...А вибори
на думцi

Нова «залізна леді»

Комар носа
точить

Верховна Рада
нинiшнього
«призову» не виконує
своїх обов’язкiв

Сьогодні Девіда
Кемерона на посаді
британського
прем’єра змінить
Тереза Мей

Після перекриття
Північно-Кримського
каналу почали
мутувати кровососи

» стор. 4

» стор. 7

» стор. 3

Середа, 13 липня 2016 року

№ 87 (5080)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24,85 грн
1 € = 27,45 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Прошу підійти
до трапа!
В Україні поступово відновлюється авіаційне сполучення:
як внутрішнє, так і міжнародне
» стор.

5

❙ Авіакомпанії, схоже, подолали кризовий шок — і нині готові возити пасажирів в інші українські аеропорти, замість зруйнованих, а також прокладати нові маршрути: по країні і за кордон.
❙ Фото з сайта 5.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 13 ЛИПНЯ 2016

ІнФорУМ

«Відповідальність суспільства — тримати це питання на контролі
й постійно тиснути, аби велися перемовини щодо всіх в’язнів Кремля,
y тому числі й Олега Сенцова, для їх звільнення та повернення в Україну».

■ СПІВПРАЦЯ

Зрушили,
з місця
рухомий
склад
«Укрзалізниця»
i канадська компанія
Bombardier спільно
вироблятимуть
локомотиви
Олена КАПНІК
Напередодні Україна і Канада підписали меморандум про співпрацю,
в рамках якого планують створення
з канадською компанією Bombardier
спільного виробництва локомотивів в
Україні. За умовами договору, найближчим часом «Укрзалізниця» повинна
розробити п’ятирічний план модернізації рухомого складу. До слова, у нового СП залізничники планують купувати 40-60 локомотивів на рік.
«Угода з Bombardier має стратегічний характер, оскільки зараз
«Укрзалізниця» потребує докорінної модернізації. Bombardier — це та
компанія, яка готова надати нам власні технології і розмістити виробництво в Україні. Меморандум — це великий шанс для України здійснити прорив у модернізації залізниці, а також
сигнал для іноземного виробника, що в
Україні можна вкладати ресурси, засоби, технології», — коментує підписання меморандуму міністр інфраструктури Володимир Омелян.
На закупівлю поїздів i модернізацію
локомотивів y профільному міністерстві передбачено понад 150 млн. євро. На
оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено гроші як європейських кредиторів, зокрема y рамках німецької позики, так i українські кошти. Таким чином на модернізацію
передбачено понад 50 млн. євро, на закупівлі вагонів є 90 млн. євро (кредит
від Європейського банку розвитку),
близько 10 млрд. гривень «Укрзалізниця» витратить на власні потреби, у
тому числі й на рухомий склад. За словами профільного міністра Володимира Омеляна, ключове питання —
в узгодженні п’ятирічних планів модернізації рухомого складу, після чого
«можна почати системну роботу». Вже
розпочав «системну роботу» новий глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун. Поляк узявся за покращення якості й модернізації рухомого складу та пообіцяв
запровадити зміни в обслуговуванні y
системі «Укрзалізниці». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Днями суд поновив на посаді екс-«регіонала», керівника Південно-Західної залізниці
Олексія Кривопішина, якого звільнили рік тому
через звинувачення в корупції. В одному з випусків «Наших грошей» iшлося про те, що Кривопішин побудував за державні кошти силами
залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpicvillage на території, яка
призначалася для відпочинку працівників залізничної галузі. МВС підтвердило факти зловживання у фінансово-господарській діяльності
магістралі, встановивши, що будівництво комплексу здійснювали за рахунок коштів залізниці. Журналісти програми стверджують, що сім’я
Олексія Кривопішина заробила на державних
тендерах близько 758 млн. гривень.

■ НА ФРОНТІ

■ СЕПАРАТИЗМ

Тишею не пахне
Від обстрілів iз важкої артилерії
найбільше постраждало Широкине
Катерина ЛАЗАНЮК
Упродовж доби противник
удвічі знизив свою активність
— терористи 56 разів відкривали вогонь по підрозділах сил
АТО. Зокрема, 23 рази на Донецькому, 25 — на Маріупольському та 8 — на Луганському
напрямках, — повідомляють у
штабі АТО.
Найгарячіше було в районі
Широкиного. «Тут російські
окупанти застосували 120-мм
міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та
стрілецьку зброю. Також iз мінометів 82-мм калібру ворог
стріляв по Красногорівці, Павлополю та Славному», — зазначив речник прес-центру штабу
АТО Олег Сушинський.

Марія Томак
активістка Центру громадянських свобод

На Луганщині працювали заборонена 122-мм артилерія та 120-мм міномети —
били по українських захисниках в Новоолександрівці.
У Попасній ворог використав
протитанкові керовані ракети
та гранатомети. На Донеччині
під обстрілами опинилися українські опорні пункт в Авдіївці, Дачі, Майорську, шахті Бутівка і Зайцевому.
Тиждень почався з жертв
для української сторони.
«Один український військовий загинув, 10 — отримали
поранення, також ще 2 військовослужбовці були контужені», — повідомив про його
першу добу речник АП iз питань АТО Андрій Лисенко.
Гірка статистика наступної

На окупованих територіях місцева «влада» намагається посилити ідеологічні скрепи. Особливо працюють над молодшим поколінням. Піонерію вже
повернули, а от з наступного навчального року у школах «ЛНР» введуть ще й
щоденники та зошити із сепаратистською символікою.
«Щодо дитячих щоденників для першого класу — ми зробили заявку.
Обов’язково буде атрибутика: прапор, гімн і герб нашої Республіки», — повідомила «міністр» освіти і науки Валентина Ткаченко. На таку патріотичну програму виділили 1 млн. рублів.
доби така: 2 військових загинули, 4 зазнали поранень.
«Двоє загиблих під час підриву на міні МОН у Славному
Мар’їнського району, один
поранений — у Зайцевому,
на позиції шахта «Бутівка»
— один поранений, ще двоє
зазнали поранень під Авдіївкою», — уточнив Андрій Лисенко. Коментуючи вчора інформацію Луганської військово-цивільної адміністрації про загибель 11 липня на
Донеччині молодшого лейтенанта бійця «Айдару» Юрія
Гуртяки, полковник зазначив
наступне: «Ми не оголошуємо
імена загиблих».
Тим часом українські прикордонники разом із СБУ в по-

неділок затримали двох осіб,
які, ймовірно, мають стосунок до бойовиків. Перший —
чоловік, який сам прийшов iз
території, тимчасово підконтрольної сепаратистам. Він
добровільно здався українським правоохоронцям, зазначивши, що проходив службу в батальйоні «Восток», але
днями вступив у конфлікт iз
поліцією «ДНР», застосувавши зброю. Друга — жінка,
яку затримали під час перевірки на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке». У її мобільному телефоні
виявили файли, які дають підстави підозрювати її в участі у
незаконних збройних формуваннях. ■

■ У ПОЛОНІ

Суворий режим Якутії
У день 40-річчя режисера
Олега Сенцова активісти
нагадують про тиск Кремля
Олена КАПНІК
Свій 40-й день народження засуджений український
режисер Олег Сенцов зустрічає сьогодні y російській
в’язниці. Якщо перші уродини за ґратами фігурант так
званої «Кримської справи»
«святкував» y Лєфортовському СІЗО, то другі — вже в
Якутській колонії суворого
режиму. Попри це, українські громадські активісти та
правозахисники не забувають про режисера i на підтримку на столичному Майдані готують акцію до його
дня народження, яку заплановано провести ввечері з
19.00. За словами організаторів заходу, акція — це не
тільки підтримка бранця y
день його 40-річчя, a насамперед можливість висловити всiм свою незгоду з політикою Росії щодо українських політв’язнів. Активісти також наголошують, що
особливо актуальними зараз
будуть листи через онлайнформу до бранця, які можна
написати на сайті організації
Amnesty International в Ук-

раїні. Організатори кажуть,
що всі листи роздрукують і
відправлять адресатові.
Підтримають полоненого
режисера й на сьомому Одеському міжнародному кінофестивалі, який проходитиме з 15
по 23 липня. Група молодих
українських кінодіячів виступила з ініціативою проведення
неформальних заходів на підтримку політв’язня. За словами генерального продюсера
фестивалю Юлії Сінкевич, від
початку затримання Сенцова
підтримували на фестивалі,
тому не стане винятком i цьогорічний. «Ми віримо, що наступного року він уже приїде
в Одесу», — каже молода продюсер.
Ще більшу увагу до акції в
день народження Сенцова привертає й той факт, що в Росії
оприлюднили список «терористів та екстремістів», серед
яких є імена 22 уродженців
анексованого Криму. У Федеральному переліку опинилися кримські політв’язні, журналісти, громадські активісти та вся «кримська четвірка»
політв’язнів у «справі Сенцова»: Олександр Кольченко,

❙ Режисер Олег Сенцов — один з українських бранців Кремля.
❙ Фото з сайта ytimg.com.
Олег Сенцов, Олексій Чирній
і нещодавно звільнений Геннадій Афанасьєв. До слова,
всього у Федеральному списку терористів та екстремістів
на сайті «Росфінмоніторингу» в розділі «Російські фізичні особи» налічується 6103 людини.
Подібні акції на підтримку українських полонених є
дуже потрібними, переконані
українські правозахисники.
У коментарі «УМ» активістка Центру громадянських
свобод, журналіст і координатор кампанії Let My People Go
Марія Томак розповідає, що
без загальної підтримки зрушити справу буде вкрай важко, адже вона дуже заполітизована. «Справа Сенцова

в сенсі кримінальної справи
ніяк не просувається, бо в ній
уже винесено вирок. Готується скарга в Євросуд — усі національні інстанції вичерпано. Що стосується політичної
сторони, то тут відповідальність суспільства — тримати це питання на контролі й
постійно тиснути, аби велися
перемовини щодо всіх в’язнів
Кремля, у тому числі й Олега
Сенцова, для їх звільнення та
повернення в Україну. Інакше про це просто «забудуть».
У цьому сенсі роль Савченко
та Афанасьєва дуже важлива. Вони самі по собі є нагадуванням про проблему тих,
хто досі перебуває в заручниках», — коментує Марія Томак. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Польща збільшує армію
і видатки на неї
«Для результативної, самостійної оборони польських теренів необхідні витрати в розмірі мінімум
3% ВВП. І до цього ми будемо прагнути» — заявив
міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич. Він зазначив, що ідея про збільшення витрат на
армію до 3% ВВП належить голові правлячої партії
«Право і справедливість» Ярославу Качинському.
«Нинішнього бюджету (2% ВВП. — Ред.) вистачає
на те, щоб армія налічувала 115 тисяч, максимум 120
тисяч солдатів. Це, звичайно ж, дуже мало. Мінімум,

якого ми хочемо досягти в наступному році, повинен
становити близько 150 тисяч солдатів», -— наголосив глава оборонного відомства Польщі.

В Іспанії вперше за 30 років
на арені загинув матадор
В Іспанії матадор Віктор Барріо загинув від удару
бика на арені просто під час виступу. Летальних для
матадора результатів кориди Іспанія не знала вже понад 30 років, вiдтодi, як у 1985 році під час виступу
загинув матадор Хосе Кубери, відомий під псевдонімом Їйо. Виступ Барріо відбувався в місті Теруель. Його

транслювало в прямому ефірі місцеве телебачення. На
записі видно, як бик підкидає 29-річного матадора в
повітря, а потім пронизує рогами в праву частину грудної клітки. Крім Барріо, цієї суботи в місті Педрегер від
рогів бика загинув ще один чоловік, який брав участь
у традиційній іспанській забаві — забігу з биками. За
даними газети «Ель-Паїс», у ХХ столітті в Іспанії від биків загинули 134 людини, серед них 33 матадори. Щороку в цій країні проводять понад дві тисячі боїв биків,
проте їх кількість поступово скорочується. У 2010 році
Каталонія вслід за Канарськими островами офіційно
заборонила кориду. ■

ІнФорУМ
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■ ЗАГРОЗА

■ СТОЛИЦЯ

Комар носа точить

Ні краплі,
ні півкраплі!

Після перекриття Північно-Кримського
каналу почали мутувати кровососи
Ірина КИРПА
Цього літа через аномальну кількість опадів у Криму
кількість комах збільшилася у декілька разів. Також
люди відзначають, що ніколи раніше їм не доводилося
звертатися по допомогу до
медиків iз приводу укусів
цих комах. Тепер же, через
життя біля стоячих водойм,
комахи зазнали природної
мутації і вже не бояться запаху відлякуючих спреїв.
Комарі розносять інфекції,
як серед відпочиваючих,
так і серед місцевого населення. Причому кровососи
атакують людей просто на
пляжах окупованого півострова, а також легко проникають у житла, навіть через
найменші дірочки в протимоскітних сітках. Найбільшу кількість комарів люди
спостерігають у районі Карадага та Феодосії.
«За розміром та зовнішнім виглядом комарі в Криму не змінилися, але ось наслідки від їхніх укусів стали набагато важчими, аніж
зазвичай, — прокоментував

ситуацію мешканець Євпаторії Петро Афонін. — Так,
двоє маленьких дітей моєї
знайомої опинилися на лікарняних ліжках з інфекційними захворюваннями.
При цьому місця укусів комарів були схожі на виразки. Комарі начебто маленькі, але отруйні. При укусі
виділяють в організм людини токсичні речовини,
можуть переносити інфекції. Я мешкаю в Криму майже сорок років, але на моїй
пам’яті такого ніколи не відбувалося. Дорослі рятуються потрійним одеколоном
та фумігаторами. Із дітьми
проблем набагато більше.
Тим, хто потрапив до лікарні після комариних укусів,
доводиться приймати курс
антибіотиків та антигістамінні препарати».
Комарина навала на півострів Крим стало предметом розгляду на екстреному засіданні санітарно-епідемічної комісії, яка працює при нинішньому уряді
окупованого
півострова
Крим. На даний час проводиться низка профілактич-

Житлові масиви Києва
три дні залишатимуться
без води
Валерія НАЛИВАЙКО

❙ Алергічні місцеві реакції — один iз наслідків укусів комарів.
них заходів проти засилля комарів у багатолюдних
місцях.
«Знищення отрутою комарів не допоможе врятувати людей, — впевнена
кримський еколог Маргарита Литвиненко. — Причина підвищеної агресивності
комарів лежить у порушенні гідрологічного балансу
на півострові в цілому. Проблема з комарами почалася
після перекриття ПівнічноКримського каналу. У кілька разів збільшилося засмічення та заболочування водойм, саме це й спровокувало мутацію комарів».
За словами професора
Національного університету біоресурсів та природокористування України Ми-

■ ГАМАНЕЦЬ

Монополісти на зв’язку
«Київстар» повинен зменшити тарифи на вихідні
дзвінки, які перевищив удвічі
Валерія НАЛИВАЙКО
Схоже, Антимонопольний комітет України добряче підмочив репутацію мобільної мережі «Київстар»,
констатувавши завищення тарифів
на вихідні дзвінки ледь не вдвічі.
«Дії АТ «Київстар» щодо встановлення на економічно необґрунтованому рівні тарифів на послугу зі
здійснення вихідних дзвінків на номери абонентів фіксованого зв’язку

України в розмірах 1,75 грн./хв. і
1,50 грн./хв. містять ознаки порушення», — зазначили в АМКУ.
Зокрема, тарифи на відповідну
послугу в інших компаній-операторів значно нижчі: наприклад, тарифи ТОВ «Лайфселл» становлять до
0,60 грн./хв. з урахуванням ПДВ та
збору до Пенсійного фонду, а тариф
ПрАТ «МТС Україна» — 0,50 грн. iз
ПДВ та збором до Пенсійного фонду.
Комітет зазначив, що «Київстар» не

■ НОУ-ХАУ

Експрес-одруження
й онлайн-розлучення
Укласти шлюб можна буде за годину,
але коштуватиме це дорожче
Наталя ТУРАК
Уже цієї осені порядок
укладання шлюбів громадянами України буде спрощено. Таку заяву зробив
міністр юстиції Павло Петренко. Він сказав: «Скоро можна буде одружитися
за кілька годин без зайвих
бюрократичних процедур.
Люди перестануть відчувати наявність держави і корупції у своєму житті».
Як зазначили в міністерстві, з упровадженням закону громадяни зможуть

реєструвати шлюби у нотаріусів. «У Мін’юсті залишилася функція реєстрації одружень, народження
і смерті. Ці функції я планую передати місцевим органам влади та нотаріусам.
Це буде зручно для людей»,
— розповів міністр. За його
словами, перші пілотні проекти запустять уже восени
у кількох містах. Міністр
уточнив: «Навіть можна
буде укласти шлюб за годину, але це коштуватиме дорожче».
Він також повідомив,

коли Частки, нинішній рік
став найсприятливішим
для міграції комарів по території Півдня України через особливості погодних
умов. Раніше в Криму було
тільки три епідеміологічно небезпечні райони: сільськогосподарський регіон
Північного Криму, передгiрна та середньогiрна частини півострова, а також
Південний берег та частина Керченського півострова. Тепер же до зони ризику
потрапляє не тільки весь півострів Крим, а й прилеглі
до нього території.
Загалом у Криму водиться більше 50 різних видів
комарів. До кінця серпня
всі вони будуть болючими
проблемами для людей. ■

надав розмірів планових витрат, безпосередньо пов’язаних саме з наданням послуги зі здійснення вихідних
дзвінків на номери операторів фіксованого зв’язку України.
В АМКУ вважають, що таке нахабне перевищення цін, спричинене зловживанням монопольним становищем на ринку послуг зі здійснення вихідних дзвінків, може призвести до нехтування інтересами
споживачів. Загалом, частка оператора мобільного зв’язку «Київстар»
на ринку перевищує 35%, і в самій
компанії не визнають конкуренції з
боку інших операторів, наголосили
в АМКУ.
Наразі Антимонопольний комітет
рекомендував компанії «Київстар»
скоригувати тарифи, а «Київстар»
має в 30-денний термін повідомити
АМКУ про результати розгляду і роботи над рекомендаціями. ■

що в деяких містах запрацюють пункти, де можна
буде одружуватися цілодобово. «Я не скажу, де саме,
але це будуть міста з найбільшою кількістю туристів
і молоді», — уточнив Павло
Петренко.
Міністр оголосив і про
намір запустити експресодруження в містах на лінії
зіткнення на Донбасі. «Там
багато бійців, а подавати заяву і чекати 30 днів незручно», — сказав він.
Переважно старші люди
проти нововведень, мовляв,
таким чином тільки збільшиться статистика розлучень. А от молодому поколінню така ініціатива до
вподоби. «Оскiльки мiй коханий — військовослужбовець, котрий приїхав із зони
АТО тільки на 10 днів, можливості подати заяву та чекати весь термін у нас немає, — розповідає «УМ»
хмельничанка Олена Трач.
— Узаконення стосунків
нам потрібно, бо з появою

донечки з’явилося багато
проблем, котрі можна було
б вирішити з військовим
статусом татка. Пробували
домовитися про укладання
шлюбу в обхід термінів, але
почули захмарну суму так
званої «благодійності».
До речі, в Міністерстві
юстиції також планують запустити інтернет-ресурс,
котрий дозволить розлучатися онлайн. Процедура буде платною, проте про
конкретну суму ще поки не
йдеться. Додають тільки,
що перевірятимуть шлюб у
держреєстрі, а розлучатимуть тільки за умови згоди
двох сторін. Процедуру поділу спільно нажитого майна
та неповнолітніх дітей поки
що узгоджують. На думку
чиновників, 40% пар, котрі
розлучаються, дуже поспішають i нервують, коли їм
доводиться чекати місяць.
Зважаючи на досвід деяких
європейських країн, пропонована система є рентабельною та корисною. ■

Тисячам киян терміново варто запасатися водою, адже з 15 по 18 липня на кухнях і
у ванних кімнатах у кількох районах столиці будуть сухі й мовчазні крани. Бо «Київводоканал» планує капітальний ремонт. «Для
забезпечення стабільного функціонування
системи водопостачання низки житлових
масивів міста Києва, починаючи з 15 липня
на вул. Берковецькій, 6, проводитимуть ремонтні роботи на великому водоводі, який
подає воду значній частині мешканців Правого берега», — зазначили в прес-службі
цього комунального відомства.
Зокрема, з 16:00 15 липня до 08:00 18
липня мережу відключать для врізки та
монтажу запірної арматури на ділянці проспекту Палладіна від проспекту Василя Порика, 8 до вулиці Пономарьова. Загалом
«Київводоканал» радить запастися водою
жителям таких масивів: Південна і Микільська Борщагівки, Нивки і Галагани, Новобіличі, Святошин, Академмістечко, Біличі. Будуть відрізаними від водопровідного
постачання і мешканці пристоличного села
Горенка.
Комунальники обіцяють до тимчасово
зневоднених місць організувати приїзд наповнених водовозів, а також радять набирати воду в бюветах. ■

■ НЕБЕЗПЕКА

Бережися
зміїв
На Львіщині є лише одна
ампула протиотрути
Євдокія ФЕЩЕНКО
Мешканка Самбірського району Світлана до районної лікарні потрапила після того,
як несподівано її в лісі вкусила змія. Три дні
жінка була в реанімації. Постраждала розповідає, що відразу подумала: «Мене кропива обпекла». Коли подивилася — побачила
укус, нога почала пухнути ще до повернення
додому з лісу. Вже вдома жінка почала сильно блювати, звернулася до фельдшерки, а та
викликала швидку.
У Самбірській районній лікарні навіть не
могли пригадати, коли ж отримували протизміїну сироватку, яку постраждалим треба вводити якомога раніше. Хоча важкі випадки траплялися не раз і препарат допоміг
би суттєво, кажуть медики. Оскільки сироватки в медиків немає, то проводять симптоматичне лікування. Уколами, крапельницями, звичайною водою з укушеного пацієнта
виводять отруту: через нирки і кишківник.
Антиотрута в усій країні — дефіцит.
Львівщина (при потребі 30-40 ампул) отримала лише одну ампулу імпортної сироватки проти зміїних укусів, вона надійшла ще
раніше централізовано — з МОЗ України.
Така ж ситуація і в інших областях. Раніше
Україна невеликими партіями закуповувала сироватку в Польщі і Росії.
Нагадаємо, навесні гадюки більш небезпечні, отрута їхня більш токсична, ніж
улітку. Більшу дозу отрути може впирснути людині більша за розмірами змія. Із профілактичних засобів проти зміїних укусів
такі: коли збираєтеся до лісу, вдягайте закрите високе взуття; якщо йдете місцями,
де можуть бути гади, беріть із собою палицю
і розгортайте нею попереду траву чи інші зарослі. ■
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ПОЛІТИКА

«Трибуна заблокована, і у мене з’являється глибоке переконання,
що ціль — не тарифи. Завдання в тому, щоб дестабілізувати ситуацію
в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію в парламенті».

■ ПАРЛАМЕНТ

...А вибори
на думці
Верховна Рада
нинішнього «призову»
не виконує своїх обов’язків
Наталія ЛЕБІДЬ
Липа відцвіла, і в столичному повітрі все
більше пахне виборами. І не тільки пахне:
нардепи від Опоблоку заявляють про готовність скласти мандати, аби наблизити дострокове перезавантаження парламенту.
Колись, у 2007-му, саме так вчинили фракції «Батьківщини» та «Нашої України», щоб
підтримати намір Президента Ющенка щодо
розпуску Ради. Однак «НУ» та тодішньому
БЮТу було діяти простіше: вони мали необхідних 150 мандатів, тоді як спроби Опоблоку повторити цей подвиг виглядають доволі жалюгідно: так звана опозиція налічує
лише 43 багнети; тож, щоб склад парламенту зменшився на третину, опоблоківцям треба загітувати ще понад сотню охочих піти на
вибори.
Хоча, можливо, це буде не так i важко:
ідея розпуску парламенту імпонує також i
«Самопомочі». Лідер цієї фракції Олег Березюк заявив учора, що ВР поточного скликання не виконує свої обов’язки. «Статистика за останні 6 місяців показує, що фактичний прожитковий мінімум сьогодні становить 2 615 гривень. Фактичний середній
дохід становить 2 315 гривень. Тому сьогодні уряд разом із парламентом має прийняти
законопроекти, які б дозволили людям просто вижити. І ці законопроекти є в парламенті», — заявив Березюк.
Іншою проблемою після бідності він назвав корупцію. «Корупція народжується з
політичної корупції, з купівлі місць у цьому парламенті», — сказав Березюк. «Парламент цього разу не виконав своїх функціональних обов’язків. Не змінено ЦВК. Не
розроблено й не внесено в зал закон про вибори, який би був запобіжником дочасних виборів і припинив би цю корупцію чи зменшив
би її на значний відсоток», — додав він.
«Ми не працюємо над законом про вибори, ми не звільняємо ЦВК, ми не знижуємо
тарифи, але ми таємно — як кажуть нам наші
міжнародні партнери — працюємо над законом про вибори на окупованих територіях. Це
— злочин перед українською людиною й історією, який загрожує суверенітету й цілісності держави», — резюмував нардеп.
І поки Березюк віщав, депутати від фракцій Радикальної партії та «Батьківщини»
оточили трибуну парламенту. Нардепи від
Радикальної партії продовжують свій «сидячий протест» — вони отаборилися на підлозі біля трибуни. Вимоги протестуючих —
ті самі, що й раніше: створення тимчасових
слідчих комісій, які б розібралися з офшорним скандалом та підвищенням тарифів.
Цього разу, щоправда, сидячі «радикали»
не надто заважають промовцям — шлях до
трибуни вільний, тож кожен може висловитися з того чи іншого приводу. Одне погано:
про що б не говорили народні обранці, думають вони винятково про нові вибори. І про
свою участь у них.
Але поки вибори ще не оголошені, парламентарiям таки варто попрацювати. Вчора Рада зробила над собою зусилля і ухвалила закон 4689, який дозволяє військовим, що
на початку АТО уклали контракти «до завершення особливого періоду», розірвати або укласти такі контракти заново. За відповідне рішення після декількох спроб проголосували
233 депутати. В порядку денному були й інші
важливі акти — наприклад, багатостраждальний закон про спецконфіскацію. Народні депутати вирішили також відповісти Сенату Польщі, котрий назвав волинські події
1943 року геноцидом поляків. Але коли ми
готували цей номер до друку, про долю такої
відповіді було ще не відомо. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

...Цікавим є те, наскільки різне життя
проживають країни сучасного світу. У
США — дилема: чи варто втілювати теоретичну розробку всесвітньо відомого
астрофізика Стівена Хокінга, котрий запропонував запустити нанозореліт вагою
3 грами, здатний досягти Альфи Центавра лише за 20 земних років? Мегарадикальне зниження ваги такої крихітки
(перші зорельоти, над якими вчені мудрували ще 1960-х, важили б понад 100
тисяч тонн) пов’язане з тим, що цей космічний апарат не несе на борту жодного
палива. Його проштовхують у глибини
Всесвіту надпотужні лазерні установки
площею у 100 кв.км. «Недолік» цього
проекту в тому, що на його втілення має
працювати вся атомна енергетика Америки, а це, м’яко кажучи, задорого.
Україні б та американські проблеми!
Перед нами стоїть значно драматичніша та простіша проблема: максимально ефективно використати нашу
власну атомну (і не тільки) енергетику,
прожити чергову зиму без вимкнень
електроенергії та не бути розчавленими під вагою «новоприбулих» тарифів.
Тема виживання в умовах підвищення
цін, як казали в часи медведчуківських темників, «важлива та актуальна»,
тож і не дивно, що її експлуатують всі
підряд. Лідери партій так міцно підсіли на цю тему, що, здається, втратили
будь-який зв’язок з реальністю. Всі
обіцяють українцям зниження розцінок
на житлово-комунальну сферу, але не
розкривають способи досягнення цієї
мети. Що й зрозуміло: адже способів
цих, як таких, і не існує.

Юля + тариф = любов
Першою і головною лобісткою зниження тарифів є Юлія Володимирівна Тимошенко. Тема настільки ласа,
що ЮВТ з нею майже породичалася. А
чому б і ні? Говорити популістичні речі
— зовсім не те саме, що згодом провадити їх у життя. Проте що ж конкретно вимагає Тимошенко та її команда?
По-перше, направити весь видобутий в
Україні газ на потреби ЖКГ. По-друге,
знизити розмір рентних платежів для
державних газовидобувних підприємств. По-третє, забезпечити всіх побутових споживачів газу лічильниками і
встановити прозорі, економічно обґрунтовані тарифи і справедливі нормативи
споживання послуг. По-четверте, створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка повинна довести необґрунтованість діючих тарифів і встановити
факти корупції в ПАТ «Укргазвидобування» і НАК «Нафтогаз України».
Що й казати, вимоги просто прекрасні. Й такі, що мають сподобатися
широким масам трудящих. Тим паче,
коли буквально днями комунальні тарифи в черговий раз виросли, та так,
що платіжку в руки брати страшно.
Спочатку «підскочив» у ціні газ, а за
ним підтяглися гаряча вода і опалення.
Що в таких випадках належить робити? Ну зрозуміло, що скидати уряд, переобирати Раду, й тарифи відразу впадуть. А Юлія Володимирівна залюбки
очолить процес скидання / переобирання, благо, що зараз для неї дуже сприятливий момент — рейтинг «Батьківщини» та особиста популярність ЮВТ
йдуть вгору, тож дострокові вибори її
не тільки не відлякують, а ще й надихають. Проте чи принесе це полегшення народу? Повірте, про це популісти
на кшталт Тимошенко думають в останню чергу. Інакше за їхніми тріскучими гаслами та показовими акціями
проглядалася б хоч якась конкретика.
Але конкретики нема. Юлія Володимирівна, зокрема, не роз’яснює,
яким саме чином вона досягне зниження розцінок на послуги ЖКГ. Простим
вольовим рішенням? Одним президентським декретом (бо Тимошенко, звісно,
мітить щонайменше у крісло глави держави)? Магією та чаклунством? Річ у
тім, що, скажімо, підвищення ціни на

Андрій Парубій
Голова Верховної Ради України

■ ОБІЦЯНКИ

Обережно: популізм
У передчутті виборів політичні сили обіцяють
електорату скасування або зниження тарифів

❙ Вимагати — штука нехитра, Юлія Тимошенко знається на ній добре.
побутовий газ урядовці ув’язують із вимогою Міжнародного валютного фонду, в чиїх руках — кредити для України. Не виконати умови МВФ означає залишитися без кредитів. Чи цього прагне Тимошенко?
«МВФ просто очікує від нас збалансованого бюджету. Яким чином це відбувається — це мудрість і компетенція
уряду», — говорить Тимошенко, натякаючи на те, що влада неправильно
трактує позицію МВФ. Проте чи так це
є насправді? Послухаємо, що говорить
сам МВФ. «Ми вітаємо рішення уряду
збільшити тарифи на газ і тарифи на
опалення до рівня окупності, заснованого на паритетності ринку. Доведення тарифів до рівня окупності дозволяє уникнути неналежним чином таргетованого і занадто дорогого субсидування. Нові тарифи також зменшать
масштаби корупції та сприятимуть подальшому зменшенню енерговитрат,
стимулюватимуть інвестиції у внутрішнє виробництво і, таким чином, допоможуть досягти енергетичної незалежності». Здається, сказано все гранично чітко: МВФ вітає наші стрибки
тарифів, адже для Фонду це лише питання доведення ціни на побутовий газ
до ринкового рівня.

Що приховує Тимошенко
Вочевидь, пояснення такої «нестиковки» просте: Тимошенко й уряд говорять про два різні МВФ. Або ж у Юлії
Володимирівни в кишені елегантно
зшитого костюму сидить свій власний
валютний фонд. Це, звісно, жарти, але
якщо говорити серйозно, то, можливо,
МВФ і не вимагав, щоб тарифи «збалансували» відразу на 100%, й задовольнився б на перший час підвищенням на 75% — подібна терапія вже на
совісті уряду Гройсмана. Але це питання про те, як краще рубати хвіст собаці — цілком або частинами. Напевно,
собаки воліли б узагалі уникнути цієї
процедури, але якщо вже рубати — то,
мабуть, краще все ж відразу.
Варто згадати й про те, що Тимошенко вимагає прийняти закон про
зниження розміру рентних платежів
для державних газовидобувних компаній. Це благородне починання на
словах покликане здешевити видобутий в Україні газ, але на ділі це всього
лише спроба зменшити рентне навантаження на газодобувний бізнес добре відомого країні олігарха Олександра Онищенка. Цей любитель жінок
і коней, за даними слідства, сколотив
фантастичну суму на пограбуванні українського газовидобутку і, кажуть, останнім часом спонсорував «Батьківщину». Ось вона — на чолі зі своєю лідеркою — й відпрацьовує щедрі «інвестиції» знаного коновода.

Не пояснює Тимошенко й того, як
саме вона планує, наприклад, позбавити Ріната Ахметова монополії над
вугільною галуззю. «Україна молода»
якраз писала нещодавно про те, як
піднімає ціни на цей вид палива найбагатший — за оцінками «Форбсу»
— українець. Поки вугілля та енергогенеруючі компанії в руках олігарха, ціни на теплоенергію буде складно впорядкувати, і це вже не є проблемою, що дісталася нам від МВФ, — це
наша внутрішня біда. Як і передані в
приватні руки (ще за часів Кучми й
Лазаренка — ще один привіт Юлії Володимирівні!) українські обленерго.
Чи оголосить «Батьківщина» війну
олігархату з тією ж легкістю, з якою
вона оголошує війну Прем’єру Гройсману?
Навряд чи. Але це не заважає популістам розповідати казки про те, як
погано Гройсман розпоряджається допомогою МВФ і як чудово вони розпорядилися б цією допомогою, якби їм
дали таку можливість. Те, що Тимошенко вже двічі була Прем’єром (була
вона й віце-прем’єром), до уваги якось
не береться. Мабуть, у ті часи хтось або
щось заважало їй провести геніальні реформи й твердою рукою повести
маси до комунального щастя. До речі,
Тимошенко мовчить і про те, чи планує
вона — у випадку приходу до виконавчої влади — піднімати прожитковий
рівень громадян, підвищувати зарплати та пенсії, і якщо планує, то де саме
на це будуть знайдені кошти.

Пахне виборами
А тим часом розхитування ситуації в Раді дуже схоже на підготовку до
дострокових виборів. Передусім, парламентських, а якщо пощастить, то й
президентських. Цікаво, що ситуативні союзники по боротьбі з «урядом тарифного геноциду» миттю починають
діяти нарізно, як тільки мова заходить про лідерство: у майбутніх виборчих перегонах, коли б вони не почалися, кожен сам за себе.
А що ж Блок Петра Порошенка і
«Народний фронт»? 7 липня вони продемонстрували, що цілком спроможні захистити трибуну від блокади —
хоча б для того, щоб створити потрібну
картинку в день зустрічі Петра Порошенка з Джоном Керрі. Інше питання:
чому вони не зробили цього ані 6, ані 8
липня? Якщо вже почали грати в жорстку вертикаль, то треба грати до кінця.
А то ж чим чорт не жартує, опоненти й
справді дотиснуть дострокові вибори,
доки коаліція поводиться так безхребетно. І перед виборцями буде незручно.
Хоча хто на них насправді зважає,
чи не так? ■
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Прошу підійти до трапа!

«Юнь» замість Ан

В Україні поступово відновлюється авіаційне сполучення:
як внутрішнє, так і міжнародне

Українська авіаційна промисловість
стрімко втрачає свої позиції на
світовому ринку, пропускаючи
вперед виробників із Китаю
Володимир РЕПАЛО

❙ «Зграї» літаків над українськими аеропортами — мрія нашого пасажира. Адже тільки висока конкуренція здатна знизити ціни.
❙ Фото з сайта aeroport.kz.
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Навіть невелика валютна та економічна стабілізація в Україні
вже дали поштовх для розвитку
пасажирської авіації. Посадовці
декларують швидке повернення
улюбленця українців — «Візейра»
— і навіть довгоочікуваний прихід
на наші терени найбільшого європейського лоукостера «Райянейр».
А тим часом у травні зафіксовано
зростання внутрішніх авіаперевезень на 5%.

Авіарейс тривалістю 25 хвилин
Внутрішній ринок у більшості
країн є малоцікавим для перевізників. А тим паче для України — враховуючи наші порівняно невеликі розміри. Тож літають тут лише
три компанії, і при цьому 84% пасажирів перевозять «Міжнародні
авіалінії України». Вони обслуговують усього 8 ліній: все, що залишилося після втрати Донецького,
Луганського і Сімферопольського
летовищ.
Найпопулярнішим нині маршрутом є рейс Київ—Харків, лайнери МАУ літають сюди двічі на день.
Донедавна існував лише один рейс,
який зв’язував між собою українські регіони, а не регіон-столицю. Це
Львів—Дніпропетровськ. Нині,
втім, ситуація змінюється: компанії відкрили низку нових рейсів, подекуди доволі несподіваних.
Так, iз липня МАУ запускає літак
із Києва до Чернівців. Йому пророкують хороший попит: поїздка на
Буковину зi столиці потягом займе
добрих 12 годин. Політ на літаку,
що триває годину, буде всього лише
вдвічі дорожчим за купейний вагон
нічного потяга: 635 гривень замість
287.
«Браво», а також запорізька
«Мотор-Січ» відкрила літній рейс
Київ—Одеса. «Браво» декларує
ціну від 499 гривень в один бік, що
є не надто дорожче за «Хюндай».
Запоріжці ж готуються вдосконалити свій напрямок Київ—Ужгород — iще один максимально віддалений від столиці аеропорт. Раніше це був прямий рейс, тепер же
літак робитиме посадку у Львові:
компанія вирішила максимально завантажити повітряне судно

львівськими пасажирами. Чи знайдеться попит на цей напрямок, враховуючи, що між двома містами —
лише 268 кілометрів, але гірськими дорогами, наразі сказати важко. Тим паче що компанія ще не
визначилася із ціновими параметрами польотів до Ужгорода. Рейс
«Моторі-Січі» із Жулян до Львова
і назад обійдеться у 2267 гривень.
Існує нині і найкоротший в Україні авіарейс: Львів—Івано-Франківськ. Відстань між містами — 130
кілометрів. Літак долатиме його за
25 хвилин. Хоча у розкладі на всяк
випадок пишуть 45 хвилин. Це суто
технічний рейс, компанія «Дніпроавіа» переганяє свій літак для польоту з Івано-Франківська в італійську Брешію, який вона здійснить
під кодом «Віндроуз». Але квитки
у продажу є: 1175 гривень за політ
в обидва боки.
Зрештою, показово оживляються і чартери. Так, нещодавно вперше за останні десять років приземлився і злетів літак з аеропорту
Рівне: чартерна компанія «Браво»
возитиме туристів на переважно турецькі курорти. Окрім «бурштинової столиці», ця компанія має намір працювати і на летовищі Кривого Рогу.

За кордон за 10 гривень!
Літаком…
Тим часом прес-служба летовища «Львів» зробила сенсаційну заяву про перші результати локального «відкритого неба»: до столиці Галичини нібито готові зайти нові перевізники. У тому числі
«Ейр Балтик», «Чех Ейрлайнс»,
«Бєлавіа», старий знайомий «Візейр», а також ірландський «Райянейр», якого марне, але публічно
чекали в Україні януковичівський
міністр транспорту Борис Колесніков та найпопулярніший голова
Одещини Мiхеїл Саакашвілі.
У Львівському аеропорту пояснили: «райяни», на відміну від перших перемовин, уже готові платити хоч якісь аеропортові збори, не
нуль, як вони хотіли раніше. А це
вже свідчить про їх зацікавленість
маршрутом. Офіс «Райянейра» цю
заяву не спростував: на відміну,
знову ж таки, від попередніх випадків.

«Райянейр» — напрочуд агресивний конкурент, який може дозволити собі й квитки, дешевші за 1
долар. Головний редактор порталу
«Авіанью» Олександр Мироненко підтвердив, що прихід «Райянейра» до України може подарувати пасажирам багато дешевих
квитків. «Коли вони заходять у новий аеропорт, то справді пропонують дешеві квитки. Теоретично це
може бути і 5, і 10 гривень», — сказав експерт. Утім таких квитків, на
думку Мироненка, буде небагато:
вартість пального для «Райянейра» — така ж, як і для інших компаній, а отже, останні пасажири на
рейс платитимуть за квиток 300 доларів.
Інші експерти зауважують, що
одним із перших можливих рейсів
«Райянейра» зі Львова можуть стати напрямки до Варшави та інших
польських летовищ. Нині ірландці активно розвивають внутрішній
польський ринок, зв’язавши північ
(Гданськ) із Варшавою та заходом
країни (Вроцлав). А враховуючи
потенційний попит на рейс Львів—
Варшава, він цілком може спробувати попрацювати і тут.
Активності чекають і від «Візейра», який так жорстоко покинув нас торік, ліквідувавши дешеву українську «дочку». Керівник компанії м’яко натякнув, що
йому дуже подобається економічна ситуація в Україні — напередодні анонсування нового рейсу
Київ—Гданськ. Тепер міністр інфраструктури Володимир Омелян
заявив: «Візейр», можливо, повноцінно повернеться в Україну вже
цього року».
Слово «повноцінно» можна
трактувати по-різному. Авіаційні аналітики назагал не вірять у
відновлення дочірньої компанії
«Візейр-Україна»: сьогодні, коли
наша держава гармоніювала своє
законодавство з європейським, у
цьому немає сенсу. Але якщо йдеться про відкриття нових напрямків
чи хоча би відновлення старих, то
подібний варіант навіть дуже можливий. «Візи», як відомо, активно
розвивають нові маршрути, у тому
числі й у дуже маленькі аеропорти, тому ринок України, теоретично, міг би бути їм цікавим. ■

На авіаційній виставці у британському Фарнборо
Україна показує свій транспортний літак Ан-178, визначальною рисою якого є перевезення пакетованих
вантажів — як у контейнерах, так і на піддонах. Утім,
поза увагою залишається ще один літак «антонівців»
— Ан-70, якого вважають найкращим військовотранспортним літаком у своєму класі. До того ж багато його льотно-технічних характеристик не зможе досягти ні один літак світу навіть у майбутньому, через
багато років. Але він тільки один! Україна уповільнила свій розвиток як авіаційної держави, а лідерами літакобудування стають вчорашні старанні учні, як, наприклад, Китай.
Американці заявили, що китайський «Юнь-30»,
якого сьогодні активно просуває офіційний Пекін, —
це спроба Китаю збудувати транспортний літак, подібний до С-130 «Геркулес». Це не так, бо китайські авіаконструктори як взірець вибрали А-400 міжнародного концерну «Аеробус». Американці вміють рекламувати свої вироби, тому скористалися нагодою ще раз
нагадати про свій «Геркулес», який уперше піднявся
в повітря ще в 1956 році і навіть після модернізації застарів безповоротно.
У категорії «Геркулеса» Китай має літаки Y-8 та
Y-9, збудовані на базі нашого АН-12. Новий Y-30 буде
не подальшим розвитком Ан-12, «Юнь-8» чи «Юнь9». За своїми запроектованими характеристиками він
стане грізним конкурентом для того ж модернізованого американського «Геркулеса», бо його експлуатаційні показники будуть кращими.
Китайські літакобудівники за останні роки стали
майстрами своєї справи, і проектують літаки точно
для потреб своєї країни. Розмови про копіювання, які
супроводжують чи не кожну публікацію про китайські вироби, — то пусте, від «нема чого написати». У
всьому світі складні вироби роблять з оглядом на вже
існуючі, бо фінансовий ризик у разі невдачі надто великий. Усі фірми світу до певної міри копіюють вироби конкурентів.
Китайці неохоче публікують матеріали про своє
літакобудування. Згідно з коментарями, «Юнь-30»
спроектований і будується на заводі фірми Shaanxi
Aircraft Industries Company (SAC) в місті Шаньсі.
Фірма випускала китайські варіанти АН-12, а потім
уже доопрацьовані Y-8 та Y-9. Дещо про проектування цією фірмою нового літака вантажопідйомністю 30
тонн стало відомо раніше виставки в Жухаї, що відбулася торік, але писали про літак Y-19. Сьогодні стало
відомо, що Y-19 і Y-30 — це різні проекти, бо китайці
спроектували відразу два літаки, а перевагу віддали
більш новому Y-30. Його конкурентом був літак на основі «Юнь-9», але не з турбогвинтовими двигунами, а
новими турбовентиляторними.
На «Юнь-30» будуть встановлені чотири перспективні турбогвинтові двигуни WJ-10 потужністю до
6700 к.с. На АН-12 двигуни розвивають потужність
максимум 5000 к.с. Ці двигуни розробила практично
не відома в Україні китайська фірма China National
South Aviation Industry Company (CNSAIC) із міста
Чжучжоу провінції Хунань, використавши новітні
досягнення з усього світу.
Велика сумарна потужніть чотирьох двигунів
свідчить про використання «Юнь-30» як тактичного літака для транспортування бойових машин піхоти або артилерійських систем у зону бойових дій,
iз посадкою на ґрунт. Китайці створили нову бойову машину піхоти вагою не менше 20 тонн, тому новий літак вантажопідйомністю 30 тонн буде доброю
підтримкою для підрозділів на полі бою, бо прибуде
з групою прикриття, вантажопідйомність це дозволяє.
Для цивільного використання та експлуатації літака з аеропортів така велика потужність чотирьох
двигунів не потрібна, можна літати з двома. Отже,
китайці на базі «Юнь-30» можуть швидко створити
новий вантажний цивільний літак iз двома двигунами, і він знайде покупців у всьому світі. Український
варіант АН-70 iз двома двигунами так і залишається
блакитною мрією, хоч він міг би забезпечити розвиток всієї програми.
Презентували макет «Юнь-30» на авіаційній виставці в Жухаї ще минулої осені. Це означає, що український Ан-70 китайці не взяли як прямий прототип і навряд чи колись куплять. Причина одна — програма Ан-70 iз різних причин не знайшла попиту ні в
Україні, ні за рубежами країни. ■
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■ ПИТАННЯ РУБА

■ МИНУЛЕ І ДУМИ

Немає вигоди
в обіймах квот

«Не вам сьогоднішній Москві
закрутити голову, як ви думаєте,
а вона закрутить усім»

Радикальна партія вимагає
перегляду угоди з Євросоюзом
Інф. «УМ»
Україна підписала довгоочікувану Угоду про
вільну торгівлю з Канадою.
Угода з Канадою є вигіднішою для України,
ніж аналогічна угода про зону вільної торгівлі з
Євросоюзом, — після її ратифікації та набрання чинності Україна отримає можливість вільної торгівлі з Канадою без мит та квот по 6900 товарних позиціях із 7000 зазначених у Митному
кодексі Канади, тобто угода ліквідує майже 99%
митних бар’єрів. Той невеликий відсоток обмежень у вигляді квот, які Канада застосовує у торгівлі з усіма державами, в т.ч. й з Україною, стосуватиметься лише кількох видів сільськогосподарської продукції — м’яса птиці, яєць та молочної продукції.
Для порівняння: угода про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною пропонує нам обмежений перелік товарних позицій для вільної торгівлі
та 36 тарифних квот, понад обсяги яких ЄС зберіг
свої звичайні ставки мита, які в більшості носять
загороджувальний характер. Минулого року Україна втратила 16 млрд. дол. товарного експорту,
з яких 4 млрд. дол. — з країнами ЄС.
Тому фракція Радикальної партії наполягає
на перегляді умов Угоди про зону вільної торгівлі
з ЄС із метою покращення торгових умов для України, зокрема на зменшенні кількості обмежувальних квот та збільшенні їх розміру! Ми маємо
домогтися справедливих, взаємовигідних партнерських домовленостей.
Окремо наголошуємо на необхідності реалізації урядом проукраїнської промислової та інвестиційної політики, які дозволять залучити інвестиції, створити робочі місця та розвинути виробництво в Україні. Тільки за таких умов Україна
виграє від вільної торгівлі. ■

Ляшко:
Змовчати
приниження
нації — злочин
Інф. «УМ»
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко разом
із колегою по фракції, народним депутатом Віктором Вовком зареєстрували у парламенті проект
Постанови про заяву ВР у зв’язку з намірами Сенату і Сейму Республіки Польща односторонньо
переглянути українсько-польські домовленності
щодо оцінки трагічних подій на Волині. Про це на
своїй сторінці у Facebook заявив заступник лідера Радикальної партії Андрій Лозовий.
У заяві депутати пропонують Верховній Раді
рішуче засудити «односторонні дії Сенату та Сейму Республіки Польща, спрямовані на перегляд
позитивних результатів співпраці, які були досягнуті під час конструктивного українсько-польського діалогу за останні десятиліття», посилаючись на те, що Україна та Республіка Польща
вже дали спільну об’єктивну оцінку історичним
подіям, зокрема на Волині, у погоджених обома
сторонами документах.
Також у проекті заяви нагадується, що Сейм
Республіки Польща проігнорував пропозицію Верховної Ради України спільно вшанувати жертв Волинських подій шляхом ухвалення
спільної заяви, проект якої був заздалегідь переданий польським парламентаріям та залишився
без будь-якої реакції.
Депутати пропонують звернутися до польських колег із наполегливим проханням «припинити політизацію трагічних сторінок спільної українсько-польської історії та зосередити зусилля
на конструктивній побудові взаємин між Україною та Республікою Польща для зміцнення партнерства в демократичній Європі на підставі європейських цінностей». ■

Європа і світ завжди загравали з Росією.
Відомо, чим це закінчувалося
Ніна РОМАНЮК
Волинь

Два останні роки ми не живемо, а лише завмираємо в очікуванні. Відкладаємо до кращих часів, коли закінчиться
війна, свої плани, маленькі чи амбітні, намагаючись жити
в унісон із країною і її болями. З дня у день, із місяця в
місяць, а тепер уже лік пішов на роки, чекаємо, що цей
жах врешті-решт закінчиться і все буде, як колись. І від усвідомлення того, яким утопічним є це бажання, стає сумно
і боляче. Так, як колись, уже ніколи не буде...
Око мимоволі чіпляється за екран телевізора чи монітор,
вишукуючи соломинку надії у нескінченній стрічці повідомлень про варіанти для України, про шляхи виходу з кризи
та війни й можливі сценарії примирення на сході. Ламають
списи депутати, вправляючись у красномовстві, жонглюють невдячними прогнозами політики, наші та закордонні.
І вкотре завмираємо в передчутті чогось дуже важливого,
непересічного, що має статися і врешті поставити крапку в
безумстві, яке розпочалося у лютому 2014 і якому сильні
світу цього й досі не знаходять ані назви, ані рецепту, як
його «розрулити». Тим часом меседжі українського сусіда,
який «порушив територіальну цілісність України у спосіб,
неймовірний для XXI століття (так назвав війну Росії проти
України глава МЗС Німеччини Штайнмайєр, не називаючи
при цьому ні імені цього сусіда, ні війни війною), стають
усе відвертішими. Вустами то одного путінського підспівувача, то іншого Росія дає зрозуміти, що не збирається відмовлятися від ідеї, яку вона вдало реалізувала в Криму з
допомогою «зелених чоловічків», тобто «захисту» російськомовних громадян за кордоном. І вже лунають версії
про ймовірне застосування Росією одноразового невеликого ядерного заряду. Ці божевільні ідеї, це розмахування ядерною дубинкою повертають подумки у далекі 60-ті
роки, коли кляті «імперіалісти» погрожували існуванню
СРСР, тому «найсправедливіша і найлюдяніша» країна рад
змушена була левову частку свого бюджету витрачати на
атомну зброю і ще на експорт соціалістичних революцій у
світі. Цей період увійшов у історію як холодна війна. Схоже, ми стаємо свідками й учасниками ще одного її етапу.

Захід іще
розплачуватиметься за
безглузду толерантність
Хочу запропонувати
кілька цитат із книги, яка
писалася після закінчення Другої світової війни і в
роки холодної війни. Вони
належать одному з тисяч
українців, які у 40-х роках
ХХ століття мріяли збудувати незалежну, соборну
Україну і зі зброєю в руках
захищали українську землю від різних окупантів,
насамперед від російських.
Написав їх у глибокому підпіллі волинянин Олексій
Пархомчук на псевдо Чумак. Його доля наразі не відома, але він залишив свій
повстанський літопис, заховавши записи у старому
вулику. Спогади про бойові
будні підпільників УПА Рожищенського району Чумак писав двадцять літ, і останній його запис датується 1965 роком. А побачили
вони світ лише у 2014 році.
Читаючи ці сповнені болю
й відчаю думки звичайного волинянина, за плечима якого не було університетів, а лише кілька класів
польської школи, дивуєшся, якими пророчими стали
його прогнози щодо майбутнього улаштування Європи
та світу, які завжди загравали з Росією і відомо, чим
це закінчувалося...
«І все-таки, яких підступних засобів енкаведе не
вживало і що воно не роби-

ло, але коли наші ряди були
ще не паралізовані агентурою, то ми в ці три роки
вийшли переможно супроти такого сильного, такого
деспотичного і підступного
ворога, як Москва. І то в той
час (тут хоч і не місце, але
мушу сказати), коли нашу
боротьбу ніхто не піддержував посеред держав світу ні
морально, ні матеріально.
Тоді весь так званий
вільний світ був глухий,
сліпий і німий, він нічого не
чув, не бачив (щоб повилазило йому) і не знав, як поневолені Москвою народи
змагаються з нею в нерівній
боротьбі за своє національно-соціальне визволення. А
московському колоніалізму допомагав стати на ноги,
тобто допомагав Сталіну
тугіше затягувати петлю на
наших шиях. І то в той час,
коли сталінська тиранія з
окупованих нею районів
світу везла мільйонами поляків, українців, білорусів і
багато інших народів Європи, Кавказу й Азії у Сибір, у
тюрми, в концтабори смерті
і прямо по стінку, а, в свою
чергу, грабувала останній
шматок хліба від згаданих
народів та, підбираючи ту
ж саму американську допомогу, кидала все це в той же
таки вільний світ для його ж
підриву і не соромилась далекоглядних толерантних
політиків вільного світу.
Отак, панове, ви вже,
здається, трохи заплатили

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
за свою безглузду толерантність і далекоглядність, але
то ще далеко не все, а ранопізно ви за це заплатите дорого, і то дуже дорого, бо
не вам сьогоднішній Москві закрутити голову, як ви
думаєте, а вона закрутить
усім. Гріх за вами великий.
Але лишімо це на інший
раз, а підемо далі до своєї
теми».

Союз хоч з чортом,
але не з Москвою
Навіть в оточенні енкаведесівських облав, тоді,
коли їх вибивали, нищили,
запроторювали у тюрми,
українські повстанці хоч і
без надії, але все ще сподівалися, що станеться диво
і колесо світової історії розкрутиться в інший бік, коли
Європа зрозуміє, з ким вона
веде справи. От тоді знову
випаде шанс українцям збудувати свою незалежну державу».
Такий шанс випав Україні аж у 1991 році. Та ми
вкотре ним не скористалися, як годиться. А волинський повстанець Чумак — як
у воду дивився, описуючи
можливий сценарій подій,
які повторилися в українській історії один в один: «От
настав довгожданий для нас
час, що нарешті міжнародне становище запрацювало
на нашу користь. Ми знову беремося за зброю, щоб
завершити нашу велику
справу, але тим часом нашу
боротьбу очолює московська агентура і у вирішальний момент все зводить
нанівець (скільки агентури московської сиділо і сидить досі в українських відомствах. — Авт.). Це дуже
страшний вдар. Але підемо
і ще раз далі — найдалі. Обстановка на міжнародній
арені склалась, що Україна
все-таки здобула самостійність. А обскубана Росія також збереглась. І от одного
хорошого дня наш тимчасовий уряд перед лицем всього світу повторює проклятий Переяслав, тобто проголошує про возз’єднання
України з Росією (Янукович ледве не зробив цього,

затягуючи Україну в Митний союз! — Авт.).
Тоді ще раз світ скаже,
що нема ніякої України,
а є тільки єдина матушка
Росія. От якою страшною
зброєю є ворожа агентура.
Тут впала образа на Переяслав, впала, бо наша революція засуджує цю ганебну сторінку нашої історії,
яку хотів повторити наш історик Грушевський, якого трьохсотлітня неволя нічому не навчила. З самим
чортом треба було зробити
союз, а не з Москвою. Але та
релігія загнала Хмельницького, бо ж там, мовляв, один
Бог, а турок — безбожник.
А сьогодні Москва викинула на смітник нашого спільного чорного бога,
а дала свого, червоного, і
не питала в нас, чи ми вже
скінчили молитву.
Уже триста п’ятдесят
років, а ми ще ходимо у тих
самих чорних московських
кайданах, які, правда, перефарбовані на червоні, і
то тоді, коли вже всі поневолені народи (тільки не
ті, що під Москвою) дістали при малих витратах свої
права у своїх суверенних державах. Такий мій простий
погляд. Амінь».
Які болючі, які правдиві
слова... Сьогодні Москва викинула на смітник усе, що
пов’язувало колись наші народи. Ні одна віра, ні Бог не
завадили кремлівським бузувірам підняти зброю навіть на російськомовне населення Донбасу, яке гине під
артилерійськими обстрілами російських «градів»,
«урганів»,
«гіацинтів»,
«піонів» і т. п. Снаряди й
міни не питають, який у
тебе паспорт і якою мовою
ти розмовляєш. «Брати»
по вірі зруйнували всю інфраструктуру, залишивши мільйони мешканців
окупованих територій без
даху над головою і засобів
до існування. Після Донбасу Москва може піти у такий же спосіб «захищати»
росіян у Прибалтиці, Молдові, Білорусі. Вона далеко може зайти, якщо світ їй
дозволить... ■
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«Я щаслива, що Консервативна партія обрала мене своїм лідером».

новий прем’єр-міністр Великої Британії
Ігор ВІТОВИЧ
Девід Кемерон учора востаннє провів засідання кабінету
міністрів як прем’єр-міністр Великої Британії. Напередодні пан
Кемерон повідомив, що країна
отримає нового прем’єра в середу
— ним стане 59-річна Тереза Мей,
яка з 2010 року займала посаду
міністра внутрішніх справ. Девід
Кемерон сьогодні подасть свою заяву про відставку королеві Єлизаветі ІІ. Вона цього ж дня призначить на посаду голови уряду Терезу Мей. Пані Мей напередодні заявила, що із «честю та покорою»
прийме нові обов’язки. Хоча нова
пані прем’єр є євросимпатиком і
виступала за те, щоб Велика Британія залишалася в Євросоюзі,
але після того, як британці сказали «ні» ЄС на референдумі, вона
пообіцяла успішно втілити вихід
Британії з ЄС. Вона також подякувала Девіду Кемерону за керівництво державою і Консервативною партією. Тереза Мей відкинула закиди, що країну нині має
вести прем’єр, який виступав за
вихід iз ЄС.
Водночас один із лідерів лейбористів Джон Трікетт приєднався до закликів провести в країні
дочасні загальні парламентські
вибори. За його словами, країні
важливо мати «демократично обраного прем’єр-міністра». Девід
Кемерон заявив, що залишає посаду прем’єр-міністра та очільника Консервативної партії після референдуму 23 червня, на
якому більшість британців проголосували за вихід Британії з
ЄС. Він заявив, що залишатиметься на своїй посаді до жовтня. Але, як бачимо, події прискорюються. Тереза Мей була
обрана так оперативно лідером
Консервативної партії і, автоматично, новим прем’єром iз п’яти
претендентів завдяки тому, що її
головна суперниця, міністр енергетики Андреа Ледсом вирішила
зняти свою кандидатуру і підтримати Мей. Ледсом підкреслила
граничну необхідність для Британії якомога швидше отримати
нове сильне керівництво.
Тереза Мей стане наступницею Кемерона у резиденції
прем’єрів на Даунінг-стріт, 10.
Вона вже ввійшла в британську історію — до неї ніхто впродовж більш ніж сто попередніх

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

■ НА ВИХІД!
Євросоюз готується до виходу Великої Британії. Канцлер Німеччини Анґела Меркель попередила, що перемовини
будуть складними, і закликала Лондон
уточнити свої позиції щодо того, які відносини він хоче зберегти з ЄС. У своїй
промові на щорічному дипломатичному прийомі у Берліні Меркель наголосила, що в обмін на збереження певних
вигод британський уряд має піти на поступки: «З боку Німеччини я можу лише
підкреслити, що Велика Британія є нашим важливим партнером, і ми збережемо тісні зв’язки у майбутньому. Але
Євросоюз та 27 його членів мають також відстоювати свої інтереси. Наприклад, усі, хто забажає мати вільний доступ до внутрішнього ринку ЄС, у відповідь мають прийняти основні свободи, як-от свободу пересування людей».
Президент Франції також намагається переконати партнерів ЄС, що Брекзит
не позначиться на економічній співпраці. Очікується, що Лондон докладатиме
зусиль, аби зберегти вільний доступ до
єдиного європейського ринку. Водночас
чимало британських політиків прагнуть
обмежити імміграцію з ЄС, що було одним iз головних аргументів прибічників
Брекзиту.

Нова «залізна леді»
Сьогодні Девіда Кемерона на посаді британського прем’єра
змінить Тереза Мей
років так довго (впродовж шести рокiв) не перебував на посаді глави МВС. Вона стане другою в історії Великої Британії
жінкою на чолі уряду. Першою
була Маргарет Тетчер, яка займала прем’єрську посаду в 19791990-х роках.
Ще до обрання лідером партії та прем’єром пані Мей заявила, що відмовить у праві перебування та роботи на островах громадянам країн-членів ЄС, які на
цей час уже мешкають та працюють у Великій Британії. А
йдеться про сотні тисяч людей,
передусім вихідців iз Польщі.
Це стане першим великим джерелом конфлікту з особистими
трагедіями. Якщо і на посаді
прем’єра пані Мей буде наполягати на видаленні з Британії чужинців, то вже за це може успадкувати від Маргарет Тетчер титул «залізної леді».
Бі-Бі-Сі розповіла про «людський» бік нової глави уряду, тобто
її симпатії, захоплення та вподобання. Виявляється, що Тереза
Мей ще під час навчання в університеті мріяла стати першою жінкою на посаді глави британського уряду. Натомість стала другою.
І одночасно 14-м британським
прем’єром за час правління королеви Єлизавети ІІ. І другим iз цих
14, який народився вже після коронації Єлизавети ІІ.
Наразі з Тетчер Терезу Мей
поєднує хіба що захоплення британським телесеріалом «Так,
пане міністре» (1980-1984) та
його продовженням «Так, пане
прем’єр-міністре» (1986-1987).
І це далеко не дрібничка. Ці телесеріали є світовою класикою
політичної сатири, вони у надзвичайно кумедній та повчальній формі демонструють механізми діяльності уряду та політичних еліт, методи маніпулювання
суспільною думкою. Це захоплюючий посібник iз вивчення

❙ Тереза Мей захоплюється британським серіалом
❙ «Так, пане прем’єр-міністре».
■ МИШОЛОВ НА ДОДАЧУ
Тереза Мей гарантовано отримає нового друга у прем’єрській резиденції. Кіт Ларрі,
головний мишолов на Даунінг-стріт, 10, не залишить разом iз сім’єю Девіда Кемерона
резиденцію. Ларрі, якого взяли в 2011 році з притулку, продовжить жити в резиденції,
коли туди в’їде Тереза Мей. У прес-службі кабінету міністрів повідомили, що Ларрі є державним службовцем і не належить родині Кемеронів. Ларрі став одним iз найзнаменитіших котів на Даунінг-стріт. У нього є власний неофіційний акаунт у «Твіттері». У 2011 році
йому присвятили книгу «Щоденники Ларрі». Вiн став третім котом в історії резиденції, який
офіційно обійняв посаду головного мишолова. З 1989 по 1997 рік цей пост займав кіт на
ім’я Хамфрі. На цій посаді він перебував при прем’єрах Маргарет Тетчер, Джонi Мейджорi
і Тоні Блерi. Хамфрі пішов у відставку через проблеми зі здоров’ям, хоча ходили чутки, що
його не любила дружина прем’єра Шері Блер. Він помер у 2006 році, а до своєї смерті жив
у будинку одного зі службовців резиденції. У 2007 році посаду головного мишолова зайняла кішка Сібіл, яка належала канцлеру казначейства країни Алістеру Дарлінгу. Однак Сібіл
залишила свій пост уже в 2008 році, а в 2009 році померла. Ходили чутки, що Сібіл не подобалась прем’єр-міністру Гордону Брауну.
механізмів діяльності влади в
демократичних суспільствах
для широкої публіки і, в прямому значенні слова, посібник
для студентів відділів політології університетів. Ці серіали
вже десятки разів демонстрували європейськi телеканали. На
жаль, вони наразі не відомі українському глядачу. Захоплення політика цими серіалами означає, що він iз розумінням ставиться до критики, здатен роби-

ти висновки з неї.
Знайомі Терези Мей стверджують, що вона завжди мала
амбіції лідера. Недарма вона
була однією з небагатьох жінок у
верхівці керівництва Консервативної партії. А стосовно вподобань як жінки, Мей любить взуття на низьких підборах, так звані
kitten heels («котячі п’ятки»), і
має велику колекцію таких туфельок. Вона також залюбки зачитується жіночим журналом мод

Vogue. Якось її запитали, яку з
розкішних речей вона забрала
б iз собою на безлюдний острів.
Мей назвала саме це глянцеве
видання. Найбільшим хобі пані є
кулінарія, вона дуже любить готувати і має вдома більш ніж 100
кулінарних книжок iз рецептами. Вона також любить прогулянки горами та музику шведської поп-групи АББА.
Чоловіком Мей є відомий банкір Філіп Джон Мей, який працює в концерні Capital Group.
Пара познайомилася під час
спільного навчання в Оксфордському університеті. Це сталося на дискотеці. А познайомила їх майбутній прем’єр-міністр
Пакистану Беназір Бхутто. Подружжя так і не дочекалося дітей. В одному з інтерв’ю Тереза Мей визнала, що причиною
бездітності стали медичні проблеми, і додала, що дуже жалкує з приводу цього. У молодості пані Мей пережила родинну
трагедію. Коли їй було 25 років,
в автомобільній аварії загинув
її батько, вікарій Англіканської
церкви. ■

■ ПРОТИСТОЯННЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Їхня поліція їх не береже

Росія дедалі активніше
веде пропаганду
на теренах ЄС

Чергова хвиля насильства прокотилася США
Олег БОРОВСЬКИЙ
Сутички між поліцією та демонстрантами, що подекуди супроводжували масові
акції протесту проти насильства з боку
правоохоронців у ніч на неділю, 10 липня,
призвели до затримань щонайменше сотні мітингарів. Так, лише у місті Сент-Полі
(штат Міннесота) за напад на поліцію заарештовано більше сотні осіб, повідомила інформагенція «Ассошiейтед пресс» iз
посиланням на дані місцевої влади. Хвилю
протестів та нападів на полісменів спровокувало вбивство двома білими правоохоронцями двох темношкірих американців.
Відео їхньої смерті викликало шквал обурення.
На тлі згаданих протестів з’явилося
повідомлення про ще один інцидент зі
смертельним наслідком. Афроамериканець Алва Бразіель був поранений напередодні під час затримання поліцією техась-

кого Х’юстона та пізніше помер у лікарні.
На знак помсти колишній військовий ветеран Майк Джонсон застрелив у Далласі
п’ятьох правоохоронців та поранив сімох.
Нападник загинув у результаті дистанційно
контрольованого вибуху, який організувала поліція. Перед своєю загибеллю під час
спецоперації він сказав, що хоче вбити якомога більше білих, особливо білих поліцейських, через низку інцидентів із загибеллю
чорношкірих від рук поліції. Це найбільша
одночасна загибель американських поліцейських iз часів теракту 11 вересня 2001
року. Через масштаби протестів президент
США Барак Обама скоротив свій офіційний
візит до Іспанії.
У різних містах США тривають акції
проти поліцейського насильства. Так, у понеділок увечері в Чикаго демонстранти заблокували одну з центральних вулиць міста. Масові демонстрації пройшли також у
Сакраменто, штат Каліфорнія.

❙ Поліція перед приміщенням суду
❙ у Мічигані, де сталася стрілянина.
Також у понеділок у суді міста СентДжозеф у штаті Мічиган арештант застрелив двох судових розпорядників i поранив
заступника шерифа. Після цього арештанта
застрелила поліція. Шериф графства Пол
Бейлі сказав, що наразі невідомо, яким чином заарештованому вдалося взяти у поліцейського зброю, коли його допроваджували до приміщення суду. За словами шерифа, унаслідок стрілянини поранені ще кілька людей. Як повідомив губернатор штату
Рік Снайдер, поліцейські взяли під контроль місце події та «почали розслідування
обставин перестрілки, що сталась у другій
половині дня». ■

Росія дедалі активніше веде
свою пропаганду на теренах ЄС. Це
елемент гібридної війни Кремля,
що має на меті дестабілізацію Європейського Союзу та створення у
ньому нових внутрішніх конфліктів,
так стверджували учасники дискусії
«Російська пропаганда проти Європейського Союзу та його членів»,
що її було організовано в понеділок
варшавським бюро Європейського парламенту у співпраці з фондом
«Відкритий діалог». Співзасновниця Балтійського центру слідчої журналістики Re:baltica та співавторка присвяченого кремлівській пропаганді в країнах ЄС фільму «Головний план. Невидима війна Росії за
вплив у Європі» Інґа Спрінґе звернула увагу, що в останні роки інформаційний наступ Москви став інтенсивніший та збільшився ареал його
дії, охопивши не лише республіки колишнього Радянського Союзу, а й також, наприклад, Німеччину. Вона додала, що дії Росії спираються на ме-

режу пов’язаних iз російською владою ЗМІ, неурядових організацій та
політиків. Окрім того, за її словами,
в країнах Балтії Кремль використовує російську меншину, для котрої
російські ЗМІ є головним джерелом
інформації.

«Аль-Каїда»
відроджується
Син убитого американським
спецназом 2011 року у Пакистані
лідера терористичної організації
«Аль-Каїда» Осами Бін Ладена —
Хамза бін Ладен — поширив в інтернеті заяву, в якій погрожує помститися Сполученим Штатам за
смерть батька. У 21-хвилинному
аудіовізуальному записі під назвою
«Всі ми є Осамами» обіцяє, що глобальна війна проти США буде продовжуватися найрізноманітнішими засобами. Хамза пояснює, що
тут iдеться не про особисту помсту, а про захист ісламу. Незалежні оглядачі наразі зазначають, що
«Аль-Каїда» відроджується і набирає сили після років ослаблення
внаслідок втрати ватажка.
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■ ПАТРІОТИЧНО

■ ВІДПОЧИНОК

нують без будь-яких проблем.
За санітарними нормами все
також відповідає вимогам закону. Встановлено додаткову
кількість урн, а також проведено обстеження морського
дна».
Ще нижчі ціни на відпочинок у Миколаївській області.
На таких традиційних курортах, як Коблево, Рибаківка,
Очаків, можна знайти житло
і за 50-60 гривень за добу за
спальне місце. За харчування та «зручності» в номері доведеться доплатити ще по 50
гривень iз людини за добу. А
ось на унікальному за популярністю курорті, розташованому на Кінбурнській Косі,
вартість двомісного номера зі

всіма зручностями в міні-готелі стартує в цьому році від
200 гривень за добу.
Найдорожчими традиційно залишаються курорти, розташовані на Одещині. Наприклад, відпочити у приватному
секторі селища Кароліно-Бугаз (Овідіопольський район)
або у Затоці обійдеться близько 100-150 гривень за добу. А
от ціни за проживання у комфортному номері зі зручностями, кондиціонером та харчуванням стартують від 450
грн. Для любителів екзотики підійде придунайське місто Вилкове, яке ще називають «українською Венецією».
Двомісний номер «стандарт»
тут коштуватиме від 250 до
600 гривень залежно від умов
проживання.
Уже зараз їхати без попереднього бронювання житла
на Чорноморське узбережжя
Херсонщини не варто. Також
необхідно подбати і про проїзні квитки до місця передбачуваного відпочинку, адже
через величезний потік відпочивальників складнощі з
пересуванням відчувають як
власники «легковиків», так
і ті, хто зважився на поїздку
до місця відпочинку на автобусі або поїзді. До слова, тепер
дістатися на південь України
з Києва стало набагато простіше: з п’ятого липня почав щодня курсувати новий швидкісний поїзд «Київ—Миколаїв—
Херсон», завдяки якому час,
проведений у дорозі, скоротився рівно вдвічі. За інформацією «Укрзалізниці», подорож у вагоні другого класу
обійдеться у 239 гривень. ■

Боргова картинка наприкінці цьогорічної весни виглядає таким чином: за централізоване опалення та гаряче водопостачання споживачі недоплатили 5,5 млрд.
грн.; за утримання будинків та прибудинкових територій — 2,4 млрд. грн.; за
централізоване водопостачання та водовідведення —
1,7 млрд. грн.; за вивезення побутових відходів — 0,4
млрд. грн.; за електроенергію — 2,8 млрд. грн..
А якою буде реакція людей у часи опалювального сезону (починаючи з середини
осені), коли квитанції з новими тарифами за тепло прийдуть у кожну оселю, — лячно навіть уявити, якщо вже
зараз профспілки виводять
людей на «комунальні» вуличні протести.
Чимало українців відмовляється від гарячої води,
масово ставлячи в своїх осе-

лях бойлери. Але відкараскатись від держави не такто й легко, бо комунальники
змушують платити за гаряче водовідведення. Причому,
якщо людина не подає дані
лічильника на гарячу воду
упродовж трьох місяців, то
її змушують платити за водовідведення гарячої води,
хоча вона нею й не користувалася й не збиралася користуватися, за максимальними (кимось колись придуманими на «душу») нібито
використаними кубометрами води.
Тож осінньо-зимового
«бунту» вкрай зубожілого
населення навряд чи вдасться уникнути горе-економістам у владі. Й, вочевидь, їм
слiд замислитися: чи не варто врешті замість «роздачі»
обіцяних мільйонам українців субсидій зробити тарифи
дійсно економічно обґрунтованими. ■

Крайовий, Південь атакують туристи
а згодом — Морське узбережжя України затребуване, як ніколи:
українців вважає за краще витрачати гроші
міжнародний більшість
у себе на Батьківщині
На Черкащині
пройшов
фестиваль
нескореної Nації
«Холодний Яр»
Людмила НІКІТЕНКО
Три дні поспіль на батьківщині Богдана Хмельницького тривав Всеукраїнський фестиваль нескореної Nації «Холодний Яр», на
якому зібралися патріоти України
від заходу до сходу.
«Цього року фестиваль, який є
святом українського духу, проводиться у нас на Черкащині вдруге. Хочу відзначити його якісніший організаторський рівень —
фестиваль зібрав більше людей,
ніж торік, і видався виразнішим та
драйвовішим. Ґрунтовнішими були
і його просвітницька та мистецька
частини, — говорить «Україні молодій» Юрій Ботнар, депутат Черкаської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
І додає: інформаційно-просвітницький захід мав насичену програму і відповідав українському патріотичному духу.
Організатори фестивалю, а це
громадські організації «Сокіл»,
«Національний Альянс» і «Самооборона Черкащини» та Черкаська облдержадміністрація, потурбувалися про те, аби для гостей працювали музичний, літературний та
історичний майданчики, діяло наметове містечко, відбувся турнір із
футболу, а громадська організація
«Джура» попіклувалася про найменших учасників зібрання, створивши для малечі дитячий майданчик. Усім до душі припали виступи
патріотичних гуртів, дискусії на
актуальні теми сьогодення, пізнавальні екскурсії та майстер-класи.
За словами голови Черкаської
ОДА Юрія Ткаченка, радує те, що
аудиторія учасників фестивалю
розширюється, що тут зібралася
не тільки молодь, а й люди старшого віку, котрі спілкувалися між собою про історію свого народу і свого краю.
Треба зробити, наголошує Юрій,
аби наступного року цей фестиваль
був ще кращим і до Холодного Яру
приїхало якомога більше людей.
Бо такі об’єднавчі, патріотичні заходи, які підкреслюють історичну значущість визвольної боротьби за незалежність України, нині
особливо потрібні. Це своєрідний
фронт боротьби за душі та уми українців.
Уже наступного року, ділиться
планами Юрій Олегович, для проведення фестивалю є задум придбати сцену та сценічне обладнання.
«Вважаю, маємо всі шанси, щоб
фестиваль нескореної Nації «Холодний Яр» став загальнонаціональним, а можливо, вийшов і на
міжнародний рівень, який дасть
можливість залучати патріотів і
популяризувати нашу Черкащину», — підсумовує Юрій Ткаченко.
Тим часом кошти, зібрані на
фестивалі, будуть спрямовані на
підтримку сімей загиблих героїв
на сході України. ■

Ірина КИРПА
За прогнозами фахівців управління розвитку туризму та курортів Херсонської ОДА, у нинішньому літньому сезоні потік туристів
збільшиться аж на третину!
Чорноморські курорти готові
прийняти у себе близько трьох із половиною мільйонів туристів. Найбільший ажіотаж
у відпочивальникiв викликають курорти на Арабатській
Стрілці, у Генічеську, Коблевому, на Кінбурнській Косі
та на острові Джарилгач. А
ось найдемократичнішими
за ціновою політикою виявилися чорноморські курорти Херсонщини. Так, відпочити в Залізному Порту або
на дитячому курорті у Скадовську можна за ціною від
120 гривень iз людини (місце
в номері без харчування). А от
за номер «з усіма зручностями» доведеться викласти трохи більше — від 200 гривень.
За відпочинок із триразовим
харчуванням ціни стартують
від 350 гривень та вище. Така
цінова таблиця в кілька разів
нижча, ніж те, що пропонують підприємці в окуповано-
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Ну, чим Херсон не Анталія?

му Росією Криму, не кажучи вже про закордон. За словами відпочивальникiв, бюджетна десятиденна відпустка
біля Чорного моря на Херсонщині обійдеться приблизно
у чотири з половиною тисячі
гривень.
«Ми протестували вже
практично всі курорти у Херсонській області та виявили,
що всі вони безпечні для відпочинку, — розповів начальник управління розвитку туризму й курортів Херсонської
обладміністрації Юрій Стельмашенко. — Скрізь встановлені спостережні вежі, рятувальники приступили до
своїх обов’язків, а всі елементи інфраструктури функціо-

■ БОРГИ

Квартнесплата
Населення України масово
відмовляється оплачувати «комуналку»
за завищеними тарифами
Тарас ЗДОРОВИЛО
Життя в Україні, на відміну від «нудної», самодостатньої Європи, насичене як політично, так і економічно. Черговим «подарунком» українцям, щоправда, анонсованим
урядом заздалегідь, стало суттєве (більше ніж удвічі, з невеличкими варіаціями по країні)
подорожчання з 1 липня гарячої води та опалення. І хоча
«оновлені» «гарячі» платіжки українці ще не отримали,

але вже відреагували на попередні «сюрпризи» від влади:
спеціалісти ГО «Публічний аудит» підрахували, що населення заборгувало за комунальні
послуги на кінець травня 2016
року понад 12,8 мільярда гривень! (Нагадаємо, що на початок 2015 року сума такого боргу складала лишень якихось
0,8 мільярда гривень). Споживачі заплатили державі в травні 2016 року за житлово-комунальні «блага» лише 4 мільярди гривень.

■ СТОЛИЦЯ

Горила Тоні вдячна Голлівуду
У Києві презентували нову концепцію розбудови зоопарку
Катерина БАЧИНСЬКА
Презентація розпочалася досить неординарно, оскільки очільник столиці прийшов до гостей із левеням
на руках. «Навколо Київського зоопарку було багато
спекуляцій, різноманітних чуток — то забудуть його,
то за місто нібито збираються перенести. Я зразу сказав: столичний звіринець однозначно залишиться там,
де він був історично. Але ми зробимо його кращим, привабливішим і однією зі справжніх візиток нашого міста», — пообіцяв Віталій Кличко.
Варто зазначити, що в 2010 році звіринець потрапив до антирейтингу світових зоопарків, а борг підприємства у жовтні 2014 року становив 10 мільйонів

гривень. «Ми змінили керівництво звіринця, провели
аудит, запросили вітчизняних і європейських експертів для розробки концепції розвитку зоопарку — і вже
готові її презентувати. Минулого року зоопарк сплатив
борги, запровадив прозору систему закупівлі кормів,
розпочав обмін самотніми тваринами з іншими зоопарками світу. Для відвідувачів тепер діє електронний квиток, на території зоопарку працює мережа Wi-Fi», —
розповів про запроваджені новації київський міський
голова.
Упродовж попередніх років кількість відвідувачів у
звіринці різко впала. Проте у 2015 році цю антитенденцію
вдалося виправити завдяки зміні керівництва звіринця.
Незважаючи на антирейтингові показники за минулі роки,

сьогодні столиця веде переговори про поновлення членства в Європейській асоціації зоопарків та акваріумів,
звідки наш зоопарк виключили 2007 року. Розповідаючи про концепцію оновлення зоопарку, мер Києва відзначив, що основна мета зробити київський звіринець
справжнім місцем для сімейного дозвілля. Із зоопарку
приберуть галасливі атракціони і не буде ґрат для тварин. Оновлення звіринця передбачає, що буде збережено всю унікальну колекцію рослин, а основними матеріалами для реконструкції будуть дерево, камінь та скло. Під
час реконструкції зоопарк продовжуватиме працювати.
Кошторис реконструкції зоопарку, за попередніми
оцінками, становить близько 300 мільйонів гривень,
частину цієї суми виділять із міського бюджету. Але
основні кошти столична влада планує отримати від меценатів. Крім того, буде сформовано «Долину слонів»
на території Шулявської балки. А ще в київському звіринці буде відкрита нова експозиція з пінгвінами, реконструйований і вдосконалений острів хижаків і авіарій,
з’явиться новий вольєр iз гарними умовами для всіх
приматів. Такими, які на сьогодні має горила Тоні, для
якої був облаштований вольєр за кошти відомої американської актриси Хайден Пенетьєрі. ■
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ПАМ’ЯТЬ
Тадеуш
Котарбинський
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«Минуле, що зберігається в пам’яті, є частиною сьогодення».

польський філософ
Борис ДУЧЕНКО, член
Всеукраїнської громадської
організації «Закінчимо війну»

Пошуково-меморіальною роботою з питань Другої світової війни займаюся вже багато років, і
її завжди вважали актуальною.
Однак сьогодні, коли триває
війна на сході України, така робота сприймається в нашому
суспільстві вже неоднозначно.
Частина громадян вважає, що й
надалі варто продовжувати цю
справу, а дехто (в тому числі й
немало чиновників різного рівня) вважає, що «не на часі зараз
займатися цією роботою».
Певною мірою зрозуміла позиція останніх — адже старі рани
тільки ниють, а нові нестерпно
болять. Водночас твердо переконаний, що з концентрацією
зусиль держави, політичних
сил та всіх людей доброї волі
на завершення сучасної війни,
разом iз формуванням поваги до її героїв, необхідно ще
активніше (принаймні громадським організаціям за певної
підтримки держави, і перш за
все органів місцевого самоврядування) проводити пошуковомеморіальну роботу часів Другої світової війни.

■ НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ

...А солдат спить вічним сном
Чому помиляються ті, хто вважає, що пошуково-меморіальна робота «не на часі»?
■ ПРИКЛАД ГЕРОЇВ
Основоположним принципом пошуково-меморіальної роботи, на мій
погляд, має бути принцип «Зберігати пам’ять — виховувати патріотів».
Саме тому громадська організація «Закінчимо війну» і Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту спільно зі школами України проводять безстрокову
Всеукраїнську пошукову роботу за напрямом «Мій прадід — учасник Другої світової війни». Підготовка таких робіт має не тільки пізнавальне,
а й важливе значення у патріотичному вихованні учнівської молоді, адже
приклади прадідів ближчі дітям, ніж
подвиги якихось інших, нехай навіть
і дуже заслужених героїв, про які їм
розповідають у школі, а відтак і сприймаються ними з особливою гордістю
та повагою. Роботи вже надіслали учні
з 17 областей. Кращі з них розміщено
на сайті ВГО «Закінчимо війну» та відзначено подяками.

Могилу батька знайшла через
70 років
На мій погляд, для цього є
дві головні причини. По-перше,
з кожним днем стає все менше
свідків тієї війни, які можуть
поділитися своїми спогадами,
що особливо важливо для збереження пам’яті про війну, починаючи з окремої сім’ї. Вони
можуть також надати допомогу у проведенні пошуково-меморіальної роботи, зокрема у
створенні книг пам’яті, пошуку місць поховання загиблих
воїнів та інших жертв війни.
По-друге, відходить iз життя покоління співвітчизників воєнних років, які хотіли б (і в багатьох випадках могли б!) дізнатися про долю своїх близьких —
загиблих або зниклих безвісти в
роки минулої війни — завдяки
спільним зусиллям пошуковців
та небайдужих людей.
З жовтня 2013 року триває безстрокова Всеукраїнська акція «Невідома могила
жертв війни» з метою увічнення пам’яті невідомих воїнів та
жертв Другої світової війни. Ми
вже отримали інформацію про
62 невідомі могили, в тому числі 10 братських могил та 5 місць
масового поховання.
Завдяки старожилам села
Пристанційного Житомирської
області, і перш за все Григорію
Шоботенку, мені вдалося у 2015
році створити «Книгу Пам’яті»
односельчан, які загинули на
фронтах Другої світової війни.
Завдяки Григорію Михайловичу встановлено контакти з багатьма їхніми родичами, які
надали для «Книги Пам’яті»
фото та інформацію про життєвий шлях загиблих. При цьому було виявлено ще 15 імен
загиблих односельчан, які не
проходили за обліком селищної ради. Гадаю, що років через п’ять подібну роботу провести буде набагато складніше,
якщо взагалі можливо, з урахуванням того, що вже в 2015
році мені не вдалося отримати всю необхідну інформацію,
а цьогоріч не зміг уточнити деякі питання в пана Шоботенка,
оскільки в квітні він помер.
Необхідність активізації по-

❙ Могилу батька Салими Жундибаєвої з Казахстана знайшли київські пошуковці.
шуково-меморіальної роботи по
Другій світовій війні можу аргументувати й такими прикладами.
Наприкінці 2013 року мені
вдалося знайти місце поховання односельчанина, старшини Миколи Філоненка, та встановити, що він був нагороджений медаллю «За відвагу» й орденом Слави третього ступеня,
про що повідомив його доньку
та сестру. Зрозуміло, що вони
були дуже зворушені звісткою,
а донька, крім того, як інвалід
дитинства щомісяця отримувала доплату до пенсії за нагороди батька, доки не відійшла в
інший світ у грудні 2015 року.
Думаю, що в противників
пошукової роботи змінилися б
погляди на доцільність її проведення, якби вони побачили
сповнені сльозами очі жительки
Казахстана Салими Жундибаєвої на Лук’янівському кладовищі Києва на могилі батька, про
місце поховання якого вона не
знала більше 70 років. Рядовий
Мухамеджан Колмуканов пішов на фронт, коли його доньці
був усього рік, а в 1944-му родина отримала «похоронку». Могилу тата Салима почала шукати, щойно закінчивши школу, а
довідалася про місце поховання
тільки в червні 2015 року завдяки пошуковцям...
У листопаді 2015 року за інформацією пошуковців із Литви, які знайшли останки лейтенанта Дмитра Хукала, вдалося
розшукати його доньку Надію
Тогобицьку, яка мешкає в Зачепилівському районі Харківщини.
Усього за зверненнями громадян України, а також іноземних громадян, пошукових
організацій за останні три роки

мені вдалося встановити місце
поховання або місце проживання родичів понад 30 загиблих
воїнів. Можливо, не так багато,
як хотілося б, але кожний випадок — це доля конкретної людини.

Щоб не запізнитися
з пошуками...
Не можу оминути і дещо інший досить переконливий факт
із пошукової роботи, який свідчить, що дійсно «не на часі»,
але в розумінні — вже пізно —
довелося займатися увічненням
пам’яті загиблого воїна.
У 2015 році до мене звернувся житель селища Віньківці
Хмельницької області Анатолій
Наскальний iз проханням організувати перепоховання його
батька Миколи Наскального,
який загинув у 1941 році під
Гайсином на Вінниччині. Місце
захоронення було відоме завдяки місцевим жителям, які поховали його в роки війни. Не буду
вдаватися в причини того, чому
перепоховання не було здійснено раніше і хто в тому винуватий, скажу лише, що нам також не вдалося цього зробити,
оскільки обидва свідки померли декілька років тому. Нам залишилося лише спільно з Гайсинською райдержадміністрацією вирішити питання щодо
увічнення пам’яті воїна та занесення його прізвища на меморіальну плиту на братській
могилі у Гайсині, а сам воїн, на
жаль, залишився спочивати,
тепер уже навік, десь у полі.
Зі схожою ситуацією довелося зiткнутися й у селі Добрянка Кіровоградської області, де
в роки Другої світової загинули сотні військовополонених.
Місцева вчителька Валентина

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Якщо ви цікавитесь долею своїх
рідних, розпочинати пошуково-меморіальну роботу варто з пошуку інформації про своїх родичів на сайтах
ОБД «Меморіал» та «Подвиг народу». З деякими рекомендаціями щодо
проведення зазначеної роботи можна ознайомитися на сайті ВГО «Закінчимо війну» за посиланням http://stopwar.org.ua/rekom.php.

Наливайська, яка була свідком
тих подій, упродовж багатьох
років добивалася встановлення
пам’ятного знака на місці розстрілу воїнів, однак їй цього не
вдалося зробити: після війни
їх вважали зрадниками, а пізніше у когось із місцевої влади
не було бажання дослухатися
до небайдужої жінки. Так вона
і померла, не добившись своєї
благородної мети. Нам стало відомо, що в селі є ще один свідок
тієї трагедії, і ми плануємо за
його інформацією влітку зайнятися пошуками місця захоронення військовополонених,
тому що в далекій перспективі
пошуки знову можуть бути «не
на часі»...

Дві війни пошуковців
Заради справедливості хочу
додати, що мої колеги–пошуковці не стоять осторонь і сучасної війни в Україні. Багато
з них уже брали участь в антитерористичній операції, причому добровільно. Частина пошуковців працювала волонтерами. Так, член житомирського «Історико-патріотичного
об’єднання «Пошук» Яків Грищук із Овруча 28 разів побував
у зоні АТО з волонтерською
місією, за що нагороджений ор-

деном «За мужність» III ступеня. Крім того, він організував
встановлення 12 меморіальних
дощок загиблим у зоні АТО героям на школах, де вони навчалися. І водночас у 2015 році
взяв участь в організації перепоховання 17 воїнів, які загинули в роки Другої світової.
Член нашої організації
Віктор Потапенко разом iз колегами переобладнав близько 20 автомобілів під машини
розвідки, прикриття, штурмові та санітарні. А керівник
Глухівського пошукового загону «Обеліск» iз Сумщини Юрій
Коваленко разом зі своїми товаришами в складі мобільної
групи «Чорний тюльпан» займається вивозом «вантажу 200»
із зони АТО.
Подібних прикладів можна
привести ще багато, і всі вони
свідчать про те, що пошуковці роблять свій внесок і в благородну справу збереження
пам’яті про Другу світову та
її героїв, і в перемогу в сучасній війні. Серед труднощів пошуково-меморіальної роботи є
перш за все небажання деяких
чиновників сприяти пошуковцям у їхній роботі, посилаючись на війну в країні, економічну кризу, нестабільну політичну ситуацію (особливо якщо
у когось iз них немає бажання
працювати).
Дуже хотілося б, щоб пошуково-меморіальною роботою з
питань Другої світової війни активніше почали займатися учні,
студенти, молодь, адже ця робота не тільки потрібна суспільству, а й дуже цікава, пізнавальна, щоправда, потребує великої
наполегливості та витримки і
не терпить формалізму. Пошуковою роботою можуть займатися і небайдужі люди старшого покоління. Як приклад для
ветеранів можу привести пошукову роботу киянина Юрія Коробова. Незважаючи на поважний вік і особливо інвалідність,
він уже виявив більше 20 невідомих раніше імен воїнів, які
загинули в боях у Фастівському районі... ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

■ БЕЗУМСТВО

Котел мрії

Не врятує бункер Путіна

Уряд запровадив
програму
енергозбереження,
яку фінансують
вітчизняні банки, а
українські виробники
представляють для неї
свою продукцію

Кремлівські правителі не засвоїли уроків
термоядерного протистояння

Василь ПАШИНОВ
смт Арбузинка, Миколаївська область
Мені завжди подобалось проводити свій
вільний час із вашою газетою, яка постійно привертає нас — пересічних українців, які мешкають, так би мовити, в «глибинці», цікавими темами публікацій, і хоча тепер — час розвитку
різних ІТ-технологій, але, повірте, ви — команда професіоналів, робите дуже гарну справу, а
ваше видання, на мою думку, є одним із кращих
у країні, має свою постійну армію передплатників, які завжди з цікавістю чекають на наступний номер газети та шукають теми відповідно
до своїх уподобань. Тому я б із вами хотів поділитися своєю «житейською» історією. Думаю,
вона буде цікавою для багатьох і викличе дискусії.
У 2015 році, коли відбулося підвищення тарифів на електроенергію та зростання ціни на
природний газ, я звернув увагу на програму уряду з кредитування заходів з енергозбереження для населення. На території нашого селища
Арбузинка її реалізовували через державний
«Ощадбанк», за рахунок неї і вирішив придбати твердопаливний котел. До речі, дію цієї програми продовжено і на 2016 р.
Вибираючи із сотень моделей та модифікацій ТТ котлів, вирішив придбати новий котел нашого українського виробника, модель ENERGY
SF, яка сьогодні користується попитом як в Україні, так і в країнах ближнього зарубіжжя. Котел економний, обладнаний електронним пультом керування, який управляє турбіною подачі
повітря та циркуляційним насосом системи опалення. Універсальний: працює на всіх видах
твердого палива (вугілля, дрова, щепа тощо).
Паливо не горить, а тліє в 10-15 см над колосниками, за рахунок такого низькотемпературного горіння не відбувається шлакування золи.
Деякі характеристики свідчать про те, що
це — котел мрії для кожного. Так, котел розпалюється один раз у сезон, на одному завантаженні палива (скажімо, вугілля), в залежності
від потужності та вмісту завантажувальної камери, у міжсезоння може працювати до 20 днів, а
в люті морози — до 10. Має дуже високий ККД
— 82%. Котел можна завантажувати паливом
у зручний час, він має проточні водяні колосники, обладнаний автоматичним блоком керування, хоча можна використовувати і механічний регулятор. Наприклад, я придбав котел на
10 кВт, опалювання помешкання площею близько 80 кв. м почав 2 грудня 2015 р., як паливо використовував вугілля «сємечку», розтопив його один
раз і закінчив аж 2 квітня 2016 р. За цей період випалив усього 1 т 100 кг вугілля, у середньому в
грудні —березні котел споживав 7-8 кг на добу, а
коли були водохресні морози у січні 2016 р., то споживання складало 14,5 кг на добу.
Обслуговування котла у мене багато часу не
займало, тобто раз на два-три дні довантажував
по кілька відер вугілля і вибирав золу раз на 3-4
дні, проте в помешканні завжди була комфортна температура на рівні 23 градусів цілодобово.
От і порахуйте: за цей час витрачено було всього один оберемок дров (у подальшому дрова не
використовувались). Це ж скільки зелених насаджень можна зберегти, яких і так обмаль.
Окреме спасибі хотів би висловити працівникам «Ощадбанку», які професійно і швидко обслужили мене за Державною програмою
енергозбереження та повернули мені 20% від
вартості котла.
Наостанок хотів би сказати, що кожен, хто
зацікавився роботою котла, про який я розповів,
може подивитися відео щодо функціонування
на каналі «Ютуб». ■

Володимир МИРОНЕНКО
Миколаїв
Людство ще не забуло про трагедію
судна «Пуебло»*, яка трапилася ще за
правління Північною Кореєю Кім Ір
Сена. Коли навчався у ЛВПШ (Ленінградській військово-політичній школі)
в системі ГУМЗ («Главного управления
мест заключения»), з приводу цієї трагедії нам прочитали лекцію, як Кім Ір
Сен радив керівникам СРСР розпочати
війну проти США. Про це комуністична преса промовчала. Нам розповіли, що
керівника КНДР негайно літаком привезли в Союз, у Кремль, де йому дві доби
пояснювали, як ця війна почнеться і чим
вона закінчиться. З цього приводу хочу
нагадати пану Медведєву, що буде після
першого ж запуску атомної зброї.
Слава Богу, що Кім Ір Сен зрозумів, що
таке війна із застосуванням атомної зброї,
а Медведєв ще цього не розуміє.
Після випробування термоядерного заряду, виготовленого Харитоновим Юрієм
Борисовичем, що мав потужність 57
мільйонів тонн тротилу, Микита Хрущов
почав погрожувати США, що «ми вас поховаємо», і 22 жовтня 1962 року підвів світ до
самознищення. І тільки завдяки полковнику Олегу Пеньковському** і мудрості
президента США Джона Кеннеді загрозу
людству від самознищення вдалося відвес-

ти. Полковник ГРУ Олег Пеньковський
урятував світ від ядерної війни, якої так
прагло комуністичне керівництво СРСР.
Сьогодні два кремлівські керманичі
погрожують усьому людству. А чи подумали вони, що трапиться з усією земною
кулею, якщо вибухне бодай один термоядерний заряд? Чи вони мають надію сховатися у власному метро, що проходить
під метрополітеном, яким користуються
пересічні москвичі? Чи замислилися ці
новітні герострати, що буде з гідроелектростанціями, які знищить потужний
ураган? Що тоді буде з зарядами, які перебувають під охороною не лише військових, а й напруги в 1000 V?
Кремлівські владці мріють склепати
тоталітарну систему, нову російську імперію. У минулому С. Шаталін, О. Вольський, О. Руцкой, О. Яковлєв намагалися довести, що розпад комуністичної
тоталітарної системи не повинен привести до розпаду зв’язків між народами, які «природно» злилися. Природне злиття націй СРСР — це ніщо інше,
як витвір кремлівських істориків. Уся
міць Російської Федерації тримається
на підкорених народах, а ті, в свою чергу, намагаються позбутися російського
ярма. Щоб залишити ці народи в рабстві, кремлівська верхівка готова знищити все людство. І цивілізований світ має
про це пам’ятати. ■

* Понад 40 років тому адміністрація
США принесла офіційне вибачення уряду
КНДР. Президент США Джонсон заявив,
що США здійснили такий ганебний акт
«уперше в своїй історії». 23 січня 1968 року
весь світ вразила звістка про те, що ВМС
Корейської народної армії затримали американський шпигунський корабель «Пуебло».
Цей корабель проводив розвідувальну
діяльність проти КНДР, викриваючи її
систему радіолокації.
Крім того, США в ООН оголосили винуватою Північну Корею. Водночас Штати через треті країни передавали умови
«примирення»: віддайте корабель «по-тихому» і вас не будуть бомбити, а також
антикорейська істерія у ЗМІ припиниться. Корейці відповіли, що гідність дорожча
за життя, а якщо американці хочуть війни — вони її отримають. Північна Корея
оголосила мобілізацію, супроводжуючи її
пафосними заявами. Майже рік продовжувалася війна нервів, аж доки американські моряки не зізналися у роботі в розвідці
і не дали свідчень. Перед залізною волею
корейського керівництва американці здалися і 23 грудня 1968 року США принесли
офіційні вибачення за шпигунські дії корабля «Пуебло». (Ред.)
**Олег Володимирович Пеньковський — полковник ГРУ Генерального
штабу Збройних сил СРСР, у 1963 році
був звинувачений у шпигунстві (на користь США і Великобританії) і в зраді
Батьківщини, розстріляний за вироком Військової колегії Верховного суду
СРСР. Багато спеціалістів вважають
Пеньковського найрезультативнішим
агентом Заходу серед тих, хто коли-небудь працював проти СРСР. Саме завдяки
Пеньковському керівництво США отримало точні відомості про реальний військовий потенціал СРСР напередодні Карибської кризи 1962 року (Ред.). ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Сюжети
з натури
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Софіївка — рукотворне диво садово-паркового мистецтва, а ще — приклад того, на що здатне кохання. Навесні, влітку, восени в Софіївці завжди велелюдно: туристи з усіх куточків України, з близького
і далекого зарубіжжя приїжджають, щоб помилуватися чудовими алеями, гротами, водограями,
ставками, скульптурами, відчути романтичну атмосферу, яку навіюють чудові краєвиди. Ви ще не
були в Софіївці? Тоді не гайте часу — маєте нагоду приємно, корисно і незабутньо провести вихідні
на лоні природи серед прекрасних витворів людських рук.

Судочинством всі по горло ситі.
В діамантах — прокурорська саранча.
Куми й блазні серед фаворитів
І війною покалічене хлопча.
З розпачу уже мільйони виють,
Та лабіринти все нові й нові...
Вже стільки зашморгів було на шиях,
Що дивно: як ми досі ще живі?
Тунель пройшли вже щонайменше тричі —
Хоча би свічечка горіла у кінці!
З тіні виходять ті ж самі обличчя,
Людських сердець і душ людських ловці.
Маніпулянти у овальній залі,
А поруч — урядовці-гендлярі,
На ниві зубожіння косарі...
Такі сюжети нинішніх реалій.
То, може, йдемо не по тій спіралі?
Чи маємо не тих поводирів? ■

■ РЕЗОНАНС

Дивіться, заздріть: я громадянин
Незалежної України
Проте в паспорті гордість за свою націю не передбачена
Борис КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Київ
Людина я похилого віку (87 років),
читаю «Україну молоду» із захватом. У
кожному номері газети знаходжу цікаві,
повчальні, загострені на сьогодення матеріали. У номері за 28 травня ц.р. прочитав статтю Олени Капнік «Язиків багато
— мова одна». Для мене і моїх однодумців стаття дуже потрібна в тому сенсі,

що, «маючи обов’язок говорити українською мовою, чиновники все ж лукавлять,
говорячи «да какая разніца».
На початку 90-х я особисто звернувся до високопосадовця Київської міськради, в службові обов’язки якого входили питання внутрішньої політики, в тому
числі якою мовою мають розмовляти
підпорядковані йому чиновники. Високопосадовець, відкинувшись на спинку
крісла і нетерпляче барабанячи пальця-

ми по стільниці, запитав: «Ви кто? Кєм
работаєтє?». Кажу: «Громадянин України, працюю вчителем російської мови і
літератури у загальноосвітній школі».
Після паузи він питає: «Так а зачєм вам
ето нужно?..» Вловивши державницьку
інтонацію та наголос, знайшов за потрібне відкланятись.
«Зачепила» (м’яко кажучи) вибухова стаття Івана Леонова «Національність
— українець». Подав заяву в Шевчен-

ківську районну ДМС у м. Києві про внесення відповідного запису в мій внутрішній паспорт. Клерк деякий час не могла
втямити, що має робити з тією заявою,
стала ходити кабінетами. Прийшла і сказала, щоб я пішов до заступника начальника, він має дати добро. У верхньому
куточку заяви начальник щось черкнув.
Відповідь отримав напрочуд швидко:
«Вносити до паспорта записи, не передбачені Положенням про паспорт громадянина України, забороняється».
Готуючи позов до суду, зіткнувся
з тим, із чим стикається кожен позивач: 500 грн. за складання позову, 550
грн. за мито, за друкування, консультації, поїздки тощо. Але ж «бачили очі, що
купували, то їжте, хоч повилазьте».
Шановна редакціє, вважаю за потрібне донести до відома громадськості
надзвичайно значиме і гостре питання, а
ви, в свою чергу, тримайте це питання на
контролі. ■

ЗДОРОВ’Я
Мирослава КРУК

Поступово і регулярно
Доки триває літо і тепла, комфортна погода, думати про зимовий холод і
надокучливі сезонні недуги не хочеться. Однак саме
зараз найкраще подбати
про те, щоб із настанням
холодів менше вчащати
до лікарів та аптек. Як
попередити застудні захворювання? Як підвищити опірність організму несприятливим впливам довкілля? На думку
лікарів, окрім збалансованого харчування, оптимальних режимів праці та
відпочинку, відмови від
цигарок і алкоголю, дуже
важливо займатися загартуванням. Ці нескладні процедури є невичерпним джерелом здоров’я
для людей будь-якого
віку і можуть так зміцнити організм, що ви забудете про нежить, ангіну й
запалення легенів узимку. Навіть люди, котрим
протипоказані заняття
фізичними вправами через стан здоров’я, можуть
з користю для себе загартовуватись.
Однак у цій справі,
як і в заняттях фізичними вправами, за тиждень
чи навіть за рік неможливо «заробити» індульгенцію здоров’я на все життя.
Тож, беручись за процедури, слід враховувати такі
принципи: поступовість
(плавне збільшення загартувального чинника), регулярність (важливо щодня дотримуватися заданого режиму), індивідуальність (слід враховувати
особливості людини: вік,
стать, стан здоров’я). Людям старшого віку краще з
цього приводу проконсультуватися з лікарем.
Найчастіше загартування проводять вранці після
гімнастики. Це не означає,
що у вечірній час воно некорисне. Однак безпосередньо перед сном холодні процедури недоцільні, оскільки збуджують центральну
нервову систему, тоді як потрібне загальне розслаблення організму.
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■ НА ЧАСІ

Замість пігулок — сонце і вода
«Загартування природою» зміцнює опірність організму несприятливим впливам довкілля

❙ Літо — прекрасний час для загартування організму.
❙ Фото з сайта zdorovih.net.
Холодна вода «палить»
жири
Природні стихії —
повітря, вода і сонце —
найдієвіші засоби загартування, їхні цілющі
властивості відомі людям
з давніх-давен.
Повітряні ванни посильні людям різного віку
і стану здоров’я будь-якої
пори року. Вони покращують обмінні функції
організму, зміцнюють судини і нерви шкіри, стимулюють діяльність мозку та роботу серця, підвищують загальний тонус.
Починають загартування
при температурі повітря
плюс 20°С, а зі збільшенням адаптації організму
знижують її до 8-10°С. Тривалість процедури від кількох хвилин на початку до
1-2 годин у подальшому.
Водні процедури. Холодну воду цілком заслужено називають «королевою
здоров’я». Її загартувальна дія на організм найсиль-

Леся ХОРОЛЬСЬКА
Ноги гудуть, збільшуються в обсязі,
болять — з такою ситуацією частіше стикаються влітку. Особливо від цієї проблеми потерпають жінки: зранку взуття облягає ногу нормально, а потім починається набряк, і до кінця дня ходити просто неможливо.
Набряки влітку дошкуляють особливо відчутно. З’являється втома і відчуття важкості в ногах. Ця неприємність
пов’язана з тим, що за спекотної погоди пити хочеться більше і рідина може
затримуватися в організмі. Особливо,
якщо в людини є проблема з нирками,
серцево-судинною системою.
Так, у спекотні дні обсяг споживання води істотно зростає — іноді навіть удвічі. А її надлишок відкладається у м’яких
тканинах. Ситуацію ускладнюють газована вода, холодна кава, концентровані соки,
квас, охолоджене пиво. Солодкі напої через високий вміст цукру затримують рідину в організмі і при цьому зовсім не вгамовують спрагу — пити хочеться знову і знову, виникає замкнуте коло. Додатковий
мінус — надлишок вуглеводів швидко відкладається у вигляді підшкірного жиру,
навантаження на організм збільшується
ще більше, і це стає додатковим чинником,
що впливає на розвиток набряків.
Ноги набрякають і через підвищені

ніша. Холодна вода викликає рефлекторне скорочення судин шкіри (а в них міститься третина всієї крові
людини). За рахунок цього
частина периферійної крові
переміщується до внутрішніх органів і мозку, несучи
з собою додаткові поживні речовини і кисень. Після короткочасного звуження судин настає друга фаза
реакції — їх розширення.
Це викликає почервоніння
шкіри і супроводжується
приємним відчуттям тепла,
бадьорості та м’язової активності. Звуження, а потім
розширення кров’яних судин — своєрідна гімнастика для серцево-судинної
системи, яка сприяє інтенсивному кровообігу.
Загартування водою
вдосконалює апарат терморегуляції.
Внаслідок цього температура
тіла при несприятливому стані довкілля залишається в оптимальних
межах, а захисні сили ор-

ганізму завжди перебувають у «бойовому стані».
Загартування водою
— це обтирання, обливання або душ, контрастний душ і купання. Перед
процедурою шкіра не повинна бути холодною. Бажано розігріти тіло фізичними вправами або розтиранням, але не доводити
до спітніння.
Обтирання вологим
рушником — один з найпростіших засобів загартування. Після нього
розітріть тіло жорстким
сухим рушником до почервоніння і приємного
відчуття тепла. Звикнувши до обтирання, переходьте до обливання або
холодного душу.
Обливання або холодний душ мають сильніший загартувальний
ефект. Розпочинайте водою, близькою до температури тіла — 34-36°С.
Потім температуру води
знижуйте впродовж 2-3

місяців до 10-12°С.
Контрастний душ інтенсивно тренує механізм
терморегуляції, підвищує
тонус нервової системи,
покращує кровообіг. Тривалість перебування під
холодним душем від 3-5
до 15-20 секунд, під теплим — у 1,5-2 рази більша, ніж під холодним.
Загальний час процедури
від 2-3 до 10-12 хвилин.
Завершуйте процедуру
холодним душем, після
чого розітріться махровим рушником.
Купання у відкритих
водоймах — не менш дієвий засіб загартування.
Розпочніть влітку і систематично (не рідше 3 разів
на тиждень) продовжуйте
купання до глибокої осені.
Під час купання слід енергійно рухатися, а найкраще — плавати, тоді вода
«масує» тіло. Після купання ретельно витирайте голову, а тіло розітріть
рушником до виникнення
відчуття тепла, яке немов
розливається по тілу. Після трьох років загартування можете спробувати купання взимку в ополонці.
Холодну воду використовують і як засіб проти
зайвої ваги. У ній можна
«спалювати» надлишки
жирів. Відомо, приміром,
що за 15 хвилин купання
у двадцятиградусній воді
додатково виділяється 100
кілокалорій. Але вдаватися до такого сильнодіючого засобу, щоб схуднути, можна, лише порадившись із лікарем.

Сонце? Грійтеся
з розумом...
Сонячні ванни стимулюють обмінні процеси, зміцнюють нервову систему, підвищують
стійкість до інфекцій.
Під впливом ультрафіо-

■ ВИХІД Є!

Ноги гудуть?
Чому влітку набряки
виникають частіше і як
зарадити проблемі
фізичні навантаження на спеці. Навіть
простий похід у магазин, звідки повертаємося з важкими сумками, робить
ноги «припухлими». Це відбувається
тому, що підняття важких предметів
викликає порушення кровотоку. Відтак кров згущується.
Навантаження на ноги також не кращим чином позначається на стані нижніх кінцівок. Прополювання грядок в одній і тій же позі протягом декількох годин, стояча робота в спеку — все це стає
причиною набряків у ногах. Адже тривале статичне положення — неабияке
випробування для вен, а судини в спеку
ще більше розширюються, тож навантаження на них зростає.
Негативно позначається на здоров’ї
ніг і неправильно підібране взуття.
Якщо воно тісне, з великою кількістю

❙ Щоб ноги менше втомлювалися
❙ і набрякали — подбайте про їх відпочинок.
❙ Фото з сайта style.it.
ремінців, на високих підборах і на танкетці — тисне на розширене венозне русло, що призводить до збоїв кровообігу на
рівні капілярів.
Набряки можуть бути як на одній
нозі, так і одночасно на двох. Найчастіше вони з’являються у жінок після 30
років і нерідко пов’язані з гормональним дисбалансом, який починається від
спеки. Так проявляє себе ослаблений тонус судин не тільки в кінцівках, а й в цілому в організмі.

летових променів у шкірі
утворюється вітамін Д,
який зупиняє розвиток
рахіту, зміцнює кістки.
Сонячні ванни прискорюють загоювання ран. Проте слід пам’ятати, що сонце з фактору оздоровлення може легко перетворитися на засіб негативного
впливу на здоров’я.
Сонячні ванни найкраще приймати вранці або під вечір (особливо влітку), коли менший
потік інфрачервоних променів, які можуть викликати опіки. Людям із
підвищеною чутливістю
до сонця рекомендується розпочинати з сонячних ванн у тіні. Тут вас
знайдуть розсіяні й відбиті промені. Після того,
як організм адаптується,
поєднуйте 3—5-хвилинне
перебування на лагідному сонці з відпочинком у
тіні. Збільшуючи перебування на сонці на 3-5 хвилин, можна довести його
до 1-2 годин. Більше часу
«грітися» під промінням
недоцільно. Гонитва за засмагою обернеться головними болями, в’ялістю,
поганим настроєм та опіками.
До речі, приклад надзвичайної загартованості
організму продемонструвала 30-річна американка
Лінн Кокс. У серпні 1987
року вона здійснила заплив Миру від острова Малий Діомед у США до острова Ратманова (Росія) у
крижаній воді Берінгової
протоки з температурою
лише +7°С у звичайному
купальнику і шапочці.
Лінн Кокс перебувала в
воді 2 години 5 хвилин.
Досить сказати, що для
незагартованої людини
плавання в такій воді понад 10 хвилин — смертельне. ■

Проблема також може бути пов’язана
з малорухливим способом життя. Тому
посильні фізичні вправи — один із
варіантів як зарадити ситуації. Більше
рухайтеся — гуляйте на свіжому повітрі
(але в спекотну погоду краще влаштовувати моціон зранку або ввечері, коли
спека спаде). Корисно також плавати,
робити зарядку. Головне — аби був рух.
Можна використовувати натуральні сечогінні засоби. Вивести зайву рідину допоможе настій шипшини: його необхідно пити курсом, по два тижні. Хороший ефект справляє курага і напої з неї, а
також чай із брусниці. Спеціальні «ниркові чаї» та інші препарати можна вживати лише за рекомендацією лікаря.
Помічними також є ванночки для ніг.
Оскільки найбільше схильні до набряків
стопи ніг, занурюйте їх увечері у прохолодну ванночку із додаванням трав (ромашки, календули) або морської солі.
Після процедури важливо полежати, піднявши ноги вище голови. Чудовий ефект
справляє контрастний душ для ніг. А ще
— масаж і розтирання перед сном. Розтирання у місцях набряків добре робити
натуральною мочалкою. Це сприяє притоку крові, допомагає вивести надлишок
рідини. І спробуйте спати, підклавши під
ноги подушечку або валик. Таке положення сприяє кращій циркуляції крові
в нижніх кінцівках. ■
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■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Від сходження
до забуття

Підмостки — руїни замку

На постамент — замість
вождя пролетаріату
Катерина БАЧИНСЬКА
Відчути себе «на місці Леніна», а простіше кажучи, піднятися на постамент у
Києві навпроти «Бессарабки», де раніше
стояв вождь пролетеріату, тепер може кожен охочий. Мексиканська художниця
Синнтія Ґутьєррес відкрила тимчасову інсталяцію «Населяючи тіні», завдяки якій
кожен зможе по-своєму побачити місце, де
десятиліттями стояв Ленін.
Загалом, ця мистецька інтервенція реалізується у рамках проекту Фонду культурних ініціатив «Ізоляція» під назвою
«Суспільна угода», мета якого — переосмислити значення монументів для суспільства.
Відкритий конкурс, який організувала
«Ізоляція», проходив весною цього року.
Заявки подав 21 учасник, серед запропонованих був і проект Сінтії. Запускаючи конкурс, організатори відразу вирішили, що
ця інсталяція буде тимчасовою. Метою було
створити проект, який би не нав’язував
якусь ідеологію або ж загальну ідею. Інсталяція повинна надати можливість подумати, трохи зупинитися задля того, щоб зрозуміти, як українці аналізують своє минуле
і яким бачать майбутнє. За словами організаторки проекту Катерини Філюк, ця робота стане лише кроком до вирішення питання «що ж врешті буде на місці пам’ятника
Леніну?».
«Остаточного сценарію і розробки, що ж
ми плануємо робити на цьому місці, поки
немає. Проте зараз проходять обговорення
та дискусії, які допоможуть вирішити питання з поваленим постаментом», — коментує «УМ» Катерина Філюк.
Акторка інсталяції «Населяючи тіні»
Синнтія Ґутьєррес розповіла, що основний
задум її роботи — аби кожна людина відчула рух історичних символів: від сходження на п’єдестал і до занепаду та забуття, як
це сталося з Леніним. «Працюючи над цією
інсталяцією, я відразу пояснювала, що це
робота у процесі. Це незавершений проект.
Це процес, який, як мені здається, на сьогодні дуже необхідний українцям. Ви не повинні залишатися на місці, чекати чогось,
вам неодмінно необхідний процес, який
допомагатиме бачите майбутнє. Для мене
дуже важливо, щоб цей проект спровокував
певну дискусію про нав’язування пам’яті,
ідентичності та історії», — прокоментувала «УМ» авторка проекту.
«Щоб розмірковувати про минуле, потрібно «оселитися» в його тінях, самим стати новими рухливими статуями і таким
чином відкрити новий горизонт. Тимчасовий пам’ятник, вбудований у залишки старого монумента, апелює не стільки до зведеної конструкції, скільки до людей, які
його створюють своїми рухами, своєю присутністю, ідеями», — додала Синнтія, що
досліджувала пам’ятні об’єкти Латинської
Америки, Європи та Африки.
У результаті «Населяючи тіні» — це
своєрідний пам’ятник у процесі будівництва, де кожен є частиною ідентичності, яка
змінюється з плином часу і з людьми.
Конструкція «Населяючи тіні» стоятиме у столиці недовго, до 16 липня. За словами Катерини Філюк, головне, щоб вона
активізувала дискусію на такі теми, як
нав’язана пам’ять, як кризи політичних
систем і чому це відбувається. І на основі
цих дискусій спробувати вибудувати щось
нове. «Синнтія зробила важливий крок.
Замість того, щоб нав’язувати якісь символи, емблеми, вона створила цю платформу
для нас, щоб ми змогли зробити своєрідний
транзит, піднятися вгору сходами та зайняти порожнє місце, де колись був монумент
Леніну, і стати новою конструкцією ідентичності», — додала Катерина Філюк.
У рамках проекту «Ізоляція» до 24 серпня представлять тематичні перфоменси ще
11 художників із 10 країн. ■

Новий формат театрального спілкування просто неба за 40 км від Києва
Валентина САМЧЕНКО
Якщо хочете впродовж кількох днів
бути на природі і дивитися театральні
постановки — на 15-17 липня плануйте
поїздку у селище Немішаєве Київської
області. Головними підмостками фестивалю Osten-Saken Off-Stage Festival стануть руїни тамтешнього маєтку графського роду Остен-Сакенів. Це перший
фестиваль театру поза сценою, який проводиться, щоб вийти зі звичного середовища Мельпомени та знайти новий формат театрального спілкування, уточнюють організатори. Відвідувачі можуть
приїздити як на один день, так і на дватри. Фестиваль забезпечує гостям місце для намету і безкоштовні перегляд
вистав та участь в усіх заходах.
На фестивалі свої вистави покажуть
Андрій Май-Малахов, Євгенія Відіщева, Олексій Доричевський, Володимир і
Альона Снігурченко, Антон Овчінніков,
Олександра Сенчук та Євген Степаненко. Більшість спектаклів будуть інтерактивними, а деякі створюватимуться
просто під час фестивалю спільно з аудиторією. За словами режисера Олексія
Доричевського — куратора фесту, спочатку проводитимуться зустрічі з глядачами, на основі яких формуватиметься кожна конкретна вистава. Зрозуміло, тлом для постановок будуть природні умови, навколишні звуки й інші
зовнішні фактори, які поза текстом і сюжетом п’єс.
Наприклад, Антон Овчінніков представить виставу «Дуель. Соло» — боротьбу реального персонажа з уявними супротивниками. Вистава хореографа, режисера та перформера, який
з 2008-го по 2012-й поставив близько
двадцяти постановок для театру Black
O!Range, це — монолог особистості, яку
з’їдають протиріччя. Глядачі мають стати реальними супротивниками в цій дуелі. До речі, Антон — засновник Міжнародного фестивалю сучасного ZelyonkaFest. Він уточнює: «Щоб нe розчарувати можливих глядачів, я б уточнив, що
ця вистава є виставою фізичного тeатру
і, скоріш за всe, жодeн глядач нe знайдe жодного приводу кваліфікувати її як
«танцювальна вистава».
Покажуть виставу «АТО: інтерв’ю
військового психолога» режисера Андрія Май-Малахова херсонського Центру імені Всеволода Мейрхольда. Вона
Валентина ГРИГОРЕНКО
Із завтрашнього дня у
кінотеатрах можна буде подивитися інтелектуальне
кіно. «Геній» — це історія
про складну дружбу двох
дуже талановитих людей:
письменника Томаса Вулфа і видавця Макса Перкінса, який відкрив усьому
світові великих романістів
Френсіса Скотта Фіцджеральда й Ернеста Хемінгуея. Занурюватися в атмосферу першої половини ХХ
століття у письменницьковидавничій компанії глядачі будуть із виконавцями
головних ролей Ніколь Кідман, Ванессою Кірбі, Джудом Лоу, Коліном Фертом,
Гай Пірсом. Зйомки «Генія»
пройшли досить швидко: почались у жовтні 2014 року в
Манчестері, а закінчилися
уже в грудні.
Американсько-британський біографічно-драматичний фільм знятий Майклом Грандаджом за романом «Макс
Перкінс:
Редактор генія» (1978) Ен-

❙ Руїни маєтку графського роду Остен-Сакенів у селищі Немішаєве.
❙ Фото з соціальної мережі.
побудована на свідченнях реальної людини, військового психолога Генштабу, який консультував українських бійців на лінії фронту у 2014-2015 роках
на Донбасі. Прем’єра вистави відбулася ще 23 квітня 2015-го у Москві, у відомому незалежному Театр.doc. Після
цього виставу-сповідь побачили глядачі Херсона, Львова, Дніпра, Харкова,
Сiверськодонецька та Черкас. «АТО:
інтерв’ю військового психолога» показали у Відні (Австрія), Братиславі (Словаччина), Бітолі (Македонія).
Від режисера Євгена Степаненка
— в буквальному сенсі у Немішаєвому
«Вистава на одну хвилину». Він та актор Сергій Солопай просто під час фестивалю створюватимуть короткі, тривалістю 1-3 хвилини, документальні та
ігрові вистави й одразу ж покажуть їх
публіці.
Для учасників фестивалю проведуть майстер-класи з хенд-мейду та
драматургії, а засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко розповість
про специфіку арт-менеджменту. У
вечірній програмі — фаєршоу і виступи музикантів (Postman, «Пральнябенд», Дивина», Tomi Bacchus and his
Tribe, Pornfish, Анастасія Беляєва та
Яріна Поль).
До підготовки феста організатори

■ ЯК ДОБРАТИСЯ
Локація фестивалю — руїни маєтку графського роду Остен-Сакенів у селищі Немішаєве
— за 40 км від Києва. Біля руїн садиби ОстенСакена розташований ландшафтний парк, де
буде наметове містечко.
Електрички з залізничного вокзалу столиці або станції «Святошин» у напрямку: Тетерiв,
Коростень, Клавдієве, Малин, Яблунець вирушають щогодини. Вартість проїзду — 8 грн., у
дорозі — 40-45 хвилин. Регулярні маршрутні
автобуси до Немішаєвого зі станції метро «Академмістечко», вартість квитка — 13 грн.
залучили волонтерів й оголосили збір
коштів. За рахунок добровільних пожертв уже є змога оплатити переїзд гостей із Одеси, Харкова та Черкас. Також
фінансова допомога перетворилася на
рукавички і сміттєві пакети — організували кілька толок-прибирань. Ще
кілька тисяч гривень потрібні для орендування звукових пристроїв, облаштування безпечного світла (включаючи
ліхтарі, факели та свічки) і купівлі матеріалів для інсталяцій-сюрпризів від
художників. До відкриття Osten-Saken
Off-Stage Festival щодня продовжують
приводити територію до стану створення театру. ■

■ ПРОКАТНИЙ СТАН

У компанії
з Хемінгуеєм
Про «ненормальну» природу геніїв

❙ Кадр із фільму «Геній».
❙ Фото з сайта ufd.ua.
дрю Скотта Берга. Світова
прем’єра стрічки відбулася
цього року в лютому на Бер-

лінському міжнародному кінофестивалі. Кінодебют британського театрального ре-

жисера Майкла Грандаджа,
безперечно, може похвалитися як сильним акторським
складом, так і сюжетом. І не
дивно, бо цей режисер — лауреат престижних театральних премій Лоуренса Олів’є
та «Тоні», в його сценічних
командах — завжди першокласні актори. Із Джудом
Лоу, Коліном Фертом та Ніколь Кідман він працює постійно.
Сценарист фільму Джон
Логан відмовився від ідеї
знімати «життєпис» героя.
Він вибудував стрічку в формі розповіді про неоднозначну природу людського генія,
повністю відданого роботі і
тому далекого від того, що
у суспільстві прийнято вважати «нормою». «Геній» —
це кінорозповідь про відкриття двома талановитими
людьми достоїнств одне одного і про головне вмінння
справжнього редактора —
бути психологом, розуміти
тонкощі й особливості «ненормальної» природи геніїв.
Хемінгуей та Фіцджеральд
з’являються в епізодах. ■
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■ НОМІНАНТ

Історія, яка повторюється:
кола від московських «каменів»
Володимир О. ТИХИЙ

Коли бачиш написану поляком на прізвище Літвін книжку під назвою «З народу
руського» і з підзаголовком «Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (15691648)» — тобто книжку про українські землі — це викликає щире зацікавлення,
навіть якщо ти не історик, а просто мешкаєш на тій-таки Київщині (або Житомирщині, яка в ті часи входила до Київського воєводства), Волині (або Рівненщині) чи
Брацлавщині (нині це, в основному, територія Вінницької і Черкаської областей).
Отже, книжка Генрика Літвіна (зараз — посла Польщі в Україні), що її у перекладі з
польської випустило видавництво «Дух і Літера».
Доктор Генрик Літвін — польський
історик, що досліджує українські землі, які входили до Речі Посполитої. У
книжці головно йдеться про період між
Люблінською унією 1569 р. (утворення Речі Посполитої з Корони Польської
та Великого князівства Литовського,
ВКЛ) та серединою XVII сторіччя.
«Колективним героєм цієї книжки
є українська шляхта, яка сама себе
найчастіше називала «руською». Тоді
у Короні «народ руський» послуговувався своєю мовою, староукраїнською,
а у ВКЛ старобілоруська взагалі була
офіційною мовою.
Перші статті дають загальну картину описуваного періоду і значною
мірою перегукуються з тематикою як
підручників, так і досліджень, раніше
видрукуваних в Україні (див., наприклад: Наталя Яковенко. «Нарис історії
України з найдавніших часів до кінця
XVIII століття». — К.: Ґенеза, 1997;
Анджей Сулима Камінський. «Історія
Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура». — К.:
Наш час, 2011).
До речі, пані Яковенко була учасницею презентації книги «З народу руського» на Книжковому Арсеналі-2016,
а «Лист київського хорунжого Реміяна
Єльця Генералу ордену єзуїтів щодо
відкриття вищої школи на базі єзуїтського колегіуму в Ксаверові» (додаток

до однієї зі статей Г.Літвіна) наведений у її перекладі. На жаль, ініціатива Реміяна Єльця не увінчалася успіхом: і вища школа у Ксаверові (тепер
— невелике село у Житомирській області) не була відкрита, та й колегіум
разом зі своїми фундаторами не пережив народного повстання навесні 1648
року, яке спалахнуло після перших перемог Хмельницького.
Цікавим для читача буде розділ
«Просторова структура Київського
воєводства та її вплив на політичне і
громадське життя шляхти». Це була
«територія володінь «панських»,
«зем’янських» і «боярських» — заможної, середньої та дрібної шляхти, простір, що спирався на трикутник повітових міст (Київ, Житомир, Овруч)».
Політичним центром воєводства був
Житомир, де «протягом 79 років відбулося понад 220 шляхетських з’їздів», в
тому числі 71 сеймик, на якому обирали послів на сейм. Київ був менш популярним для проведення сеймиків, оскільки він більше потерпав від нападів
татар і козацьких повстань. А от суди
— земські, гродські — почергово скликалися у всіх трьох повітових містах.
Наприкінці XVI століття ще не було
забуте спільне походження «народу
руського», частина якого опинилася в
Короні Польській, а частина у ВКЛ. Та
в першій половині XVIІ століття контакти між литовськими (білоруськи-

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КОРОТКІ СПИСКИ
Експерти Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2016» оцінили піврічний видавничий репертуар і визначили Лідерів літа. Оскільки остаточні місця визначаться по
оцінюванні усього річного асортименту в грудні, нині подаємо по сім цікавіших книжок у кожній підномінації без визначення місця — за абеткою.

■ Номінація «МИНУВШИНА»
Популярні видання / історична белетристика
Деніел Джеймс БРАУН. Диво в Берліні: як дев’ять веслярів поставили нацистів на коліна. — К.: Наш формат, 448 с.(п)
Олександр ГЛУШКО. Історично-духовий шлях українців. — Тернопіль: Мандрівець, 768 с.(п)
Петер ЕНҐЛУНД. Захват і біль битви. Перша світова в 211 епізодах. — Х.: Фоліо, 560 с.(п)
Михайло ЛУКИНЮК. Руйнуймо міфи! — К.: Український пріоритет, 576 с.(п)
Олєґ ПАНФІЛОВ. Антирадянські історії. — Тернопіль: Мандрівець, 296 с.(п)
Роман ПОНОМАРЕНКО. Бойова група «Байєрсдорф». — Тернопіль: Мандрівець, 104 с.(о)
Чёрный PR Адольфа Гитлера. СССР в зеркале нацистской пропаганды. — К.: К.І.С., 424 с.(п)

Дослідження / документи
Ярослава ВЕРМЕНИЧ. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. — К.: Інститут історії України НАНУ, 482 с.(п)
Михайло КОВАЛЬЧУК. Битва двох революцій. Перша війна української Народної Республіки з Радянською
Росією. 1917-1918 рр. Том 1. — К.: Інститут археографії та джерелознавства; Стилос, 608 с.(п)
Микола ЛАЗАРОВИЧ. Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. — Тернопіль: Джура, 628 с.(п)
Генрик ЛІТВІН. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648). — К.: Дух і Літера, 616 с.(c)
Зенонас НОРКУС. Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперії. — К.: Критика, 440 с. (о)
Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921-1928). Том 1, 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 656+598 с.(о)
Ігор ЧОРНОВОЛ. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. — К.: Критика, 376 с.(о)

Біографії / мемуари
Ганна АРТЕМ’ЄВА, Олена РАЧОВА. 58-ма. Невилучене. — Х.: Віват, 336 с.(п)
Джуліан БАРНЗ. Шум часу. — К.: Темпора, 248 с.(с)
Єжи ҐЄДРОЙЦЬ. Автобіографія у чотири руки. Сер. «Бібліотека спротиву. Бібліотека надії». — К.: Дух і Літера, 408 с.(о)
Ірина ДАНЕВСЬКА. Німецький принц Богуслав Радзивіл. — К.: Темпора, 696 с.(с)
Ярослав ДАШКЕВИЧ. Постаті. — Л.: Піраміда, 924 с.(п)
Руслан ПИРІГ. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. — К.: Інститут історії
України НАНУ, 518 с.(п)
Євген ЧИКАЛЕНКО. Щоденник. 1925–1929. — К.: Темпора, 448 с.(п)

ми) землями і українськими практично перервалися.
На жаль, український читач навряд
чи може купувати білоруські книжки
— а шкода: паралелізм історичних ситуацій дуже повчальний і для політиків, і для громадян. Ось, наприклад, книга білоруського публіциста
Владіміра Орлова (історика за освітою)
«Тайны полоцкой истории» (Мінськ:
Попурри, 2012).
Полочанин Орлов починає від найдавніших, дохристиянських, часів.
Утім, і перша літописна згадка про
Полоцьк датована сивим 862 роком,
а полоцький собор Святої Софії був
збудований у 1030-1060 рр. (заснування Софії Київської датується 1017
або 1037 рр.). Орлов кілька разів наголошує, що на Полоччині (і взагалі
на «руській» території ВКЛ) не було
монгольського панування, і ці землі
зберегли давні демократичні традиції Київської Русі (наприклад, обрання князя), на відміну від Московії, яка
засвоїла традиції азіатської деспотії.
Полоцьк за часів Київської Русі був
центром Полоцького князівства кривичів, а пізніше увійшов у Велике
князівство Литовське як самоврядне
місто (магдебурзьке право 1498 року).
У ВКЛ діяли прогресивні закони, писані руською мовою і систематизовані у
так званих Литовських статутах 1529,
1566 і 1588 р. (ці ж закони використовувалися і в українських воєводствах
аж до початку ХІХ ст.)
Періоду 1579—1648 рр., про який
ідеться у книжці «З народу руського»,
у В.Орлова присвячені два розділи:
«Полоцька війна» і «Криваве століття». Ось один з епізодів: «1558 рік.
Московське військо з вогнем і мечем
вторгнулося у Лівонію. Спочатку фортуна сприяла московитам, і їм вдалося захопити Нарву і Тарту. В пошуках
допомоги лівонський магістр визнав
себе васалом Великого Князівства
Литовського. Полки нашого гетьмана Радзивілла Рудого виступили на
підмогу лівонцям. Великий князь і король Жигимонт Август запропонував Івану IV взаємно відвести війська, але у того були інші плани. «Ми
об’єднаємо наші сили, щоб Польща і
Литва не вислизнули від нас», — писав цар Іван німецькому імператору».
І ось результат: Вітебський «острог
взяли і спалили, — пише московский
літописець, — і посади біля міста
Вітебська всі спалили».
Полоцьк завойований військами Івана IV (Грозного) у 1563 році.
Шляхту, міщан і всіх, хто ховався у
місті, цар звелів гнати на схід. Італієць
Ґваньїні, учасник війни, писав, що

московський цар вивів з Полоцька 50
тисяч невільників, і гнали їх не похристиянськи: і жінок, і дітей вели
зв’язаними мотузками і погано вдягненими. Людей практично не годували, і вони сотнями гинули від голоду
і холоду. Євреїв, які були у місті, усіх
разом — зі старими і дітьми — втопили під кригою Двіни. Католиків порубали, монастирі бернардинців і домініканців спалили.
Шістнадцять
років
окупації
Полоцька закінчилися, коли польським королем і Великим князем
Литовським обрали Стефана Баторія
(королів у Речі Посполитій обирали
на сеймах, з претендентів королівської крові). У липні 1579 р. після облоги міста військами Баторія московська
залога капітулювала. «Король пообіцяв
дати вільний прохід усім, хто хоче виїхати, і право жити в Полоцьку тим,
хто захоче залишитися», — і дотримав обіянки.
Кривава історія ще довго кружляла
над Полоцьком. «1633 рік — серед чорних дат нашого минулого. Московити
в черговий раз захопили Полоцьк. Їм
допомогла сварка міщан з підвоєводою
Яном Лісовським. Міщани... відмовилися дати ліс на ремонт укріплень...
Через два дні московити вночі захопили Полоцьк і спалили його». Чергове
захоплення Полоцька сталося у 1654
році: «Найперше за давнім московським звичаєм усе в захопленому місті
переписали і оголосили своїм. Опис
Софії починався так: «Соборна церква
Святої Софії Премудрості Божої, побудована попередніми володарями і великими князями Московськими». Цар
Олексій Михайлович і Патріарх Нікон
ухвалили рішення вивести в полон 300
тисяч білорусів, і цей «план» ретельно
виконувався: «На астраханських невільничих ринках стрільці жваво торгували полоненими з-під Полоцька,
Вітебська і Мстиславля, продаючи
їх персам і туркам у вічне рабство по
три рублі за голову».
Війни закінчилися Андрусівським
перемир’ям 1667 р., за яким Полоцьк
залишився у ВКЛ, але Смоленськ із
прилеглими землями відійшов Москві.
«В результаті воєнних дій, голоду і хвороб протягом 1654-1667 років
Білорусь втратила половину свого
населення. Загинув кожен другий, а у
Східній Білорусі — кожні 80 чоловік зі
100. В Полоцьку вціліло 102 будинки з
понад 1500, у Вітебську — 56 з 982».
Той же «Андрусівський мир» поклав край самостійному розвиткові
України. Ось як про це пише Г.Літвін:
«Руська шляхта у 1569-1648 рр. була,
як видається, справжнім господарем
на землях трьох воєводств — своєрідної руської автономії в Короні. Вона
зберегла право вирішального голосу
в політичних суперечках і послідовно реалізовувала ідею... перетворення
руських князівств на третій рівноправний суб’єкт польсько-литовської
федерації... Цій програмі у 1648 р. було
протиставлено інший руський політичний проект, який запропонувало
козацтво, власне його еліта». Ідеологи
цих двох проектів не знайшли спільної мови, козацький проект «значною
мірою «перехопила» Москва», яка пообіцяла козацькій старшині привілеї.
Спроба включення «Великого князівства Руського» у складі Київського,
Чернігівського й Брацлавського воєводств як суб’єкта Речі Посполитої на
рівних умовах з Польською короною й
ВКЛ (Гадяцька угода 1658 року) закінчилася невдачею, що й призвело до поділу українських земель між Польщею і
Московським царством (Андрусівське
перемир’я 1667 р. і «вічний мир» 1686
р.). Козацтво отримало лише частину
обіцяних Москвою привілеїв і фактично втратило політичний вплив. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ДО СЕЗОНУ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ягідний сезон у розпалі. Літо — стрімке,
яскраве, швидкоплинне: обдарує квітами, засипле ягодами — майже всіма і
відразу, зачарує соковитими фруктами
і так само швидко (принаймні, чомусь
усім здається, що літо минає найшвидше) зникне, як і прийшло. А ми залишаємо собі матеріальні спогади про літо
— заморожені, сушені й законсервовані.
І тоді довгими зимовими вечорами літо
буде присутнє з нами — барвистими солодкими ягодами, насиченими ароматами, фантастичними смаками. Зокрема,
процес заморожування дозволяє зберегти майже все, що є в маленькій соковитій ягідці: і вітаміни, й аромат, і навіть
форму, якщо до цього дійства підійти
правильно.

Ароматне літо в кубі
Заморожуємо ягідно-фруктові кубики — зробимо зиму барвисто!

Власний консервно-переробний завод
Оксана Шинкаренко, мешканка міста Боярка, що на Київщині, жартує, що
в літній сезон її кухня тимчасово набуває статусу консервно-переробного заводу: вся городина морозиться, солиться, кваситься, сушиться, бо, як кажуть
у народі, «готуй сани взимку» і, як додає Оксана, «а фрукти-овочі — влітку».
Найулюбленіше дійство в цьому відношенні в Оксани — заморожування ягід
на зиму. Вона добре обізнана з корисними властивостями кожного соковитого
літнього дару і дбайливо ставиться до
того, щоб якомога більше цих корисностей перенести у зиму.
Напевне, професія (Оксана — економіст за освітою) також позначилася і на
домашньому господарстві: раціональне використання і економія вітамінів
— чим не зразок для прикладу всім, хто
дбає про родину? Крім цього, Оксана
зізнається, що заморожування ягід —
просто приємний і нескладний процес,
він не вимагає багато часу і навіть надихає на творчість: ягоди можна міксувати, розміщувати в контейнері для заморожування шарами і заливати сиропом,
вершками чи молоком, утворюючи готовий ягідний десерт, перетирати з цукром, валяти в цукрі чи в меду, головне
при цьому — ягоди мають бути свіжі й
сирі, без термічної обробки!
Особливих премудростей заморожування не існує, але все ж таки певних
умов дотримуватися бажано. Усі ягоди
мають бути тугенькі (краще трішки недозрілі, ніж перезрілі), помиті й посушені. Не потрібно заморожувати ягоди
чи фрукти з кісточками, хіба що вишні.
Підготовлені ягоди спочатку потрібно
піддати швидкому заморожуванню (хто
має морозильні камери) при температурі -30…-35 °С, і лише тоді зберігати при
температурі приблизно 25 °С. Цей про-

❙ Фото з сайта deco.fr.
цес допоможе зберегти вітаміни майже
повністю. Щоб зекономити місце в морозильній камері, засипте підготовлені
ягоди в пакетик і покладіть у прямокутний чи квадратний контейнер. Коли
вони заморозяться, пакетик слід витягти, а в контейнер покласти новий пакетик ягід. Так ви наскладаєте в морозилці «штабелями» ягідних кубиків, скільки забажаєте, при цьому зекономивши
на контейнерах.
Але зберігати їх поряд із рибою чи
м’ясом — невдала ідея, бо ягоди навіть
у морозилці вбиратимуть запахи, а ми
ж прагнемо зберегти саме запах літа. Не
використовуйте пошкоджені пакетики ягоди мають зберігатися герметично
упакованими. Особливо ніжні ягоди —
чорницю, малину, полуницю, шовковицю тощо — краще заморожувати на великому листі розсипаними, а після заморожування скласти в пакетики і знову відправити в морозильну камеру. Так
вони збережуть форму, не зіб’ються в
грудку і будуть чудовою прикрасою для
тортиків, пирогів, іншої різноманітної
випічки, на якій, за словами Оксани,
хоч картини малюй ягодами.

Із баночок — маленьких і великих, круглих і гранчастих, — наповнених застиглими в сиропі ароматними ягодами, маленький
Іванко зараз будує паровозики. Тато Олег Суржок залюбки допомагає сину розставляти для захоплюючої гри барвисті баночки зі
смаколиками, які приготувала мама Марина. Бо зараз ними можна
і погратися, а взимку це буде їхнє маленьке родинне літо за чашечками духмяного чаю.
Марина Суржок живе з родиною на Черкащині, в мальовничій
Смілі. Її вірші, творіння рук — ляльки-мотанки, панно, парафінові
шедеври — надихають, милують око і тішать гармонією кольорів.
Марина ж додає, що в усі творіння слід вкладати частинку своєї
душі і щиро бажати усім добра, тобто заряджати кожну річ доброю енергією. «Яким чином можна зарядити енергією це барвисте
пуделко з варенням?» — цікавлюся я в Марини і чую відповідь:
«Мішати за сонцем!».
«Тільки за сонцем! — наполягає Марина. — Таке варення буде заряджене правильно!». Кожен по-своєму вкладає
частинку душі у свій шедевр, і
мені здається, що важливо —
не в який спосіб, а що душа при
цьому присутня. Тоді й результат чудовий! Пропоную спробувати абрикосове варення за рецептом Марини Суржок і особисто переконатися в цьому.
1 кг підготовлених абрикосів (помити і вибрати кісточки) пересипати цукром (0,5 кг)
і залишити на ніч — нехай пус-

Таки Оксана Шинкаренко знає дуже
багато про корисні властивості ягід,
про що красномовно свідчать її рум’яні
щоки, сяючі очі і погляди протилежної
статі, свідком яких була і я, поки слухала її розповідь про ягоди. Вона каже, що
велика заслуга в цьому соковитої літньої
ягоди. Тому «ягідка в сиропі» — це мотивація для дівчат і жінок. Прочитайте про
модні нині програми для поліпшення зовнішнього вигляду, схуднення і омолодження на основі ягід і беріться за роботу.
Якщо вже наморозили ягід для прикрас
випічки, десертів і просто для смачних
перекусів, треба приготувати ще й ягоди
в сиропі. Цукру потрібно зовсім небагато: 200-300 г на кілограм ягід, залежно
від того, наскільки вони солодкі. Отож
будь-які помиті і підсушені ягоди покладіть у миску, пересипте цукром і відправте в холодильник (при плюсовій температурі) на 3 години, щоб з’явився сік.
Потім викладіть ягоди у тару (Оксана радить маленькі пластикові стаканчики —
кожному члену родини до чаю має бути
окремий стаканчик), залийте сиропом,
що утворився, і поставте на добу для за-

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Тетяна ЗІНЧЕНКО

З абрикосами

Наче ягідка в сиропі!

морожування. А далі обгорніть стаканчики поліетиленовою плівкою і цього разу
відправляйте в морозилку до зими.
І все одно на цьому не зупиняйтеся, закликає Оксана, бо ще не виконали
«ягідну програму-максимум»! Ще треба
перетерти ягоди з цукром, змішати їх у цікавому коктейлі і додати секретний інгредієнт — свою любов. Я спочатку подумала, що цим секретним інгредієнтом
має бути сік лимона, бо минулого літа заморожувала перетерту з цукром полуницю із соком лимона, і це було надзвичайно смачно, але Оксана сказала, що самого
лише лимона недостатньо — треба уявляти того, кому ти присвячуєш свої заготівки, і враховувати його смаки і уподобання. Якщо ваші рідні люблять і чорниці, і
вишню, то чому взимку не влаштувати їм
сюрприз «найкращі два дні літа»? Чорницю і вишні помийте, посушіть, з вишень видаліть кісточки. З’єднайте ягоди, перетріть їх у блендері з цукром (350
г на кілограм спільної маси ягід), додайте
сік одного лимона і розкладіть у контейнери. Зверху викладіть підсушені малину та шовковицю і листя м’яти, заморозьте в спосіб, описаний вище.
Абрикосове, сливове, вишневе заморожене пюре — те, що треба взимку для тоненьких млинчиків чи підсушених грінок до чаю. Та навіть вівсянку чи шматочок житнього хліба з такою літньою смакотою з’їсти взимку, каже Оксана, — це
відчути літо на повну! Плоди помийте,
виберіть кісточки і приготуйте в блендері
пюре, додавши по 250-300 г цукру і по 5 г
лимонної кислоти (чи соку половини лимона) на кожен кілограм фруктової маси.
Розлити у формочки і заморозити.
Аґрус з апельсином — красивий і смачний тандем. Аґрус змолоти у м’ясорубці,
додати цукор у пропорції 1:3 (або за смаком), дрібно порізати 2 апельсини (попередньо вибравши зернятка), добре вимішати і розкласти по формочках для заморожування.
А малину в меду взимку куштували?
Такий запах, неначе літо помістилося
в кожну клітинку твого тіла, ділиться
Оксана. А треба всього лиш на кілограм
підготовленої малини три столові ложки
меду, чайна ложка лимонного соку і знову ж таки любов. Без любові — ніяк!
Смачного! ■

тить сік. Уранці зварити окремо
сироп. Для цього зливаємо сік
з абрикосів, доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні півгодини. Додати в сироп
абрикоси і жменю мигдальних
горіхів і варити ще 20 хвилин.
Розлити по чистих сухих баночках і закрутити. Треба брати не
надто м’які плоди. Дуже гарне
і смачне виходить, резюмує Марина, неначе мед — і на смак, і
на вигляд.

Вишня з корицею
Марина Суржок називає це
варення «гостьовим», для особ-

Варення з сонцем
Солодка насолода для гурманів

загустіння на середньому вогні
(приблизно півгодини, готовність перевіряємо краплею варення на тарілці: якщо не розтікається — готово!), наприкінці
додаємо коричку, розкладаємо
по баночках і закатуємо.

Малинове не варити
А лише акуратно перемішувати до повного розчинення цукру (1,5 мірки цукру на 1 мірку
малини, пересипати), далі у баночки і зберігати в холоді. Дуже
ароматне, переконує Марина.

Для пиріжків-малючків

❙ Паровозик із баночок варення.
❙ Фото з родинного архіву.
ливих гурманів. Знаю, що ця
привітна родина приймає у себе
дуже багато гостей. Та це й зрозуміло: з таким пригощанням
хоч-не-хоч ноги самі в гості понесуть. На 1 кг вишень потрібно

850 г цукру і 2 чайні ложки кориці. Вишню очищаємо від кісточок, засипаємо цукром, перемішуємо і даємо добу на витримку: інгредієнти мають «подружитися». Далі варимо до

Уперше чую таку назву пиріжків, але насправді краще
і не назвеш крихітні рум’яні
Маринині пиріжки, один вигляд яких викликає нестримне
бажання покуштувати їх негайно. Смородиновий мармелад — начинка для таких смаколиків. На 1 кг смородини потрібно 1,4 кг цукру і 2 склянки
води. Половину цукру і воду
закип’ятити, додати смородину і варити 12-15 хвилин. Додати решту цукру і варити ще 5
хвилин. Мішати дуже обережно
і за сонцем, нагадує майстриня
і бажає насолоджуватися літом
цілий рік! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 13 ЛИПНЯ 2016

СПОРТ
Мирон Маркевич

«Шевченка готували до ролі наставника збірної України. Невипадково ж
його ввели до тренерського штабу напередодні Євро-2016».

український тренер

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА

По суті, сенсаційний виграш чемпіонату Європи вельми скромною в ігровому плані збірною Португалії, котрій, до
всього іншого, більшу частину вирішального матчу проти фаворитів-французів
довелося грати без свого «двигуна» та
«ідола» — Кріштіано Роналдо, яскраво
продемонстрував важливу роль колективного духу та командної дисципліни
в підкоренні пікової вершини континентального футболу.

Досвід довжиною в 30 років
Збірні, котрі не потрапляли перед
стартом чемпіонату Європи до числа
його головних фаворитів, уже не раз ламали прогнози експертів, здобуваючи титул найсильнішої національної команди Старого світу. Несподіваний тріумф
португальців у Франції багато хто порівнює з приголомшливими чемпіонськими успіхами збірної Данії на ЧЄ-1992 та
Греції на Євро-2004. Що цікаво, в усіх
трьох випадках діями майбутніх переможців на континентальному форумі
керували досвідчені, але доволі скромні, як за зірковим тренерським статусом, наставники, роль яких у підсумковому тріумфі переоцінити складно. Загалом, здається, що саме вони — загартовані прожитими роками та пережитими
невдачами наставники — й стали ключем до успіху своїх збірних на ЧЄ.
Можливо, на момент здобуття зі своїми підопічними титулу чемпіонів Європи дещо яскравіший тренерський блиск,
у порівнянні з 55-річним данцем Ріхардом Мьоллер-Нільсеном та 61-річним
португальцем Фернандо Сантошом, мав
керманич збірної Греції — старий німецький лис Отто Рехагель. Проте, загалом, перш ніж зробити ковток європейської слави, кожен iз цієї трійці пройшов тривалий — зі злетами та падіннями — шлях, тренуючи на батьківщині
різного рівня клуби.
Приміром, у Мьоллер-Нільсена дорога від початку тренерської кар’єри до моменту здобуття його командою європейського «золота» склала тридцять років.
Щоб зробити зі скромних грецьких парубків «золотих хлопців», Отто Рехагель
був змушений упродовж 32 років відточувати тренерську майстерність у німецькій
бундеслізі. Власне, ті ж три десятки років,
перш ніж здобути статус «короля» континенту, набивав собі тренерські гулі, здобуваючи психологічні та тактичні премудрості, й Фернандо Сантош.
Загалом, наставникам зі стажем віддавали перевагу й у Федерації футболу
України, коли обирали керманича для
національної збірної. Натомість, шукаючи наступника для Михайла Фоменка,
котрий, нагадаємо, після провалу «синьо-жовтих» на Євро подав у відставку,
у Будинку футболу, схоже, готуються
до кадрової революції. Не виключено,

Недосвідчений
та амбіційний
Наприкінці тижня у національної збірної України,
скоріше за все, з’явиться новий наставник

❙ У разі свого призначення на пост головного тренера збірної України Андрію Шевченку
❙ доведеться пройти непросте випробування кваліфікацією на ЧС-2018.
що вже наприкінці тижня, коли в Одесі
відбудеться виїзне засідання виконкому
ФФУ, на посаду очільника першої збірної України призначать молодого та необстріляного в тренерському плані Андрія Шевченка.

Із місця — в кар’єр
Історія з просовуванням іменитого та
титулованого в минулому футболіста на
високу посаду в національному футболі
подобається не всім. Мовляв, авансом
подібного роду призначення робитися
не повинні. Аналізуючи великі перемоги футбольних «грандів» та «карликів»,
можна точно сказати, що на порожньому місці золоті тріумфи не народжуються. Без сумніву, добре знає про це й футболіст Андрій Шевченко, котрий упродовж не одного року йшов до світового визнання. Його бажання досягнути
подібних вершин і на тренерській ниві
не може не тішити. От тільки висоту для

■ ХРОНІКА
Футбол
За підсумками чемпіонату
Європи-2016, його організатори
сформували символічну збірну
турніру, в якій найбільше представництво отримали переможці ЧЄ та повпреди збірної Німеччини — чинного чемпіона світу та півфіналіста цьогорічного
Євро. Воротар — Патрісіо (Португалія); захисники — Кімміх,
Боатенг (обидва — Німеччина),
Пепе, Геррейро (обидва — Португалія); півзахисники — Кроос
(Німеччина), Аллен, Ремзі (обидва — Уельс), Грізманн, Пайє
(Франція); форвард — К. Роналдо (Португалія).
***
Одним із рекордів, встановлених під час проведення Євро у
Франції, стала середня відвідуваність кожного матчу, котра становила 47594 глядачі.
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першого стрибка Андрій Миколайович,
здається, замовив собі досить серйозну.
Без сумніву, після провального виступу українських футболістів у Франції вітчизняні вболівальники вимагатимуть від
національної збірної сатисфакції. Уже
восени стартує новий кваліфікаційний
відбір. Пробиватися на ЧС-2018 нашим

хлопцям доведеться в непростій компанії разом iз трьома колоритними учасниками нещодавнього Євро — Ісландією,
Хорватією та Туреччиною. Вочевидь, без
умілого кермування подолати відверто
складний кваліфікаційний бар’єр «синьо-жовтим» буде тяжко. І в разі серйозної невдачі виправдання майбутнього
очільника української збірної навряд чи
хтось буде слухати.
Призначення Андрія Шевченка на
пост наставника національної збірної
України, здається, вже практично узгоджене. Так, Семен Альтман, котрому
президент ФФУ Андрій Павелко доручив скласти перелік усіх можливих кандидатів на пост очільника «синьо-жовтих», заявив: «Шевченко був великих
гравцем, і не виключено, що він може
стати й хорошим тренером». Схоже, не
проти свого підвищення й сам Шевченко, котрий, нагадаємо, з початку 2016
року працював на посаді асистента Михайла Фоменка.
Щоправда, останніми днями українськими ЗМІ активно мусується прізвище 60-річного італійського спеціаліста Джанні Де Бьязі, котрий, начебто, за
один мільйон євро готовий змінити збірну Албанії на Україну. Утім у ФФУ навряд чи захочуть співпрацювати з іноземцем. Пригадується, одного разу Україна вже чекала тренера-легіонера, але
історія з можливим приїздом шведа Свена-Горана Ерікссона виявилася схожою
на звичайну мильну бульбашку.
Цікаво, чому у Федерації не розглядають кандидатури вітчизняних наставників нової, так би мовити, генерації, котрі на клубному рівні вже довели
свою профпридатність? Здається, і Роману Григорчуку, і Юрію Вернидубу можна було б довірити національну збірну.
Окремої уваги заслуговує персона Мирона Маркевича, котрий наразі сидить без
роботи. До слова, саме він — як найбажанiший наставник «синьо-жовтих» —
очолює рейтинг уболівальницьких симпатій. Утім, як свідчить екс-наставник
«Дніпра», із ФФУ пропозиції очолити
збірну йому не надходило. Зрештою, одного разу Маркевич уже працював iз національною командою, проте через конфлікт iз її керівництвом дуже швидко
залишив свою посаду. ■

■ ОВВА!
На «демонтаж»
У зв’язку з невдалим виступом своїх підопічних на ЧЄ-2016 пост головного тренера залишив не тільки
очільник української команди Михайло Фоменко. Подальшу співпрацю зі своєю національною федерацією
також довелося припинити Вісенте Дель Боске (збірна Іспанії), Рою Ходжсону (Англія) та Леоніду Слуцькому (Росія).
До речі, виступ російських футболістів на Євро так сильно засмутив їхніх шанувальників, що вони активно кинулися писати петицію до РФС з проханням узагалі розпустити команду, котра посіла у своїй групі
останнє місце, залишившись за бортом «плей-оф». За нетривалий час свого існування запит «на демонтаж» нинішнього складу «триколірних» підтримали близько одного мільйона футбольних уболівальників.
«Це певна оцінка рівня футболу в нашій країні», — визнав президент Російського футбольного союзу та
міністр спорту РФ Віталій Мутко.

■ ОГОЛОШЕННЯ
***
Дискваліфіковані на шість
місяців за «застосування фізичної сили до арбітра» гравці
«Дніпра» Роман Зозуля та Руслан Ротань подали апеляцію на
вердикт КДК ФФУ. У разі, якщо
їхній протест буде задоволений,
і термін дискваліфікації скоротиться вдвічі, ймовірно, що тоді
обидва продовжать свою кар’єру
за кордоном. Так, Зозулею активно цікавиться грецький ПАОК, а
Ротань веде перемовини з тельавівським «Хапоелем».

Бокс
Після завершення останнього з низки ліцензійних турнірів,
який упродовж минулого тижня
тривав у Венесуелі, сформувався остаточний склад української
боксерської збірної на Олімпіаду
в Ріо-де-Жанейро. Так, честь Ук-

раїни на Іграх у Бразилії захищатиме п’ятеро бійців — Тетяна Коб
(вагова категорія — до 51 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Дмитро
Митрофанов (до 75 кг), Володимир Матвійчук (до 64 кг) та Денис
Солоненко (до 81 кг). Двоє останніх кваліфікувалися до Ріо саме у
Венесуелі, посівши у своїх відбіркових турнірах треті місця.

Водні види
Як повідомляє НОК України, 2017 року наша країна стане
господаркою чемпіонату Європи
зі стрибків у воду. Таке рішення
було прийнято на нещодавньому
засіданні бюро Європейської ліги
плавання в Будапешті. Майбутні
змагання найкращих стрибунів
континенту, проведення яких заплановано на 12-18 червня наступного року, прийматиме столичний центр спорту «Ліко». ■

Товарна біржа «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська» проводить
аукціон з продажу нежитлових будівель, що належать ПАТ НВФ «Ферокерам»
Назви об’єктів:
Лот №1. Нежитлова будівля (КПП з автосервісом та
двома гаражами) заг. пл. 47,60 м2.
Споруди: Огорожа з сталевої сітки заг. пл. 256,00 м. п.
Масло-бензо уловлювач заг. пл. 2,00 м2.
Вбиральня на 2 осіб заг. пл. 3,60 м2.
Асфальтобетонне покриття заг. пл. 720,00 м2.
Покриття з щебня та бетону заг. пл. 3820,00 м2.
Адреса об’єкта: Київська область, Білоцерківський район
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 95-б.
Початкова ціна продажу: 76 028,41 грн. без ПДВ (сімдесят шість тисяч двадцять вісім гривень 41 коп. без урахування ПДВ).
Аукціон з продажу Лоту №1 проводиться без можливості зниження початкової вартості.
Правила проведення, умови участі та умови розрахунків на аукціоні зазначені в Порядку продажу майна
Публічного Акціонерного Товариства Науково-Виробнича Фірма «Ферокерам» в процесі процедури добровільної ліквідації.
Власник об’єктів: Публічне Акціонерне Товариство Науково-Виробнича Фірма «Ферокерам» (код ЄДРПОУ 14310891,
місцезнаходження: 09100, Київська область, Білоцерківський

район, м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 23.)
З об’єктами можна ознайомитись за місцем його знаходження за попередньою домовленістю з організатором
аукціону за тел.: (067) 402-09-17.
Аукціон буде проведено 26 липня 2016 р. об 11-й годині за адресою: м. Київ, провул. Західний, 3-Д, кім. 318.
Учасник аукціону зобов’язаний внести реєстраційний внесок в розмірі 1000,00 грн. без ПДВ (одна тисяча
гривень 00 коп. без урахування ПДВ) та гарантійний (заставний) внесок в розмірі 10% від початкової вартості, а
саме: Лот №1: 7 602,84 грн. без ПДВ (сім тисяч шістсот
дві гривні 84 коп. без урахування ПДВ) на рахунок Біржі
за наступними реквізитами: одержувач платежу — Товарна біржа «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська», р/р: 26001052633922 в ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 320649, код ЄДРПОУ 35249588.
Реєстрацію учасників проводить Товарна біржа «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська»
за адресою: м.Київ, провул. Західний 3-Д, кім. 318.
з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, тел.: (067)
402-09-17. Кінцевий термін прийняття заяв для участі
в аукціоні — три дні до початку його проведення.

Читайте
в наступному
номері:
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На манежі одні й ті ж?
На недiльних довиборах до Верховної Ради у Дніпрі визначилися два фаворити

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 13 ЛИПНЯ 2016

■ СТРІЛИ АМУРА

1

2

8

також за роллю бога Локі у
фільмі «Тор».
Утiм після того, як інтернет «підірвала» новина про
його роман з Тейлор Свіфт,
переговори припинилися. За
інформацією джерела газети The Sun, тепер продюсери
Бондіани вважають, що Гіддлстон «надто вже знаменитий» для ролі Джеймса Бонда і втратив привабливість
таємничості. Молодий актор
iще не встиг набити оскому
подробицями свого особистого життя читачам жовтої
преси, а от численні романи іменитої та титулованої
Свіфт дуже вже прискіпливо висвітлюють американські папараці. Тож ім’я Тома
останнім часом теж не сходить зі сторінок таблоїдів в
усьому світі.
Що ж, свого часу агента 007 і справді грали Шон
Коннері, Роджер Мур, Тімоті Далтон — витончені й
рафіновані аристократи та
актори з незаплямованою
репутацією. І тут уже доводиться вибирати: жінка чи
роль. ■
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №82

❙ Тейлор Свіфт.

Прихильники історії про Гаррі Поттера зможуть
поснідати у школі чарів та чаклунства
чика зі шрамом-блискавкою, вигадавши такий собі атракціон —
«Сніданок у Гогвартсі» (школі, де
навчався герой).
Поснідати в чарівному світі
пропонує компанія Warner Bros.
Studio Tour London. Відвідувачам пропонуються різні варіанти

13
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«Абракадабра» в тарілці
Продюсери
поттеріани,
екранізувавши всі сім книжок
серії, зрозуміли, що золота жила
ще не вичерпана. Вони знайшли
новий спосіб заробляти гроші на
розтиражованому образі хлоп-

6

10

11

■ ОТАКОЇ!

Дана ДОЛИНСЬКА

5

9

Харизматичний актор втратив роль через роман із Тейлор Свіфт
Дівчина Бонда не лише
на екрані, а й у реальному житті може підкласти
агентові 007 величезну свиню. Саме так сталося із британським актором Томом
Гіддлстоном, якому відмовили в ролі Бонда через роман зі співачкою та актрисою Тейлор Свіфт. Продюсери вирішили, що спецагента
в черговій частині бондіани
не може грати занадто публічний актор.
Як стало відомо, творці
Бондіани ще не визначилися
остаточно з тим, хто ж таки
замінить Деніела Крейга в
наступній частині франшизи, і Том Гіддлстон був одним із головних претендентів на цю роль. Його помітили завдяки блискучій грі
в нашумілому шпигунському міні-серіалі «Нічний адміністратор». Там він віртуозно виконав роль колишнього солдата Джонатана
Пайна — таємного агента,
борця з міжнародним тероризмом. Гіддлстон відомий

4

7

Фатальна дівчина Бонда
Дана ДОЛИНСЬКА

3

для трапези: у музеї поттеріани
в Лондоні, в павільйонах, де знімали фільми про юного чарівника. За 112 євро гості зможуть посидіти за чотирма столами у Великій Залі, спробувати наїдки,
якими ласував герой. До слова, у
книзі на сніданок Гаррі не їв нічого

чарівного та екзотичного: грінки,
сосиски, вівсянка, бекон та кава
і ніяких тобі стейків з єдинорога
чи кажанятини. Дешево і сердито.
Після сніданку фани зможуть прогулятися моделлю замку Гогвартс
та поспілкуватися із «чарівниками». Перші трапези пройдуть уже
21 та 28 серпня.
Цей задум навряд чи принесе мільйони, але стабільний дохід
забезпечити може, адже побувати на такому застіллі мріє чи не
кожен із багатомільйонної армії
прихильників Поттера. І це стосується не лише юних читачів. Як
з’ясувалося, дорослі також готові
заплатити будь-яку ціну за здійснення дитячої мрії. ■

■ ПОГОДА
14 липня за прогнозами синоптиків

По горизонталі:
1. Бортовий камінь, який слугує
для відокремлення проїжджої частини від пішохідної, обрамлення тротуарів і клумб. 4. Невеличка бочечка.
7. Шанобливе звертання до старших
чоловіків у деяких східних народів.
8. Прикмета. 9. Невеличка застільна
промова. 11. Головна героїня фільму
«Кавказька полонянка». 12. Екс-лідер
і головний провідник «Правого сектору». 13. Наука про чемну поведінку.
15. Африканський степ. 17. Кімнатна
рослина. 19. Знаменитий французький модельєр. 22. Ім’я французького драматурга, автора «Привида опери». 25. Ім’я одного з найбільших українських олігархів. 26. «Ой чия то
...-м’ята за водою, що поросла бiлим
зiллям з лободою?» (народна пісня)
28. Морський рак. 29. «Скарби ...»,
радянський фільм із серії про пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона. 30. Енергетична оболонка людини.
31. Давньоєгипетський бог, який вважається уособленням первозданного хаосу, з якого вийшло усе суще, а в
першу чергу — боги. 32. «Я дуже тяжко Вами відболіла. Це все було, як марення, як сон. Любов підкралась тихо,
як ..., а розум спав, довірливий Самсон» (Ліна Костенко). 33. Легендарна
грузинська цариця.
По вертикалі:
1. Радянський співак і актор,
уродженець Ніжина, неперевершений
виконавець пісень часів Великої Вітчизняної війни. 2. Невеличкий піщаний бархан на узбережжі Балтійського моря. 3. Літальний апарат або пристрій із реактивним двигуном. 4. «Не
слухала Катерина ні ..., ні неньки. По-

любила москалика, як знало серденько» (Тарас Шевченко). 5. Популярна
в 90-х українська естрадна співачка,
рідна сестра Наталі Корольової. 6.
Селище на Полтавщині, столиця українського гончарства. 8. «... зозулі
голос чути в лісі. Ластівки гніздечко звили в стрісі. А вівчар жене отару плаєм. Тьохнув пісню соловей за
гаєм» (пісня). 10. Велика сітка для
риби, яку тягнуть за кораблем. 13.
Ім’я відомого кримськотатарського гітариста-віртуоза. 14. Японець, монгол, узбек. 16. Великий декоративний папуга. 18. Форма поневолення.
19. Дуже твердий мінерал, що являє
собою кристалічний глинозем, різновидами якого є рубін, топаз, сапфір.
20. Військовий підрозділ чисельністю приблизно сто бійців. 21. Знижена частина місцевості. 22. Президент
України стосовно її Конституції. 23.
Шахова фігура. 24. Уявне місце, де
живуть душі праведників. 27. Індійський бог вогню. 28. Товар, переважно — дорогі тканини. ■
Кросворд №81
від 12 липня
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сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +18...+20; удень +32...+34.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +19...+21; удень +31...+33.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21; удень +34...+36.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощ, мiсцями
сильний. Трускавець: +15...+17; удень +22...+24. Моршин: уночi +14...+16; удень +21...+23.
12 липня температура води в Чорному та Азовському
становила 23-25 градусiв (у районi Одеси — 19 градусiв),
у Днiпрi бiля Києва — 23.

Північ +19...+24

Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 15—16 липня

+29...+34
мінлива
хмарність

Захід +13...+18

+24...+29
Схід

хмарно

Центр +17...+22

+18...+23
+32...+37

+29...+34
дощ
сніг

Південь +20...+25

+32...+37
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Відділи:
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
Редактор Михайло Дорошенко
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
Засновник i видавець —
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
ПП «Україна молода»
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
Свідоцтво про реєстрацію:
Вiддiл реалiзацiї:
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
КВ №3386 вiд 29.08.98
т./ф.: (044) 454-84-41,
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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Коректорська група:
«Україна молода» розповсюджується
(044) 454-87-53
в київській мережі ресторанів
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

■ ПРИКОЛИ
— Сарочко, чому ваш чоловік
нічого не робить, щоб вилікуватися
від глухоти?
— Він чекає, поки діти закінчать
музичну школу.
***
Купила сім’я квартиру. Почали робити ремонт. Дружина каже чоловіку:
— Пiди до сусідів знизу, запитай, скільки вони рулонів шпа-

лер купували, коли робили свій ремонт.
— Сусіди сказали, що 20.
Купили, стали клеїти — шість
рулонів залишилося.
Чоловік знову йде до сусідів:
— Вам що, було складно сказати правду? У нас шість рулонів залишилося!
— І в нас шiсть залишилося.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
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«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

«Піца Челентано»

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009087
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 539
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
тел.: 454-87-71
Газета виходить
у вівторок, середу, четвер,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +20...+22; удень +32...+34.

