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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,084 грн 

1 € = 30,672 грн

1 рос. руб. = 0,417 грн

Фронтове подружжя 

— Анастасія і Володимир 

— навіть у мирному житті 

продовжує воювати, цього 

разу з тиловою бюрократією 

Війна і любов Чекаємо барель по 100?

Напередодні  київських фіналів 

Ліги чемпіонів в Україні 

провели масштабну облаву на 

організаторів договірних матчів

Обурливо і 
незаконноНафта стрімко дорожчає, раз 

за разом пробиваючи чергову 

цінову стелю. Ця ситуація 

найвигідніша для США, які 

можуть витіснити з ринку 

низькорозвинуті держави 
стор. 9»стор. 4» стор. 15»

стор. 5»

Конопляна дилема
Традиційна для України агрокультура 
досі перебуває 
під патронатом МВС

Селекціонери Глухівськоі дослідної станції луб’яних культур першими у світі у 2009 році створили сорти конопель, які абсолютно не містять наркотичних речовин. Проте промислове вирощування конопель 

в Україні досі гальмується дисонансним законодавством.

Фото з сайта espreso.tv.

❙
❙
❙



СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ 20182 ІнФорУМ
«Мета «роботи» російських силових структур у Криму — придушення будь-якої соціальної активності, яка спрямована на 
висвітлення агресії ФСБ і поліції стосовно громадян кримського суспільства. Попередні необґрунтовані арешти активістів, 
громадських журналістів і громадських захисників тільки підтверджують протизаконний характер діяльності російських 
силовиків на півострові».                                                                                                                                                 Офіційна заява ОД «Кримська солідарність»

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван ЛЕОНОВ

 Найгарячішою точкою 
східного фронту впродовж 
останніх днів стало село Пів-
денне (Чигирі) поблизу оку-
пованої Горлівки. Це село 
захисники України звільни-
ли ще 8 травня,   вiдтодi оку-
панти не полишають спроб 
захопити його. 
 На заваді ворогу стали 
бійці 24-го ОМБр імені Коро-
ля Данила, які, обороняючи 
село впродовж цих днів, від-
правили до праотців кілька 
десятків терористів. «Найс-
пекотніше» ж було минуло-
го понеділка, коли окупан-
ти почали затято атакува-
ти село Південне з трьох на-
прямків. 
 За даними розвідки, в 
цьо му бою знищено 15 та по-
ранено 13 бойовиків зі скла-
ду російсько-терористич-
них військ. Захисники Ук-
раїни з королівської брига-
ди змогли втримати село, 
втім не обійшлося без втрат 
iз нашого боку. «Упродовж 
доби противник, атакуючи 
з трьох напрямків, намагав-
ся витіснити українських 
воїнів зі звільненого Півден-
ного. При цьому сіяв паніку 
серед мирних жителів Гор-
лівки та вів вогонь безпосе-

редньо по місту Торецьк. Під 
час бойових дій двоє бійців 
ЗСУ загинули та дев’ятьох 
було поранено», — йдеться 
у повідомленні прес-центру 
операції Об’єднаних сил. 
 «Близько 5-ї ранку на 
південній околиці села Пів-
денне було виявлено ди-
версійну групу противника 
в кількості до 10 осіб. Проти-
диверсійний резерв бригади 
висунувся на перехоплення 
ДРГ, зупинивши її просу-
вання та відкинувши воро-
га від позицій захисників 
України», – йдеться в пові-
домленні.
 У королівській бри-
гаді додають, що в резуль-
таті бою ворог зазнав знач-
них втрат і, прикриваю-
чись шквальним міномет-
ним вогнем своїх батарей, 
змушений був відійти.

 «На жаль, під час боє зіт-
к нення від вогню ворога за-
гинуло двоє наших побра-
тимів. Один iз них — коман-
дир протидиверсійної групи 
Андрій Маслов. Він, як най-
ближчий побратим і заступ-
ник, очолив підрозділ після 
загибелі Володимира Май-
бороди, продовживши сла-
ветні традиції цього підроз-
ділу. Другий — В’ячеслав 
Куцмай, його побратим», — 
йдеться у повідомленні.
 Загалом, за даними ООС, 
ворог відкривав вогонь по 
всій лінії фронту, провоку-
ючи українських військо-
вих на адекватну відповідь. 
Упродовж доби зафіксова-
но 53 факти порушення ре-
жиму припинення вогню 
з боку окупантів, iз них 30 
разів застосовували 122-мм 
артилерію, 120- та 82-мм мі-

номети.
 «На Луганському на-
прямку ворог активізувався 
в районі населеного пункту 
Троїцьке. На Донецькому 
напрямку активна оборона 
підрозділів Об’єднаних сил 
тривала в районах населених 
пунктів Зайцеве, Луганське, 
Новолуганське, Майорськ, 
Шуми, Залізне, Південне, 
Новгородське, Авдіївка, 
Мар’їнка, Новогнатівка. Не 
припиняються бойові дії на 
Маріупольському напрям-
ку в районах населених пун-
ктів Чермалик, Водяне та 
Широкине», — зазначають 
військові. Водночас побли-
зу Авдіївки та Мар’їнки ак-
тивізувалися ворожі снайпе-
ри. Один із них смертельно 
поранив 36-річного мирно-
го мешканця Мар’їнки, цю 
подію кваліфікували як тер-
акт. Після того як українсь-
кі військові розпочали конт-
рснайперські заходи, ворожі 
стрілки припинили терори-
зувати місцевих.
 Також під час обстрілу 
бойовиками житлових квар-
талів прифронтового селища 
Зайцеве на Донеччині, одна 
жінка отримала поранення. 
60-річну мирну мешканку 
госпіталізовано з осколко-
вими пораненнями. ■

НА ФРОНТІ

Пекло під Горлівкою 
Захисники України відстояли звільнене 
село Південне, попри шалені атаки 
окупантів

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 При правильному підході наша зем-
ля може годувати сотні мільйонів людей 
по всьому світу. І питання стоїть — хто 
буде заробляти на цій землі. Олег Ляш-
ко застерігає: якщо дозволити продавати 
нашу землю іноземцям — українці ста-
нуть батраками, залежними від кредит-
ної голки МВФ.
 «Сьогодні світові глитаї, зокрема 
МВФ, намагаються нав’язати нам політи-
ку продажу землі й обезземелення селян. 
Влада на догоду їм навмисно знищує тва-
ринництво, труїть наших дітей пальмо-
вою олією і змушує селян покидати село, 
щоб ніхто не заважав забирати їхню зем-
лю», — обурюється Олег Ляшко.
 Політика Радикальної партії, за сло-
вами її лідера, вкрай протилежна і по-
лягає у тому, щоб навічно закріпити 
землю за українськими фермерами. 
 «Ми зареєстрували зміни до Консти-
туції, де буде вказано, що основою аграр-
ного устрою України є фермерське гос-
подарство. Нинішня влада блокує при-
йняття цих змін за вказівкою світових 
глитаїв, для яких це — як осиновий кі-
лок Вурдалаку. Якщо ці зміни прий-
муть, більше ніхто не зможе продати ук-
раїнську землю і пустити селян по сві-

ту», — підкреслив лідер Радикальної 
партії.
 За словами Ляшка, саме зараз виз-
начається вектор майбутнього розвит-
ку України.
 «Боротьба на президентських вибо-

рах стане боротьбою за вектор розвит-
ку України, за українську землю. Або 
ми будемо країною, яка зароблятиме, а 
не побиратиметься по світу, або будемо 
приречені на кредитну голку, бідність 
та жебрацтво», — зазначив Ляшко. ■

П’ять мільйонів запитів на сімейних 
лікарів
 Від початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» вже 
п’ять мільйонів українців підписали декларації з ліка-
рями. Про це написала у своєму «Твiттерi» в.о. мініс-
тра охорони здоров’я Уляна Супрун. «Не пройшло й 
два місяці від початку кампанії «Лікар для кожної 
сім’ї», і вже маємо 5 мільйонів декларацій. Кампанія 
не збавляє обертів — українці з усіх регіонів обира-
ють своїх сімейних лікарів, терапевтів i педіатрів. Дя-
кую всім, хто активно включається у зміни», — напи-
сала Уляна Супрун.

Криму — колгоспи
 Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьо-
нов запропонував відновити роботу колгоспів на тери-
торії анексованого півострова. Таку ініціативу він зап-
ропонував на засіданні Ради міністрів Криму 21 трав-
ня. «Знищення колгоспів і радгоспів за радянських часів 
— це негативний приклад того, як можна дуже швидко 
розвалити сільське господарство. Можливо, піти шля-
хом, коли Корпорація розвитку викупила б паї у людей і 
приватників і повернула б їх назад, у державну власність, 
щоб піти знову шляхом формування колективних госпо-
дарств. Нічого по-інакшому не вийде», — розповів він. 

 Нагадаємо, раніше повідомляли, що в кількох 
районах анексованого Криму можуть ввести режим 
надзвичайного стану через посуху. На півострові гине 
врожай озимих і ярих зернових культур. 

Шість смертей від алкоголю
 У місті Бориспіль на Київщині після вживання су-
рогатного алкоголю померло шестеро осiб. Ще одна 
людина отруїлася, її доправили в лікарню. Подія ста-
лася 21 травня, йдеться в повідомленні Державної 
служби з питань надзвичайних ситуацій. Усі разом 
вживали спиртне у приватному будинку.■

НОВИНИ ПЛЮС■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Кого годуватиме українська земля?
На наступних президентських виборах буде точитися боротьба не за 
президентське крісло, а за українську землю, переконаний Олег Ляшко

■

Олег Ляшко хоче, щоб українці, а не іноземці заробляли на нашій землі.❙

ПРОВОКАЦІЇ

Через катівні 
ФСБ
Росія дискредитує Меджліс 
кримськотатарського народу 
Катерина ЛАЗАНЮК

 Затриманого в окупованому Криму 
харків’янина Олександра Стешенка ка-
тували і змусили дати потрібні свідчення. 
Про це під час прес-конференції повідомив 
глава Меджлісу кримськотатарського на-
роду Рефат Чубаров.
 Нагадаємо, Олександра Стешенка за-
тримали 11 квітня при в’їзді до окупо-
ваного Криму. Про його зникнення на 
«гарячу лінію» громадської організа-
ції «КримSOS» повідомила мати. Пізні-
ше його виявили в ізоляторі тимчасово-
го тримання в Сімферополі. Там він відбу-
вав адміністративне покарання нібито за 
куріння в непризначеному місці. 25 квіт-
ня завершувався термін арешту і чолові-
ка мали відпустити. Але з ізолятора його 
забрали на мікроавтобусі без номерів i від-
везли в невідомому напрямку. Відтоді про 
його долю нічого не було відомо.
 У понеділок, 21 травня, ФСБ РФ за-
явила, що в Криму «розкрито» діяльність 
екстремістської організації, до складу 
якої входить й Олександр Стешенко. За 
офіційною версією російських спецслужб, 
організацію створили Меджліс кримських 
татар і Служба безпеки України. Очолю-
вав її Ерол Велієв, помічник депутата Вер-
ховної Ради України і лідера кримських 
татар Мустафи Джемілєва за вказівкою 
голови Меджлісу Рефата Чубарова. Крім 
Велієва та Стешенка, до групи нібито на-
лежав дехто А. Третьяков.
 «Екстремістів» звинувачують у спробі 
підпалу в січні 2018 року будинку муфтія 
Криму Еміралі Аблаєва. На думку Рефата 
Чубарова, підпал будинку муфтія — фейк 
від ФСБ. Усі кадри — постановочні, реаль-
них доказів немає. Це робиться для між-
народної дискредитації Меджлісу, щоб не 
виконувати рішення Міжнародного суду 
ООН, який зобов’язав Росію скасувати за-
борону діяльності Меджлісу. А Стешенка 
шляхом тортур змусили зізнатися в участі 
та розповісти про це на камеру. 
 «Із 11 квітня його катували просто без-
межно. Його топили в морі багато разів, 
щоб просто зламати. Потім через деякий 
час, коли він дав свідчення, його змусили 
зателефонувати близьким людям і відмо-
витися від тих адвокатів, завдяки яким 
ми отримали хоч якусь інформацію про 
те, де і в якій ситуації він перебуває», — 
розповів Чубаров.
 За його словами, за місяць в умовах 
російської ФСБ після тортур, морального 
тиску з будь-якої людини можна зробити 
все що завгодно. ■

ДО РЕЧІ

 Уранці 21 травня кримськотатарські активіс-
ти в Бахчисараї повідомили на сторінках у «Фей-
сбуці» про обшуки в будинки активіста «Крим-
ської солідарності» Сервера Мустафаєва в Бах-
чисараї та в Едема Смаілова в селі Долинне. Чо-
ловіків затримали, інкримінуючи заборонену ч. 2 
205.5 КК РФ участь у діяльності організації, за-
бороненої в РФ.
 За інформацією «Радіо «Свобода», Сервер 
Мустафаєв став підозрюваним у резонансній 
справі бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір», 
забороненої в РФ із 2003 року. 
 ОД «Кримська солідарність» офіційно проко-
ментувала нові затримання. В організації заяви-
ли, що розцінюють обшук та арешт координатора 
й активіста руху «Кримська солідарність» Серве-
ра Мустафаєва, а також Едема Смаілова як пере-
слідування за активну громадянську, релігійну та 
національну позицію і залякування суспільства в 
цілому.

■

■
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Змити 
мільйони 
У Миколаєві щедро 
ліквідовують наслідки 
масштабної аварії на 
колекторі 
Ірина КИРПА

 Наприкінці квітня 2018 року залізобе-
тонна труба колектора, яку проклали ще со-
рок років тому в Миколаєві, повністю зруй-
нувалася через корозію. Старий агрегат, що 
звалився від зносу металу, підім’яв під себе 
більш сучасні водопровідні конструкції, що 
й призвело до надзвичайної ситуації. Масш-
табний прорив каналізації на вулиці Лєско-
ва затопив підвали двадцяти приватних бу-
динків та декількох багатоповерхівок.
 Загальна площа смердючого «Мико-
лаївського моря» перевищила кілька кіло-
метрів. Місцеві жителі були змушені копа-
ти справжні окопи та барикадувати від фе-
калій свої будівлі й двори мішками з піском. 
Ситуація ускладнилася ще й тим, що на пе-
ріод травневих свят вирішувати проблему 
людей виявилося просто нікому: все керів-
ництво міста роз’їхалося на закордонні ку-
рорти.
 Щоб відразу три райони не залишилися 
без води (а це близько 100 тисяч міських жи-
телів), Миколаївська міськрада ухвалила рі-
шення про виділення додаткового фінансу-
вання ремонтних робіт. 
 — Постраждала не лише пішохідна зона, 
а й проїжджа частина, де кілька тижнів пос-
піль стояли смердючі калюжі, — скаржить-
ся один із миколаївців. — Ходити небезпеч-
но навіть пішоходам, не кажучи вже про 
різногабаритні авто: асфальт провалюється 
просто під ногами. Найстрашніше, що до-
рожнє полотно, підмите водою, на вигляд 
нічим не відрізняється від безпечних діля-
нок. Люди не знають, у який момент земля 
піде з-під ніг у прямому сенсі цього слова.
 Вирішити проблему не змогли місцеві ря-
тувальники з ДСНС Миколаївської області, 
бо визначити справжні масштаби аварії під 
силу лише фахівцям iз «Миколаївводокана-
лу». За словами керівника цього відомства, 
дорожнє покриття просідає уздовж всієї ка-
налізаційної системи.
 Керівник КП «Миколаївводоканал» Бо-
рис Дуденко каже: «Уже розроблено дві ка-
налізаційні камери, які щодня прочищають 
робочі. У двох місцях проклали трубу, яка 
трохи знімає навантаження на мережі. До-
датково довелося ремонтувати й каналіза-
ційний колодязь, який обслуговує мешкан-
ців двох вулиць».
 Оскільки подібна надзвичайна ситуація 
склалася у Миколаєві вперше, міська вла-
да тривалий час не могла розібратися у ме-
ханізмі співпраці з казначейством. А це ві-
домство не бажало виділяти вкрай необхід-
не фінансування без експертного висновку 
ГУ ДСНС. Лише після того, як свій підпис 
під документами поставив начальник уп-
равління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Олександр Ге-
расименя, ситуація зрушила з мертвої точ-
ки. Члени профільної комісії ММР ухвали-
ли рішення рекомендувати на розгляд поза-
чергової сесії міськради виділення 9,1 млн., 
і ще ті 2 млн., які вже були витрачені. Тоб-
то, в цілому йдеться про 11 мільйонів.
 Станом на 21 травня 2018 року знос водо-
провідних мереж у місті становить не мен-
ше 70—80 відсотків. За словами директора 
МКП «Миколаївводоканал» Бориса Дуден-
ка, у 2019 році підприємство планує розпо-
чати реконструкцію очисних споруд водо-
проводу, прийнятих до експлуатації ще у 
70-х роках минулого століття. Реконструк-
ція повинна бути проведена за розробленою 
концепцією та за проектом Європейсько-
го інвестиційного банку (ЄІБ). Повна вар-
тість робіт складе приблизно 7-8 мільйонів 
євро. Реалізувати проект планують за раху-
нок співфінансування ЄІБ та бюджету міста 
Миколаїв. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 При Богодухівсько-
му ліцеї №3 у Харківсь-
кій області запрацював 
центр, де навчатимуться 
і проходитимуть реабілі-
тацію діти з особливими 
потребами. Це приміщен-
ня обладнане медіатекою, 

спеціальними меблями та 
інвентарем, що відповіда-
ють усім вимогам подіб-
них закладів. 
 Наразі сюди записало-
ся вже 120 дітей. Наймо-
лодшому відвідувачеві три 
роки, найстаршому — 18. 
«У державі вперше запро-
ваджується комплексний 

підхід до навчання дітей з 
інклюзивними потребами, 
— каже голова Харківсь-
кої облдержадміністрації 
Юлія Світлична. — Ство-
рення центрів у школах ре-
гіону — це результат спіль-
ної роботи державних i міс-
цевих органів влади. До 
кінця року подібні заклади 

з’являться в усіх без винят-
ку районах області. Додат-
ково буде обладнано 15 ре-
сурсних кімнат i 25 медіа-
тек».
 Відкрив список за-
кладів такого типу на Хар-
ківщині центр, що недавно 
запрацював при Балаклій-
ській школі №1. Занят-
тя там проводять в ігровій 
формі за новітніми методи-
ками. З дітьми працюють 
психологи, дефектологи, 
логопеди, учителі зі спе-
ціальної лікувальної фіз-
культури. Саме приміщен-
ня розділене на кілька зон 
батутом, масажними ки-
лимками, системою швед-
ських стінок, інтерактив-
ним панно та іншим облад-
нанням. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Цього року — неабияка дивина 
в черкаському селі Вікнине Кате-
ринопільського району. На тамтеш-
ньому ставку в центрі села оселилася 
рекордна кількість лебедів — понад 
70 птахів. Білі красені облюбували 
один із чотирьох сільських ставків, 
і ця природна картинка дуже тішить 
місцевих жителів i приїжджих. 

 «Вони тут iз ранньої весни. Ста-
вок у нас розташований нижче кон-
тори, тож iз вікна сільської ради цих 
красивих птахів нам добре видно», 
— розповідає «Україні молодій» Ок-
сана Дерикіт, бухгалтер Вікнинсь-
кої сільради. Пані Оксана каже, що 
в її рідному селі такого не пригаду-
ють навіть старожили. 
 «Спочатку, коли було ще доволі 
холодно і лежав сніг, прилетіло 
вісім птахів. Напевно, в розвідку. А 
вже як потеплішало, до них прибу-
ла ціла крилата зграя», — розпові-
дає Оксана Михайлівна.
 Що привабило таку велику ле-
бедину сімейку у Вікниному, там-
тешні жителі не можуть пояснити. 
Але жартують: або риба, яка щед-
ро водиться у ставку, або наші добрі 
люди, які прихильно ставляться до 
довгошиїх красенів. Тільки тепер це 
село може хвалитися тим, що в них 
живе чи не найбільша на Черкащині 
лебедина зграя. ■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 У понеділок, 21 травня, 
рятувальникам ДСНС дове-
лося в екстреному порядку 
евакуювати понад 400 учнів 
iз міської загальноосвітньої 
школи №6. У лікарню гос-
піталізували 39 дітей. Піз-
ніше спеціалісти з пересув-
ною хіміко-радіологічною 
лабораторією ГУ ДСНС Ук-
раїни в Миколаївській об-
ласті провели обстеження 
всіх приміщень школи, але 
отруйну речовину виявити 
не вдалося.
 На лікарняному ліжку 
станом на вівторок залиша-
лося три десятки дітей, вi-
ком від семи до п’ятнадцяти 
років. Двох iз них перевели 
з відділення реанімації до 
звичайної палати, стан їх-
нього здоров’я медики оці-
нюють як стабільний.
 На щастя, життю та 
здоров’ю школярів уже 
ніщо не загрожує, але вони 

потребують постійного 
моніторингу фахівців. Пе-
редбачається, що вже най-
ближчими днями непов-
нолітні пацієнти зможуть 
повернутися додому.
 «Ми обстежили всю те-
риторію школи, ніяких не-
безпечних речовин у повітрі 
не виявлено, — розповів 
старший помічник началь-
ника оперативного центру 
ГУ ДСНС у Миколаївській 
області Антон Зінченко. — 
Попередня версія масового 
отруєння дітей у школі — 
розпорошення невідомим 
сльозогінного газу з балон-
чика».
 Як розповіли у прес-
службі Нацполіції Мико-
лаївської області, відкрито 
кримінальне проваджен-
ня за фактом отруєння уч-
нів невідомою речовиною за 
статтею «Хуліганство».
 Керівництво школи бра-
тиме участь у розслідуван-
ні, яке має з’ясувати, хто, 
навіщо та з якою метою 

приніс до школи шкідливі 
для здоров’я дітей речови-
ни.
 — Одна бригада швид-
кої допомоги чергуватиме 
біля миколаївської шко-
ли, де сталася надзвичай-
на подія, — розповів прес-
секретар Миколаївського 
обласного управління охо-
рони здоров’я Юрій Баг-
рянцев. — Усі обставини 
отруєння дітей з’ясовують 
правоохоронцi.
 Нагадаємо, що раніше 
подібні інциденти трапили-
ся під час святкової ліній-
ки 8 травня в загальноос-
вітніх школах міста Черка-
си, в містах Новомосковськ 
та Павлоград (Дніпропет-
ровська область), а також 
на Донбасі, в селі Новоук-
раїнка (Донецька область).
 За один день на лікарня-
не ліжко потрапили понад 
100 дітей, які стали жерт-
вами отруєння загадковим 
газом. 
 У всіх п’яти випад-
ках масового отруєння у 
школярів фіксували різ-
ке підвищення кров’яного 
тиску, прискорене серце-
биття, задишку та голо-
вні болі. У соціальних ме-
режах люди обговорювали 
чутки про різні причини: і 
кислотні дощі, й отруєння 

ртуттю або диверсії з боку 
російських екстремістів. 
 Однак висновок експер-
тів поліції поки що гово-
рить на користь банально-
го хуліганства. Можливо, 
ініціаторами надзвичай-
них ситуацій в українських 
школах стали двієчники та 
ледарі, які вирішили зірва-
ти навчальний процес зара-
ди пари днів відпочинку від 
навчання. ■

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ

Газова атака
Постраждалі школярі все ще в лікарні

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 
У Харківській школі № 3 у вівто-
рок, 22 травня, розпилили неві-
дому речовину, дітей евакуюва-
ли з навчального закладу.
 «На даний момент по медич-
ну допомогу звернулися 30 ді-
тей, 15 з них госпіталізували 
в Обласну дитячу лікарню №1. 
Стан госпіталізованих — серед-
ньої тяжкості», — сказала після 
надзвичайної події в.о. началь-
ника охорони здоров’я ХОДА Га-
лина Сіроштан. Серед симптомів 
— слабкість та утруднене ди-
хання, а також бліда шкіра.
 «Діти втрачали свідомість, 
— написав у «Фейсбуці» бать-
ко однієї з потерпілих учениць 
Олег Головков.  — Подразнен-
ня слизових немає. Це не пер-
цовка».

■

ОВВА!

Лебедина зграя
На ставку в черкаському селі поселилася рекордна 
кількість птахів-красенів

■

Таку кількість лебедів у Вікниному не пригадують навіть старожили.
Фото з «Фейсбука». 

❙
❙

ОСВІТА

Особливе дитинство
На Харківщині відкрили черговий інклюзивно-ресурсний 
центр iз медіатекою для дітей, які потребують спеціальних 
умов для навчання

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Ціни на нафту б’ють рекорди. Але якщо 
кілька років тому «чорне золото» — на 
радість автомобілістів та «русофобів» 
— стрімко дешевшало, раз по раз про-
биваючи цінове дно, то сьогодні ми 
спостерігаємо цілком зворотний процес. 
Паливо стрімко дорожчає, встановлюю-
чи нові рекорди, а аналітики прогнозу-
ють: уже до кінця 2018 року нафта може 
подорожчати до колишніх 100 доларів 
за барель. 

Вона дорожчає! 
 Барель «Брента», як відомо, коштує 
вже майже 80 доларів. Причому лише 
за останній тиждень вона подорожчала 
на 1,8%, сорт WTI — на 0,8%. Остан-
ні ж дані з бірж свідчать, що тенденція 
розвивається. Так, котирування липне-
вих ф’ючерсів на нафту «Брент» на лон-
донській біржі ICE Futures вчора вран-
ці піднялася на 0,58 долара (0,74%) 
— до 79,09 долара за барель. Минулої 
п’ятниці, як ми пам’ятаємо, її вартість 
впала на 0,79 долара (1%), до 78,51 до-
лара за барель.
 Нафта сорту WTI з поставкою в лип-
ні на електронних торгах Нью-Йорксь-
кої товарної біржі (NYMEX) вранці у 
понеділок подорожчала на 0,54 долара 
(0,76%) — до 71,82 долара за барель. До 
кінця попередньої сесії ціна контракту 
зменшилася на 0,21 долара (0,29%), до 
71,28 долара за барель.
 Минулого тижня ціна на «Брент» на-
віть на короткий проміжок часу переви-
щувала показник у 80 доларів за барель. 
Отже, було встановлено рекорд за остан-
ні чотири роки! Тобто, з осені 2014 року, 
коли у світі розпочалося падіння нафто-
вих цін. 
 Аналітики зазначають: спред між 
марками «Брент» і WTI постійно зростає. 
Це свідчить, що існує великий попит на 
цю сировину в Європі і Азії. Нижча ціна 
WTI у порівнянні з європейськими та 
близькосхідними бенчмарками сприяла 
зростанню експорту зі США. Минулого 
тижня навіть було встановлено рекорд: 
Сполучені Штати — 2,56 млн. барелів за 
добу, хоча зазвичай останнім часом про-
давали не більше, ніж 1,87 млн. барелів 
за добу.
 Видобуток в Америці суттєво зріс. 
Якщо бути точнішим, то на 20 тис. ба-
релів за добу. І на сьогодні він стано-
вить 10,7 млн. барелів за добу. Згідно з 
даними Міністерства енергетики США, 
запаси нафти у країні за минулий тиж-
день скоротилися на 1,4 млн. барелів, до 
432,4 млн. барелів. 

Буде 75-80. Або 100. У 2018 році. 
Або пізніше…
 Останній фактор, на думку аналіти-
ків, і став однією з головних причин здо-
рожчання нафти. Барель, тобто, рвонув 
догори через скорочення запасів у США, 
а також через геополітичну напругу на 
Близькому Сході, зокрема вихід Сполу-
чених Штатів з ядерної угоди з Іраном, 
та неспокій на Корейському півострові. 
 Аналітики «Морган Стенлі» дода-
ють у цей перелік ще один фактор. До 
2020 року мають запрацювати нові між-
народні вимоги до судового палива, які 
змінять структуру виробництва у нафто-
переробній галузі. Кораблі будуть зму-
шені використовувати паливо з ниж-
чим вмістом сірки. Як відомо, міжна-
родна морська організація вимагає зни-
зити максимальний вміст сірки із 3,5% 
до 0,5% з метою боротьби проти забруд-
нення повітря. Така вимога призведе до 
зростання попиту на середні дистиляти, 
зокрема на дизель і морський газойль. 
 «Ми очікуємо боротьбу за середні 
дистиляти, які призведуть до підвищен-
ня цін на нафту», — сказали аналітики. 
Тож, за їхніми прогнозами, «Брент» до 
2020 року «підтягнеться» у ціні до 90 до-
ларів за барель. 
 Утім інші експерти зазначають, що 
така ціна на нафту, і навіть вища, може 
встановитися вже значно раніше, ніж 
через два роки. 
 Скажімо, американський інвестицій-
ний банк «Голдман Сакс» прогнозує: на-
фта і далі дорожчатиме. А тому, на їхню 
думку, орієнтуватися, що ціни сягли 
стелі, — неправильно. На думку аналі-

тиків, сировинні товари продовжують 
залишатися найприбутковішим акти-
вом. І навіть більше: сьогодні цей актив 
демонструє найкращі річні прибутки за 
останнє десятиріччя. Аби ще раз переко-
нати ринок у власних прогнозах, «Голд-
ман Сакс» підвищив прогноз дохідності 
сировинних товарів на найближчі 12 мі-
сяців із 5% до 8%. 
 «Венесуела розвалюється на очах, 
значна частина іранських поставок — 
під загрозою, втрати поставок в Анголі 
виявилися значно суттєвішими, ніж ба-
чилося раніше. Окрім того, зростання 
виробництва у Бразилії важко назва-
ти задовільним», — перераховує ризи-
ки у нафтовидобуванні американський 
інвестбанк. І робить висновок: уже най-
ближчим часом, тобто нинішнім літом, 
може виникнути дефіцит нафти у роз-
мірі близько 1 млн. барелів. 
 Також, на їхню думку, ОПЕК не пла-
нує нічого робити для компенсації втрат. 
«Вони завжди починають надто пізно», 
— стверджують у «Голдман Сакс». 
 Головний виконавчий директор 
французької нафтогазової компанії «То-
тал» Патрік Пуяне аргументує: «ОПЕК і 
Росія навіть не намагатимуться стабілі-
зувати дефіцит, а, навпаки, знижуючи 
видобуток, вони добиваються підвищен-
ня цін на неї». І, на його думку, задума-
не може успішно вдатися. Тож, за про-
гнозами Пуяне, вже до кінця нинішньо-
го року «Брент» може здорожчати ще 
на 20%. Отже під Новий рік світ знову 
може отримати барель за 100 доларів. 
 З ним повністю погоджується «Банк 
оф Амеріка». Щоправда, на їхню думку, 
100 доларів за барель настане вже у пер-
шому кварталі 2019 року. «Якщо диви-
тися на півтора року вперед, то ми про-
гнозуємо, що у світі баланс попиту і про-
позиції на нафту може порушитися», — 
зазначають у банку.
 Значно скромнішим виглядають 
оцінки нафтового майбутнього Європей-
ського банку реконструкції і розвитку, 
який підвищив свій прогноз вартості на-
фти на 2018-2019 роки до рівня 75-80 до-
ларів за барель. 

Дорога нафта не вигідна Росії? 
 Питання «Кому вигідно?» у цій си-
туації, втім, виглядає не так просто, як 
могло би здаватися. Серед головних бе-
нефціарів подорожчання експерти на-
зивають не Росію та інші сировинні де-
ржави на кшталт Венесуели, а Сполу-
чені Штати Америки. 
 На думку експертів, нафта по 80 до-
ларів допоможе США витіснити із сиро-
винного ринку Росію. Допоможе цьому 
сланцевий видобуток, який навіть без 
підвищення зростає рекордними темпа-
ми. Провідний аналітик «Амаркетс» у 
Росії Артем Деєв зазначає: завдяки зро-

станню цін Америці вже вдалося серйоз-
но укріпити свої позиції у світі. На руку 
американцям грає той факт, що вони, 
на відміну від Росії, не скуті жодними 
зобов’язаннями щодо видобутку. Тобто, 
скільки хочуть, стільки і видобувають. 
Російська Федерація ж збільшити видо-
буток не може, оскільки підписалася під 
зобов’язанням скоротити обсяг видобут-
ку. 
 Таким чином, сьогодні ми, цілком 
імовірно, є свідками того, що головний 
стримуючий фактор проти підписання 
угоди ОПЕК+, здається, спрацював. На-
гадаємо, що раніше, коли зобов’язання 
країн ОПЕК та держав, що не входять 
до складу картелю, про зменшення рів-
ня видобутку ще перебували на стадії 
обговорення, експерти зазначали най-
головніший ризик: може трапитися, що 
одні країни зменшать обсяги, а інші не 
зменшать. І ті, котрі пішли на самообме-
ження, ризикують втратити ринок. Аме-
рика, як відомо, жодних документів не 
підписувала й тепер і справді може по-
жинати плоди. 
 «За обсягами видобутку Сполу-
чені Штати вже випередили Саудівсь-
ку Аравію і за умови збереження таких 
темпів до кінця року можуть стати го-
ловним нафтовидобувним регіоном у 
світі, випереджаючи Росію», — ствер-
джує Деєв. За його словами, за останній 
рік експорт нафти зі Штатів збільшив-
ся у кілька разів. «Сланцева нафта сьо-
годні продається у Європі, потреби якої 
у вуглеводах раніше покривала російсь-
ка сторона», — додає експерт. 
 На думку аналітика, високі ціни на 
нафту дозволили переписати карту гео-
політичного впливу на ринку вуглевод-
нів. Надалі позиції США будуть тільки 
укріплюватися. «Пов’язано це з тим, що 
нафта WTI значно дешевша за «Брент», 

при цьому рентабельність її видобутку 
становить 40 доларів на барелі. Зупи-
нити експансію американських товаро-
виробників на паливному ринку зможе 
тільки падіння ціни нижче рівня 40 до-
ларів. Але такий розвиток подій на сьо-
годні є малоймовірним», — констатує 
Артем Деєв.

Європа проти
 Якою буде відповідь ОПЕК, ми дізнає-
мося вже за місяць, коли у Відні відбу-
деться наступна міністерська зустріч. 
Експерти зазначають, що деякі країни 
намагатимуться вийти з угоди, але лобі 
прихильників зможе продемонструвати 
власні козирі. 
 Проте Європа вже сьогодні нама-
гається воювати із США на нафтово-
му ринку. Брюссель прагне розіграти 
іранську карту. Ця ісламська держава, 
як відомо, є однією з найбільших нафто-
видобувних держав світу, а її частка на 
ринку становить близько 4%. 
 Якщо США, устами їхнього прези-
дента Дональда Трампа, повідомили, 
що вони мають намір суттєво скоротити 
обсяги закуповування іранської нафти, 
то ЄС діятиме у протилежному напрям-
ку. Насамперед Брюссель має намір при 
оплаті іранської нафти перейти з долара 
США на євро. Крім того, згідно із заявою 
глави дипломатії Євросоюзу Федеріки 
Могеріні, глави МЗС членів співдруж-
ності — Франція, Німеччина і Великоб-
ританія — провели у Брюсселі зустріч із 
главою МЗС Ірану Мохаммадом Джава-
дом Заріфі, на якій домовилися про ви-
роблення вже в короткостроковій пер-
спективі практичних рішень для під-
тримки та поглиблення економічних 
зв’язків з Ісламською Республікою. Та-
ким чином країни ЄС, незгодні з вихо-
дом США з ядерної угоди з Іраном, на-
магаються реагувати на ситуацію.
 Іран та Євросоюз, як відомо, відмо-
вилися, на відміну від США, виходити з 
ядерної угоди з Іраном. Тегеран продов-
жить роботу з іншими учасниками уго-
ди. Найближчим часом пройдуть пере-
говори з цього питання з країнами Єв-
ропи, Росією і Китаєм. Утім президент 
Трамп натякнув іншим країнам сувори-
ми санкціями, якщо вони допомагати-
муть Ірану розробляти ядерну зброю, а 
також підписав меморандум про запро-
вадження «найсуворіших» економіч-
них санкцій проти ісламської держави. 
Чи вдасться Європі вивести іранську на-
фтову галузь з–під американських обме-
жень, стане відомо вже найближчим ча-
сом. І від відповіді на це питання знач-
ною мірою залежатиме ціна бареля си-
рої нафти. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Чекаємо барель по 100?
Нафта стрімко дорожчає, раз за разом пробиваючи чергову цінову стелю. Ця ситуація 
найвигідніша для США, які можуть витіснити з ринку низькорозвинуті держави

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дбай про сховища навесні! 
 «Нафтогаз України», схоже, позбувся пога-
ної звички наповнювати підземні сховища газу 
на початку календарної зими, коли вже час роз-
починати опалювальний сезон. Цьогоріч «Укрт-
рансгаз», компанія, 100% акцій якої належать 
«Нафтогазу», вирішила подумати про проблему 
заздалегідь. Тож після завершення опалюваль-
ного сезону Україна збільшила запаси природ-
ного газу у своїх підземних сховищах на 1,468 
мільярда кубометрів.
 Таку інформацію оприлюднило ПАТ «Укрт-
рансгаз». За їхніми даними, з 8 квітня по 19 
травня запаси у сховищах збільшили на 19,8% 
— з 7,435 млрд. кубометрів до 8,903 млрд. ку-
бометрів. Повідомляється, що при збереженні 
існуючих обсягів імпорту та поточного внутріш-
нього видобутку у червень нинішнього року краї-
на увійде із запасами у сховищах близько 9,5 
млрд. кубометрів.

■

ДО РЕЧІ

 «Німеччино, готуйся до санкцій!»
 Сполучені Штати Америки, як показують ос-
танні події, готові запроваджувати свої санкції не 
лише проти держав–терористів та агресорів на 
кшталт Росії, а й проти однієї з найбільших євро-
пейських держав — Німеччини. Якщо остання не 
йтиме з Америкою в одному руслі.
 Як повідомила агенція «Блумберг», представ-
ник адміністрації американського президента До-
нальда Трампа повідомив уповноваженому кан-
цлера Німеччини Ангели Меркель Петеру Беє-
ру про високу ймовірність санкцій по «Північному 
потоку-2». Як відомо, офіційний Берлін найактив-
ніше підтримує будівництво газогону в обхід Ук-
раїни, який дозволить домінувати на європейсь-
кому ринку одіозному російському «Газпрому». 
Німеччина вже видала всі необхідні з її боку  доз-
воли для будівництва Nord Stream-2. Таке ж рі-
шення прийняла Фінляндія. Проект ще повинен 
отримати дозволи в Данії і Швеції. 
 Штати категорично виступають проти цієї ідеї. 
За словами Беєра, це «ще один тягар для транс-
атлантичних відносин».

■

Нафта дорожчає швидше, ніж раніше прогнозували експерти. 
А головну вигоду від цього процесу матимуть США.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
❙
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Оксана СОВА

Учасники акції за легалізацію коноплі в Ук-
раїні минулих вихідних протестували під 
Кабінетом Міністрів. 19 травня там зібра-
лися близько сотні людей, переважно мо-
лоді. Учасники акції вимагали від уряду 
почати наукові дослідження канабіноїдів, 
зокрема у медичних цілях. Тим часом у 
Глухові на Сумщині всі ці роки намагається 
вижити унікальний Інститут луб’яних куль-
тур НААНУ — одна з найстаріших науко-
во-дослідних установ України, майже сто 
років тому організована на базі Українсь-
кої дослідної станції прядильних культур, 
як Всесоюзний науково-дослідний інсти-
тут конопель. Його селекціонери, до речі 
першими у світі, у 2009 році створили сор-
ти конопель, які абсолютно не містять нар-
котичних речовин. Але винайти спосіб, як 
висмикнути конопляну тему з-під м’яких 
місць можновладців-контролерів тіньово-
го ринку наркотрафіку, вітчизняним нау-
ковцям поки що не вдається.

За тверезе мислення
 Так звані «конопляні марші» прово-
дять 19 травня щорічно. «Ми проти без-
глуздих заборон. Я представляю пацієн-
тів, які знають, що таке смертельно не-
безпечні захворювання. Якщо весь світ 
шукає шляхи, як полегшити біль, то 
ми підтримуємо такий шлях», — каже 
Дмитро Шерембей, представник мережі 
ЛЖВ (люди, що живуть з ВІЛ). А місяць 
тому в Харкові відбулася перша міжна-
родна конференція з медичного застосу-
вання канабісу. Пацієнти, лікарі та вчені 
з різних країн обговорювали використан-
ня канабісу для лікування ВІЛ, онкоза-
хворювань і побічних ефектів хіміотера-
пії, епілепсії, посттравматичного стресо-
вого розладу. Тоді ж прозвучала думка 
об’єднатися у боротьбі за доступ до ме-
дичного канабісу в Україні для тих, хто 
потребує лікування в «Українську асо-
ціацію медичного канабісу».
 На харківський захід зареєструвало-
ся понад 500 осіб, серед них, за даними 
організаторів, 173 медичні працівники і 
70 пацієнтів. «Люди хочуть використо-
вувати ліки на основі компонентів коно-
пель, які показали свою ефективність у 
цивілізованих країнах, — каже один із 
організаторів конференції адвокат Ген-
надій Шабас. — Але в Україні це питан-
ня не врегульоване, і все, що ми може-
мо зробити, — створити таку платфор-
му для дискусій та обміну досвідом».
 Поділитися досвідом законодавчо-
го врегулювання обороту конопель для 
медичних потреб погодилися фахів-
ці з Литви, Польщі, США та Ізраїлю. 
«Пару років тому в Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратах разом із колегами я про-
водив дослідження впливу канабіноїдів 
на епілепсію, — розповідає українсь-
кий нейрофізіолог Дмитро Ісаєв. — Але 
досі не можу продовжити дослідження 
на батьківщині». Ісаєв, старший науко-
вий співробітник Інституту фізіології ім. 
О. Богомольця НАН України, стверд-
жує: для 60 відсотків пацієнтів з невилі-
ковною епілепсією ефектиними виявля-
ються препарати канабісу. В Ізраїлі для 
боротьби з хворобою вивели спеціальний 
сорт марихуани, який майже не містить 
психоактивної речовини ТГК, проте ба-
гатий на інший канабіноїд — КБД, що 
допомагає епілептикам.

Легалізація під ковпаком
 В Україні стратегія державної нар-
кополітики, ухвалена ще в 2013 році, 
офіційно визнає потребу у «вивченні 
перспектив медичного застосування ка-
набіноїдів як анальгетиків та інших лі-
карських препаратів». Однак практич-
на реалізація документа стоїть на па-
узі. «Існуюче заниження невеликих роз-
мірів окремих наркотичних засобів (...) 
призводить до невиправданого збільшен-
ня чисельності засуджених за злочини, 
пов’язані з незаконним обігом наркоти-
ків, зокрема без мети збуту, які на сьогод-
нішній день за кількістю поступаються 
лише злочинам проти власності», — за-
значається у документі. Ініціатива нара-
зилася на жорстку критику політиків. 
Так, голова парламентського Комітету 
з питань охорони здоров’я Ольга Бого-
молець, яка перебуває у тривалому кон-
флікті з МОЗ, назвала її «повзучою ле-
галізацією наркотиків». При цьому пи-
тання, хто насправді в країні контролює 
обіг наркотичних речовин (медичного за-
стосування), сором’язливо замовчуєть-
ся. Тим часом через багаторічну війсь-
кову агресію Росії та вимушену участю 
у війні на Донбасі медичне застосування 
знеболювальних i заспокійливих засобів 
природного походження для військово-
службовців із посттравматичним стресо-
вим розладом надзвичайно актуалізува-
лося. І тут досвід Ізраїлю, який веде пер-
манетну війну і має позитивні результати 
в роботі з медичним канабісом, напевно, 
найбільше заслуговує на увагу. Медич-
ний канабіс у цій країні легально засто-
совують iз 2008 року, коли його почали 
вирощувати в теплицях для потреб 25 
тисяч пацієнтів. Щоб отримати доступ 
до лікування, ізраїльтянам треба прохо-
дити формальну перевірку в поліції, а до-
тримання умов ліцензії для виробників 

контролює не лише МОЗ, а й Міністерс-
тво безпеки. Сьогодні країна розміром 
із Київську область готова забезпечува-
ти медичним канабісом і інші країни, де 
самі досі не навчилися вирощувати необ-
хідні сорти конопель і виготовляти з рос-
лини потрібні лікарські форми. Є й чи-
мало інших, не менш важливих напря-
мiв легального застосування медичного 
канабісу. Невролог Марек Баханскі, на-
приклад, розповів на харківській конфе-
ренції про успішне застосування непси-
хоактивного компонента конопель кана-
бідіола для лікування епілепсії у дітей. 

Не вдома, так за кордоном
 Українські вчені ще рік тому напи-
сали відкрите звернення до уряду: нау-
кові дослідження канабіноїдів в Україні 
неможливі за існуючих норм законодав-
ства. Щоб не відставати від цивілізовано-
го світу, в українських вчених залишаєть-

ся єдиний вихід — ставати британськими 
або американськими вченими. За слова-
ми Дмитра Ісаєва, який виступив на кон-
ференції з доповіддю «Канабіноїди в те-
рапії епілепсії», уряд включив вирішен-
ня цієї проблеми в план роботи на 2018 
рік. Тому є шанс, що вивчати канабіної-
ди як анальгетики та інші лікарські за-
соби почнуть і в Україні: «Наша мета — 
щоб держава контролювала цю галузь ме-
дицини. Щоб були державні стандарти і 
контроль якості препаратів, — пояснює 
науковець. — Потрібно, щоб відбувались 
наукові дослідження, щоб пацієнти мали 
доступ до ефективного лікування і шанс 
на поліпшення життя».
 Резолюція харківської конференції 
висловлена прямолінійніше: «Коноплі 
лікують. Необхідно врегулювати зако-
нодавство, яке заперечує наукову істи-
ну». «Це лише перший крок і старт ново-
го громадського руху за реалізацію кон-
ституційного права українців на доступ 
до сучасних, ефективних методів ліку-
вання», — пояснює співорганізатор кон-
ференції, активіст Тарас Ратушний.
 У грудні 2017 року Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я у своєму звіті виз-
нала, що канабіноїди — основні актив-
ні речовини, що містяться у коноплях, 
— є ефективним засобом для лікування 
епілепсії, хвороб Паркінсона та Альцгей-
мера та ще цілої низки захворювань та 
розладів. Марихуана також може бути діє-
вим анальгетиком та й просто покращува-
ти самопочуття, наприклад в онкохворих 
на термінальній стадії. Канабіс є природ-
ним антидепресантом, він здатен підняти 
настрій у людей, які живуть зі смертель-
ним діагнозом, покращуючи результати 
антиретровірусної терапії. 
 Але за чинним в Україні законодав-
ством, марихуана є особливо небезпеч-
ною наркотичною речовиною, за збері-
гання та збут якої можна отримати до 12 
років позбавлення волі. Згідно з дани-
ми Державного реєстру судових рішень, 
за минулий рік українські суди винесли 
щонайменше 385 вироків, пов’язаних 
із незаконним обігом конопель. Це май-
же половина від усіх вироків за статтею 
307 Кримінального кодексу — «Незакон-
не виробництво, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення, пересилан-
ня чи збут наркотичних засобів». Ще по-
над 6400 вироків в Україні винесено за 
незаконне зберігання канабісу без мети 
збуту — за це можна отримати до 8 років 
в’язниці... ■

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

Конопляна дилема
Традиційна для України агрокультура досі перебуває 
під патронатом МВС

■

ТІЛЬКИ ФАКТИ

 Використання медичної марихуани легалізовано на сьогодні у 18 країнах світу.
 У сусідній з Україною Польщі медичний канабіс легальний із осені 2017 року.
 Одним із перших, в середині 1990-х, легалізував медичну марихуану Ізраїль. Сьогодні лікування препа-
ратами конопель за спеціальною ліцензією там отримує близько 40 тисяч пацієнтів. Обіг індустрії медично-
го канабісу в Ізраілі у 2017 році склав близько 100 мільйонів доларів. 
 Надання пацієнтам прямого доступу до канабісу за рецептом лікаря, без додаткових ліцензій від де-
ржави, — за таким принципом медичну марихуану впродовж останніх років легалізували у 29 iз 50 штатів 
США та кількох країнах ЄС, зокрема в Німеччині та Чехії. 
 Навіть у арабських країнах, де за вживання наркотиків передбачене досить жорстке покарання, почина-
ються перші дослідження лікувальних властивостей конопель.
 У квітні 2016 року законопроект щодо порядку обігу підконтролних наркотичних речовин зареєстровано 
у Верховній Раді. Ініціатива передбачала введення ліцензування для вирощування та дослідження медич-
них конопель та опійного маку та передачу контролюючих функцій у сфері законного обігу наркотичних за-
собів від МВС до Держслужби наркоконтролю. Однак законопроект досі не потрапив до сесійної зали. 
 Цього року крок до декриміналізації марихуани намагалися зробити у МОЗ: у березні міністерство 
опублікувало для громадського обговорення проект наказу, який, зокрема, передбачає збільшення так зва-
ного «невеликого розміру» марихуани, зберігання якого передбачає адміністративну, а не кримінальну від-
повідальність. «Декримніалізований поріг» пропонується підняти з 5 до 25 грамів.

■

Захисники конопель та медичних препаратів із канабіноїдів здивовані вибірковістю законодавців.❙

Олена ЯРОШЕНКО

 Нове потужне обладнання 
встановило  Гощанське кому-
нальне підприємство «Бугринсь-
кий добробут». Проект із вироб-
ництва біопалива голова Буг-
ринської ОТГ Сергій Пилипчук 
розробив разом з експертами Рів-
ненського центру розвитку міс-
цевого самоврядування. «Ми по-
рахували, що опалення на тери-
торії громади здійснюється 1664 
котлами. І його можна суттєво 
здешевити, якщо перевести на 
твердопаливні котли, які б опа-
лювалися брекетами та пелета-
ми», — вважає він.  
 Місцеві підприємці продуку-
ють тирсу, яку необхідно утилі-

зувати, є солома, обрізані гіл-
ки, щепа, відходи кукурудзи. 
Тому, на переконання сільсь-
кого голови, проблем із сирови-
ною не буде: «Район сільськогос-
подарський, маємо домовленос-
ті з місцевими підприємствами. 

Постачання матеріалу для ро-
боти пелетно-брикетної лінії 
дасть змогу утилізувати непри-
датну для іншого використан-
ня сировину, забезпечити робо-
чими місцями частину жителів 
громади».

 За день новостворена лінія 
здатна переробити більш як пів-
тонни сировини. Виробництво 
безвідходне, а кількість шкід-
ливих викидів мінімальна. Па-
ливні пелети та брикети викори-
стовуватимуться для опалення 
6 навчально-виховних закладів, 
8 закладів культури, 6 фель-
дшерсько-акушерських пунк-
тів, амбулаторії, станції швид-
кої допомоги, 6 приміщень для 
розміщення державних органів 
і установ, які утримуються за ра-
хунок бюджету Бугринської гро-
мади, а також для приватних са-
диб мешканців громади. Загаль-
на вартість проекту становить 4 
мільйони гривень, з яких спів-
фінасування з Державного фон-

ду регіонального розвитку — 3,6 
мільйона та з бюджету Бугринсь-
кої ОТГ — 400 тисяч гривень. За-
явлений строк роботи лінії без 
капітального ремонту — вісім 
років, а термін окупності інвес-
тицій — п’ять років.
 За словами голови Рівненсь-
кої ОДА Олексія Муляренка, 
лінія з виробництва біопалива 
Бугринської ОТГ — один із неба-
гатьох розвиткових проектів гро-
мад за кошти Державного фон-
ду регіонального розвитку. Буг-
ринська громада написала і виг-
рала проект, і тепер там мають 
нові робочі місця, екологічне, 
безвідходне виробництво, скоро-
чення споживання газу і прибу-
ток для громади. ■

ІННОВАЦІЇ

Обігріти всіх
На Рівненщині паливні пелети і брикети 
виготовляють із соломи, залишків 
соняшника та тирси

■



6 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ 2018 СВІТ

НОВИНИ ПЛЮС

Німецька прокуратура хоче видати 
Пучдемона Іспанії
 Генпрокуратура федеральної землі Шлезвіг-
Гольштейн хоче видати Іспанії колишнього очільни-
ка уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, передає аген-
ція «Рейтер». Нині готується відповідне подання до 
Вищого земельного суду. Приводом для подання ви-
моги про видачу Пучдемона стала нова інформація 
іспанських правоохоронців, а саме відео з кадрами 
насильницьких дій щодо іспанської поліції. Тим ча-
сом суд повідомив, що відхилив клопотання генпро-
куратури щодо поміщення Пучдемона в ізолятор. В 
обґрунтуванні відмови суду йдеться про «відсутність 
підвищеної загрози втечі». В Іспанії проти Пучдемо-
на порушено кримінальну справу, зокрема, за обви-
нуваченням в організації заколоту.

Європейський суд вимагає від 
України зняти мораторій на продаж 
землі 
 Європейський суд з прав людини зобов’язав Ук-
раїну зняти мораторій на продаж землі. Суд зазна-
чив, що жодна країна, що входить до Ради Європи, 
не вводила такої заборони. Абсолютна заборона в 
Україні на купівлю і продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення порушує Європейську кон-
венцію з прав людини. Справа стосувалася скарги 
двох громадян України щодо державної заборони на 
продаж сільськогосподарських угідь, яка, за їх за-
явою, порушує їхні права власності як власників та-
ких ділянок. Нагадаємо, мораторій на купівлю-про-
даж земель сільськогосподарського призначення діє 
в Україні з 2001 року. У 2017 році його було продов-
жено до 2019 року. 

Нова справа Обами 
 Екс-президент США Барак Обама та його дру-
жина Мішель підписали багаторічний контракт з 
компанією Netflix, яка займається виробництвом 
і показом в інтернеті фільмів і телепередач. 44-й 
президент США і його дружина будуть знімати для 
Netflix фільми і серіали на найрізноманітніші теми, 
в тому числі, можливо, займуться документаль-
ним і науково-популярним кіно, а також серіала-
ми і екранізацією літературних творів. Спеціально 
для цього Обами заснували власну компанію під 
назвою Higher Ground Productions, яка і підписа-
ла контракт з Netflix. Повідомляється, що Обами 
будуть працювати не тільки за кадром, а й у кад-
рі. Разом і окремо. Компанія Netflix відома своїми 
телесеріалами, документальними та науково-по-
пулярними фільмами про різні сфери життя.

У Путіна — недоліт
 Усі чотири випробування нових ракет, про які го-
ворив Путін у посланні Федеральним зборам, закін-
чилися невдало, повідомив телеканал CNBC із поси-
ланням на дані спецслужб США. Під час найбільш ус-
пішного з цих тестів ракета пролетіла 22 милі (в пе-
рерахунку 35,4 кілометра), йдеться в матеріалі, який 
був опублікований на сайті телекомпанії. Через дві 
хвилини польоту контроль над ракетою було втраче-
но, і вона упала на землю. Найкоротше випробуван-
ня тривало 4 секунди, ракета розбилася, пролетівши 
всього 5 миль (в перерахунку 8 кілометрів), йдеть-
ся далі в статті. Як нагадує «Німецька хвиля», 1 бе-
резня Володимир Путін повідомив, що в РФ поча-
лися активні випробування нової міжконтиненталь-
ної балістичної ракети «Сармат». Ракету оснащено 
«найсучаснішими системами подолання протиракет-
ної оборони», заявив він, додавши, що вона не має 
обмежень по дальності польоту.

Парагвай теж переніс посольство до 
Єрусалима
 Слідом за Сполученими Штатами Парагвай 
переніс своє посольство з Тель-Авіва до Єрусали-
ма. На церемонію прибув президент цієї проамери-
канської країни Латинської Америки Орасіо Кортес. 
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав 
Парагвай «кращим другом Ізраїлю» та подякував за 
підтримку на міжнародній арені. Отже, в Єрусалимі 
вже діють посольства трьох країн: США, Гватема-
ли та Парагваю. В Палестині появу цих трьох дип-
ломатичних представництв на спірній території на-
звали злочином проти міжнародного права та по-
рушенням резолюцій ООН. 

Абрамович має пояснити походження 
статків 
 Російський олігарх Роман Абрамович повинен по-
яснити британській владі походження своїх статків. 
Про це повідомила британська газета «Телеграф». 
Подібна процедура необхідна для отримання нової 
візи, яка дозволить олігархові повернутися на те-
риторію Великобританії. Нові, жорсткіші правила 
отримання візи, вимагають підтвердити, що статки 
заявника зароблено законним шляхом. Досі у біз-
несмена була так звана інвестиційна віза, яку ви-
дають при вкладенні в британську економіку від 2 
мільйонів фунтів стерлінгів.  

■ Інна СТЕПАНЧУК 

Східна Європа, безперечно, 
є прикладом того, як мож-
на розумно і демократич-
ним шляхом вирішувати 
затяжні конфлікти. Не так 
давно ця частина євро-
пейського континенту теж 
була ареною протистояння 
ідеологій. Проте зважені 
дії лідерів і прагнення лю-
дей до демократичних змін 
дали свої плоди. Сьогодні 
аналогічна «холодна вій-
на» триває на Корейсько-
му півострові. А чергове 
загострення ситуації зно-
ву поставило корейське 
питання одним із перших 
пунктів міжнародного миру 
і безпеки. Відтак 19 травня 
у Бухаресті в палаці Пар-
ламенту Румунії зібралися 
лідери Східної Європи, які 
керували процесом пере-
ходу до мирного поряд-
ку, щоб поділитися досві-
дом і обговорити мирне 
возз’єднання Корейського 
півострова. 

Зустріч заради миру
 Інiцiаторами зуст-
річі під назвою «Мир 
шляхом солідарності і 
співпереживання» ста-
ли організація «Небесна 
культура, мир у всьому 
світі і  відновлення світ-
ла» (HWPL), міжнарод-
нi неурядовi організації 
Економічної і  соціальної 
ради ООН у співпраці з 
Інститутом перспектив-
них досліджень культу-
ри і цивілізації Леванта 
на чолі з Емілем Конс-
тантинеску, третім пре-
зидентом Румунії. Серед 
учасників зібрання були 
третій Президент Украї-
ни Віктор Ющенко, екс-
президент Албанії Ред-
жеп Мейдані, екс-голова 
Верховної Ради Респуб-
ліки Білорусь Станіслав 
Шушкевич, екс-прези-
дент Хорватії Степан Ме-
сич та інші авторитетні 
особи. 
 Просування миру і 
стабільності на Корей-
ському півострові про-
водиться організацією 
HWPL iз 2014 року, 
коли під час конферен-
ції, присвяченої 25-річ-
чю падіння комунізму, 
з групи колишніх глав 
держав Східної Європи 
було створено Консуль-
тативну раду HWPL. 
Під час нинішньої зус-
трічі голова HWPL Лі 
Ман Хі зазначив: «Сьо-
годні наша країна пе-
реживає критичний мо-
мент. Я переконаний, 
що досягнення миру на 
Корейському півострові 
принесе мир усьому сві-
ту». Він додав: «Війнам 
настане кінець і  ми до-
сягнемо миру завдяки 10 
статтям і 38 пунктам Де-
кларації про мир і при-
пинення війн (DPCW)». 
Пан Лі закликав до під-
тримки возз’єднання Ко-
рейського півострова за-
для миру в усьому світі: 
«Прошу, приєднуйтеся 
до нас заради того, щоб 
залишити світ без війн 
у спадок нашим майбут-
нім поколінням».
 «Цей захід спрямова-
ний на застосування зу-
силь східноєвропейсь-
ких держав у подолан-
ні конфліктів і  мирного 
врегулювання в період 

після «холодної війни» 
для забезпечення ста-
більності і  миробуду-
вання на Корейському 
півострові. Значення 
цієї зустрічі полягає в 
тому, що експерти з різ-
них секторів, включаю-
чи колишніх президен-
тів, беруть участь в обго-
воренні планів ефектив-
ної співпраці в інтересах 
миру», — повідомив Кім 
Бьон Сок, головний ме-
неджер філіалу HWPL. 
 Правин Парех, стар-
ший адвокат Верховно-
го суду Індії, у своєму 
виступі наголосив: «Уп-
родовж останніх п’яти 
років пан Лі зробив усе 
можливе, щоб досягти 
миру. Оскільки саме за-
для цього й ми тут зібра-
лися, вважаю, що кожен 
із нас може вплинути на 
ООН задля ухвалення Де-
кларації про мир і при-
пинення війн DPCW». 
Ця Декларація, що скла-
дається з 10 статей та 38 
пунктів, була підготов-
лена експертами міжна-
родного права. Грунту-
ючись на статуті ООН і 
Декларації прав люди-
ни, Декларація DPCW 
розглядає принципи ви-
рішення конфліктів та 
виступає за світовий по-
рядок через повагу до 
міжнародного права, ет-
нічних та релігійних сво-
бод і  поширення культу-
ри миру. Документ було 
проголошено 14 березня 
2016 року, його підтри-
мали громадські органі-
зації по всьому світу, а у 
вересні на Глобальному 
саміті миру було постав-
лено наступне завдання 
— розробити на основі 
Декларації DPCW юри-
дично зобов’язуючий 
м і ж н а р о д н о - п р а в о в и й 
документ. 

«Здавалося, що ми 
поряд iз Богом сiли»
 Серед найцiкавiших на 
конференцiї її  учасники 
назвали виступ Прези-
дента України 2005-2010 
рокiв Вiктора Ющенка. 
Оскiльки на форумi був 
великий запит на досвiд 
як недопущення конф-
лiктiв, так i  їх подолан-
ня, Вiктор Андрiйович 
саме цiй темi присвятив 
свою промову.
 — Питання номер 
один у свiтi на сьогод-
нi — питання безпеки, 
миру, — вiдзначив Вiк-
тор Андрiйович. — А 
якщо є вiйна — як iз неї 
вийти? Європа, не забу-
ваймо, розпочала двi свi-
товi вiйни.
 Український Пре-
зидент зазначив, що в 
2004 роцi наша країна 
також стояла на межi 
громадянського зiткнен-
ня. Пiсля того, як вла-
да сфальсифiкувала ре-
зультати президентсь-
ких виборiв, десятки 
мiльйонiв людей вийшли 
на протестнi акцiї по всiй 
Українi. Понад мiльйон 
— лише в Києвi. Влада, 
зi свого боку, звезла ар-
мади силовикiв.
 — Ми апелювали до 
Європи, провели три 
раунди переговорiв за 
участю посередникiв, — 
нагадав Вiктор Ющен-
ко. — Зрештою, мирно, 
без кровi вийшли з над-
звичайно гострого про-
тистояння. І вийшли че-
рез дiалог змiцнiлою на-
цiєю. Отже, перший урок 
— демократiя може все.
 Далi третiй Прези-
дент України подiлив-
ся iншим уроком, гiр-
ким досвiдом, що випав 
на долю нашої держави. 
Пiсля розпаду Радянсь-
кого Союзу Україна во-

лодiла 1300 балiстични-
ми ракетами з ядерними 
боєголовками. Це бiль-
ший арсенал, нiж Фран-
цiї, Великої Британiї та 
Китаю, разом узятих. І 
коли Україна пiдписува-
ла Будапештський мемо-
рандум про надання нам 
гарантiй безпеки в обмiн 
на ядерне роззброєння, 
ми були переконанi, що 
отримали безсумнiвнi га-
рантiї п’яти країн ядер-
ного клубу, зауважив 
Вiктор Ющенко. «Здава-
лося, що ми поряд iз Бо-
гом сiли. І ми були вiд-
данi положенням Буда-
пештського меморанду-
му».
 Але на сьогоднi Ук-
раїна втратила сiм вiдсо-
ткiв своєї територiї, зно-
ву, нагадав реалiї Вiктор 
Ющенко. Росiя анексу-
вала Крим, окупувала 
частину Донбасу. Бiль-
ше 12 тисяч убитих на 
сходi України.
 — Чому ми, Європа, 
програємо? — запитує 
третiй Президент Украї-
ни. — Ми непослiдов-
нi, слабкi. На сходi кон-
тиненту зараз аж шiсть 
конфлiктiв. Про що це 
говорить? За 26 рокiв 
європейська полiтика не 
знайшла механiзму про-
тидiї окупанту. А вiн 
один — Росiя. Україна 
сама не може справити-
ся в сьогоднiшнiй ситу-
ацiї. Це геополiтичний 
конфлiкт, i  потрiбен гео-
полiтичний механiзм. 
Ми повиннi сформувати 
спiльнi цiнностi, спiль-
ний план. Ми перемо-
жемо, якщо здатнi бу-
демо знайти послiдов-
ну, солiдарну лiнiю, як 
об’єднати зусилля, щоб 
протистояти агресору. 
■

ОБМІН ДОСВІДОМ

«Залишити дітям 
світ без війн»
Політичні лідери Європи закликали країни Корейського 
півострова розтопити лід «холодної війни» 

■

Учасники зустрічі в Бухаресті.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Уряд Індії оголосив, що 
в штаті Керала, розташо-
ваному в південно-захід-
ній частині країни, дев’ять 
людей загинули через зара-
ження вірусом Ніпах. Від 
цього вкрай небезпечно-
го вірусу, поширення яко-
го викликає занепокоєн-
ня Всесвітньої організа-
ції з охорони здоров’я, не-
має вакцин, а 70 відсотків 
хворих помирають. Аналі-
зи підтвердили наявність 
вірусу Ніпах у трьох за-
гиблих, інші шість зраз-
ків поки перевіряють. Ще 
25 осіб госпіталізовані з 
симптомами цієї інфекції 
в індійському місті Кожи-
коде, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Міністр охорони здоров’я 
штату Керала Раджив Се-
данандан розповів Бі-Бі-Сі, 
що медсестра, яка догляда-
ла за пацієнтами, теж по-
мерла.
 Вірус Ніпах (NIV, Nipah 
henipavirus) очолює пере-
лік із 10 найбільш небез-
печних інфекційних за-
хворювань, спалахи яких 
Всесвітня організація охо-
рони здоров’я вважає най-
вірогіднішими. Вакцини 
від цього вірусу немає, як 
немає й специфічного ліку-
вання. 
 Ніпах — інфекція, яка 
передається людині від 

тварин. Природні пере-
носники вірусу — летю-
чі лисиці — близькі роди-
чі кажанів, які харчують-
ся фруктами. Чиновники 
повідомляли, що в будин-
ках загиблих від інфекції 
знаходили манго, надку-
шені летючими лисицями. 
Вперше інфекцію виявили 
у 1999 році, коли захворіли 
фермери в Малайзії та Сін-
гапурі, які розводили сви-
ней. Тоді повідомлялося 
про 300 хворих, понад 100 
людей загинули. Аби зупи-
нити епідемію, довелося 
приспати більше мільйона 
свиней. Це сильно вдари-
ло по економіці Малайзії. 
Після того реєстрували ще 
12 спалахів хвороби, всі — 
в Південній Азії. 
 Щоб уникнути хворо-
би, досить не контакту-
вати з хворими домашні-
ми тваринами (свиньми, 
кіньми, козами, вівцями, 
кішками і собаками) та 
крилановими, а також не 
пити сирий пальмовий сік 
(летючі лисиці та кажани 
люблять селитися на паль-
мах, якщо серед них є носії 
вірусу, то плоди дерева бу-
дуть заражені). Симптоми 
хвороби — жар, головний 
біль, сонливість, пробле-
ми з дихальними шляха-
ми, дез орієнтація. Через 
добу або дві хворий впа-
дає в кому. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Виборча комісія Венесуели ого-
лосила Ніколаса Мадуро пе-
реможцем президентських ви-
борів минулої неділі. За даними 
комісії, за Мадуро проголосу-
вали 5,8 мільйона венесуельців 
(68 відсотків голосів). Другий 
результат — у Анрі Фалькона, 
який отримав підтримку 1,8 
мільйона виборців. 925 тисяч 
голосів здобув проповідник 
Хав’єр Бертуччі. Фалькон за-
явив, що не визнає результатів 
виборів через численні по-
рушення, повідомляє агенція 
«Рейтер».

Країна, де гроші не рахують,
а зважують 
 Мадуро назвав своє переоб-
рання «перемогою народу», а 
державні ЗМІ наголосили на 
рекордному відриві чинного 
президента від конкурентів. 
Утім цього року на виборах 
явка, за даними виборчкому, 
становила лише 46 відсотків 
iз 20 мільйонів венесуельців 
з правом голосу. Раніше дже-
рело у виборчій комісії ствер-
джувало, що активність ви-
борців становила близько 32 
відсотків, а опозиційні сили, 
які закликали бойкотувати 
голосування взагалі, запев-
няють, що явка була нижчою 
за 30 відсотків. На виборах 
2015 року вона сягала 80 від-
сотків.
 Президентські вибори у 
Венесуелі пройшли на тлі гли-
бокої економічної та політич-
ної кризи. У країні соціалізму 

латиноамериканського зраз-
ка бракує харчових продук-
тів та ліків, товари першої 
необхідності розподіляються 
за картковою системою, на-
селення, щоб вижити, їздить 
за всім необхідним до сусід-
ніх країн. У деяких найбід-
ніших провінціях країни до 
70% дітей страждають від 
недоїдання. У країні — гіпе-
рінфляція, національна гро-
шова одиниця знецінюється 
найшвидшими у світі темпа-
ми. Гроші рахують, зважую-
чи... на вагах. Міжнародний 

валютний фонд очікує, що ін-
фляція у Венесуелі в поточно-
му році становитиме 13 тисяч 
відсотків, а економіка скоро-
титься на 15 відсотків. Багато 
провідних опонентів чинного 
президента-соціаліста Ніко-
ласа Мадуро або перебувають 
у в’язниці, або змушені були 
втекти за кордон чи ж були 
позбавлені можливості вису-
ватися як кандидати на вибо-
рах.
 Раніше США та декілька 
країн Латинської Америки 
заявили, що не визнають ви-

борів у Венесуелі. Чилійський 
президент Себастьян Піньєра 
звинуватив Мадуро у непомір-
ній жадобі до влади. Також 54 
представники чилійської опо-
зиції та колишні посадовці 
країни підписали спільну за-
яву щодо невизнання виборів 
у Венесуелі.
 Президент Сполучених 
Штатів Америки Дональд 
Трамп підписав 21 травня 
указ, який посилює фінансові 
санкції США проти Венесуели. 
Цей нормативний акт заборо-
няє американським юридич-
ним та фізичним особам здійс-
нювати транзакції, що мають 
стосунок до державного боргу 
Венесуели, повідомили в Біло-
му домі. Там наголошують, що 
підписаний указ перекривати-
ме ще одну лазівку для коруп-
ції у Венесуелі. Йдеться про 
те, що в майбутньому «корум-
повані офіційні особи Венесу-
ели» не зможуть маніпулюва-
ти вартістю державних цінних 
паперів, отримуючи від цього 
відсотки, пояснив представ-
ник Білого дому.

Ганебне не може бути чесним 
і прозорим
 Тим часом представники 
шести країн-членів «Великої 
двадцятки» заявили під час 
зустрічі в Буенос-Айресі про 
невизнання результатів ви-
борів у цій латиноамерикансь-
кій країні. Через брак легі-
тимності під час голосуван-
ня представники Австралії, 
Аргентини, Канади, Мекси-
ки, США та Чилі відмовилися 

визнавати перемогу Мадуро на 
виборах. Раніше у Білому домі 
називали голосування у Вене-
суелі «ганебним». Натомість 
влада Венесуели назвала виб-
ори «чесними та прозорими».
 Минулого року у Венесуелі 
відбувались масові протести 
проти влади Ніколаса Мадуро. 
Тоді у протистоянні загинули 
більше 100 людей і здавалось, 
що Мадуро може не втрима-
тись при владі. Але президент 
позбавив парламент властивих 
йому повноважень, передав-
ши їх Національним установ-
чим зборам, які укомплекту-
вав зі своїх прихильників. Ні-
колас Мадуро править країною 
з 2013 року, коли помер його 
попередник та політичний со-
ратник Уго Чавес. 
 Наступні президентські 
вибори мали відбутися в груд-
ні 2018 року, але Національ-
ні установчі збори перенесли 
дату виборів. Опозиційна ко-
аліція «Блок демократичної 
єдності», яка контролює пар-
ламент Венесуели, наразі роз-
ділена, там вважають, що ви-
бори перенесли, щоб скориста-
тися розбіжностями між опо-
зиціонерами. Двом головним 
кандидатам від опозиційної 
коаліції її керівництво не доз-
волило висуватися, інші відо-
мі політики виїхали з країни. 
Одна з причин бойкоту виборів 
опозицією — це результати ви-
борів органів місцевого самов-
рядування в минулому році. 
Партія Мадуро перемогла в 17 
з 23 штатів шляхом махінацій 
і зловживань. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Переможці парламентських виборів в Італії 4 
березня, лідер правопопулістської «Ліги Півночі» 
Маттео Сальвіні та лідер «Руху п’яти зірок» Луїд-
жі Ді Майо, заявили в неділю, що дві політичні 
сили нарешті дійшли згоди з приводу кандида-
тури на посаду прем’єр-міністра Італії. При цьо-
му його прізвище було назване лише у понеділок, 
під час зустрічі цих двох політиків з президентом 
Італії Серджіо Маттареллою.
 Вибір «Руху п’яти зірок» і «Ліги Півночі» до-
волі несподівано впав на 54-річного маловідомого 
в політиці Джузеппе Конте. Конте, котрий родом 
з півдня Італії, представляє «Рух п’яти зірок», та 
ще жодного разу не обирався до парламенту. До-
тепер він працював професором права в універси-
тетах у Флоренції та LUISS у Римі.
 І 45-річний лідер «Ліги Півночі» Маттео Саль-
віні, і 31-річний  лідер «Руху п’яти зірок» Луїд-
жі Ді Майо самі хотіли сісти в прем’єрське крісло, 
але кожен не зміг заручитися підтримкою іншо-
го у цьому бажанні, тому було обрано компроміс-
не рішення обрати «третього» спільного кандида-
та. 
 Те, що Джузеппе Конте зовсім не політик, а 
правник за освітою і його ім’я не відоме широко-
му загалу, зіграло на його користь. Конте — ком-
промісна фігура, технократ, який має реалізувати 
популістську програму обох партій, яка з огляду 
на свою «щедрість обіцянок» уже викликала зане-
покоєння в Єврокомісії. За підрахунками експер-
тів, на реалізацію щедрих обіцянок виборцям зна-
добиться щонайменше 50 млрд. євро. А звідки ж 
узяти ці гроші, враховуючи велетенську бюджет-
ну заборгованість Італії?
 Із часу парламентських виборів в Італії мину-
ло два з половиною місяці. У п’ятницю, 18 трав-
ня, «Ліга Півночі» та «Рух п’яти зірок» предста-
вили свою урядову програму з 30 пунктів, за яку 
мали проголосувати прибічники партій. 20 трав-
ня політичні сили підбили підсумки голосуван-
ня. Прихильники «Руху п’яти зірок» підтримали 
програму 94 відсотками голосів, загалом прого-
лосували 45 тисяч осіб. У голосуванні «Ліги Пів-

ночі» взяли участь 215 тисяч членів партії, 91 
відсоток з яких підтримав програму майбутньо-
го уряду.
 Серед іншого програма передбачає відмову від 
заходів економії і зниження податків, виплати до-
помоги всім безробітним, що, на думку експертів, 
призведе до подальшого зростання і без того чима-
лого державного боргу Італії, який серед країн ЄС 
є другим за розміром після грецького. Повідомля-
лося також, що коаліційна угода містить заклик 
до скасування санкцій проти РФ та плани розбу-
дови стратегічних відносин з Москвою і, з іншо-
го боку, перегляд окремих угод ЄС, що обернеть-
ся серйозним конфліктом з Брюсселем. 
 Президент Серджіо Маттарелла обіцяв ого-
лосити своє рішення стосовно кандидатури Кон-
те вчора, але, як повідомляє італійська держав-
на інформагенція АНСА, попросив у керівників 
обох палат парламенту ще «певний час» на розду-
ми, оскільки у нього також викликає занепокоєн-
ня «планів громаддя» нової коаліції. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Надурені Мадуро 
У Венесуелі переобрали президента, 
США у відповідь запровадили нові санкції

■

Ніколас Мадуро. ❙

ЗАГРОЗА

Проти нього немає 
прийому
В Індії поширюється смертельний вірус 
Ніпах

■ВІДДІЛ КАДРІВ

Хто за новенького? 
В Італії після тривалих торгів оголосили прізвище 
компромісного прем’єра 

■

Джузеппе Конте. ❙



Ольга КИРИЛЮК
Київ

 Шановна редакціє, я 
віддана ваша читачка вже 
багато років. Люблю чита-
ти і про політику, і про 
культуру, і, звісно, листи 
читачів, адже цікаво, що 
турбує людей. І ось що по-
мітила: ваші респонденти 
— в основному чоловіки. 
Так закладено, мабуть, у 
нашому менталітеті: жін-
ка після роботи забирає ді-
тей із садочка (школи), го-
тує їсти, пере, прасує — їй 
ніколи писати листи в га-
зети і дискутувати про 
політику. Чоловіки нато-
мість, лежачи на дивані і 
чекаючи вечері, читають 
газети чи дивляться нови-
ни по телевізору, а вже піс-
ля ситної трапези можуть і 
в редакцію написати.
 Хочу виправити цю си-
туацію, тому й вибрала 
хвильку між побутови-
ми справами, щоб напи-
сати й свої спостережен-
ня про наше життя-буття. 
А воно якесь зовсім не ве-
селе. Взяти хоча б цю так 
звану боротьбу з «незакон-
ними» МАФами, з якими 
київська влада воює вже 
який рік. Чи то вони при-
клад такий взяли з мос-
ковської влади (згадай-
те хоча б так звану «ніч 
довгих ковшів», коли мер 
Москви за одну ніч позно-
сив усі кіоски-ларьочки-
яточки), чи десь у євро-
пах підгледіли, але якось 
криво й косо у них це ви-
ходить. Бо щось зносять, 
а щось і залишається. От 
хоча б узяти наш двір, де 
стояв поганенький (у сенсі 
охайності й санітарії) про-
дуктовий магазин, а при 
ньому — наливайка, таке 
собі кубло для п’яничок. 
За один день магазинчик 
вимели,.. а наливайку за-
лишили! І досі туди ходять 

підозрілі особи остограми-
тися. 
 Чи, скажімо, облаго-
роджують зупинки місь-
кого транспорту: по всьому 
району позносили «старі» 
зупинки (хоча вони мали 

ще доволі пристойний виг-
ляд), а заразом і кіоски, 
які були змонтовані, мов 
сіамські близнюки, разом 
із ними. Там розміщува-
лись переважно крамнич-
ки з пряжею та товарами 

для рукоділля, чи чист-
ка подушок, чи майстер-
ня з ремонту одягу. Саме 
в таку майстерню ходила і 
я — то джинси вкоротити, 
то замочок поламаний по-
лагодити. Працювала там 
одинока жіночка перед-
пенсійного віку, лагодила 
одяг акуратно й недорого, 
а недавно я побачила лиш 
купу сміття на місці цієї 
майстерні. Але ж це було 
справою її життя: всі свої 
заощадження вона вкла-
ла в машинку, оверлок, 
кондиціонер, скажімо, за-
тишне облаштування при-
міщення. Вона не просила 
подачок від держави, пільг 
чи преференцій — це пред-
ставник так званого мало-
го та середнього бізнесу, 
на якому тримаються еко-
номіки всіх розвинених 
країн світу. Належала до 
класу так званих самозай-
нятих громадян, які самі 
думають, як би прогодува-
тися, як сплатити державі 
податки, а не тих патер-
налістів, які лише вимага-
ють від держави субсидій 
та подачок...
 Зате поряд зі зруйнова-
ним чужим життям (саме 
так, бо після такого удару 
мало кому вдається підня-
тися) не зачепили кіоск із 
лотереєю. А поряд — ще 
кілька так званих «Націо-
нальних лотерей», граль-
них залів (які формаль-
но у нас в державі нібито 
заборонені), ломбардів 
та «секондів», які остан-
нім часом стали зловісною 
прикметою нашого часу. 
Так і живем... ■

Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район, Полтавсь-

ка область

 Живемо в країні міфів, 
ілюзій та брехні. Вже переста-
ли й помічати. Наче оновилася 
політична система, державно-
територіальний устрій. Епоха 
інша. Тільки зловісний анах-
ронізм не відступає. Прига-
дую, ще за шкільною партою 
насторожувала догма про єд-
ність пролетарів великорусь-
ких та українських у боротьбі 
за волю рідного народу. Ну як 
так, думав: поляки, фіни мог-
ли собі якось дати раду без тої 
єдності, а ми чим гірші? Потім 
у казармі, під час служби в ра-
дянській армії, як, було, по-
чую, що литовці, казахи чи 
узбеки гомонять рідною мо-
вою, а ми «із’ясняємось» на 
«общєпонятном», «матєр-
щинном», ставало не по собі. 
У студентські роки вже нуди-
ло від перебору Марксового 
лже вчення. Скільки лекцій, 
семінарських занять марнува-

лося на зазубрювання нікому 
не потрібних цитат. Студіюва-
ти іноземні мови ніколи було. 
Окрім того, з бюджетників ут-
римували гроші на передплату 
«полного собранія сочінєній» 
Леніна. По-простому — маку-
латури. Таким чином розгалу-
жене ідеологічне сплетіння за-
тягувало зашморг лояльності 
совєцькому режимові. То чи 
мислимо сьогодні, що дале-
ко не поодинокі християнсь-
кі душі віддано на поталу мос-
ковським батюшкам?
 Достеменно: ідея класо-
вої боротьби пронизувала всі 
сфери суспільного життя. Ду-
ховна — неодмінно була пар-
тійною. Всіляке відступниц-
тво рішуче засуджувалося. 
Винуватцям інкримінували 
відступництво, реакційність 
поглядів, класову незрілість. 
Проте історія засвідчувала 
протилежне. Революційний 
шлях — кривавий і згубний, 
західні демократії пішли ін-
шим — парламентським. 
Тільки без просвітництва він 

не ефективний. Словом, має-
мо шанс завдяки оздоровлен-
ню національного духу, еконо-
мічним реформам дочекатися 
щедрих плодів на рідній зем-
лі.
 Шкода: наше ідеологічне 
нехлюйство дало козирну кар-
ту агресору. У цитаделі гебіст-
ської демократії ставка на силу 
зведена в абсолют, у ранг де-
ржавної політики.
 Ще на початку 50-х у газе-
тах була спеціальна рубрика 
«Потік привітань». Трудові 
колективи, совєцький народ 
клялися у вірності вождеві, 
запевняли в безмежній лю-
бові. У сьогоденні, може, ко-
мусь і складно розібратися, хто 
миротворець, а хто агресор. Та 
це примножує людські жер-
тви. Ідеалізація ж сили, як і 
поклоніння вождям, нагадаю, 
більше притаманні племенам 
на нижчих сходинках цивілі-
зації. А де, питається, найбіль-
ше полюбляють демонстрації 
трудящих, військові паради, 
як не при диктаторських ре-
жимах?
 Зрештою, у балачках із по-
путниками (жінка ремствує: 
не встрягай!) дивуєшся. Мо-
вляв, братні народи взялися за 
зброю, бо українське керівниц-
тво не визнає законного пра-
ва громадян на волевиявлен-
ня, прихильності до «руского 

міра» себто. Америка підтри-
мує конфлікт, відстоюючи свої 
геополітичні інтереси — хоче 
знесилити Росію, конкурента 
за світове лідерство. І спробуй 
таким довести про несумісну 
ментальність між нащадками 
аріїв та кочівників-завойов-
ників. Їхні рецидиви подеку-
ди трапляються й серед наших 
людей.
 Що й казати: далеко зайшли 
ми своїм угодовством. Патріо-
тичний ентузіазм вичерпуєть-
ся, прогресує політична анемія. 
Час задуматися: що його роби-
ти, аби національна ідея стала-
таки не тільки об’єднуючою, а 
й привабливою для всіх грома-
дян?
 Замулюються й вито-
ки державності. Ось уже рік 
в об’єднаній територіальній 
громаді — і що з того? Спус-
тошуються родючі ґрунти, от-
руюється довкілля, медицина 
сама на ладан дихає, сміття не 
вивозиться, водонапірна баш-
та як протікала, так і протікає. 
Коли на сільській сходці голова 
Засульської ОТГ Сергій Бонда-
ренко озвучив, що на благоуст-
рій виділено в п’ять разів біль-
ше коштів, ніж до об’єднання, 
зала вибухнула гнівом. І хоча 
обійшлося без бійки, прав-
ду-матку різали по-козаць-
ки: мало того, що допікає без-
робіття і молодь спивається, а 

що буде, коли заборонять за-
куповувати молоко, а ще зно-
ву підвищать тарифи на газ?
 Погортаєш тутешню 
«районку» — все у нас о’кей! 
Місцеві небожителі ночей не 
сплять у роздумах про наш доб-
робут. А насправді ніякого еко-
номічного піднесення, про яке 
не втомлюється повторюва-
ти наш Прем’єр, наразі не спо-
стерігається. Швидше, навпа-
ки — село вимирає…
 Не дай, Боже, занепасти ду-
хом. Не діждуться наші ворі-
женьки. Навіть якщо правда 
залишається на оборонних по-
зиціях, а демократичні сили — 
в наступі, стратегічна ініціати-
ва назріває. Мабуть, боротися 
слід не стільки проти когось чи 
чогось, а насамперед за правду, 
соціальну справедливість і гу-
манізм. Бо тільки позитивне 
налаштування гарантує успіх 
і навертає союзників.
 Укотре переконуємось: 
наша доля — у власних руках. 
У всякому ділі будемо споді-
ватися на сумлінність і від-
повідальність. Працюймо ж у 
поті чола з вірою в Україну, во 
славу Божу, заради блага він-
ця його творіння — Людини. 
І нехай, як уболівав славет-
ний Кобзар, у нас не буде «зер-
на неправди за собою». Наго-
лосимо: боротьба виснажує, а 
праця збагачує. ■

ПОЛІТПАРНАС

Демобілізація 
Аркадій МУЗИЧУК
Київ 

Під гучні овації

Шаленів народ —

Йшла демобілізація

У «Народний фронт».

Йшли полки, бригади

Під веселий крик.

Як зайшли до Ради —

Вийшов пшик.

Бо гребуть під себе

Ці «фронтовики».

Україні ж треба

Не таких штиків.

Має народ рацію —

У відставку час:

Демобілізація порятує вас.

Щоб набратись гарту

Й досягнуть мети,

Може, «Фронту» варто

Східний фронт пройти?

Там бої реальні,

Справжні блокпости.

Це не віртуальні

Битви за пости

В уряді, у Раді, 

В коаліційній грі.

Проти «колорадів»

Знизу і вгорі.

Вчинок благородний

(це як по мені),

Якщо «Фронт народний»,

То чому би й ні?

Тож за вами слово —

Рейтинг на кону.

Уперед, панове, 

В нову борозну. ■

■

РЕФЛЕКСІЇ

Боротьба виснажує, 
праця ж збагачує

■

ГЛАС НАРОДУ

На руїнах чужого життя...
Не з тим боретеся, панове урядовці!

■

Руїни чужого життя...
Фото Ореста КОСОНОЦЬКОГО.

❙
❙

8 УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ 2018 Я ВАМ ПИШУ...



9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ 2018СУСПІЛЬСТВО

«Знайомитися? Зараз?»
 ...Анастасії — 22, вона 
навчалася на першому курсі 
акторського факультету у 
Києві, коли почалася Рево-
люція гідності. Звісно, вона 
опинилася в епіцентрі. Події 
поступово загострювалися, 
тож згодом дівчина все часті-
ше відвідувала вишколи з на-
дання медичної допомоги, а 
потім і зовсім забула про ак-
торське навчання і пристала 
до лав волонтерського медич-
ного батальйону «Госпітальє-
ри» (займається наданням 
першої медичної і домедичної 
допомоги та евакуацією пора-
нених українських воїнів із 
найгарячіших ділянок фрон-
ту), була парамедиком.
 Володимир — на десять 
років старший за дівчину, пе-
реїхав до України з Росії за 
півроку до подій на Майдані, 
мав тут багато друзів. Уже 
тоді розумів, що в Росії май-
бутнього для нього немає, і 
вирішив будувати своє життя 
тут. Чоловік завжди підтри-
мував Україну, під час нарос-
тання агресії Росії, ще взимку 
2013-го, почав ходити на ви-
школи від «Правого сектору». 
Коли ж розпочалася війна на 
сході, йому зателефонувала 
мама з Росії (вона військовий 
медик) і розповіла, що до них 
привозять «грузи» російських 
солдатів. Отже, там і україн-
ців убивають... І Володимир 
вирішив іти на підмогу новій 
Батьківщині. Записався доб-
ровольцем на фронт. Спочат-
ку воював у складі батальйо-
ну Марусі Звіробій, а згодом 
перейшов у Добровольчий ук-
раїнський корпус «Правий 

сектор». За три роки війни чо-
ловік пройшов майже всі га-
рячі точки українського Дон-
басу.
 Кожен із героїв оповіді на-
віть і не сподівався, що на вій-
ні зустріне справжнє кохання. 
Анастасія згадує, що як тіль-
ки приїхала у 5-й батальйон, 
де саме служив Володимир, їй 
написав друг, мовляв, до тебе 
в гості прийде один гарний 
боєць, хоче познайомитися. 
Дівчина поставилася до цього 
дуже скептично: «Я тоді поду-

мала: знайомитися? Зараз? Не 
той час для знайомств». Вона 
взагалі ніколи не уявляла себе 
дружиною військовослужбов-
ця. Та кажуть же, що шлю-
би укладаються на небесах... 
Знайомство відбулося, почало-
ся спілкування і поступово між 
ними зародилися почуття. Як 
потім виявилося, її друг дійс-
но хотів звести пару, підштов-
хував до знайомства і Володи-
мира, який теж не думав тоді 
ні про знайомства, ні тим паче 
про фронтове кохання. 

З фронту — в декрет
 Та війна є війною. Трапля-
лося так, що закохані не ба-
чилися й по три місяці, бо у 
кожного — своя справа і своє 
першочергове завдання. Так 
у переживаннях минув май-
же рік, і молоді вирішили 
обвінчатися. У кінці серпня 
2016-го вони взяли маленьку 
відпустку — всього лише на 
п’ять днів — і вирушили на 
Дніпропетровщину в селище 
Покровське. Там разом із дру-
зями й побратимами справили 
скромне весілля, а скріпив їх-
ній шлюб перед лицем Госпо-
да їхній же капелан. Вінчали-
ся просто перед дубом Несто-
ра Махна у Дібрівському лісі, 
де на початку ХХ століття міс-
цеві повстанці проти більшо-
вицьких і німецьких загар-
бників підтримали Батька і 
поклялися стояти на смерть 
за свободу. Ще кілька міся-
ців Анастасія з Володимиром 
перебували на фронті окремо 
одне від одного, маючи лише 
коротенькі побачення.
 Потім у житті пари настав 
новий етап — юна дружина за-
вагітніла, потрібно було верта-

тися у мирне життя заради ди-
тини. Сім місяців тому у фрон-
тового подружжя народився 
чудовий хлопчик Данило. Мо-
лоді батьки переїхали жити до 
Одеси — це мрія Володимира, 
жити біля моря. Анастасія ви-
ховує сина, а чоловік працює 
на фірмі у друга, займається 
волонтерством і продовжує до-
помагати армії. 
 І все б нічого, та є в жит-
ті цієї родини один гіркий ню-
анс: назвавшись чоловіком і 
дружиною перед Богом, пара 
досі не може офіційно уза-
конити свої стосунки: тило-
ва бюрократія, виявляється, 
непробивна. Вже рік Володи-
мир хоче отримати українське 
громадянство, однак поки що 
безуспішно. Анастасія ж мріє, 
що це непорозуміння скоро 
владнається і її син буде за-
писаний на свого батька... 
 Від редакції. Пригадуєте, з 
якою блискавичністю Прези-
дент Петро Порошенко нада-
вав українське громадянство 
«варягам» (міністрам та під-
міністрам із чужих країв)? А 
справжнім захисникам — он 
які бар’єри... ■

РЕКЛАМА■

ФРОНТОВА БУВАЛЬЩИНА

Війна і любов 
Фронтове подружжя — Анастасія і Володимир — 
навіть у мирному житті продовжує воювати, цього разу 
з тиловою бюрократією

■

Володимира й Анастасію познайомила війна. ❙

У молодят уже й син народився, а узаконити шлюб досі не можуть.❙

Анастасія ФЕДОРІВ
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Не могла проїхати повз оселі 
40-річного підприємця із села 
Затон, що у Великобагачансь-
кому районі, Олексія Онищенка 
та його батьків, що межують, 
побачивши в їхньому городі на 
стовпах великі конструкції із со-
нячними панелями. Тема соняч-
ної енергетики нині рідко кого 
лишає байдужим. Олексій заці-
кавився нею в серпні 2015 року. 

Високі тарифи на «комуналку» 
тепер не лякають
 — Начитався багато інформа-
ції про сонячні електростанції: 
мовляв, вигідна річ, має порів-
няно короткий термін окупності 
тощо, — розповідає чоловік, 
який займається вантажними 
перевезеннями. — От і подумав: 
руки й голова є, то чому б і собі 
не спробувати? Розпочав із трьох 
кіловат, встановивши сонячні 
панелі на даху великого госпо-
дарського приміщення. Як тіль-
ки бізнес давав якісь прибутки, 
інвестував їх у сонячну енерге-
тику. Так, на початок 2016 року 
збільшив кількість панелей до 10 
кіловат. 30-кіловатну сонячну 
станцію мав 1 квітня 2017-го. А 
на 60 кіловат вийшов лише цьо-
горіч, 1 березня. Наразі, окрім 
даху, конструкції сонячних па-
нелей, як бачите, кріпляться до 
дев’яти масивних стовпів, вста-
новлених на городі. Збираюся по-
садити поміж ними полуницю, 
помідори тощо, а щоб був доступ 
до панелей, протопчу стежку. Та-
ким чином, моє й батьківське до-
могосподарства мають по соняч-
ній електростанції з максималь-
но дозволеною потужністю 30 кі-
ловат. 
 Олексій Онищенко народив-
ся в Затоні й, на відміну від ба-
гатьох однолітків, нікуди не за-
хотів звідси виїжджати. От уже 
18 років мешкає зі своєю сім’єю 
окремо від батьків у будинку, 
який свого часу побудував колго-
сп, аби житлом заманити людей 
на роботу. Робочі руки тоді пот-
рібні були на фермі, у тракторній 
бригаді, на полі. Нині ж роботи в 
селі, говорить Олексій Онищен-
ко, практично немає, тож кожен 
виживає, як може. Проте сам 
Олексій постійно знаходить собі 
сферу діяльності: спочатку орав 
бабусям грядки, потім став фер-
мером, із фермерства перейшов 
на вантажні перевезення — ними 
можна займатися, незалежно від 

того, де живеш. Саме цей бізнес 
дав змогу підприємливому чо-
ловіку реалізувати задум про ста-
більне джерело додаткового при-
бутку.
 Олексій стверджує: якщо со-
нячні панелі встановлюють ор-
ганізації-посередники, тоді все 
обходиться значно дорожче. 
Якщо ж зможеш встановити й 
підключити їх сам, це здешевлює 
систему принаймні на третину. 
 — У мене є кран, зварюваль-
ний апарат. Так що мені неваж-
ко було знайти стовпи, метал, 
самотужки зайнятися зварю-
ванням, — запевняє власник со-
нячної електростанції. — Звіс-
но, там, де потрібна була фізич-
на сила, вдавався до допомоги 
помічників.
 Тепер високі тарифи на «ко-
муналку» Олексія Онищенка 
не лякають: він не лише себе й 
батьків забезпечує електрикою, 

а й продає її за «зеленим» тари-
фом. Це спеціально встановле-
ний тариф, за яким енергопос-
тачальники зобов’язані купува-
ти електроенергію, вироблену з 
альтернативних джерел енергії, 
за цінами, встановленими На-
ціональною комісією з держав-
ного регулювання у галузі енер-
гетики та комунальних послуг. 
Якщо коротко, «зелений» тариф 
запроваджено з метою заохочен-
ня населення виробляти електро-
енергію з альтернативних дже-
рел енергії. 

Система має окупитися 
приблизно за п’ять років
 — Скажімо, якщо звичай-
ний тариф — 1,5 гривні за кіло-
ват, то «зелений» — 4-4,3 грив-
ні. Тобто людям платять біль-
ші кошти, аби зацікавити, щоб 
після окупності системи мож-
на було вийти на чистий при-

буток. За моїми підрахунка-
ми, сонячна станція має окупи-
тися приблизно за п’ять років, 
— пояснює Олексій. — У дого-
ворі з обленерго написано так: 
за «зеленим» тарифом зі мною 
розраховуються за електрое-
нергію, вироблену понад спо-
живання. Тобто якщо за мі сяць 
30-кіловатна сонячна елект-
ростанція виробила 3 тисячі кі-
ловат електроенергії, а буди-
нок, до якого вона підключена, 
спожив 500 кіловат, це озна-
чає, що 2,5 тисячі кіловат піш-
ло в загальну мережу. Отже, за 
них я як власник домогоспо-
дарства отримаю на свій поточ-
ний рахунок у банку відповідну 
суму. Розрахунок здійснюється 
щомісяця. Звичайно, на про-
даж електроенергії від соняч-
ного випромінювання вийшов 
давно. А от які витрати на сис-
тему, скільки виробив електро-

енергії за рік і скільки коштів 
отримав — на цю тему поки що 
не хочу говорити. В суспільстві 
— дуже велике розшарування. 
Коли одному називаєш, напри-
клад, суму 200 тисяч гривень, 
це викликає запитання: і де ж 
він такі гроші, мовляв, узяв — 
у мене й на хліб не вистачає. А 
інша людина говорить, що ціл-
ком прийнятна ціна, і може по-
тягнути таку сонячну станцію.
 Особливість міні-елект-
ростанції Олексія Онищенка в 
тому, що конструкції із соняч-
ними панелями, встановлені 
на стовпах, «стежать» за сон-
цем і, відповідно, рухаються 
за ним. Усе дуже просто, зазна-
чає він: панелями керує часове 
реле, варто лише запрограмува-
ти його — і все. 
  От бачите, панелі зараз по-
вертаються. Раніше управління 
залежало від фактичного руху 
сонця, — пригадує Олексій, — 
але воно себе не виправдало: 
хмари, що бігали по небу, ганя-
ли панелі туди-сюди. І хоч ви-
робництво електроенергії було 
трохи більшим, проте апарати 
стеження за сонцем часто ви-
ходили з ладу. Тож дійшов вис-
новку, що часове реле найефек-
тивніше. Раз запрограмував 
його — і забув. Хоч, звісно, про 
догляд за системою все одно не 
варто забувати. Принаймні тре-
ба слідкувати, аби ніщо не від-
ламалося.
 Власник сонячної станції 
підсумовує: продавати елек-
троенергію державі вигідно. 
Щоправда, уточнює, договір про 
оплату її за «зеленим» тарифом 
розрахований лише до 2030-го, 
і цей тариф щороку зменшуєть-
ся. Йдеться до того, що «зеле-
ний» тариф, урешті-решт, урів-
няють зі звичайним. 
 — Іще один нюанс — за «зе-
леним» тарифом розраховують-
ся з домогосподарствами, в яких 
усе гаразд із документами. Біль-
ше того — вони мають бути ак-
туальними (в електронному виг-
ляді), — додає Олексій. — До 
того ж офіційне підключення об-
ладнання, що має потужність 30 
кіловат, влітає у немалу копієч-
ку (раніше за додатковий кіло-
ват потрібно було викласти 700 
гривень, а тепер — 1 тис. 200). 
Тобто, щоб встановити сонячну 
станцію, потрібно виконати чи-
мало додаткових пунктів — са-
мою закупівлею обладнання не 
обійдешся. Втім шкурка варта 
вичинки. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах встановили нову 
й доволі екзотичну та унікальну 
скульптуру. Біля обласної філар-
монії, це в самісінькому центрі 
міста, у небо урочисто й під зву-
ки симфонічного оркестру підня-
ли 150-кілограмову скрипальку. 
Вона зависла у повітрі біля облас-
ної філармонії на семиметровій ви-
соті. 
 Вага бронзової фігурки, яка 
зручно вмостилася на натягнуто-
му в повітрі тросі зі скрипкою у ру-
ках, півтора центнера, а висота — 
півтора метра. Трос тягнеться від 
стіни філармонії і до спеціального 
опорного стовпа. 
 Як тримається на тросі скри-

палька — це таємниця скульптора 
і спонсорів. Але, кажуть, вона не 
впаде і є абсолютно безпечною та 
надійною. Цей проект пройшов усі 
необхідні перевірки. Правда, якщо 
буде вітер, то скрипалька трішки 
розгойдуватиметься в повітрі.
 Повітряну скульптуру її автор, 
столичний скульптор Олександр 
Лідаговський, назвав  «Високою 
нотою» і виготовляв півтора року. 
А ідею запропонували самі черка-
щани, запозичивши її у польсько-
го Гданська, де вже літає повітря-
ний рибалка. 
 За словами скульптора, «Висока 
нота» допомагатиме людям відвести 
очі від асфальту, поглянути в небо і 
відірватись від життєвих справ та за-
мислитись про прекрасне

 Рішення  про встановлення та-
кого незвичайного елемента бла-
гоустрою біля черкаської обласної 
філармонії міськвиконком при-
йняв ще в грудні минулого року. 
Ініціаторами  та спонсорами цьо-
го проекту стали місцеві кампанії  
ТОВ «Сатурн-Холдинг» і ГК «Ук-
равіт».
 Як наголошує міський голова 
Черкас Анатолій Бондаренко, вста-
новлення повітряної скульптури — 
це приклад соціально орієнтовано-
го бізнесу, який прозоро працює, 
забезпечуючи людей роботою, гід-
ною заробітною платою, сплачу-
ючи всі податки, а ще — втілює у 
життя такі цікаві мистецькі про-
екти, які стають окрасою і міста, і 
Шевченкового краю. ■

РОДЗИНКА

Відірватись від землі
У Черкасах на семиметровій висоті встановили повітряну 
скульптуру скрипальки

■

Біля черкаської філармонії «літає» скрипалька.
Фото надане прес-службою Черкаської міської ради.

❙
❙

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Світило в поміч
Підприємець та його батьки стали енергетично незалежними 
завдяки двом 30-кіловатним сонячним електростанціям. 
Надлишок сонячної енергії вони продають за «зеленим» тарифом

■

Конструкції із сонячними панелями, встановлені на городі Олексія Онищенка та його батьків, видно здалеку.
Фото автора.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин ДИКАНЬ 

Кажуть, по закінченні виступу М.Хрущова 
на ХХ з’їзді КПРС хтось розпачливо зой-
кнув: «Що ж ви стільки років мовчали?». 
Хрущов не знітився: «Підніміться, хто за-
питав!» У делегатів звично відтялися ноги. 
«Бачите, — спокійніше завважив Микита 
Сергійович, — ми бзділи так само».

 Для мене і моїх однолітків, які народи-
лися понад двадцять років після 1937-го, 
слова «Соловки», «чорний ворон», «Голод 
33-го» зовсім не були фігурою мови, хоча 
ніхто з нас — як і більшість наддніпрянців 
— не бачили ОУНівців, бійців УПА, диси-
дентів, аґентів ЦРУ. Роки історії спопе-
лили в часі значення СЛОНів, ГУЛАГів, 
ДОПРів/БУПРів, але не розвіяли їхньо-
го зловісного змісту. Ще 15 квітня 1919 
року Всеросійський центральний вико-
навчий комітет видав декрет «Про табо-
ри примусових робіт». Відтоді червоний 
молох у цих концтаборах — під проводом 
лєніних, камєнєвих, зінов’євих, троцкіх, 
калініних та інших большевицьких ви-
родків почав їсти людей різних соціаль-
них страт шар за шаром, не перепочива-
ючи, знімаючи врожаї «запасу страху».
 Усі соціальні зв’язки було зруйнова-
но, суспільство атомізовано, здеморалізо-
вано, здегуманізовано — залякано. Зре-
штою, нелюдський режим, що запанував 
у країні Совєтів, навіть поставив під сум-
нів правомірність застосування до її люд-
ності поняття «суспільство». Й на витво-
рення цієї «імперії зла» пішли лічені 
роки, якщо не місяці. Як Лєніну—Троц-
кому, двом найздібнішим учням Сатани, 
це вдалося? Наукову відповідь на це за-
питання, з артикулюванням методології 
аналізу, дає Сергій Білокінь у книзі «Ма-
совий терор як засіб державного управлін-
ня в СРСР. 1917—1941 рр.: джерелознав-
че дослідження» (К.: Пенмен, 2017). 

 Непосвячені вважають, що після 
«пєрєстройкі» й двадцяти семи років 
української свободи слова (нехай і час-
то декларативної), після мемуарів катів 
і жертв, «історичних» розвідок ґебістів 
та низки художніх творів — америки тут 
не відкриєш. Та слід здавати собі справу, 
що для пошукача «природи політичного 
режиму, який буквально змінив обличчя 
цілих народів на «одній шостій» земної 
кулі» головною проблемою є не брак до-
кументів (хоча більшість архівів КДБ за-
лишається недоступною для істориків), 
а непевність інтерпретацій, адже «досі не 
вироблено методики, як розпізнавати ті 
свідчення, які дослідник повинен відки-
нути, а які — прийняти». Також тре-
ба враховувати постійні перетруси і зни-
щення документів, які робилися після 
кожної зміни чекістського і партійного 
начальства, на догоду черговій політич-
ній доцільності та для приховання слідів 
діяльності тих, «нових», які приходили 
на заміну «папєреднікам». 
 Не так важко виявити відверту ма-
ячню слідчих — плід їхньої хворобли-
вої уяви та елементарного невігластва. 
Як, наприклад, виписка зі слідчої спра-
ви №348 заключного обвинувачення 29 
київських священників у 1941 році: «В 
момент февральской революции в 1917 
г. Верховные круги УССР, находящиеся 
в зависимости от обер-прокурорского 
надзора, добились от временного прави-
тельства внесения реформ в церковную 
жизнь». Зауважмо, ґебістське діловод-

ство в усіх совєтських республіках вело-
ся виключно російською й жодних позір-
них спроб «коренізації» в цій важливій 
для режиму сфері ніколи не робилося.
 Тож дослідникові совєтських реп-
ресій мало вивчити офіційні документи, 
покликані затуманити розум власних 
громадян, іноземців та істориків; слід-
чі справи, покази «винуватців» і «свід-
ків»; порівняти окремі частини справи 
між собою та з політичними, культурни-

ми, релігійними тощо процесами; зіста-
вити з персоналіями главарів «чрєзви-
чаєк» і виконавців партійних рішень. Він 
має «відповісти на головне питання: де 
починається в її зізнаннях (підозрюва-
ної особи. — К. Д.) свідома дезінформа-
ція й де, навпаки, кінчаються свідчення, 
які, принаймні після певного переосмис-
лення, трансформації, можна вважати 
за правду» — тобто розплести мережи-
во брехні, фальсифікацій, підтасовок, 
вибитих признань; відвіяти зерна прав-
ди й дійсних фактів від копиць вигадок і 
з цього відтворити справжній життєпис 
українського народу.
 До всього, не можна забувати, що по-
первах (під час т.зв. «становлення совєт-
ської влади») розстрілювали взагалі без 
справ і ліку. Скажімо, лише в Криму за 
розпорядженням Розалії Залкінд (Зем-
лячки) та Бели Куна розстріляно май-
же сто тисяч колишніх офіцерів. Не див-
но, що до сталінських таборів мало хто зі 
справжніх борців із совєтським режимом  
дожив.
 С. Білокінь переконливо доводить, 
що так зване засудження сталінізму й 
реабілітація невинно репресованих — 
насправді не стосувалися власне лю-
дей. Йшлося винятково про комуністів 
і ґебістів — справжніх творців ленінсь-
ко-сталінсько-хрущовсько-брежневсь-
ко-андропово-горбачовського комуно-
московського режиму. Непокаране зло  
породжує нове лихо. Звідси й міфологі-
зація кривавих большевицьких тиранів 
Лєніна—Троцкого—Сталіна, й вип-
равдання їх у численних підручних як 
«жертв сталінських репресій», тоді як 
саме їхніми руками ці репресії й твори-
лися. ■

Віталій РАДЧУК

Є легкі для перекладу поети, 
яких, одначе, мало хто перекла-
дає, бо до рівня шедеврів їхні 
вірші ніяк не дотягують. Поті-
шити читача оригінальним об-
разом чи навчитися віршувати у 
таких тлумачеві ніяк не випадає. 
Це вічні початківці, банальні 
епігони, дряпачі вавок у власній 
душі, віршомази, словоблуди, 
але також і невинні у своїх не-
вдачах дослідники слова. 

 Є позірно легкі для пере-
кладу поети-класики, надто 
підручникові ідоли, як-от Г. 
Гайне та А. Пушкін, а нині де-
далі більше модні поети-анг-
лофони, що їхню мову чимало 
читачів вчило у школі і вважає 
засвоєною разом із особистою 
поетикою й стилем. Таких пе-
рекладають і наслідують геть 
усі, кому не лінь, і то не так 
у пориві до читача з його ес-
тетичними потребами, як із 
прагнення бути причетним до 
поезії, виразити й утвердити 
себе в ній.
 Є дуже важкі для перекла-
ду поети-генії, чиї твори мають 
складну долю, багаторівне-
ву художню структуру з ма-
сою підтекстів і розкривають-
ся через естафету перекладів, 
стаючи полем творчого супер-
ництва і художньою школою 
для цілої вервечки майстрів 
тлумачення, засобом пошуку 
себе і самовираження кожної 
доби. Такі, безперечно, Шекс-
пір і Ґьоте.
 Є віртуози перекладу, які 
тяжіють до перекладу таких 
опірних до перевираження 
поетів, а то й методично ви-
шуковують твори, здавалось 
би, зовсім неперекладні, такі, 
що підлягають під визначен-

ня Р. Фроста: «Поезія — це те, 
що втрачається в перекладі». 
І таки перекладають їх, диву-
ючи світ потугою свого слова 
і своєю конгеніальністю з ав-
тором. Український переклад 
знає чимало таких віртуозів, 
сама ідея подоланності непо-
доланного є в ньому культовою 
від доби неокласиків, а супер-
ництво із самим автором у фор-
мі вираження — то й від роман-
тиків початку ХІХ століття. 
Поза сумнівом, над усіма тут у 
нас стоїть постать одержимого 
цією ідеєю Моцарта перекладу 
Миколи Лукаша.
 Але є поет-класик, і то 
геніальний провісник, який 
донині не підпадає під жодну 
з означених категорій як ма-
теріал для перекладу. Це Ві-
льям Блейк, відомий ще як 
художник, гравер і мислитель. 
Поет надзвичайно рідкісного 
світобачення: годі знайти схо-
жого, в якого образ так працює 
на думку, а думка так виструн-
чена в образі — хіба що Шев-
ченко, як не зважати на те, що 
будь-яка аналогія кульгава і 
не править за доказ. Поет-ху-
дожник і в поезії, і в живопису 
— наочне спростування клю-
чової ідеї «Лаокоона» Лессінга 
про межі поезії та живопису. 
Поет-візіонер, який випере-
див свій час, своїх сучасників-
романтиків, яким, власне, дав 
могутній поштовх, а в діалек-

тиці сприйняття драм довко-
лишнього життя — то й само-
го Геґеля. 
 І є тлумач-віртуоз, який де-
рзнув кинути виклик творчому 
спокою, панівному щодо видат-
ного пророка-візіонера серед 
славної еліти у нашій майс-
терні перекладу. Адже вона, 
еліта і майстерня, В.Блейка, 
за великим рахунком, досі пе-
рекласти не спромоглася, чи-
тачеві не відкрила, не освоїла. 
Що помічала його, цікавилася 
ним, бралася за нього і навіть 
показала себе в ньому — то це, 
безперечно, так. Українські 
версії вірша В. Блейка «Тигр», 
що в них вклали своє бачен-
ня і свою душу В. Коптілов, 
В. Кейс, В. Марач, О. Матвієн-
ко, О. Здір і В. Богуславська, 
детально розбираються тепер 
на семінарах студентів-пере-
кладачів в Інституті філоло-
гії КНУ ім. Т. Шевченка. Є й 
інші окремі спроби  чи зразки 
перекладу — свідчення небай-
дужості наших Протеїв пере-
кладу до музи В. Блейка. Але 
впадає в око, що до відомої серії 
«Перлин світової лірики», що 
знаменувала добу розквіту по-
етичного перекладу в Україні, 
«божевільний» англійський 
поет-класик так і не увійшов. 
Не було з чого скласти бодай 
мацюпеньку збірку!
 І ось щойно виходить чи-
мала книжка на 368 сторінок 

— майже 250 творів по-ту-
тешньому, разом із додатком 
оригіналів! Це «Предковічне» 
В. Блейка (К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго) у перекладах 
— вгадайте кого?
 Найвідважнішою у твор-
чому змаганні з одним із най-
складніших поетів у світовій 
класиці, перед космосом по-
чуттів, образів і думок яко-
го спасувало стільки майстрів 
слова, маємо визнати перекла-
дачку, вже добре відому своїми 
дерзновенними тлумаченнями 
творів Байрона, Е. Дікінсон, 
М. Цветаєвої, Є. Маланюка та 
О. Ольжича (цих двох — росій-
ською), багатьох інших класи-
ків, зокрема з мови їдиш, — 
Валерію Богуславську. 
 Поза сумнівом, ця книжка 
відкриває нову добу в осмис-
ленні мовою Шевченка пое-
тичного огрому Блейка і його 
ролі в англійській та світовій 
літературі, в історії мистецтва 
і філософії. А що це поет дуже 
складний для розуміння (на-
віть в Англії, де він довго був 
невизнаним) і опірний до пе-
рекладу, то це очевидно й са-
мій перекладачці, котра відда-
ла праці над ним немало років 
свого життя. До того ж, пере-
дчуваючи потребу комента-
ря, переклала та долучила до 
книжки ще й містку та доволі 
помічну статтю А. Звєрєва 
«Життя і поезія Блейка».

 Сподіваюся, що фахо-
ва критика належно оцінить 
якість натхненних тлумачень 
В. Богуславської, неординар-
ність поставленого нею собі 
завдання і її особисті уподо-
бання при виборі текстів, які 
нарешті складають у нашій 
мові певну цілість, представ-
ляючи творчий шлях поета у 
достатній повноті. Адже є у 
книжці і знамениті «Пісні не-
винності та досвіду», і взірці з 
т. зв. «Манускрипту Росетті» 
(теж поета і художника, який 
випадково знайшов і купив зо-
шит із малюнками та поезія-
ми Блейка), і вірші з листів та 
нотатників, епіграми, зразки 
сатири тощо. У короткому ж 
відгуку можу лише зазначи-
ти, що розцінюю дерзновен-
ну спробу Валерії Борисівни 
витворити українського Віль-
яма Блейка як подвиг, бо труд 
нею здійснено справді небува-
лий, винятковий, надзвичай-
но цікавий і вартий найпиль-
ніших фахових студій. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

В. Б. від В. Б. –
нарешті Блейк дістав українську прописку

■

МИНУВШИНА

Країна «запасу страху»
і проблеми істориків

■
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Життя для школи і громади
 Народилася Костянтина Малицька 
30 травня 1872 року у селі Кропивник 
(тепер Калуського району Івано-Фран-
ківської області) у сім’ї греко-католи-
цького священика. Батька Костянти-
на втратила рано, її освітою займала-
ся мати, яка переїхала до Станіславо-
ва. Вона підготувала доньку до вступу 
до Станіславської державної гімназії, 
яку Костянтина успішно закінчила 1889 
року. 
 Формування світогляду майбутньо-
го педагога та письменниці відбувало-
ся під впливом християнських та націо-
нально-демократичних поглядів Тараса 
Шевченка, Маркіяна Шашкевича. По-
чинаючи з 1896 року вчителювала в Га-
личі, де згуртувала навколо себе про-
гресивно налаштованих українських 
міщан; заснувала там церковний хор і 
читальню «Просвіта». 
 Така діяльність Костянтини Ма-
лицької була не до вподоби Шкільній 
крайовій раді, і в 1903 році вчительку 
переводять на нове місце праці — у міс-
то Беч. Утім за призначенням не поїха-
ла, а знайшла собі роботу на Буковині, 
у школі, де було лише п’ять класів. Лу-
жани були важливим осередком україн-
ства на Буковині. Завдяки місцевій гро-
маді тут навіть вдалося заснувати гім-
назію з «руською мовою навчання». 
 Про цей період життя педагога до-
слідник Володимир Качкан писав так: 
«У Чернівцях К. Малицька заприяз-
нилася з редактором газети «Букови-
на» Я. Веселовським і журналу «Про-
мінь» І. Герасимовичем (тут увійшла 
до складу редколегії), приятелювала з 
Емілією Кумановською, Євгенією Яро-
шинською, Ольгою Кобилянською. За 
три роки на Буковині К. Малицька про-
вела значну роботу з організації жіно-
чих гуртків по селах та заснування у 
травні 1905 року «Жіночої громади». 
1906 року на запрошення українсько-
го педагогічного товариства у Львові 
К.Малицька прибула викладати до при-
ватної дівочої школи імені Т.Шевченка 
(заснованої у 1898р.), якою керува-
ла визнаний у Галичині педагог Марія 
Білецька». 

Любов’ю і добротою можна досягти 
великих результатів
 У 1905 році Костянтина Малицька 
повернулася до Галичини, працюючи у 
школі ім. Т.Шевченка у Львові. Семи-
класна дівоча школа ім. Т.Шевченка на-
лежала до «Руського товариства педаго-
гічного» і розміщувалася у власному бу-
динку у Львові на вулиці Мохнацького. 
Костянтина Малицька викладала тут 
рідну мову, природознавство, педагогі-

ку, геометрію, фізику, завідувала шкіль-
ною бібліотекою. Педагог докладала чи-
мало зусиль для заснування першого гур-
тка «Рідна школа». 
 Аналізуючи педагогічну діяльність 
Костянтини Малицької, дослідниця 
Анна Гульчій зазначає, що її педагогічне 
кредо проходило крізь кілька площин. І 
першою була необхідність пізнати, зро-
зуміти, вивчити душу людини. Після ро-
зуміння йшов процес виховання. І як ло-
гічне завершення цього процесу — нав-
чання. 
 Костянтина Малицька визначає лю-
бов як рушійну силу в процесі вихован-
ня. У своїх працях «Сум сучасної хвилі і 
його відгомін у дитячому світі» та «Мати 
і дитина в походах сторіч» вона ствер-
джувала, що любов’ю і добротою у про-
цесі виховання можна досягти більших 
результатів, ніж іншими дидактичними 
впливами. 
 У 1904 році вона писала: «Чи не знає-
те, що діти далеко краще відчувають об-
раз Христа — учителя, що навчає на-
товпи на озері та на горах, ніж Христа-
страшного суддю, що йде судити живих 
і мертвих і пита за їх діла. Страх — це 
небезпечний засіб на дитячі душі. Ви-
ховання любов’ю зовсім не означає, що 
у цьому процесі будуть виховуватися 
мляві особи, нездатні протистояти злу. 
Ненависті навчати не треба, але вона на-
родиться сама, як протидія несправед-
ливості, злу». 
 Як мудрий учитель, Костянтина Ма-
лицька ніколи не використовувала ме-
тодів покарання, вважала їх виявом пе-
дагогічного безсилля. У своїй діяльності 
педагог використовувала японський до-
свід виховання з  традиціями ніжності, 
любові. Педагог була переконана, що в 
нас також має запанувати культ дити-
ни, подібний до того, як це відбувається 
в Англії. Звертала увагу на те, як став-
ляться у Великобританії до запитів та 
потреб дитини, де стіни окремої дитячої 
кімнати прикрашені картинками з жит-
тя Робінзона. І це не дрібниці, була пе-
реконана педагог, а важливий засіб ви-
ховання. Кожна картинка із зображен-
ням літературного героя спонукає ди-
тину самостійно мислити, працювати, 
розвивати свої здібності. А ще Костян-
тина Малицька звертала увагу на важ-
ливість виховання у дітей почуття пат-
ріотизму, любові до рідної землі. Кар-
та Англії у кімнаті маленького британ-
ця здатна зробити більше, аніж десятки 
найкращих лекцій та промов.
 Вивчаючи географію, дитина ро-
зуміє, в якій країні вона живе, починає 
краще її розуміти. Бажано було б, аби в 
дитячій кімнаті з’явився надпис: «Не 
чини другому те, що тобі не мило». 

Чайка Дністрова
 Прочитаймо висловлювання Костян-
тини Малицької. Вони не втратили ак-
туальності й сьогодні. Педагог не лише 
детально охарактеризувала особливості 
виховання у різних країнах, а й ствер-
джувала, що рівень розвитку держави 
безпосередньо пов’язаний із системою 
виховання. 
 Педагог стверджувала: «Боротьба за 
виховання національної еліти — бороть-
ба за майбутнє народу, а майбутнє має 
лише той народ, який розвиватиметься 
на своєму ґрунті. Вся система шкільної 
освіти повинна бути пройнята національ-
ним духом». Важливо, аби національна 
педагогіка була поставлена на глибоку 
наукову основу. «Виховання є і повин-
но бути фаховим заняттям, що має спи-
ратись на правдивім знанні, бо сьогодні 
предметом найвищих студій людського 
ума є сама людина, а двічі вищими — її 
дитинство», — писала педагог. 
 І з сердечною теплотою писала при-
святи «Рідній школі», яка плекала дух 
юних українців: «З неї виллється, мов 
море, струя світла у простори. І огріє 
хлопські тини, і проміння в хату кине, і 
розжене тьму довкола — українська рід-
на школа!».
 Як і решта видатних українських пе-
дагогів, Костянтина Малицька була пе-
реконана у важливості формування в ді-
тей винахідливості та спостережливості. 
А де найкраще розвивати ці якості, як не 
серед рідної природи? Саме прогулянки 
лісом, ігри на лузі роблять дітей здорови-
ми, фізично витривалими, загартовани-
ми. 
 І, звісно, духовний світ дитини не-
можливий без книги. Цю тезу Костян-
тина Малицька обстоювала беззастереж-
но та всіляко пропагувала. Як найкра-
ще розбудити інтелектуальні сили, пок-
ликати до життя творчу енергію? Лише 
за допомогою книжок! У статті «Видав-
ництва для дітей і молодіжі» Костянти-
на Малицька блискуче охарактеризувала 
можливості дитячої літератури: «Літера-
тура дитяча — це не окремішня галузь, се 
тільки вкорочена, пояснена, до молоде-
чого віку примінена література загальна; 
тим то задачі її…мусять бути ті самі, що 
й літератури загальної, бо нема, мабуть, 
такої частинки людського знання, яка б 
при певному опрацюванні перестала бути 
тим, чим є для дорослих». 
 Педагог не лише виступала в ролі 
критика та літературознавця, вона сама 
активно писала. Початок літературної 
творчості Костянтини Малицької при-
пав на 1896 рік, коли в дитячому жур-
налі «Дзвінок» з’явилися перші її тво-
ри під псевдонімом «Ростик». Згодом 
письменниця опублікувала свої твори у 
таких виданнях, як «Дзвіночок», «Рід-
на школа», «Молода Україна», «Світ ди-
тини», «Жіноча доля»», «Діло», «Бать-
ківщина», «Комар». Згодом виходять 

такі збірки віршів та оповідань, як 
«Малі герої» (1899), «З трагедії дитячих 
душ» (1907), нариси на педагогічні теми 
«Мати» (1902), драматичні сценки «Під 
нову зорю» (1906), «В лісі» (1913), «Ві-
нок на могилу Шевченка» (1914), «Коза-
цькі діти» (1914), «Русалка Дністрова» 
(1914), «Спомини із днів неволі» (1926) 
про єпископа о. д-ра Йосипа Боцяна. 
Тексти Костянтини Малицької друкува-
лися під різними псевдонімами: Стефан 
Горський, Віра Кропивницька, Віра Ле-
бедів, Чайка Дністрова.

Організаторка жіночого руху
 Як активна громадська діячка, Кос-
тянтина Малицька організовувала вечо-
ри, на яких виступала з доповідями і за-
прошувала до виступів відомих діячів 
культури. Разом із Герміною Шухевич 
та Мариною Білецькою була організато-
ром жіночого руху в Галичині — їх нази-
вали емансипантками. 
 «Мужчини, що нерадо тоді дивились 
на їх домагання рівноправності для жіно-
цтва, прозвали їх «Три Марини», — пи-
сав громадський діяч Степан Шах. «Пе-
дагогічну працю Костянтина Малицька 
поєднувала з участю в жіночому русі. За 
її активної участі в 1908 році на основі 
об’єднання «Клубу русинок» та «Круж-
ка українок» було створено нове това-
риство «Жіноча громада», яке очолила 
Марія Білецька, а Костянтина Малиць-
ка увійшла до проводу, — пише історик 
Ярослав Лялька. — Програмним завдан-
ням товариства була просвітня, еконо-
мічна й товариська організація міського 
та сільського жіноцтва. За ініціативи Ма-
лицької в 1910 році було створено «Кру-
жок ім. Ганни Барвінок», в якому пра-
цювали такі видатні громадські діячки, 
як Марія Заячківська, Мирослава Мо-
роз, Іванна Скопляк, Ольга Брик, Іванна 
Витковицька, Марія Бачинська-Донцо-
ва, Стефанія Пашкевич, Ольга Коренець, 
Михайлина Гевикович та інші. 
 «Кружок ім. Ганни Барвінок» опіку-
вався школою ім. Т.Шевченка, вів куль-
турно-просвітницьку працю серед бать-
ків шкільної молоді, серед широкого за-
галу українського жіноцтва. Костянти-
на Малицька на великих жіночих зборах 
у Львові 14 грудня 1912 року виступала з 
доповіддю «Політичне положення під те-
перішню хвилю». Співдоповідь «Завдан-
ня жінки на випадок війни» проголошу-
вала Олена Степанів, майбутня національ-
на героїня України і хорунжа Легіону Ук-
раїнських січових стрільців. 
 18 лютого 1913 року за підписом Кос-
тянтини Малицької, Марії Білецької, 
Олени Верганівської, Олени Залізняк, 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Костянтина Малицька: Єдиною нашою 
провиною було, що ми «мазепинці»
Педагог, яка приятелювала з Ольгою Кобилянською, 
застерігала від руйнівної дії страху на дітей 
у процесі виховання

■

Наталія ОСИПЧУК

120 років тому, у 1898 році, у Львові утворилося Українське педагогічне товариство, 
що сприяло розвитку приватного українського шкільництва. Цим товариством була 
заснована перша жіноча школа ім. Т. Шевченка на вул. Мохнацького (нині Драгомано-
ва), де спочатку вчителькою, а потім директором працювала Костянтина Малицька. 
Свого часу на хвилях Українського радіо часто звучала пісня «Чом, чом, земле моя», 
автором якої є Костянтина Малицька. Музику написав галицький композитор Денис 
Січинський (1865-1909). Цю патріотичну пісню співали ще за Австрії, потім за Польщі. 
За радянських часів пісенний твір також проривався в ефір, його виконували заслу-
жені співаки Дмитро Гнатюк та Анатолій Солов’яненко, хоча ім’я авторки називати «не 
рекомендувалося». 
Нині, коли Україна захищає свою незалежність, вкрай потрібні такі пісні. Тимчасово 
забута спадщина не лише має право на життя, а й повинна відродитися до нового 
життя. 
Старші люди можуть згадати перші рядки пісні: «Чом, чом, земле моя, чарує так кра-
са моя?» Проте останній куплет пісні був під забороною: «Тут діти твої пролили кров 
свою за віру й свободу». 
Костянтина Малицька, одним із псевдонімів якої був «Чайка Дністрова», — авторка 
не лише прекрасних поетичних слів, а й відомий педагог, громадський діяч, письмен-
ниця, літературознавець.

Костянтина Малицька, вона ж — 
Чайка Дністрова.
Фото з сайта edufuture.biz.

❙
❙
❙

У вересні 2009 року 
на будинку №12 при вулиці 
Драгоманова у Львові встановлена
меморіальна таблиця: 
«Константина Малицька, видатна
громадська діячка, письменниця, 
педагог, працювала директором 
і вчителем Української приватної 
школи ім. Тараса Шевченка у цьому
будинку /1906-1914, 1920-1937/».
Фото з сайта zbruc.eu.
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СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ 2018ОСВІТА. КУЛЬТУРА
Олени Лучаківської, Ольги Гаморак, Єв-
генії Ясеницької, Олени Степанівної у 
львівських часописах з’явилася відоз-
ва про створення фонду «Потреби Украї-
ни». Зібрані жіноцтвом кошти були ви-
користані для формування Легіону Ук-
раїнських січових стрільців. У середині 
1912 року Костянтина Малицька була 
запрошена до міжпартійного коміте-
ту, членами якого були Лонгин Цегель-
ський, Іван Боберський, Степан Тома-
шівський, Роман Дашкевич, Іван Чмола, 
котрий опрацював статут і в грудні 1912 
року розгорнув діяльність щодо створен-
ня товариства Українські січові стріль-
ці II (організації для військового вишко-
лу і національно-патріотичного вихован-
ня галицької молоді). Ярослав Люлька 
звертає увагу на промовистий факт: Бо-
йова управа легіону Українських січо-
вих стрільців розмістилася у приміщен-
ні школи ім. Т. Шевченка. 

Покарання у «Сибіру несходимому»
 Зрозуміло, що покарання за таку нечу-
вану сміливість не забарилося. Після оку-
пації Львова царським військом реакція 
царської влади була миттєвою. 17 лютого 
1915 року Костянтина Малицька була за-
арештована і більше трьох місяців перебу-
вала у тюрмі. Згодом вона писала: «Єди-
ною нашою провиною було, що ми «мазе-
пинці» і не вітали російської армії хлібом-
сіллю». Як бачимо, історія повторюється. 
Окупаційна влада в усі часи жорстоко ка-
рала патріотів, які не погодилися з рабсь-
ким становищем. 
 28 травня 1915 року Костянтину Мали-
цьку (до речі, єдину жінку) разом з інши-
ми видатними діячами (Миколою Шухе-
вичем, Василем Нагірним, Володимиром 
Охримовичем, Йосифом Боцяном, Юлія-
ном Балицьким, Костянтином Паньківсь-
ким, Тимотеєм Старухом, Миколою Кур-
цебою, Осипом Неділком, Йосифом Грод-
ським) етапом через Москву було відправ-
лено в Красноярськ, а звідти — по Єнисею 
в Тунгуський край. Як бачимо, за свою 
патріотичну позицію українка понесла 
найсуворіше покарання у «Сибіру несхо-
димому». 
 Лише після Лютневої революції 1917 
року їй вдалося вирватися з найвіддалені-
ших поселень, деякий час проживала в 
Єнисейську. У вересні 1919 року, прибув-
ши до Красноярська, за дорученням «Ук-
раїнської громади» організувала в будинку 
українського патріотичного подружжя, ко-
лишніх політв’язнів Катерини та Михайла 
Антонових, школу ім. Івана Котляревсько-
го, була в ній першою вчителькою та дирек-
тором. Лише у вересні 1920 року Малицька 
повернулася до Львова, де її урочисто віта-
ла українська громада. 
 Попри роки ув’яз нен ня, Костянти-
на Малицька залишилася енергійною, 
готовою працювати в ім’я українського-
го шкільництва. Попрацювавши вчите-
лем у школі ім. Т. Шевченка, згодом ста-
ла її директором. Брала активну участь 
у роботі педагогічного товариства «Рідна 
школа» і Союзу українок, підтримува-
ла діяльність таких активних письмен-
ників і громадських діячів, як Маруся 
Вітрова, Галина Павлик, Марія Грінчен-
ко, Софія Бачинська, Іванна Вітковиць-
ка. З 1930 по 1939 рік Костянтина Ма-
лицька — член редакції журналу «Нова 
Хата». Публікує вірш, присвячений ор-
ганізаторові жіночого руху в Галичині й 
на Буковині Наталії Кобринській: «Вона 
була вістункою нових шляхів жіноцтву, 
оповитому пітьмою; до вищого, кращого 
її дух летів і других рвав із собою». 
 До 1944 року Костянтина Малиць-
ка наполегливо працювала над пробле-
мою виховання молоді. У своєму рефе-
раті про суспільну опіку над дітьми і мо-
лоддю (1927) вона писала: «Треба нам 
власними засобами створити опіку для 
наших дітей, не оглядаючись на нія-
ку поміч іззовні». Розуміла, що лише 
власними силами зможемо розбудува-
ти і рідне шкільництво, і Українську 
Державу. Костянтина Малицька пішла 
з життя 17 березня 1947 року, похова-
на на Личаківському цвинтарі у Львові. 
Залишила багату педагогічну спадщи-
ну, прогресивні ідеї. Так хочеться, щоб 
у пам’ять про видатну українку звучала 
пісня «Чом, чом, земле моя». Справж-
ній гімн нескореним, які «пролили кров 
свою за віру й свободу». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Із 27 травня по 3 червня проходити-
ме 47-й Київський міжнародний кінофес-
тиваль «Молодість». Урочиста церемонія 
відкриття відбудеться у столиці на Пош-
товій площі у неділю, 27 травня. Урочис-
та церемонія розпочнеться о 19.00, а вже 
через годину покажуть фільм-відкриття 
47-го кінофестивалю «Обличчя/Рило» 
Малґожати Шумовської. Саме там про-
ходитимуть і кінопокази протягом усьо-
го наступного тижня. 
 На Поштовій площі відбудеться спе-
ціальний показ фільму «Зелений туман» 
(The Green Fog, 2017, режисери Евен 
Джонсон, Ґейлен Джонсон та Ґай Мед-
дін) у живому супроводі музики авторства 
відомої української композиторки Алли 
Загайкевич. Це сучасна адаптація кла-
сичного фільму Альфреда Гічкока «За-
паморочення» (Vertigo, 1958). Фільм був 
представлений на Берлінському кінофес-
тивалі у цьому році, а у Києві його особис-
то представить один із режисерів Ґейлен 
Джонсон. Особливістю стане живе вико-
нання саундтреку до фільму музикантом 
та композиторкою Аллою Загайкевич. 
Також із радістю оголошуємо, що в цьо-
му році Алла Загайкевич долучиться до 
складу міжнародного журі фестивалю.
 Почесним гостем фестивалю стане ні-
мецький актор Юрґен Прохнов, який 
зіграв одну з головних ролей у фільмі Де-
віда Лінча «Дюна» та є зіркою голлівуд-
ських блокбастерів «Літак президента», 
«Суддя Дред» та «Код Да Вінчі». На фес-
тивалі буде представлено його найновішу 
стрічку «Остання подорож Леандра». Ця 
стрічка німецького режисера Ніка Бейке-
ра Монтейса розповідає історію 92-річно-
го Едуарда Леандера, який після смерті 
дружини відмовляється доживати свій 
вік у будинку для літніх осіб. Натомість 
він разом з онукою Адель сідає на потяг і 
їде до України, де за часів Другої світової 
воював із СРСР як офіцер вермахту, а ще 
мав пристрасну любовну пригоду.
 Втретє на «Молодість» завітає канад-

ський режисер Дені Коте, лауреат кі-
нофестивалів у Берліні та Локарно. У 
Києві він представить свій новий фільм 
«Гладенька шкіра». 
 Спочатку оголосили, що 11 повномет-
ражних ігрових фільмів змагатимуться за 
10 тис. доларів США і статуетку «Скіфсь-
кий олень» за найкращий фільм міжна-
родного конкурсу. Трохи згодом дирекція 
Київського міжнародного кінофестивалю 
повернулась із Франції з чудовими нови-
нами: у програмі Міжнародного конкурсу 
47-го КМКФ «Молодість» з’явився новий 
учасник Каннського «Двотижневика ре-
жисерів» (La Quinzaine des Realisateurs). 
За головну нагороду фестивалю у Києві 
також змагатиметься повнометражний 
ігровий дебют сербського режисера Оґнє-
на Ґлавоніча під назвою «Вантаж» (The 
Load / Teret), Сербія, Франція, Хорватія, 
Іран, Катар, 2018). Політичний трилер 
розповідає про водія вантажівки Владу, 
який працює в Сербії під час бомбарду-
вань НАТО в 1999 році. Отримавши за-
вдання перевезти таємничий вантаж із 
Косова до Белграда, він прокладає шлях 
незнайомою місцевістю крізь пошрамо-
вану війною країну. Він знає, що потім му-
ситиме повернутись додому і побачити на-
слідки своїх дій…
 Цьогоріч переможця міжнародного 
конкурсу визначатиме журі на чолі з про-
дюсеркою з Нідерландів Клаудією Ланд-
сберґер. Вона працює креативним про-
дюсером сценаріїв та консультантом із 
розвитку проектів у власній компанії 
BaseWorx For Film. Також є програмною 
консультанткою для різних міжнарод-
них кінофестивалів та членом Європей-
ської кіноакадемії. Багато років брала 
участь у відбірковому комітеті конкурс-
ної програми Берлінале та Гамбурзько-
го кінофонду. Протягом двох десятиліть 
Клаудія була керівною директоркою EYE 
International Нідерландського інститу-
ту кіно. Співзасновниця і президентка 
European Film Promotion.
 Режисера найкращого фільму Націо-
нального конкурсу буде нагороджено пре-

мією «Скіфський олень» і грошовим при-
зом у розмірі 50 000 грн. Змагатимуться 
між собою 22 роботи.
 Голова наглядової ради кінофестива-
лю «Молодість» Владислав Лясовський 
наголошує, що в цьому році фестиваль 
проходить за підтримки Державного 
агентства України з питань кіно, Мініс-
терства інформаційної політики Украї-
ни та Київської міської державної ад-
міністрації.
 «Торік було ухвалено закон про під-
тримку кінематографії, збільшено як за-
гальний бюджет на витрати кіноіндуст-
рії, так і бюджет, який нам надає Держав-
не агентство з питань кіно — це 4 млн. грн. 
Підтримала нас і Київська міська держав-
на адміністрація. Зазвичай, під час прове-
дення заходів на кшталт фіналу Ліги чем-
піонів УЄФА забороняє проводити в місті 
інші масові заходи, і лише для «Молодос-
ті» було зроблено виняток. Фінансова 
підтримка від КМДА цьогоріч становить 
1 млн. 400 тис. грн. Значну підтримку на-
дало Міністерство інформаційної політи-
ки України. Вони профінансували нас на 
4 млн. 500 тис. грн.», — підкреслив Вла-
дислав Лясовський. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Ритм-н-блюзовий «Львів-
ський вечір», «Намалюй мені 
ніч» у жанрі бугі-вугі, блю-
зові «Аеліти», «Карпати» та 
«Я тебе почекаю, коханий», 
регтаймова «Принесіть мені 
маків» та перший українсь-
кий твіст «Не топчіть кон-
валій». Це популярні з пер-
шої половини 60-х уже ми-
нулого століття джазово-
естрадні твори з репертуару 
ансамблю «Веселі скрипки». 
І ВІА тоді створював, і музи-
ку творив Мирослав Скорик 
— випускник Львівської кон-
серваторії, внучатий небіж 
самої Соломії Крушельниць-
кої. Йому, 24-річному, Сергій 
Параджанов довірив створю-
вати музику до фільму «Тіні 
забутих предків», прем’єра 
якого відбулася у 1964-му.
 Нинішній рік для Миро-
слава Скорика ювілейний — 
народився він улітку 1938-
го. І донині любить джаз. 
Уславлений композитор 29 
травня у Київській консер-
ваторії (Оперна студія НМАУ 
ім. П.І. Чайковського) пред-
ставить програму «Скорик у 
стилі JAZZ», яку поцінову-
вачі вже мали змогу слухати 
у Луцьку, Львові, Харкові, 
Ніжині.
 Автор чаруючої «Мелодії» 
авторську джазову програму 
завжди диригує особисто! 
Легкість і гумор, шалений 
темп та «ламаний» ритм, 

пружні синкопи, ефектна ди-
наміка та фінали, нарешті, 
кураж зі свінгом, без якого 
джаз  не джаз. Усе це — у кон-
церті «Скорик у стилі JAZZ», 
який ламає стереотипи про 
композиторів-корифеїв та 
розриває шаблони про ака-
демічну музику.
 Мирослав Михайлович 
— знавець джазу, грає сам і 

пише в цьому стилі. «Адже 
сьогодні, — говорить він, — 
співіснують дуже різні види 
джазу: як імпровізаційний, 
так і зафіксований у нотах. 
Тому я імпровізую і пишу 
джазові твори». Мирослав 
Скорик віртуозно об’єднує 
класичні традиції з джазо-
вими ритмами, європейські 
джазові традиції з власною 

композиторською мовою, ін-
дивідуальними тембровими 
прийомами, щоби музику 
зрозуміли різні люди. 
 У концерті Маестро пред-
ставлятиме «Сумний блюз», 
«Канкан ніби зі старої грамо-
фонної плити», джазові па-
рафрази творів Бетховена: 
«Місячна соната», «Апасіо-
ната», «До Елізи». Джазові 
п’єси «В народному стилі», 
«Нав’язливий мотив», «При-
ємна прогулянка» прозву-
чать у виконанні львівсько-
го фортепіанного дуету за-
служених артистів України 
Мирослава Драгана і Окса-
ни Рапіти за участю віолон-
челіста Олександр Пірієва 
та у супроводі Національ-
ного камерного ансамблю 
«Київські  солісти».
 Ще одним подарунком 
від Маестро шанувальникам 
буде 16 — трековий CD «Ми-
рослав Скорик у стилі джаз», 
презентація якого відбува-
тиметься під час київського 
концерту. Усі, хто прийде, 
зможуть не тільки послуха-
ти наживо джаз Мирослава 
Скорика, а й мати автограф 
Маестро на новому диску. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Молодість» починається весною
Стартує 47-й Київський міжнародний кінофестиваль

■

Мирослав Скорик (крайній праворуч) завжди особисто диригує 
свої джазові концерти. 
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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ВИСОКА НОТА

Приємна прогулянка з Маестро
У Києві авторську джазову програму представляє Мирослав Скорик

■



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 От таки недаремно полуницю вважають 
ягодою спокуси — та вона на це заслуговує 
уже своїм виглядом! А світила тібетської 
медицини називають її царицею рослин. 
Хоч як би її називали, найбільше цю яго-
ду полюбляють за соковитий смак літа, усі 
пахощі квітів у смаковому її букеті. Най-
частіше і готувати її не потрібно, вона і так 
— особлива насолода. 
 А якщо хочеться щось спекти, то пух-
кий, ніжний, простий у приготуванні й 
дуже ошатний тортик — полунично-вер-
шковий, який пропонує Ірина Савченко 
з Рівненщини, — саме те, що треба, і для 
свята, і в особливі будні.
 Для приготування коржа 6 білків і 200 г
 цукру збити до стійких піків, додати 200 г 
просіяного борошна, жовтки, ванілін, ле-
генько перемішати, викласти в підготовле-
ну форму, пекти при 180 градусах приблиз-
но 35 хвилин.
 Охололий корж розрізати навпіл.
 Крем — збита з цукром сметана і 
ванілін. Перекласти коржі всередині кре-
мом і полуницею, зверху — також.
 Залишити на деякий час, щоб просо-
чився. І можна дивувати полуничним ру-
котворним дивом рідних та друзів, усе 
вдасться!
 А якщо до полуниць додати ще фруктів 
— це нове рукотворне диво і нові вражен-
ня від неймовірного смаку і вигляду такого 
тортика. Львів’янка Ольга Каттлея нази-
ває його «Сімейний» і ділиться рецептом. 
 «У мене з полуницями і бананом (але з 
фруктами можна фантазувати, в оригіналі 
ідуть ще ківі) та вершковим кремом. Уже 
давненько за мною ходив бісквіт із верш-
ковим кремом і полуницею, ну ось дійшли 
руки і до нього! Але насправді дуже лег-
кий і швидкий у приготуванні», — ділить-
ся господиня. 
 Якщо і за вами «ходить» тортик, ось 
його рецепт. 
 Бісквіт: 7 яєць, 200 г цукру, 145 г бо-
рошна, 50 г картопляного крохмалю.

 Вершковий крем: 500 мл жирних вер-
шків, 250 г маскарпоне, 5 столових ложок 
цукрової пудри.
 Для просочування: 3/4 склянки чорно-
го чаю і чайна ложка лимонного соку.
 Для перекладання: полуничне варен-
ня (або повидло) — 100 г (у мене малино-
ве), полуниця або малина (в мене полуни-
ця) — 220 г (у мене більше полуниці, тому 
що без ківі — десь 350-400 г), 1,5 шт. бана-
на, 2 шт. ківі (у мене полуниця), лимонний 
сік — для скроплювання фруктів, 100 г
 тертого шоколаду чи присипки.
 Спочатку печемо бісквіт.
 Білки акуратно відділяємо від жовт-
ків. Білки збиваємо до міцної піни, по лож-
ці вводимо цукор, постійно збиваючи, до 
гладкої маси, як на безе. По одному додає-
мо жовтки, не припиняючи збивати. Зби-
ваємо ще 5-10 хвилин, поки маса не стане 
густою та пухкою.
 Борошно змішуємо з крохмалем і в 
три заходи обережно вимішуємо лопат-
кою, лише до об’єднання компонентів у 
однорідну масу.
 Дно форми (діаметром 25-26 см) засте-
ляємо пергаментом. Боки нічим не висте-
ляємо та не змащуємо. Духовку нагріває-
мо до 180 градусів.
 Тісто викладаємо у форму і ставимо в 
духовку. Випікаємо 30-35 хвилин, вий-
маємо з духовки. Залишаємо бісквіт у 
формі на 15 хвилин, перевертаємо фор-
му з бісквітом догори дном, залишаємо 
ще на 30-40 хвилин.
 Ножем відділяємо краї бісквіту від 

форми, знімаємо роз’ємний край, знімає-
мо з коржа пергамент і залишаємо пов-
ністю охолодитися на решітці.
 Коли бісквіт вистиг, розрізаємо його 
на три коржі.
 Крем.
 Усі інгредієнти для крему мають бути 
добре охолодженими. Збиваємо вершки з 
цукровою пудрою, додаємо маскарпоне і 
збиваємо до однорідності.
 Перший корж просочуємо третиною 
всієї рідини, зверху мастимо половиною 
варення, викладаємо полуницю, наріза-
ну пластинами, 2 столові ложки натерто-
го шоколаду та змащуємо зверху трети-

ною крему.
 Зверху накриваємо другим коржем, 
просочуємо другою третиною рідини, пок-
риваємо рештою варення, зверху викла-
даємо порізаний банан, скроплюємо ли-
монним соком та викладаємо шматочки 
ківі (у мене полуниця ). Посипаємо 2 сто-
ловими ложками шоколаду, зверху зма-
щуємо другою третиною крему.
 Викладаємо останній корж, просочує-
мо його, змащуємо кремом верх та боки, 
прикрашаємо відповідно до своїх бажань 
та фантазії. Ставимо торт у холодильник на 
1-2 години.
 Нехай все усім вдається! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Фаворитами на столах є нині стра-
ви з усіма відтінками зеленого. І 
дуже добре, що наша земля щед-
ра на зелень: нині, куди не кинь 
оком, усе зеленіє і багато що з 
цього — дуже корисне і не менш 
смачне. Звичайно, свіжі овочі, 
особливо листкові, які з’явилися, 
треба вживати не лише на свято, а 
й щодня, тому вибираємо рецепти 
на всі випадки і смаки.

Борщ з багатьма невідомими
 Фраза «масло масляне» давно 
стала фразеологізмом і означає 
щось одне і те ж саме. А зелений 
борщ із відмінними від звичного 
щавлю, але зеленими інгредієн-
тами тоді як назвати? Зелено-
зелений, напевне, якщо готува-
ти його за рецептами господинь, 
які додають до зеленого борщу не 
лише звичний нам і улюблений, 
звісно, щавель. Або ще кропиву 
— також улюблену, але не всіма, 
через її кусючі «щупальця». 
 Львів’янка Божена Антоняк, 
видавець, перекладач, мовозна-
вець-славіст, лексикограф, ще на 
початку весни відкрила нам, по-
тенційним читачам її книг, сек-
рет усіх особливих зелених бор-
щів: їх «багатозелення». А поча-
лося все з розмови про те, що не 
кожному щавель підходить до 
вживання.
 «Я щавлю кладу трішки-тріш-
ки, а взагалі намагаюся обійтися. 
Вибір же величезний: зелень ре-
диски, кропива, зелена цибулька, 
кріп, хочу спробувати покласти 
черемшу (щавлю не замінить, але 
має бути смачно). Коли з’явиться 
гичка моркви — теж кладу (вона 
має пряний і дуже свіжий смак), 
— розповіла видавець переклад-
них книжок. — У зелений борщ 
завжди їх кладу, бо зелень ре-
диски пом’якшує смак щавлю 
і взагалі борщ має дуже приєм-
ний смак. А гичка моркви — чу-

дові прянощі, можна додавати до 
будь-яких супів, рагу тощо».
 Божена Антоняк розповідає 
про родинний зелений борщ із 
гичками багатьох рослин та ква-
шеним буряком. Можна лише 
уявити, як це смачно, і взятися 
готувати також.
 «Варимо м’ясний бульйон 
(підійдуть телячі або яловичі ре-
берця, яловича лопатка, нежир-
на свинина). У бульйон кладемо 
порізані картоплю, трішки (зов-
сім небагато) моркви, корінчик, 
цибулинку, солимо до смаку. Ва-
римо 10-15 хвилин. Тим часом 
краємо квашений буряк (беремо 
на 3-4 літри борщу невеликий ці-
лий або половинку, хто якої кис-
лоти борщ любить). Через 10-15 
хвилин кладемо пошаткований 
буряк, доливаємо третину чашки 
бурякового квасу. Варимо хвилин 
15-20. Тим часом готуємо молоду 
кропиву, миємо, перебираємо, об-
даємо окропом, ріжемо. Миємо і 
січемо зелень редиски і щавель. 
Кладемо кропиву, щавель, зелень 
редиски, даємо тихо прокипіти — 
до 5 хвилин, додаємо зелену посі-
чену цибульку, кріп, вимикаємо. 
М’ясо з бульйону кришимо неве-
личкими шматочками й кладемо 
в борщ. Можна їсти зі сметаною, 
але смачно й без неї. Можна пок-
ласти половинку вареного яйця, 

але теж не принципово, борщ 
смачний і так. Зелень редиски 
пом’якшує різкий смак щавлю, 
завдяки їй смак досить ніжний. 
Пропорції не подаю, бо тут кож-
на господиня кладе овочів на свій 
розсуд, загалом технологія — як 
для звичайного борщу, от тільки 
буряк квашений і зелень нетипо-
ва. На Слобожанщині ще лободу 
кладуть, теж смачно». 

Спочатку квасимо
 Буряк, каже Божена Ан-
тоняк, кваситься довго, тижнів 
три, але на такий корисний на-
пій та інгредієнт до страв і часу не 
пошкодуєш. Залити чищений-
різаний на чвертки буряк холод-
ною фільтрованою водою, поклас-
ти шматочок чорного хліба, який 
за 3-4 дні витягти. Тримати в хо-
лодному місці, накритий криш-
кою. Квас добрий і пити, розво-
дячи водою. Стежити, щоб пліс-
нява не з’явилася, відразу зніма-
ти — оце і весь секрет та таємниця 
приготування бурякового квасу. 
 А ще Божена Антоняк ді-
литься рецептом шпундри, тим, 
що я особисто давно хочу при-
готувати. «Це традиційний ре-
цепт зі Слобожанщини, мій чо-

ловік-харків’янин, то від нього я 
і борщ такий навчилася готувати, 
і шпундру — традиційну страву з 
буряків і свинини чи телятини. 
Шпундра — то взагалі смакота, 
а вже яка корисна!» — заохочує 
господиня.
 Отож беремо молоді бурячки, 
найкраще з гичкою (1 кг), 2 цибу-
лини, 0,5 кг м’яса (шинка або ло-
патка, свиняча або теляча), кріп, 
зелень петрушки, сіль, орегано. 
Традиційно і м’ясо, і цибулю  об-
смажували на салі, але можна й 
на олії. Буряк ріжемо невелики-
ми кубиками і пасеруємо 10 хви-
лин. Окремо пасерується цибу-
ля, окремо — порізане шматоч-
ками м’ясо. Тоді все складаємо 
у казанок, додаємо орегано, за-
ливаємо окропом, щоб покрило 
все, і тушкуємо впродовж 40 хви-
лин на невеликому вогні, час від 
часу помішуючи. Наприкінці до-
даємо покришену зелень, вими-
каємо і все ще раз перемішуємо. 
 Страва дуже смачна з моло-
дих буряків, але можна й пізні-
ше готувати, просто з молодих 
найкраще, бо в них ще найбіль-
ше кислоти. Подивіться — чу-
довий варіант святкової страви, 
якраз на Зелені свята!

Кабачковий крем-суп
 Про нього треба згадати як 
тільки з’являться молоденькі ка-
бачки, і не забувати, поки вони бу-
дуть, бо, по-перше, він корисний, 
по-друге, поживний, по-третє — 
малокалорійний, а по-четверте, 
і найголовніше, він таки добрез-
ний!
 Потрібно: кабачків майже кі-
лограм, нехай буде багато, цибу-
лина, пучок петрушки, 4 зубці 
часнику, 100 г вершкового масла 
і 200 мл жирних вершків, сіль та 
перець — за смаком. 
 Кабачки почистити і порізати 
на шматочки. Почистити та под-
рібнити цибулю і часник, поріза-
ти зелень. На дні банячка розігрі-
ти масло, покласти туди цибулю 
і обсмажити її. Додати кабачки 
з часником і обсмажити на серед-
ньому вогні ще 5 хвилин. Посо-
лити, влити 2 склянки гарячої 
води, довести до кипіння, закрити 
кришкою і варити 10-15 хвилин. 
Кабачки мають стати м’якими. 
Всипати в каструлю зелень, зня-
ти з вогню і збити суп блендером.
 Додати вершки, спеції та зно-
ву збити. Все, подавайте — зараз 
або потім, він і холодним смакує.
 Зелений — колір життя. До-
дайте цього кольору у страви! ■

НА ДЕСЕРТ

Полони мене полуницею!
У розпалі сезон ягоди 
спокушання

■

Полунична спокуса.
Фото з сайта rembudsad.com.ua.

❙
❙

РЕЦЕПТИ

Перші не лише зелені
Видавець зі Львова 
Божена Антоняк 
ділиться родинним 
зеленим борщем із 
гички багатьох рослин

■

Божена Антоняк — видавець книг, перекладач, лінгвіст і кулінарка.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Весняні перші страви дуже 
смачні і корисні.
Фото з сайта vkusnaja-zhisn.ru.

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Історія з тривалим доміну-
ванням однієї команди в ук-
раїнському гандболі має дав-
нє коріння. Якщо говорити про 
елітний жіночий дивізіон, то 
останні чотири сезони в ньому 
пройшли під знаком львівської 
«Галичанки». Свої четверті зо-
лоті нагороди гандболістки зі 
Львова отримали минулої не-
ділі в Ужгороді — одразу по за-
вершенні фіналу Кубка Украї-
ни за своєю участю.
 Здавалося, що дівчата з «Га-
личанки» без проблем зможуть 
покласти «золото» чемпіонату 
в національний кубок. Утім 
зробити їм у сезоні-2017/2018 
років золотий «дубль» не вда-
лося. Чемпіонську гонку 
львівські гандболістки вигра-
ли з 14-очковою перевагою над 
своїм головним опонентом, 
однак підтвердити своє домі-
нування над ужгородськими 
«Карпатами» й у фіналі Кубка 
вони не змогли. Поєдинок двох 
найкращих команд країни за-
вершився перемогою господа-
рок кубкового «фіналу чотирь-
ох» — 28:24.
 Попри те, що у випадку 
тріумфу прийнято говорити про 
колективний успіх — а саме на 
відмінній командній роботі й 
наголошував після гри голо-
вний наставник «Карпат» Бо-
рис Петровський, — кубкової 
перемоги ужгородських ган-

дболісток над незмінним чем-
піоном чотирьох останніх се-
зонів могло б і не бути без від-
мінної гри в атаці Яни Готри, 
котра у ворота львів’янок заки-
нула 12 м’ячів, та надійних дій 
на останньому рубежі кращого 
(на думку наставників i капі-

танів команд) воротаря супер-
ліги-2017/2018 Єлизавети Во-
ронько.
 Причини ж своєї поразки 
віце-чемпіону країни «Галичан-
ці» варто шукати в собі. Прези-
денту львівського клубу Рома-
ну Федишину дуже хотілося, 

аби в екстреному порядку, ще 
до повного завершення поточ-
ного сезону, команду очолив 
новий тренер. Загалом, Василь 
Козар для «Галичанки» люди-
на добре знайома. Саме під його 
керівництвом львівські ганд-
болістки здобули чотири роки 

тому своє перше «золото» в чем-
піонаті країни. Водночас остан-
ні кілька сезонів львівський ко-
лектив очолював тренерський 
тандем Тетяни Штефан та Ан-
жели Савченко, котрий успіш-
но підхопив переможну естафе-
ту в Козаря. У нинішньому се-
зоні, окрім національного «зо-
лота», «Галичанка» виграла (з 
другої спроби) ще й Балтійську 
лігу. Відтак зрозуміти рішення 
Федишина дуже складно. Утім 
президент «Галичанки» пояс-
нив свій хід бажанням спробу-
вати «щось свіже».
 Очевидно, прихід нового-
старого наставника, котрий по-
обіцяв зайнятися переформату-
ванням команди, чемпіонський 
колектив «Галичанки» сприй-
няв неоднозначно. У півфіналі 
Кубка-2018 проти бронзово-
го призера ЧУ — херсонської 
«Дніпрянки» — гра львівських 
гандболісток мало нагадувала 
чемпіонську — 26:25. Чергове 
ж «дербі» з головним конкурен-
том на внутрішній арені взагалі 
завершилося не на користь пі-
допічних Козаря. ■
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«По «Маріуполю» розглядаємо не один договірний матч, а три».Франческо Баранка
італійський юрист, керівник комітету етики та чесної гри ФФУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 Про договірні матчі в українсько-
му футболі говорять ледь не кожно-
го дня. Італієць Франческо Баранка 
— керівник комітету етики та чесної 
гри ФФУ, запрошений в Україну спе-
ціально для боротьби з футбольними 
«договірняками», — не втомлював-
ся повторювати про серйозність про-
блеми. На початку 2018 року італій-
ський юрист заявив, що ФФУ вивчає 
понад 50 підозрілих поєдинків. Про-
те до останнього часу якісь конкрет-
ні кроки з викорінення цієї спортив-
ної недуги широкому футбольному 
загалу побачити було складно.
 Утім за два дні до проведення 
в Києві Конгресу УЄФА та почат-
ку великого футбольного свята під 
назвою Ліга чемпіонів Національ-
на поліція України провела масш-
табний рейд iз виявлення організа-
торів договірних матчів. Як повідо-
мили в правоохоронних органах, її 
працівники здійснили 50 обшуків у 
дев’яти областях країни.
 Звісно, подробиць цієї грандіоз-
ної справи ніхто не поширював, утім 
iз неофіційних джерел стало відомо, 
що в поле зору поліції потрапили до-
волі серйозні у вітчизняному фут-
больному господарстві особистості: 
екс-наставник «Маріуполя» Олек-
сандр Севидов, головний тренер 
«Миколаєва» Руслан Забранський, 
арбітри Євген та Віктор Арановськi. 
 Спочатку окремі персони, котрі 
опинилися в епіцентрі скандалу, 
намагалися заперечувати свою 
причетність до масштабної спра-
ви з «договірняками», але згодом, 
коли про організацію великої прес-
конференції для мас-медіа заявили 

в Нацполіції, коли президент Про-
фесіональної футбольної ліги Сергій 
Макаров повідомив, що до головного 
тренера «миколаївців» та адміністра-
тора клубу Андрія Токарського на-
відувалися правоохоронці, а один із 
віце-президентів ФФУ Артем Фран-
ков (щоправда, відсторонений ви-
конкомом організації від виконання 
своїх обов’язків за підтримку «Ди-
намо» в «маріупольській справі») 
додав, що бачив, як із Будинку фут-
болу — штаб-квартири ФФУ — ви-
вели арбітра в кайданках, фігуран-
ти «договірної» справи вирішили 
більше не приховувати своєї при-
четності до неї.
 «Усе було коректно, ніхто двері 
не ламав, у вікна не вривався. Для 
мене не було секретом, що ведуть-
ся слідчі дії. Приховувати мені не-
має чого. Утім я не розумію, чому 
стільки інтересу до моєї персони», 
— сказав у коментарі сайту www.
footboom.com Севидов. Вочевидь 
головна претензія до екс-наставни-
ка «Маріуполя» — підозрілий поє-
динок за участі «Іллічівця» (так до 
перейменування називався клуб iз 
берегів Азову) та «Гірник-Спорт». 

Свого часу Франческо Баранка на-
звав його «обурливим договірня-
ком». Щодо Забранського, то настав-
ник коротко заявив, що «Миколаїв 
договірні матчі не грає. Не ті гроші, 
заради котрих варто було б ризику-
вати». Що стосується залучених до 
цієї історії футбольних рефері, то по-
дейкують, що вони робили ставки в 
букмекерських конторах на матчі, 
котрі самі ж і обслуговували.
 Зауважимо, що після того, як два 
роки тому Верховна Рада України 
прийняла закон щодо протидії до-
говірним матчам, від футбольної фе-
дерації та Нацполіції з нетерпінням 
чекали активних дій. Однак і прези-
дент ФФУ Андрій Павелко, й голова 
етичного комітету федерації Баран-
ка просили трохи зачекати. Схоже, 
у відповідальних за боротьбу з «до-
говірняками» органів накопичила-
ся достатня для продуктивної діяль-
ності інформація. «Не могли діяти 
раніше, бо остерігалися, що залу-
чені до системи договірних поєдин-
ків особи спробують зірвати кінців-
ку сезону. Тому й чекали завершен-
ня чемпіонату», — наголосив Па-
велко. ■

Екс-наставник «Маріуполя» Олександр Севидов став 
фігурантом справи про «договірняки».
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Обурливо і незаконно
Напередодні  київських фіналів Ліги чемпіонів 
в Україні провели масштабну облаву 
на організаторів договірних матчів

■

ТАБЛО

 Кубок України. Жінки. Фінал. 
«Карпати» — «Галичанка» — 28:24. 
Матч за 3-тє місце. «Реал» — 
«Дніпрянка» — 32:22. Півфінали. 
«Карпати» — «Реал» — 36:28. «Га-
личанка» — Дніпрянка» — 26:25.

■

«Дербі» за участі «Галичанки» та «Карпат» — головна окраса українського жіночого гандболу.
Фото УНІАН.

❙
❙

ГАНДБОЛ

«Свіже» — не означає «успішне»
Змінивши наприкінці сезону головного тренера, львівська «Галичанка» втратила переможний хід

■
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Іменини Києва як свято...
Краєзнавець Сергій Вакулишин розповідає про «архітекторську кухню», чернетки Антонова, Шулявку 
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 — Ви вже п’ять років живете абсо-
лютно без їжі, як вам це вдалося? Ви, на-
певно, брали уроки у тибетських ченців?
 — Ні, я брав іпотеку.

* * *
 — Що вам заважає бути самим 
собою?
 — Правила етикету та Криміналь-
ний кодекс.

* * *
 Розмовляють подруги:
 — Усi мами плачуть, коли їхнi 
дочки виходять заміж.
 — А моя мама говорила, що не-
хай плаче той, хто забирає.

* * *
 — Мамо, що тобі на Новий рік по-

дарувати?
 — Подаруй мені свої хороші оцін-
ки в заліковці.
 — А дешевше?

* * *
 — Скільки вам років, Маріє 
Іванівно?
 — Яке це має значення? Коли ми-
нулого року запалили всі свічки на тор-
тi, по одній за кожен рік життя, полови-
на гостей знепритомнiла від спеки.

* * *
 — Офіціанте, скажіть, а кухар 
узагалі куштує те, що готує?
 — Кухар повинен готувати, а не 
їсти всiляку гидоту і потім валятися по 
лікарнях.

По горизонталі:
 1. Невеликий сільський будино-
чок у швейцарському стилі. 3. Міс-
течко під Москвою, де у 1812 році 
відбулася знаменита битва військ 
Кутузова з Наполеоном, після чого 
Кутузов відступив від Москви. 9. 
Господарське приміщення для утри-
мання домашніх тварин або збері-
гання сільськогосподарського ре-
маненту. 10. Виступи на радіо, на 
телебаченні. 11. Урочистий супро-
від офіційної особи чи наречених. 
13. Очільник факультету у виші. 14. 
Річка на Тернопіллі. 16. Місто в Кри-
му, де розташований музей Лесі Ук-
раїнки. 17. Засік у хліву, куди за-
кладається трава чи сіно для худо-
би. 19. «Ой ти, дівчино, з горіха зер-
ня. Чом твої очі – колюче ...» (Іван 
Франко). 21. Наглядач у гаремі. 23. 
Річка, що витікає з озера Байкал. 26. 
Туберкулінова проба. 27. Футболь-
ний клуб із Кривого Рогу. 28. Образ 
жінки, національний символ Фран-
ції, чиє зображення має бути в усіх 
адміністративних будівлях. 29. Об-
саджена з обох боків деревами чи 
кущами дорога.
По вертикалі:
 1. Хуліганиста старенька із муль-
тика про чебурашку. 2. Шлюбний 
звичай, за яким удова могла вдру-
ге вийти заміж лише за брата покій-
ного чоловіка. 4. Коштовний камінь. 
5. «..., осока — чорні брови в коза-

ка!» (Народна пісня). 6. Іспанський 
острів, що входить до десятки най-
кращих пляжних курортів Іспанії. 7. 
Ім’я відомого мецената, засновника 
видавництва «Смолоскип». 8. На-
пруження організму як реакція на 
незвичні обставини. 12. Хижа пріс-
новодна промислова риба. 13. Річ-
ка, оспівана Олександром Довжен-
ком. 15. Вільне робоче місце. 18. 
Найбільше портове місто Туреччи-
ни. 19. Французьке місто, побра-
тим Києва. 20. Кримсько-татарська 
національна страва 22. Американсь-
кий історик і бібліограф українсько-
го походження. 24. Духовний лідер 
мусульманської громади, священик. 
25. Народний поет, оповідач у каза-
хів, киргизів та інших народів Сходу.

Кросворд №54
від 22 травня
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Славко ФЕРТ

 В уяві шанувальників поп-му-
зики австралійська співачка та ак-
торка Кайлі Міноуг надалі постає 
привабливою юнкою, яка спокус-
ливим дівочим голосочком вис-
півує ритмічні та мелодійні пі-
сеньки. Тому важко повірити, що 
«поп-принцесі», як її називають 
у світових ЗМІ, 28 травня випов-
ниться 50 років! Отже, час підби-
вати підсумки.
 Кайлі Енн Міноуг народи-
лася 28 травня 1968 року в авс-
тралійському Мельбурні. Її бать-
ко має ірландське коріння, а мати 
— валлійка, родом із британсько-
го Уельсу. Кайлі була старшою з 
трьох дітей: сестра Дані також є 
співачкою, хоча й менш успіш-
ною, а брат Брендан обрав фах те-
леоператора. 
 Кайлі торувала собі дорогу 
в шоу-бізнесі з дитинства. Сла-
ву здобула в австралійському те-
лесеріалі «Сусіди» (1985), який 
мав популярність і в інших краї-
нах. Це допомогло Кайлі проби-
тися на велику сцену вже у Вели-
кій Британії, куди та давно переї-
хала й живе до сьогодні. Її співо-
ча кар’єра є блискучою. У себе на 
батьківщині Кайлі вже тривалий 
час утримує титул австралійсько-
го виконавця, який продав най-
більше музичних альбомів у світі 
— близько 90 мільйонів! 
 Якось артистка сказала з гір-
котою: «Люди звикли вважа-
ти мене Кайлі-співачкою. Але я 
мрію про те, щоб мене сприйма-
ли як серйозну акторку». Але з 
цим справи значно гірші. У до-
робку Міноуг ролі в півтора де-
сятках телевізійних і художніх 
фільмів, але справжнього успіху 
в кіно вона так і не досягла, хоча 
їй поталанило виконати поміт-
ні ролі у фільмах двох кінорежи-
серів світової величини: француза 
Лео Каракса та австралійця Базза 
Лурмана. Додамо, що ця тендітна 
поп-Дюймовочка зростом 152 сан-
тиметри знялася навіть у кількох 
кінобойовиках у ролі «крутої» дів-
чини. 
 Кайлі належить вислів: «Мені 
навіть і не потрібно вдавати з себе 
секс-бомбу, бо я нею дійсно є!». Са-
мовпевнено, але слушно. Своєю 
славою вона завдячує не лише во-
кальним даним, а й зовнішності та 

елегантності (співачка має влас-
ні лінії жіночої білизни та оку-
лярів). А ще вона вміє подати 
себе на сцені звабливою дів-
чиною навіть у свої май-
же п’ятдесят! Кайлі бага-
то років поспіль не схо-
дить зі сторінок ілюстро-
ваних журналів завдяки 
численним романам, як 
тривалим, так і зовсім ко-
ротким. Серед її обранців 
були рок-зірки, актори, 
моделі й навіть член бри-
танської королівської ро-
дини. Хоча закінчували-
ся вони завжди без хепі-
енду: співачка так і не 
вийшла заміж і не ста-
ла матір’ю. 
 А от чого в її жит-
ті точно не бракує, то 
це слави. Співачка 
була удостоєна честі 
виступати в найпре-
стижнішій лондонсь-
кій концертній залі 
«Роял Альберт Холл» 
з нагоди 92-річчя ко-
ролеви Єлизавети ІІ у 
квітні цього року. Мі-
ноуг очолює кілька 
благодійних фондів, 
зокрема і з боротьби 
з раком молочної 
залози, оскільки 
сама три роки бо-
ролася з цією хво-
робою і перемог-
ла. Кайлі є кава-
лером двох найви-
щих державних 
нагород: ордену 
Британської ім-
перії та фран-
цузького ордену 
Мистецтв і літе-
ратури за вне-
сок у збагачен-
ня французької 
культури. ■

Кайлі Міноуг.❙

РОКИ, РОКИ...

Бомба на ім’я Кайлі 
Австралійська поп-принцеса святкує 
півстолітній ювілей

■

24 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий короткочасний 
дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi +12...+14, удень +25...+27.

Миргород: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+12...+14, удень +25...+27.
Вiнниця: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+11...+13, удень +24...+26.
Одеса: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+14...+16, удень +23...+25.
22 травня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 18-22 градуси, у Днiпрi бiля 
Києва — 19.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +10...+12, удень +22...+24. Мор-
шин: уночi +10...+12, удень +22...+24.
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