фінансова допомога держави, 
виділена на потреби АПК. ■

 Студентський квиток Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця, серія КВ, №09556043, виданий 01.09.13 на 
ім’я Мельниченко Ірини Олегівни, вважати недійсним.

 Студентський квиток Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця, серія КВ, №09558143, виданий 01.09.13 на 
ім’я Османова Бекіра Хайсеровича, вважати недійсним.

ПОЗА ЗАКОНОМ

Миють чисто, 
поводяться 
брудно
На Поліссі бурштинники-нелегали 
працювали і працюють
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Невдачею завершилася чергова спроба голови 
Рівненської ОДА Олексія Муляренка зашкодити 
нелегальному видобутку бурштину на території об-
ласті. Ще наприкінці вересня, відпочиваючи у Во-
лодимирецькому районі на території Рівненського 
природного заповідника біля Білого озера (унікаль-
не гліцеринове озеро і одна з головних рекреаційних 
зон регіону), він особисто зафіксував канави довжи-
ною від 400 до 600 метрів, пристосовані для забез-
печення водою мотопомп, якими вимивають бурш-
тин із ґрунту, а також свіжовимиті ями, які свідчи-
ли про те, що роботи тут тривають не один день. 
 «На місці можна було побачити свіжі сліди пе-
ребування людей — недопалене вогнище, залишки 
їжі та знищені дерева. Зі слів очевидців, у ніч iз 26 
на 27 серпня, а також до цього, там працювала гру-
па невідомих осіб із двома мотопомпами», — зазна-
чив Олексій Муляренко і на спеціальній нараді за 
участi правоохоронців, екологів та лісників дав до-
ручення керівництву заповідника та управлінню лі-
сового господарства до 1 вересня засипати виявлені 
траншеї.
 У відповідь бурштинники також застосували 
силу, перекривши дорогу до місць видобування со-
нячного каменю. Жителі сусіднього села Більсь-
ка Воля спробували перекрити дорогу техніці та 
поліції, а коли останні, застосувавши гумові кулі, 
звільнили дорогу, в лісі їх чекав другий «блокпост» 
із повалених дерев. Паралельно з цим нелегальні 
старателі перекрили поваленими деревами доро-
гу назад, і лісівники, представники поліції та опер-
штабу разом iз технікою опинилися у пастці. За роз-
блокування дороги бурштинники поставили вимо-
гу звільнити затриманих раніше «колег». 
 Жертвою нелегальних старателів стала і зні-
мальна група програми «Українські сенсації», яка 
приїхала на Рівненщину робити програму про неза-
конний бурштиновий промисел. При спробі зафік-
сувати на камеру процес вимивання сонячного ка-
меню біля села Грицьки Дубровицького району ма-
шину знімальної групи посеред білого дня оточили 
невідомі в камуфляжі та силою змусили знищити 
весь відзнятий матеріал, у тому числі й iз мобіль-
них телефонів. «Наш автомобіль оточують 8 машин 
(потім під’їжджали нові) і блокують проїзд. Агре-
сивні чоловіки (людей зо 20) у камуфляжах силою 
«дістають» нас із машини. Те, що ми журналісти 
— їм «по..., бо всі ми продажні і знімаємо не те, що 
треба». У водія забрали ключі. Запевнили, що ми 
звідси не виїдемо, якщо не видалимо все відео. Ви-
далили. Про папку в айфоні «нещодавно видалені» 
також не забули. Грамотні. Півгодини розмови про 
«понятія» — і ми вільні, але нас люб’язно супрово-
джували до безпечної відстані. Я думаю — пощасти-
ло, що не побили. Місцеві кажуть — пощастило, що 
живий», — описав ситуацію журналіст групи Тарас 
Середич.
 Поки що офіційного коментаря щодо цих інци-
дентів не було ні з боку керівництва Рівненської 
ОДА, ні з боку МВС. Водночас випадки силового пе-
решкоджання роботі правоохоронців i лісівників на 
Поліссі стають нормою. А нелегальний видобуток 
бурштину ведеться практично неприкрито і безпе-
рервно. Наприклад, улітку чергова «бригада» з пом-
пою працювала за 1,5 км від села Мочулищі. За 20 
метрів від них люди в ожиннику намагалися запас-
тися лісовою ягодою, переступаючи калюжі, зали-
шені тут, очевидно, напередодні. ■

■

ОГОЛОШЕННЯ■

КОПІЄЧКА

«Нам таблеток від жадібності»
Ціни на м’ясо обіцяють знизити, прошерстивши монополістів

■

ЖАХ!

Із презентації не повернулися
Рекламна кампанія автосалону закінчилася трагедією: 
загинуло троє пасажирів елітного авто

■

Невже подешевшає?❙

КРИМІНАЛ

Циганське нещастя
Зловмисниці розповсюджували наркотики

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 На відміну від наркозалежних Київщи-
ни, гострих відчуттів дещо в інший спосіб 
шукали підлітки у Харкові. Там патрульним 
поліцейським довелося самостійно зніма-
ти двох молодих людей (14 й 15 років) зi 
125-метрової телевежі. Юні екстремали, як 
горобці, просиділи на ній щонайменше 20 
хвилин.
 Поліцейські провели з підлітками та їх-
німи батьками виховні бесіди й повідоми-
ли про цю неординарну подію у відділ юве-
нальної превенції одного з Харківських від-
ділків поліції.

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 На засіданні Кабінету Мініс т-
рів у найближчу п’ятницю буде 
розглянуто проект державно-
го кошторису на наступний рік. 
Мінфін винесе свої пропозиції на 
розгляд колег-урядовців одразу 
ж після того, як документ про-
читають експерти з технічної 
місії МВФ. А надалі, треба ду-
мати, станеться те ж саме, що і 
щороку: після доволі скромного 
шарудіння витратними стаття-
ми під килимом Будинку уряду 
бюджет рватимуть на куски під 
куполом Верхнової Ради. Уже 
по-дорослому... І, можливо, все 
це дійство встигне завершитися 
до настання нового, 2018, року. 
 Випадки, коли країна почи-
нала жити, не маючи головно-
го фінансового документа, у на-
шій історії були. Скажімо, під 

час прем’єрства Юлії Тимошен-
ко. Для країни це стрес, адже у 
такому випадку чимало вит-
ратних статей залишаються не-
профінансованими. А тому, від-
повідно до Бюджетного кодек-
су, уряд має подавати Держав-
ний бюджет до 15 вересня. 
 Уряд Володимира Гройсма-
на цьогоріч закон виконав. Як 
і в 2016-му. Коли спершу подав 
на обговорення «вересневий» 
бюджет, а потім уже остаточ-
ний варіант, «зимовий». Який 
дуже суттєво відрізнявся від 
«осіннього». 
 Що саме запропонують 
міністрам і депутатам міністр 
фінансів Олександр Данилюк і 
його команда, у повному обсязі 
ми всі побачимо вже за кіль-
ка днів. Наразі ж маємо лише 
штрихи. Але деякі з них доволі 
красномовні. 

 Неприємний сюрприз — 
прогнозний курс долара на кі-
нець 2018 року. Він станови-
тиме 29,3 грн. Таким чином, 
можна прогнозувати, що зад-
ля порятунку дохідної частини 
держкошторису Нацбанк знову 
попросять валити гривню. До-
водячи її до курсу 30 за один зе-
лений...   
 Плюс 10 мільярдів гривень 
до цифри 2017 року піде на ме-
дицину. На ремонт доріг і, го-
ловне, на їх будівництво пла-
нують витратити 40 млрд. гри-
вень. Причому Володимир 
Гройсман вважає дороги де-
ржавним пріоритетом. «У мене 
немає такої цілі, щоб витратити 
кошти на ремонт доріг. У мене 
ціль одна — побудувати доро-
ги. І тут важливо, щоб була від-
повідна якість. Тому в доступі 
є 30 млрд. гривень. На наступ-

ний рік ми плануємо в рамках 
Дорожнього фонду, що видат-
ки будуть вже не 30, а 40 млрд. 
Більше того, це тільки те, що 
стосується державних кош-
тів», — зазначив Прем’єр, за-
уваживши, що на ці потреби ви-
користовуватимуть також кош-
ти з місцевих бюджетів. А отже, 
кінцева сума буде більшою. 
 На 20% збільшать фінансу-
вання освіти. При цьому, за сло-
вами Олександра Данилюка, на 
вчителів чекає підвищення за-
рплати на 25%. Найнижча став-
ка вчителя має становити 9600 
грн. 
 За словами віце-прем’єра 
Павла Розенка, збільшать фі-
нансування кіновиробництва 
за державний кошт. Цьогоріч-
ну цифру — 500 млн. гривень — 
хочуть суттєво збільшити. 
 Найсуттєвіше збільшать, 

звичайно ж, оборонний бюджет 
держави. Точних цифр наразі не 
відомо. Секретар РНБО Олек-
сандр Турчинов заявляв раніше, 
що у 2018 році він може станови-
ти 162,7 млрд. гривень. Дотри-
мується думки про необхідність 
дофінансування і міністр оборо-
ни Степан Полторак. «Нам пот-
рібно розгорнути оборонний про-
мисловий комплекс, щоби ми 
могли розробляти й отримувати 
нову сучасну зброю, нові зраз-
ки техніки», — сказав міністр. 
Цьогоріч на ці потреби виділили 
129 млрд. гривень. 
 Фінансовий потенціал для 
цих збільшень має забезпечи-
ти 3% зростання ВВП. Інфля-
ція становитиме 7%, що з ог-
ляду на сьогоднішню ситуацію 
виглядає як нічим не підтвер-
джений оптимізм. Дефіцит 
бюджету має становити 2,4% 
від ВВП. Ще одним джерелом 
надходжень до держкоштори-
су має стати митниця. За слова-
ми Володимира Гройсмана, за 
підсумками першого року пере-
вищення надходжень від робо-
ти цієї структури становитиме 
близько 50 млрд. гривень. «Це 
гроші, які раніше розходилися 
«по кишенях», — прокоменту-
вав Прем’єр.  ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

В Україні завершився дводенний робо-
чий візит місії Міжнародного валютного 
фонду. Майже одночасно з консультан-
тами Фонду до нашої держави завітав 
ще й перший заступник директора-роз-
порядника МВФ Девід Ліптон, який ще 
сьогодні перебуває у Києві. Тема роз-
мови — надання нам чергового траншу 
кредиту до кінця нинішнього року. І, 
можливо, навіть двох траншів.

Мінус земельна реформа
 Остання місія Фонду, до речі, вже тре-
тя упродовж вересня, — технічна. Кож-
на з них вивчала проекти найважливі-
ших державних документів, які впли-
ватимуть на рішення МВФ щодо креди-
тування України: проект Державного 
бюджету на 2018 рік, головні напрями 
і цифри пенсійної реформи тощо. 
 Раніше міністр фінансів Олександр 
Данилюк, анонсуючи приїзд технічних 
місій Фонду, заявив: кожна з них аналі-
зуватиме, де ми, тобто, Україна, перебу-
ваємо на даному етапі реформ. Земельної 
реформи, яка ще навесні була наріжним 
каменем і чи не головною вимогою наших 
інвесторів, МВФ уже не потребує. Про це 
також сказав міністр Данилюк. «МВФ 
виключив земельну реформу із перелі-
ку обов’язкових умов для надання тран-
шу», — повідомив чиновник, але при цьо-
му зауважив, що проведення цієї рефор-
ми таки необхідне. Не Фонду, а нам. «Її 
[реформу] вже давно треба було провести. 
Незважаючи, чи є вона у програмі МВФ, 
чи її там немає», — зауважив Данилюк. 
 Подібна поступливість Фонду доз-
воляє припустити, що Вашингтон гото-
вий надати нам черговий транш кредиту 
стенд-бай. За словами міністра Данилю-
ка, до кінця нинішнього року ми може-
мо отримати навіть два транші. Щоправ-
да, їх сума сьогодні є предметом обгово-
рення. 
 Зараз, як відомо, триває чотирирічна 
програма кредитування економіки Ук-
раїни на17,5 млрд. доларів, ухвалена у 
березні 2015 року. Загалом ми отримали 
з неї вже чотири транші на суму 8,7 млрд. 
доларів. Хоча мали би отримати значно 
більше. До кінця нинішнього року Украї-
на мала би отримати два транші на суму 
близько 3 млрд. доларів. «Національ-
ний банк максимально консервативний, 
— заявив міністр фінансів. — Я бачу, як 
можна отримати два транші, і наразі ми 
рухаємося у цьому напрямку». 

Ціна п’ятого траншу 
 Чи станеться саме так, сьогодні ска-
зати важко. Думки аналітиків із приво-
ду наших перспектив отримати фінансу-
вання, розділилися. «Третій транш, 

ймовірно, затримається до кінця 2017 
і початку 2018 року», — повідомила ін-
вестиційна компанія «Драгон Кепітал», 
яка слабо вірить у наші перспективи от-
римати фінансування. 
 Така перспектива, на думку аналіти-
ків «Драгон Кепіталу», спричинить за-
тримку фінансування інших міжнарод-
них організацій на суму близько одного 
мільярда доларів. 
 Зарубіжні аналітики, втім, став-
ляться до українських перспектив знач-

но оптимістичніше. Так, експерти бан-
ку «Морган Стенлі» переконані, що чет-
вертий транш на рахунок Національного 
банку України надійде вчасно. Станеть-
ся це, на їхню думку, після четвертого 
перегляду програми EFF. «Назагал ми 
вважаємо, що державна скерованість на 
реформи [в Україні] і на бажання спів-
працювати з Міжнародним валютним 
фондом залишиться, хоча і в 2018 році 
вона граничитиме з популізмом, — спро-
гнозували у «Морган Стенлі». — Ми очі-

куємо п’ятого траншу наприкінці 2017 
року». 
 Головними реформами, які вимага-
тиме від України штаб-квартира МВФ, 
залишатиметься пенсійна, приватиза-
ція державних підприємств, вжиття ан-
тикорупційних заходів та заплановане 
на 1 жовтня підвищення тарифів на газ. 
Влада України, як вважають експерти, 
готова йти на ці кроки. І першим кроком 
у бік МВФ може стати представлення но-
вого голови Національного банку, яке 
має відбутися вже до кінця вересня.
 Тим часом Україна повертає Міжна-
родному валютному фонду кредити, от-
римані раніше. Так, на початку минуло-
го місяця була погашена частину креди-
ту стенд-бай за 2014 рік. Назагал сума 
платежів у серпні-грудні нинішнього 
року становитиме близько одного міль-
ярда доларів. Що, на думку експертів, 
не являтиме загрози для наших міжна-
родних резервів. 
 Усього, як відомо, у нинішньому році 
Київ має повернути МВФ 1,3 млрд. до-
ларів. Наступного року ця сума зрос-
те до 2 млрд. доларів, а в 2019 — змен-
шиться до 1,5 млрд. доларів. Упродовж 
2020 і 2021 років ми будемо змушені за-
платити своїм кредиторам «скромні» 1,1 
млрд. доларів. ■

НАШІ ГРОШІ

Життя на позичене
Україна очікує двох траншів МВФ до кінця року, 
Фонд вимагає приватизації держпідприємств 
і пенсійну реформу, погоджуючись закрити очі 
на відсутність ринку землі

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Купуйте облігації України!
 Українська урядова делегація на чолі з міні-
стром фінансів України Олександром Данилю-
ком відбула на так зване «роуд-шоу»: низку зу-
стрічей із потенційними зарубіжними інвестора-
ми і аналітиками з випуску цінних паперів. «Зі 
мною сильна професійна команда», — напи-
сав міністр у своєму «Фейсбуці» про свого за-
ступника Юрія Буцу, заступника міністра еконо-
мічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, 
заступника голови Національного банку України 
Дмитра Сологуба тощо.
 Кілька днів тому урядовці провели зустріч у 
Лондоні, вчора — у Нью-Йорку, сьогодні висту-
пили у Бостоні. Після цього Україна випустить 
облігації зовнішньої державної позики у доларах 
США. А також запропонує викупити вже існуючі 
облігації із терміном погашення у 2019 та 2020 
роках. 
 Таким чином, відповідно до домовленостей 
із Міжнародним валютним фондом, Україна до 
кінця 2017 року має повернутися на ринок зов-
нішніх комерційних запозичень. Із випуском єв-
рооблігацій на один мільярд доларів. 
 За прогнозами експертів, Мінфін випустить 
цінні папери з термінами погашень від 10 до 15 
років із купоном 7,3-7,5% на суму близько 2,5 
млрд. доларів. При цьому обсяг грошових над-
ходжень після відмінусування затрат на викуп 
попередніх облігацій і становитиме оговорений 
мільярд доларів.  

■

ДО РЕЧІ

Гривня і віра у МВФ
 Позитивні сигнали від Міжнародного валютного фонду вплинули і на курс української гривні, який 
після нетривалого просідання знову почав відновлюватися. Станом на вчора Національний банк зміц-
нив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок i встановив його на рівні 26 гривень за долар. Си-
туація на валютному ринку тим часом продовжує заспокоюватися. «Спред, тобто, різниця між серед-
нім курсом продажу і середнім курсом купівлі валюти знизилася із 1,9% до 1,4%», — констатує стар-
ший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. 
 Утім, на його думку, укріплення гривні буде нетривалим. І вже найближчим часом карусель хит-
неться у протилежний бік. «На цьому тижні ми очікуємо продовження зростання курсу долара. 
Щоправда, темпи його зростання будуть уповільнюватися», — додав Іосуб. За прогнозами «Аль-
парі», до вихідних офіційний курс долара може становити 26,1-26,4 грн., а готівковий долар у банках 
буде котируватися на рівні 26,3-26,5 грн. 
 Коли цей номер готувався до друку, торги на Міжбанківській валютній біржі стартували із дола-
ром по 26,02 грн. 

■

МВФ скасував свою вимогу запровадити в Україні ринок землі: «чорні» і «сірі» оборудки 
можна продовжувати.

❙
❙

ПЛАНУВАННЯ 

Держбюджет-2018: спроба номер один
Уряд сподівається на 3% зростання ВВП, прибутки від митниці та низьку інфляцію. 
Дофінансують армію, медицину, освіту і кіно...

■
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«Репетицiя» Третьої свiтової йде 
на нашiй територiї четвертий рiк»
 ■ Юрію Анатолійовичу, днями прези-
дент РФ Володимир Путін зробив заяву 
про те, що не проти введення миротворчо-
го контингенту на Донбас, тільки за умови, 
що миротворці будуть перебувати на лінії 
розмежування, а згоду на їх залучення Ук-
раїна повинна отримувати у ватажків так 
званих Л/ДНР. У чому небезпека такої мо-
делі для України і що за гру веде Путін?
 — Гарне слово «гра». Тільки політики 
граються, а ті, хто захищає територіаль-
ну цілісність нашої держави, жертвують 
своїм життям і здоров’ям.
  Після Майдану ми отримали актив-
ні дії на сході України, не змогли закри-
ти державний кордон, дали можливість 
наситити незаконні збройні формуван-
ня технікою, озброєнням, підготовлени-
ми спецпідрозділами, організаційними 
структурами, які взяли на себе управлін-
ня цими територіями.
 Усі кинулися зараз обговорювати те, що 
сказав Путін. Звичайно, це важливо, адже 
за кожним його словом слідують якісь дії, 
найчастіше агресивні стосовно України. 
Він усе робить в цілісному контексті: ви-
роблена стратегія захоплення контролю 
над ключовими регіонами та територіями. 
Росія активно реалізує цю концепцію впро-
довж останніх 10 років. Путін — стратегіч-
ний гравець. А чи є Україна гравцем або 
вона — просто поле, на якому розігруєть-
ся якась партія? Яку державну стратегію 
розробила Україна? Який довгостроковий 
(або хоча б середньостроковий) комплекс-
ний план запропонувало керівництво Ук-
раїни впродовж трьох років? Росія, США 
і наші західні партнери у нас на території 
розігрують свої сценарії, а ми їм підіграє-
мо. А де наше державне бачення, яке доз-
волить реінтегрувати окуповані території 
і повернути Крим? На жаль, немає ні стра-
тегії, ні плану. Відсутні оброблені, осмис-
лені та пред’явлені суспільству ключові на-
прямки розвитку країни в цілому та про-
тидії існуючим загрозам зокрема. А коли 
немає стратегії, гравець грає в чужу гру, 
виконуючи чужу волю, досягаючи чужих 
цілей. Хоч як це прикро, але в цьому пась-
янсі наші близькі й далекі сусіди намага-
ються відвести Україні роль безсловесного 
ресурсу, що виконує чужу волю.
 Те, що сказав Путін про миротворців, 
які, на його думку, повинні стати тільки 
на лінії зіткнення, — черговий хід у гео-
політичній грі, який не принесе жодних 
позитивних результатів нашій країні. Ми 
тільки заморозимо, «законсервуємо» кон-
флікт. Але на нашій території залишить-
ся осередок агресії, контрольований пів-
нічним сусідом. Запропоновані Путіним 
умови закріплюють на невизначений тер-
мін на східній частині України (на нашій 
території!) зону хаосу й беззаконня. У ць-
ому випадку «блакитні каски» стають 
«хлопчиками для биття», а на Україну 
будуть покладені додаткові зобов’язання 
і відповідальність перед ООН, де РФ має 
серйозні позиції.
 На мій погляд, якщо говорити про ми-
ротворців і взагалі про комплексний під-
хід, необхідно вводити міжнародні тимча-
сові адміністрації, які б узяли під контроль 
усю непідконтрольну територію Донецької 
і Луганської областей. Також ввести на всю 
територію ОРДЛО потужний міжнарод-
ний контингент, який би взяв під контроль 
і державний кордон між Україною і РФ, і 
лінію розмежування, і кожен населений 
пункт. Такий підхід дозволив би в корот-
кий термін почати процес відновлення інф-
раструктури, вирішити соціальні та еколо-
гічні питання, провести повну демілітари-
зацію регіону. Одночасно потрібно почати 
розслідування всіх злочинів, які були вчи-
нені на цих територіях, щоб дати правову 
оцінку діям конкретних осіб, винних у зло-
чинах проти людяності і проти нашої краї-
ни. Розслідування злочинів має вестися 

міжнародними трибуналами, щоб не було 
сумнівів у правомірності ухвалених рішень 
і винесених вироків. У міжнародної спіль-
ноти є багатий досвід організації роботи та-
ких інституцій, зокрема в Європі. Достат-
ньо пригадати події в Югославії і цілий па-
кет вироків міжнародних трибуналів пред-
ставникам усіх сторін конфлікту.
 ■ Політики зараз активно обговорю-
ють проект закону про реінтеграцію Дон-
басу, який восени має бути зареєстрова-
ний в Раді. Незважаючи на те, що текс-
ту законопроекту ще немає, дві ключовi 
тези озвучують усі, хто причетний до його 
розробки. Ці тези — Росія офіційно виз-
нається агресором, а ОРДЛО визнаються 
офіційно окупованими територіями. Що 
принципово це змінить?
 — А чому ми тільки зараз, у 2017 році, 
говоримо про це? Хіба в нас не було доказів, 

що на нашій території перебувають регу-
лярні частини ЗС РФ? Звичайно, були! І 
вони брали активну участь у бойових діях. 
Не просто незаконні зброй ні формування, 
а збройні сили Росії, регулярні частини! 
Оперативно, не затягуючи час, ще в 2014 
році потрібно було визначити, що у нас є 
агресія. Таке рішення стало би потужним 
легітимним сигналом для всього світу. На-
пад у центрі Європи однієї держави на іншу 
в XXI столітті — це загроза всій світовій 
спільноті, виклик міжнародним інститу-
ціям, підрив авторитету та стійкості між-
народних договорів і угод. Врешті-решт це 
— загроза сповзання світу в повномасштаб-
не військове зіткнення. «Репетиція» Тре-
тьої світової війни йде на нашій території 
четвертий рік!
 І тільки зараз, після тисяч жертв, після 
зруйнованої інфраструктури і знекровле-
ної економіки, наші політики спромоглися 
розглянути питання на законодавчому рів-
ні. Звичайно, краще пізно, ніж ніколи. Але 
навіть це запізніле рішення ухвалюється 
за відсутності стратегії та перспективного 
планування. Чи може Україна дозволити 
собі розплачуватися за нерішучість керів-

ників такою дорогою ціною?
 ■ Чому тягли три роки?
 — Я не бачу зараз тих еліт, які готові 
були б взяти на себе відповідальність за 
майбутнє країни. Затягування — неготов-
ність нести цю ношу. Неготовність самої 
системи до такого виклику. Більше  того, 
саботаж розробки і затвердження планів 
на 5-20 років — це спосіб уникнути від-
повідальності, можливість утриматися 
біля «бюджетного корита» з усіма витіка-
ючими наслідками.

«Не варто звертати увагу на пропаганду 
— потрiбно будувати майбутнє»
 ■ Як вважаєте, чи потрібно відгороди-
тися стіною від Росії? Я маю на увазі про-
ект «Стіна» Арсенія Яценюка.
 — Ми хочемо побудувати нову Велику 
Китайську стіну? Від чого може врятува-
ти жалюгідний паркан iз рабиці з подеку-
ди встановленими системами спостережен-
ня? Навіть Велика Китайська стіна не мала 
значного військового впливу.
 Україна розташована на перетині трь-
ох світів: європейського, євразійського 
та азіатського. Ми перебуваємо на пере-

тині культурних, релігійних, ментальних 
світів. Як тепер організувати і об’єднати 
націю, щоб унікальне географічне поло-
ження працювало на нас, а не розривало 
країну? Щоб не виникало нових Л/ДНР в 
інших областях? А такі передумови в нас 
є: Закарпатська область, Чернівецька об-
ласть, Одеська. Виклики, ризики і пробле-
ми в усіх прикордонних регіонах — сис-
темні. Як їх вирішити? Як їх попередити?
 ■ Точно не стіною?
 — Звичайно. Давайте поставимо біля 
Польщі стіну. Вони ж кричать нам, що 
ми ніколи не вступимо до ЄС, тому що у 
нас був Степан Бандера. Давайте постави-
мо на кордоні з Угорщиною. Ну який пар-
кан може когось зупинити? Навіть якщо 
біля вашого будинку стоїть паркан, то лю-
дина, яка щось хоче у вас вкрасти, його пе-
релізе або зробить підкоп.
 Потрібно говорити про створення ком-
плексної системи, яка б захищала держав-
ний кордон, особливо в період, коли на 
нашій території йдуть військові дії, — це 
інша справа. А якщо ми поставимо колю-
чий дріт, ну, хвилин на 10 агресор буде за-
триманий, а потім піде далі. Ми даремно 
витрачаємо гроші платників податків, не 
вирішуючи ключову проблему.
 ■ А що стосується іншого проекту — 
Центру оперативного управління ВМС, 
який реалізується в Очакові спільно зі 
США. Що це за об’єкт? Він сприятиме 
підвищенню безпеки країни?
 — Для ВМС це важливий об’єкт. Ми 
втратили пункт управління в Севастополі. 
Там ми мали можливість управляти на-
земною, повітряною і морською військо-
вою компонентою. Тепер ВМС перебазува-

«Для захисту країни нам потрібні всі види і форми забезпечення», — 
зазначив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ.
Фото з сайта apostrophe.ua.
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ПРЯМА МОВА■

Чому Україна має 
за нерiшучiсть

Екс-заступник начальника 
Генштабу Збройних сил 

України генерал-лейтенант 
Юрій Думанський — про 

миротворців, війну 
і мінські переговори

На думку Юрія Думанського, заяви Путіна про миротворців — черговий хід у геополітичній грі,
який не принесе ніяких позитивних результатів Україні.
Фото UN Photo.

❙
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Артур ГОР
(«Апостроф»)

Новий політичний сезон в Україні обіцяє бути яскравим і насиченим. У Верховній 
Раді нарешті визначаться зі статусом окупованих територій на сході, в ООН можуть 
запустити процес введення миротворців на Донбас, а Росія знову зібралася бряз-
кати зброєю на кордонах з Україною. Ці теми «Апостроф» обговорив з генерал-
лейтенантом, екс-заступником начальника Генштабу Зброй них сил України Юрієм 
Думанським, який був безпосереднім свідком початку російської агресії.
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лися, і потрібно створювати нову систему 
управління. Це дуже дорогий проект, але 
США готові нам допомогти, тому — чому б 
і ні? Потрібно використовувати цей шанс, 
ресурси і передові технології Америки.
 ■ А той факт, що в російських ЗМІ цей 
центр називають «базою НАТО», не стане 
приводом для агресії Росії проти України 
ще й на морі?
 — Ну яка може бути база НАТО, якщо 
ми не входимо ні в які союзи? Це по-пер-
ше. А по-друге, Росія вже бере участь в 
агресії проти України — цей ризик, на 
жаль, став реальністю — його боятися вже 
не потрібно.
 ■ Ми це розуміємо, але ж російській 
пропаганді це неважливо.
 — Це робиться просто для нагнітання 
ситуації. У нас немає жодного докумен-
та, який би дозволяв мати натовську базу 
на території України. Не варто звертати 
увагу на будь-яку пропаганду, не потріб-
но озиратися — потрібно будувати май-
бутнє. А Центр оперативного управління 
ВМС — один з елементів системи націо-
нальної безпеки. Безпека країни варта 
того, щоб у неї вкладали  кошти, інтелект, 
час і сили.

«Патронний завод нам потрiбен!»
 ■ Наближаються спільні російсько-бі-
лоруські навчання «Захід-2017». Ви ба-
чите в них загрозу для безпеки України? 
Адже прогнозують напад iз боку Біло-
русі.
 — Це один iз варіантів, правда, я ду-
маю, що такий варіант малоймовірний 
тому, що РФ за цей час відчула на собі ве-
ликий тиск iз боку міжнародної спіль-
ноти. Але Генштаб, Міноборони та інші 
структури, які займаються питаннями 
зовнішньої розвідки, повинні оператив-
но формувати під такі загрози відповідні 
сили і засоби. Враховуючи низьку ймовір-
ність військового нападу з боку Білорусі, 
такий сценарій у будь-якому разі потрібно 
використовувати для відпрацювання дій 
ЗСУ, коригування планів і дій системи уп-
равління. Вважаю, що було б правильним 
відпрацювати протидію на чернігівсько-
му напрямку, кримському та східному. 
Рівень готовності військ і командування 
повинен бути найвищим.

 ■ Якщо згадати анексію Криму. Зараз 
багато говорять про те, що півострів зда-
ли без єдиного пострілу. Серед наших вій-
ськових були зрадники?
 — Напевно, були, і ми бачимо, що бага-
то з них залишилися в Криму. У той час ми 
не ухвалили відповідного рішення. Я гово-
рю не стільки про дії військових, скільки 
про вчинки політиків. Політичними еліта-
ми було обрано інший курс. Чому Верхов-
на Рада, Кабмін, виконуючий обов’язки 
Президента на той момент на превентив-
ному рівні не почали врегулювання ситу-
ації? Потрібно було притиснути збройною 
компонентою? Для цього є спецпідрозді-
ли, МВС. Потрібно було сильніше натисну-

ти? Введіть правовий режим воєнного ста-
ну, залучайте ЗСУ. Але треба ж було дія-
ти оперативно, швидко, жорстко, а для 
цього додатково необхідно було евакую-
вати сім’ї військовослужбовців. Ввести 
в дію заздалегідь розроблені плани (і такі 
плани й алгоритми були!), тобто провести 
низку заходів, які мали б виконати вищі 
державні чиновники. Тоді б військово-
службовці, отримавши накази і розпо-
рядження, почали активні військові дії. 
І це потрібно було робити.
 Крім того, не все населення Криму 
підтримувало Росію. Так, там проросій-
ське населення, але у нас були, напри-
клад, кримські татари, які готові були ак-
тивно діяти спільно. Там живе багато ук-
раїнців, і ми всі роки незалежності нама-
галися створити українське суспіль ство на 
цій території. Принаймні про це багато го-
ворилося в ЗМІ.
 Військовослужбовці чи не єдині з усіх 
структур, які реально відповідають за на-
ціональну безпеку держави, проявили себе 

і встали на захист територіальної ціліс-
ності. Хоча у суспільства виникає бага-
то запитань до підготовленості армії. Ка-
жуть, що хтось на когось працював, зни-
щували техніку, озброєння, довели ар-
мію... Не військові це робили. Ці питання 
потрібно ставити політикам і чиновникам 
вищого рівня. Через їхнi рішення ЗСУ пос-
тійно перебували на «голодному бюджет-
ному пайку», якого ледве вистачало на 
виплати зарплати і часткове підтриман-
ня техніки в стані готовності. Рівень фі-
нансування військових упродовж остан-
ніх 20 років був настільки мізерний, що 
ні про який розвиток ЗСУ не було й мови.
 ■ Українські силовики попереджа-

ють, що РФ буде продовжувати активно 
розгойдувати ситуацію на вільній ча стині 
України. З якого боку Путін може «підпа-
лити» нашу країну? Це питання економіч-
ні, релігійні, суперечки про те, як святку-
вати 9 травня?
 — Усе залежить від ресурсів, які бу-
дуть вкладені. Чи може це зробити РФ? 
Напевно, може, якщо буде необхідно. 
Чи знайдуться ті, хто підтримає? Знай-
дуться, адже суспільство розколоте. Але 
тут питання в тому, яке суспільство, яку 
країну ми будуємо. Якщо ми говоримо 
про корабель, який пливе впевнено, нап-
риклад, авіаносець, спробуй його розгой-
дати. А якщо ми говоримо про човник, 
який бовтається між хвиль і пливе туди, 
куди несе стихія, то він потоне. Основний 
запобіжник від цього — свідомість грома-
дян і зростання нашої економіки.
 ■ Чи вдасться Україні обміняти по-
лоненого росіянина Віктора Агєєва на 
когось із наших громадян, які сидять у 
російських тюрмах?

 — Два президенти вирішать. Можли-
во, під якусь дату це і станеться. Обмін по-
лоненими став уже піаром. У 2014 році я 
обмінював 12 російських десантників на 
наших 560 полонених, які перебували в 
Ростові-на-Дону. Це був не просто обмін. 
Мною і послом РФ був підписаний прото-
кол, згідно з яким ми обмінюємо полоне-
них за формулою «всіх на всіх». Цей про-
токол діє. Він дає можливість і сьогодні, і 
завтра використовувати його для процесу 
обміну.
 ■ Документ діє досі?
 — Звичайно. Адже там не вказаний 
термін дії. І на його основі ми робили ще 
багато обмінів. Практично щотижня на 
той період ми обмінювали від 60 до 100 
осіб. На основі цього протоколу ми змог-
ли зайти в Іловайськ під егідою Червоно-
го Хреста і забрати загиблих, поранених і 
полонених. Я не знаю, чому зараз не пра-
цює цей документ.
 ■ Суто військове питання: чи потрібен 
Україні власний патронний завод взамін 
того, що залишився в окупованому Лу-
ганську? Наприклад, голова парламент-
ського Комітету з питань нацбезпеки і обо-
рони Сергій Пашинський каже, що необ-
хідності в такому виробництві немає.
 — Нам, у принципі, необхідно перегля-
дати всю систему оборонно-промислового 
комплексу. Наразі він не працює. Ми не 
маємо нової техніки власного виробництва 
за винятком декількох моделей бронетех-
ніки. Тому говорити про те, що нам не пот-
рібен патронний завод... Потрібен! Для за-
хисту країни нам потрібні всі види і форми 
забезпечення. Багато країн, навпаки, пе-
резапускають свою економіку за допомо-
гою високих технологій виробництва оз-
броєння і техніки. Наприклад, Росія за ра-
хунок переозброєння своїх збройних сил на 
основі нових технологій запустила безліч 
відповідних процесів в економіці. А ми го-
воримо, що нам нічого не потрібно...
 ■ З обранням Еммануеля Макрона пре-
зидентом Франції з’явилася надія, що 
мінський процес пожвавиться і перего-
вори лідерів «нормандської четвірки» 
вийдуть на новий рівень. Як вважаєте, 
Мінські угоди можливо врятувати? І чи 
потрібно це робити?
 — Мінські угоди — це інструмент і май-
данчик, через який можливо налагодити 
якісь мирні процеси. Але, не виконавши 
«Мінськ-1», ми не повинні були заходи-
ти в «Мінськ-2». «Мінськ-1» обумовлював 
специфічні військові питання: лінію роз-
межування, буферну зону, відведення важ-
кого озброєння, контроль на державному 
кордоні. Але, не виконавши цих питань, 
ми підписали «Мінськ-2», де накладалися 
вже політичні питання виборів і всього ін-
шого. Тепер всі визнають, що ми в глухому 
куті. На мій погляд, необхідно повернути-
ся до «будапештського формату», де є ті га-
ранти, які підписали цей меморандум. Че-
рез нього можна запустити процес в ООН 
та подання відповідної резолюції ООН, щоб 
на Радбезі отримати підтримку для введен-
ня миротворців, міжнародних адміністра-
цій, — і це буде темою окремого інтерв’ю. 
Крім того, забезпечити економічну під-
тримку для відновлення Донбасу. Не має ж 
тільки Україна брати на себе цей вантаж, а 
є ті гаранти, які допустили таку ситуацію. 
Але це має бути ініціатива України.
 ■ Але для Путіна Будапештський ме-
морандум — не указ. Він же говорив, що 
підписував його з іншою Україною, а 
після подій на Майдані з’явилася ніби-
то інша держава.
 — Будь-який політик грає, намагаю-
чись досягти своїх цілей. Путін не виня-
ток. Акцент, на мій погляд, потрібно ста-
вити на іншому — чому на міжнародному 
рівні голос України звучить не дуже пе-
реконливо? Чому наші ініціативи міцно 
пов’язані з «настійними побажаннями» 
зовнішніх гравців?
 Нам потрібна наша, українська, страте-
гія виходу з військового конфлікту. Потріб-
ні наші, українські, ініціативи щодо прове-
дення переговорів, включення в цей процес 
нових впливових учасників, активація єв-
ропейської громадськості, залучення між-
народних інституцій та організацій, про-
ведення форумів і закритих зустрічей. Пе-
реговорний процес буде продовжуватися. 
Європа не зацікавлена у продовженні вій-
ни. Нам треба мати свою чітку позицію на 
таких переговорах і впливових союзників. 
Україна має стати територією безпеки! ■

США почали будівництво в Очакові Центру оперативного управління ВМС України.
Фото з сайта flickr.com/cne-cna-c6f.

❙
❙

розплачуватись 
керiвникiв?

«Я не бачу зараз тих еліт, які готові були б взяти на себе 
відповідальність за майбутнє країни. Затягування — неготовність 
нести цю ношу. Неготовність самої системи до такого виклику. 
Більше  того, саботаж розробки і затвердження планів на 5-20 років 
— це спосіб уникнути відповідальності, можливість утриматися біля 
«бюджетного корита» з усіма витікаючими наслідками.»
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«Обговорення з Захарченком та Плотницьким можливості введення 
миротворців ООН на «їхню» територію — крок до легітимізації «народних 
республік». І, можливо, саме заради цього кроку Путін і заговорив про 
миротворців».

Віталій Портніков
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Ця тема вже не нова. Майже два роки 
тому новий постійний представник Ук-
раїни при ООН Володимир Єльченко за-
явив про намір запросити на окуповану 
частину Донбасу делегатів ООН, а відтак 
— приступити до залучення миротвор-
ців Організації для згортання конфлікту. 
Сказане Єльченком корелювало з ідеєю 
Президента Петра Порошенка спертися 
на допомогу миротворчих сил Євросо-
юзу. Цю потребу Порошенко озвучив 
30 грудня 2015 року під час розмови з 
«нормандською четвіркою». І ось ми-
нулого тижня, зачитуючи щорічне звер-
нення до парламенту, Президент знову 
порушив цю тему. 

Що сказав Порошенко...
 Уже невдовзі глава держави виру-
шить до Нью-Йорка, на Генасамблею 
ООН, де з міжнародними партнерами об-
говорить параметри миротворчої місії на 
Донбасі. Сам же Порошенко вважає в ць-
ому контексті базовими наступні речі:
 «По-перше, ми виступаємо за розгор-
тання повноцінної миротворчої місії ООН 
на всьому Донбасі. Вона повинна мати на 
меті не консервацію російської окупації, 
не легалізацію російської присутності, а 
забезпечення тривалого миру в окремих 
районах Донецької і Луганської облас-
тей України та повне відновлення тери-
торіальної цілісності нашої держави.
 По-друге, майбутня місія ООН повин-
на бути розміщена на всій окупованій час-
тині території, включаючи ділянку ук-
раїнсько-російського кордону.
 По-третє, згадана місія повинна від-
повідати керівним принципам здійснен-
ня міжнародних принципів ООН, що ап-
ріорі виключає участь в ній представни-
ків країни-агресора чи сторін конфлікту.
 По-четверте, ніякого узгодження з 
російськими бойовиками параметрів май-
бутньої участі місії ООН бути не може.
 По-п’яте, робота над згаданою ініціати-
вою жодним чином не є підставою для ска-
сування існуючих міжнародних санкцій 
проти Російської Федерації. Вони мають 
залишатися чинними до повного віднов-
лення суверенітету, територіальної ціліс-
ності і незалежності нашої держави через 
виконання Мінських домовленостей».
 Порошенко також зауважив, що домо-
витися про параметри миротворчої місії 
буде надзвичайно складно, але він розра-
ховує на допомогу міжнародних партнерів 
— Франції, Німеччини та США, і це спри-
ятиме тому, що «ми обов’язково встанови-
мо мир, обов’язково повернемо окуповані 
території, повернемо суверенітет». Пре-
зидент додав, що для нас актуальний саме 
політико-дипломатичний шлях вирішен-
ня проблеми, бо на окупованих територіях 
залишається мирне населення, а ми не бу-
демо робити «другу Чечню».

... І чому план Президента виглядає 
нереалістичним
 Проте є одне значне «але». Миротвор-
чий контингент ООН має свій чітко про-
писаний функціонал. Війська ООН при-
водять у дію тоді, коли війна між двома 
країнами вже де-факто завершена, вона 
ще тліє, але вже не горить і потребує того 
«пожежника», котрий ліквідує останні 
місця займання. Миротворці Організації 
Об’єднаних Націй з’являються тоді, коли 
вже підписана мирна угода; вони, по суті, 
виступають гарантами її дотримання. І 
тими рефері, котрі розводять по кутках 
останні «гарячі голови».
 У середині 1990-х ООН зробила спро-
бу відійти від заявленої концепції: впер-

ше в історії Організації миротворчі війсь-
ка відправилися туди, де, по-перше, не був 
завершений збройний конфлікт, а по-дру-
ге, не була отримана згода сторін на при-
сутність місії ООН. Досвід виявився пла-
чевним, і операції у Руанді (1994 рік) та у 
Боснії (1995-й) завершилися повним про-
валом, а також масовою різнею, якій ми-
ротворці ООН не зуміли запобігти. Утім, 
проблема навіть не у тому, що дії останніх 
були неефективними. Проблема у повній 

юридичній невизначеності подій на час-
тині території Донбасу.
 Зайве нагадувати, що офіційно Украї-
на провадить там антитерористичну опе-
рацію. АТО — внутрішня справа країни, 
яку спіткало нашестя терористів,тож для 
розв’язання цієї проблеми війська ООН 
не кличуть. Не рятує ситуацію і те, що 
всім зрозуміло, хто саме є причиною вій-
ни на Донбасі. Участь у ній Росії є навіть 
не секретом Полішинеля, а відомою всім іс-
тиною, але істиною, цнотливо винесеною 
за дужки.
 Україна підтримує дипломатичні сто-
сунки з Росією, російські товари на поли-
цях наших крамниць хоч і супроводжу-
ються відповідними позначками, але все 
одно продовжують там перебувати. На пе-
реговорах у Мінську Росія буцімто виконує 
місію медіатора, тоді як основними опонен-
тами Української держави виступають пос-
ланці угруповань «ДНР» та «ЛНР». Отож, 
чи не з ними, бува, воює Україна?
 Ми знаємо, що вони — лише маріонет-
ки Кремля. І Кремль знає, що ми це знає-
мо. І Європа, і Америка, і весь цивілізова-
ний світ знає це також. Але формально у 
нас немає ані війни, ані суперника. Від-
так підписувати мирну угоду, яка передує 
припиненню вогню і запрошенню «блакит-
них касок» ООН, ні з ким. І це перша й ос-
новна причина, через яку Україна не може 
офіційно залучити сили ООН. Не забувай-
мо і про право вето Росії, тим паче, що пре-
цеденти застосування такого права у стінах 
ООН мали місце зовсім нещодавно. 
 Але уявимо, що Україна зуміла б 
обґрунтувати свій запит на миротворчу 

місію, а Росія проґавила б момент, коли на 
подібне рішення можна накласти вето. Чи 
відправилися б у цьому випадку сили ООН 
чи Євросоюзу в Україну? Ні.
 На сході України з тією чи іншою інтен-
сивністю триває справжня війна. А миро-
творчі сили ООН не беруть участі у війнах. 
В ідеалі вони взагалі не мають застосовува-
ти зброю; для того, щоб відкрити вогонь, їм 
потрібні більш ніж поважні причини. На-
приклад, коли у 2011-му в Кот-д’Івуарі дії 

бойовиків загрожували життю мирних 
мешканців, головнокомандувач місії 
особисто віддав наказ відкрити вогонь на 
ураження. Але такі випадки є, радше, ви-
нятком, аніж правилом.
 На Донбасі ж стріляють щодня. Ми 
знаємо це зі зведень військових, які, на 
превеликий жаль, стали вже буденністю. 
І якщо під обстріл потрапить місія ООН, 
це означатиме, що мав місце прояв аг-
ресії проти країн-членів ООН і що «пост-
раждалі» держави можуть утворити ко-
аліцію для проведення більш рішучої та 
жорсткої операції зі знищення терори-
стичних угруповань. Так, як це було, 
приміром, в Афганістані та в Іраку.
 Але Росія не Ірак, і Плотницький із 
Захарченком не ватажки «Ісламської де-
ржави». По них і по бурятських танкіс-
тах неможливий локальний удар. Краї-
ни-члени ООН не стануть ув’язуватися у 
війну з Росією. І не пошлють своїх бійців 
брати участь у прямому зіткненні з Путі-
ним. Принаймні, саме так це виглядає на 
сьогодні. 

Гра Москви
 Цікаво, що спочатку в Москві поста-
вилися до ідеї миротворчого континген-
ту на Донбасі вкрай негативно. Невдово-
лення такою перспективою демонстрував 
і покійний нині делегат Росії при ООН Ві-
талій Чуркін, і маріонеткові угруповання 
«ДНР»/«ЛНР», в особі, зокрема, так зва-
ного «прем’єра» «ДНР» Дениса Пушиліна. 
Пушилінсько-чуркінські контраргумен-
ти полягали у тому, що миротворчі місії не 
вписані в тіло Мінських угод, а відтак су-

перечать їхньому духу та букві. На цих по-
зиціях бойовики стояли ще рік тому. 
 Але наразі дещо змінилося. 5 вересня 
президент РФ Владімір Путін заявив, що 
миротворці ООН на Донбасі можуть бути 
корисними «для вирішення збройно-
го конфлікту», але вони мають бути при-
сутні лише на лінії розмежування сторін. 
Путін також наголосив, що це питання «не 
може бути вирішене без прямого контак-
ту з представниками терористів «ДНР» та 
«ЛНР». Він додав, що доручив російсько-
му МЗС внести проект резолюції щодо ми-
ротворців на Донбасі на розгляд Ради Без-
пеки ООН.
 «Заява російського президента Володи-
мира Путіна не була спонтанною, вона до-
водить, що Москва ретельно підготувала-
ся до чергової пропагандистської кампанії, 
покликаної показати її зацікавленість у 
врегулюванні ситуації», — коментує ска-
зане Путіним журналіст і політолог Ві-
талій Портников. 
 «Але я не став би покладати надії на 
зміну в підході Путіна до подій на Донбасі 
й підтримувати його ініціативу, як це вже 
встиг зробити міністр закордонних справ 
ФРН Зігмар Габріель. Уважний аналіз за-
яви Путіна свідчить, що російський пре-
зидент зацікавлений не в тому, щоб миро-
творці ООН з’явилися в зоні конфлікту, а 
в тому, щоб українські пропозиції про вве-
дення миротворців не стали важливою те-
мою міжнародної дискусії (...).
 Путін хоче, щоб миротворці з’явилися 
виключно на лінії розмежування з оку-
пованими територіями. Простіше кажу-
чи — це перенесення російського кордо-
ну. Сенс миротворців саме в тому, що вони 
зможуть контролювати ту ділянку кордо-
ну між Росією і Україною, яка зараз пере-
буває під контролем Москви.
 Це і є початок перехідного періоду для 
повернення контролю України. Але про-
позиції Путіна навіть не мають на увазі по-
чатку такого періоду. Він хоче забезпечити 
собі свободу рук на Донбасі — і при цьому 
заручитися рішенням Ради Безпеки ООН.
 І, нарешті, найважливіше — те, про що 
Путін сказав наприкінці. Це те, що введен-
ня миротворчого контингенту ООН мож-
ливе тільки за умов прямого контакту із 
керівництвом «народних республік». Це 
те, що російський правитель намагаєть-
ся нав’язати Україні буквально з перших 
днів війни на Донбасі — визнати, що росій-
ські маріонетки, яких зробили керівни-
ками «народних республік» в Донецьку і 
Луганську, дійсно представляють когось, 
крім окупантів», — пише Портніков.

P.S.
 А тим часом американські партнери 
підтримали Україну і заявили, що хочуть, 
аби миротворці були присутні на всій те-
риторії, підконтрольній бойовикам, а не 
тільки уздовж лінії зіткнення. Про це 
повідомляє The Washington Post.
 У Держдепартаменті США зазначи-
ли, що сили ООН «варто вивчати», а та-
кож додали, що така сила може захисти-
ти українців і допомогти відновити су-
веренітет України. «Будь-яка така сила 
повинна мати широкий мандат на мир і 
безпеку на всій окупованій території в Ук-
раїні», — заявила прес-секретар Держде-
партаменту Хізер Наурт.
 І поки таке «вивчення» тривати-
ме, зауважимо, що принаймні ознайом-
ча поїздка делегації ООН у прифронтову 
зону не є неможливою. Чим більше міжна-
родних агентів сформує об’єктивну кар-
тину того, що відбувається на нині оку-
пованій частині Донбасу, тим буде кра-
ще. До того ж, запрошення представників 
ООН сприятиме тому, аби вкотре акту-
алізувати питання про позбавлення Росії 
права вето. Діалог на цю тему можна про-
довжити і в польових умовах.
 Політика — це мистецтво можливо-
го і неможливого теж. Подекуди між цими 
поняттями існує досить умовний кордон. 
Декларації про намір мають право на існу-
вання, якщо їх озвучення служить благу 
України. А залучення третьої сторони в 
конфлікт між іншими двома — ідея слуш-
на сама по собі. Навіть якщо її втілення 
наразі не виглядає здійсненним. ■

ВІЙНА

«Блакитні каски» на Донбасі
Президент України назвав п’ять умов, за яких можливе запрошення миротворчого 
контингенту ООН

■

Путін хоче, щоб миротворці з’явилися виключно на лінії 
розмежування з окупованими територіями. Простіше кажучи — це 
перенесення російського кордону. Сенс миротворців саме в тому, 
що вони зможуть контролювати ту ділянку кордону між Росією і 
Україною, яка зараз перебуває під контролем Москви.

Чи буде миротворчий контингент на Донбасі?❙
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Меркель підтримала Путіна 
 Канцлер Німеччини Ангела Меркель мала 
11 вересня телефонну розмову з президентом 
Росії Володимиром Путіним, під час якої вони, 
зокрема, обговорили питання можливого роз-
міщення на Донбасі миротворчої місії ООН. Як 
повідомляє «Німецька хвиля», під час розмо-
ви Меркель загалом привітала ініціативу Росії 
щодо розгортання миротворців на сході Украї-
ни, проте зазначила, що запропонований Мос-
квою формат необхідно змінити. Зокрема, не 
обмежувати місію ООН лише районами на лінії 
зіткнення. Також миротворці ООН повинні за-
хищати спостерігачів ОБСЄ на всій території 
діяльності Спеціальної моніторингової місії ор-
ганізації в Україні.
 Водночас російський політолог Андрій 
Піонтковський вважає, що Кремль таким чином 
розраховує на зняття найжорсткіших санкцій, 
але в дійсності хоче залишити за собою вплив 
на ОРДЛО. Як повідомив він в інтерв’ю «Апост-
рофу», «Москва починає торгуватися — йти з 
Донбасу повністю вони не хочуть, але ніби роб-
лять крок назустріч Порошенку, назустріч За-
ходу. Миротворці — але на наших умовах. Є 
певна підступність. Чим привабливий цей план 
— якщо буде дійсно припинення вогню, а це 
цілком залежить від Москви, тому що весь час 
перестрілки ініціюють iз тієї сторони, то пере-
стануть гинути люди. Але підтекстом цього пла-
ну є анексія територій, відмова від таких пунктів 
Мінських угод, як виведення російських військ 
або передача кордону під контроль України». 

Вибори в Норвегії: правляча 
коаліція залишається 
 Правляча коаліція Норвегії залишиться 
при владі ще на чотири роки. Такі результати 
парламентських виборів, які відбулися у по-
неділок. Як повідомляє The Local, за резуль-
татами підрахунку 95% голосів, Консервативна 
партія на чолі з чинним прем’єром Ерною Сол-
берг набрала 25,1% голосів виборців, а її ко-
аліційний партнер партія «Прогрес» — 15,3%. 
Разом вони отримують 89 із 169 місць у пар-
ламенті. Опозиційна Лейбористська партія на-
брала 27,4% голосів та отримає 80 місць.

Від Нємцова й таблички не 
лишилося 
 У Москві з будинку, де жив убитий опо-
зиційний політик Борис Нємцов, зняли ме-
моріальну табличку. Її демонтували члени 
прокремлівського радикального угрупован-
ня SERB. Про це написав у «ВКонтактє» лідер 
руху Гоша Тарасевич (він же Ігор Бекетов). У 
SERB заявляють, що табличку прикріпили на 
будинок незаконно. Меморіальна табличка з 
написом «Тут жив політик Борис Нємцов, який 
загинув від руки найманого вбивці 27 люто-
го 2015 року» була встановлена 7 вересня з 
ініціативи мешканців будинку. 

Радбез ООН посилив санкції 
проти Пхеньяна
 Рада Безпеки ООН одноголосно підтрима-
ла посилення санкцій проти КНДР. Нові санкції 
передбачають заборону на експорт текстилю з 
північної Кореї і працевлаштування робітників 
iз цієї країни. Ці два джерела іноземної валюти 
для Північної Кореї дають щороку близько 1,3 
млрд. американських доларів, пише інформа-
генція dpa. Окрім того, заборонено постачання 
Північній Кореї зрідженого природного газу, а 
також зменшено обсяги поставок нафти. Це урі-
зана версія обмежень, яких вимагав Вашингтон. 
Проте постійна представниця США в ООН Нік-
кі Хейлі привітала голосування в Радбезі. Вона 
заявила, що нові санкції «виснажать» режим, 
але «ці кроки спрацюють, якщо всі країни імп-
лементуватимуть їх цілковито й агресивно».

Із Росії тікають журналісти 
 Відома журналістка Юлія Латиніна, яка 
працює на «Ехо Москви» і в «Новой газєтє», 
виїхала з Росії разом із батьками. Латиніна ре-
гулярно отримувала погрози, а 3 вересня неві-
домі підпалили її автомобіль. Раніше, влітку, 
будинок під Москвою, де журналістка перебу-
вала разом із батьками, облили їдкою хімічною 
речовиною. Винуватців обох інцидентів поліція 
так і не знайшла. Міжнародна організація «Ко-
мітет захисту журналістів» закликає російську 
владу знайти і покарати відповідальних за на-
пади на Латиніну, а також гарантувати її без-
пеку в Росії. Юлія Латиніна, яка нещодавно от-
римала премію «Камертон» імені Анни Політ-
ковської від Спілки журналістів Росії, відома 
своїми публікаціями, нерідко суперечливи-
ми, що виступають різко проти офіційної лінії 
Кремля і критикують її. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Журналісти американсько-
го видання The Daily Beast зви-
нуватили Росію в організації ак-
цій протесту проти мусульман 
та іноземних мігрантів у США. 
Як стверджують співробітники 
видання, оперативники російсь-
ких спецслужб організовували 
і просували у соцмережах фей-
кові групи, присвячені анти-
мігрантським мітингам у США. 
Для прикладу автори розсліду-
вання наводять антимусуль-
манські протести в Айдахо, що 
пройшли в серпні 2016 року. 
 За словами колишнього 

агента ФБР і фахівця по Росії 
Клінта Уоттса, протести про-
ти мігрантів і мусульман — це 
«наступний крок» на шляху 
збільшення російського впли-
ву на США. «Мета — це зміна 
поведінки [американських ко-

ристувачів]. Дуже просто при-
мусити когось розповсюджу-
вати російську пропаганду, а 
потім змусити людей робити 
це в реальності», — наголосив 
він.
 Представник «Фейсбуку» 

підтвердив, що адміністрація 
заблокувала кілька схожих 
співтовариств, які нібито про-
сувалися російськими агента-
ми за допомогою внутрішньої 
реклами в соціальній мережі. 
А на початку вересня адмініст-
рація «Фейсбуку» запідозрила 
Росію в проведенні кампанії з 
посилення політичних розбіж-
ностей під час передвиборчої 
президентської гонки в США в 
2016 році. Всього в мережі було 
виявлено 470 фальшивих ака-
унтів, через які з червня 2015-го 
по травень 2017 року московсь-
кі агенти «промивали мізки» 
американським громадянам. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко пообіцяв, що з 1 
жовтня в країні набуде чин-
ності оновлений декрет №3, 
який у народі вже прозвали 
«декретом про дармоїдів», 
повідомляє з Мінська ко-
респондент інформаційного 
порталу Газета.ru. Завдяки 
новаціям, кількість тих, кого 
влада зарахувала до «соціаль-
них утриманців», скоротиться 
з приблизно півмільйона до 
300 тисяч, але ставлення до 
них буде жорсткішим, ніж за 
попередньою версією прези-
дентського декрету. Водночас 
білоруські чиновники намага-
ються створити враження, що 
безробітних у країні майже не 
залишилось. 

Безробіних у Білорусі... нема
 Комітет iз праці, зайнятості 
та соцзахисту міськвиконко-
му Мінська з 1 вересня закрив 
два відділи  з працевлаштуван-
ня громадян — «Заводський» 
та «Фрунзенський». Після їх 
ліквідації в білоруській столи-
ці залишаться ще три центри 
зайнятості, які перейменують 
у «відділи обслуговування гро-
мадян». Ймовірно, що невдовзі 
два з них закриють, залишив-
ши на всю столицю єдиний за-
гальноміський центр зайня-
тості. 
 Причина ліквідації в тому, 
що, за офіційною пропаган-
дистською версією влади, без-
робітних у Мінську, як і в Бі-
лорусі загалом, практично не 
залишилось. Офіційні статис-
тичні дані говорять, що на 1 
серпня в білоруській столи-
ці рівень зареєстрованого без-
робіття тримався на позна-
чці 0,4% від кiлькостi еконо-
мічно активного населення. 
Формально, непрацевлашто-
ваними залишались 31,2 ти-
сячі осіб. При цьому, кіль-
кість вільних вакансій у сто-
лиці, знову ж таки за офіцій-
ною версією, була більшою від 
кількості непрацевлаштова-
них громадян. 
 Насправді ж ситуація зовс-
ім не така, якою її малює вла-
да, — навіть у столиці важко 
знайти роботу. Багато біло-
русів виїздять на заробітки до 
Росії чи Польщі, а ще більше 
— безуспішно шукають роботу 
вдома або працевлаштовують-
ся тимчасово чи неофіційно. 
 У березні цього року Біло-
руссю пройшла хвиля протес-
тів проти «декрету про дар-
моїдів», за яким більше 470 

тисяч білорусів (кожен 10-
й працездатний) отримали 
повістки сплатити до держ-
бюджету по 185-200 доларів, 
що для пересічного білоруса є 
досить значною сумою. Безпо-
середньою причиною вибуху 
невдоволення стало отриман-
ня повістки про сплату «по-
датку на дармоїдів» особами, 
яким часто роками не вдава-
лося влаштуватися на постій-
ну роботу. Ця проблема особ-
ливо болюча у невеликих біло-
руських містах, де багато лю-
дей офіційно працевлаштовані 
на невеликих підприємствах, 
але працюють 1-2 дні на тиж-
день і отримують мінімальні 
зарплати. Але їх не звільня-
ють, бо місцеві виконкоми за-
бороняють директорам скоро-
чувати штат, аби не псувати 
статистику. 

«Лопату в зуби — і пішов 
працювати»
 У самий розпал весняних 
протестів, коли виникла за-
гроза, що економічні вимоги 
переростуть у політичні, пре-
зидент Лукашенко своїм рі-
шенням «заморозив» дію де-
крету №3 до осені й одночас-
но наказав радикально вирі-
шити проблему зайнятості, 
одним махом працевлаштува-
ши всіх безробітних до 1 трав-
ня 2017 року. «Стосовно пра-
цевлаштування безробітних, 
то я вже говорив про тих, хто 
веде асоціальний спосіб жит-
тя, вони в нас є — п’яниці, ал-
коголіки, вони дійсно «туне-
ядці», як їх називали раніше. 
До них — одні методи приму-
су до роботи. Стосовно тих, хто 

не з власної волі залишився без 
роботи, ми повинні прийняти 
кожного, і не лише в службі 
зайнятості, а в органах влади, 
і надати допомогу. До 1 трав-
ня всі мають бути працевла-
штовані», — заявив тоді Лу-
кашенко. 
 І до вказаного терміну чи-
новники відрапортували про 
працевлаштування всіх бажа-
ючих. Але їх рапорти розбіга-
ються з дійсним станом справ: 
черги у відділах працевла-
штування не стали меншими, 
а в промисловості, навіть за 
офіційною статистикою, про-
довжували звільняти праців-
ників. Проте чиновники від-
звітували про повну ліквідацію 
безробіття в Білорусі. Офіцій-
но, за даними статистичного 
відомства «Белстат», у країні 
дуже низький рівень безробіт-
тя — приблизно 0,7% від еко-
номічно активного населення, 
у Мінську — ще менше.
 А насправдi люди, які опи-
нилися без роботи, просто не 
стають на облік, бо в Білорусі 
допомога з безробіття стано-
вить у перерахунку лише 10 
доларів на місяць, з яких ще й 
вираховувують податки. Допо-
могу виплачують лише певний 
термін, а зареєстровані без-
робітні зобов’язані регулярно 
виходити на неоплачувані гро-
мадські роботи. 
 Тоді ж, навеснi, у Білорусі 
спробували оцінити рівень 
безробіття за методологією 
Міжнародної організації пра-
ці (МОП). І виявилось, що се-
редньорічний рівень безробіт-
тя в країні становить 5,8% се-
ред населення віком від 15 і 

пенсійного віку до 75 років, 
і 5,3% — серед людей пра-
цездатного віку. Після цього 
міністерства соціального бло-
ку перестали використовувати 
методологію МОП, наказавши 
«Белстату» враховувати лише 
тих безробітних, хто офіційно 
стоїть на обліку в органах пра-
цевлаштування. Інакше вихо-
дить, що президентське розпо-
рядження «всіх працевлашту-
вати» навіть близько не вико-
нується. 
 І Лукашенко чудово усві-
домлює ці статистичні хитро-
щі, але все ж не відмовився від 
своїх планів видати до 1 жовт-
ня оновлений декрет №3, який 
повинен ще сильніше притис-
нути тих, кого влада йменує 
«соціальними утриманцями». 
«Ми вирахуємо людей за пер-
соналіями: хто може, але не 
хоче, хто хоче, але не може, і 
тих, яким потрібно лопату в 
зуби — і пішов працювати... 
Специфічними методами буде-
мо змушувати», — заявив Лу-
кашенко 11 серпня у Бресті. 
 Методи «примусу до праці» 
зазнають змін. Тепер це буде 
не щорічний грошовий збір iз 
тих, кого місцеві чиновники 
називають «тунеядцями». За-
мість нього непрацюючих гро-
мадян позбавлять права на без-
коштовне медичне обслугову-
вання, освіту дітей, права від-
правляти дітей до дитсадків, 
субсидій на комунальні послу-
ги та інших соціальних благ. 
Без відповіді залишається пи-
тання, як усе це узгоджувати-
муть iз білоруською Конститу-
цією? Є передчуття білоруської 
«жовтневої революції».■

РУКА КРЕМЛЯ

Думайте «по-русскі»  
Росію звинуватили в організації 
антимігрантських мітингів у США

■

Після акцій протесту методи «примусу до праці» зазнали змін. ❙

ТОТАЛІТАРИЗМ

«Трутнів» восени підрахують
Лукашенко запустить у дію новий декрет про непрацюючих громадян

■
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Ірма близько
 Про небезпечний буревій усі амери-
канські канали почали говорити ще пер-
шого вересня, коли стало зрозуміло, що 
його руйнівний маршрут iз центру Ат-
лантики неодмінно проляже Флори-
дою. На початку місцем основного удару 
стихії найвищої, п’ятої, категорії небез-
пеки вчені називали саме Маямі. Чима-
ло місцевих і туристів одразу почали зби-
рати валізи, заправляти машини і каніст-
ри бензином та заготовляти стратегічні 
запаси води і продуктів. Певно, з огляду 
на благополучне завершення ураганного 
штурму минулої осені, я дещо скептично 
спостерігала ажіотаж навколо заправок i 
супермаркетів. Кiлька діб, проведених у 
будинку при свічках і з закритими вікон-
ницями під завивання шторму і стукіт 
злив лишилися в пам’яті адреналіновою 
пригодою. Електрику ввімкнули. Пова-
лені пальми на території Флоридського 
атлантичного університету, де навчала-
ся, швидко прибрали. Усі сліди безчинств 
стихії зникли за кілька днів. «Провели 
Метью — проведемо й Ірму», — подума-
лося. Але людей навколо ставало все мен-
ше, вода і продукти з магазинів зникали, 
суворими попередженнями про евакуа-
цію все частіше тиснули на психіку полі-
цейські автомобільні мегафони і батьки 
по телефону. Власне, щоб їх не засмучу-
вати, погодилася-таки минулої середи ви-
рушити з друзями у безпечніше місце. 

Предмети розкошів 
 І тут з’ясувалося, що квиток на літа-
ки до північніших штатів купити не так-
то просто. До нашого будинку, як надій-
нішого і захищенішого, попросили доз-
волу заселитися дві українські сім’ї з 
дітьми, міжнародні рейси яких відміни-
ли раніше. До Вашингтона та інших аме-
риканських міст усі білети, незважаючи 
на завищені ціни, були розпродані. І доки 
ми знайшли ще не відмінені рейси з аеро-
порту Форт Лоудердейл до мексикансь-
кого Канкуну, ціна за такий політ iз кла-
сичних 300 піднялася до... 16 тисяч до-
ларів! Утім знайшлася гуманна авіаком-
панія, Jet Blue, яка показово знизила 
ціни на свої авіаквитки до 200 доларів. 

Але їх, звісно, розмели — не встигла я й 
очима кліпнути... Що ж, лишалася авто-
подорож на безпечніше (за попередніми 
прогнозами синоптиків) західне узбере-
жжя Флориди. Рушаємо до Нейплсу!
 Варто згадати, що ціни на бензин на 
заправках штату теж на пару днів значно 
підскочили. Якщо традиційно він кошту-
вав 2,5 долара за галон, то у дні ажіота-
жу підскочив до 3,2 долара. Автомобіліс-
ти (читай — усе доросле населення шта-
ту від 16 років), трохи отямившись піс-
ля першого шоку, обурилися. Бо, крім 
паніки, жодних економічних підстав 
для цього не виявили. І вже через два дні 
ціна бензину повернулася у старе русло, а 
поліція на всяк випадок почала регуляр-
но слідкувати, щоб продавці бензину не 
спекулювали на людських страхах. 
 Власне, випадків таких спекуляцій 
вистачало і в інших сферах. Наприклад, 
напередодні від’їзду я виявила, що моя 
страховка на авто чомусь не зарахована. 
В компанії сказали, що не отримали чер-
гового щомісячного платежу (банк його 
нараховує в автоматичному режимі). 
Потім після тривалої словесної перепал-
ки відповідний договір усе-таки знай-
шовся, але страхова компанія підняла 
суму до... двох тисяч доларів! Знову три-
валий діалог iз переадресацією — і сума 
знизилася до 500. Це теж було занадто, 
але я встигла дізнатися, що напередодні 
буревію в жодній іншій компанії мені не 
погодяться зменшити страховий внесок 
за авто навіть до тисячі. Уже стало відо-
мо, що на Карибських островах знищено 
95 відсотків інфраструктури... 

На день попереду від Ірми
 У Нейплсі ми переночували лише 
одну ніч, бо стало відомо, що Ірма зсуну-
ла свій маршрут зі східного узбережжя 
півострова на західне. Разом iз нами на 
трасу виїхали тисячі мешканців Флори-
ди, які послуговувалися логікою «чим 
ближче від дому виїдеш — тим швидше 
повернешся». З’явилася надія, що бу-
ревій трохи стишиться, тому спочатку 
попрямували трохи північніше — до Там-
пи. Але цілодобова трансляція важкопе-
редбачуваних вихилясів Ірми невдовзі 

виштовхала в путь і більшість населен-
ня цього курортного містечка. Виріши-
ли їхати на північ центром Флоридсько-
го півострова, щоб маневрувати. У краще 
захищеному від стихії тримільйонному 
Орландо частину друзів з авто лишили. 
Далі, щоб мати можливість маневрува-
ти у заторах, подалися мотоциклом. На 
східне узбережжя, через містечко Окала 
в Джексонвіль, потім вище, до Саванни. 
Ірма рухалася чітко слідом за нами з різ-
ницею в добу... 

Буревій перетворився на торнадо 
і повінь
 Зараз, у вівторок, про шалену п’яти-
бальну Ірму нагадують лише дощ за вік-
ном, численні поривчасті торнадо та по-
вені у прибережних зонах півострова. 
Доволі сильна повінь накрила містечко 
Джексонвіль, затоплене узбережжя Там-
пи — найпопулярнішого пляжного міста 
на західному узбережжі Флориди. Вули-
ці Маямі теж знемагають під натиском 
повені. 
 Буревій залишив у Флориді більше 6 
мільйонів будинків без живлення. Заги-
нуло щонайменше 39 людей, спустоше-
но деякі Карибські острови. 
 Проте шторм слабшав після того, як 

вийшов на узбережжя у Флориді. Як 
сказав губернатор Флориди Рік Скотт: 
«Я, на щастя, не бачу тих збитків, які я 
думав, що побачимо». 
 Ірма, досягнувши 185 миль за годи-
ну, таки призвела до загибелі щонай-
менше десяти людей у США, на Кари-
бах — щонайменше 35. Найбільше, схо-
же, постраждав Кей Вест. На «ключах» 
(Florida Keys) зафіксовано зсув землі. Бу-
ревій змусив організувати одну з найбіль-
ших евакуацій в історії Америки: близь-
ко семи мільйонів людей втікали від ура-
гану. Близько 13 мільйонів резидентів 
штату Флорида на ці дні залишилися без 
енергії. У багатьох містах штатів Флори-
да та Джорджия введено комендантську 
годину з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Адже ба-
гато людей залишили свої будинки і по-
далися в північні штати, а дехто з тих, що 
лишилися, намагаються скористатися 
цією нагодою. Більше двох десятків осіб 
на сьогодні заарештовані за грабіж у Ма-
ямі та Форті Лоудердейл. 
 Звісно, збитки ще доведеться підра-
ховувати. Але вже сьогодні Флорида, як 
мурашник, зайнята відновлювальними 
роботами.
 Завтра ми теж вирушимо у зворотну 
путь . ■

СТИХІЯ І ЛЮДИ

Маршрут Ірми
Найпотужніший буревій десятиліття дорогою 
до Флориди ослаб, зачепившись за Кубу 
Катерина ТЕСЛЕНКО 
Маямі—Тампа-Саванна, США

Кінець літа — початок осені для найпівденнішого американського штату традиційно 
супроводжується натиском штормових злив та блукаючих торнадо. Місцеві мешкан-
ці, з тваринами та деревами включно, до них призвичаїлися, з нетерпінням очікуючи 
погожої зими з комфортною температурою і погодою. Але останніми роками природа 
розходилася не на жарт, підкидаючи курортному півострову буревії з характером. Ми-
нулого року мешканців комфортного Маямі разом iз численними туристами та сту-
дентами з інших країн примусив понервувати Метью. Наближення урагану Ірма, сила 
якого на східному атлантичному узбережжі, за оцінкою Національного центру ураганів 
США, могла зберегти найвищу, п’яту, категорію, спонукало місцеву владу оголосити 
про попередню евакуацію практично на всьому півострові. Мешканців Кей Весту і всіх 
південних передмість Маямі цього разу спецпідрозділи евакуювали примусово. 

■

Навіть багатолітні дерева, витримавши сотні штормів і торнадо, цього разу попадали 
під натиском буревію.

❙
❙

Подих Ірми над атлантичним узбережжям.❙

Найбільших руйнувань зазнали численні житлові трейлери та звичні для мешканців 
сонячного штату «літні» будиночки.

❙
❙

З Тампи в напрямку Окала і Джексонвілю, лишивши друзів у Орландо, 
ми поїхали вже мотоциклом, оминаючи затори на трасі.

❙
❙
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Не за 
горами 
100 років
Театр імені Івана 
Франка покаже 
«Розбитий глек»
Євдокія ФЕЩЕНКО

 За традицією, Національний ака-
демічний драматичний театр імені Іва-
на Франка розпочав  98-й театральний 
сезон виставою за твором патрона те-
атру —  9 вересня показали «Пере-
хресні стежки» у постановці Дмитра 
Чирипюка.
 Варто нагадати, що ще минулого 
сезону колектив розпочав підготовку 
до 100-ліття від дня заснування теат-
ру, яке  святкуватимуть у 2020 році. 
За сезон-2016 було здійснено шість 
постановок. Три на основній сцені: 
«Три товариші» Еріха Марії Ремар-
ка (режисер-постановник Юрій Оди-
нокий), «Скупий, або Школа брехні» 
Жана-Батиста Мольєра (постановка 
Петра Ільченка) та «Всі мої сини» Ар-
тура Міллера (постановка Станіслава 
Мойсеєва). Так само три прем’єри вiд-
булося і на Камерній сцені імені Сер-
гія Данченка. Спільний проект теат-
ру з Гете-Інститутом в Україні виста-
ва «Подорож Аліси до Швейцарії» за 
п’єсою Лукаса Берфуса( режисер — 
Станіслав Мойсеєв).
 Знов-таки, у співпраці з Гете-Інс-
титутом в Україні та за дружньої під-
тримки Міністерства закордонних 
справ Німеччини відбулася прем’єра 
вистави «Викрадення Європи» за 
документальними матеріалами, оп-
рацьованими драматургом Олексієм 
Доричевським (режисер-постанов-
ник Андрій Май).
 А  «Таїна буття» за п’єсою сучас-
ного українського драматурга Тетя-
ни Іващенко торкається найделікат-
нішої теми — особистого життя Іва-
на Франка. 
 Зараз тривають репетиції майбут-
ніх прем’єр. Уже 12 вересня франківці 
показали  прем’єру п’єси Педро Каль-
дерона «Життя — це сон». Режисер-
постановник Андрій Приходько роз-
повідає: «Моє перше звернення до 
п’єси Кальдерона «Життя — це сон» 
відбулося у 1996 році на сцені теат-
ру Вахтангова. У 2004 році я здійснив 
її постановку за підтримки керівника 
Культурно-мистецького центру Моги-
лянки Олени Замостян та президента 
НаУКМА В’ячеслава Брюховецького у 
стінах Києво-Могилянської академії. 
Я дуже давно мріяв поставити «Жит-
тя — це сон» з київськими акторами. 
Вони поєднують у собі надзвичайну 
глибину з гротескністю, необхідною 
для прочитання Кальдерона».
 98-й сезон франківців обіцяє стати 
рясним на бенефіси та ювілейні вечори 
зірок національної сцени: корифея те-
атру імені Івана Франка — Галини Яб-
лонської, Ірини Дорошенко, Людмили 
Смородіної, Поліни Лазової, Володи-
мира Коляди, Остапа Ступки.
 На листопад запланована 
прем’єра п’єси класика німецької дра-
матургії Генріха фон Кляйста «Розби-
тий глек». Над постановкою працює 
режисер Роман Мархоліа, сценогра-
фія — Володимира Ковальчука. У го-
ловних ролях: Остап Ступка, Олексій 
Богданович, Олександр Задніпровсь-
кий, Наталія Корпан, Анжеліка Сав-
ченко, Тетяна Міхіна.
 Наприкінці року на камерній сцені 
очікується постановка п’єси сучасного 
фінського драматурга Крістіана Смед-
са «Дедалі темніший будинок» (спіль-
ний проект театру та Посольства Фін-
ляндії в Україні). ■

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Березовій Рудці на Пирятинщині, що в Полтавській об-
ласті, — на батьківщині відомого українського поета-пісня-
ра,  заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Омеляно-
вича Луценка, в двадцять сьоме  відбулося пісенно-мистець-
ке свято «Осіннє золото». 
 Тільки побувавши у цьому мальовничому селі, Березо-
ва Рудка, можна зрозуміти, з яких джерел народжувалися піс-
ні Дмитра Луценка. У старовинному парку, де досі відлунюють 
кроки Тараса Шевченка, сховався маєток панів Закревських, еле-
гійно посмутнілі верби опустили гілля до тихої замріяної води, 
кладка простяглась через річку... Можна тільки уявити, яки-
ми барвами і звуками видзвонює парк неранньої осені — ось 
звідки невмируща пісня Луценка «Осіннє золото». 
 У Березову Рудку і цього разу  з’їхалися гості з усієї Ук-
раїни, професійні та самодіяльні митці — співаки, компо-
зитори, музиканти, вишивальниці, килимарниці, аби проде-

монструвати своє вміння на святі «Осіннє золото». У  народ-
ному історико-краєзнавчому музеї земляки і гості свята вша-
нували пам’ять видатного поета. 
 Хлібом-сіллю тут зустрічають сина поета Сергія Луценка. А 
він не приховує радості: «Я хоч і народився в Києві, але, завдя-
чуючи батькові, вважаю себе вашим земляком. Завжди прихо-
вано хвилююся. На жаль, Тамара Іванівна, яка, власне, й запо-
чаткувала, була ініціатором усього, а головне — музою Дмит-

ра Омеляновича, за станом здоров’я  не змогла приїхати, але 
передавала вітання й слова вдячності. Бо й справді, людина 
жива, поки її пам’ятають».
 Першими лауреатами премії імені Дмитра Луценка 
«Осіннє золото» були Раїса Кириченко та Анатолій Пашке-
вич. Усього на сьогодні є вже 78 лауреатів — чудових по-
етів, композиторів, творчих колективів.
 — Я горда від того, що пісня «Як тебе не любити, Киє-
ве мій» є гімном столиці, — говорить Алла Шлапак, депутат 
Київради. —  Щаслива, що побувала в цьому благословенно-
му краї. Радію, що знайома з цією чудовою родиною. Мені при-
ємно бувати у київській школі №197 імені Дмитра Луценка.
 Поет Юрій Титарів уже не вперше приїздить на свято. Що-
року він дарує слухачам  свої чудові вірші.
 На Співочому полі села Березова Рудка тривав відкритий 
регіональний конкурс дуетів, тріо, квартетів та вокальних ан-
самблів на краще виконання творів на слова Дмитра Луценка. 
Оплесками зустрічали  народного артиста України Олександ-
ра Василенка, лауреата премії імені Дмитра Луценка поперед-
ніх років. А на алеї парку демонстрували свої вироби  народні 
майстри, відбувалися дегустації й продаж меду, виставка-про-
даж сортової картоплі, овочів, фруктів і квітів.
 Уже стало традицією на святі «Осіннє золото» вручати лі-
тературно-мистецьку премію імені Дмитра Луценка. Цього року 
лауреатами стали: народний аматорський хоровий колектив апа-
рату Верховної Ради України,  композитор Олександр Швидкий, 
поет Леонід Закордонець, народний аматорський вокальний ан-
самбль «Джерело» Пирятинського районного Будинку культури, 
співачки — Наталя Шинкаренко та Каріна Карасьова. ■

Лілія БЕВЗЮК-ВОЛОШИНА

 Освітній проект для молоді — 
школа акторського, режисерсько-
го та сценографічного мистецтва, 
яку провела Національна спіл-
ка театральних діячів України, 
працювала нещодавно у Літньо-
му театрі Бучанського міського 
парку, що неподалік Києва. Се-
зонні школи — це один iз про-
ектів, впрова джений головою 
НСТДУ Богданом Струтинсь-
ким задля розвитку українсько-
го театру і стимулювання теат-
рального руху. Вони проводять-
ся — як можна зрозуміти з назви 
— у кожному сезоні. Модератор 
проекту — керівник напряму мо-
лодіжної політики та пошуково-
експериментального театру НС-
ТДУ, художній керівник Театру 
«Золоті ворота» Стас Жирков. 
 Учасником Літньої школи, що 
проходила в останні дні серпня, 
був гість із Франції Жюль Одрі 
(Jules Audry) — продюсер, режи-
сер та художній керівник паризь-
кого театру Future Noir, викладач 
акторської майстерності в школі 
кіно та у театральній школі.
 Минулоріч Жюль був учас-
ником Міжнародного конкурсу-
лабораторії для молодих режи-
серів Small Theater Productions, 
який відбувався у МКЦ ім. І. Коз-
ловського та у театрі «Золоті во-
рота». Нагадаємо, що конкурси-
лабораторії розпочалися з ініціа-
тиви Київського національно-
го академічного театру оперети. 
Організаторами також виступа-
ли МКЦ ім. І. Козловського, Де-
ржавна агенція промоції куль-
тури України, Продюсерський 
центр OpenDoors.
 Перший конкурс Musical Art 
Project відбувся у вересні 2016 
року, а постановки переможців 
другого конкурсу, який пройшов 
уже в жовтні минулого року, були 
внесені до репертуару Національ-
ної оперети на рік нинішній.
 Під час конкурсу Жюль Одрі 
ставив у «Золотих воротах» ескіз 
вистави «Страждаючі» іспансько-
го автора Антоніо Аламо. Можли-
во, саме цей збіг обставин ще раз 

повернув його на сцену вказано-
го театру. Зараз режисер здійс-
нює постановку у «Золотих во-
ротах». Прем’єра вистави «Сьо-
годні вечері не буде» відбулася 5 
і 6 вересня.
 Нам вдалося поспілкуватися 
із Жюлем Одрі після майстер-
класу. 
 ■ Жюль, що вас вразило під 
час майстер-класу, чого очіку-
вали і що отримали? 
 — Майстер-клас був потріб-
ний і мені також. Для мене це пе-
ревірка і розуміння того, що і як 
я роблю у своїй професії. Сьогод-
ні я зробив менше, ніж планував. 
Усі учасники були дуже зацікав-
лені, вони прагнули отримати все 
дуже точно. І я залишав їм час 
для запитань і розуміння. Мені 
сподобалося, що тут були і дуже 
молоді, і досвідчені актори. 
 ■ Чи відчувалося, що у май-
стер-класі брали участь і режи-
сери, і сценографи?
 — Так, відчувалося. 
 ■ Чи виникло бажання з ки-
мось ще попрацювати?
 — Були цікаві актори, які 
ставили вдалі запитання щодо 
вдосконалення їхньої роботи. 
Коли я ставлю виставу, я завж-
ди спілкуюся з акторами. А коли 
я роблю такі майстер-класи, я 
просто фокусуюся на передачі 
досвіду. І саме тому, що це була 
передача практичних знань, я 
не міг зрозуміти, хто є хто. Але 
якщо б я мав ще можливість поп-
рацювати з цією групою, я був би 
дуже радий. Ця група залишила 
приємне враження. 
 ■ Тобто ваші очікування від 
роботи справдилися?
 — Так, навіть більше. Тут були 
актори сильної інтуїції, дуже ак-
тивні та кмітливі. Тут були акто-
ри аполлонівські та діонісійські. 
Аполлонівський підхід — це ро-
зумовий підхід, діонісійський — 
більш емоційний та святковий. 
Тут відбулося врівноваження. У 
Франції я працюю більше з апол-
лонівським підходом. Вважаю, 
що Станіславський вбив фран-
цузький театр! 
 Ще з приємних моментів — 

те, що рух на майстер-класі від-
бувся швидко. І це справжнє свя-
то. 
 ■ Як відбуваються репетиції у 
київському театрі «Золоті воро-
та»?
 — Щодня ми репетируємо 
по шість годин, але і цього до-
сить мало. З іншого боку, добре 
те, що є великі паузи для відпо-
чинку. Я вже ставив цю виста-
ву двічі у Франції. Мізансценіч-
ний і пластичний та сценографіч-
ний малюнок вирішений, я прос-
то переношу цю роботу на інший 
акторський склад. Перша поста-
новка була здійснена в Парижі, а 
друга — у Таллінні. 
 ■ Як часто ви звертаєтесь до 
одного і того самого матеріалу?
 — Часто. Але ніколи не буває 
так, що виходить одна і та сама 
вистава. Актори завжди привно-
сять щось своє. Якщо ми говори-
мо про українського актора, то 
український актор створює ве-
лику дистанцію між історією і 
грою. Історія вистави «Сьогодні 
вечері не буде» — це історія про 
владу. В Україні ми додаємо біль-
ше гумору, а у Франції це була 
більш психологічна вистава.
 ■ Чи відчуваєте різницю між 
українським і французьким ак-
торами?
 — Французький актор пра-
цює для себе, на персонажа. Ук-
раїнський актор — це екстравер-
тний актор, він працює на про-

ект. Французький актор перей-
мається своєю відповідністю з 
роллю. Завжди потрібно, щоб 
роль йому підходила. Це ак-
тор-індивідуаліст. Українські 
актори — буду казати зараз ви-
нятково про акторів «Золотих 
воріт», яких я знаю, — є колек-
тивними. 
 Наприклад, у Франції, якщо 
я хочу мати якийсь жорсткий 
момент у виставі, я маю його 
вибудувати як хореографічний 
етюд. Я маю все розписати крок 
за кроком, і я можу витратити на 
це до кількох годин, а в «Золотих 
воротах» я лише пояснюю, що я 
хочу, і все конструюється само-
стійно. Актори розробляють са-
мостійно мізансцени.  
 ■ Чи існував для вас якийсь 
міф із приводу українського те-
атру до приїзду сюди і чи він вип-
равдався?
 — Міфу певного не було. Я 
просто був учасником українсь-
ких лабораторій для молодих ре-
жисерів, після яких надійшла 
пропозиція від Стаса Жиркова 
поставити в його театрі виставу. 
 ■ Чи встигли ви щось подиви-
тися в Україні? Чи виникло у вас 
бажання поставити в Україні ще 
якусь виставу?
 — Так, у мене є бажання пос-
тавити «Калігулу» Альберта 
Камю. Я шукаю для цього вели-
кий майданчик. Я відкритий для 
пропозицій. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Жюль Одрі: Вважаю, що Станіславський 
вбив французький театр! 
Французький режисер поділився досвідом 
з українськими колегами

■

Жюль Одрі.
Фото Мілани ШИДЛОВСЬКОЇ.

❙
❙

Премію імені Дмитра Луценка отримує
 співачка Наталя Шинкаренко.
Фото автора.

❙
❙
❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Осіннє золото Рудки
Пирятинщина провела 27-ме 
пісенно-мистецьке свято

■
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Мікромініатюра на всіх 
континентах
 Інструменти, якими Микола 
Сергійович творив свої шедеври,   
робив сам, але й донині не розго-
лошує таємницю їх виготовлення. 
Створенням мініатюр займаєть-
ся близько 50 років. Усі мініатю-
ри виконує винятково вручну, за 
своєю неповторною для кожної 
роботи технологією. Тривалість 
роботи над мікромініатюрами — 
різна: першу роботу («Підкована 
блоха») майстер робив 72 дні. Але 
бувало, що на мініатюру йшло 
1,5-3 роки в залежності від склад-
ності шедевра. Виконувати мані-
пуляції потрібно між ударами 
серця, адже треба, щоб пульс не 
йшов у пальці й не тремтiла рука. 
У нагоді стали спортивні навички 
(в молодому віці чотири рази був 
абсолютним чемпіоном України з 
підводного плавання і навіть вхо-
див до збірної СРСР), тож може 
затримувати дихання на... шість 
хвилин. Загальний доробок скла-
дає близько 500 робіт, які мандру-
ють iз виїзними виставкам по всь-
ому світу.
 Із мікромініатюрами вперше 
виставився в Канаді у 1967 році 
на найбільшій повоєнній міжна-
родній виставці «Експо-67». Від-
тоді побував щонайменше у 50 
країнах, зокрема, в США, Мекси-
ці, Чилі, Аргентині, Індії, Японії, 
Ізраїлі, ОАЕ, Австралії та інших, 
а європейські країни відвідав 
майже всі, причому деякі — не-
одноразово. 
 Обійшовши всі континенти, 
мистецтво майстра залишило не-
забутнє враження серед гляда-
чів. Найповніше його твори пред-
ставлені в Московському полі-
технічному музеї, на постійній 
виставці мікромініатюр в Києво-
Печерському заповіднику, музеї 
мікромініатюр у Князівстві Ан-
дорра, а також угорському місті 
Сентендре.
 Удостоєний звання «Народ-
ний художник України». Є авто-
ром книжок,  присвячених мікро-
мініатюрам, «Чи важко підкува-
ти блоху?» й «Таємниці мікро-
техніки» (остання витримала 
декілька видань і як бестселер на 
Всесоюзному конкурсі на кращу 
науково-популярну книгу 1970 
року одержала Першу премію). 
Зазначимо, що творчість майс-
тра затвердила в світі появу ново-
го слова  «мікромініатюра», яко-
го раніше не було ні в енциклопе-
діях, ні в словниках. 
 Увесь час Миколи Сядристо-
го спресований, і, хоч як це див-
но, але виготовлення мініатюр 
у його житті займало порівняно 
небагато часу — свої зусилля пе-
реважно спрямовує на вивчен-
ня української історії, історії то-
талітарних режимів, і цим зай-
мається близько 50 років. У ХХ 
ст. комуністичні режими знищи-
ли близько 100 млн. людей, а фа-
шистські — 50 мільйонів. При ць-
ому всі фашистські вожді відкри-
то заявляли, що для захоплення й 
утримання своєї влади вони вчи-
лися у марксиста Леніна, ретель-
но аналізуючи його методику те-
рору. А Беніто Муссоліні навіть 
носив на шиї медальйон із зобра-
женням Маркса. 
  І, вочевидь, найбільшою за-
слугою Миколи Сергійовича пе-
ред суспільством можна вважа-
ти його титанічну роботу, що ви-
лилася в книжки, в яких дослід-
жує суть і витоки тоталітарних 

режимів: комунізму та фашиз-
му, й розвінчує міфи про їх ідео-
логів. Володіючи величезним ар-
хівним матеріалом з історії ка-
ральних спецслужб СРСР, історії 
концтаборів, їхнього походжен-
ня, кадрового складу, а також до-
кументами про депортації різних 
народів за всю історію радянської 
влади і матеріалами з винищення 
провідної української та російсь-
кої інтелігенції, першим у на-
шій державі в 2005 році підготу-
вав велику виставку про Голодо-
мор. Документальна пересувна 
виставка про комуністичний те-
рор у ХХ ст., підготовлена Сяд-
ристим на базі зібраних ним до-
кументів, демонструвалася в 20 
обласних центрах України, а та-
кож в Угорщині та Греції.
 Першим висловив думку про 
потребу створення в Україні Ін-
ституту народної пам’яті. Разом 
з іншими митцями брав участь 
у створенні Меморіалу пам’яті 
жертв Голодоморів в Україні. На 
стінах музею в Києві можна по-
бачити понад шістдесят поданих 
Сядристим політичних текстів, 
які беззаперечно пояснюють іс-
торичні витоки цієї величезної 
людської трагедії, а частина вис-
ловів  викарбувана на гранітних 
плитах.
 З нагоди ювілею кореспондент 
«УМ» зустрівся з паном Мико-
лою в його «апартаментах» на те-
риторії Києво-Печерської лаври. 
Мій співрозмовник вразив фено-
менальною пам’яттю, іноді дещо 
різкими висловлюваннями й спе-
цифічно-прагматичними погля-
дами на українське суспільство 
та його перспективи.  Втім, судіть 
самі.

«У росіянина в голові татаро-
монгольський дух: усе 
завоювати, загадити й їхати 
далі»
 — Олігархи не розуміють, що 
головне — це не гроші, а речі, які 
є в архівах музеїв, — каже Мико-
ла Сядристий. — Починають ви-
ганяти директорів музеїв та й ря-
дових працівників (лише з лавр-
ських музеїв уже звільнено 140 
чоловік і змінено п’ять дирек-
торів). Як раніше розкрадали 
експонати (їх списують) на рів-
ні міністерств, так і зараз це про-
довжується...
 А настоятель Києво-Печер-
ської лаври владика Павло — це 
агент російської розвідки. «Усі 
музеї Києво-Печерської лаври 
— це ракова пухлина на тілі Лав-
ри». Фактично ФСБ знаходиться 
в Лаврі. 
 Я увесь час розхитую суспільс-
тво, пишу політичні книги. Пояс-
нюю людям, що вони раби, бо ра-
дянська влада нікуди не зникла, 
а лише «перевдягнулася». У нас 
немає ніяких перспектив — про 
це ще писали всі видатні україн-
ці: Леся Українка, Іван Франко, 
Тарас Шевченко. На жаль, на-
товп хоче лише поспати, сходи-
ти в туалет й зайнятися сексом, 
і більше йому нічого не потрібно. 
А Ленін, Чичерін, Красін, Луна-
чарський, Гітлер і т.д., аж до де-
кого з нашої ВРУ — це все педе-
расти: вони компенсують свою 
неповноцінність владою над на-
товпом. А люди — вівці й ідуть за 
козлами!
 По Голодомору вперше я під-
няв питання й на величезній вис-
тавці в Українському домі ска-
зав Віктору Ющенку (а він тоді 

був Президентом): «Не знаю, як 
закінчиться ваше президентс-
тво, але ви можете залишитися 
в історії, якщо серйозно підніме-
те проблему Голодомору...» А цю 
свою виставку я «тягав» по Ук-
раїні (Сімферополь, Севастополь, 
Миколаїв, Одеса, Донецьк, Лу-
ганськ і т.д.), була вона й у Греції 
(у Афінах), але це все... марно. 
 Я прожив життя в чужій 
країні, та й людина я не радянсь-
ка, а з іншої планети. (Сміється). 
Свого часу бачив чи не всі країни 
світу: жив п’ять років у шведсь-

кого короля, був у Данії, Норве-
гії, Сингапурі, Індії, Австралії, 
Аргентині (разів 13), Чилі (за-
прошував Піночет), США (висту-
пав перед ЦРУшниками в Дал-
ласі)... Зустрічався з неймовір-
ними людьми! 
 А в голові кожного українця 
«тин» — оце його держава. Тоб-
то, кожен народ має свої недолі-
ки й свої позитивні риси, які за-
лежать від методу їхнього життя: 
як вони роблять, де вони живуть. 
Саме це формує ту чи іншу націю. 
Раніше я думав, що євреї найро-
зумніші. Але, коли потрапив до 
Ізраїля, побачив, що там повно ту-
пих: там думають лише 3-5 % — 
еліта, яка вчилася за кордоном, і, 
аналізуючи історію антисемітиз-
му, думає, як вижити нації. А, на-
приклад, росіяни — про це не ду-
мають. У росіянина в голові тата-
ро-монгольський дух: усе завою-
вати, загадити й їхати далі.

«Поети — люди з іншого 
космосу»
 — Дуже великий простір і 
«росіян» не можна окультури-
ти. Тому в Росії завжди вбива-
ли мислячих людей, а особли-
во поетів — їх перебили: Пуш-
кіна, Лермонтова, а ще Мая-
ковського, Єсеніна, яких убив 
співробітник ВЧК-ОГПУ-НКВД 
Яків Агранов — коханець пасії 
Маяковського. Він був на всіх 
зборах поетів і письменників, 
знав усіх повій, такий собі теат-
ральний гравець — він присип-

ляв пильність будь-якого пись-
менника й контролював його. 
Про Маяковського я знав усе й 
написав його «портрет» в одній 
із книг. Він заплутався й згодом 
почав писати проти влади за що 
й поплатився. Узагалі, він був 
дуже емоційною людиною, но-
ватором у поезії...
 А з українських поетів, вва-
жаю, найсильнішим не лише 
в Союзі, а й у Європі був Іван 
Драч: за технологією володін-
ня поетичною методикою (у 
нього були неочікувані поворо-
ти, сміливість у порівняннях, 
епітети). Я йому казав у очі: 
«Ти був генієм, але ти все жит-
тя прожив на радянській «кух-
ні». У тебе у віршах немає по-
чуття вічності, й зараз немає 
відчуття трагікомізму людсько-
го життя, немає високого стилю 
— ти був геній, який кастрував 
сам себе! І ти загинув, як рідкіс-

ний поет». У нього 3-5 геніаль-
них віршів, а все інше — тала-
новита «радянська мура»...
 Узагалі, поезія тримається 
на спогадах й у ній є прихова-
на туга за юністю, коли людина 
ближче до Бога й говорить прав-
ду. Справжня поезія — це спе-
цифічна творчість: у неї немає 
розрахунку, вигоди, навіть ло-
гіки — вона алогічна; поети — 
люди з іншого космосу й див-
ляться на цей світ, що прохо-
дить, де кожне життя — мить і 
пролітає через вічність, як куля. 
І, крім кохання, нічого немає, а 
життя — це трагічний поїзд...
 Я перечитав 120 єврейських 
поетів — усі вони слабкі. Єврей-
ська поезія сильна лише в полі-
тичному мисленні й критиці 
влади, при якій вони живуть. 
Зокрема, один з їхнiх поетів на-
писав вірша, суть якого в тому 
що: декабристи розбудили Гер-
цена, Герцен — розбудив Лені-
на, тож у Росії — нікого не мож-
на будити! (Сміється).

«Великі зміни в тупому 
суспільстві можуть робити 
лише генії або ідіоти»
 — У 1960 році в Харкові зус-
трічався з Хрущовим (він їхав із 
Криму в Москву), мене тоді по-
передили, аби не довше 15 хви-
лин «затримував» вождя й «го-
тували» до аудієнції: у кабінеті 
секретаря Харківського обкому 
Склярова дали листочок із текс-
том, де вказувалося, що маю го-
ворити. Я страшенно пережи-
вав — зайшов у туалет, умився 
й викинув ту шпаргалку...
 Хрущов був у гарному на-
строї, бо зустрів мене з посміш-
кою, сказавши: «Невже я тоді 
стільки наговорив?», маючи на 
увазі свою промову в Америці: 
із 120 тисяч літер його заоке-
анської доповіді я зробив пор-

«У нас завершився «ленінопад», але мало хто 
з людей знає глибоко, яке зло робив Ленін, і всі 
сьогоднішні проблеми випливають iз наслідків 
його сатанинської роботи, антинаціональної й 
антидержавної».

ДОСЬЄ «УМ»

Микола Сергійович Сядристий  — 
український майстер 
мікромініатюри, підкував блоху 
 Народився 1 вересня 1937 року 
в селі Колісниківка на Харківщині, 
навчався в Харківському худож-
ньому училищі, а згодом закін-
чив агрономічний факультет сіль-
ськогосподарського інституту імені 
В. В. Докучаєва. З 1960 по 1967 рік 
працював агрономом на Закарпат-
ті, з 1967 по 1974 рік — інженер 
у київському Інституті надтвердих 
матеріалів Академії наук України. 
 Автор мікромініатюр: ба-
рельєфів та портретів Шев-
ченка, Крушельницької, Дан-
те, Франка, Симоненка на вишне-
вих і тернових кісточках та зрізах 
зернят дикої груші й яблуні; най-
меншої у світі книжки з пелюс-
ток безсмертника;найменших у світі 
шахів (шахівниця з фігурками роз-
міщена на голівці шпильки); най-
меншого в світі працюючого золо-
того замка (в 50 тисяч разів мен-
ший за шпилькову голівку і має 
ключик); підкував блоху.
 Про творчість Миколи Сядрис-
того створено фільм «Між ударами 
серця».

■Є ПРИВІД■

Генію мікромініатюр, заповзятому історику Миколі Сядристому 
виповнилося 80 років

«Радянська влада 
а лише

Микола Сядристий.
Фото Софії РОЗУМЕНКО.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО 

На початку вересня виповнилося 80 років унікальній людині (яка 
прекрасно виглядає як на свої роки), непересічному, без перебіль-
шення геніальному українцю: майстру, поету, історику Миколі Сяд-
ристому, котрий став легендою ще кілька десятиліть тому завдяки 
мікромініатюрам, якими здивував і вразив увесь світ.
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трет очільника Союзу. Під час 
розмови сказав генсеку, що час 
— оманлива жінка (хоч хотів 
сказати повія) і вона щоразу 
змінює своє мислення.
 Коли ж «відпущені» мені 
хвилини скінчилися й, перш 
ніж залишити кабінет, у якому 
ще були Скляров (секретар Хар-
ківського обкому) та його охо-
ронець, наостанок додав: «Ви, 
Микито Сергійовичу, випус-
тили з тюрем мільйони людей, 
тому ніколи не будете забуті, 
навіть, не дивлячись на помил-
ки, які у вас можуть бути, як 
у будь-якої смертної людини!» 
Його це так розчулило й... «про-
рвало»: він говорив  зі мною ще 
більше години. І я зрозумів, що 
він... дуже одинокий, і йому 
треба було виговоритися. 
 Коли вийшов із кабінету, то 
у кінці обкомівського коридо-
ру мене зупинив «чекіст» й ко-
ротко відсік: «Стійте тут, поки 
«Він» не залишить приміщен-
ня». Хвилин за десять Хрущов 
вийшов iз кабінету, одразу «об-
рісши» почетом, та несподівано 
направився в мій бік. Підійшов 
до мене й несподівано сказав: 

«Ви, Миколо, молоді й, мож-
ливо, колись мене згадаєте: ве-
ликі зміни в тупому суспільс-
тві можуть робити лише генії 
або ж ідіоти!..» Мені так кор-
тіло його спитати, ким він себе 
вважає, та кадебіст наступив на 
ногу... Уже у вікно побачив, як 
у дворі якась жіночка кинулась 
із листом до Хрущова, охорона 
її скрутила, а Микита Сергійо-
вич гаркнув на них і, забравши 
«послання» до кишені, поїхав.
 Пригадується й те, як на 
виставці моїх робіт у Київській 
лаврі в кінці 1980-х говорив із 
Горбачовим, й він запитав: «Ми-
коло, а як ви дивитеся на пере-
будову?» Довелось апелювати: 
«Навряд чи щось у вас вийде, 
бо при Ленінi був 41 концтабір, 
а Сталін довів їх до 476, в яких 
утримувалося 18 мільйонів: 
й цим мільйонам людей, що 
пройшли через них, не можна 
поміняти психіку, вони в душі 
невільники й бояться всього — 
це раби!» Коли генсек поїхав, то 
один з українських партфунк-
ціонерів сказав «Ти вразив Ми-
хайла Сергійовича своїми робо-
тами».

«У нас немає перспектив, 
бо ми обезголовлені»
 — У нас немає перспектив, бо 
ми обезголовлені — що в нас, що 
в Росії всі філософи, мислителі 
винищені, вислані на Соловки. 
Наприклад, восени 1937 року 
лише за чотири дні в «СТОНі» 
(колишньому «СЛОНі») капітан 
держбезпеки Матвєєв особисто з 
револьвера розстріляв 1111 чо-
ловік (серед яких була українсь-
ка еліта — поети, письменники, 
культурні діячі, науковці, той 
генофонд нації, що формувавсь 
століттями, ніс у собі колосаль-
ний потенціал творчості, праце-
любності й наснаги), згодом вони 
були закопані в братській могилі 
в урочищі Сандормох. Начальни-
ками майже всіх Гулагівських 
таборів у найкривавіші 1930-ті 
роки були євреї: Ейхманс, Ко-
ган, Бергман, Плінер... 
  У мене є з московського ар-
хіву КДБ матеріали, до яких 
ніхто немає доступу. Як вони в 
мене опинилися? (Посміхаєть-
ся). А ще із часів Горбачова, коли 
за його дорученням — Яковлєв 
(один із головних ідеологів пе-
ребудови) створив комісію по 
всіх видах злочинів, у тому чис-
лі ГУЛАГУ та депортації народів 
(народ роз’єднували, дробили, 

аби його представники не повс-
тали проти радянської влади). 
Ця комісія мала доступи в усі ар-
хіви й зробила «вузький» тираж 
цих книг. Зокрема, в мене є про 
євреїв Луб’янки: їх рівень осві-
ти, кого вони вбивали, усі їхнi 
відділи й чим вони займалися, 
як знищували і як обезголовлю-
вали країну. Є й списки всього 
урядового складу, усієї тогочас-
ної політичної «блядви».

«Гітлер знав Маркса краще, 
ніж усі взяті разом академіки 
СРСР» 
 — Упевнений, що через вісім 
років буде Світова війна! Чому? 
Бо ми — маленькі космічні му-
рашки, а на Землі все підпоряд-
ковується сонячному ритму, 
адже на світилі кожні 12 років 
відбуваються вибухи, під час 
яких у людини порушується моз-
кова стабільність (особливо пра-
вої півкулі) — у них просинаєть-
ся агресивність (революції 1905-

го й 1917 років, 1929-го — де-
фолт у США, поява бандита Аль 
Капоне, 1941-го — війна, 1953-
го — смерть Сталіна, а далі самі 
рахуйте). Адже в кожній людинi 
спить звір — це пов’язано з древ-
німи інстинктами. 
 Ось про Гітлера написано десь 
150 книг, але колосальна й най-
сильніша з них «Говорить Гіт-
лер» — Г. Раушнінга (сенатора 
міста Данциг), який казав, що 
«Гітлер — звір із безодні». Гіт-
лер, який якось сказав: «У полі-
тиці я не визнаю ніяких мораль-
них законів» — був найграмот-
нішим з усіх диктаторів, у нього 

була величезна бібліотека, він 
був тонким психологом, адже 
знав Лебона, Тарда, Сігеле, Ке-
бета. Він німців задурив, i вони 
забули Гейне, Шиллера, Гете, 
Канта... Свого часу він був бом-
жем, бо жив на вулиці й знав на-
товп. Більше того, Гітлер знав 
Маркса краще, ніж усі взяті ра-
зом академіки СРСР, і часто його 
цитував.
 Я також перечитав усі твори 
Маркса (50 томів по 800 сторі-
нок), знаю його напам’ять і зро-
бив про нього першу в світі кни-
гу («Коммуно-мраксизм: ловуш-
ка дьявола для рабов». — Ред.), 
стиснувши 40 тисяч сторінок і 
виписавши всі його думки. 
 Послідовник Маркса — 
Ленін — був агентом німець-
кої поліції, якого завербували в 
1915 році (про це пише Ніколаї 
— головний розвідник Німеччи-
ни). Тобто Ленін виконував «ні-
мецьке завдання». Зокрема, він 
дав завдання Давиду Рязанову 
(який згодом створив 16 інсти-
тутів марксизму-ленінізму) роз-
крутити славу Маркса. Ніби той 
комуніст і вождь пролетаріату. 
Це все брехня! 
 Я проаналізував також пере-
писку Маркса. Він був алкоголі-
ком; вважав, що всі видатні люди 
в Європі (соціологи, історики, 
політики, філософи) — дурні. І, 
будучи євреєм, був антисемітом, 
вважаючи себе найрозумнішим 
євреєм у світі. Маркс був сатаніс-
том, він не співчував навіть своїм 
родичам, коли їх спіткали горе, 
хвороба чи навіть смерть.
 Гітлер обожнював Маркса й 
говорив: «Я не воюю з марксиз-
мом, а лише виконую його за-
повіти». А ніхто ж цього не вив-
чає. 

«Голод, влаштований Сталіним, 
робився за «ленінською 
технологією»
 Маркс фактично вкрав (ство-
ривши згодом плагіат) написа-
ний французьким соціал-демок-
ратом Віктором Консідераном 
«Маніфест комуністичної пар-
тії», котрий там писав, що «усі 
питання треба вирішувати не за 
допомогою революції, котра по-
роджує хаос, грабунок, дестабілі-
зацію в державі, а за допомогою 
парламентської політики», «під-
коригувавши» текст сатаністсь-
кими думками на кшталт — «се-
лянство — революційний клас, 
тому його треба убивати». От 
Ленін і боровся з селянством, а 
воно складало 80% населення 
Росії й України — він його «рі-
зав» мільйонами, адже мав ши-
зофренічну ідею побудови ко-
мунізму. У 1920-х роках проти 
радянської влади було близько 
2,5 тисячi повстань, і «вождь» 

казав: «Селянство по своїй при-
роді тяжіє до вільної торгівлі, 
що є величезним злом і тут на-
ступає важкий період війни із се-
лянством. ...І ми будемо бороти-
ся з селянством усіма наявними в 
нас засобами, й у тому числі «ти-
хою сапою». А «сапа» дуже про-
ста — «відібрати увесь хліб у пов-
сталих», про що він писав у листі 
в Пензу до Євгенії Бош (яка через 
певний час застрелилася). 
 Тобто, штучний голод, який 
згодом влаштував Сталін, робив-
ся за «ленінською технологією»: 
сам «Гуталін» не мав жодного 
відношення саме до ідеї голодо-

мору. У 43-му томі Ленін напи-
сав: «Ми не можемо перемогти 
селянство (цих власників), ми 
повинні за допомогою НЕПу під-
силити свою владу, а потім буде 
бій, котрого ще не бачив світ». А 
«бій» проти селянства — це го-
лод!.. У 1921 році після Х з’їзду 
Ленін написав, що голод буде в 
1931 році (він не думав, що не 
доживе). 
 У січні 1933 року (в розпал 
Голодомору) в газеті «Правда» 
у статті маршала Климента Во-
рошилова «Підсумки першої 
п’ятирічки» сказано: «Найбіль-
ша заслуга Сталіна в тому, що він 
виконав стратегічний план Лені-
на, котрий точно вказав час для 
нападу на непокірних селян». 
 У нас усі історики продаж-
ні, і в першу чергу — Кульчиць-
кий, Денисов та Курас (талано-
виті пройдисвіти): всі вони писа-
ли, що у нас голоду не було, роз-
повсюджуючи цей лист в усіх 
посольствах. Вони мене шаноб-
ливо побоюються. А от Джеймс 
Мейс, американський дослідник 
Голодомору в Україні, був прав-
дивим істориком, але його при-
кінчили (помер за дивних обста-
вин у Києві в 2004 році. — Ред.). 

«Якби я жив у Європі, то вже 
отримав би пару Нобелівських 
премій»
 — У книзі «Погляд крізь час»   
зібрані мої радикальні статті у 
різних газетах. Зокрема, писав 
про знищення козаків — їх свого 
часу чотири мільйони Ленін реп-
ресував, зате зараз їхнi потомки 
(«козачки») воюють проти нас. 
 Якби я жив у Європі, то вже 
отримав би пару Нобелівських 
премій за свої книги (смієть-
ся). Адже в них дано вичерпний 
аналіз про Маркса, Леніна. Мої 
книги своєрідні й єдині у своєму 
роді у світі: я не пишу про «них», 
адже ви не можете все знати про 
людину, а написане будь-ким 
про «вождів» — суб’єктивне ба-
чення, адже автор пише з позиції 
свого рівня, інтелекту. Я ж беру 
лише те, що писали самі Маркс, 
Ленін i «залізаю» в їхні душу, 
мозок і виписую, що вони говори-
ли чи то про терор, чи вбивства, 
чи громадянську війну, «без якої 
неможлива ніяка революція» (на 
кшталт ленінської тези: «Ми не 
можемо побудувати комунізм без 
громадянської війни»). 
 Проте свої книжки ніяк не 
можу «розкрутити», бо я не єв-
рей. На їх видання було витраче-
но близько ста тисяч, але ж ти-
раж мізерний: 300 штук («Мо-
лох Ленінізму») і 500 («Комму-
но-мраксизм»). 

«Ленін тричі посилав війська на 
Україну»
 — У нас завершився «леніно-
пад», але мало хто з людей знає 
глибоко, яке зло робив Ленін, і 
всі сьогоднішні проблеми вип-
ливають iз наслідків його сата-
нинської роботи, яка була ан-
тинаціональна й антидержав-
на. Ленін тричі посилав війсь-
ка на Україну: лише на початку 
1918 року Муравйов у Києві за 
два тижні розстріляв п’ять ти-
сяч чоловік у дворі Маріїнсько-
го палацу. 
 Він ненавидів людей, особли-
во інтелігенцію, свободу, знищу-
вав релігію. У нього не було нічо-
го святого, крім влади! І заради 
неї він був готовий на знищення 
мільйонів людей, причому най-
кращих! Він отримував задово-
лення, коли підписував розстрі-
ли й особисто складав списки іс-
ториків, філософів, соціологів, 
поетів, які повинні були бути 
знищені чи вислані в концтабо-
ри. Істинного Леніна поки-що 
мало хто знає, бо його імідж ще 
й досі... оберігають! ■

«При Ленінi був 41 концтабір, а Сталін довів їх 
до 476, в яких утримувалося 18 мільйонів: й цим 
мільйонам людей, що пройшли через них, не можна 
поміняти психіку, вони в душі невільники й бояться 
всього — це раби!»

нікуди не зникла, 
«перевдягнулася»

Робота з архівами.❙
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В’ялені, але не зів’ялі
 У даному випадку — це дві  великі 
різниці: в’ялені помідори — смачна, ко-
рисна, модна і вишукана страва, чудове 
доповнення до хороших вин,  сиру, пас-
ти, каш, овочевих став, несолодкої ви-
пічки. 
 Валерій Фетісов уже не перший рік 
в’ялить помідори на всю родину і каже, 
що і він, і його рідні задоволені резуль-
татом. Родина Валерія — він, дружина 
Таня і маленька донечка Настя — друж-
на, спортивна, вони люблять подорожі, 
відвідують мистецькі проекти, займа-
ються танцями і є прихильниками здо-
рового і правильного харчування. Тому 
помідори — обов’язкові в раціоні моло-
дої родини. 
 Валерій давно вибрав спосіб в’ялення 
помідорів, який видався йому найкра-
щим, випробував його і пропонує чита-
чам. 
 Отож на 2 кг помідорів-сливок пот-
рібно: 250 г олії, чайна ложка без вер-
ху сушеного базиліку і половина чай-
ної ложки — розмарину, горошина-дві 
духмяного перцю, 4-5 чорних горошин, 
листочок-два лаврового листу (все чітко, 
ніби в аптеці), гвоздика (1 шт.), морська 
сіль і сушений (чи гранульований) час-
ник — за смаком. 
 Стиглі і цілі помідори добре помити, 
розрізати уздовж на дві частини. Чай-
ною ложкою з гострим носиком видов-
бати всю серцевину з насінням. Деко 
вистелити фольгою, викласти половин-
ки помідорів зрізом догори, трохи посо-
лити кожну половинку, це дозволить по-
мідорам краще сушитися.
 Розігріти духовку до 120 градусів. 
Сушити в режимі конвекції 2 години. 
Дверцята духовки повиннi бути прочи-
нені, щоб виходило вологе повітря. 
 Через дві години  зменшуємо темпе-
ратуру до 100 градусів і продовжуємо су-
шити ще 2-3 години. Оскільки розмір і 
вміст води у всіх помідорів різний, то су-

шитися вони будуть теж по-різному. Че-
рез деякий час буде видно, що деякі по-
ловинки добре підсушилися, їх можна 
знімати. Решта нехай сушаться далі.
 Банку з кришкою помити і витерти 
насухо рушником. На дно банки поклас-
ти лавровий листок, гвоздику, перець 
духмяний, перець горошком, дрiбку ба-
зиліку, розмарину і гранульованого або 
сушеного часнику.
 Слідкуйте за духовкою, готові тома-
ти потрібно буде знімати тепер кожні 15-
20 хвилин.
 Коли банка буде повною, нагрійте 
олію, але не доводьте до кипіння. За-
лийте помідорчики гарячою олією до 
середини, злегка вдарте банкою по по-
верхні столу, щоб вийшло повітря зни-
зу, потім залийте олією доверху, під 
саму кришку. Закрутіть кришкою, 
трішки збовтайте банку, щоб олія пот-
рапила на кришку і не утворювався 
конденсат.
 Укутайте слоїк тканиною і залиште 
його так остигати до ранку.
 Зберігати при кімнатній темпера-
турі, але відкриту банку слід тримати в 
холодильнику. Діставати помідори пот-
рібно тільки сухою виделкою або лож-
кою, інакше вони запліснявіють.

«Зимова мозаїка» у желе
 Ми звикли до фруктово-ягідних желе, 
готуємо їх і любимо. Той, хто вже готував 
помідорове желе на зиму, не просто лю-
бить його, а зачарований виглядом і сма-
ком не зовсім звичної заготовки. 
 Ціленькі часточки різнобарвних по-
мідорів, зелень, спеції, цибулька — все 
це застигло в пікантній солодкаво-соло-
нуватій заливці, у баночці це виглядає 
дуже смачно і апетитно. 
 Помідори потрібно відібрати стиглі, 
можна будь-якого кольору, соковиті чи 
м’ясисті. 
 На півлітрову баночку помідорово-
го желе потрібно 350 г помідорів, 2 зуб-

ці часнику, півцибулини, лавровий лис-
ток, 15 г желатину, столова ложка оц-
тової кислоти, 10 г цукру, 4 горошини 
перцю, половина чайної ложки солі. 
При бажанні — будь-яка зелень, бол-
гарський чи гострий перець — вносьте 
і свої корективи.
 Замочити желатин у холодній воді 
(очищеній) мінімум на півгодини. За 
цей час готуємо томати: миємо та ріже-
мо. Якщо в баночку планується заклад-
ка томатів середньої величини, то ріже-
мо їх навпіл, якщо великі плоди — на 
четвертинки. Цибулю шаткуємо тонки-
ми кільцями. Зубці часнику очищаємо 
від шкірки і ріжемо на кілька частин.
 У стерилізовану банку закладає-
мо цибулю, часник і всі спеції, зверху 
викладаємо помідори. Краще виклада-
ти  їх зрізом униз, так утворюватиметь-
ся гарний візерунок.
 Тепер настала черга приготування 
маринаду. У каструлю наливаємо 3 літ-
ри води, після закипання до неї додаємо 
цукор і сіль, коли вони розчиняться — 
оцет і розчинений  желатин. Готовим ма-
ринадом заливаємо помідори, накриває-
мо кришкою, стерилізуємо 15 хвилин, 
після чого закриваємо кришкою, пере-
вертаємо і вкутуємо в ковдру до ранку.

Діжкові помідори
 Пам’ятаєте діжечки з огірками-помі-
дорами-капустою в наших бабусь? Усю 
зиму було що хрумкотіти з картоплею, 
кулішами і просто чорним хлібчиком. 
Так-от, наші бабусі знали багато що про 
корисність і поживність запасів на зиму, 
а нині ми лише констатуємо факт: ква-
шені овочі — найкорисніші. А те, що 
вони ще й дуже смачні — факт, визна-
ний значно раніше.
 Зараз нам майже нічого не заважає 
запастися діжечкою помідорів на зиму і  
собі.
 На 5 кг помідорів візьміть 3 голо-
вки часнику, по пучку кропу і петруш-
ки, кілька гілочок м’яти, по жмені лис-
тя вишні, смородини і винограду, чай-
ну ложку перцю. На розсіл на 5 л рідини 
потрібно 400 г солі для зелених помі-
дорів і 450-500 — для червоних. 
 Помідори слід вибрати тугі, однієї 
зрілості. Спеції в бочку укладати в три 
ряди: на дно, посередині й зверху. Овочі 

потрібно укладати щільно, для того щоб 
вони не виявилися пересоленими. На-
прикінці в діжку з помідорами заливає-
мо розсіл, зверху кладемо листя хрону і 
посипаємо гірчицею, щоб уникнути по-
яви цвілі. Виносимо діжечку в холодне 
місце. Помідори будуть готові через 2-3 
тижні.

Passata di pomodoro 
 Або просто пасата — невід’ємна части-
на італійської кухні, основа найулюблені-
ших і смачних страв. Вона — показник 
майстерності господині, мірило її вміння 
та досвіду. Рецепт пасати передається в 
родині з покоління в покоління, зберігаю-
чи масу нюансів і важливих секретів, по-
повнюється, удосконалюється.
 Насамперед потрібно підготувати 
баночки та кришки: старанно помити і 
простерилізувати. 
 Помідори відбираємо зрілі, тугень-
кі, непошкоджені. Миємо їх і сушимо, 
після чого кожен розрізаємо навпіл. Ло-
жечкою видаляємо насіння і рідину. 
 Підготовлені помідори пропускаємо 
крізь м’ясорубку. Якщо ви взяли 7 кг 
помідорів, на цьому етапі буде 5 літрів 
помідорової маси. Додаємо чотири сто-
лові ложки морської чи кам’яної солі і 
столову ложку цукру, розмішуємо і ста-
вимо уварювати приблизно на годину. 
 Спочатку варимо під кришкою, 
потім відсуваємо кришку наполовину, 
а наприкінці зовсім її знімаємо. Чим 
більше рідини википить, тим густішою 
буде готова пасата — густий помідоро-
вий крем.
 На дно баночок викладаємо листочки 
базиліку, заповнюємо баночки пасатою, 
накриваємо кришками і ставимо їх на 
стерилізацію ще на 15 хвилин. Далі за-
ливаємо по столовій ложці соняшнико-
вої або оливкової олії, викладаємо звер-
ху базилік і відправляємо на стериліза-
цію востаннє — на 10 хвилин. Закру-
чуємо, вкутуємо ковдрою, а як тільки 
кришка втягнеться всередину — вино-
симо пасату на холод. Миттєве охолод-
ження — секрет «вічної молодості» то-
матів у пасаті. 
 А що, помідори до молодості, як ба-
чимо, дуже причетні. Отож подбаємо 
про корисні зимові заготовки. Приєм-
ного помідорування! ■

Помідор — неоціненний дарунок природи, такий, що на всі випадки життя. Його 
називають овочем, ягодою і фруктом, готують його окремо, до м’яса, до каш, до 
овочевих і фруктових страв. Він — перекус, основна страва і десерт. Його цінні ре-
човини зберігаються в будь-якому вигляді: сирому, вареному, печеному, сушеному, 
законсервованому тощо. А цінних речовин у ньому сила-силенна, будь-яка довідка зі 
спеціалізованого сайта, книжки чи коментар дієтолога можуть зайняти цілу шпальту 
газети. Там і  велика кількість вітамінів, мінералів і корисних для організму речовин, 
таких як, зокрема, винна, яблучна і лимонна кислоти. І вітаміни — A, B2, B6, PP, E, 
рідкісний вітамін К та інші. Помідори містять фруктозу, глюкозу, мінеральні солі, 
йод. А також магній, залізо, цинк, марганець, натрій.
Але, напевне, найбільша користь помідорів у тому, що вони містять потужний анти-
оксидант — лікопін. Особливість лікопіну в тому, що він збільшує свої корисні влас-
тивості в готовому вигляді, а не в сирих плодах, і має протиракову дію, запобігаючи 
мутації ДНК і зростанню ракових клітин. А ще він «перемагає» зморшки. Антиок-
сидант лікопін, завдяки якому помідори мають яскраво-червоний колір, у помідо-
рах краще засвоюється в приготовленому вигляді, у салатах його краще вживати з 
олією чи сметаною.
Помідори допомагають регулювати роботу нервової системи, вони — чудові анти-
депресанти, оскільки містять серотонін, який ще називають «гормоном радості». У 
них багато корисних фітонцидів, що мають антибактеріальні та протизапальні влас-
тивості. А ще помідорчики сприяють схудненню, бо пришвидшують роботу кишеч-
нику, а також розріджують кров.
Та що там говорити — потрапивши на безлюдний і пустельний острів лише з насін-
ням помідорів і поживши там до щасливого повернення, шанс повернутися звідти 
оздоровленим, молодим і бадьорим був би чималий.
Не треба й острова — і на власній кухні з помідорами можна поліпшити своє меню і 
зовнішній вигляд. Чого тільки не творять з червоними дарами природи — консерву-
ють, сушать, заморожують, в’ялять, аби тільки він був на наших столах цілий рік.

Красені під кришкою 
прикрасять будь-яку страву.
Фото Валерії ФЕТІСОВОЇ.

❙
❙
❙

ДО СЕЗОНУ

До столу, 
синьйор 
помідор!
Як зберегти на холоди яскраві фарби 
і смак літа
Тетяна ЗІНЧЕНКО

■

Помідор — неоціненний дарунок природи.❙

Квашені овочі найкорисніші.❙
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«Переконаний, що міста-мільйонники повинні мати своїх представників 
у ігрових видах спорту з максимально високими задачами».

Сергій Варламов
виконавчий директор Української хокейної ліги

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Побувавши в період існу-
вання Професіональної хокей-
ної ліги на піку своєї актив-
ності, нині вітчизняний хокей 
змушений, по суті, щороку пе-
реживати оптимізаційні проце-
си. Останнє нововведення — ра-
дикальне омолодження націо-
нальної першості, результатом 
чого стала відсутність у новому 
чемпіонаті України досвідче-
них та, відповідно, високооп-
лачуваних (як для нашої краї-
ни) хокеїстів.
 Економлячи фінанси на ве-
теранських контрактах, зага-
лом шість вітчизняних клубів 
знайшли можливість споряди-
ти на новий сезон молодіжні ко-
манди, котрі в новому розіграші 
ЧУ вже зіграли перший тур.
 Дивлячись на учасників 
26-го за ліком національного 
хокейного турніру, половину з 
них можна називати дебютан-
тами турніру. Броварські «Вов-
ки» та «Галицькі леви» з Ново-
яворівська в ЧУ не грали зовсім. 
Харківське ж «Динамо», періо-
дично закриваючи проект, у но-
вому сезоні знову вийшло на ве-
ликий лід, запросивши на тре-
нерську посаду знаного вітчиз-
няного спеціаліста Олександра 
Сеуканда, котрий після закрит-
тя столичних «Дженералз» пере-
брався з Києва до Харкова. При 
цьому в трійці інших учасників 
УХЛ, яку складають «Донбас», 
«Кременчук» та «Білий барс», 
статусом справжнього старожи-
ла ЧУ можна нагородити хіба 
що донецький колектив. 
 А ще, виявляється, зіграти 
в турнірі хотіла команда з про-
мовистою назвою «U25+», утім, 
як свідчить голова Всеукраїнсь-
кого об’єднання «Хокейна гро-
мадськість України» Сергій 
Супрун, УХЛ та ФХУ відмови-

ли їй в участі в УХЛ.
 Попри те, що в хокейній фе-
дерації пообіцяли не підпису-
вати дискримінаційний рег-
ламент нового розіграшу ЧУ, 
яким не дозволяється участь у 
змаганнях вікових хокеїстів, 
клуби, як видно, вирішили не 
відмовлятися від раніше вста-
новленого ліміту, негласно слі-
дуючи новій нормі.
 Хай там як, а для чинного 
чемпіона нинішня першість, у 
першу чергу, буде тестом на діє-
здатність власної хокейної шко-
ли, випускники котрої в поточ-
ному сезоні матимуть, так би мо-
вити, ігровий «карт-бланш».
 У матчі-відкритті нової пер-
шості, в якому зустрічалися 
учасники «золотої серії» попе-
реднього розіграшу, «Донбас» 
переконливо здолав «Кремен-
чук» (5:2), продемонструвавши 
свій фаворитський статус. «Бу-
демо працювати над помилка-
ми. Зробимо все, аби наша гра 
стала ще кращою», — головний 
тренер донецького колективу 
Сергій Вітер бачить у підопіч-

них потенціал для прогресу.
 Якщо «Донбас» у міжсезон-
ня тренерський штаб не змінив, 
то на керівному містку віце-
чемпіонів місце Дмитра Під-
гурського посів головний тре-
нер національної збірної Украї-
ни Олександр Савицький. «Сьо-
годні у нашій грі було забагато 

дурниць», — після турнірного 
дебюту новий наставник «Кре-
менчука» був занадто катего-
ричним.
 У цілому, стартовий тур ЧУ, 
в якому загалом буде вісім кіл 
«регулярки» та раунд «плей-
оф», пройшов без несподіванок. 
Очолюване знаним наставником 

«Динамо» піднесло урок новач-
кам iз Броварів — 8:1. А загарто-
вані боями в українському чем-
піонаті білоцерківські «барси», 
котрих уже не перший рік очо-
лює Костянтин Буценко, доволі 
чітко окреслили свою позицію в 
протистоянні з молодими «Га-
лицькими левами» — 4:0. ■

Григорій ХАТА

 Перш ніж стати третьою ракеткою пла-
нети одеситка Еліна Світоліна вельми про-
дуктивно проявила себе в юніорах, виграв-
ши в 2010 році «Ролан Гаррос» та зіграв-
ши в фіналі юнацького Уїмблдону-2011. 
Слідами прими українського тенісу нині 
йде 15-річна Марта Костюк із Київщини, 
котра за поточний рік виграла одразу два 
юнацькі «шлеми». Перший великий ус-
піх прийшов до нової тенісної зірочки в 
Мельбурні, де вона виграла у одноліток 
«одинак» Відкритої першості Австралії. 
А кілька днів тому — вже в парі, з сербкою 
Ольгою Данилович — Костюк стала пере-
можницею останнього в сезоні «Гранд сле-
му» — «Ю-Ес оупен»-2017, поставивши 
таким чином знак оклику наприкінці своїх 
юніорських виступів. Про перехід на про-
фесіональний рівень Марта заявила одра-
зу після свого тріумфу в Нью-Йорку, після 
якого більшість тенісистів поступово почи-
нають підготовку до міжсезонних канікул.
 Водночас у календарному плані першої 
ракетки жіночого тенісу Еліни Світоліної, 
як і в розкладі найсильніших тенісистів 
України, наразі стоять змагання, омину-
ти котрі немає змоги.
 Третя тенісистка планети, вочевидь, 
буде щосили прагнути зіграти на підсум-
ковому турнірі року в Сінгапурі наприкін-
ці жовтня. Натомість нашим найкращим 
майстрам тенісної ракетки вже найближ-
чого «уїк-енду» належить у складі збірної 
України позмагатися за право збереження 
прописки в Першій групі Євро-Африкансь-
кої зони Кубка Девіса.
 Попри те, що по ходу сезону капітану 
«синьо-жовтих» Андрію Медведєву дово-
дилося обходитися без допомоги перших 
номерів вітчизняного тенісу, на доленос-
ний поєдинок сезону проти збірної Ізраї-
лю ФТУ вдалося запросити всіх найсиль-

ніших виконавців — Олександра Долгопо-
лова, Сергія Стаховського, Іллю Марченка 
й Дениса Молчанова.
 «Дуже приємно, що всі найсильніші 
тенісисти відгукнулися на пропозицію й 
прибули до збірної», — сказав Андрій Мед-

ведєв напередодні вильоту до Тель-Авіву, в 
передмісті котрого — Рамат-Хашароні — 
відбудуться гра Ізраїль — Україна.
 Наявність у складі нашої команди 
Олександра Долгополова, котрий може 
похвалитися своїм перебуванням у«топ-

30» рейтингу АТР, а нині посідає 56-те міс-
це серед тенісистів-професіоналів, можна 
передбачити, що саме нашу збірну вважа-
тимуть фаворитом матчу. Утім успішного 
виступу одного лише Долгополова може 
бути недостатньо, тоді як інші наші «оди-
ночники» — Стаховський та Марченко — 
в нинішньому сезоні перебувають далеко 
не в найкращих кондиціях. До того ж не-
має в нашої збірної хорошого парного ду-
ету, від результатів якого часто-густо й за-
лежить підсумок усього двобою. На думку 
другої ракетки України Сергія Стаховсь-
кого, ключовою перевагою суперника буде 
наявність у нього підтримки власних три-
бун. «Буде весело», — сміється Стах. Але, 
загалом, перед нашими хлопцями стоїть 
серйозне завдання, провалити котре ніко-
му аж ніяк не хочеться. ■

Українське хокейне «сафарі» — «Барси» проти «Левів».
Фото з сайта uhl.com.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 1-й тур. 
«Динамо» — «Вовки» — 8:1, «Бі-
лий барс» — «Галицькі леви» — 
4:0, «Донбас» — «Кременчук» — 
5:2.

■

ХОКЕЙ

Регламентні тонкощі 
Новий хокейний сезон в Україні розпочали шість колективів, сформованих на молодіжних 
засадах

■

ТЕНІС

Три крапки після знаку оклику
Наприкінці тенісного сезону перед українськими 
майстрами стоять непрості завдання

■

Нова зірочка вітчизняного тенісу — Марта Костюк (праворуч) — святкує виграш 
парного юніорського «шолома» в Нью-Йорку.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙

Важка атлетика
 Вітчизняна важкоатлетична збірна може пропусти-
ти майбутній чемпіонат світу в США, оскільки потрапила 
до числа національних команд, представники котрих ос-
таннім часом більше трьох разів ловилися на вживанні 
допінгу. Нагадаємо, що одразу троє українських олім-
пійських призерок — Юлія Калина (Лондон-2012), Оль-
га Коробка та Наталя Давидова (обидві — Пекін-2008) 
після повторних перевірок їхніх тестів опинилися в числі 
порушниць допінгових правил. Загалом, американський 
«мундіаль» можуть пропустити дев’ять збірних, у яких 
були виявлені масові порушення антидопінгового зако-
нодавства, — окрім «синьо-жовтих», збірні Росії, Ки-
таю, Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Ту-
реччини, Молдови.

Велоспорт
 Після тріумфу на «Тур де Франс» британський 
гонщик та лідер команди «Скай» Крістофер Фрум 
уперше в кар’єрі переміг на третій за рейтингом ба-
гатоденці сезону — «Вуельті». ■

ХРОНІКА■
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«Перезавантаження» лейкоцитів   
Генетично модифіковані клітини будуть боротися з лейкозом: 
у США схвалили новітній метод боротьби з раком
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 Чоловік заходить до психіатра:
 — Я з приводу дружини. У неї 
нав’язлива ідея, що хтось намагаєть-
ся вкрасти її сукні.
 — Ви в цьому впевнені?
 — Абсолютно. Вона найняла спе-
ціального чоловiка, щоб вiн охороняв 
їх. Я виявив його вчора у шафі.

* * *
 Дiвчика каже своєму хлопцеві:
 — Я вирішила почати війну з 
жиром!
 Хлопець, розглядаючи її боки:
 — Я дивлюся, ти його вже чи-
мало в полон набрала.

* * *
 — Вовочко, ти ж обіцяв, що по-
вернешся додому рівно о сьомій!
 — Так, тату.
 — А я обіцяв тебе покарати, 
якщо ти не прийдеш вчасно!
 — Оскiльки я не виконав своєї 

обіцянки, свою ти теж можеш не ви-
конувати.

* * *
 — Сьогодні на кухні поставив 
нову раковину.
 — А стара чим не догодила?
 — Занадто маленька! Щоб води 
в чайник набрати, доводилося спо-
чатку весь посуд перемити.

* * *
 — Сьомо, привіт, як справи?
 — Ізю, ось тільки не треба мене 
провокувати! Ти відразу почнеш: «Із 
ким справи, де справи, що ти з цьо-
го маєш, де з цього моя частка і давай 
візьмемо в нашу справу мого Моню».

* * *
 — Господи, пошли мені хоро-
шого чоловіка, хорошу роботу, гро-
шей.
 Відповідь iз небес:
 — Ти хоч iз дому вийди.

По горизонталі:
 2. Довга міцна палиця, на яку 
спираються при ході. 7. Фран-
цузький порт, найближча точка 
до Британії. 8. Відомий радянсь-

кий фільм-катастрофа про поря-
тунок людей із зони землетрусу. 
9. Салонний бальний танець, який 
складається із кроків і реверансів. 
10. Туман, викликаний катастрофіч-
ною забрудненістю повітря. 11. Ім’я 
пса із німецького серіалу про робо-
ту поліції. 12. Дружина Одіссея. 15. 
Популярна назва вівсяних пластів-
ців. 17. Попередня назва Республі-
ки Конго. 18. Імовірна можливість 
досягти мети. 20. Компліментарний 
вірш, присвячений дамі. 23. Прото-
ка, що відділяє Європу від Малої 
Азії. 24. Католицький священик у 
Франції. 25. Марихуана.
По вертикалі:
 1. Скандинавський поетичний 
епос. 2. Історичний район Києва. 3. 
Білоруський друг. 4. Давньогрецьке 
місто, що існувало на території су-
часного Севастополя. 5. Суміш. 6. 
Головне джерело влади при охлок-
ратії. 9. «Падав сніг на ..., кіт зліпив 

собі пиріг». (Платон Воронько). 12. 
Античне місто, з яким часто порів-
нюють Одесу. 13. Грузинський на-
ціональний танок. 14. Штучне во-
локно. 16. Підвищення, на якому 
відбувалися страти. 19. Давньо-
грецька поетка із острова Лесбос. 
21. Молдавський композитор, ав-
тор вальсу до фільму «Мій лагід-
ний і ніжний звір». 22. Індійське 
місто, в якому розташований зна-
менитий Тадж-Махал.

Кросворд № 109 
від 12 вересня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 15—16 вересня.
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 Хоч як сподівалася іспансь-
ка ворожка Пілар Абель стати 
офіційною донькою Сальвадора 
Далі і, відповідно, спадкоємицею 
його статків, а факти — річ упер-
та. Результати ексгумації тіла 
знаменитого художника (для ек-
спертизи були взяті зразки двох 
великих кісток, волосся і нігті 
Далі) та ДНК-тесту показали, що 
батьком Абель може бути хто за-
вгодно, лише не автор «Обличчя 
війни» чи «Сну, викликаного по-
льотом бджоли». Результати вже 
передані суду, офіційне рішення 
буде прийнято на судовому засі-

данні 18 вересня в Мадриді.
 Для самої Абель Пілар, яка 
стверджувала, що її мати Антонiа 
Мартінес де Аро в середині 1950-
х років мала зв’язок iз художни-

ком, коли працювала в будинку 
його друзів у Кадакесі, ця звіс-
тка виявилася подвійним уда-
ром. Мало того, що вона втрати-
ла шанс отримати значну части-

ну капіталу Далі, так іще й iз про-
фесійного боку вийшло фіаско. 
Бо яка ж вона ворожка, якщо не 
змогла передбачити такого пере-
бігу справи?
 А от фани Далі святкують 
перемогу: ця історія довела, що 
художник був, у принципі, вір-
ним чоловіком і ні на кого, крім 
Гали, доки вона була з ним, не 
дивився. Хоча в усій цій історії 
відкритим лишається одне пи-
тання: навіщо турбували прах 
художника? І що буде, якщо 
знайдеться ще одна претенден-
тка на роль «дитини Сальвадора 
Далі»?  Невже кожного разу до-
ведеться відкривати склеп? ■

Аліса КВАЧ

 От є все-таки у Грузії щось романтичне. І не лише гори, а й 
особлива атмосфера справжньої дружби, багатоголосих співів 
та пристрасних танців заворожує. Чи не тому все більше ро-
мантичних натур місцем одруження обирають саме Грузію.
 Однією з таких пар стали ведучий «Євробачення-2017» 
шоу-мен Олександр Скічко та власниця гранд-готелю Fairmont 
Єлизавета Юрушева, які днями стали офіційним подружжям. 
Познайомилися вони ще до «Євробачення» (Олександр, як 
телеведучий, узяв у неї інтерв’ю), але справжні почуття ви-
никли згодом. А де є почуття — там не за горами й весілля.
 Як і водиться, весілля проходило в кілька етапів. Роз-
писалися Сашко і Ліза в містечку Казбегі, що за 165 км від 
Тбілісі. А святкова церемонія відбувалася на мальовничому 
плато на висоті близько 3500 м. «Це найвища точка на пере-
валі шляхом до Тбілісі. Нам дуже пощастило з погодою: в цей 
день передавали дощ від самого ранку, але ми все не вірили, 
що він буде. Вірили не дарма: під час церемонії було соняч-
но! Хоча навколо нависли хмари і тінь, просто над нами сві-
тило сонце. Дощ почався вже після церемонії», — цитує ви-
дання JetSetter слова нареченого.
 Після святкування на гостей чекало застілля у кращих 
традиціях грузинської кухні — «три види хачапурі, м’ясо, 
величезна кількість гарячих страв». Почесним гостем свята 
став і легендарний грузинський актор та співак Вахтанг Кіка-
бідзе. А на медовий місяць закохані вирушили до Одеси.
 До речі, в Грузії свого часу одружилася і відома танцю-
вальна пара Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко. Щоправда, 
романтика їхніх почуттів не витримала випробування часом. 
Хочеться побажати Лізі та Олександру, щоб у них таки все 
було по-справжньому. По-грузинськи. ■

НЕ ПОФОРТИЛО

Виправдання Далі
Результати ДНК-тесту 
не підтвердили батьківства 
знаменитого художника

■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Ближче до неба
Шоу-мен Олександр Скічко 
узяв шлюб на висоті 3500 м

■

14 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 7-12 м/с. Температура вночi +11...+13, удень +24...+26.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +23...+25.

12 вересня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 21-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +10...+12, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+11...+13, удень +21...+23.
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