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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,04 грн 

1 € = 27,94 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Воно працює?

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

В Україні офіційно запроваджено електронне 
декларування доходів чиновників, 
але без належної сертифікації

стор. 2 »

А все ж таки 
вона падає... 

Гривня різко втрачає 

вартість. Чекаємо 26 грн. за 

долар до кінця 2016 року і 28 

грн. — до кінця наступного?
стор. 6 »

Можновладці 

зіштовхують 

лобами 

бійців АТО 

і селян 
стор. 3 »

Поле розбрату Викорчовуємо 
росіянізми
Що таке «словник 

плющизмів» і чому ми 

продовжуємо засмічувати 

українську мову
стор. 12 »
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«Важливо, щоб система була запущена з сертифікатом безпеки, 
який гарантує кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення. 
Сертифікат технічної безпеки — головна умова. Це надважливий крок у 
боротьбі з корупцією в Україні!»

Петер Вагнер
керівник групи Єврокомісії 

з підтримки України

УКРАЇНА МОЛОДА

ДОВІДКА «УМ»

 Якщо ж ви не знаєте, як швидко скористатися послугою «Весілля за 24 
години», редакція покроково вам у цьому допоможе: 
 1. Молодята, які вирішили скористатися даною послугою, можуть звер-
нутися до організатора шлюбної церемонії. Інформація про цих організа-
торів розміщена на сайті Міністерства юстиції та на сайтах обласних управ-
лінь. Цими організаторами будуть місцеві ради або місцеві адміністрації. 
Тому заходите на сайт і обираєте. 
 2. Пара має чітко обрати час і місце проведення реєстрації шлюбу. Що й 
прописує у реєстраційній формі.
 3. Наступний крок полягає у тому, що молодята мають укласти відповід-
ний договір з організатором і відразу домовитися про місце, час і день 
реєстрації шлюбу.
 4. І найголовніший, четвертий, крок: зібратися духом і не забути прийти 
на своє весілля. 
 Трохи статистики: Мін’юст кожен рік реєструє близько 310 тисяч шлюбів
Від 11 до 40 відсотків молодят одружуються за прискореною процедурою 
(залежно від регіону).

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Сталося»: у понеділок, 15 
серпня, о 00 годині 00 хвилин в 
Україні офіційно запрацювала 
система електронного деклару-
вання. І це, незважаючи на від-
сутність... атестації від Держав-
ної служби спеціального зв’язку 
й захисту інформації, яка 13 сер-
пня передала Нацагентству із за-
побігання корупції (НАЗК) текст 
технічних зауважень до систе-
ми електронного декларування, 
фактично «забракувавши» її.
 Скандальне рішення НАЗК є 
фактично дозволом на прихову-
вання статків чиновників-висо-
копосадовців, чиє «рильце в пуш-
ку». Напередодні «введення» е-
декларування старший аналітик 
«Transparency International Ук-
раїна» Олександр Калітенко, за-

стерігав: «Якщо Наталія Корчак 
(голова НАЗК) запустить систе-
му без атестата відповідності — 
це означатиме, що ніхто не буде 
притягнутий до відповідальності 
й ніхто не сяде на два роки в тюр-
му, подавши декларацію у цю сис-
тему». Через відсутність атестата 
захисту інформації декларації де-
ржслужбовців не можна буде ви-
користовувати як доказ у суді. 
Відповідно, посадовців, що опуб-
лікують неправдиву інформацію 
про  свої статки, неможливо буде 
притягнути до відповідальності. 
За словами пана Калітенка, треба 
запустити систему винятково піс-
ля сертифікації, оскільки зако-
нодавство зобов’язує держслуж-
бовця подавати декларацію лише 
раз.
 Щоправда, «поспіх» чинов-
ників Нацагентства й не дивує, 

адже, нагадаємо, що початок пов-
ноцінної роботи НАЗК, включно 
із системою електронного декла-
рування, лишається ключовою 
перепоною для впровадження 
безвізового режиму для Украї-
ни. Навіть більше — є головною 
умовою (й вочевидь це те, що тур-
бує наші «верхи» найбільше) для 
отримання чергового траншу від 
МВФ.
 А реакція ЄС не забарилася — 
щойно там дізналися про «про-
кол» НАЗК, як одразу ж вранці 
15 серпня застерегли: запуск сис-
теми електронного декларування 
із сертифікатом технічної безпе-
ки є ключовою умовою. Зокрема, 
про це нагадав у «Твіттері» керів-
ник групи Єврокомісії з підтрим-
ки України Петер Вагнер.
 У представництві ЄС наголо-
сили: «Важливо, щоб система 
була запущена з сертифікатом 
безпеки, який гарантує кримі-
нальну відповідальність за не-
правдиві свідчення. Сертифі-
кат технічної безпеки — головна 
умова. Це надважливий крок у 
боротьбі з корупцією в Україні!»
 Тож чим завершиться ук-
раїнська «електронна» колізія 
— залишається лише здогадува-
тися. Шкода тільки, що репута-
цію нашої держави вкотре «під-
мочили»... ■

ФАЛЬШСТАРТ

Воно працює?
В Україні офіційно запроваджено електронне 
декларування доходів чиновників, але без 
належної сертифікації

■

ФОРМАЛЬНОСТІ

Шлюб за 85 копійок
Столиця приєдналася до проекту 
Міністерства юстиції «Весілля 
за 24 години»

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Із цього тижня до естафети 
«Весілля за 24 години» долу-
чився і Київ. Тепер, якщо ви 
закохалися з першого погля-
ду, то вам не доведеться довго 
обдумувати, подавати заяву 
і чекати кілька місяців, щоб 
одружитись. Ви берете пас-
порт, кохану і відразу може-
те бігти до РАЦСу. 
 Після вдалої пілотної спро-
би в Одесі, Сіверськодонець-
ку та Маріуполі ще в одно-
му місті пари зможуть швид-
ко узаконити свої стосунки. 
Під час відкриття київсько-
го документ-сервісу «Готово» 
міністр юстиції Павло Пет-
ренко, який був присутній на 
реєстрації перших трьох пар, 
заявив, що вже за кілька днів 
до міст-щасливчиків приєд-
нається і Львів. До кінця мі-
сяця швидку реєстрацію за-
пустять у Херсоні, де центр 
сприятиме створенню на-
лежних умов щодо реєстрації 
шлюбів для українських гро-
мадян, які проживають на 
тимчасово окупованій тери-
торії Криму.
  Міністр юстиції також 
пообіцяв, що процедура буде 
максимально швидкою. Сві-
доцтво про одруження видава-
тиметься одразу, а впродовж 
24 годин iз моменту реєстра-
ції дані буде внесено до від-
повідного реєстру. «В окре-
мих містах сервіс iз реєстрації 
працюватиме без перерв. За-
раз ми проводимо консульта-
ції з міськими головами і виз-
начаємося, де місцева влада 
зможе забезпечити цілодобо-
ву роботу», — зауважив Пав-
ло Петренко. Він також пові-
домив, що з наступного року 
Міністерство юстиції спільно 
з колегами з парламенту пла-
нує передати функції щодо 
реєстрації актів цивільно-
го стану саме до місцевих ор-
ганів влади. Задля цього вже 
восени до Верховної Ради буде 
внесено законопроект, який 
реформує систему реєстрації 
актів цивільного стану.
 Щодо ціни, то вартість 
оформлення шлюбу за добу 
коштуватиме по-різному. 
Дивлячись, чого ваша душа 

і наречена забажають. Най-
дешевші ціни — у прифрон-
товій зоні. Там за швидку 
реєстрацію доведеться за-
платити 150 гривень. Про-
те така ціна буде не повсюди. 
Якщо ж у вашому місті ще не 
запустили процедуру «Шлюб 
за 24 години», але вам необ-
хідно дуже швидко одружи-
тися, то сума становитиме 6 
тисяч гривень. Такі ж самі 
гроші мають заплатити пари 
в містах, де ця послуга вве-
дена як туристична. Київ та 
Одеса платитимуть менше, 
оскільки в цих містах про-
цедура вже впроваджена. 
«Тут (у столичному сервісно-
му центрі «Готово». — Ред.) 
використовуються тарифи 
виїзної церемонії. Це кошту-
ватиме від 900 до 1800 гри-
вень. Виїзна церемонія — це 
коли шлюб реєструють не у 
приміщенні РАЦСу», — за-
значив начальник головно-
го територіального управ-
ління юстиції у місті Києві 
Станіслав Куценко. Чому ж 
послуга досить таки недеше-
ва, у Міністерстві юстиції по-
яснюють тим, що проект за-
думувався як соціальний, 
і перш за все для регіонів, які 
є прифронтовими. «У Києві, 
Одесі та Львові це більше ту-
ристична послуга для тих, 
хто хоче швидко все зробити 
і максимально гарно, тому 
за це й беруть більші кош-
ти», — додав пан Куценко.
 Проте, якщо ви не планує-
те ніякої церемонії, фотогра-
фування, обміну каблучками 
і церемоніальних слів із по-
бажаннями, а просто готові 
прийти, розписатися і піти, 
то така подія коштуватиме... 
85 копійок. 
  «У кабінеті нашого спе-
ціаліста можна розписати-
ся за 85 копійок. Це прос-
то прийти, розписатися, от-
римати документ і піти. Але 
якщо ви хочете, щоб подія 
запам’яталася, то у сервісно-
му центрі «Готово»  можна 
собі замовити додаткові пос-
луги — це і фотографування 
і подарунки, і квіти, і виїз-
на церемонія, і тому подібні 
речі, які йдуть додатково», — 
зазначив Куценко. ■

Іван БОЙКО

 Упродовж минулих вихідних 
бойовики гатили по позиціях 
ЗСУ з важкого озброєння прак-
тично в усіх напрямках. За да-
ними штабу АТО, в середньому 
щодоби відбувається 50-60 об-
стрілів. Під прицільним вогнем 
опинялися позиції Української 
армії в Авдіївці, Мар’їнці, на 
Світлодарській дузі, під Маріу-
полем та в районі Попасної. 
 Водночас активізувалися во-
рожі снайпери і диверсанти. Так, 
минулої неділі вранці окупанти 
настільки знахабніли, що нама-
лися захопити опорний пункт 
сил АТО в районі Новоолександ-
рівки. 
 Диверсанти підійшли до 
«опорника» на відстань до сот-
ні метрів iз боку села Калино-
ве та відкрили вогонь iз велико-
каліберних кулеметів. «Бойо-
ве зіткнення тривало 20 хвилин. 
Зазнавши втрат, противник від-
ступив», — повідомляють у шта-
бі АТО. 
 За даними Головного управ-
ління розвідки Міноборони, бойо-
вики «ДНР» активно посилюють 
свої підрозділи на передовій. При 
цьому ворог не лише поповнює 
запаси пального і боєприпасів, а 
й удосконалює фортифікаційні 
споруди і підганяє танки.
 Так, на Слов’янському на-
прямку окупанти перемістили до 
селища Корсунь, що на південь 
від Горлівки, танковий взвод. 
Водночас до Макіївки бойовики 
так званої «ДНР» пригнали п’ять 
танків Т-72.
 За останні три доби в зоні АТО 
загинув один захисник України, 
ще десятеро поранено. 
  Голова Держприкордонслуж-
би Віктор Назаренко заявляє про 
випадки застосування росіянами 
проти українських прикордон-
ників забороненої лазерної зброї. 
Сталося це на КПВВ «Мар’їнка» 
на Донеччині, коли «зелені каш-
кети» вели спостереження в бі-
нокль і монокль. 
 «Трохи раніше щодо наших 
військовослужбовців росіяни ви-
користовували лазерну зброю. В 

результаті троє військовослужбов-
ців Держприкордонслужби отри-
мали опіки сітківки ока. Ми змог-
ли їм відновити лише бічний зір, 
прямого зору в них поки немає», 
— повідовляє пан Назаренко. 
 Загиблі й поранені є і в ла-
вах бойовиків. Ще двоє окупан-
тів опинилися за ґратами. Так, 
37-річний чеченець, який ус-

тиг повоювати як за «ЛНР», 
так і за «ДНР», сам здався в по-
лон українським прикордон-
никам на контрольному пункті 
«Майорськ» і вже почав свідчити 
про злочини російських окупан-
тів на Донбасі. Тоді як 20-річно-
го узбека, який воював проти Ук-
раїни в Широкиному, спіймали 
співробітники СБУ. ■

НА ФРОНТІ

Ворожі промені 
Російські окупанти стягують танки на передову 
і застосовують заборонену лазерну зброю 

■

ДО РЕЧІ

 На засіданні Ради безпеки Росії, що відбулося наприкінці минулого тижня, не йш-
лося про завдання по Україні потужних військових ударів у відповідь на кримський ін-
цидент. За даними російських ЗМІ, Росія не планує оголошувати війну Україні, але 
Кремль може спонукати бойовиків «ДНР» і «ЛНР» до наступу на позиції ЗСУ нібито у 
відповідь на вигадані «артилерійські обстріли з боку українських силовиків». 
 Активізація окупантів на Донбасі, включно з наступальними діями, може відбутися 
наприкінці серпня, під час святкування 25-річчя Незалежності України. 

■

Росіяни застосували лазерну зброю, коли прикордонники спостерігали 
за ними у бінокль.

❙
❙
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«Невидимий» 
тягач
Відразу дев’ятеро пасажирів 
мікроавтобуса загинули 
в жахливiй ДТП
Ірина КИРПА
Миколаївська  область

 Трагедія розігралася на ділянці автотраси Київ—Одеса, не-
подалік від селища Криве Озеро. Пасажирський мікроавтобус 
OPEL Vivaro протаранив вантажівку DAF-240 о другій годині ночі. 
Серед загиблих — двоє неповнолітніх: восьмирічна дівчинка та 
шістнадцятирічний хлопець. Усі — мешканці Львівської та Во-
линської областей, які в ту ніч їхали відпочивати на морські ку-
рорти Одеської області.
 Причиною страшної трагедії стало інше ДТП, яке відбулося на 
тій самій ділянці дороги трохи раніше. Як повідомили у прес-служ-
бі ГУ ГСЧС Миколаївської області, за кілька годин до трагедії саме 
цей сідельний тягач DAF-240 потрапив у ДТП, зіткнувшись з іншим 
сідельним тягачем. Майже добу тягач, пошкоджений в аварії, сто-
яв просто на  жвавій трасі, займаючи всю праву смугу руху. Друга 
трагедія за його участю трапилася пізно вночі, коли видимість була 
мінімальною, а співробітники дорожньої служби змушені були виї-
хати на оформлення іншого ДТП. 
 «Я проїжджав цю ділянку дороги о десятій годині вечора, 
— розповів водій Аcura Роман, який став мимовільним очевид-
цем трагедії. — Ця вантажна фура стояла просто на трасі без 
будь-яких розпізнавальних знаків та ліхтарів. Я дивом уникнув 
аварії, мене врятували потужні гальма та невисока швидкість 
руху мого «легковика».
 Питання про те, чому аварійний автомобіль своєчасно не від-
буксирували з місця події (хоча б на узбіччя), поки що залишається 
відкритим. Найімовірніше, тепер його порушать родичі загиблих 
людей у своїх судових позовах до винуватців трагедії. За слова-
ми начальника Кривоозерського відділу поліції Валерія Варика-
ші, поліцейські, начебто, не мали права евакуювати вантажівку.
 «Господар транспортного засобу був нами  неодноразово по-
переджений, — каже Валерій Варикаша. —  У відповідь ми чули: 
так, ми заберемо тягач, після того як вивантажимо весь товар».
 На даний час на місці трагедії тривають слідчі дії, а також збір 
речових доказів для проведення всіх необхідних експертиз. ■

РЕЙТИНГ

Де нам 
будуть раді
До яких країн українцям легше 
всього отримати візи
Валерія НАЛИВАЙКО

 Попри те, що сезон відпусток уже завершується, питання по-
дорожей за кордон, особливо у країни ЄС, і надалі залишаєть-
ся актуальним для українців. Для цього журнал «Фокус» склав 
рейтинг найбільш лояльних до українців посольств Шенгенської 
угоди. «Відкритість» країн оцінювали за основними параметра-
ми: частки видачі мультивіз та відмов. Тож у підсумку до топ-
країн, котрі охоче дають українцям «зелене світло», потрапили 
Словенія, Естонія та Латвiя. Частка вiдмов у видачi вiз у Латвiї 
склала всього 0,2%, Словенiї — 1,6% i 2,4% в Естонiї. «Рівень 
відмов при отриманні естонської візи залишається одним із най-
вищих серед східноєвропейських країн. Водночас щодо мульти-
віз для українців, то тут відсоток досить високий — 66%», — 
зазначили у виданні. А Словенія при такій мізерній кількості від-
мов і нечувано високому показнику видачі мультивіз — аж 94% 
— є ідеальною країною для отримання короткотермінової візи, 
— наголосили в рейтингу, — на відміну від Латвії, де мультиві-
зи дають неохоче — всього 49%. 
 У середині списку опинились Португалія, Словаччина, Литва, 
Данія, Швейцарія, Австрія тощо. Серед країн, не надто привітних 
до українських туристів, — Іспанія, хоч і рівень відмов і незнач-
ний (1,3%), частка мультивіз надзвичайно мала — 17%, Франція 
— майже 1% відмов, але відсоток мультивіз — усього 21%, Чехія 
— 2% відмов і 30% мультивіз. 
 Нелояльними ж до українців виявилися скандинави. Запи-
сатись у консульства скандинавських країн для подачі докумен-
тів практично неможливо через відсутність вільних місць. А час-
тка відмов у Норвегії, Фінляндії, Швеції, зазначено у рейтингу, в 
межах 4-5%. До речі, такий же показник зафіксовано і в німець-
кому консульстві.
 Окрім цього, при оцінюванні звертали увагу і на такі параметри, 
як кількість днів очікування для подачі документів через консульс-
тво і візовий центр, наявність необхідності викупу квитків і передо-
плати готелю. ■

■

■
Людмила НІКІТЕНКО

 Черговий скандал із 
землею на Черкащині. І 
черговий пікет біля офі-
су головного управління 
Держ геокадастру в Чер-
каській області. Цього 
разу з протестом приїхали 
жителі села Ташлик Смі-
лянського району.
 «У нашу сільраду 
надійшло 80 заяв від учас-
ників АТО з усієї області, 
які претендують на зем-
лі за межами села», — роз-
повідає «Україні молодій» 
голова ініціативної групи, 
депутат Ташлицької сільсь-
кої ради Леонід Шабратко. 
 Він каже: в селі переко-
нані, що йде підготовка до 
рейдерського захоплення 
земель запасу. І воїнів АТО 
хтось зумисне для цього ви-
користовує. І заяви у такій 
кількості, та ще й із дале-
ких Христинівського, Зо-
лотоніського, Тальнівсь-
кого, Уманського районів 
для цього організовані сві-
домо. Тому селяни й про-
тестують. 
 «Ми готові на квот-
них умовах надавати землі 
учасникам АТО. Нехай по 
8-10 заяв припаде на кож-
не село. Але не залишимо 
без уваги односельчан, які 
з різних причин не отрима-
ли землю для особистого 
господарства», — веде далі 
пан Леонід. Він припускає, 
що ті заїжджі АТОвці, які 
отримають спірне поле 
площею 170 га, централі-
зовано передадуть його за 
долари одному власнику. 
Тож 250 - 300 тисяч гри-
вень не надходитиме, як 

тепер, до сільського бюд-
жету. І це також турбує се-
лян.
 «Хіба це зростання ав-
торитету громади? Нам 
же кажуть, що ми повинні 
бути господарями на своїй 
землі?» — веде далі голова 
ініціативної групи. 
 «Ми не знаємо, чи в тих 
списках дійсно АТОвці, 
чи то прокурори «зашиф-
ровані», які посиділи під 
Лисичанськом одну добу», 
— вступає в розмову й Ми-
кола Діхтяр, інший жи-
тель Ташлика. І додає: не-
хай чиновники покажуть 
списки тих АТОвців, яким 
земельні наділи надали в 
сусідніх Самгородку, Ку-
цівці та Ротмистрівці. Чи є 
такі? Чи тільки у Ташлику 
вирішили поле забрати?
 За його словами, зем-
ля, на яку претендують за-
явники, була історичного 
призначення. Там є курган. 
Але поле вивели із цього 
призначення, поставивши 
селян перед фактом. Такою 
ж несподіванкою, уточнює, 
стало й те, що жителі села 
не можуть узяти землю у 
власне користування, бо, 
виявляється, її вже забра-
ли. Виходить, дивується 
чоловік, що депутати сіль-
ради нічого не вирішують, 
оскільки прийшло таке рі-
шення із Черкас. 
 «Можновладці зіштов-
хують лобами АТОвців і 
селян. Великі подумали 
й зробили, а маленькі роз-
хльобуйте!» — не прихо-
вує емоцій пан Микола.  
 «Цю землю повинні 
одержувати наші люди, які 
не мають паїв», — підтри-

мує пана Миколу його одно-
сельчанка Зінаїда Скорик.
 Від емоцій пікет «ки-
пить». І згодом до обурених 
селян виходить виконувач 
обов’язків начальника го-
ловного управління Держ-
геокадастру в Черкаській 
області Оксана Сіроштан. 
Вона заявляє, що розуміє 
їхнє незадоволення, але, 
наголошує, є закон і під-
став для відмови учасни-
кам АТО у наданні землі 
немає. До того ж, уточнює, 
не в одному Ташлику така 
кількість АТОвців одер-
жала землю. А загалом на 
Черкащині подано 5143 за-
яви від учасників АТО для 
виділення землі і вже вида-
но 3758 рішень про надання 
їм дозволів на розроблення 
проектів землеустрою.
 «Тож воїни АТО вже 
оформили землю за межа-
ми вашого населеного пун-
кту», — повідомляє таш-
личанам очільниця облас-
ного Держгеокадастру. І 
додає: сільська рада тіль-
ки тоді кинулася, що в них 
є «незабезпечені земля-
ми люди», коли стало ві-
домо, що туди хочуть зай-
ти АТОвці. Тож не на сесії 
треба було розглядати за-
яви селян, а відразу звер-
татися до обласного управ-
ління Держгеокадастру.
 Люди не вгамовують-
ся й обурено вигукують, 
мовляв, «то хтось приї-
де й одержить землю, а я 
живу в селі і мені не мож-
на?», «поле перейде до ін-
шого власника, якому на-

чхати на проблеми нашого 
села!».
 «Сільська рада знала, 
що договір оренди на цю 
землю не поновлено. І не 
зробила ніяких кроків на-
зустріч ні своїм людям, ні 
орендарю стосовно узако-
нення цієї землі», — пояс-
нює у відповідь пані Окса-
на. І те, уточнює, що селя-
ни залишилися без землі — 
проблема сільської ради, 
яка не роз’яснює, як мож-
на оформити цю землю. 
 «У мене складається вра-
ження, що через своїх людей 
у Верховній Раді лобіюєть-
ся прийняття законів, які 
обмежують у правах сіль-
ські громади. Для того щоб 
вирвати у власність ті зем-
лі, котрі можна віддати ко-
мусь за гроші, торгуючи ін-
тересами селян», — підсу-
мовує голова ініціативної 
групи ташлицьких селян 
Леонід Шабратко.
 Він називає все, що 
діється із землею в Ташли-
ку, зловживанням владою 
та корупцією і обіцяє, що 
селяни не будуть мовчки 
спостерігати, як дериба-
ниться державна земля. 
Тож, зазначає, «якщо наші 
слова не дійдуть до праців-
ників Держгеокадастру 
області, то акції протес-
ту продовжаться і під ад-
міністрацією Президента». 
А ще, наголошує, селяни 
будуть у судовому поряд-
ку добиватися вирішення 
скандального земельного 
питання на користь грома-
ди Ташлика. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 З 1 вересня 2016 року 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка відкриє свої двері 
для тисяч першокурсни-
ків. Частина з них народи-
лися і живуть у Львові, ще 
частина приїде на навчан-
ня з різних куточків Ук-
раїни. Тому ЛНУ  підготу-
вав мапу для новачків, на 
якій його приміщення не 
лише позначені, а й  роз-
поділені за призначенням. 
Як ідеться у повідомленні 
вишу, для кожного перші 
дні стануть найваж чими, 
адже все буде ще нове і не-
звідане. Тому, щоб якнай-
швидше адаптуватися до 
університетського життя, 
краще вивчити всі важ-
ливі маршрути, дізнати-
ся, де розташовані корпу-
си, бібліотеки чи просто 

можна смачно пообідати, 
абітурієнти можуть ско-
ристатися інтерактивною 
мапою, розміщеною на 
офіційному сайті універ-
ситету.
 «Робота над проектом 
тривала впродовж кіль-
кох місяців і розпочала-
ся з опитування студен-
тів. Власне, побажання 
студентів та абітурієнтів 
щодо інформаційного на-
повнення веб-портала ляг-
ли в основу ідеї створення 
такої карти», — повідом-
ляють в університеті. 
 На мапі позначено всі 
факультети, коледжі, 
гуртожитки та бібліоте-
ки університету. За допо-
могою спеціальної опції 
можна визначити своє міс-
це перебування і проклас-
ти найкращий маршрут до 
потрібного корпусу. Така 
опція стане у пригоді най-

перше тим першокурсни-
кам, які приїхали на нав-
чання з інших населених 
пунктів і поки ще добре 
не вивчили місто. «Я тіль-
ки вступив, а університет 
вже дбає про мене. Впев-
нений, що на таку карту 
чекало багато першокурс-
ників і не лише цьогоріч-
них. Я жодного разу не був 
у місті Лева, тому навіть 
дорога з вокзалу до гурто-
житку буде для мене при-
годою», — каже першо-
курсник Максим.
 Викладачі тішаться, 
що з новою картою у пер-
шокурсників більше не 
буде «відмазки», що не 
знайшли корпус чи загу-

бились по дорозі з гурто-
житків.
 Інтерактивна карта 
буде корисною і під час 
відпочинку, адже на ній 
позначені місця, де мож-
на цікаво провести віль-
ний час: університетський 
Центр культури та дозвіл-
ля, актова зала, ботаніч-
ні сади, спорткомплекси, 
спортзали, басейни, пар-
ки.
 Інтерактивна карта — 
це лише перший етап, уні-
верситет планує розмістити 
на веб-порталі 3D-тур по го-
ловному корпусу, котрий є 
пам’яткою архітектури і 
також приваблює чимало 
туристів. ■

ТУРБОТА

Альма «матір»
Для «першачків» Львівського 
університету створили 
інтерактивну мапу

■

Звіряйся, щоб не загубитися.❙

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ

Поле розбрату
Можновладці зіштовхують лобами 
бійців АТО і селян 

■

Акція протесту під стінами головного управління 
 Держгеокадастру в Черкаській області.
Фото автора.
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«ФСБ РФ не раз ловили на брехні з метою провокації».

Олексій Навальний
російський опозиціонер

УКРАЇНА МОЛОДА

Україна не знає, 
що робити з позиками
 Нездатність України освоїти надані їй 
кошти — глобальна проблема, з якою сти-
каються всі її основні кредитори. Про це за-
явила старший менеджер портфеля проек-
тів Світового банку (СБ) в Україні Клавдія 
Максименко. «На донорських зустрічах ми 
бачимо, що з цими ж проблемами стикають-
ся і Європейський банк реконструкції та роз-
витку, і Європейський інвестиційний банк», 
— сказала Максименко. «Досвід реаліза-
ції аналогічних проектів в інших країнах по-
казує, що їх можна реалізувати і в Україні, 
але практика, на жаль, переконує у зворот-
ному», — додала вона. За її словами, час-
тково ці проблеми пов’язані з тим, що ук-
раїнська бюрократична система дуже за-
регульована і замкнена в собі, все до най-
менших кроків описано в законодавстві, а 
будь-яке внесення в нього змін — тривалий 
і трудомісткий процес. «Гнучкість у прийнят-
ті рішень владою відсутня, а переговори, як 
правило, закінчуються переконанням народ-
них депутатів у тому, що необхідні зміни не 
вплинуть на їхні бізнес-інтереси», — зазна-
чила Максименко. «Іноді в мене складаєть-
ся таке сумне враження, що проекти Світо-
вого банку в Україні найбільше потрібні Сві-
товому банку. Але ж ми на них фактично не 
заробляємо, інвестиції в Україну не є джере-
лом наших доходів», — підкреслила вона.

«Бідні» депутати не гребуть 
матдопомогою
 Сімнадцять народних депутатів, які ми-
нулого року задекларували понад мільйон 
гривень доходу, отримали компенсацію за 
оренду житла або винаймання готельного 
номера у Києві за липень 2016 року. Перелік 
нардепів, які отримали компенсацію, опуб-
ліковано на сайті Верховної Ради. Зокрема, 
йдеться про нардепів Станіслава Березкі-
на, Андрія Вадатурського, Євгенія Гєллєра, 
Дмитра та Михайла Добкіних, Олександра 
Дубініна, Артема Ільюка,  Павла Кишка-
ря, Антона Кіссе, Аркадія Корнацького, Іва-
на Крулька, Олександра Ксенжука, Сергія 
Лабазюка, Федора Негоя, Олександра По-
номарьова, Олександра Урбанського, Ген-
надія Чекіту. Крім того, у списку одержува-
чів компенсації — екс-«регіонал», нардеп 
від «Опоблоку» Олександр Вілкул,  власник 
телеканала News One Євгеній Мураєв, Сер-
гій Каплін, Альона Кошелєва, лідер фракції 
«Народний фронт» Максим Бурбак та лідер 
фракції «Самопоміч» Олег Березюк, а також 
спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Зага-
лом компенсацію за житло в липні отримало 
168 народних депутатів.

ProZorro зекономила державі майже 
3 мільярди гривень
 Завдяки системі електронних закупі-
вель ProZorro вдалося заощадити 2,9 міль-
ярда гривень бюджетних коштів, крім того, 
до системи приєдналися вже майже 8 тисяч 
держзамовників. Про це заявив заступник 
міністра економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни Максим Нефьодов. «Зараз ми майже 
досягли 2,9 млрд. грн. економії, це, звичай-
но, нас дуже радує. Але ще більше нас радує 
те, що до системи приєдналися вже майже 8 
тис. замовників iз боку держави. Це фактич-
но понад 90% усіх закупівель, які є в держав-
них органах, і до системи приєдналися вже 
25 тис. постачальників», — сказав він. Екс-
перт додав: «Ми саме працюємо над тим, щоб 
збільшити цю цифру, тому що чим більшою 
буде конкуренція, тим більше буде заходити 
прозорого бізнесу, який створює робочі міс-
ця, платить податки, тим, звичайно, буде кра-
ще для всіх нас і для економіки в цілому». Як 
відомо, ProZorro стала обов’язковою до вико-
ристання по всій Україні. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Зазвичай Путіна порівнюють із Гіт-
лером, чим роблять першому невиправ-
даний комплімент. Із двох покидьків 
кремлівський виглядає значно дрібні-
шим. Гітлер принаймні чітко знав, чого 
він хоче — підкорити світ. Путін не за-
ходить так далеко навіть у найсміливі-
ших мріях. Інакше серйознішого удару 
по Україні було б завдано ще у 2014-му, 
коли наша армія перебувала в зародко-
вому стані.
 Якщо Путіна й можна з кимось і 
порівнювати, то тільки з Путіним. А 
російсько-українську війну — з росій-
сько-грузинською. Остання мала на 
меті демонстрацію сили, залякуван-
ня та тиск. І хоча говорилося про ще 
одну приховану ціль — усунути від 
влади Саакашвілі, цього, однак, не 
сталося. Російська армія просунулася 
було вглиб Грузії, але до спроб окупу-
вати Тбілісі не вдалася. Чому? Війсь-
ковою міццю Росія в рази переважува-
ла Грузію, про жодні санкції тоді ще не 
йшлося, та й економіка РФ не була в та-
кому жалюгідному стані, як зараз. 
 Ментально Росія не є переможцем 
і навіть не намагається ним бути. Зате 
роль постійного хворобливого подраз-
ника, занози в нозі підходить цій країні 
ідеально. 
 В Україні така заноза вже є — 
ОРДЛО. Будь-які намагання розшири-
ти обсяги цієї гангрени, приєднати (як 
твердять деякі аналітики) до окупова-
ної зони ще й Херсонську та Запорізь-
ку області, створять Путіну проблеми, 
які, зрештою, зламають йому хребет. А 
Путін ще дуже хоче жити, він не грати-
ме ва-банк, і в цьому його кардинальна 
відмінність від Гітлера. Але це все ліри-
ка, тож перейдемо до конкретики. 
 Припустимо, великий наступ розпо-
чався. Як далеко планує зайти Путін? 
Хтось говорить — до адміністративних 
меж Донецької та Луганської облас-
тей. Хтось пророкує Херсонську та За-
порізьку «народні республіки». Хтось 
бачить Путіна у Києві. А найбільш без-
надійні песимісти вже поховали під 
російським ярмом усю Україну — з Га-
личиною та Закарпаттям включно.
 Прогнози — річ невдячна, та якби 
щось подібне почалося, короткотри-
валим протистоянням на кшталт гру-
зинських подій справа не обмежилася 
б. І хоч народний депутат Надія Сав-
ченко радісно смакує свою персональ-
ну візію — про те, як Путін дійде до 
Дніпра — очевидно, що війна б стала 
ще кривавішою, ще масштабнішою, і 
просто й легко Київ Росії би ніхто не 
віддав. Ані Київ, ані Львів, ані Харків 
з Полтавою, ані Одесу з Черніговом. 
 Отож з боку Москви були б вит-
рачені колосальні кошти, посилила-
ся б циркуляція гробів між Бурятією 
та Україною і назад, але задля чого це 
все?... «НедоГітлер» з Кремля планує 
захопити й утримати якщо не всю Ук-
раїну, то бодай добрий її шмат? Нев-
же є ті (крім, звісно, нашої героїчної 
льотчиці і за сумісництвом Ванги), хто 
в це вірить? Як зазначив журналіст Ві-
талій Портников, Путін, можливо, й 
дуже хоче бути подібним до Гітлера, 
але з погляду можливостей — він да-
леко не Гітлер. 
 На жаль, у відкритому доступі не-
має точних цифр щодо сьогоднішньої 
російської армії. Цифрами володіють 
спеціальні джерела, а медійна «попса» 
на кшталт «Вікіпедії» лише проголо-

шує збройні сили РФ одними з найпо-
тужніших у світі. Наряду з, наприклад, 
китайськім військом. Але китайці бе-
руть чисельністю, а в чому потужність 
Росії?
 Так, сепаратисти з ОРДЛО уком-
плектовані непогано. У «воєнторги» 
«ДНР» та «ЛНР» регулярно завозять 
і «Буки», і «Гради». Але самопроголо-
шені республіки — невеличкі, як гемо-
рой у прямій кишці. Між тим ми гово-
римо про «велику» війну, про великий 
наступ. То чи не лусне ця сама кишка 
при спробі захопити всю Україну? Між 
іншим, довжина сухопутного кордону 
між Росією та Україною — 1974 км, 
це найбільша у Європі протяжність. А 
якщо вже наступати, то по всьому кор-
дону. 
 І ще один нюанс. Поняття «священ-
ної війни» ще ніхто не скасовував. І хоч 
ввели його хрестоносці, саме вони вжи-
вали його не за призначенням — може, 
тому й програли мусульманам усі свої 
«вилазки». Священною була Перша 
чеченська війна. Для чеченців, певна 
річ. Неймовірно, але факт: у лавах че-
ченців нараховували не більше 12 ти-
сяч бійців, тоді як російських найман-
ців (за різними даними) було від 200 до 
400 тисяч. Як би екзальтовано не зву-
чало це в нашому матеріальному світі, 
справа честі все ще має традицію пере-
магати. І  війна з Росією, чи то пак обо-
рона власних територій, якраз і є для 
українців справою честі. 
 А тепер знову до матеріального. 
Припустимо неймовірне: Путін почав 

свій великий наступ i навіть досягнув у 
цьому якогось проміжного успіху. Що 
чекає Росію далі? Скасування санкцій? 
Зміцнення рубля? Процвітання еконо-
міки? Чи, може, все це, тільки з точніс-
тю до навпаки? 
 Якою б ослабленою не була нині 
солідарна позиція Європи, як би не 
бездіяло НАТО, як би не відволікались 
на вибори Сполучені Штати, «велику» 
війну в Україні вони не проґавлять точ-
но. Бо собі ж дорожче. А це означати-
ме нові санкції, зокрема й відключення 
Росії від Swift’у, і як наслідок — крах 
її банківської системи. Відтак — бан-
крутство російських державних ком-
паній плюс, можливо, дефолт самої 
Росії. 
 Чи піде на це Путін? Якщо він ціл-
ком та повністю божевільний, то так. 
Але тут можливе втручання його най-
ближчого оточення, тієї латентної опо-
зиції, про існування котрої ми, мож-
ливо, навіть і не здогадуємося. І котра 
кинеться рятувати не Вову Путіна і не 
Російську Федерацію, а свої власні стат-
ки. Бо коли на кону — куш у мільйони 
доларів, тут не до сентиментів, і навіть 
президент може поплатитися життям 
за посягання на нього. 
 Тому, скоріше за все, Путін, як і 
раніше, просто дестабілізуватиме об-
становку в Україні. Плюс шантажува-
тиме новим витком війни Захід. Може, 
навіть виторгує собі якісь преференції. 
Це все, на що здатен цей псевдомакаб-
ричний персонаж. Що ж стосується «ве-
ликої» війни, то її не буде. Це блеф. ■

ПРОГНОЗИ І РЕАЛІЇ

Блеф
Чому не буде 
«великої» війни

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дехто з експертів та оглядачів усе ж вважає, що недавні провокації в Криму можуть бути вико-
ристані Путіним як casus belli. А якщо і не як привід для війни, то принаймні як привід для створення 
Україні нових проблем.
 Про це, зокрема, попереджає відомий російський політолог Андрій Піонтковський. Погрози на адре-
су Києва на кшталт «ми не залишимо загибель наших військовослужбовців без помсти» вже звучали, 
нагадує експерт. Піонтковський вважає, що провокації з боку РФ щодо України на зразок заяв про про-
рив ДРГ у Криму є тільки початком відповідної кампанії. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Обозре-
ватель».
 «Сюрпризи вже почалися. Вони триватимуть, як мінімум, весь місяць, до виборів у Росії (18 вересня 
2016 року в Росії призначені вибори до Державної Думи. — Авт.)», — заявив Піонтковський.
 На його думку, українцям слід бути готовими до «всіляких сюрпризів, мерзоти, провокацій», причо-
му найближчим часом. Але, вважає Піонтковський, очікувати початку великомасштабних військових дій 
від Кремля не слід.
 Нагадаємо, що розмови про «велику війну» почалися з того, що було оприлюднене нібито оператив-
не відео, зняте ФСБ при затриманні українських диверсантів у Криму. Пізніше це відео — за ознаками 
монтажу — було визнане фальшивкою. 

■

Путін, може, й радий бути подібним до Гітлера, але з погляду можливостей, 
він Гітлером не є. Тож розмови про «велику війну» — лише залякування.

❙
❙
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 13 серпня Фідель Кастро 
відзначив своє 90-річчя. Пов-
станець, державний діяч та 
улюбленець жінок уже давно 
не виступає на людях. Попри 
це, кубинці все одно відзнача-
ють ювілей свого великого лі-
дера. Сьогодні ознаки святку-
вання ювілею вождя револю-
ції в Гавані майже непомітні, 
повідомляє «Німецька хви-
ля». Лише на стінах деяких 
будинків можна побачити 
свіжонамальовані фарбами 
привітання, де-не-де натрап-
ляєш на плакат або у вітрині 
державного магазину на при-
вітальний банер. У цілому ж у 
повсякденному житті кубин-
ців присутності Фіделя май-
же не відчуваєш.
 Але ж усе було по-ін-
шому, здається, не так дав-
но. Фідель ступив на вели-
ку політичну сцену в 1953 
році після штурму казарм 
Монкада в Сантьяго-де-Куба 
та відомої промови «Історія 
мене виправдає», а тріумфу-
вав на ній — після революції 
на Кубі 1959 року. І тільки 
ввечері 31 липня 2006 року 
кубинцям довелося пережи-
ти немислиме: у прайм-тайм 
особистий секретар Фіделя 
Кастро — Карлос Валенсіага 
оголосив тимчасовий відхід 
команданте від влади. Погір-
шення стану його здоров’я, 
що тоді трималося в секреті 
як державна таємниця, зму-
сило Фіделя після 47 років 
перебування на вершині вла-
ди передати всі важливі по-
сади своєму молодшому на 
п’ять років брату Раулеві.
 Під керівництвом Рау-
ля Кастро, якого вважають 
більш прагматичним за бра-
та, Куба змінилася. Тепер 
дозволено продаж автомо-
білів та нерухомості. Обме-
ження на виїзд кубинців ска-
сували, а доступ населення 
до інтернету розширюється. 
Крім того, Рауль відкрив еко-
номіку для притоку інозем-
них інвестицій, скоротив де-
ржавний сектор та дозволив 
більше приватної ініціативи. 
Відтоді сотні тисяч кубинців 
стали самостійно заробляти 
собі на життя. Утім найбіль-
шим політичним досягнен-
ням Рауля стало зближення з 
колись найзапеклішим воро-

гом — Сполученими Штата-
ми.
 Фідель же до нової ери 
відносин між Вашингтоном 
та Гаваною ставиться радше 
скептично. Після історично-
го візиту американського пре-
зидента Барака Обами в берез-
ні цього року він застеріг у ав-
торській колонці в партійно-
му виданні «Гранма»: «Нам 
не потрібні подарунки від 
імперії». У такий спосіб Фі-
дель хотів нагадати про де-
сятиліття санкцій, терактів 
та загиблих унаслідок агресії 
США щодо Куби. Крім того, 
за словами колишнього керів-
ника кубинської контррозвід-
ки, спецслужби США та гру-
пи кубинців-емігрантів скої-
ли 638 спроб замахів на само-
го Фіделя.
 Останніми роками нерід-
ко з’являлася інформація про 
смерть Фіделя Кастро. «Про 
мою смерть поширювалось 
так багато вигадок, що коли 
я дійсно помру, цьому ніхто 
не повірить», — пожартував 
колись Фідель. Утім здаєть-
ся, що серйозне захворюван-
ня, яке власне й змусило його 
залишити владу, він зміг по-
долати.
 Однак ця перемога кош-
тувала йому втрати своєї ко-
лишньої повсюдності. Пуб-
лічних виступів Ель Коман-
данте практично не має. Іноді 
він приймає іноземних гос-
тей, як-то Папу Римсько-
го Франциска або президен-
та Франції Франсуа Олланда 
в рамках приватної зустрічі. 
На поширених державними 
кубинськими ЗМІ зображен-
нях лідера видно посивілого, 
помітно змарнілого, худорля-
вого чоловіка зі слабким голо-
сом. Він ще зберіг свою сла-
ветну «революційну» бороду, 
але в останні роки з’являється 
на людях та фото одягненим у 
«капіталістичний» спортив-
ний костюм від «Адідас».
 Але країна таки готува-
лася до того, щоб відзначи-
ти 90-й день народження Фі-

деля. Кубинське телебачен-
ня показало зроблені під час 
його правління інтерв’ю. 
Крім того, глядачам пропону-
валися різноманітні спеціаль-
ні програми, присвячені цій 
темі. У регіон Біран, де 1926 
року народився Кастро, з на-
годи святкових заходів при-
були сотні відвідувачів. Тут 
на честь політика висадили 
дерева.
 У суботу скрізь по країні, 
від імпровізованих сцен під 
відкритим небом до найбіль-
шої на Кубі зали Великого те-
атру в Гавані, лунали парти-
занські пісні, опери, симфонії 
та поеми, присвячені творцю 
першої соціалістичної країни 
у західній півкулі. Національ-
ний симфонічний оркестр 
Куби виконав спеціально на-
писану до цієї нагоди компо-
зицію під назвою «Думки і 
поеми для Фіделя». Хор кла-
сичної пісні, як кожного 13-го 
дня місяця, ставить вистави, 
присвячені вождю країни. 
 З усієї країни люди над-

силали ювіляру торти та по-
дарунки. Народні митці при-
везли до Гавани найрізно-
манітнішi твори ручних ре-
месел, розквітом яких на 
Кубі завдячують Ель Коман-
данте. Хосе Кастелар, най-
відоміший у світі майстер 
скручування сигар, приготу-
вав iз нагоди ювілею свій ше-
девр — найдовшу у світі сига-
ру завдовжки 90 метрів — за 
кількістю літ ювіляра. «Наш 
вождь кинув палити багато 
років тому, але це дар нашо-
го серця для нього», — сказав 
майстер.
 Із нагоди дня народження 
Фідель Кастро вперше з квіт-
ня цього року з’явився на лю-
дях у концертній залі імені 
Карла Маркса в Гавані, де на 
його честь відбулася урочис-
та вистава. Його супроводжу-
вали брат Рауль та президент 
Венесуели Ніколас Мадуро. 
Фідель цього разу був одягне-
ний не в «адідаси», а у вишу-
каний білий костюм. 
 Чи виправдала історія Кас-
тро, чи ні, зрозуміло одне — на 
сьогодні Фідель закарбувався 
у світовій колективній пам’яті 
як молодий бородань, одягне-
ний в оливково-зелену уніфор-
му, який очолив збройне пов-
стання, а згодом упродовж де-
сятиліть чинив опір амери-
канському капіталізму. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 «Радикальні ісламісти здійс-
нюють спроби вербування нових 
прибічників серед мусульмансь-
ких біженців, які перебувають у 
Німеччині, — сказав у неділю ін-
формагенції dpa глава Управлін-
ня захисту Конституції Ганс-Ге-
орг Маассен. — Нам відомо про 
340 таких випадків, але це лише 
випадки, про які нам вдалося 
дізнатися». Маассен визнав, що 
німецькі служби занепокоєні 
пропагандистськими діями, які 
організовано в таборах для бі-
женців салафітами та представ-
никами інших течій радикаль-
ного ісламу. Спецслужби зверта-
ють увагу адміністраторів цент-
рів перебування бiженців на цю 
проблему. 
 Маассен наголосив, що серед 
мігрантів є дуже багато молодих 

чоловіків-сунітів, які походять 
iз консервативних мусульмансь-
ких середовищ. Шукаючи наго-
ду помолитися, мусульмани час-
то потрапляють до мечетей, де 
домінують салафіти. «Там відбу-
вається радикалізація. І це дуже 
небезпечно», — зазначив Маас-
сен. Побічним наслідком ради-
калізації є пошесть сексуальних 
нападів на жінок, адже ісламісти 
вважають європейок «блудниця-
ми».
 Проблемою радикалізації міг-
рантів зайнявся Європол, який 
уже створив спецгрупу з приблиз-
но 50 спеціально підготовлених 
офіцерів. Група має виявляти ра-
дикалів ще на підступах до Євро-
пи. Жінка-офіцер, глава цієї гру-
пи, має прибути до Афін 20 сер-
пня, повідомляє грецька газета 
«Катімеріні». Експерти Європолу 
співпрацюватимуть iз грецькою 

поліцією та антитерористичними 
підрозділами. Вони вишукувати-
муть серед біженців осіб, які мо-
жуть мати зв’язки з терористич-
ною організацією «Ісламська де-
ржава», контролюватимуть пере-
дусім табори в континентальній 
частині Греції, де на цей час пере-
бувають приблизно 47 тисяч міг-
рантів. Це головним чином сирій-
ці, афганці та іракці. 
 Кілька джихадистів, від-
повідальних за замахи в Парижі 
в листопаді минулого року, про-
никли до Європи через грецький 
острів Лерос у складі груп бі-
женців. До цього часу контроль 
підозрілих осіб відбувався голов-
ним чином на островах Лесбос, 
Хіос, Самос, Лерос і Кос, де обла-
штовані пункти реєстрації міг-
рантів. Тепер Європол звернув 
увагу і на континентальну час-
тину Греції. 

 Значну частину радикалів 
спецслужби вже проґавили. Фе-
деральне кримінальне управлін-
ня ФРН повідомило наприкінці 
липня, що вже завело картотеки 
на 410 мігрантів, яких підозрю-
ють у тероризмі чи зв’язках iз ра-
дикальними угрупованнями. Ще 
в середині травня таких підозрю-
ваних нараховувалося 369. У 60 
випадках влада вже проводить 
слідство. І тут зростання, бо все-
редині травня слідство вели сто-
совно 40 осіб. 
 Федеральне кримінальне 

управління також повідомляє, 
що зростає кількість ісламсь-
ких екстремістів, які виїздять 
iз Німеччини до Сирії з метою 
воювати там на боці «Ісламсь-
кої держави». За даними служ-
би, на цей час у Сирії перебува-
ють 840 бойо в и ків iз Німеччи-
ни, а в травні їх було 800. Десь 
третина з тих, хто пройшов нав-
чання в тренувальних таборах 
терористів і брав безпосередню 
участь у боях, уже повернулася 
до Німеччини. Також часто ра-
зом iз мігрантами. ■

Байден відвідає Туреччину
 24 серпня віце-президент США Джо Байден пер-
шим iз західних лідерів відвідає Туреччину після спро-
би невдалого заколоту місяць тому. Цю подію анонсував 
прем’єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим. Він повідомив 
журналістам, що ставлення Вашингтона до справи екс-
традиції Фетхуллаха Ґюлена «виправилося». Влада в Ан-
карі звинувачує цього опозиційного проповідника в ор-
ганізації невдалої спроби державного перевороту. Туреч-
чина вимагає від Сполучених Штатів, де мешкає Ґюлен, 
його видачі. Також прем’єр повідомив, що після спроби 
перевороту було звільнено або призупинено повноважен-
ня 81 тис. 494 осіб, у тому числі суддів, військових та де-
ржавних чиновників.

Знову в хід пішов ніж
 Семеро людей отримали тяжкі поранення внаслідок 
нападу в суботу на пасажирів потяга у швейцарському 
кантоні Санкт-Ґаллен. 27-річний громадянин Швейцарії 
був озброєний ножем і легкозаймистою речовиною, яку 
він розлив у вагоні. Сталася пожежа, постраждалих — 
шпиталізували з опіками та порізами. Інцидент стався, 
коли потяг під’їжджав до станції Салез. Серед постражда-
лих шестирічна дитина, двоє підлітків, 50-річний чоловік 
і дві жінки, одна з яких віком 34 роки, померла в лікарні. 
Нападник також отримав поранення і в неділю помер від 
них у лікарні. Поліція розглядає цей випадок не як теракт, 
а як побутовий напад неврівноваженої особи.

Помилка молодості
 Наймолодший міністр у шведському уряді Аїда Хад-
жиалич, оголосила, що йде у відставку після того, як 
поліція зупинила її на дорозі з Копенгагена з підвищеним 
рівнем алкоголю у крові. 29-річна Хаджиалич, яка очо-
лювала відомство вищої освіти, була не лише наймолод-
шим міністром в історії Швеції, а й першою мусульман-
кою у складі уряду. Вона походить із Боснії і Герцеговини 
і перебралася з батьками до Швеції у віці п’яти років. Не-
відомо, що спонукало її зупинитися на мосту, який з’єднує 
Данію зі Швецією, і випити два келихи вина. Але резуль-
тат такий, що поліція виявила у неї 0,2 грама алкоголю на 
літр крові. Тепер їй загрожує судовий процес та ув’язнення 
терміном до шести місяців. Необачна Аїда назвала цей ін-
цидент «найбільшою помилкою свого життя». 

Президент Киргизстану знає рецепт від 
тероризму
 Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час 
прес-конференції виголосив, що носіння традиційних 
мусульманських строїв заохочує жінок до радикалізації. 
«Наші жінки вiд початку 50-х років носили міні-спіднич-
ки і ніколи не думали про те, щоб одягти пояс шахідки», 
— сказав киргизький президент. Він зауважив, що носін-
ня таких елементiв одягу, як паранджа чи бурка, не лише 
суперечить сучасній культурі Киргизстану, а й може бути 
небезпечним. Далі Атамбаєв став ще відвертішим і роз-
повів: «Одяг інколи може змінити спосіб мислення. Коли 
ми розшукували втікачів iз в’язниці, наш колишній міністр 
внутрішніх справ прийшов до мене і сказав, що поліція 
прослуховувала телефонні розмови дружин і коханок чо-
ловіків-утікачів, і всі вони носили на головах якісь торби 
(!) і хотіли організовувати бомбові замахи». На такі од-
кровення президент був змушений піти у зв’язку з тим, 
що уряд підтвердив участь у лавах бойовиків «Ісламсь-
кої держави» приблизно 350 громадян Киргизстану. 80% 
мешканців Киргизстану є мусульманами. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

КОГО ПРИГРІЛИ?

Непрохані запрошені
Дедалi більше проблем iз прибулими до Європи мігрантами

■

Радикальні біженці.❙

ПОСТАТІ

І дідько його не візьме
Куба відсвяткувала 90-й день народження Фіделя Кастро

■

... А таким Фіделя зробили  
хвороба і вік.

❙
❙

Таким Команданте пам’ятають 
кубинці — веселим, рішучим,  
молодим.

❙
❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Із наближенням осені курс української 
національної валюти, як і передбачало-
ся раніше, знову взяв курс у напрямку 
обвалу. Вчора вранці Національний банк 
України встановив офіційний курс на 
рівні 25,04 гривні за один американсь-
кий долар. Таким чином у порівнянні з 
п’ятницею гривня обвалилася одразу на 
19 копійок. 

Нацбанк: гривня падає, винен Путін! 
 Цей показник є антирекордом грив-
ні за більш ніж три місяці. Євро подо-
рожчало на 23 копійки. В кінці минуло-
го тижня, нагадаємо, гривня упала на 13 
копійок. 
 Черговий «психологічний поріг», 
цього разу на рівні 25 гривень, для грив-
ні, звичайно, не межа. Адже найбіль-
шого дна наша валюта досягла 26 люто-
го минулого року, коли Національний 
банк зафіксував офіційний курс 30,01 
гривнi, а євро — цілих 34,04 гривні. 
 Національний банк наразі не бачить 
особливої трагедії у такому розвитку 
подій — і не поспішає виходити на між-
банківський ринок із валютними інтер-
венціями. Попри те, що аналітики фік-
сують значне перевищення попиту ва-
люти над її пропозицією. 
 Сам регулятор учора пояснив причи-
ну свого олімпійського спокою. Як свід-
чить повідомлення НБУ на його офіцій-
ній сторінці у «Фейсбуці», збільшення 
волатильності обмінного курсу на ва-
лютному ринку має ситуативний харак-
тер на тлі зовнішньополітичної ситуації. 
Тобто, з об’єктивних міркувань стабіль-
ності, гривні нині не загрожує нічого. 
Як зазначають експерти Нацбанку, си-
туація на внутрішніх та зовнішніх рин-
ках залишається сприятливою завдяки 
стрімкому падінню темпів інфляції, ви-
сокому урожаю зернових та позитивній 
кон’юнктурі на світових ринках сталі та 
залізної руди. Крім того, зниження цін 
на нафту та покращення енергоефектив-
ності економіки призвело до скорочення 
імпорту.
 Таким чином, як вважають підлеглі 
Валерії Гонтаревої, де-факто курсу грив-
ні у нашій державі не загрожує нічого. 
Власне кажучи, навіть, якщо би фунда-
ментальні причини таки загрожували 
стабільності курсу, то НБУ все одно не 
намагався би тримати курс за будь-яку 
ціну. Це називається режимом гнучко-
го курсоутворення. 
 «Водночас НБУ згладжує надмір-
ні коливання курсу, які відбуваються 
внаслідок ситуативних чинників. Для 
згладжування коливань курсу, як у бік 
знецінення, так і в бік зміцнення, НБУ 
проводить валютні інтервенції», — пові-
домляє прес-служба. Ситуативних чин-
ників проти стабільності гривні, як вва-
жають у головному банку країни, не іс-
нує, а отже, Національний банк м’яко 
натякнув, що він тут «не при ділах». 
 Також Нацбанк пояснив, як блиску-
че він уміє захищати курс гривні, коли 
на ринку все спокійно. «Так, з другої по-

ловини березня до липня цього року на 
міжбанку спостерігалося перевищення 
пропозиції валюти над попитом на неї. 
З початку року під час інтервенцій та ва-
лютних аукціонів чиста купівля валюти 
Нацбанком становила майже 1,5 млрд. 
доларів, а рівень золотовалютних резер-
вів збільшився до 14 млрд. доларів», — 
стверджують у НБУ. Надалі ж наш цент-
робанк нагадав громадянам, що він таки 
ситуацію знає, вивчає її і навіть, можна 
сказати, моніторить. 
 «Звертаємо увагу, що Національ-
ний банк уважно стежить за ситуацією 
на ринку та в разі необхідності має всі 
можливості не допустити надмірних 
коливань обмінного курсу», — прозо-
ро натякнули в НБУ, що падіння курсу 
на якихось 32 копійки за кілька днів — 
ще не привід для керівництва Нацбанку 
вставати з дивана. 

Фактори за і проти девальвації 
 Одразу згадалися минулорічні події, 
коли гривня так само мала залишатися 
мегастабільною, але різко впала на по-
чатку вересня. І пояснення голови НБУ 
Валерії Гонтаревої з цього приводу: що, 
мовляв, збіглося багато вихідних, і у 
нас, і за кордоном, і хтось це не враху-
вав, платежі не пішли, і ось вам така ха-
лепа, трохи впала валюта... Сьогодніш-
ня версія — загроза іноземного вторг-
нення. 
 Експерти ж зазначають, що осіннє 
здешевлення курсу валюти для України 
є явищем традиційним. Пояснюється це 
як зростанням бізнес-активності, необ-
хідністю купувати енергоресурси перед 
опалювальним сезоном, а також довгим 
очікуванням виділення чергового тран-
шу Міжнародного валютного фонду. 
 Об’єктивно, для курсу національної 
валюти нині і справді є значно менше за-
гроз, ніж у попередні роки. Нафта знач-
но дешевша, ніж була раніше, структур-

ні зміни в економіці вже не мають тако-
го впливу на курс, як було раніше. 
 «Зараз, у літній період, головну час-
тину валютної пропозиції на міжбан-
ківському ринку створюють експортери-
металовиробники. Теплий період року 
для таких компаній є найвищим бізнес-
сезоном. Ситуація, яка складається на 
внутрішніх ринках, демонструє, що по-
пит і пропозиція перебувають у балансі, 
— каже представник банку «Кредит 
Дніпро» Олег Курінний. — У вересні си-
туація може трохи змінитися: Україна 
активізується із закупівлею енергоре-
сурсів до опалювального сезону. Із цієї 
причини попит на валюту зросте, але 
пропозиція залишиться на нинішньому 
рівні». Перші реальні надходження від 
агросектору, за його словами, ми поба-
чимо не раніше другої половини осені, а 
левова їх частка надійде до країни взим-
ку. Тож, на думку експерта, на початку 
осені гривня може «просісти», проте не 
критично. 
 Серед факторів, які можуть вплину-
ти на курсову стабільність — транш-фан-
том від МВФ, що може відкрити дорогу 
для інших грантів, кредитів та інвести-
цій до України. І може зіграти з нами 
злий жарт, якщо гроші виділені не бу-
дуть. «Якщо Україна не зможе домови-
тися про надання пакета з фінансуван-
ня газу в розмірі 1-1,5 млрд. доларів, то 
тиск на попит валюти з боку «Нафтога-
зу України» може стати відчутним уже 
наступного місяця», — стверджує аналі-
тик UniCredit Bank Андрій Приходько, 
зазначаючи про необхідність виплатити 
нашим кредиторам 490 млн. доларів ку-
понного доходу вже у вересні 2016-го. 
 Ще один фактор ризику — падіння 
експорту на тлі зростання імпорту спо-
живчих та інвестиційних товарів. За 
даними статистики, експорт за п’ять мі-
сяців нинішнього року впав на 11,5%. 
МВФ, на думку Андрія Приходька, 

може взяти паузу з виділенням траншу 
до моменту ухвалення Держбюджету 
2017 року, який у нас традиційно буває 
під Новий рік. А отже, ризик не побачи-
ти вашингтонських коштів залишаєть-
ся напрочуд високим. 

НБУ — диверсант?
 Експерт Олександр Жолудь бачить 
причиною падіння курсу суто техніч-
ні причини — виплати внутрішнього 
держ боргу. «Під час подібних виплат 
коливання відбувалися завжди. Але 
потім курс відновлювався», — стверд-
жує він. Аналітик Андрій Новак бачить 
у процесі й вину Національного банку. 
«Всі три фактори, які формують у нас 
стабільний курс національної валюти, 
дотримані, й економічні підстави для 
девальвації гривні відсутні: у нас зба-
лансований зовнішньоторговельний 
баланс, платіжний баланс — позитив-
ний, до того ж Україна отримала рест-
руктуризацію зовнішнього боргу й він 
більше не тисне на курс гривні, — вва-
жає економіст. — Понад це, нині існу-
ють всі підстави для укріплення гривні. 
Чому ж цього не відбувається?! Тому що 
Національний банк штучно створює де-
вальвацію». 
 Андрій Новак таким чином підтри-
мує тих експертів, які стверджують, що 
коли гривня в Україні падає, то це ко-
мусь потрібно. А точніше, версію, що 
хтось спеціально опускає нашу нацва-
люту. Вигоду від цього процесу, як по-
яснюють аналітики, можуть мати екс-
портери, що отримають за свою продук-
цію більше гривень, а також Кабмін, 
якому буде легше латати бюджетний 
дефіцит. 
 Тим часом міжнародні експерти да-
ють нашій національній валюті не над-
то втішні прогнози. За висновками рей-
тингової агенції «Фітч», найближчим 
часом і на більш віддалену перспективу 
гривня поступово, але невпинно втра-
чатиме свою вартість. До кінця ниніш-
нього року «вічнозелений», за їх про-
гнозами, коштуватиме 26 гривень. На 
їхню думку, нічого екстраординарного 
в цьому, втім, немає: курс повертається 
до середньо зваженого показника першо-
го півріччя, який становив 25,47 гривнi 
за долар. А літнє підвищення курсу було 
доволі тимчасовим явищем. Наступного 
року, на думку «Фітч», долар коштува-
тиме 28 гривень. 
 Вітчизняний міністр фінансів Олек-
сандр Данилюк планує закладати в 
бюджет наступного року показник кур-
су 27,2 гривні за долар. На цей рік, на-
гадаємо, у бюджет заклали середньо-
зважений курс 24,1 гривні і 24,4 грн. 
— на кінець року. А тому, вважаючи, 
що головне фінансове відомство завжди 
злегка прикрашає ситуацію, де-факто 
Мінфін може дотримуватися точки зору 
експертів із «Фітча». 
 Ну а курс 26 гривень до кінця ниніш-
нього року, мабуть, є найоптимістичні-
шим з усіх, що їх надали експерти. «До 
кінця року ми очікуємо незначну де-
вальвацію — до 26 гривень за долар, — 
каже Олександр Жолудь. — Причина 
— сезонні явища: треба більше грошей 
для закупівлі газу, знижується виручка 
експортерів». На думку інвесткомпанії 
ICU, «бакс» коштуватиме в нашій країні 
вже до Нового року щонайменше 28 гри-
вень. Причому всі експерти наголошу-
ють: їх висновки зроблені з урахуван-
ням політичної стабільності у державі 
та перемир’я на сході. Якщо ж ці умови 
будуть порушені, то спрогнозувати вар-
тість гривні не береться ніхто. ■

Америка вірить у нас! 
 Міністерство сільського господарства США, чиї 
прогнози щодо врожаю у різних державах світу вва-
жають одними з найточніших, поліпшило свої очі-
кування від валового збору зернових в Україні. Так, 
фахівці відомства у серпні збільшили прогноз ви-
робництва пшениці в 2016-2017 маркетинговому році 
на 2 млн. тонн у порівнянні з липневим прогнозом — 
до 27 млн. тонн. Експорт цієї культури очікується на 
рівні 14,5 млн. тонн проти 12,5 млн. тонн у липнево-
му прогнозі.
 Прогноз виробництва кукурудзи для України не 
змінився і становить 26 млн. тонн. Водночас підвище-

ний прогнозний обсяг виробництва фуражного зерна 
— до 37,05 млн. тонн із 36,23 млн. тонн, а експорту 
— до 21,73 млн. тонн із 21,33 млн. тонн. 
 За прогнозами Мінагропроду України, валовий збір 
зернових і зернобобових у нашій країні цьогоріч стано-
витиме до 61 млн. тонн. Торік без урахування тимчасово 
окупованого Росією Криму та зони АТО ми зібрали 60,1 
млн. тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше 
рекордного показника 2014 року — 63,8 млн. тонн.
 Натомість у 2015-2016 маркетинговому році (чер-
вень 2015 — липень 2016) Україна експортувала ре-
кордний обсяг зерна — 39,4 млн. тонн, перевершив-
ши рекорд 2014-2015 року в розмірі 34,8 млн. тонн.

Польща проти «Газпрому»
 Польщі вдалося, як стверджують російські ЗМІ, 
заблокувати створення СП «Газпрому» з європейсь-
кими компаніями для будівництва трансбалтійського 
газопроводу Nord Stream 2. Йдеться про англо-гол-
ландську компанію Shell, австрійську OMV, фран-
цузьку Engie і німецькі Uniper і Wintershall. 
 Польща, як відомо, виступила категорично про-
ти цього проекту. А днями стало відомо, що партне-
ри «Газпрому» не були готові продовжувати супере-
чку з Варшавою, оскільки це створювало ризики для 
їх бізнесу в Польщі. 
 Клопотання у польській антимонопольний ре-

гулятор UOKiK було подано ще торік, але він двічі 
відкладав винесення рішення, хоча Німеччина, на-
приклад, схвалила проект майже відразу. Нарешті, 
наприкінці липня UOKiK заявив, що створення СП 
може призвести до обмеження конкуренції. Спочат-
ку компанії-партнери подали апеляцію, але днями, 
зрозумівши, що в польського відомства — напрочуд 
тверда позиція, відкликали її. Як вважають російські 
ЗМІ, «Газпрому» доведеться будувати трубу лише за 
лобістської підтримки партнерів і без прямої участі 
великого європейського бізнесу, що робить Nord 
Stream 2 більш уразливим для атак політичних опо-
нентів.  ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

НАШІ ГРОШІ

А все ж таки вона падає... 
Гривня різко втрачає вартість. Чекаємо 26 грн. за долар до кінця 2016 року і 28 грн. 
— до кінця наступного? 

■

Новий курс національної валюти українці зустрічають з музикою.❙
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Колись Микола Гоголь зачарова-
но написав: «Чудовий Дніпро у 
тиху погоду, коли вільно і плав-
но мчить крізь ліси й гори повні 
води свої». На жаль, не той тепер 
Дніпро. Цього року біля Черкас 
він зелений і смердючий у будь-
яку погоду. Місцеві експерти в 
один голос стверджують, що 
нині Дніпро переживає найкри-
тичніший період. І називають це 
екологічною катастрофою дер-
жавного масштабу.

«Уздовж усієї берегової лінії 
біля Сагунівки лежать мертві 
раки і риба»
 У Черкасах ще не забуті ті 
часи, коли місто вважали ку-
рортним і відпочивати до Дніпра 
охоче приїздили туристи навіть 
із далеких країв. Нині береги 
річки змінилися до невпізнан-
ності. Навіть центральний пляж 
обласного центру нагадує занед-
баний сільський берег. Тут купи 
нанесеного вітром жабуриння і 
водоростей, а плесо вщерть за-
стелене зеленим цвітінням. У 
воді плаває дохла риба, і все це 
смердить так, що хоч протигаз 
одягай. Купатися у такій річці 
нині мало хто ризикує.
 У соціальних мережах небай-
дужі черкащани викладають шо-
куючі фото нинішніх дніпровсь-
ких берегів не лише у Черка-
сах, а й за 50 кілометрів униз за 
течією. Активісти з болем заяв-
ляють, що ніколи за останні 50 
років не «бачили на пляжах та-
кої гидоти», свідчать про те, що у 
багатьох місцях на відстані кіль-
кох метрів від берега немає води 
взагалі, там бруд і болото. 
 «Синьо-зелено-білою піною 
5-6 метрів завширшки вкрито 
декілька прибережних кіломет-
рів. І сморід на узбережжі має 
якийсь суто хімічний нудотний 
запах. Сказати, що я шокований 
— це нічого не сказати», — пише 
на своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
черкащанин Олександр Гумен-
ний, який вибрався з малим си-
ном відпочивати на березі Дніпра 
в  районі приміського села Чер-
вона Слобода і побачив таку жах-
ливу картину та проілюстрував її 
фотографіями. 
 «Сцени — наче з фільмів жа-
хів. Апокаліпсис, не вижив ніх-
то. Вздовж усієї берегової лінії 
біля села Сагунівка лежать мер-
тві раки і риба, здебільшого су-
даки. Таких величезних раків я 
ще не бачила. Справжні лобсте-
ри, але мертві», — додає у ФБ 
свої враження й черкащанка Та-
мара Борисова. «Біля Дніпра у 
спеку варто ходити в протига-
зах!» — ділиться враженнями у 
соцмережах і депутат Черкаської 
міськради Руслан Зоря.
 З останніх новин на цю тему 
— оголошення в селі Леськи над-
звичайної ситуації, оскільки че-
рез задуху та цвітіння синьо-зеле-
ної водорості в підвідному каналі 
до тамтешньої насосної станції 
трохи не загинула риба. І тільки 
завдяки тому, що до каналу тер-
міново внесли 5 тонн вапна, рі-
вень кисню у воді підвищився і 
риба там не спливла догори че-
ревцем. Але чи надовго цього 
вистачить? Адже минулого року 
в Леськах виникала подібна ситу-
ація.
 Бо загалом, як наголошують 
черкаські експерти, нині Дніпро 
біля Черкас і нижче за течією, 
приблизно ще півсотні кіломет-
рів, переживає справжню еко-
логічну катастрофу. І причина 
не лише у цвітінні зелених водо-
ростей та у неймовірній цьогоріч-
ній спеці, на що люблять посила-
тися чиновники, пояснюючи те 
жахіття, що діється з головною 

річкою країни. Гине екосистема 
Дніпра, переконані вони, і річку 
терміново потрібно рятувати, а 
не замовчувати проблему.
 «Звісно, не можна ігнорува-
ти зміни клімату планетарного 
масштабу. Адже через підвище-
ну температуру синьо-зелені во-
дорості починають розкладатися 
у Дніпрі ще у червні і це є токсич-
ним та може негативно вплину-
ти на здоров’я людини, на робо-
ту її нирок та слизову оболонку 
шкіри», — говорить «Україні мо-
лодій» голова Черкаської еколо-
гічної асоціації «Еко-світ» Люд-
мила Ткаченко.
 Вона переконана, купатися 
у такій воді не можна, особливо 
людям зі слабкою імунною сис-
темою. Адже переважна біль-
шість не знає, на яку небезпе-
ку себе наражає, бовтаючись у 
воді, що зацвiла. Водночас вона 
називає великим недопрацю-
ванням те, що відділ екології та 
природних ресурсів Черкаської 
облдержадміністрації разом із 
міською СЕС фактично не веде 
роз’яснювальної роботи на цю 
тему серед населення.

«Жителі мікрорайону Соснівка 
купаються у фекаліях 
«Царського села»
 «Антропогенний вплив оста-
точно руйнує екосистему основ-
ної водної артерії України, воду з 
якої вживає близько 80 відсотків 
населення країни. І прикладів та-
кого недалекоглядного втручан-
ня чимало. Ті ж черкаські забу-
довники прибережної території, 
такі як «Свидівок-Тур», «Річна 
казка», інші кооперативи, а та-
кож «Селена», «Царське село», 
«Спорт-охота», «Бочка» та бага-
то інших, які незаконно «при-
хватили» землі Водного фонду і 
продовжують ними користувати-
ся», — веде далі очільниця еко-
логічної асоціації «Еко-світ». 
 Пані Людмила констатує: 
більша частина з таких «горе-
власників» зливає відпрацьо-
вані стоки та нечистоти безпо-
середньо у Дніпро. Роблять це, 
наголошує, й власники приват-
них домоволодінь у черкаському 
мікрорайоні Дахнівка, скидаю-
чи свої «вигреби» до дренажної 
канави. Тож не дивно, що жителі 
мікрорайону Соснівка купають-

ся у фекаліях «Царського села». 
Те саме плаває у воді й на пляжах 
униз за течією. До цього коктей-
лю додаються ще й викиди чер-
каських підприємств, більша 
частина яких (85 відсотків) ма-
ють застарілі очисні системи або 
не мають їх зовсім.
  На цих проблемах пані Люд-
мила акцентувала увагу й на спе-
ціально скликаному «круглому 
столі» у Черкасах, куди були за-
прошені екологи, біологи, гро-
мадські активісти та обласні чи-
новники, аби гуртом випрацюва-
ти шляхи порятунку Дніпра. 
 Зокрема, начальник Чер-
каського регіонального управ-
ління водних ресурсів Олек-
сандр Бовсуновський, продов-
жуючи тему незаконних скидів 
стічних вод, на цьому зібранні 
повідомив, що без відповідної 
очистки у водойми області було 
скинуто 2 383 тисячi кубометрів 
стічних вод. Також серед проб-
лем, котрі впливають на стан 
Дніпра, він назвав брак коштів 

на берегоукріплювальні роботи. 
За його словами, у Черкаській 
області з 544 км берегової лінії 
водою розмито 123 км, а втра-
чені землі навколо Кременчуць-
кого водосховища, котре поміт-
но міліє, нараховують 1800 га. 
 У свою чергу кандидат біоло-
гічних наук, завідувач кафедри 
екології Черкаського національ-
ного університету імені Богдана 
Хмельницького Олександр Спря-
гайло каже, що зелений Дніпро 
був і п’ять, і п’ятнадцять років 
тому. Але, наголошує, кількість 
водоростей та їх активне цвітін-
ня відрізняється тоді і тепер. 
Літо стає довшим, його темпера-
тура зростає. Рости водоростям 
«допомагають» і сільськогоспо-
дарські підприємства, котрі ве-
дуть свою діяльність на берегах 
Дніпра, розорюють землі та ак-
тивно вносять мінеральні та ор-
ганічні добрива. Все це з полів до-
щами змивається у Дніпро. «До-
помагають» водоростям у річці і 
мешканці міст та сіл, коли «пос-

тачають» туди фосфати, вико-
ристовуючи у своєму повсякден-
ному житті мийні засоби. 
 Тож, переконаний пан Спря-
гайло, ефективним способом по-
рятунку Дніпра могла б стати 
відмова від ГЕС, а ще — залучен-
ня інвестицій для відновлення 
судноплавства, яке рятуватиме 
річку від застою води. Адже кас-
кад гідроелектростанцій, пояс-
нює, зарегулював Дніпро. І він 
нагадує тепер великий ставок, а 
не проточну річку, вода в якому 
швидко нагрівається і повільно 
тече. І в такому середовищі водо-
ростям дуже комфортно рости й 
розмножуватися.
 Серед науковців тривають 
дискусії стосовно відмови від во-
досховищ і повернення до Дніп-
ра як природної екосистеми. Такі 
приклади у світi є. І тут питання, 
уточнює науковець, в економіч-
них розрахунках. Бо прибутки 
від побудови гідроелектростанції 
разів у триста менші, ніж витра-
ти. Адже абразія щодень знищує 
дніпровські береги і це тривати-
ме й надалі. На його думку, від-
новлення навігації та контроль 
вилову риби, в тому числі і тієї, 
котра поїдає водорості, — це та-
кож може допомогти у вирішен-
ні нинішніх проблем річки Дніп-
ро. 

«За забруднення Дніпра 
треба узаконити кримінальну 
відповідальність»
 Про необхідність зариблення 
Дніпра такими любителями во-
доростей, як білий амур та тов-
столоб, говорив на «круглому 
столі» і заступник начальника 
управління інспектування Чер-
каської міської ради Ігор Кіта. А 
ще він пообіцяв ініціювати будів-
ництво очисних споруд у витоках 
зливових каналізацій Черкас. 
Бо, зауважив,  у межах міста з 
чотирнадцяти стоків лише один 
обладнаний очисними. І весь 
бруд, який під час дощу підхоп-
лює вода, «без будь-якого очи-
щення потрапляє у Дніпро». 
 Серед інших пропозицій щодо 
порятунку Дніпра, котрі прозву-
чали на «круглому столі», — 
збільшення швидкості течії шля-
хом розчищення русла Дніпра та 
його приток iз допомогою земсна-
рядів, створення підприємства з 
переробки водоростей на газ або 
добрива, обладнання на пляжах 
туалетів iз каналізацією та водо-
постачанням. 
 «На «круглому столі» я висту-
пила з пропозицією до народних 
депутатів України, які пред-
ставляють Черкащину — Оле-
га Петренка та Владислава Го-
луба, ініціювати та готувати змі-
ни до природоохоронних законів 
таким чином, аби за забруднен-
ня Дніпра була узаконена кримі-
нальна відповідальність», — під-
сумовує голова Черкаської облас-
ної організації «Еко-світ» Люд-
мила Ткаченко. 
  Пані Людмила перекона-
на: прийшов час постійно інс-
пектувати викиди у води Дніп-
ра та притягати за них не до ад-
міністративної відповідальності, 
а до кримінальної.  
 Загалом, наголошує, всі про-
позиції про терміновий поряту-
нок Дніпра учасники «кругло-
го столу» об’єднали в резолюції, 
яку відправлять депутатам Вер-
ховної Ради, у профільні структу-
ри міністерств та Прем’єр-мініст-
ру Володимиру Гройсману.
  «Переконана, потрібно вихо-
вувати екологічну відповідаль-
ність iз дитячих садочків, при-
щеплювати її, як любов до сім’ї 
та рідного краю. Бо ми не ус-
падкували цей світ, а лише по-
зичили його в наших дітей та 
онуків», — підсумовує Людми-
ла Ткаченко. ■

ЧИСТО КРИМІНАЛ

Зелений Дніпро 
у будь-яку погоду...
Катастрофу головної рiчки країни творимо «всiм миром»

■

Не той тепер Дніпро...
Фото автора.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Скільки ще понівечених тіл 
та душ «принесе» Україні «гіб-
ридна» війна на сході — ніхто 
не знає. Але жити й якось мири-
тися із наслідками неоголоше-
ної війни доводиться як бійцям, 
так і їхнім рідним. Наша роз-
повідь (та й одночасно прохан-
ня про допомогу) — про одного 
з багатьох невідомих українсь-
ких патріотів, котрі собою при-
кривають усіх нас, хто фактич-
но перебуває на «іншій планеті» 
— на мирній частині України... 
 У цивільному житті Олек-
сандр Марченко працював в 
охоронній службі банків. Чо-
ловік родом із Житомирщини, 
вдома, у селі Пристанційне, що 
в Малинському районі, після 
мобілізації залишилася чекати 
кохана дружина. Ще юнаком 
відслужив у внутрішніх війсь-
ках незалежної України, але 
вже сформованим 36-річним чо-
ловіком — довелося послужити 
державі й удруге...
 «Покликали» Олександра 
в армію 14 липня 2015 року — 
потрапив у Житомир. Близько 
двох місяців із хлопцями прохо-
див вишкіл на полігоні. Здобув-
ши спеціальність гранатомет-
ника, у складі 90-го батальйону 
81-ї бригади потрапив на Дон-
бас. Їх «кидали» по Донецькій 
області, «куди тільки бачили» 
(що зробиш — адже аеромобіль-
ні війська): воювали з хлопцями 
в Зайцевому, Пісках, Костян-
тинівці. Час від часу бійців виво-
зили на ротацію то на місяць, то 
на три тижні. Кінцевою фронто-
вою точкою для гранатометни-
ка Марченка виявилася Авдіїв-
ка та її неспокійна промзона. 

 Окопи взводу Олександ-
ра були буквально за 40 метрiв 
від «сепарів». Під час чергово-
го бою, 9 квітня цього року о 22 
год. 22 хв., отримав поранення. 
Через близьке розташування по-
зицій «сепари» стріляли «наві-
сом» — одна з гранат, випуще-
них із АГС, влетіла в окоп. 
 Як згодом розповідав Олек-
сандр: «Коли з побратимом, що 
був поруч, зрозуміли що щось 
летить просто на нас — обня-
лися (по суті, прощаючись)... 
Були в касках та «броніках», 
що й урятувало від смерті. Але 
граната розірвалася в мене на 
лівому плечі, фактично розніс-
ши півспини. Осколками та-
кож посікло руку моєму побра-
тиму (так, ніби ножем порізало 
м’язи). Його згодом «підлата-
ли» в Червоноармійську й після 
10-денної реабілітації відправи-
ли знову на передову».
 На моє запитання щодо долі 
інших хлопців із взводу із су-
мом сказав: «Напередодні цьо-
го бою молодий хлопчина з на-
шого взводу втратив око під час 
чергового обстрілу. А боєць, 
котрий одразу після поранення 
перев’язував нас із побратимом 
в окопі, через чотири дні... за-
гинув. Тож із восьми чоловік із 
взводу — за декілька днів у цій 
триклятій Авдіївській промзоні 
було «вибито» половину»...
 Продовжила розповідь 
Леся Марченко, дружина бій-
ця: «Спочатку Сашко лікував-
ся в Червоноармійській лікар-
ні, потім потрапив на півтора 
дня у шпиталь у Дніпро, а зго-
дом літаком його доправили до 
Львівського госпіталю, де він 
перебував місяць на реабіліта-
ції. У Львові чоловіку зробили 

чотири операції, повитягали ос-
колки. Лікарі були шоковані, 
як він узагалі вижив...
 Як не дивно, обличчя не 
постраждало, проте повністю 
роз дроблений плечовий суглоб 
(від нього майже нічого не зали-
шилося), також немає 12 санти-
метрів кістки біля нього. Все це 
треба відновлювати».
 Найкращим варіантом у 
цій ситуації, після якого буде 
найменше негативних наслід-
ків, — це операція в клініці 
«Ілая», де біологічно відновлю-
ють фрагменти, яких не виста-
чає. Таких клінік усього чотири 
в світі, одна з філій — у Києві. 
Слід зазначити, що «Ілая» — ін-
новаційна багатопрофільна ме-
дична компанія, яка працює на 
ринку медичних послуг Украї-
ни з 2010 року. Компанія надає 
комплексну допомогу, вклю-
чаючи діагностику, лікування 
та профілактику. Найбільш ві-
домі напрями її діяльності — 
це високотехнологічні опера-
ції у форматі «хірургії одного 
дня», подолання важких форм 
безпліддя та науково-практич-
на діяльність у сфері клітин-
них технологій. Візитна картка 
клініки — це сучасне медичне 
обладнання експертного класу, 
індивідуальний підхід та ко-
лектив досвідчених лікарів, ба-
гато з яких мають наукові зван-
ня. «Ілая» бере активну участь 
у житті суспільства — в 2014 
році компанія виступила спі-
ворганізатором соціальних про-
ектів «Біотех-реабілітація по-
ранених» та «Банк шкіри. Лі-
кування опіків», які забезпе-
чують безоплатне лікування з 
використанням клітинних тех-
нологій.
 Запитую у дружини бійця: 
«А скільки коштує подібна опе-
рація?»
  «При клініці є фонд, який 
збирає кошти на операції пора-
неним в АТО. На початку літа, 
коли розмовляла з лікарем цієї 
клініки, почула, що поки нас 
виставлять на фонд, а це не рані-

ше, як через 1,5-2 місяці (фото 
бійця, опис ситуації, харак-
тер поранення, скільки коштує 
операція — які етапи та їх кош-
торис), то будь-хто може зроби-
ти свій внесок на допомогу кон-
кретній людині. І початок лі-
кування буде можливим, коли 
буде зібрано хоча б 40% від вар-
тості лікування, тобто від 653 
тисяч гривень: сума для нас не-
підйомна!» 
 Час пройшов, i буквально 
днями Олександра таки виста-
вили на фонд. На жаль, минув 
час, і у бійця почали терпнути 
пальці рук. І, незважаючи на 
те, що його дружина разом із 
малинськими волонтерами ос-
танні півтора місяця збирала 
кошти на лікування й операцію, 
аби одразу покласти їх у фонд, 
як тільки-но бійця виставлять 
на ньому, все ж до необхідних 
40 % так і не вдалося «дотягну-
ти»...
 Цікавлюся, чи не демобілі-
зували Сашка, адже термін 
його служби формально минув 
14 липня. Бо після «дембеля», 
і таких прикладів чимало, лю-
дей просто «кидають» — держа-
ва вже не «відповідає» за ліку-
вання екс-військових АТО, фак-
тично лишаючи їх сам на сам із 
своїми проблемами. 
 «Ні, він ще в армії — «слу-
жить», — заспокоює Леся. — 
Після Львова — поїхали з ним у 
його частину в Костянтинівку, 
звідки нас направили в Київсь-
кий шпиталь. У столиці дали 
направлення на Хмільник, у 
санаторій на лікування, аби хоч 
трохи «розробити» ліву руку. 
Адже вона в нього прив’язана, 
зафіксована й постійно, будучи 
в такому положенні, в лікті не 
розгинається й не повертається. 
Та й узагалі будь-який рух за-
вдає багато болю. 
 На початку серпня із сана-
торію повернулися до Києва. Я 
проконсультувалася з юриста-
ми, як мені бути з нашими де-
ржавними лікарями. Побою-
юсь, щоб таки не звільнили з 

частини, й хочу, щоб до кінця 
лікування чоловік ще був «на 
службі». Надіюсь на плідну 
розмову з нашим лікуючим «де-
ржлікарем», аби прискорити 
процес й нас почали вже ліку-
вати в клініці «Ілая». До речі, 
з цією клінікою договір щодо 
майбутнього лікування ми вже 
уклали».
 «А що ж пропонує держава: 
які шанси повернутися до пов-
ноцінного життя?» — з’ясовую 
у пані Марченко.
 «Держлікарі пропонують 
прикріпити пластину до лівої 
лопатки, а потім зафіксува-
ти її на кістці плеча, що зали-
шилася, а вже від неї — зроби-
ти з’єднання із кистю руки! По-
передили, що завдяки цій плас-
тині рука може бути робочою 
максимум на 50 %... Причому 
коли рука опускатиметься, то 
ліва лопатка буде находити на 
праву. Побачивши мою реакцію 
на ці невтішні «перспективи», 
лікар лише розвів руками, ска-
завши, що, мовляв, люди якось 
пристосовуються. Оце після са-
наторію були в Київському інс-
титуті ортопедії. І, незважаючи 
на їх запевнення, що держопе-
рація — це надійно, лише після 
неї треба буде постійно тренува-
ти м’язи плеча, все одно споді-
ваємося на операцію в клініці 
«Ілая», адже дуже хочемо не 
просто врятувати руку, а щоб 
чоловік повернувся до повно-
цінного життя», — завершує 
розповідь пані Леся. ■

Людмила НІКІТЕНКО 

 На Черкащину на дводен-
ний відпочинок приїжджали 
сім’ї бійців добровольчого ба-
тальйону «Донбас». Це вже 
третій такий візит за останні 
два роки. 
 «Ідейною натхненницею 
й головним ініціатором цьо-
го є Олена, дружина мого дру-
га Володимира Ложешнікова, 
який пішов служити добро-
вольцем у добробат «Донбас» 
і загинув під Іловайськом», — 
розповідає «Україні молодій» 
черкащанин Олександр Гу-
менний. 
 За його словами, пані Оле-
на разом зі своїм сином Бори-
сом i спільним другом Сергієм 
Брайченком ще торік зверну-
лися до нього з пропозицією 
влаштувати дводенний від-
починок на Черкащині для 
родин бійців бальйону «Дон-
бас».
  «Минулого року ми ор-
ганізували таку поїздку двічі, 
в цьому році поки що один 
раз. Це все тільки на волон-
терських засадах», — веде 
далі Олександр Гуменний, 

який відповідає у цій добрій 
справі за розміщення та куль-
турну програму.
 Він каже, що його друзі 
шукають підприємців-бізнес-
менів, які допомагають хто 
харчами, хто грошима, хто 
організаційно, за що їм усім 
щиро вдячні. А в Києві гос-
тей збирає та оплачує автобус 
Наталія Московецька, дру-
жина народного депутата Се-
мена Семенченка. Все це за 
сприяння Фонду нардепа та 
об’єднання дружин і матерів 
бійців — учасників АТО.
 Недавня поїздка Черкащи-
ною, зауважує Олександр Гу-
менний, вийшла насиченою. 
Гості побували не лише в Чер-
касах, а й на малій батьків-
щині Богдана Хмельницько-
го в Чигирині, побачили кра-
су Холодного Яру, завітали до 
дитячого табору «Дахнівська 
Січ» та до вихованців клубу 
«Юний моряк», побували на 
екскурсії в буддійському хра-
мі «Білий Лотос», відвідали 
черкаський зоопарк і залиши-
лися дуже задоволеними від-
починком i гостинністю чер-
кащан. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Львівське державне ек-
спериментальне підпри-
ємство засобів пересування 
і протезування днями від-
крило сучасний реабіліта-
ційний центр, названий на 
честь американця українсь-
кого походження Маркія-
на Паславського, який за-
гинув у бою під Іловайсь-
ком. Фахівці центру пла-
нують безплатно надавати 
допомогу всім, хто її потре-
бує. У центрі можна отри-
мати комплексні послуги з 
підготовки до протезуван-
ня, супроводу протезуван-
ня та адаптації в домашніх 
умовах. Також тут прово-
дитимуть навчання з від-
новлення щоденних побу-
тових навичок, включаючи 
приготування їжі та занять 
спортом. У центрі  встанов-
лено два симулятори водін-
ня автомобіля, що дозво-
лить пацієнтам з ампутова-
ними руками та ногами на-
бути навичок водіння авто з 
допомогою своїх протезних 
кінцівок. 
 Заклад названо так 
iз пошани до Маркіяна 
Паславського, американця 
українського походження, 
випускника відомої війсь-
кової академії США «Уест-
Поїнт» (штат Віргінія), 
який у серпні 2014 р. пок-
лав своє життя за суверені-
тет i незалежність українсь-
кої держави. ■

ДОБРОЧИННІСТЬ

Рука допомоги
Пораненому бійцю потрібна дорога операція

■

РЕКВІЗИТИ

Реквізити для допомоги Олександрові 
Марченку:
ЄДРПОУ одержувача 14360570 Код 
ЄДРПОУ банку 14360570 Установа 
банку: ПриватБанк МФО банк 305299
Рахунок одержувача 29244825509100 
Номер карти: 5168757264991961, 
Марченко Леся Вікторівна. 
Тел.: 0992779221; 0985006606; 
0633839366. Нам дуже потрібна ваша 
допомога. Дякуємо.

■

ВІДПОЧИНОК

Благодійний «привал»
Сім’ї бійців батальйону «Донбас» 
побували на Черкащині

■РЕАБІЛІТАЦІЯ

Можливо все
У Львові людей, які пережили ампутацію, 
навчать водити авто та готувати їжу

■
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Я не хочу їсти, 
я не хочу пити...  
Інцидент у виправній 
установі вичерпано
Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтавська область

 Надзвичайна ситуація сталася минулого 
тижня в Машівській виправній колонії № 9 уп-
равління Державної пенітенціарної служби Ук-
раїни в Полтавській області: засуджені масо-
во порушили правила внутрішнього розпоряд-
ку установи, відмовившись, зокрема, працюва-
ти, харчуватися в їдальні, виконувати команду 
«відбій». Група засуджених відкрито висловила 
своє невдоволення діями адміністрації, а саме: 
неналежним, на їхню думку, забезпеченням 
харчування, комунально-побутових умов утри-
мання, а також тим, що до них не повною мірою 
застосовуються такі пільги, як умовне достро-
кове звільнення та переведення на пом’якшені 
умови утримання. Однією з вимог засуджених 
було й перерахування на їхні особисті рахунки 
75 відсотків зароблених коштів, як того вимагає 
законодавство.
 «Коли начальник Машівської колонії до-
повів мені про те, що сталася така ситуація, я 
вже о другій годинi ночі був там. Це наша робо-
та: ми повинні реагувати на такі події, — роз-
повів під час брифінгу для журналістів викону-
вач обов’язків начальника управління Держав-
ної пенітенціарної служби України в Полтавсь-
кій області, полковник внутрішньої служби 
Петро Тітовець. — Скажу відверто, розмова з 
засудженими спершу позитивних результатів 
не дала — останні вимагали звільнення керів-
ника установи. Того ж дня, аби не допустити ін-
ших надзвичайних ситуацій, я видав наказ про 
переведення виправної колонії й управління на 
посилений варіант несення служби».
 Задля стабілізації обстановки була створена 
комісія управління, яку очолив заступник на-
чальника Павло Тронь. За словами Петра Тітов-
ця, ретельно проведена перевірка грубих пору-
шень у роботі адміністрації установи не виявила. 
Паралельно проводилося розслідування з залу-
ченням органів внутрішньої безпеки Сумського 
територіального підрозділу. Згідно з результа-
тами розслідування, черговий, який застосував 
фізичну силу щодо одного із засу джених, завів-
ши тому назад руку, що, по суті, і стало вибу-
ховим механізмом, діяв правильно. Проте пра-
цівника все ж покарали за те, що його дії, ви-
користані групою негативно налаштованих за-
суджених, спровокували масове невдоволення й 
невиконання законних вимог адміністрації. За 
результатами перевірки притягнено до відпові-
дальності й начальника виправної колонії Юрія 
Шевченка та його заступника: першому винесе-
но догану, а другому — сувору догану за те, що 
вони недостатньо володіли ситуацією в середо-
вищі засуджених та не змогли її попередити.
 «Підключивши обласну та районну проку-
ратури, ми провели прийом засу джених, вели 
роз’яснювальні бесіди, — продовжив Петро Ті-
товець. — У результаті цього ж дня засуджені 
вже пішли вечеряти до їдальні й вийшли на ро-
боту в нічні зміни. Згідно із законодавством, за-
суджені мають право не працювати. Тому оті 2,5 
дня, коли тривав заколот, усі роботи на держав-
ному сільськогосподарському підприємстві ус-
танови із загальною площею земельних угідь по-
над 2 тисячі гектарів виконували вільнонаймані 
працівники».
 А щодо перерахунку 75 відсотків зароблених 
коштів на особисті рахунки засуджених, то тут 
існує правова колізія. Як пояснила головний 
бухгалтер управління Світлана Сердюк, про це 
справді йдеться у статті 120 Кримінально-ви-
конавчого кодексу, водночас, згідно зі статтею 
121, засуджені повинні відшкодовувати зі свого 
заробітку витрати, які несе на їхнє утримання 
держава. А окрім того — кошти за виконавчими 
листами згідно з завданими потерпілим збитка-
ми. Нагадаємо, що Машівська виправна колонія 
— це установа мінімального рівня безпеки з по-
легшеними умовами утримування. Тут відбува-
ють покарання вперше засуджені до позбавлен-
ня волі, які скоїли злочини з необережності або 
ж дорожньо-транспортні злочини зі смертель-
ними наслідками. Наразі в цій установі утри-
мують 129 засуджених, із них 103 скоїли тяжкі 
ДТП, у результаті чого загинули 138 осіб. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Про різноманітні неподобства в 
прифронтовій зоні, мабуть, усім не-
одноразово доводилося чути. Одне 
з таких уже декілька місяців відбу-
вається в Донецькій області, у Волно-
васі й навколо неї. 
 ...Вихідними з передової зателе-
фонував давній знайомий ще з бурем-
них часів Революції гідності, один із 
героїв книги Валентини Розуменко 
«Майдан. Хто, якщо не я?..», май-
же 50-річний чоловік, родом із До-
неччини, який свого часу добровіль-
но пішов на фронт...
 Вiн повідомив, що з побратимами 
стоять на передовій під Березовим (на 

бліндажах), і час від часу з побутових 
справ їздять у Волноваху, проїжд-
жають через КПП, що поблизу Ново-
троїцького. І щоразу, проїжджаючи 
через блокпост, спостерігають таку 
«картину»: неймовірні черги по обид-
ва боки КПП (наприклад, вихідними 
десь по 150 чоловік). Можна лише уя-
вити, як почуваються цивільні люди 
на спеці, адже сховатися практично 
ніде!
 А рiч у тiм, що їздити у справах 
цивільним «можна» лише «маршрут-
ками» — таксистів не пускають. І не-
зважаючи на те, що від Волновахи до 
Новотроїцького — 17 км, а до Маріупо-
ля — 60 км, ціна квитків на «маршрут-
ку» чомусь однакова — 50 гривень. 

 «Заправляє» всіма «маршрутка-
ми» депутат Волноваської райради 
Іщенко. Він не пускає таксистів, які 
також намагаються перевозити лю-
дей — «дозволяється» лише його ав-
тобусам. Усе це також «кришують» 
i прикордонники, які теж у змовi з 
«дiловим» представником районно-
го масштабу. Можна лише уявити, 
скільки «нагрібається» по кишенях 
за рахунок таких дивних «такс».
 А військові не можуть втрутити-
ся, адже не мають відповідних пов-
новажень. Тож виникають питання: 
чому такий «розкид» у цінах на «під-
контрольні» «маршрутки» й що це за 
депутатська «автомонополія» у при-
фронтовій зоні? ■

Олена КАПНІК

«Я дуже радий, що Украї-
на відривається від цього 
«совка». Тут це так силь-
но відчувається y вигляді 
сказу Кремля. Загалом, 
стратегічно все дуже пра-
вильно відбувається. Тут y 
мене прокинулася реальна 
ненависть до Росії. І в ос-
новному не через те, що 
я опинився y такій ситуа-
ції, a тому, що тут атмос-
фера цілковитої брехні i 
лицемірства, шапкозаки-
дання i злоби. Влада тут 
постійно посилає купу не-
гативу на всі країни, що 
не підтримують політику 
«діяча Пу». Багато людей 
тут вбирають цей нега-
тив. Але мені морально 
від цього ще важче — це 
треба бачити i пережити, 
аби зрозуміти. Моя думка: 
ця країна приречена, y су-
часному світі немає країни 
з таким підходом до май-
бутнього», — так почи-
нається один iз десятків 
листів українського полі-
тичного в’язня Валентина 
Вигівського, які він надси-
лає своїй родині з колонії 
суворого режиму. 

«Мене вже складно 
чимось налякати»
 Справа киянина Вален-
тина Вигівського — одна з 
майже 30 справ українсь-
ких в’язнів Кремля. Втім, 
саме це провадження най-
загадковіше, адже воно 
засекречене. Життя київсь-
кого підприємця змінилося 
в одну мить, коли авіатор-
любитель y середині вере-
сня 2014-го поїхав в оку-
пований Крим на вистав-
ку, присвячену авіації. За 
словами батька Валенти-
на, Петра Степановича, 
син iз дитинства цікавився 
авіацією —  майстрував, 
розробляв, проектував, міг 
за шумом відрізнити мо-
дель літака в небi. Вигівсь-

кий планував перебувати 
в Криму близько доби, на-
віть мав зворотній квиток. 
Але вже на вокзалі Сімфе-
рополя активісти так зва-
ної «кримської самооборо-
ни» викрали учасника сто-
личного Майдану. Після 
тортур чоловіка перевезли 
до Москви і кинули в Ле-
фортовське СІЗО, де три-
мали 15 місяців, 9 iз яких 
до нього не допускали ук-
раїнського консула. 
 «Я двічі прощався з 
життям», — сказав Ва-
лентин батькам на одному 
з побачень. Через захоп-
лення авіацією Валенти-
на хотіли завербувати для 
роботи на Росію. За від-
мову — тортури. Україн-
ця вивозили до лісу, ста-
вили біля свіжовикопа-
ної могили і розстрілюва-
ли з травматичної зброї. З 
ним робили те саме, що й з 
іншими політв’язнями — 
Геннадієм Афанасьєвим і 
Юрієм Яценком. Уже піз-
ніше у ФСБ заявили, що 
заради викрадення ук-
раїнця організували цілу 
спецоперацію: підсовува-
ли йому в соціальних ме-
режах секретну інформа-
цію про літаки і виманюва-
ли туди, де могли б затри-
мати. Як наслідок, y Росії 
його звинуватили у шпи-
гунстві. 
 Судові засідання у цій 
загадковій справі відбува-
лися у закритому режимі. 
На суд не пустили ні ук-

раїнського консула, ні жур-
налістів. У грудні 2015-
го московський обласний 
суд виніс вирок — 11 років 
позбавлення волі за шпи-
гунство на території Росії. 
Із травня Вигівський від-
буває покарання у камері-
одиночці у колонії №11 у 
селищі Утробіно Кіровсь-
кої області. За словами його 
батьків, причиною перебу-
вання в одиночній камері 
стало уникнення конфлік-
тних ситуацій, які могли 
виникнути з ув’язненими з 
Донецької та Луганської об-
ластей — їх там чимало, а 
Вигівський має проук-
раїнські погляди.  
 3 серпня Вигівському 
виповнилось 33 роки. Вже 
другий день народжен-
ня він святкує за ґратами. 
«День народження прой-
шов. Мені вже 32. Ви на-
віть не можете уявити, як 
хочеться до вас, додому. 
Сусід на день народжен-
ня подарував мені зошит із 
ручкою. Скромно, але що 
зробиш у цьому казематі. 
Сподіваюсь, ви придбали 
«Київський торт» і ввечері 
його з’їли, уявляючи, що 
я поряд із вами», — писав 
українець y минулорічно-
му листі.

«У мене була надія, 
що Вигівський дійсно 
шпигував для України»
 Обвинувальний акт 
у справі Вигівського досі 
не надісланий iз Росії до 

українського Міністерс-
тва закордонних справ, 
хоча з моменту суду ми-
нуло майже 9 місяців. 
Вітчизняне дипломатич-
не відомство підготува-
ло та надіслало до Росії 
всі документи, необхідні 
для екстрадиції Валенти-
на в Україну, але прогре-
су поки що немає. 
 Український адвокат 
Вигівського Роман Ти-
тикало переконаний, що 
засекречені справи дуже 
зручні для російської вла-
ди. «Ніхто не знає, про що 
йде мова, ніхто не знає, у 
чому обвинувачують. За-
раз є два шляхи звільнен-
ня Валентина — або обмін 
на ув’язнених в Україні, 
як це робили із Савченко 
й іншими, або після апе-
ляцій у російських інс-
танціях оскарження ви-
року в Європейському 
суді з прав людини», — 
коментує захисник. 
 Російський адвокат Іл-
ля Новіков, який приєд-
нався до справи бранця 
на етапі апеляції, каже, 
що шансів практично 
немає ані на юридичне 
звільнення Валентина, 
ані на успішний розгляд 
скарги в Європейському 
суді з прав людини. Ки-
янин власноруч підписав 
те, що його змусили під-
писати, а довести торту-
ри через два роки прак-
тично неможливо. «Голо-
вний сюжет справи — це 
інформація про конструк-
цію військового літа-
ка. Коли я брався за цю 
справу, в мене була таєм-
на надія, що Вигівський 
дійсно шпигував для Ук-
раїни. Тому що спецслуж-
би своїх, зазвичай, не ки-
дають, отже шанси на об-
мін були б більшi. Але, 
на жаль, Вигівський не 
винуватий — він не пра-
цював ані на СБУ, ані на 
іншу розвідку», — пере-
конаний Новіков. 
 До слова, за офіцій-
ною інформацією, Ва-
лентин Вигівський — 
один із п’яти українсь-
ких політв’язнів, яким 
уряд допомагає з офор-
мленням апеляційних і 
касаційних скарг. Чоти-
ри інших — Микола Кар-
пюк, Станіслав Клих, 
Сергій Литвинов і Хай-
сер Джемілєв. ■

НАХАБСТВО

Вiйна — вiйною, а таксi за «таксою»
Мiсцевий дiлок встановив «вiльнi» тарифи за перевезення людей 
у прифронтовiй зонi

■

У ПОЛОНІ

«Я двічі прощався з життям»
Російський бранець киянин Валентин Вигівський 
відсвяткував свій 33-й день народження у камерi-
одиночцi

■

Захист Валентина Вигівського вважає, що довести факт тортур 
через майже два роки практично неможливо.

❙
❙



10 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 СЕРПНЯ 2016 СПАДЩИНА

«У 1922-му з України вивезли скарби, 
цінність яких дорівнювала золотому 
запасу Російської імперії 1915 
року…»
 ■ Пане Ростиславе, скільки ж було 
вивезено з України золота і срібла?
 — У 1990-ті роки при Кабінеті 
Міністрів активно працювала Націо-
нальна комісія з питань повернення в 
Україну культурних цінностей. Її очо-
лював академік Олександр Федорук. 
Тоді стали відомими вражаючі цифри. 
У нашій енциклопедії подаємо уточне-
ну інформацію про цінності з коштов-
них металів, вивезені до Росії до і після 
1917 року. Так, до музеїв Москви і Пе-
тербурга потрапили 63 колекції лише 
скіфського золота і скарбів Північно-
го Причорномор’я. А ще ж 158 колек-
цій ранньослов’янських скарбів. Із них 
лише скарб із села Мала Перещепина— 
це 25 кілограмів золота і 50 кілограмів 
срібла. І це тільки у вимірі ваги, але ж 
ми розуміємо, що йдеться і про історич-
ну, художню, культурну, духовну цін-
ність цих речей.
 Тільки в 1922 році з церков Цент-
рально-Східної України більшовики за-
брали 2850 пудів срібла. Це 45 650 кі-
лограмів. Також — три пуди золота і 
1397 каратів коштовних каменів. До 
Москви й Петербурга вивезли 150 при-
ватних колекцій iз 200 тисяч предметів, 
вартість яких становила на той час міль-
ярд російських рублів. А це обсяг усього 
золотого запасу Російської імперії ста-
ном на 1915-й! 
 Це свiдчить, що Україна була надзви-
чайно багатою — як культурно, духов-
но, так і матеріально. Ці цифри наво-
дили самі ж більшовики, члени комісій 
із вилучення цінностей. Цінності вони 
продавали на Захід, інколи за сміховин-
нi суми. Два унікальні срібні іконоста-
си з церков України продали до Лос-Ан-
джелеського музею за 3300 і 2700 до-
ларів, у тодішньому еквіваленті.
 ■ Чи можливо визначити роки, коли 
найбільше вивозили?
 — Найбільше — після 1917-го. Зок-
рема, у 1920-ті роки і як продовження— 
у 1930-ті. Це практично збігається з ге-
ноцидом, репресіями, Голодомором. Ви-
везення тривало і надалі, у різний спосіб. 

Для мене стало відкриттям, як для зви-
чайного мандрівника Кримом, що пос-
тійні експедиції археологів iз Росії, з 
літньою практикою їхніх студентів, ко-
пали в Криму аж до 2014 року! А вико-
пане везли на «опрацювання» в Росію. 
Як і чому це робилося — для мене загад-
ка. На жаль, Україна за роки незалеж-
ності не була спроможна організувати і 
фінансувати достатню кількість архео-
логічних експедицій, щоб компенсува-
ти чи бодай збалансувати процес неле-
гального вивезення. Дуже багато копа-
ють «чорні археологи», з якими на сьо-
годні немає можливостей боротися. На 
їхніх сайтах бачимо сенсаційні знахід-
ки. Вони між собою спілкуються, прода-
ють-перепродують. Це якийсь паралель-
ний, тіньовий світ, за своєю структурою 
подібний, на мою думку, до наркобізне-
су. 

«Золоті речі з багатющою символікою 
могли зробити лише скіфи…»
 ■ Якою є ідеологічна та енергетична 
цінність цих витворів? Вони ж не лише 
за грошову вартість цінуються?

 — Як правило, це наші святині. Або 
предмети релігійного вжитку, або наші 
державницькі інсигнії, регалії, атрибу-
ти влади — починаючи від найдавніших 
часів. Знаємо, що скіфи говорили своїм 
ворогам: «Ми готові воювати і тимчасо-
во покидати свої території, але не чіпай-
те наших святинь!». Скіфи свої золоті 
витвори цінували насамперед за духов-
ну складову.
 Вірогідно, саме через ідеологічний 
аспект науковцям у радянські часи не 
давали можливості досліджувати ху-
дожній метал. За століття вийшли дру-
ком лише дві монографії на цю тему. 
У 1912 році польський колекціонер зі 
Львова Владислав Лозинський видав у 
Львові книгу «Золотарство львівське», 
і в 1970-х роках дослідник Павло Жол-
товський видав працю «Художнє лиття 
на Україні», що більшою мірою стосу-
валася дзвонів і гармат і завершувала-
ся XVIII століттям. Проте ми нарахува-
ли тільки в Галичині на зламі ХІХ-ХХ 
століть понад 100 бронзоливарних і по-
над 50 ковальських фірм, які працюва-
ли на українську громаду, церкви і куль-
турницькі організації. Робили фалерис-
тику визвольних змагань, атрибутику, 
дзвони. Усе це, на жаль, не подано ціліс-
но дотепер.
 ■ А Східна Україна, з її майстрами 
золотарства, дукачами і славетними се-
режками-півмісяцями?
 — Усе це недостатньо досліджене. 
Фрагментами досліджується хіба що 
скіфське золото. Пектораль, яку знай-
шов археолог Борис Мозолевський, б’є 
рекорди за кількістю статей у «світовій 
павутині» — їх сотні тисяч. Але ми не 
маємо розгорнутої, цілісної картини — 
що ж таке скіфське золото.
 ■ Чи справді лише греки виконували 
золотарські роботи для скіфів?
 — Ні, це міф, закладений у радянсь-
кий час. У скіфів було набагато розви-
неніше бронзоливарне ремесло, ніж у 
греків. Якісь полонені чи просто най-
мані греки не могли зробити тих речей із 
багатющою символікою, атрибутикою і 
тим образно-символічним письмом, яке 
ми ще досі не розшифрували. Це мог-
ли зробити лише самі скіфи. Кількість 
їхніх пам’яток вражає — жодна інша 
цивілізація цього періоду, від VII по IV 
століття до нашої ери, не створила стіль-
ки високохудожніх предметів у золоті, 
як скіфи. 

«Потрібно зайнятися музейною 
статистикою цінностей в Україні…»
 ■ Повертаючись до більшовиків: чи 
можливо підрахувати, скільки вони за-
галом вивезли коштовностей з України, 
скільки з того було продано за кордон та 
скільки залишилося у фондах російсь-

ких музеїв? Можливо, частину продава-
ли за безцінь, частину фільтрували і за-
лишали в музеях Москви та Петербур-
га, а частина ставала основою золотого 
фонду, з якого платили червоним аген-
там по всьому світу?
 — На жаль, Україна не має своїх до-
слідницьких ресурсів, щоб здійснювати 
подальші розвідки і принаймні знати, 
що було, яким чином переміщувалося і 
де наразі є за кордоном. Тоді б на рівні 
фотовиставок ми могли б ознайомлюва-
ти громадськість з тим, що сталося.
 ■ Чи відомий приблизний відсоток, 
скільки вивезли і скільки залишило-
ся в Україні мистецьких витворів із ме-
талів?
 — Це дуже складно. Вірогідно, ко-
мусь потрібно зайнятися музейною ста-
тистико тих цінностей, які є в Україні, 
і тоді скласти пропорційне співвідно-
шення до того, що вивезене… Єдине, що 
можу припускати із власного досліджен-
ня — левова частка наших шедеврів сьо-
годні вже поза Україною.
 Ця тема має глибоке історичне корін-
ня і чимало векторів як на Захід так і на 
Схід до різних наших сусідів. Маємо го-
ворити і про скарби Вавеля у Польщі, 
де перебувають, зокрема, меч гетьма-
на Петра Сагайдачного, булава гетьма-
на Богдана Хмельницького. Навіть золо-
тий хрест Вавеля, біля якого свого часу 
молився папа Римський Іван Павло ІІ, 
зроблений із двох золотих діадем гали-
цьких князів, які король Казимир за-
брав ще в XIV столітті з Високого замку 
у Львові. І з цього часу можемо говорити 
про різноманітне викрадення, вилучен-
ня, вивезення скарбів з України. Наші 
цінності є в музеях Відня, Бухареста, 
Будапешта та інших столиць монархій, 
у складі яких перебувала довгий час Ук-
раїна. Більшість із цих скарбів ми не мо-
жемо повернути — на жаль, такими є іс-
торичні і юридичні реалії. Однак маємо 
про них знати, їх публікувати і дослід-
жувати, щоб вони були представлені в 
нашій культурі.
 Відомо, що культурний продукт на 
Заході приносить державам сотні міль-
ярдів доларів щорічно. Америка розви-
ває не лише масову культуру у вигляді 
Голлівуду, а й музейництво і високе 
мистецтво. Значна частина прибутків із 
масової культури іде на розвиток елітар-
ного мистецтва і культури. Думаю, що 
Україна має іти цим шляхом. Бо культу-
ра і мистецтво — це єдине, що в нас ли-
шилося після земельних ресурсів. Ук-
раїна завдяки мистецтву і культурі здат-
на на себе заробляти, якщо правильно 
організувати культурний менеджмент. 
Наша багатюща культурна спадщина — 
це капітал, який працює сторицею на де-
ржаву, націю. Передовсім це наш ідео-
логічний і духовний фундамент, без яко-
го ми є тільки територією. Тоді за що во-
юємо? ■

ПРЯМА МОВА

Ідеологія коштовного металу
Як повернути Україні вкрадені атрибути сили і влади, закарбовані у  золоті і сріблі?

■

Ярослава МУЗИЧЕНКО

«З України вивозили сотні тонн не просто срібла чи золота. Насправді вивозили 
ідейні цінності, які впродовж багатьох тисячоліть акумулювалися в металі і довкола 
яких об’єднувалися етноси. Вироби з металу взагалі свідчать про показник культу-
ри і цивілізованості того чи іншого суспільства в різні історичні періоди», — роз-
повідає «УМ» доктор мистецтвознавства, декан факультету історії і теорії мистецтва 
Львівської академії мистецтв Ростислав Шмагало. Упродовж 20 років він досліджує і 
викладає історію витворів із металу на тренах України. Нещодавно в Національному 
музеї історії України, в ході конференції «Повернення культурних цінностей в Ук-
раїну — державна справа», пан Ростислав презентував перші два томи унікального 
тритомника «Енциклопедія художнього металу». Значну частину енциклопедії при-
свячено пам’яткам, що за різних обставин були вивезені за кордон.

ДОВІДКА «УМ»

 Тритомник «Енциклопедія художнього металу» — це, по суті, пер-
ше серйозне дослідження з історії художнього металу в Україні. 
Воно, на думку автора, ніби подає ключі для великої кількості век-
торів досліджень того явища, яке ми називаємо «художній ме-
тал». А це і гліптика, і каменерізна пластика, емальєрство, фа-
леристика, атрибутика, нумізматика, зброярство, художнє литво, 
ковальство,зброярство і маса інших. Автор подає розроблену влас-
норуч морфологічну таблицю цього явища, яке має дуже багато як 
культурних, історичних і власне культурологічних зрізів. Ростислав 
Шмагало переконаний, що наступні дослідники будуть продовжу-
вати цю працю. Тому на обкладинці першого тому помістив своєрід-
ний ключ — картину Джорджа Вазарі «Венеційський золотарський 
цех». І не лише тому, що ця картина деталізовано представляє ро-
боту золотарів у період раннього Ренесансу. А ще й тому, що, згід-
но з дослідженнями, легендарна корона короля Данила, галицько-
го князя, не могла бути створена як митра перемишльських єпис-
копів, як дотепер це декларували. За дослідженнями автора, саме 
Венеційський золотарський цех мав право виготовляти корони на 

замовлення Папи Римського. Тому невдовзі молоді вчені, напевне, поїдуть до Венеції досліджувати тамтешні 
архіви і, можливо, знайдуть запис, що саме там виготовлялася корона короля Данила.

■

ДОСЬЄ «УМ»

 Ростислав Шмагало народився у 1965 р. у 
Львові.У 1989-му закінчив факультет декора-
тивно-прикладного мистецтва Львівського де-
ржавного інституту прикладного та декоратив-
ного мистецтва за спеціальністю «Художня ке-
раміка», у 1992-му — аспірантуру Московсько-
го вищого художньо-промислового училища. З 
1992 р. працює у Львівській національній ака-
демії мистецтв, iз 1997 р. — декан факультету 
історії та теорії мистецтва цієї академії. Доктор 
мистецтвознавства. Керівник, автор сценаріїв 
і ведучий мистецької телепередачі «Мальо-
вид» на Львівському державному телебаченні 
(1995—2000); професор (з 2006). Автор п’яти 
монографій, чотирьох навчально-методичних 
посібників та понад 110 публікацій з мистецт-
вознавства та проблем художньо-промислової 
освіти в періодичних виданнях і збірниках Ук-
раїни та зарубіжжя. 

■

Ростислав Шмагало.
Фото з сайта hermitagemuseum.org.

❙
❙

Скіфський гребінь із зображенням 
батальної сцени. Кінець V — початок IV ст 
до н.е. Золото. З кургану Солоха, 
Дніпровська обл., Україна. Нині — 
в Державному Ермітажі, Петербург, Росія.
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«У нашій країні хворих на вірусний гепатит С дуже багато. Їх потрібно 

виявляти, тому системи епіднагляду мають посилюватися». 
Ольга Голубовська, 
головний позаштатний інфекціоніст 
МОЗ України

УКРАЇНА МОЛОДА

Юлія КОСИНСЬКА

Фатальний візит 
до стоматолога
 Понад місяць молода жінка 
знемагала від хронічної втоми. 
«У мене боліли суглоби, постій-
но хотілося спати, не мала сили 
працювати, ледве рухалася. 
Здавалося, що помираю, сили 
мене покидали, — розповідає 
35-річна львів’янка Юлія Кор-
нієнко. — Скаржилася лікарям 
на погане самопочуття, без кін-
ця здавала різні аналізи, однак 
причину ніхто не міг встанови-
ти. Лікарі підозрювали гаст-
рит, радили ретельніше обсте-
жити шлунок — болі в животі 
були просто нестерпними...»
 Як виявилося, так прояв-
ляв себе інкубаційний період 
гепатиту С. Юлія дізналася 
про недугу вже в лікарні, куди 
потрапила після того, як стала 
«жовтіти на очах». Щоправда, 
аналізи ще довго давали нега-
тивний результат, не підтвер-
джуючи наявність вірусу гепа-
титу С. 
 «Я людина, яка не ходить 
до манікюрних кабінетів, не 
робить тату, дуже обережна в 
статевому житті, не маю нія-
ких порізів, ран, — продовжує 
Юлія. — І коли бачила на вули-
ці застереження — «Обережно, 
гепатит!», байдуже ковзала по 
них поглядом. Мене це не сто-
сується, — стереотипно думала 
я. — Це проблема наркозалеж-
них, тих, хто має СНІД. Але ви-
являється, гепатит може торк-
нутися кожного...»
 Юлія каже, що завжди лі-
кувала зуби у «свого» лікаря 
у приватній клініці. Але цьо-
го разу стоматолог був на кур-
сах, а зуб, як на лихо, розболів-
ся. «Мама записала мене в де-
ржавну клініку. Якби я раніше 
бачила, які там жахливі умови, 
не пішла б туди нізащо, — зіт-
хає Юлія. — Навіть якщо там 
дешеве лікування. Але зубний 
біль — страшна річ. Довелося 
йти. Натовп людей у коридорах 
— і старі, й молоді, величезна 
черга, нескінченний потік. А 
молодшого персоналу немає, лі-
кар робить усе сам. Лікарка зро-
била мені анестезію, хоча я була 
проти. Вона не міняла інстру-
ментів... Щойно вийшов один 
хворий — відразу запрошує на-
ступного. І цей похід до стома-
толога став для мене фаталь-
ним...»
 Медики підтверджують: ін-
фікуватися гепатитом С людина 
ризикує під час медичних мані-
пуляцій (лікування у стомато-
лога, переливання крові), в са-
лонах краси (манікюр, педи-
кюр, тату, пірсинг), через ста-
теві контакти. Недуга вкрай 
рідко проявляється зовнішні-
ми ознаками, скажімо, жовтиз-
ною шкіри, як це було в Юлино-
му випадку. Зазвичай гепатит С 
виявляють під час випадкових 
клінічних досліджень: обсте-
ження донорів, вагітності або 
підготовки людини до плано-
вої операції. У 80% хворих цей 

вірус виявляють уже на хроніч-
ній стадії, у 15% з них може 
розвинутися цироз, а в 7-10% 
— рак печінки. Власне, через 
пізнє діагностування вірус гепа-
титу С і називають «ла гідним» 
убивцею. Тоді як гепатит В, за 
словами лікарів, здебільшого 
проявляється гострими фор-
мами та має яскраво виражені 
симптоми. У 80% випадків його 
виявляють на перших стадіях, 
і це дає змогу вчасно розпочати 
лікування. 

Сумне «лідерство» України
 Недавно в 26 містах Украї-
ни медики провели безкоштов-
ну експрес-діагностику на ге-
патит С. Захід був приурочений 
до Міжнародного дня боротьби 
з вірусними гепатитами, який в 
Україні традиційно проводить 
Альянс громадського здоров’я. 
Оприлюднені результати тесту-
вань, до яких вдавалися добро-
вольці, вражають: більшість 
громадян, які проходили до-
слідження, ніколи раніше не 
перевірялися на гепатит С (від 
85% до 98% залежно від ре-
гіону). В цілому в Україні ек-
спрес-діагностику на гепатит 
С пройшли 3844 особи, у 324 
із них тест показав наявність 
вірусу. Тобто майже 8,5% ук-
раїнців інфіковані вірусом ге-
патиту С. Такий тривожний по-
казник, на жаль, підтверджу-
ють подібні дослідження рік у 
рік, і це свідчить не лише про 
епідемію гепатиту С у нашій 

країні, а й про те, що «мовчаз-
ний убивця» стає справж ньою 
національною загрозою... 
Адже досі експерти вважали, 
що з проблемою гепатиту С 
стикається не більш як 3% на-
селення. Хоча медики, якi без-
посередньо контактують із хво-
рими, мають інши цифри — ре-
альні і тривожні. «Хоч як при-
кро, але за темпами поширення 
гепатиту С ми на першому міс-
ці в Європі», — зазначає менед-
жер із питань політики та адво-
кації Міжнародного альянсу з 
ВІЛ/СНІД в Україні Людмила 
Маєстат.
 «Отримана цифра 8,5% вра-
жає! Це не просто інформація, 
яку можна взяти до відома, це 
фактично заклик до держави, 
МОЗ: одумайтеся! — каже ви-
конавчий директор Альянсу 
громадського здоров’я Андрій 
Клепіков. — У чому ж причина, 
що в Україні одна з найсклад-
ніших ситуацій серед європей-
ських країн щодо поширен-
ня гепатиту С? У 2016-му збі-
гає термін чинної Державної 
цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів. 
Однією з основних нагальних 
проблем є недофінансування 
державних програм, із гепа-
титу С недофінансування ста-
новить 79%. Ситуація май-
же патова, адже розробка но-
вих загальнодержавних прог-
рам фактично заморожена. У 
цій ситуації Альянс громадсь-

кого здоров’я звернувся до Пре-
зидента і Прем’єр-міністра Ук-
раїни з проханням ініціювати 
розробку національного плану 
елімінації гепатиту С». 
 У Києві національна про-
грама з лікування гепатиту С 
реалізовувалася на базі двох лі-
карень — міської лікарні № 5 і 
лікарні № 15, де функціонує Ге-
патологічний центр міста Киє-
ва. Не всі хворі, у кого виявили 
недугу, насправді потребують 
лікування, стверджують меди-
ки. Як розповіла «УМ» Тетяна 
Єгорова, завідувач інфекційно-
го відділення для хворих на ге-
патит С Київської міської лікар-
ні №5, 15 відсотків хворих оду-
жують без специфічної терапії 
— збудник хвороби в них зни-
кає сам по собі. Але в будь-яко-
му випадку, пацієнт, у якого 
виявлено вірус гепатиту С, має 
звернутися до лікаря-інфек-
ціоніста, і обговорити з ним спе-

цифіку лікування. «Існує пере-
лік обстежень, які пацієнт має 
пройти, і при наявності ліків 
йому призначають лікування, 
— зауважує пані Тетяна. — Те-
рапія може тривати від 5 до 11 
місяців — залежно від геноти-
пу вірусу. Щоб визначити, яко-
го саме лікування потребує хво-
рий, потрібні додаткові обсте-
ження, які рекомендує лікар».

«Люди мають ретельніше 
дослухатися до власного 
здоров’я»
 Стверджувати, що кожен, 
умовно кажучи, має щороку 
здавати аналіз на гепатит, — 
некоректно. Однак є певна ка-
тегорія населення, яка потре-
бує періодичного обстеження 
на вірус гепатиту В, С. «Це ма-
ють робити люди, які, скажі-
мо, контактують із кров’ю па-
цієнтів, — пояснює Тетяна Ан-
дріївна. — Загалом, люди ма-
ють ретельніше дослухатися до 
власного здоров’я. Трапляєть-
ся, людину тривалий час тур-
бує слабкість, але вона пояснює 
свій стан навантаженнями на 
роботі, стресовими ситуаціями. 
І не пов’язує це із захворюван-
ням, відтак — не звертається до 
лікаря. Однак тільки фа хівець 
допоможе визначити причину 
нездужання, призначить адек-
ватне лікування. Сьогодні існує 
багато приватних лабораторій, 
які пропонують цілий спектр 
обстежень, у тому числі на гепа-
тити В і С. Але самостійно, без 
поради лікаря, робити обсте-
ження не варто. Я своїм пацієн-
там завжди пояснюю: які аналі-
зи і для чого здавати в кожному 
конкретному випадку».
 ...Вийшовши з лікарні, 
Юлія Корнієнко відразу зроби-
ла щеплення від гепатиту В (на 
жаль, вакцини проти гепатиту 
С не існує). «І дітям своїм зро-
била щеплення проти гепати-
ту В, — ділиться Юлія. — Коли 
чую закиди, що нині «не ті вак-
цини», — хочеться порадити 
скептикам добре вивчити це 
питання. Вакцини є різні, виб-
рати можна завжди. Саме щеп-
лення легко переноситься, і ти 
знаєш, що матимеш захист хоч 
від якоїсь зарази. За кордоном 
тебе й на роботу не візьмуть, 
якщо не маєш щеплення проти 
гепатиту». ■

Є ПРОБЛЕМА

Нелагідний убивця...
Останні експрес-дослідження показали, що 8,5% українців інфіковані гепатитом С. 
Безсимптомний перебіг недуги руйнує здоров’я мільйонам, провокуючи цироз і рак печінки

■ ДО РЕЧІ

 Прикро, але українці мало поін-
формовані щодо загроз здоров’ю від 
ураження гепатитом С. І рідко зверта-
ються до лікарів. А якщо й звертають-
ся, то в лікарнях їх майже не перевіря-
ють на гепатит С. Тому часом слід са-
мому наполягти на обстеженнях. Лікар 
має направити на додаткові аналізи та 
дослідження, які допоможуть оціни-
ти стан печінки. Ось мінімальний на-
бір обстежень: загальний аналіз крові, 
АлАТ, АсАТ, ГГТ, білірубін загальний, 
фосфатаза. 

■

ДОВІДКА «УМ»

 Гепатитом С у світі інфіковано від 500 мільйонів до 1 мільярда людей (до 15% населення). Масштаби і кількість інфіко-
ваних гепатитом С у 4-5 разів перевищують поширеність ВІЛ-інфекції. За даними ВООЗ, у 2013 році Європейський регіон 
був охоплений прихованою епідемією вірусних гепатитів В і С, щорічно близько 36 тисяч осіб помирають від гепатиту В і 
ще 86 тисяч — від гепатиту С. 

■

ПРЯМА МОВА

Ольга ГОЛУБОВСЬКА,
головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України, так прокоментувала результати 

дослідження: 

 — Український центр iз контролю і моніторингу захворювань МОЗ України бага-
то років також проводить тестування на гепатит С. Рівень інфікованості в різних гру-
пах населення варіюється від 3% до 70%. Так, пацієнти наркодиспансерів мають рі-
вень інфікованості до 70%, люди, які часто хворіють, — близько 15%. Нам вдало-
ся переконати Всесвітню організацію охорони здоров’я, що людей із гепатитом С в 
Україні набагато більше, ніж 3%, як раніше вважала ВООЗ. У 2013 році іноземні ко-
леги-епідеміологи в одному з оглядів також показали, що рівень інфікованості в Ук-
раїні — майже 12%, а питома вага хворих становить близько 9%. 

■

Часто людина дізнається про те, що інфікована вірусом гепатиту С, випадково — під час обстежень і аналізів 
зовсім з іншого приводу...
Фото з сайта morehealthy.ru.
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Ось вам «Драсцє!»
 Відтоді минуло чимало 
часу. Мова наших політичних 
і дер жавних діячів змінилася 
на краще. Незважаючи на те, 
що українська мова так і не 
стала повнокровною держав-
ною мовою, багато українців, 
які раніше користувалися 
російською, повертаються до 
мови свого народу. А мова ж 
наша одна з наймелодійніших 
у світі! Мова — обличчя лю-
дини, показник її культури. 
Тому кожен з нас, хто ще по-
чувається українцем, має доб-
ре опанувати її та оголосити 
війну своєму суржикові. Най-
більшою мірою це стосуєть-
ся публічних людей, насам-
перед депутатів українського 
парламенту. Адже вони пос-
тійно спілкуються з великою 
кількістю громадян, а через 
електронні засоби масової ін-
формації їх слухають мільйо-
ни наших співвітчизників. 
Особливою мірою це стосуєть-
ся і журналістів, учителів та 
викладачів, офіцерів, держав-
них службовців, суддів, про-
курорів і адвокатів, священи-
ків і проповідників.
 Українська мова найбіль-
ше страждає від невмотиво-
ваних запозичень і кальок iз 
мови російської. Росіянізми, 
як їх називає відомий українсь-
кий мовознавець Олександр 
Пономарів, є наслідком бага-
товікового панування і засил-
ля російської мови. Вони про-
никли в мову мільйонів україн-
ців, засмітили її та перетвори-
ли на суржик. Дослухаючись 
до розмов людей на базарах чи 
у транспорті на Полтавщині 
та Київщині, які вважаються 
батьківщиною літературного 
варіанта української мови, сер-
це від болю стискається. Вод-
ночас і радість проймає: засмі-
чено, але не знищено. Мине час 
і розмуляться наші національ-
ні джерела та очиститься наша 
мова. Шлях до цього лежить 
через зростання національної 
свідомості та загальної і мов-
ної культури українців.
 Нині поширене вживання 
росіянізмів двох основних ти-
пів. Перший тип зумовлюється 
мовною неохайністю, небажан-
ням стежити за своєю мовою. 
«Добре утро!» — каже щоран-
ку сусід сусідові. Або ще кра-
ще: «Драсцє!» Хіба вони не зна-
ють, що таких слів українці не 
мають. Їм варто вітатися свої-
ми українськими вітаннями 
«Доброго ранку!» або «Добро-
го здоров’я!»? «Канєшно, зна-
ють, но, понімаєш, вони на то, 

навєрно, вніманія не обра-
щають і правиль-
них слов 
не іщуть, 
потому шо 
яка тіпа раз-
ніца», — від-
повіли б, ма-
буть, на заува-
ження згадані 
вище сусіди.
 З іншого 
боку, існують 
росіянізми, які 
є наслідком не-
уважності або не-
знання. Найчасті-
ше вони є кальками 
з російської мови. 
Наприклад: був-
ший президент, про-
шлий рік, поступлен-
ня до бюджету, при-
йняв участь, прийняв 
міри. А правильно слід 
казати: колишній пре-
зидент, надходження до 
бюджету, минулий рік, 
узяв участь, вжив заходів. 
Серед російських кальок є 
група, яка укорінилася на-
віть у лексикон журналістів 
та оглядачів радіо й телеба-
чення. Ідеться про лексику 
типу: «накопичення» (кош-
тів), «заключення» (щодо за-
конопроекту), «усі без виклю-
чення» (фракції), «опити» (на-
селення). Тоді як українською 
слід вживати слова «нагромад-
ження коштів», «висновок до 
законопроекту», «всі без ви-
нятку фракції», «опитування 
населення».

Можна назвати яничарами 
  Українці, які спілкують-
ся російською мовою, ділять-
ся на кілька типів. Одних із 
них можна назвати яничара-
ми або перевертнями. Вони не-
навидять не тільки мову своїх 
предків, а й усе українське. 
Більшість донецьких бойови-
ків носять українські прізви-
ща. Українські батьки народи-
ли сепаратистів Захарченка і 
Плотницького, які безжалісно 
нищать все українське на оку-
пованій території. Головами їх-
ніх МГБ є українці Ходаковсь-
кий і Пасічник. Туди, звідки 
вони чують українську мову, 
вони стріляють. Колишні нар-
депи-«регіонали» В. Колеснi-
ченко та О. Бондаренко нищи-
ли українську мову своїми за-
конопроектами.
  Інший тип російськомов-
них українців утворюють ті з 
них, які кажуть, що вони «ук-
раінци». «Украiнци» добре ро-
зуміють українську мову, коли 

слухають її 
чи читають текс-

ти, але не вміють і, що ці-
каво й важливо, не хочуть умі-
ти нею говорити. «Мы так при-
выкли, нам так легче и удобней 
и, собственно, какая разница», 
— часто можна почути від них 
сердиту реакцію. Проблема по-
лягає в тому, що коли таких 
«украінцев» об’єднує не тільки 
їхня російська мова а й спіль-
на територія, де вони компак-
тно живуть, вони починають 
формувати інший, — відмін-
ний від українського, — етніч-
ний тип, що ми зараз спостері-
гаємо на Донбасі та в багатьох 
містах Східної і Південної Ук-
раїни та навіть у столиці Украї-
ни.
 Окрему і, ймовірно, най-
численнiшу групу російсько-
мовних українців становлять 
ті, що не наважуються розмо-
вляти українською публічно, 
бо вважають, що вона в них 
засмічена. Умовно їх можна 
назвати «хатніми українця-
ми». Поза своєю квартирою 
вони користуються російсь-
кою, помилково гадаючи, що 
їхня російська мова є цілком 
чистою. Насправді вони лише 
вживають російські слова, а 
мова їхня на російську дуже 
мало схожа, бо мова — це не 
лише слова. Кожна мова, крім 
слів, має ще душу. А опанува-
ти українцеві російську душу і 
душу їхньої мови дуже не прос-
то. Соромно слухати деяких де-
путатів з українськими прізви-

щами, які з якихось міркувань 
виступають лише російською 
мовою, а від їхньої вимови, ін-
тонації та фрикативного звука 
«г» замість проривного «ґ» за 
верству відгонить глухим ук-
раїнським хутором. 
 Таким людям можна лише 
порадити не боятися перехо-
дити на користування ук-
раїнською мовою. Ще ніхто 
не навчився плавати поза 
водою. Нехай сміливо пір-
нають в українську мову і 
дуже скоро вони почува-
тимуться в ній наче риба 
у воді! Без мовної прак-
тики мовою опанува-
ти неможливо. Не тре-
ба боятися помилок, 
але потрібно уникати 
їх, дослухаючись до 
мови грамотних лю-
дей, ведучих радіо і 
телебачення. Тре-
ба багато й уважно 
читати. Корисно 
дивитися філь-
ми з українським 

дублюванням. Зразкови-
ми в цьому сенсі можна вва-
жати турецькі фільми, які де-
монструє останнім часом те-
леканал «1+1». Слова і слово-
сполучення записуються у 
нейронних структурах мозку 
у звуковому коді. Тому уважне 
слухання є головною запору-
кою вільного і грамотного во-
лодіння будь-якою мовою. 

Мрія про високий рівень
 «Словник-антисуржик» 
з’явився завдяки рекоменда-
ції учасників наукової конфе-
ренції, що відбулася 9 листо-
пада 2015 року з нагоди Дня 
української писемності і мови 
за ініціативи Просвітницького 
центру національного відрод-
ження імені Євгена Чикален-
ка. Тема конференції звучала 
так: «Сучасне російськомов-
не українство і його етнопси-
хологічна типологія». Є надія 
на те, що посібник допоможе 
багатьом українцям позбутися 
лексичних огріхів у своєму мо-
вленні та допоможе їм наверну-
ти до українського слова своїх 
дітей і внуків. 
  В Україні зараз важко знай-
ти людину будь-якого віку, яка 
не розуміла б української мови. 
Це пояснюється тим, що її вив-
чають в усіх школах, суттєво 
збільшилася питома вага ук-
раїнської мови на радіо й на 
державному телебаченні, ук-
раїнська мова переважає в рек-
ламі. Розуміння мови також є 
володінням нею. Такий рівень 
володіння називається пасив-
ним або рецептивним. Отже, 

в Україні практично не існує 
так званого «рускоязичного 
насєлєнія». Його правильні-
ше було б назвати «рускогово-
рящім насєлєнієм». Його пред-
ставники легко можуть на базі 
пасивного володіння почати 
спілкуватися українською мо-
вою: для цього потрібне лише 
бажання. А бажання найчасті-
ше випливає з потреб і мотивів. 
Потреби і мотиви має формува-
ти держава, створюючи законо-
давчі та дидактичні передумо-
ви для їх виникнення і функ-
ціонування серед державних 
службовців, в освіті, у війсь-
ку, в прокуратурі та судах. 
 Україна у перспективі може 
стати суспільством iз високим 
рівнем культури мовної по-
ведінки. Ніхто ж у нас нікого 
не переконує у необхідності за-
бути російську мову чи не ко-
ристуватися нею. Але ж не тре-
ба зраджувати мову свого на-
роду і своєї держави! Якщо ук-
раїнці, які відцуралися мови 
свого народу, не навернуть себе 
і своїх дітей та внуків до своїх 
національних витоків, — своєї 
мови, культури, пісні, — ук-
раїнська нація у майбутньому 
на радість і догоду ворогам не-
минуче розпадеться на дві на-
ції. Адже націй iз двома мова-
ми у природі не буває. Якщо 
нація має дві мови, то це вже 
не одна, а дві нації. А де в дер-
жаві є дві нації, кожна з яких 
прагне культурної гегемонії, 
там панує національний роз-
брат або навіть війна.
 Матеріал для запропонова-
ного посібника збирався шля-
хом тривалого спостереження 
за мовою народних депутатів, 
людей на базарах та в інших 
громадських місцях. Стала-
ся в нагоді і подарована пані 
Марією Волощак її книжечка 
«Правильно — неправильно», 
яку вона підготувала на ма-
теріалах газетних лексичних 
огріхів. Це видання Марії Во-
лощак має лежати на столі й ре-
гулярно проглядатися всіма на-
шими журналістами. До речі, 
його легко відшукати в інтер-
неті. У всесвітній мережі є ба-
гато іншого цікавого матеріалу 
на тему «антисуржик». Зокре-
ма, «Вузлики на пам’ять» чер-
кащанина Валерія Маснюка. Їх 
також використано у «Словни-
ку-антисуржику». 
 Зібрані під однією обкла-
динкою росіянізми та розроб-
лені на їх основі вправи при-
служаться багатьом, хто не 
хоче, щоб його українська мова 
була схожою на мову Проні 
Прокопівни чи Вєрки Сердюч-
ки. ■

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

Викорчовуємо 
росіянізми
Що таке «словник плющизмів» і чому ми 
продовжуємо засмічувати українську мову
Юрій ГНАТКЕВИЧ

Посібник для українців, які спілкуються російською мовою, бо 
соромляться своєї засміченої української, що побачив світ нещо-
давно, є його четвертим виданням. Перше видання «Словника-
антисуржика» було підготовлено на матеріалі виступів депутатів 
Верховної Ради і здійснено невеликим накладом київською «Про-
світою» ще в 1992 році. Тоді Верховна Рада закупила 1000 його 
примірників, які згодом були роздані всім депутатам 1-го скли-
кання. Депутати ніжно називали його «словником плющизмів». 
Усі пам’ятають колоритний суржик уродженця Чернігівщини Івана 
Плюща, яким він «засівав» через «мікрохвон» усю Україну. 

■
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 ■ Есмеральдо, я перечитую 
ваші інтерв’ю і майже в кожно-
му вас запитують про Байбу... 
 — Так... Я ще навчалась у 
школі, коли взяла участь у про-
бах. Потім ми з подружкою фан-
тазували, як приїдуть до нас у 
школу з Ризької кіностудії, зай-
дуть у клас і повідомлять, що 
мене затвердили на роль...
 ■ Так усе й сталося? 
 — Приблизно (сміється). 
Хіба що не настільки поетич-
но. Усіх кандидатів запроси-
ли до Риги, показали нам запи-
си проб. Мені відразу стало зро-
зуміло, що я там найгірша, со-
ромно навіть очі підняти. Але 
коли оголосили, кого на яку 
роль призначили, — я нічого не 
зрозуміла. Думаю: чого ж вони 
мене вибрали, якщо всі кращі 
від мене? 
 Після того нас запросили в 
приміщення — там святково на-
критий стіл, кава, чай. Я сиділа 
поряд iз Лідією Фрейман, яка 
грала Орту. Як я хвилювалася!.. 
Вона мене питає: «Будеш каву? 
Тобі з молоком і з цукром?» — 
«Ні, дякую». Я ніколи в жит-
ті не пила чорної кави, тільки з 
молоком і з цукром! Але від хви-
лювання не могла навіть руку 
підняти і покласти собі цукор. 
Я думала, все там виллю й по-
розсипаю (сміється). Сиділа, iз 
жахом пила свою чорну каву, 
боялась поворушитись. 
 Досі пам’ятаю жахливу про-
мову режисера Ґунара Пієсиса, 
який сказав, що не знає, хто те-
пер щасливіший — той, кого за-
твердили, чи всі інші. Тому що 
весь латиський народ чекає на 
цей фільм, і якщо ми не зіграє-
мо так як треба!... Я сиджу і 
думаю: «Куди я потрапила? 
Що мені тепер робити? Грати 
не вмію, нічого не вмію, а тре-
ба зіграти роль, ще й головну» 
(сміється). 
 Потім почалася робота. З 
нами працювали викладачі, 
сам режисер тільки приїхав, 
подивився, сказав, що все пога-
но, й знов поїхав. Коли вже роз-
почалися зйомки, поступово 
стала розуміти процес. На зні-
мальному майданчику я подру-
жилась з Астридою Кайрише, 
яка грала Зане. Вона мені дуже 
подобалась, я завжди спостері-
гала що і як вона робить. Пос-
тупово вона почала підказува-
ти мені як потрібно грати, да-

вала корисні поради. Ще ста-
ли добрими друзями з дочкою 
Лідії Фрейман. 
 А далі набралась сміливості 
вступити на театральний фа-
культет Латвійської національ-
ної консерваторії Вітола. Якби 
не фільм, думаю, я ніколи б не 
наважилась, навіть не подума-
ла б, що маю хист до цього. Піс-
ля театрального закінчила курс 
спеціально для театру «Дай-
лес», — усі педагоги були звід-
ти, нас готували, заздалегідь 
знаючи, що ми будемо працю-
вати в театрі. 
 ■ У коментарях до фільму 
ваші шанувальники з різних 
куточків України, Росії, Біло-
русі пишуть, що тільки Есме-
ральда Ермале асоціюється у 
них із Байбою. Що ви відчуває-
те, коли вас так ототожнюють із 
цією роллю? 
 — Зараз я вже не реагую 
на це, звикла. Спершу, звісно, 
було приємно, тому що це дає 
певну відомість. І на початку 
акторської кар’єри дуже важ-
ливо, що тебе вже знають, спос-
терігають за тобою і не потрібно 
якось особливо про себе заявля-
ти. Але потім стає важче, тому 
що й ролі дають більш-менш 
однотипні, «голубих героїнь», і 
від цього втомлюєшся. Хочеть-
ся чогось іншого, якогось ха-
рактеру. 
 Тому на факультеті поча-
ла себе свідомо ламати в інший 
бік, щоб розвиватись. Спробу-
вала себе в комедійному жанрі. 
Спочатку це здавалось важким, 
бо грати комедії справді важ-
ко. Але поступово вдавалось, і 
жанр мені сподобався. Не можу 
сказати, що я обділена цікави-
ми ролями, в мене були і є хоро-
ші роботи. 

«Для мене театр —  коли я 
щось переживаю»
 ■ Робота актриси театру в 
незалежній Латвії відрізняєть-
ся від тієї, яка була при Союзі?
 — Звісно, відрізняється. 
Тоді потрібно було ставити 
якусь обов’язкову кількість ра-
дянських п’єс, не всі вони були 
якiснi — про робочі процеси, 
про фабрики... Але що поро-
биш, треба було ставити, ми й 
ставили.
 ■ А зараз у театрі більше 
ставлять п’єси латиських дра-
матургів?
 — Я б так не сказала. Зараз 

не так багато хороших латись-
ких драматургів, а класиків 
глядач важко сприймає. Ла-
тиська класика має свою спе-
цифіку: Райніс дуже символіч-
ний, його важко ставити, Ас-
пазію теж нелегко сприймати, 
Блауманіса дуже всі люблять, 
цінують, знають, але він вже 
настільки зіграний, що важко 
відшукати ще якісь нові грані, 
щоб зробити його цікавим гля-
дачеві. 
 А от сучасних хороших п’єс 
дуже мало. Оголошують кон-
курси, але, мабуть, нові Рай-
ніс та Аспазія ще не народи-
лись. Усі ми в очікуванні нових 
геніїв. А поки більше ставимо 
п’єси зарубіжних авторів. 
 ■ Ви часто ходите на поста-
новки в інші театри?
 — Доволі часто. Мені ціка-
во, що там відбувається. Якщо 
гарна вистава, то здається, я 
теж так можу, хочеться зроби-
ти щось таке ж хороше. А коли 
не дуже добра, то думаю: нев-
же ми теж так погано вигля-
даємо?.. Ще мені подобається 
ходити в кіно, люблю дивитись 
фільми на великому екрані. 
 ■ Як ви ставитесь до попу-
лярних у Європі сучасних пер-
форменсів, у яких, наприклад, 
півтори години на сцені перед 
глядачем бігають 300 акторів 
і нічого іншого, крім бігу, як 
своєрідної медитації, не відбу-
вається? Або ж актори на сцені 
займаються сексом, а гляда-
чі, що сидять спиною до сцени, 
спостерігають трансляцію дійс-
тва на великих екранах.
 — Мета — привернути ува-
гу суспільства до проблеми пор-
нографії на екранах телевізорів. 
Такі перформенси в Німеччині 
та Голландії збирають велику 
публіку. 
 Я цього не розумію. Для 
мене особисто то була б марна 
трата часу і грошей. Так само, 
як інсталяції у виставкових за-
лах. У мене, мабуть, трудно-
щі зі сприйняттям такого виду 
мистецтва, я просто не вмію це 
«читати». Коли я приходжу на 
виставку і бачу якусь «купу в 
кімнаті», я не розумію, навіщо 
мені на неї потрібно дивитись, 
що мені з цього треба зрозуміти 
і відчути. Те ж саме на сцені. 
 Для мене театр — коли я 
щось переживаю, відчуваю, ро-
зумію життя краще, відкриваю 
для себе якісь нові грані речей. 

Мабуть, у мене старомодні пог-
ляди на мистецтво (сміється). 
 А якщо просто біжать — для 
мене це не театр. Можна меди-
тувати, дивлячись у небо, це 
безплатно! Я розумію, якщо ти 
підліток, то тобі важливо прос-
то зробити щось навпаки, по-ін-
шому. Може, деякі в цьому ті-
нейджерському стані застряга-
ють, і їм важливо робити щось 
провокативне (сміємося разом). 
Хіба хтось після такої вистави 
викинув свій телевізор? Я ду-
маю, щось подібне існувало в 
усі часи, в цьому немає нічого 
особливого. 
 ■ А загалом сучасний театр 
відрізняється від театру тих 
часів, коли ви тільки починали 
в ньому працювати?
 — Театр завжди рухається 
по спіралі. Він ніби повертаєть-
ся, але на новому рівні. Раніше 
вистави були такі психологічні, 
повільні, дуже деталізовані; а 
зараз змінився час, ми швидше 
все розуміємо, і від того стиль 
вистав теж став простішим і ди-
намічнішим. 
 Я, наприклад, не можу ска-
зати, що мені близький те-
атр Бертольда Брехта, особис-
то мене він не зворушує. І полі-
тичний театр — то теж не моє, 
в нас цього вистачає в житті. 
Театр існує для того, щоб кра-
ще розуміти людей, стати доб-
рішим, більше співчувати. 

«Я завжди щось придумувала,  
щоб не залишатись голою»
 ■ Окрім театральних поста-
новок ви ще й знімаєтесь у філь-
мах, серіалах...
 — Мені цікаво працювати 
перед камерою. Окрім кіно, ос-
таннім часом я знімалась у чо-
тирьох серіалах. Акторська ро-
бота в серіалі не відрізняється 
від роботи в повнометражному 
кіно, але фільми мені здаються 
більш значущими. Хоча саме 
серіали роблять актора попу-
лярним. 
 Але є й інший бік: якщо в ак-
тора не дуже позитивна роль, 
то люди починають асоціюва-
ти його з цією роллю. У нашо-
му столітті це дивно, але так і 
відбувається. Зі мною такого не 
траплялось, але колеги розпові-
дали, що іноді навіть касири в 
магазині відмовлялись їх обслу-
говувати, бо не могли змири-
тись із тим, як погано їхні пер-
сонажі повелись у серіалі, який 
ті дивляться щовечора. 
 Сумно, що люди трапляють-
ся настільки наївні, що ними 
можна маніпулювати, навіть 
під час тих самих політичних 
виборів. Люди ж теж не всі ро-
зуміють, що це просто політич-
на реклама і часто до реальності 
вона не має жодного відношен-
ня. 
 ■ І вірять в розіп’ятого хлоп-
чика?.. 
 — Саме так! Є категорія лю-
дей, які вважають, що якщо 
щось знято чи опубліковано — 
це автоматично правда. Навіть 
одна моя родичка каже: «Та як 
же це може бути неправда? Це 
ж сказав депутат!». Але ж і де-
путат — звичайна людина, у 
нього свої інтереси. І як таким 
людям тоді пояснити, що буває 
брехня, а буває правда? І нечес-
ні політики заробляють рейтин-
ги на таких людях. 
 ■ Коли вам пропонують роль 
у кіно, за якими критеріями ви 
вирішуєте — погоджуватись на 
неї чи ні?
 — У кіно майже все зале-
жить від режисера — він із ні-
чого може зробити хороший 
фільм, а може знищити дуже 
добрий сценарій. Є режисери, 
які гарно зарекомендували себе 
на зарубіжних кінофестивалях, 

але, трапляється, такі стрічки 
не значать для мене нічого, я їх 
просто не розумію. Коли мене 
запрошують, я можу зніматись 
і в таких, якщо вони не супере-
чать моїм цінностям. Але коли 
ми говоримо про задоволення 
від роботи, інтерес і захоплен-
ня, звісно, я думаю про тих ре-
жисерів, чиї роботи мене хви-
люють і вражають. 
 ■ Чи є щось таке, чого ви не 
погодилися б робити на сцені 
чи в кіно?
 — Я ніколи не була рада, 
якщо мені треба було роздяга-
тись, я завжди щось придуму-
вала, щоб не залишатись го-
лою. Особливо якщо режисер 
не пояснює, навіщо це потріб-
но, — тоді я відчуваю, що мене 
використовують. Ніколи не хо-
четься на таке підписуватись. 
Але коли розумієш, що це веде 
до глибшого розкриття образу й 
ситуації, то збираєшся з духом і 
робиш так, як треба. 
 ■ Ризька кіностудія завжди 
була відома своїми фільмами. 
Думаю, читачам цікаво дізна-
тись, які творчі процеси відбу-
ваються там зараз, чи є якісь 
зміни.
 — Колись знімали фільм за 
фільмом, працівники щоденно 
виконували одну й ту саму ро-
боту, і з професійної точки зору 
важливо, щоб людина працю-
вала постійно і до дрібниць ро-
зуміла свої обов’язки. 
 Зараз збирають знімаль-
ні групи раз на два-три-чотири 
роки, як пощастить. Тому що 
працівників багато, а проек-
тів стало мало, немає фінансу-
вання, щоб знімати так багато, 
як раніше. Держава виділяє на 
це небагато коштів. Фонд куль-
турного капіталу вирішує, чий 
проект фінансувати, а чий ні, 
але його ресурси теж обмежені. 
А коли в працівників небагато 
практики, то важко зберігати 
високий професіоналізм. Хоча 
є й ті, які постійно працюють у 
рекламі, а іноді переключають-
ся на фільм. Але є ж різниця, 
коли режисер чи оператор ма-
ють змогу знімати фільми або 
один за одним, або раз на чоти-
ри роки. Тоді ще й відповідаль-
ність тисне — зробити так, щоб 
усі зрозуміли, що саме його про-
екти варто фінансувати. Але та-
кий уже капіталізм. 
 ■ Ви кілька років на латвій-
ському телебаченні вели пере-
дачу «Маленьке життя», зараз 
ведете «Багато щастя». Чим ця 
робота допомагає вам як акт-
рисі?
 — Я вважаю, що вміти роз-
мовляти з різними людьми — 
теж частина моєї професії. Бу-
вало, у прямому ефірі спів-
розмовник почувався так за-
тиснуто, що розговорити його 
— особливе мистецтво. Ми зні-
мали в різних місцях, на вули-
ці в тому числі. Хоч я й не жур-
наліст, доводилось підходити 
до перехожих, задавати їм різ-
ні запитання, люди теж реагу-
вали по-різному. 
 «Багато щастя» — передача 
привітань. Спочатку я ставилась 
до неї з невеликою іронією, це не 
дуже сучасна чи модна переда-
ча. Вона така старовинна, біль-
ше для тих людей, які живуть 
у селі. Та коли я почала працю-
вати, читати листи, то зрозумі-
ла, що не можна так ставитись, 
— ці люди ніколи не потрапля-
ли на телебачення, де про них 
публічно говорили б щось хо-
роше: що вони роблять у жит-
ті доброго, чим допомагають ін-
шим, за що їх цінують. Але ж це 
так важливо, щоб людина почу-
ла, що вона хороша і добра, до-
помагає іншим! Тепер роблю це 
з любов’ю і добротою. ■

ЗУСТРІЛИСЯ—ПОГОВОРИЛИ

Есмеральда Ермале: 
Не знімаюся, якщо фільм 
суперечить моїм цінностям
Актриса з Латвії — про роботу в театрі, кіно, на телебаченні, 
а також про те, що було і до чого все дійшло
Ліна МЕЛЬНИК
Рига—Вінниця

У далекому 1973 році ім’я цієї акт-
риси прогриміло спочатку в Латвії, 
а потім на весь Радянський Союз. 
Есмеральда Ермале знайома широ-
кому загалу глядачів як Байба (ім’я 
героїні) з фільму Ґунара Пієсиса 
«Вій, вітерець!», який сьогодні вже є 
радянською класикою. Зараз Есмераль-
да не тільки активно працює в сучасному 
національному театрі й кінематографі, а й зай-
має активну громадянську позицію. Разом з 
іншими діячами культури Латвії вона підписа-
ла петицію, в якій виступила за територіальну 
цілісність України й проти агресії з боку Росії. 
Актриса дала інтерв’ю «Україні молодій».

■

Роль у фільмі Вій 
вітерець принесла 
Есмеральді, на той 
час школярці, 
всенародну 
славу.

❙
❙
❙
❙
❙
❙ Така чарівна і така різна.❙



Призова шабля
 Миколаївська шаблістка 
Ольга Харлан — одна з неба-
гатьох українських спортсме-
нок, яку «гарантовано бачили» 
на олімпійському п’єдесталі. 
Власне сподівання українсь-
ких уболівальників, які праг-
нули побачити лідера вітчизня-
ної шаблі у призах, Оля справди-
ла — стала дворазовою призер-
кою Ріо. А ось чи задовольнила 
Харлан свої амбіції — питання? 
Після того, як перший номер ук-
раїнської жіночої шаблі не змог-
ла перемогти в індивідуальному 
олімпійському турнірі, Ольга 
прагнула здобути олімпійське 
«золото» в команді. Не сказати, 
що його здобуття мало для Хар-
лан життєвоважливе значення 
— в її активі вже є аналогічна 
нагорода пекінської Олімпіади-
2008. Утім олімпійська перемо-
га, здобута вісім років тому Хар-
лан та К°, припала на період ран-
нього становлення зіркової шаб-
лістки. Без сумніву, олімпійське 
«золото», вигране у зрілому віці 
сприймається зовсім по-іншо-
му, можна сказати, що це, як 
знак якості, ознака справжньо-
го майстра.
 Однак виграти «золото» в 
Ріо Харлан усе ж не змогла. Як і 
в Пекіні-2008, Харлан і К° знову 
дісталися до фіналу, проте від-
святкувати звитягу їм не вда-
лося. На шляху нашого квар-
тету, до слова, практично пов-
ністю оновленого в порівнян-
ні з китайською Олімпіадою (з 
тієї команди залишилася лише 
її лідер) нездоланним бар’єром 
постала збірна Росії. В минулі 
роки практично жоден фінал 

великих змагань не обходив-
ся без українсько-російського 
протистояння, в якому перемо-
ги з перемінним успіхом діста-
валися до одному, то іншому ко-
лективу. Хоча, слід визнати, в 
останні роки наша оновлена й 
омолоджена четвірка шабліс-
ток частіше програвала досвід-
ченим опоненткам iз Росії.
 Уже на особистому турнірі 
в Ріо можна було побачити по-
тужну силу російської шаблі. За 
його підсумками двоє росіянок 
— Єгорян та Велика — посіли 
два перші місця на п’єдесталі. 
Іще одна представниця «три-
колірних» — Д’яченко — діста-
лася чвертьфіналу. Персональ-
ні ж здобутки українських шаб-
лісток у Бразилії запам’яталися 
хіба що «бронзою» Харлан.
 Утім у команді наші дівча-
та виглядали значно потуж-
ніше. Завдяки досвіду та май-
стерності Харлан дебютант-
ки Ігор Аліна Комащук, Олена 
Кравецька та Олена Вороніна 
з честю витримали серйозний 
іспит. Так, росіянкам у фіналі 
наші дівчата програли з відчут-
ним «гандикапом» (30:45), утім 
в інших поєдинках (у чвертьфі-
налі проти кореянок (45:40) та 
півфіналі з італійками(45:42)) 
наші дівчата виглядали потуж-
ним колективом, котрий ціл-
ком і повністю заслужив олім-
пійське «срібло».
 Певно, бачили себе з олім-
пійськими нагородами й наші 
шпажисти. Четвірка у складі 
Анатолія Герея, Дмитра Ка-
рюченка, Богдана Нікішина 
та Максима Хвороста займала 
лідируючі позиції в цьогоріч-

ному рейтингу найсильніших 
команд-шпажистів світу. «Ми 
їхали сюди за медалями, — 
зізнався після прикрої поразки 
угорцям (37:39) у матчі за олім-
пійську «бронзу» наставник ук-
раїнських фехтувальників Во-
лодимир Станкевич. — Коман-
да дуже розчарована, тому що 
маючи за 16 років медалі на 
всіх рівнях — чемпіонатах сві-
ту та Європи, все ніяк не може-
мо підійти до медалі на Олім-
пійських іграх. Не виправдали 
очікування вболівальників».

За що вибачатися?!
 На жаль, в останні дні подіб-
ні слова доводилося говорити не 
одному нашому спортсменові, 
який свої змагання на Олім-
піаді завершував на «підніжці 
п’єдесталу». «Хочу попросити 
вибачення у вболівальників, що 
не здобув нагороду», — сказав 
плавець Андрій Говоров, фіні-
шувавши п’ятим у фіналі 50-
метрівки вільним стилем. Влас-
не саме цього спринтера назива-

ли головною медальною надією 
України в олімпійському пла-
ванні. Загалом, якби уродже-
нець Севастополя показав у фі-
налі результат, здобутий ним у 
півфіналі, піднявся б Говоров на 
п’єдестал. А так, як відзначив 
Андрій, припустившись помил-
ки на старті, він не зміг набрати 
крейсерський хід і фінішував, у 
підсумку, лише п’ятим.
 Близько до олімпійської на-
городи підібралися й дзюдоїст 
Артем Блошенко та майстер 
стендової стрільби — найдос-

відченіший український олім-
пієць в Ріо — Микола Мільчев. 
Утім обом не судилося виграти 
свої бронзові сутички.
 У «малому фіналі» Блошен-
ко поступився чинному чемпіо-
нові світу, японцеві Рюнусюке 
Хага, а Мільчев програв пере-
стрілку уродженцеві Кувейту 
Аль-Рашиду, який, щоправда, 
виступав під олімпійським пра-
пором. Також із дерев’яними 
нагородами завершила Олім-
піаду й наша «академічна» чет-
вірка парна. ■
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«Головне, що в нас є медаль, і що ми команда».
Ольга Харлан

українська шаблістка

УКРАЇНА МОЛОДА

Медальний залік Олімпіади-2016 (станом на 15.00 15 серпня)
  З С Б Усього
1. США 26 21 22 69
2. В. Британія 15 16 7 38
3. Китай 15 13 17 45
4. Росія 9 11 10 30
5. Німеччина 8 5 4 17
6. Франція 7 8 7 22
7. Італія 7 8 6 21
8. Японія 7 4 15 26
9. Австралія 6 7 9 22
10. Півд. Корея 6 3 5 14...
48. Україна 0 3 1 4...

ОЛІМПІАДА-2016

Срібний знак якості
Миколаївська шаблістка Ольга Харлан стала дворазовою 
призеркою Ігор у Ріо

■Григорій ХАТА

Надії спортивної України на чималий ужинок олімпійських наго-
род тануть з неймовірною швидкістю. Уже зараз — за тиждень до 
завершення бразильських Ігор — можна сказати, що XXXI Літні 
Олімпійські ігри стануть найгіршими за кількістю здобутих вітчиз-
няними спортсменами медалей. Після дев’яти змагальних днів у 
синьо-жовтій скарбничці лише чотири нагороди — три «срібла» та 
одна «бронза»; у медальному ж заліку наша країна перебуває на 
доволі низькому, 48-му, місці.
Вочевидь передбачення статистичної компанії Gracenote, яка на-
передодні Ігор «напрогнозувала» українській збірній олімпійців 23 
медалі (з них — шість золотих), були аж занадто оптимістичними, 
адже атлетів, які б реально ще могли поповнити наш медальний 
баланс, залишилося не так уже й багато.
З огляду на те, з яких скрипом узагалі даються нашим співвітчиз-
никам нагороди в Ріо, очікувати поповнення медального балансу 
«синьо-жовтих» можна хіба що від визнаних асів своєї справи. А 
їх — українців, з вагомим послужним списком та досвідом, кому 
ще доведеться вийти на олімпійську арену, — залишилося не так 
уже й багато: чемпіон світу-2015, борець греко-римського стилю 
Жан Беленюк; віце-чемпіони планети-2015 — гімнаст Олег Вер-
няєв (вправи на брусах) та легкоатлет Богдан Бондаренко (стрибки 
у висоту), а також бронзова медалістка ЧС-2015, прима українсь-
кої  художньої гімнастики Ганна Різатдінова. Інші ж випадки пот-
рапляння українських олімпійців на п’єдестал — на кшталт заво-
ювання олімпійського «срібла» майстром стрільби з пневматичної 
гвинтівки Сергієм Кулішем — виглядатимуть, радше, як сенсація, 
ніж прогнозована закономірність.

Дзюдоїст Артем Блошенко програв «бронзу» іменитому японцеві 
Рюносуке Хагі.

❙
❙

Після індивідуальної «бронзи» Ольга Харлан разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою 
та Оленою Вороніною виграла олімпійське «срібло» в командній шаблі.

❙
❙

Не змігши повторити в фіналі свій півфінальний час, спринтер Андрій Говоров фінішував п’ятим на 50 м вільним стилем.❙
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Олексій ПАВЛИШ

Після впевнених звитяг віт-
чизняних грандів у стартових 
матчах чемпіонату здавалося, 
що обидва лідери українського 
футболу так само легко наби-
ратимуть залікові бали і надалі, 
а долю чемпіонства, як завжди, 
вирішить «класико». Утім до 
очного поєдинку, який, нагадає-
мо, відбудеться у сьомому турі, 
«Динамо» та «Шахтарю» дове-
деться попітніти — кияни лише 
наприкінці матчу змогли дотис-
нути непоступливу «Сталь», а 
«гірники» взагалі були змушені 
рятуватися від поразки після 
двох пропущених м’ячів у поє-
динку з «Карпатами».

Перший «камбек» Фонсеки
 Що б не говорили у таборі до-
неччан про готовність боротися 
за найвищі місця у Лізі Європи, 
все ж варто визнати, що несподі-
вана поразка від «Янг Бойза» 
у кваліфікації Ліги чемпіонів 
стала серйозним психологічним 
ударом для «гірників». Дається 
взнаки і зміна стилю гри — фут-
болісти ще не звикли до вимог 
Фонсеки. Про це, зокрема, свід-
чать два останні матчі у націо-
нальній першості. Якщо у поє-
динку з «Олександрією» «по-
маранчево-чорні» здобули три 
очки  «на класі», то зустріч із 
«Карпатами» стала справжнім 
іспитом для тренерського шта-
бу. «У першому таймі львів’яни 
були набагато активнішими за 
нас. Нам бракувало тієї поведін-
ки, яка з’явилась у другій поло-
вині матчу», — після поєдинку 
визнав португальський настав-
ник «Шахтаря».
 Можливо, причиною невда-
лої гри донеччан у стартовій 45-
хвилинці стала недооцінка су-
перника, адже «гірники» виг-
лядали на диво розслабленими. 
«Карпати» ж, у свою чергу, на-
магалися надійно захищатися, 
не забуваючи і про контратаки. 
Старання «левів» не виявилися 
марними: Бланко Лещук та Ча-
чуа відзначились результатив-
ними ударами після помилок 
«Шахтаря» в обороні. У дру-
гому таймі «зелено-білі» гра-
ли «по рахунку», прагнучи збе-
регти потрібний результат, але 
здобути бодай нічию їм не вда-
лося — вирішальний постріл в 
активі бразильського «гірни-
ка» Марлоса. 
 «Гра могла б закінчитися з 
іншим рахунком. Але ми самі в 
цьому винні. З такими суперни-
ками гаяти моменти неприпус-
тимо. Скажімо так, «Карпати» 
не програли, нам лише не вис-
тачило часу», — заявив після 
поєдинку тренер львів’ян Сер-
гій Зайцев.

Муки «біло-синіх» без Ярмоли
 Матч четвертого туру для 
іншого фаворита — київсько-
го «Динамо» — теж виявився 
складним. Наставник «біло-
синіх» Сергій Ребров у поєдин-
ку зі «Сталлю» не міг розрахо-
вувати на кількох ключових 
футболістів — Яромленка, Ри-
балку та Віду. Відсутність лі-
дерів, як виявилось, серйозно 
вплинула на атакувальний по-
тенціал киян. Давно відомо, 
що гра динамівців у нападі бу-
дується навколо Ярмоленка та 

Рибалки, без них же «синьо-
білі» довго не могли відзначи-
тись у воротах «сталеварів», до-
тиснувши суперника лише піс-
ля вилучення Малакяна. «Був 
важкий матч, «Сталь» доб-
ре оборонялася. Якби забили в 
першому таймі, було б набагато 
легше. Утім головне — це здо-
буті три очки», — сказав Ребров 
після зустрічі.
 «Сталевари» до цього мат-
чу теж підійшли з кадровими 
втратами — за сімейними обста-
винами Україну покинув голов-
ний тренер Ерік ван дер Меєр. 
Його має замінити Якоб Галл, 
якому, за чутками, керівниц-
тво дало три матчі, аби прояви-
ти себе. Перший іспит для гол-
ландського фахівця був не надто 
успішним, але слід зазначити, 
що його підопічні у протистоян-
ні з «Динамо» показали непога-
ну гру. Це визнав і сам тренер: 
«Ми дуже добре захищалися, 
особливо у другому таймі. Як і 
планували, забили м’яч після 
стандарту. Потім була непро-
фесійна поведінка нашого фут-
боліста, який дав привід арбіт-
ру показати червону картку. Те, 
чого боялися вдесятьох, те і ста-
лося.»
 Цікавою є і причина відсут-
ності Ярмоленка у заявці киян 
на матч. Тренер «Динамо» Сер-
гій Ребров на прес-конференції 
сказав, що 26-річний хавбек не 
грав через мікротравму. Водно-
час телеведучий Олександр Де-
нисов в ефірі програми «Вели-
кий футбол» заявив, що, за його 
інформацією з кількох джерел, 
Ярмола нібито відмовився їха-
ти на зустріч із «Сталлю», вис-
ловлюючи таким чином свій 
протест. За словами Денисова, 
керівництво «біло-синіх» зно-
ву відмовило неназваному за-
кордонному клубу у трансфері 

гравця, що й викликало різку 
реакцію футболіста.
 Хай там як, але в мережі хо-
дять чутки, що українським 
півзахисником активно ціка-
виться дортмундська «Борус-
сія».

«Зелена» молодь Михайленка 
та «бронзовий» хід «Зорі»
 Кілька останніх років в Ук-
раїні неабияк тішилися появі 
«третьої сили», яка на рівних 

тягалася з «Динамо» та «Шах-
тарем» за чемпіонство. Спо-
чатку «Металіст» здобув «сріб-
ло», вперше залишивши киян 
без медалей, а потім «Дніпро» 
підтвердив свої амбіції фіна-
лом ЛЄ 2014\2015. Але після 
зміни керівництва харків’яни 
«докотилися» до того, що не 
отримали атестат ПФЛ на цей 
сезон. 
 Очікувати ж від «дніпрян» 
великих звершень після скоро-

чення бюджету, втрати лідерів 
та заборони не трансфери, схо-
же, не варто. Молоді підопіч-
ні Дмитра Михайленка пока-
зують непоганий футбол і ре-
ально можуть претендувати на 
«топ-6» українського чемпіона-
ту, але необхідного досвіду для 
здобуття перемог у «нічийних» 
матчах поки не мають. «Резуль-
татом поєдинку з «Ворсклою» я 
не зовсім задоволений — у нас 
було все для того, аби вибороти 
три пункти. З іншого боку, ми 
грали проти команди, яка є тре-
тьою-четвертою силою у вітчиз-
няній першості, і виглядали, як 
мінімум, не слабше. Це радує. 
Крім цього, «Дніпро» третій 
поєдинок поспіль не може за-
бити з гри, що є великою про-
блемою. Наша група атаки, ма-
буть, наймолодша в лізі. Але ми 
не шукаємо якихось відмовок, 
будемо працювати для покра-
щення реалізації», — наголо-
сив тренер «синьо-біло-голу-
бих» Дмитро Михайленко.
 А основним кандидатом на 
«бронзу» цього сезону є «Зоря» 
— луганчани вже відірвались 
на 5 балів від групи пересліду-
вачів. У матчі четвертого туру 
«чорно-білі» завдяки диво-голу 
Петряка мінімально обіграли 
«Олександрію», утім, справж-
ню міць підопічних Юрія Вер-
нидуба покажуть поєдинки 
групового етапу ЛЄ. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Не впадуть із неба лаври
«Динамо» та «Шахтар» синхронно здобули вольові перемоги

■

Футболістам «Карпат» не вистачило досвіду  для потрібного результату
в  матчі проти «гірників».
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Гол Миколи Іщенка не допоміг «Сталі» відібрати очки в «Динамо».
Фото з сайта fcstal.com.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-Ліга. 
4-й тур.
«Карпати» — «Шахтар» — 2:3
 Голи: Бланко Лещук, 27; Чачуа, 
37 — Степаненко, 47; Коваленко, 69; 
Марлос, 87.
 6740 глядачів
«Волинь» — «Зірка» — 1:0
 Гол: Баєнко, 73 (у свої ворота)
 2100 глядачів
«Дніпро» — «Ворскла» — 1:1
 Голи: Блізініченко, 53 (пен.) — 
Хльобас, 67
 7000 глядачів
«Олександрія» — «Зоря» — 0:1
 Гол: Петряк, 17
 1640 глядачів
«Чорноморець» — «Олімпік» — 3:0
 Голи: Мартиненко, 17, 36; Барілко, 
90+4
 5200 глядачів
«Сталь» — «Динамо» — 1:2
 Голи: Іщенко, 26 — Гармаш, 79; 
Антунеш, 88
 Вилучення: Е. Малакян, 72 («С»)
 1350 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Шахтар» 4 4 0 1 12-4 12
2. «Динамо» 4 4 0 0 10-2 12
3. «Зоря» 4 3 1 0 9-1 10
4. «Дніпро» 4 1 2 1 7-3 5
5. «Ворскла»  4 1 2 1 5-5 5
6. «Сталь» 4 1 1 2 3-6 4
7. «Олімпік» 4 1 1 2 6-10 4
8. «Волинь»  4 1 1 2 3-8 4
9. «Чорноморець» 4 1 0 3 4-9 3
10. «Олександрія» 4 1 0 3 4-9 3
11. «Зірка» 4 0 1 3 4-10 1
12. «Карпати» 4 1 1 2 6-6 -2

 Бомбардир: Мораес («Динамо») 
— 4.

* * *
 Перша Ліга. 4-й тур. «Скала» — 
«Черкаський Дніпро» — 0:0; «Ар-
сенал-Київ» — «Іллічівець» — 0:3; 
«Авангард» — «Буковина» — 1:1; 
ФК «Полтава» — «Оболонь-Бро-
вар» — 1:1; «Інгулець» — МФК 
«Миколаїв» — 1:0; «Гірник-Спорт» 
— «Нафтовик-Укрнафта» — 0:1; 
«Десна» — «Геліос» — 1:1; «Колос» 
— «Верес» — 2:1; ПФК «Суми» — 
ФК «Тернопіль» — 1:1.
 Лідери: «Іллічівець» — 12; «Ве-
рес» — 9; «Геліос», «Черкаський 
Дніпро» — 8; «Десна», «Колос» — 7.
Бомбардир: Степанюк («Верес») — 4.

■
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ПОГОДА■

Не час і не місце 
Чому українці масово їдуть відпочивати в окупований Крим і що заважає розвитку туристичної галузі 
в Україні?
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Абраме, що таке доля?
 — Це якщо ви йдете по вулиці, 
а вам на голову падає цегла!
 — А якщо повз?
 — Значить, не судилося.

* * *
 — Значить так, Льово, прибуток 
ділитимемо 50 на 50.
 — Але, Семене Марковичу, я 
хочу 70!
 — Ну добре, ти мене вмовив — 
70 на 70!

* * *
 На Привозі:
 — Пані, подивіться, це ж не кур-
ка, це мрія!

 — І чим ви годуєте своїх ку-
рей?
 — А навіщо це вам?
 — Як це навіщо? Може, я теж 
хочу так схуднути?

* * *
 — Навіщо тобі спирт?
 — Струни протирати.
 — Які струни?!
 — Струни душі!

* * *
 Добре працювати на двох робо-
тах — грошей багато! Але не тому, 
що платять багато, а тому, що витра-
чати ніколи.

По горизонталі:
 1. Чорно-білий ведмідь, націо-
нальний символ Китаю. 5. Приміщен-
ня для продажу або зберігання зерна 
та борошна. 8. Дрібна круглолиста во-
дяна рослина, яку так люблять качки 
та гуси. 9. Латиноамериканський баль-
ний танець. 10. Кодова назва операції 
з депортації 140 тисяч етнічних україн-
ців із польських теренів на українські. 
11. Центральний образ картини Іллі 
Рєпіна «Запорожці пишуть листа ту-
рецькому султану», прототипом яко-
го став історик Дмитро Яворницький. 
12. Мавпа середніх розмірів з дуже 
довгими руками, що належить до роду 
людиноподібних. 13. Третє за величи-
ною місто в Японії. 15. Український 
політик, який символом своєї партії об-
рав вила. 17. Традиційний атрибут ко-
рейських народних танців. 23. Народ-
ний депутат, який спробував винести 
на руках Арсенія Яценюка із сесійної 
зали. 26. Гараж для літаків. 27. На-
ціональна валюта Сербії, Алжиру, Ку-
вейту, Бахрейну та низки інших країн. 
28. «Не той тепер Миргород, …-річ-
ка не та» (Павло Тичина). 29. …-… 
— ароматична рослина, ефірна олія 
якої використовується в косметичній 
галузі. 30. Давньогрецька муза лю-
бовної лірики. 31. Бойове псевдо Ге-
роя України, розвідника Євгена Бе-
резняка. 32. Місто, де навчався Ми-
кола Гоголь.
По вертикалі:
 1. Вузький довгий індіанський 

човен, обтягнутий корою чи шкурами.  
2. Африканська країна. 3. Довгий 
ремінний канчук для мисливських со-
бак. 4. Засідатель казенної палати, вій-
ськового суду тощо у ХІХ столітті. 5. Ві-
домий український художник-ілюстра-
тор дитячих книг.  6. Одне з найбільших 
міст Іраку. 7. Місто на Тернопіллі, зоб-
ражене у фільмі Єжи Гофмана «Вог-
нем і мечем». 14. Бобова рослина, 
яку часто використовують як замінник 
м’яса. 16 Ім’я першого чоловіка Жені 
Тимошенко. 18. Чернече ім’я митропо-
лита Івана Огієнка. 19. Відомий фран-
цузький математик і механік початку 
ХІХ століття. 20. Місто на Київщині. 
21. Китайське місто, де є Генеральне 
консульство України.  22. Французь-
кий поет і комуніст, який сприяв звіль-
ненню Сергія Параджанова з в’язниці. 
24. Відомий російський художник і 
філософ-езотерик, який жив в Індії. 
25. Курортне місто поблизу Сочі. ■
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Аліса КВАЧ

 Дорого обійшовся двічі «ос-
кароносному» актору Мелу Гіб-
сону його роман із російською 
піаністкою Оксаною Григор’євою. 
Як відомо, пара зустрічалася про-
тягом десяти років — харизма-
тичний Гібсон «відбив» пасію в 
екс-Джеймса Бонда Тімоті Дал-
тона. У 2009-му в пари народи-
лася дочка Люсія — і на цьо-
му ідилія закінчилася. Уже за 
рік росіянка подала на актора до 
суду, звинувативши його у до-
машньому насиллі. Щоб відка-
раскатися від «коханої», Гібсон 
пообіцяв їй 15 мільйонів доларів 
відступних, хоча офіційно їхні 
стосунки оформлені не були й ак-
тор формально ще був у шлюбі з 
Робін Мур. 
 Утім шість років судів-пере-
судів нарешті дали актору мож-
ливість зберегти якщо не репу-
тацію, то хоча б гроші. І підстави 
для цього дала сама Григор’єва. 
Намагаючись бути більш пере-

конливою в ролі жертви і запро-
торити актора за ґрати (чи вика-
чати з нього більше грошей), вона 
під час виступу на радіо викорис-
тала диктофонний запис, на якому 
Гібсон кричить на жінку і погрожує 
їй убивством. Запис моментально 
розлетівся інтернетом, а кіностудії 
почали одна за одною відмовляти 
Гібсону в ролях.
 Це стало підставою для су-
дового позову вже Гібсона про-
ти Григор’євої. І акторові вдалося 
довести, що екс-коханка поруши-
ла умови досудової угоди, яка за-
бороняла оприлюднювати подіб-
ні записи.  І суд став на бік акто-
ра, зменшивши суму відшкоду-
вань із 15 мільйонів до 250 тисяч 
доларів (це при тому, що Мел за 
ці 6 років уже виплатив пасії пів-
мільйона). Більше того — суд за-
боронив Григор’євій участь у ток-
шоу і будь-які контакти зі ЗМІ.
 Як тут не згадати народну 
мудрість про те, що мовчання — 
золото? Як то кажуть — переста-
ралася. ■

СУД ТА ДІЛО

Перестаралася
Мел Гібсон відсудив 15 мільйонів 
доларів у своєї екс-коханки

■
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Оксана Григор’єва стала для Мела Гібсона справжнім прокляттям.❙

17 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14; удень +22...+24.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +25...+27.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +11...+13; удень +17...+19. Моршин: уночi 
+11...+13; удень +17...+19.

15 серпня температура води бiля берегiв України в Чорному 
морi становила 19-24 градуси, в Азовському морi —  26-
28 градусiв, поблизу Генiчеська — 21 градус, у Днiпрi бiля 
Києва — 24.

Ната НЕТУДИХАТА

 Що б ви сказали, якби в су-
пермаркеті до вас звернулася б 
диня чи сосиска із проханням 
не їсти їхніх родичів? Щонай-
менше, ви подумали б, що це 
сон або вам час звернутися до 
психіатра. Втім покупцям одного 
із супермаркетів Нью-Йорка та-
кий шок довелося пережити на-
яву. 
 Усі вони стали жертвами 
промокампанії творців ново-
го анімаційного фільму «Пов-
ний розковбас», який розпові-
дає про пригоди сосисок із су-
пермаркета, які мріють, щоб їх 
купили. Щоправда, вони й гадки 
не мають, що їх чекає здирання 
шкірки, подрібнення та занурен-
ня в окріп. Про все це розповіли 

ошелешеним покупцям ляльки у 
вигляді дині, буханки хліба і ве-
ликої сосиски, розміщені серед 
звичайних продуктів.
 Ідея «поговорити з покуп-
цями» належала акторові Сету 
Рогену. Він же і спілкувався 
із відвідувачами супермарке-
ту від імені продуктів, заховав-

шись у сусідній кімнаті і стежа-
чи за всім через монітори камер 
спостереження. Цікаво, що де-
хто погоджувався з ляльками і 
запевняв, що ніколи більше їх 
не купуватиме і не їстиме, а де-
хто демонстративно розривав 
той же хліб і запихав до рота під 
розпачливі вигуки ляльки: «Не 

роби цього!».
 Невідомо, як вплине цей 
розіграш на відвідуваність 
фільму «Повний розковбас», а 
от дехто із його жертв цілком міг 
отримати серцевий напад. А то і 
взагалі відмовитися від  продук-
тів. Хто його зна, що вони там 
відчувають? ■

ОТАКОЇ!

Коли ще дині говорили
В Америці аніматори для реклами нового мультика 
змусили відвідувачів супермаркета розмовляти 
з продуктами

■
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