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«Не бачу жодних юридичних підстав для відсторонення її від посади в.о. міністра. 
Бачу лише наміри старої корумповано-мафіозної системи здійснити спробу 
повернути корупційні схеми у систему охорони здоров’я!»

Павло Розенко
віце-прем’єр-міністр

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Окупаційні війська сусіднь-
ої держави 4 лютого на Донбасі 
вісім разів порушили режим при-
пинення вогню, в тому числі чо-
тири рази із застосуванням забо-
роненого Мінськими домовленос-
тями озброєння. У смузі дій опе-
ративно-тактичного угруповання 
«Схід»  двічі обстріляли позицій 
наших захисників з мінометів 
калібру 82 мм та автоматичних 
гранатометів — у районі селища 
Опитне, зі стрілецької зброї — в 
районі селища Невельське.
 У смузі дій ОТУ «Північ» про-
тивник обстріляв наші позиції 
двічі з мінометів калібру 82 мм, 
гранатометів різних систем i ве-
ликокаліберних кулеметів — у 
районі Хутора Вільний; двічі з 
гранатометів — у районі населе-
ного пункту Новолуганське; з мі-
нометів калібру 82 мм. — у районі 
селища Кримське.
 Унаслідок злочинних об-
стрілів російсько-окупаційних 
військ один військовослужбо-
вець Об’єднаних сил загинув та 
один отримав поранення. За да-
ними розвідки, в понеділок шість 
окупантів знищено та четверо от-
римали важкі поранення.
 Станом на 7 годину ранку 5 
лютого ворог вогонь не відкри-
вав. Українські захисники про-
довжують контролювати против-
ника на лінії зіткнення, дотриму-
ючись при цьому умов припинен-
ня вогню.
 Зауважимо, що міністр оборо-
ни Степан Полторак вважає, що 
Російська Федерація не відмови-
лася від планів захопити Украї-
ну. Про це він заявив на засіданні 
комітету реформ Міноборони і Зб-
ройних сил. Він також додав, що 
за два роки в рамках реформуван-
ня Збройних сил України вдалося 
досягти двох третин від поставле-
них цілей. І уточнив, що 2019 рік 
буде комплекснiшим у плані ре-
форм. ЗСУ цього року отримають 
20 зразків нового озброєння, i ге-
нерал зазначив, що в оборонному 

відомстві проводять роботу з пе-
реходу ЗСУ на новий рівень. 
 Крім того, міністр оборони 
України назвав п’ять системо-
утворюючих елементів оборон-
ної реформи, на яких має буду-
ватись і зосереджуватись зусил-
ля усіх, хто підпорядковується 
Міністерству оборони: ефектив-
ний оборонний менеджмент, що 
передбачає цілісну діяльність де-
мократичного цивільного конт-
ролю та нову військову систему 
управління згідно з принципами 
НАТО; оборонне планування на 
засадах спроможності, яке поєд-
нане з бюджетними процесами 
в нашій країні на середньостро-
кову перспективу; оборонні за-
купівлі: за кордоном напряму без 
посередників і в Україні на абсо-
лютно нових засадах і правилах, 
з урахуванням норм європейсь-

ких стандартів і протоколів; ав-
торизована система Збройних сил 
iз носіями конкретних оператив-
них спроможностей; інтегрова-
на система цивільних військо-
вих спроможностей України для 
захисту національних інтересів, 
яка передбачає комплексне вико-
ристання політичних, диплома-
тичних i військових засобів.
 Нагадаємо, що раніше Сте-
пан Полторак заявляв, що Росія 
не змусить Україну відмовити-
ся від проходу через Керченську 
протоку: «На такий крок ми не 
погодимося, жодного клаптика 
своєї землі ми не віддамо і, зви-
чайно, не відмовимося від нашо-
го законного права, відповідно до 
всіх міжнародних зобов’язань, 
морського права, міжнародних 
договорів, проходити через Кер-
ченську протоку». ■

СЕПАРАТИЗМ

«Автономний 
регіон» Донбас
Проти Віктора Медведчука відкрили 
кримінальне провадження
Тетяна МІЩЕНКО

 Генпрокуратура відкрила кримінальне проваджен-
ня про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора 
Медведчука. Про це у «Фейсбуці» повідомила речниця 
Ген прокурора Лариса Сарган. Справу порушили за звер-
ненням народного депутата від «Народного фронту» Ан-
дрія Тетерука.
 Глава проросійської організації «Український вибір — 
право народу» і глава політради партії «Опозиційна плат-
форма — за життя» Віктор Медведчук зробив гучну заяву 
на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в Києві, заявив-
ши про необхідність утворення так названого «автоном-
ного регіону Донбас» з утворенням власного парламенту 
та уряду, а також про закріплення такого статусу в Кон-
ституції України», — написала Лариса Сарган. Вона до-
дала, що план Медведчука передбачає утворення на Дон-
басі автономного регіону у складі України, а перемовини 
мають тривати у «чотирикутнику Київ—Донецьк—Лу-
ганськ—Москва».
 У ГПУ нагадали, що Конституція визначає Україну 
як унітарну державу, а Росія, підтримуючи бойовиків на 
Донбасі, проводить агресивні дії. Враховуючи це, закли-
ки до «автономного регіону» можуть сприяти підривній 
діяльності РФ на території України.
 За таких обставин у діях Віктора Медведчука запідоз-
рили ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК Ук-
раїни (посягання на територіальну цілісність і недотор-
канність України) та ч. 1 ст. 111 КК України (Державна 
зрада). «В даному випадку проголошено заклики до змі-
ни меж території України і одночасно надається допомо-
га Російській Федерації у проведенні підривної діяльності 
проти України, підтримується агресивна діяльність та се-
паратистські настрої», — пояснила прес-секретар Генпро-
курора.
 Матеріали кримінальних проваджень передадуть до 
Служби безпеки за підслідністю. ■

ОВВА!

Радикальна
 ухвала
Уляні Супрун суд заборонив 
виконувати обов’язки міністра
Тетяна МІЩЕНКО

 Окружний адміністративний суд Києва тимчасово за-
боронив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра 
охорони здоров’я, опублікувавши фото ухвали, написав у 
«Фейсбуці» 5 лютого лідер Радикальної партії Олег Ляш-
ко. Рішення суду стосувалося позову його однопартійця 
Ігоря Мосійчука.
 В ухвалі читаємо: «Позивачем 1 лютого 2019 року по-
дано до суду заяву про забезпечення адміністративно-
го позову шляхом встановлення заборони Супрун Уляні 
Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію ком-
петенції (повноважень міністра. — Ред.)».
 Суд частково задовольнив позов Мосійчука і заборо-
нив Уляні Супрун на час розгляду адміністративної спра-
ви «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень 
міністра охорони здоров’я». Раніше в.о. міністра повідом-
ляла, що суд проти неї має відбутися 15 лютого.
 У заяві Міністерствв охорони здоров’я України йдеть-
ся про те, що відомство проводить консультації з юриста-
ми щодо рішення суду про заборону очільниці відомства 
Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалі-
зацію обов’язків міністра.
 У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт 
Гоф заявила, що стурбована можливим впливом рішен-
ня суду про відсторонення від посади в.о. міністра охо-
рони здоров’я України Уляни Супрун на реформу охоро-
ни здоров’я. «Очікую подальших подробиць у цій справі, 
однак стурбована потенційним його впливом на життєво 
важливі реформи охорони здоров’я в Україні», — напи-
сала посол на своїй сторінці у «Твіттері» 5 лютого. ■

■

■

Ірина КИРПА

 Активіст Олег Михайлик, на 
якого 22 вересня 2018-го невідо-
мі скоїли зухвалий замах в Одесі, 
досі перебуває на території Ні-
меччини. В закордонній клініці 
йому провели вже кілька опера-
цій, видалили частину легені ра-
зом із кулею. За словами медиків, 
нині життю українця вже ніщо не 
загрожує. 
 Відомо, що Олег Михайлик 
устиг за цей час поспілкуватися 
з багатьма іноземними політика-
ми, розповісти про ту ситуацію, 
яка зараз склалася в Україні, та 
заручитися підтримкою однодум-
ців. Однак несподівано було при-
йнято рішення про зняття держо-
хорони з Олега Михайлика. Лі-
дер регіонального осередку пар-
тії «Сила людей» i телеведучий 
«7 каналу» назвав те, що відбу-
вається, відвертою провокацією. 
Він констатує: «Із 24 січня 2019 
року я залишився без охорони, 
хоча замовники та посередники 
замовного замаху на моє життя 

все ще перебувають на свободі. 
Створюється враження, що вони 
навмисно підштовхують, щоб я 
попросив політичного притулку в 
одній з європейських країн. Прос-
то не бажаю знову по трапляти під 
кулі найманого вбивці. Обіцяю 
подумати. І обіцяю також поін-
формувати про своє рішення На-
ціональну поліцію України, а та-
кож усіх друзів i колег, хто ціка-
виться моєю долею».
 Вартість операції, а також 
увесь час перебування українця 
Олега Михайлика в Мюнхені, а 
це близько 18 тисяч євро, опла-
тив уряд Німеччини. Потерпілий 
від рук кілера одеський опозиціо-
нер не вірить в ефективність про-
ведення слідства на території Ук-
раїни та називає відвертим сабо-
тажем проведене розслідування. 
Олег Михайлик упевнений, що 
троє громадян Грузії, заарешто-
ваних за підозрою, абсолютно не 
причетні до події, а істинний за-
мовник безпосередньо пов’язаний 
iз міською владою міста Одеса.
 «Якби українські правоохо-

ронці дійсно були зацікавлені в 
тому, щоб розкрити цей замовний 
замах на життя мого підзахисно-
го, то не були б проти проведення 
експертизи вилученої кулі в Ні-
меччині, — впевнений адвокат 
Олега Михайлика Олександр Бо-
ровик. — Адже судмедексперти з 
Мюнхена мають відмінну репута-
цію, а також усе необхідне облад-
нання».
 За словами правозахисника, 
експертизу, проведену за межа-
ми України, можуть не визна-
вати в українському суді, але є 
надія, що первісна експертиза з 
докладним описом кулі хоч яко-
юсь мiрою гарантує те, що її не-
можливо буде підмінити після 
повернення. На швидкому повер-
ненні речового доказу до України 
наполягає й ГПУ.
 Відомо, що Олег Михайлик 
узяв участь у зборі двох iз поло-
виною мільйонів гривень внеску 
для відомого в Україні журналіс-
та-розслідувача Дмитра Гнапа, 
який подав документи в ЦВК та 
балотуватиметься на посаду Пре-
зидента країни. Крім того, Олег 
Михайлик закликав кандидатів 
на пост Президента України 
Анатолія Гриценка, Андрія Са-
дового та Святослава Вакарчука 
об’єднати зусилля, вибрати єди-
ного кандидата від демократич-
них сил i стати єдиною командою 
заради гідного майбутнього краї-
ни й одужання України від ко-
рупції. ■

НА ФРОНТІ

Точать зуби
Степан Полторак вважає, що Росія не 
відмовилася від планів захопити Україну

■

СПРАВА ЧЕСТІ

Кілери на свободі
Одеський активіст Олег Михайлик 
збентежений, що залишився без охорони

■

На Донбасі постійно працюють міношукачі.
Фото прес-групи ООС.

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Бурульки і гори снігу на да-
хах стали справжнім стихій-
ним лихом, вони калічать лю-
дей і руйнують навколиш-
ню інфраструктуру. Трагіч-
ні випадки впродовж останніх 
днів трапилися в різних міс-
тах. У Харкові 4 лютого по ву-
лиці Олександрівській iз даху 
впала гігантська бурулька, 
пошкодивши газопровід, про-
кладений уздовж стіни будин-
ку. Мешканці багатоповерхів-
ки залишись без гарячої вечері, 
хоча не раз повідомляли кому-
нальників про небезпеку, що 
буквально нависла над голова-
ми перехожих. Утiм скаржни-
ки відповіді не отримали. 
 У результаті величезна кри-
жана бурулька через відлигу 
впала на землю з шаленим тріс-
ком. Тієї миті поруч, на щастя, 
нікого не було, але надзвичай-
ної ситуації все-таки уникну-
ти не вдалося. «Впала льодяна 
глиба на ввідний газопровід, 
пошкодивши його, — проко-
ментувала ситуацію прес-сек-
ретар «Харківміськгазу» Ма-
рина Зубова. — Після прове-
дення ремонтних робіт будинок 

знову підключать до газозабез-
печення». Про конкретні тер-
міни в комунальному підприєм-
стві нічого не кажуть. 
 Це вже не перший випадок, 
коли в Харкові заледеніла пок-
рівля спричинює нещасні ви-
падки. Кількома днями раніше 
на двох чоловіків упав засніже-
ний дах гаражного кооперати-
ву, пошкодивши й кілька авто-
мобілів. Обидва потерпілi пот-
рапили до лікарні з травмами 
голови та плечей. 
 У Кременчуці крижана гли-
ба впала на голову 16-річному 

хлопцю, який потрапив до лі-
карні в дуже тяжкому стані. У 
нього медики діагностували пе-
релом кісток черепа та внутріш-
ньомозкову гематому. Схожі 
травми отримала на Полтав-
щині й школярка з Решетилів-
ки, на яку аналогічним чином 
посипалася крига з даху, а та-
кож двоє дівчаток iз Полтави — 
семи та шести років. Перша, на 
щастя, відбулася лише гемато-
мами, а друга потрапила до лі-
карні зі струсом мозку та пере-
ломом черепа. Кілька днів ди-
тина не приходила до тями. 

 А в Конотопі Сумської об-
ласті медики борються за життя 
молодого подружжя. Крижана 
брила на них упала з даху, коли 
ті виходили з магазину. Життя 
чоловiка й досi пiд загрозою, а 
дружина через травми шийних 
хребців наразі прикута до ліж-
ка. Трагічність ситуації поля-
гає в тому, що ця родина при-
їхала на Сумщину з охоплено-
го війною Троїцька. І оскільки 
в місті в них немає родичів, то 
без догляду залишився 10-річ-
ний син. 
 Знайти винних у таких тра-
гедіях досить складно. В Хар-
кові для боротьби з буруль-
ками відкрили гарячу лінію, 
куди можна поскаржитися на 
проблемний дах. Утiм чинов-
ники кажуть, що рятувальни-
ки виїжджають лише на адреси 
будинків, що входять до списку 
об’єктів комунальної власності. 
Власники приватних будівель 
про безпеку перехожих повин-
ні дбати самостійно, винаймаю-
чи спеціальні бригади. 
 «Щодня на боротьбу з бу-
рульками виїжджає 130 аль-
піністів і понад 12 автовишок, 
— повідомив начальник Депар-
таменту міського господарства 
харківської мерії Роман Нехо-
рошков. — Упродовж дня вони 
встигають очистити сніг і зале-
деніння на 150 будинках, пра-
цюючи у світлий час доби». Це 
фактично крапля в морі, тому 
чиновники планують попроси-
ти допомоги в міського клубу 
альпіністів. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Експонатом тижня назва-
ли в Черкаському обласному 
краєзнавчому музеї унікальну 
дерев’яну різьблену віконницю 
початку ХХ століття з села Сун-
ки Смілянського району, яку 
зберегли й передали туди міс-
цеві жителі. Це виріб тамтеш-
нього столяра Федора Самано-
ва, виготовлений за малюн-
ком місцевої княгині Наталії 
Яшвіль, розповідають науков-
ці. Складається з п’яти частин. 
Фронтон iз двох дощок, на яких 
вирізьблені по краях розетки, в 
центрі — велика квітка з чотир-

ма пелюстками та чотирма лис-
тками. Кінцева частина фрон-
тону являє собою конус, від 
якого вправо і вліво розкручу-
ються з клубків хвилясті стріч-
ки. 
 На нижній частині фронто-
ну — чергування плескатих чо-
тирикутних пірамід. Дві верти-
кальні тяги — це дошки з різьб-
ленням: невелика вазочка з бу-
кетом квітів на довгому стеблі: 
айстрами, гвоздиками, дзвони-
ками. А над букетом — птах на 
гілці. 
 У музеї пояснюють, що ві-
конниці, тобто непрозорі щит-
ки для прикривання вікна, 

особливо широко використо-
вували українцi до винаходу 
віконного скла. У наших селах 
їх i тепер продовжують застосо-
вувати рiзнi конструкції таких 
вiконниць. Колись їх робили 
здебільшого з дерева.
 До речі, віконниця збе-
реглася в Сунках, яке було ро-
довим гніздом графині Наталії 
Яшвіль. Вона вміла гарно ма-
лювати, адже навчалася жи-
вопису у відомого художни-
ка Павла Чистякова. У своє-
му маєтку Наталія Григорівна 
відродила старовинні кустар-
ні промисли — сунківську роз-
писну кераміку та сунківські 

вишивки. Вона відкрила май-
стерню вишивок, зразками 
яких були музейні речі XVII-
XVIII століть. Ці вишивки здо-
були популярність i продавали-
ся навіть у Парижі. ■

НОВАЦІЇ

Діти 
і патронат
До півроку неповнолітні 
можуть виховуватися 
не батьками
Світлана МИЧКО

 Тернопільський центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді 
розпочав впровадження нової фор-
ми сімейного виховання, що нази-
вається патронатною сім’єю ( в Ук-
раїні в цілому такий експеримент 
стартував подекуди ще кілька років 
тому). Мета — забезпечення захис-
ту прав дітей, які з певних причин 
не мають можливості проживати 
разом iз батьками чи законними 
опікунами. Передбачені, зокрема, 
тимчасовий догляд, виховання та 
реабілітація дитини в сім’ї патро-
натного вихователя на період подо-
лання її батьками складних життє-
вих обставин. 
 Патронатними вихователя-
ми можуть бути громадяни Украї-
ни від 35 до 65 років, які пройшли 
спеціальний курс підготовки, здо-
рові, і мають позитивний досвід 
виховання дітей та відповідні жит-
лові умови ( хто таким вихователем 
бути не може — детально описано 
у статті 212 Сімейного кодексу Ук-
раїни). Обов’язки патронатного ви-
хователя: забезпечити дитину жит-
лом, одягом, харчуванням, створи-
ти умови для навчання та розвит-
ку, співпрацювати з батьками чи 
іншими законними представника-
ми дитини та сприяти її спілкуван-
ню з ними, крім особливих випад-
ків, приміром, позбавлення бать-
ківських прав.
 Щодо того, хто може бути вла-
штований в патронатну сім’ю, то 
це покинуті чи знайдені діти, ма-
люки, залишені в пологовому бу-
динку чи іншому закладі охорони 
здоров’я, або яких відмовилися за-
брати батьки чи інші родичі; діти, 
чиї батьки зникли безвісти; діти з 
сімей, в яких існувала загроза їх-
ньому життю та здоров’ю, а також 
діти, чиї батьки звернулися з від-
повідною заявою у зв’язку зі склад-
ними життєвими обставинами. 
 Термін перебування дитини в 
патронатній сім’ї, згідно із зако-
нодавством, не має перевищува-
ти трьох, а в особливих випадках 
— шести місяців. Упродовж цьо-
го часу держава повинна щомісяч-
но виділяти на утримання кожної 
дитини кошти у розмірі двох про-
житкових мінімумів. Оплата пра-
ці патронатних вихователів здійс-
нюється окремо і становить: у пе-
ріод перебування дитини у сім’ї 
— 5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб, а у період між 
влаштуванням дітей — 1,5 такого 
прожиткового мінімуму. При вла-
штуванні 2 і більше дітей, малюків 
віком до 1 року, неповноліт ньої ва-
гітної чи дитини з ВІЛ грошове за-
безпечення збільшується. 
 До речі, розвиток мережі пат-
ронатних сімей передбачений і 
проектом «Розробка та впрова-
дження регіонального плану сто-
совно збільшення обсягів надання 
послуг з догляду на сімейній ос-
нові (реформування інтернатних 
закладів для дітей)», реалізація 
якого розпочалася на Тернопіль-
щині в січні цього року за участі 
Міжнародної благодійної організа-
ції Партнерство «Кожній дитині». 
На сьогодні в області функціонує 
19 інтернатів, де перебуває 2575 
дітей, і майже 95 відсотків з них 
не мають батьків. ■

■

Попід будинками до весни краще не ходити.
Фото з сайта poltava.to.
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НЕБЕЗПЕКА

Альпіністи збивають кригу
Гори снігу з дахів калічать дорослих і дітей

■

Віконниця з минулого століття 
з малюнком княгині Яшвіль.
Фото надане Черкаським обласним

 краєзнавчим музеєм.
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ТРАДИЦІЇ

Подарунок від княгині Яшвіль
Унікальна віконниця з Сунок стала експонатом музею

■

Ірина КИРПА

 В Україні можуть заборони-
ти одноразові пакети з поліети-
лену вже з 2021 року. Це ста-
не можливим, якщо депутати 
проголосують за законопроект 
«Про зменшення деяких видів 
відходів iз пластику в цивіль-
ному обороті», який група пар-
ламентаріїв лише зареєструва-
ла наприкінці січня. Обґрун-
туванням до прийняття цього 
документа є очевидна загроза 
глобальної екологічної катаст-
рофи. Нагадаємо, депутати Єв-
ропарламенту підтримали за-
борону пластикових обгорток у 
жовтні 2018-го.
 У пояснювальній записці 
ініціатори українського зако-
нопроекту нагадують, що пе-
ріод розкладання пластико-
вих пакетів становить понад 
сто років, а утилізація є вкрай 
шкідливою, оскільки при спа-
люванні виділяється велика 
кількість токсичного бісфено-
лу-А (BPA), який спричиняє 

онкологічні захворювання та 
негативно впливає на репро-
дуктивну функцію та імунну 
систему людей. 
 У багатьох країнах світу 
вже діють обмеження на вико-
ристання пластику. Зокрема, у 
Франції, Італії, Сингапурі забо-
ронено використовувати будь-
які пластикові пакети. В Ір-
ландії, Латвії та Данії для тор-
говельних організацій встанов-
лений податок на пластикові 
мішки. Обмеженим є обіг поліе-
тиленових пакетів в Австралії 
та у Китаї. А в Танзанії за їх ре-

алізацію можна загриміти у бу-
цегарню терміном до року. 
 Поданим у вітчизняний 
парламент законопроектом пе-
редбачається заборона реаліза-
ції в магазинах, павільйонах та 
інших об’єктах роздрібної тор-
гівлі надлегких та легких плас-
тикових пакетів, за винятком 
так званих «екологічно чис-
тих» надлегких пластикових 
пакетів, призначених для па-
кування свіжого м’яса, риби та 
продуктів з них, а також сипу-
чих продуктів, які повинні бу-
дуть мати обов’язкове марку-

вання — штрих-код, відповід-
ний до міжнародної системи 
ідентифікації GS1. 
 Ініціаторами даного зако-
нопроекту стали активісти гро-
мадської організації ReThink, 
які вже сьогодні закликають 
українців відмовитися від ви-
користання небезпечного плас-
тику для повсякденних потреб.
 — У містах Європи я ніде 
не зустрічала пакети з плас-
тику в супермаркетах, там ви-
користовують винятково упа-
ковку з паперу, — каже співза-
сновниця громадської організа-
ції ReThink Олена Колтик. — А 
ось український покупець пов-
ністю позбавлений права вибо-
ру: хочеш придбати цукерки, 
печиво або іншу сипучу продук-
цію — всюди суцільний пластик 
у магазинах. Якщо Україна йде 
до Європи, то заборона на небез-
печну упаковку з пластику по-
винна стати нормою життя. Па-
кети — це не лише питання еко-
логії, а й елемент туристичної 
привабливості країни. ■

ВИХІД Є

Поліетиленові гори
У Верховній Раді зареєстровано 
законопроект про зменшення 
використання одноразових пакетів

■
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ПАРЛАМЕНТ

За НАТО
голосувати варто
Зміни до Конституції, Закон про мову 
та питання національної безпеки: 
пріоритети в роботі десятої сесії 
Верховної Ради
Катерина БАЧИНСЬКА

 Під Гімн України та оплески парламентаріїв у Вер-
ховній Раді відкрили ювілейну, десяту, сесію восьмого 
скликання. Зміни до Конституції, євроінтеграція, вступ 
до НАТО, питання державної мови, національної безпе-
ки та вибори — немало запланували парламентарії на 
найближчі півроку. Як ніколи, активні та амбіційні де-
путати на початку сесії готові хоч «гори звернути». І тут 
є пояснення — вибори вже на порозі. Головним питан-
ням цього тижня для депутатів стануть зміни до Кон-
ституції про вступ України до ЄС та НАТО. Уже в чет-
вер парламентарії планують проголосувати за це питан-
ня. Проте — чи вдасться? Бо на заваді можуть стати ті 
самі вибори. У фракції БПП запевняють: більшість буде, 
і проєвропейський вектор країни має бути зафіксований 
у головному законі: «Ми зобов’язані це зробити, адже 
від цього залежить наше європейське майбутнє. Я пе-
вен, що, незважаючи на передвиборчі перегони, в чет-
вер у стінах парламенту буде більше ніж 300 голосів», — 
прокоментував голова фракції БПП Артур Герасимов.  А 
от хто точно не голосуватиме за ці зміни — так це депута-
ти Опозиційного блоку. Заявили, що Україна має зали-
шатися в позаблоковому статусі й такі зміни не на часі, 
адже нагальніші проблеми країна має в економіці та со-
ціальному житті.
 Що ж означають зміни до Конституції щодо вступу 
України в ЄС та НАТО? Вони не нададуть державі  гаран-
тій щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу та ЄС. 
Проте підтверджують проєвропейський вектор країни. 
Політолог Ніка Бондаренко в розмові з «УМ» запевняє, 
що, незважаючи на формальність, проголосувати за ці по-
ложення варто: «Це потрібно зробити зараз, щоб уникну-
ти подальших спекуляцій навколо цієї теми з боку нових 
політиків, особливо перед виборами, оскільки тоді вони 
вже не зможуть обіцяти виборцям речі на кшталт ней-
трального чи позаблокового статусу України або ж вступу 
до Митного союзу з Росією. Таким чином, буде чітко виз-
начено прозахідну ідеологію держави, і наступна конку-
ренція між політиками перебуватиме не в ідеологічній, а 
у функціональній площині — хто з них краще зможе ре-
алізувати обраний курс», — прокоментувала політолог. 
 Загрозою для депутатів може стати провал голосуван-
ня, адже воно матиме значні іміджеві втрати для країни 
в очах міжнародних партнерів: «Ми просто зобов’язані 
проголосувати за ці зміни, адже міжнародні партнери 
покладають на нас значні сподівання. Вони підтримують 
Україну, і ми маємо показати, що готові й далі рухатися в 
цьому напрямi», — зазначила представник Президента у 
Верховній Раді Ірина Луценко. Пріоритетним i важливим 
питанням цього тижня депутати від «Народного фронту» 
назвали втручання Російської Федерації у вибори в Ук-
раїні. Тому, за словами голови фракції Максима Бурба-
ка, депутати терміново мають створити тимчасову слідчу 
комісію, яка б слідкувала за впливом Росії під час прези-
дентських i парламентських виборів. Окрім цього, депу-
тати хочуть законодавчо заборонити російським спостері-
гачам приїжджати на вибори до України, долучатися до 
роботи як під час президентських, так і парламентських 
перегонів.
 У пріоритетах роботи Верховної Ради низка питань, 
які стосуються національної безпеки. Парламентарії пла-
нують наблизити українську армію до стандартів НАТО. 
Також депутати не хочуть відкладати й питання держав-
ної мови. Уже до кінця тижня профільний комітет опри-
люднить текст Закону «Про забезпечення функціонуван-
ня української мови як державної». «Це абсолютно де-
мократичний закон, який забезпечує плавні етапи пере-
ходу до впровадження української мови. Зараз навколо 
мовного законопроекту розгортається велика кількість 
провокацій, фальсифікацій i фейкових заяв від тих, хто 
його не читав і виступає проти впровадження українсь-
кої мови та збереження колоніального статусу України», 
— сказав голова профільного комітету, депутат від «На-
родного фронту» Микола Княжицький. У свою чергу, го-
лова парламенту Андрій Парубій заявив: має надію, що 
закон про мову буде прийнято вже наступного тижня. В 
основі документа — функціонування української мови 
як державної. Після його прийняття громадяни повин-
ні будуть спілкуватися в публічному просторі, держав-
ному та комунальному секторах, у сфері обслуговування 
та маркувати товари винятково українською. Проте зако-
нопроект після першого читання мав низку правок, тому 
в п’ятницю комітет планує опублікувати нову версію до-
кумента. ■

■

Інна СТЕПАНЧУК

Війна на два фронти — 
з бідністю і зовнішнім ворогом
 Проголошений Президен-
том Петром Порошенком курс 
на Європу — це не лише праг-
нення сповідувати європейські 
цінності та стати в майбутньому 
членом ЄС, а й прагнення жити 
за європейськими стандартами. 
Та, щоб не бути у Європі «бід-
ною родичкою», Україні потріб-
но вже зараз зміцнювати свою 
економіку. Як наголосив у про-
грамі «Свобода слова» на телека-
налі ICTV Президент Порошен-
ко, реальна стратегія розвитку 
та забезпечення економічного 
зростання в Україні має відбу-
ватись за п’ятьма напрямками: 
агропромисловий комплекс; ІТ-
сектор; індустріалізація та при-
хід на український ринок тех-
нологій, які працюють на світо-
вий експорт; інфраструктурні 
проекти та логістика; розвиток 
туризму. «Кожен з цих напрям-
ків забезпечує зростання ВВП. 
Для того, щоб Україна перетво-
рилася на велику країну — ре-
гіонального лідера, який впли-
ває на події в Європі», — сказав 
Петро Порошенко.
 Президент пояснив, чому 
саме ці перелічені вище напрям-
ки вважає ключовими для ук-
раїнської економіки. «Перший 
— це агросектор. Минулого року 
Україна зібрала 70 млн. тонн зер-
на. Небачений врожай! Завдя-
ки новітнім технологіям Украї-
на у десятці виробників зерна у 
світі і в трійці найбільших екс-
портерів», — наголосив Прези-
дент. «Другий напрямок — IT. 
І це не просто освічені фахівці. 
Ми не маємо більше бути «ай-
тішниками» для іноземних ви-
робництв, а повинні створюва-
ти свої стартапи. Вже сьогодні 
150 тисяч українців працюють 
в IT, створюючи 4% ВВП. І ко-
жен з них — це середній клас iз 
високою зарплатою і можливос-
тями», — додав він. За словами 
Порошенка, третій напрямок — 
індустріалізація. Саме вона за-
безпечить «зростання рівня пря-
мих іноземних інвестицій, при-
хід на наш ринок технологій, які 
працюють на світовий експорт» 
та стане «запорукою ефектив-
ності цього напрямку». Четвер-
тий перспективний напрямок — 
це потужні інфраструктурні про-
екти. «Місце України на геогра-
фічній мапі світу є запорукою і 
гарантією, що унікальні логіс-
тичні можливості забезпечать 
випереджаюче зростання», — 
переконаний Петро Порошенко. 
Він додав, що п’ятий напрямок, 
на який покладають великі надії, 
— туризм. «Я переконаний, що 
кожен іноземний турист, який 
приїхав в Україну, одразу ж за-
кохується в неї. Іншої такої кра-
сивої країни, як Україна, немає. 
Але в структурі ВВП туризм за-
раз дає лише 1,5%. Тоді як у се-
редньому в світі країни мають по 
10%. Нам є куди рости!», — на-
голошує Президент.
 Водночас глава держави за-
значив, що рівень добробуту ук-
раїнців залишається низьким. 
«Коли я стверджую, що бідність 
для України — небезпека аж 
ніяк не менша, ніж зовнішня аг-

ресія, — це абсолютна правда», 
— зазначив він. Тому Україні до-
ведеться вести дві війни — з бід-
ністю і зовнішнім ворогом. 

Коли горить хата, неможливо 
забезпечити всім краще життя
 Присутня в студії народна ар-
тистка України 81-річна Ада Ро-
говцева зазначила: «Люди часто 
дивуються, що в такому поваж-
ному віці я залишаюся оптиміс-
ткою. На чому ж тримається цей 
мій оптимізм? Він тримається 
на тому, що останні п’ять років 
я живу в Україні. До того в Ук-
раїні я не жила. То була інша 
Україна. Простий приклад: те-
атри, які майже всі були росій-
ськомовними, зараз переходять 
на українську мову, і попит на 
україномовні вистави більший, 
ніж на російські. Я щаслива, що 
дожила до того часу, коли ми пе-
реживаємо ренесанс українсь-
кої літератури й української 
музики, я щаслива, що стає на 
ноги наше українське кіно. Й 
усе це сталося за останні роки. 
Я бачу, як змінилася українська 
армія, бо пригадую, як чотири 
роки тому на передовій, де я бу-
вала з перших днів війни, хлопці 
ладнали кулемети 20-х років ми-
нулого століття. Нинішня армія 
і та — це різні світи». Пані Ада 
наголошує, що так, «ми ще дуже 
бідні», є багато людей, які біду-
ють і потребують допомоги. Але 
кожному з них треба пояснити: 
коли горить твоя хата, коли йде 
війна, все зруйноване й розікра-
дене, неможливо одразу всім за-
безпечити краще життя. «Але 
важливо, що в ситуації, коли все 
довелося починати з нуля, відчу-
вається поступ», — каже Ада Ро-
говцева. 
 Зміни, які відбулися в ук-
раїнській армії, влучно охарак-
теризував генерал-лейтенант, 
командувач десантно-штурмо-
вих військ ЗСУ Михайло Заброд-
ський. За його словами, з пер-
ших днів війни на сході до Украї-
ни приїздять інструктори з країн 
НАТО. «Якщо в перші роки з їх-
нього боку відчувалася і зневіра, 
і зневажливе ставлення, і здиву-
вання (скільки ж ви ще протри-
маєтеся?), то зараз вони їдуть 
до нас зовсім з іншими настроя-
ми і намірами. Наприклад, час-
то ці інструктори приїжджають, 
аби вивчити наш досвід, подиви-
тися, чого ми досягли за чотири 
роки», — наголошує Михайло 
Забродський. За його словами, 

якщо буде політична воля керів-
ництва держави, то Україна до 
2024 року буде готовою вступи-
ти до НАТО. Але, наголошує вій-
ськовий, не треба забувати, що 
до Альянсу вступають не зброй-
ні сили, а країна в цілому. Тому 
важлива готовність до цього ам-
бітного кроку не лише армії, а 
усієї держави.

Не зрадити армію 
 Заступник Голови Верховної 
Ради Ірина Геращенко нагада-
ла присутнім, що сильна армія 
— це заслуга передусім Головно-
командувача. І Петро Порошен-
ко докладав до цього не тільки 
свої зусилля, а й особисті кош-
ти. «Президент Порошенко 550 
мільйонів власних коштів дав 
на допомогу армії, за них була 
придбана в тому числі й та нова 
зброя, яку ми не могли купити за 
бюджетні гроші, — зазначає Іри-
на Геращенко. — А ще — постій-
на допомога родинам заручни-
ків, зокрема, дві квартири для 
сімей полонених iз Кропивниць-
кого. Цих двох хлопців ми досі 
не можемо витягти ще від часів 
Дебальцевого. Ось у залі стоїть 
Вадим Свириденко (Уповнова-
жений Президента з питань реа-
білітації учасників бойових дій. 
— Авт.), один iз тих, кого вда-
лося витягти з полону. У Вади-
ма ампутовані всі кінцівки. Його 
віддали після Дебальцевого тіль-
ки тому, що ці бандити не споді-
валися, що він виживе. І коли 
там, у полоні, він сидів поряд 
зі своїми побратимами, до ньо-
го підійшли кадировці і запита-
ли: «Выбирай, что тебе отрезать 
— нос или ухо?»... У нас є кан-
дидати на посаду Президента, 
які просили у Кадирова проба-
чення (натяк на Володимира Зе-
ленського. — Авт.). Як ми буде-
мо за них голосувати? Чи це не 
буде зрада Вадима й усієї нашої 
армії?» 
 «Зараз тема миру експлуа-
тується всіма кандидатами. Вони 
декларують, що знають, де мир, 
що він уже за рогом. Мовляв, тре-
ба лише стати на коліна і попро-
сити. Але за рогом чекає Путін. 
І йому не потрібен Крим чи Дон-
бас. Йому потрібна вся Україна, 
— каже Президент Порошенко. 
— А фраза Путіна, що він «буде 
радий будь-якому кандидату, 
крім Порошенка» — найвища 
оцінка моєї роботи як Головно-
командувача і Президента. Моя 
відповідь — не дочекаєтесь!». ■

Ада Роговцева: «Важливо, що в ситуації, коли все довелося починати 
з нуля, відчувається поступ». 

❙
❙

ПРЯМА МОВА

Нам є куди рости
Петро Порошенко назвав п’ять галузей економіки, які виведуть країну 
на якісно новий рівень життя

■
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Демократія 
продовжує 
«відступ»
У цьогорічному звіті «Дому 
свободи» Україна залишається 
у групі «частково вільних» 
країн
Ігор ВІТОВИЧ

 Україна в 2019 році залишається «частково 
вільною» країною, а її окупована Росією части-
на Крим отримала статус «невільної» території. 
Про це йдеться в оприлюдненому 5 лютого ново-
му щорічному звіті міжнародної правозахисної 
організації «Дім свободи» (Freedom House), яка 
займається підтримкою і дослідженням стану 
демократії, політичних свобод і дотримання ос-
новних прав людини в різних країнах світу.
 У цілому рівень свобод в Україні дещо погір-
шився, констатують дослідники. Автори також 
звертають увагу на те, що окупація Росією Кри-
му включає в себе націлені репресії проти крим-
ських татарів, а також тих людей, які продов-
жують наполягати на своїй українській прина-
лежності.
 Усього поряд з Україною в розділі «частко-
во вільних» країн 59 інших держав та п’ять те-
риторій. «Невільних» країн, серед яких і Росія, 
всього 50, а також вісім територій. «Вільних» 
країн і територій разом 87. Всього у звіті про-
аналізували 209 країн та територій.
 Загалом, з 2005-го по 2018 рік кількість «не-
вільних» держав зросла на 26%, у той час як 
частка «вільних» упала на 44%. Занепад де-
мократії автори пов’язують, зокрема, зі зміною 
в балансі сил на глобальному рівні — зростає 
вплив таких недемократичних країн, як Китай, 
зазначає у своєму аналізі «Радіо Свобода».
 Глобальне зниження рівнів політичних та 
громадянських свобод спостерігається вже 
тринадцятий рік поспіль — починаючи з 2005 
року. Це стосується не лише консолідованих ав-
торитарних режимів, таких як Росія чи Китай, 
а також і усталених демократій, як США. Така 
тенденція торкнулася і «вільних», і «частково 
вільних», і «невільних» країн.
 У звіті зауважують, що у багатьох країнах, 
які демократизувалися після закінчення «хо-
лодної» війни, показники свобод погіршилися 
в тому числі й через процвітаючу корупцію, ан-
тиліберальні популістські рухи та порушення 
верховенства права. Але більш за все турбує те, 
що популісти змогли «похитнути» навіть уста-
лені демократії, пишуть автори.
 Майкл Абрамовіц, президент «Дому сво-
боди», окремо звертає увагу на те, що бороть-
ба за демократію насправді стосується також і 
самих Сполучених Штатів, які історично боро-
лись за свободи у різних країнах світу:«Правда 
в тому, що демократія потребує захисту у часи, 
коли такі традиційні борці, як Сполучені Шта-
ти, «спотикаються», а основні демократичні 
норми, покликані забезпечувати мир, процві-
тання і свободу для всіх людей, перебувають під 
серйозною загрозою в усьому світі».
 Він додає, що всі виклики, з якими наразі 
стикається американська демократія, почали-
ся не з моменту інавгурації чинного президента 
США Дональда Трампа, а раніше. Проте «Трамп 
впливає на американську політику, що підри-
ває наші основні цінності і тестує стабільність 
нашої конституційної системи. Жоден прези-
дент на живій пам’яті не проявив меншої пова-
ги до її засад, норм і принципів», — зауважує 
автор. Водночас він наголошує, що інші країни 
все ж пильно слідкують за найстарішою демо-
кратією, навіть попри те, що США впродовж ос-
таннього десятиліття втратили свій вплив.
 Тим часом автократичні країни роблять 
усе можливе, аби існувати й далі. Наприклад, 
знаходять шляхи контролю над виборами — 
такі маніпуляції, як шахрайство на виборчих 
дільницях та перекручування фактів, стають 
дедалі поширенiшими. Принцип обмежен-
ня терміну перебування чиновників на поса-
дах також зазнає змін у бік перетворення їх на 
«вічних» правителів — особливо в країнах ко-
лишнього СРСР, Африки та Латинської Аме-
рики. ■

■

Ryanair зазнає збитків 
 Найбільший лоукостер Європи оголосив 
про збитки та плани реструктуризації. Кварталь-
ні втрати Ryanair становлять майже 20 млн. євро 
та є найбільшими з 2014 року. Фактично кіль-
кість пасажирів та прибуток продовжують зро-
стати, але ще більше виросли витрати на паль-
не та обслуговування. Середня вартість квитка 
впала нижче 30 євро. Раніше ірландська ком-
панія скоригувала у бік зменшення прогноз при-
бутків на цей рік, повідомляє «Євроньюз». Та-
кож продовжується падіння вартості акцій. На 
це впливає невизначеність навколо «Брекзиту» 
та масові страйки співробітників, які струсну-
ли компанію торік. Відтак керівництво авіапере-
візника планує реструктуризацію: виокремлен-
ня кількох компаній iз власним менеджментом, 
які увійдуть у єдиний холдинг. Його очолить те-
перішній директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Пентагон застерігає щодо 
«Ісламської держави» 
 Міноборони США опублікувало звіт, у яко-
му застерігає, що «Ісламська держава» може 
відвоювати втрачені території в разі виведення 
американських військ із Сирії. Без відповідно-
го тиску «ІД» може «вірогідно протягом шес-
ти-дванадцяти місяців знову активізуватися» і 
відвоювати частину втрачених територій, пові-
домляє агенція dpa. У Пентагоні наголошують, 
що бойовики ІД досі спроможні здійснити на-
ступ. Наступної середи у Вашингтоні має відбу-
тися зустріч міністрів закордонних справ країн 
очолюваної США антитерористичної коаліції в 
Сирії та Іраку. Водночас напередодні в інтерв’ю 
телемережі Сі-Бі-Ес президент США Дональд 
Трамп сказав щодо виведення військ із Сирії: 
«Ми повернемося, якщо нам треба буде».

Щонайменше 10 загиблих у пожежі 
в Парижі
 Внаслідок пожежі у багатоповерховому бу-
динку в Парижі, яка спалахнула в ніч на вів-
торок, 5 лютого, загинули щонайменше де-
сятеро людей. Ще 30 осіб, з них восьмеро 
пожежників, отримали травми, повідомляє 
агенція «Франс Пресс». Багатоповерхівка, в 
якій виникла пожежа, розташована в фешене-
бельному 16-му окрузі Парижа. Вогонь спалах-
нув на останніх поверхах будинку, зведеного у 
1970-х роках. Пожежу вдалося загасити лише 
о 7-й ранку. У цьому паризькому окрузі розта-
шовані посольства близько 90 держав світу, а 
також велика кількість музеїв та популярних 
ресторанів. Прокуратура Парижа вранці у вів-
торок повідомила про затримання жінки, яка 
може бути причетною до пожежі. Затримана 
страждає на психічні розлади.

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Сполучених Шта-
тах так званий «полого-
вий туризм», коли жін-
ки приїздять народжува-
ти, аби дитина автоматич-
но набула громадянства 
цієї країни, набуває де-
далі більших масштабів. І 
ця тенденція стала остан-
нім часом предметом при-
скіпливішого зацікавлен-
ня американської влади, 
повідомляє інформаген-
ція ПАП. Започаткована 
в Каліфорнії акція вкла-
дається в русло дій пре-
зидента США Дональда 
Трампа з метою покласти 
край нелегальній iммiг-
рації. 
 «Такі випадки стосу-
ються широкої гами зло-
чинних програм, які ма-
ють на меті порушення 
наших імміграційних за-
конів, прав, що дозволя-
ють приймати закордон-
них гостей», -— пояснив 
прокурор США округу 
Центральної Каліфорнії 
Нік Ханна. Пологи мо-
жуть стати обґрунтова-
ною причиною приїзду до 
Сполучених Штатів, на-
приклад, через медичні 
показники. Але при цьо-
му варто надати відповід-
ні документи та докази 
фінансової здатності по-
роділлі покрити видатки 
за опіку. Приховування 
справж ньої причини мети 
приїзду може розглядати-
ся як візове шахрайство.
 Пологовим туризмом 
найбільше користують-
ся заможні китайці з се-
реднього класу. Цей пре-
цедент набирає масово-
го характеру. В Каліфор-
нії створюють фірми, які 
пропонують нелегально, 
за дуже високу оплату, 
подібні послуги. 
 Американська вла-
да не веде офіційну ста-
тистику подібних прак-
тик, але, як випливає з 
досліджень консерватив-
ного Центру вивчення ім-
міграції, в США щороку 
таким чином народжуєть-
ся близько 36 тисяч дітей. 
Інші дослідження вказу-
ють цифру навіть 60 ти-
сяч. 
 Народжених унаслідок 
пологового туризму дітей 
часто називають «якор-
ними». У майбут ньому 
вони мають стати тим 
«якорем», тримаючись 
за який їхні батьки здо-
будуть право на постійне 
проживання у США. Ін-
шим мотивом є легкий 
доступ до публічної осві-
ти та охорони здоров’я. 

Часом батьки діють через 
бажання обійти теперіш-
ню політику Китаю, який 
дозволяє подружжю мати 
лише двоє дітей. 
 З огляду на стрімко 
зростаючу кількість по-
логових візитів, попере-
джені американські при-
кордонні служби підси-
лили в останні роки конт-
роль підозрілих вагітних 
жінок в аеропортах. Від-
так зростають випадки 
відмови їм у в’їзді до краї-
ни. Оскільки блокування 
нелегальної iммiграції 
стало ключовим елемен-
том політики Трампа, від-
так є ідея взагалі ліквіду-
вати гарантоване 14-ю 
поправкою до Конститу-
ції право автоматичного 
надання американського 
громадянства народже-
ним у США дітям. 
 Інтерес американсь-
ких ЗМІ до пологового ту-
ризму підсилився внаслі-
док перших арештованих 
з цієї причини осіб. Їм 
висунуто обвинувачен-
ня у «змові з метою здій-
снення iммiграційних 
шахрайств, міжнародно-
го відмивання грошей та 
викрадення особистих да-
них». 
 За повідомленням 
міністерства юстиції 

США, власниця фір-
ми You Win USA («Ти 
виграєш США») Донью-
ань Лі інструктувала жі-
нок, як перехитрити чи-
новників iммiграцій-
них служб і дістатися до 
США. Китаянки платили 
їй від 40 до 80 тис. доларів 
за перебування у розкіш-
них апартаментах та вит-
рати, пов’язані з полога-
ми. Впродовж двох років 
Лі отримала три мільйо-
ни доларів за обслугову-
вання понад 500 клієн-
ток. 
 Власники іншої подіб-
ної фірми — USA Happy 
Baby «Щасливе дитя 
США») — Майкл Вей Ю 
та Чжин Донь брали з 
ВІП-клієнтів до 100 тис. 
доларів. Упродовж 2013-
2014 років вони отрима-
ли з Китаю таким чином 
3,4 млн. доларів. 
  Федеральна прокура-
тура США також висуну-
ла обвинувачення 16 ін-
шим особам, які, ймовір-
но, втекли за кордон. 
Вони були пов’язані з по-
логовим туризмом у Пів-
денній Каліфорнії. Зок-
рема, триває слідство 
стосовно фірми Star Baby 
Care («Турбота про зоряне 
дитя»). 
 За інформацією аме-

риканських ЗМІ, розпо-
чаті випадки слідства є 
лише вершиною айсберга. 
«Ми говоримо про три ви-
падки в Лос-Анджелесі, 
а насправді їх є не мен-
ше 300», — оцінює в од-
ному з інтерв’ю спеціаль-
ний агент iммiграційно-
го бюро (ICE) Марк Зіто. 
Вагітні жінки прибува-
ють не лише на континен-
тальну частину США, а й 
на Гаваї та Сайпван, дру-
гий за розміром острів в 
архіпелазі Маріанських 
островів у Тихому оке-
ані. Вони є територіями-
домініонами США, і наро-
джені на них діти також 
автоматично стають аме-
риканськими громадяна-
ми.
 Не варто думати, що 
народити дитя в США 
рвуться лише китаянки. 
Така афера дуже попу-
лярна і серед заможних 
українок. За право бути 
американізованою вони 
готові платити грубі гро-
ші. Бізнес квітне і ні від 
кого не ховається. До-
сить задати в інтернеті 
запит — і перед вами де-
сятки пропозицій від 
агенцій про те, як наро-
дити в США й отримати 
дитину-«квиток» до цієї 
країни. ■ 

ХИТРОЩІ

Народжені в США
В Америці посилюють боротьбу з «пологовим туризмом»

■

Народжена в США дитина автоматично отримує американське громадянство. ❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Олег ГАНСЬКИЙ

 Найближчі вибори в Україні, як ми 
бачимо, стали змаганням між кандида-
тами зі здатності глобально обіцяти, не 
задумуючись про реальність сказаного і 
перевершуючи у цьому своїх політичних 
конкурентів. 
 Гасло «Знижу вартість газу удвічі», 
з яким стартувала Юлія Тимошенко, 
— справжній професіонал у галузі пе-
редвиборчих і просто нічим не підкріп-
лених обіцянок — як ми знаємо, пере-
творилося на справжній флешмоб. Кон-
куренти Юлії Володимирівни обіцяли 
знизити вартість блакитного палива 
для українців у чотири, шістнадцять 
разів і так далі. 
 Зараз ініціативу популізму успіш-
но перехопила проросійська опозиція. 
«Для того, щоби захистити громадян 
України і не допустити хаосу в системі 
ЖКГ, партія «Опозиційна платформа — 
За життя» виступила з ініціативою ух-
валення закону про списання заборго-
ваності громадян України за комуналь-
ні послуги. Уже в найближчі дні зако-
нопроект буде внесений до парламенту. 

І ми будемо домагатися списання всіх 
55,6 млрд. грн.», — заявив найодіозні-
ший політик в Україні Віктор Медвед-
чук.
 Хід відверто проросійських полі-
тичних сил нічим не поступається кро-
ку Юлії Тимошенко: тема тарифів для 
українців залишається болючою. Тим 
паче, що заборгованість населення з 
оплати житлово-комунальних послуг і 
справді зросла до 55,6 млрд. грн на кі-
нець грудня 2018 року, — хоча раніше 
вона була значно меншою. 
 Втім проросійські сили, констатуючи 
цю цифру, не називають причин, через 

які вона утворилася. І жодним чином не 
погоджуються розділити з владою вину 
за цей факт. Хоча саме через діяльність 
проросійських сил в Україні у нас анексу-
вали Крим, що «з’їло» близько 20% всієї 
української економіки. Через заграван-
ня з країною-агресором із боку проросій-
ських політиків, які нині намагаються 
загравати вже з народом і навіть «захи-
щати» його, ми отримали війну на Дон-
басі. Де не тільки гинуть люди, а й краї-
на втрачає значну частку свого ВВП. 
 Зрештою, ні сам Віктор Медведчук, 
ні члени його команди не нагадують про 
деструктивну позицію своїх партнерів 

із Російської Федерації, яка наполягала 
на кабальних газових умовах — і Украї-
на була змушена шукати постачальни-
ків блакитного палива за західним кор-
доном. Втрачаючи на цьому кошти. 
 Натомість ми чуємо: «Зростання за-
боргованості за житлово-комунальні 
послуги на 16,5% за місяць — це вирок 
політиці влади, яка бездумно підвищує 
тарифи. Тому що повну відповідальність 
за зубожіння українців і непомірні циф-
ри у платіжках несе саме влада, яка тан-
цює під дудку МВФ та інших своїх за-
океанських господарів». І хоча частка 
вини діючої влади у ситуації, що склала-
ся, безумовно є — і це тема для окремої 
розмови, — наразі ми не бачимо схиль-
ності до аналізу, натомість спостерігає-
мо нагнітання ситуації і заклик до про-
стих рішень з боку «простих» виборців. 
 Можемо допустити, що частина со-
ціально незахищених верст населен-
ня подібну ініціативу сприйме «на ура» 
— і проголосує за п’яту колону Кремля. 
Яка, отримавши місця у Верховній Раді, 
знову проводитиме проросійську політи-
ку — тим самим заганяючи українців у 
нові рівні кабали. ■

ПРИМАРА КРИЗИ 

Слово за «середняком»
Для протидії можливій кризі Україні треба робити ставку на дрібного і середнього 
виробника, а також формувати потужний внутрішній ринок

■

У випадку початку нової економічної кризи українська металургійна 
продукція вже не зможе порятувати вітчизняну економіку.
Фото з сайта reuters.com.

❙
❙
❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Світова економіка з кожним 
днем підтверджує песимістич-
ні прогнози економістів про 
настання чергової економічної 
кризи. Представники держав, 
аналітики намагалися зупинити 
цей процес у Давосі. Втім події 
вже наступних днів показують, 
що швидкого розвороту з не-
безпечної зони до прогресу на-
разі ми не бачимо. 

Перед «Брекзитом»: Британія 
— плюс, ЄС — мінус
 «Глобальний кредитний ім-
пульс — друга похідна глобаль-
ного зростання кредитуван-
ня і важливий двигун еконо-
мічної активності — знову па-
дає і зараз перебуває на рівні 
3,5% ВВП проти 5,9% в попе-
редньому кварталі. Зараз поло-
вина країн, що представляють 
69,4% світового ВВП, демонс-
трують уповільнення кредитно-
го імпульсу. Переважно йдеть-
ся про економіки розвинених 
країн і зазвичай через нормалі-
зацію монетарної політики. Цей 
процес означає, що економічне 
зростання і внутрішній попит 
скорочуватимуться, якщо тіль-
ки найбільші економіки світу 
не ухвалять у нинішньому році 
масштабні й узгоджені заходи», 
— стверджує Крістофер Дембік, 
глава відділу макроекономічно-
го аналізу Saxo Bank.  
 «Головною темою у Давосі 
тим часом був «Брекзит». Хоча 
планувалося, що говоритимуть 
передусім про глобалізацію і 
формування світової архітекту-
ри в епоху четвертої промисло-
вої революції, в реальності ж 
найбільшу увагу на Давосі-2019 
було приділено питанню вихо-
ду Великобританії з Євросоюзу 
і наслідків цього виходу, — роз-
повідає український економіст 
Богдан Данилишин. — Чле-
ни делегації Великобританії в 
Давосі вели активні перегово-
ри про підтвердження торгово-
го режиму з ключовими партне-
рами — міністр зовнішньої тор-
гівлі Л.Фокс провів їх із пред-
ставниками Південної Кореї, 
Гонконгу, Ізраїлю. Напередод-
ні Давоського форуму такі пере-
говори відбулися з Австралією, 
Канадою та Новою Зеландією. 
За словами британського мініс-
тра, сторони погодилися підпи-
сати угоди з торгівлі на рівні «як 
у ЄС або краще» в найближчі мі-
сяці, Великобританія розрахо-
вує укласти їх до кінця берез-
ня 2019 року, коли автоматич-
но повинен включитися режим 
«жорсткого» «Брекзиту». 

 Втім, на думку Данилиши-
на, незалежно від того, в яко-
му режимі здійснюватиметься 
вихід Великобританії з Євросо-
юзу, вона залишиться найбіль-
шим торговим партнером ЄС і 
головним інвестиційним хабом. 
І тут важливим стає питання: 
хто після «Брекзит» буде приваб-
ливішим для інвестицій — Вели-
кобританія чи ЄС? Адже цілком 
можливо, що, незважаючи на 
«транзитний» спад 2019—2020 
років, у підсумку Великобри-
танія виграє від виходу з ЄС. Мін-
економіки Великобританії напе-
редодні форуму в Давосі приво-
дило дані Deloitte і UNCTAD про 
прямі іноземні інвестиції в світі в 
2019 році, згідно з якими, в «ре-
жимі очікування» виходу з Євро-
союзу економіка Великобританії 
наростила залучення інвестицій 
на 20%, тоді як у ЄС відзначав-
ся спад на 70%. Та й темпи зрос-
тання ВВП Великобританії в ос-
танні роки стабільно вищі, ніж у 
зоні євро, і найчастіше вищі, ніж 
у цілому по Євросоюзу. 
 «Тому логічно, що головною 
темою обговорення на Всесвіт-
ньому економічному форумі 
були події, які може спровокува-
ти жорсткий «Брекзит» для най-
більших економік Євросоюзу — 
Німеччини, Франції, Італії, Іс-
панії, Нідерландів і Португалії. 
Наслідки «Брекзиту» для ЄС пе-
редбачити досить складно. Але, з 
огляду на те, що зростання ВВП 
Євросоюзу в 2016—2018 роках 
було дуже невпевненим, будь-
яка сильна політична чи еконо-
мічна подія, якщо вона співпаде 
з цим процесом, може налякати 
інвесторів, — зауважує Данили-
шин. — У порівнянні з багатьма 
іншими членами ЄС у Велико-
британії є кілька важливих пере-
ваг: міцна банківська система та 
інвестиційні потоки, замкнуті на 
Лондон. Нарешті, приплив капі-
талу до Великобританії в 2015—
2018 роках може пояснювати-
ся і середньостроковою «втечею 
від ризиків» капіталу з ЄС. У 
цьому сенсі Туманний Альбіон 
може розглядатися як європей-
ська альтернатива інвестиціям 
у США, а вкладення до його еко-
номіки — як гарантія збережен-

ня ринку Великобританії після її 
виходу зі складу ЄС». 

Ризики для України
 Другою за важливістю те-
мою дискусій в Давосі стала 
підготовка до можливого зни-
ження темпів зростання ВВП 
чи навіть рецесії в Євросоюзі і 
пов’язаних із ним економіках. 
Хоча до цього року перспекти-
ви уповільнення світової еконо-
міки пов’язувалися переважно з 
Китаєм, поява даних за четвер-
тий квартал 2018 року з країн 
ЄС і зони євро дало підстави че-
кати вагомого внеску Європи в 
загальне гальмування економік: 
21 грудня МВФ знизив оцінки 
світового економічного зростан-
ня на 0,1–0,2 відсоткових пукн-
тів у 2019-2020 роках винятко-
во через погіршення очікувань у 
зоні євро. 
 «Усе це змушує нас серйоз-
но насторожитися: через силь-
ну зв’язку української еконо-
міки з економіками Євросоюзу 
і КНР — це, як відомо, головні 
зовнішньоторговельні партнери 
України. До речі, в Китаї, куди 
ми відвантажуємо мільйони 
тонн сільгосппродукції і залі-
зорудної сировини і страшен-
но пишаємося цим, за підсум-
ками минулого року зафіксова-
но найнижчі темпи економічно-
го зростання за останні 30 років. 

Цілком можливий сценарій роз-
витку: зниження попиту на ук-
раїнську сировину і напівфаб-
рикати. У нас є план «Б» на цей 
випадок? Експортно-сировинна 
модель економіки, класичним 
зразком якої, на жаль, є Украї-
на, апріорі передбачає високу 
чутливість до зовнішніх шоків, 
чи то коливання цін на сировин-
ні товари, чи проблеми в еконо-
міках основних торгових парт-
нерів», — зазначає Богдан Дани-
лишин. 
 На його думку, влада Украї-
ни має зрозуміти: не можуть бути 
сільське господарство і торгівля 
«царицями», а промисловість — 
«сірістю на побігеньках». Адже, 
крім переорієнтації економіки 
України на шлях інноваційно-
технологічного розвитку, існує 
ще один дієвий захід, який доз-
волить знизити чутливість до 
зовнішніх шоків. 
 «Які європейські країни 
легше інших пережили світо-
ву економічну кризу 2008 року? 
— пояснює свою думку аналі-
тик. — Німеччина, Польща, в 
якій взагалі обійшлося без спа-
ду економіки, і Франція. Що їх 
об’єднує? Це країни з великим 
населенням і дуже ємним внут-
рішнім ринком, який чималою 
мірою насичується продукцією 
вітчизняного виробництва. Ук-
раїні як одній із найбільших 

країн Європи потрібно зробити 
своєю конкурентною перевагою 
ємний внутрішній ринок, який 
має бути наповнений значною 
мірою і вітчизняною продук-
цією, — уточнює він. — Форму-
вання внутрішньої конкуренції 
в нашій країні і створення єм-
ного внутрішнього споживчого 
ринку: ось наші ключові завдан-
ня, поряд із переходом до моделі 
інноваційно-високотехнологіч-
ного розвитку»
 За словами Данилишина, 
сьогодні треба зробити макси-
мум для малого і середнього біз-
несу, послуги та продукція яких 
повинні стати утворюючими для 
формування внутрішнього рин-
ку, а також для полегшення до-
ступу підприємств малого та се-
реднього бізнесу до фінансових 
ресурсів. Це тим більш важливо 
з урахуванням того, яку роль се-
редній і малий бізнес грає в роз-
винених економіках — він ста-
новить основну їх частину. Під-
німеться в Україні середній і ма-
лий бізнес — з’явиться і ємний 
споживчий внутрішній ринок, 
оскільки створення нових робо-
чих місць дозволить працівни-
кам витрачати отримані доходи 
на внутрішньому ринку. Поста-
не питання: як зробити, щоб час-
тина внутрішнього попиту пря-
мувала на покупку вітчизняної 
продукції? 
 «Є кілька варіантів, один з 
яких — програми кредитуван-
ня з обов’язковою умовою купів-
лі на надані в кредит кошти ук-
раїнських товарів. Можна ско-
ристатися і досвідом Туреччини, 
де під час держзакупівель вста-
новлена квота на обов’язкове 
придбання продукції місцевого 
малого та середнього бізнесу», 
— зазначає Данилишин. 
 Таким чином, «Брекзит» може 
стати серйозним викликом для 
економіки Євросоюзу, і це нега-
тивно позначиться на пов’язаній 
з ним економіці України. У тому 
випадку, якщо ми продовжимо 
сподіватися на зовнішню торгів-
лю сільськогосподарською сиро-
виною та металургійними напів-
фабрикатами, а також на запов-
нення внутрішнього ринку тіль-
ки імпортною продукцією. ■

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Популізм на мільярди
Газ і тарифи — дві основні теми, 
на яких спекулюють кандидати на президентських 
і парламентських виборах

■
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 «Відсутність нових шкіл 
i садочків — це й відсут-
ність совісті у представни-
ків місцевої влади» 
 ■ Пане Вікторе, ви як 
експерт у сфері будівниц-
тва можете назвати міста 
в Україні, де є близькі до 
ідеальних житлові умови 
більшості мешканців ще 
й у поєднанні з потрібною 
соціальною інфраструкту-
рою  — садочками, школа-
ми, медзакладами?
 — Кожне місто унікаль-
не для своїх мешканців. 
Для мене, мабуть, Київ. 
Адже стандарти столиці за-
вжди найвищі в країні. Об-
ласні центри також. Зокре-
ма, студентський Харків, 
портова Одеса, індустріаль-
ний Дніпро, історичний 
Львів. Проте ситуація з со-
ціальною інфраструкту-
рою нині дійсно плачевна, 
на жаль. 
 Із 90-х років над роз-
витком таких життєво не-
обхідних об’єктів, як шко-
ли, садочки, поліклініки, 
ніхто не задумувався. Ко-
лись ці заклади будували з 
перспективним урахуван-
ням нормального демогра-
фічного стану в країні. А в 
буремні 90-ті їх почали ре-
алізовувати під комерцій-
ні об’єкти, перебудовувати 
під офіси. На сьогодні як у 
столиці, так і в Київській 
області, та й не лише в цьо-
му регіоні, проблема вигля-
дає доволі загрозливо. Нав-
чальних закладів і медич-
них не вистачає на ту кіль-
кість населення, яку маємо. 
Особливо це стосується, на-
приклад, перенавантаже-
них околиць міста, які нині 
активно забудовують. 
 ■ Київ має дві пробле-
ми: багато скандальних 
житлових новобудов і «хру-
щовки». Якби ви собі виби-
рали двокімнатне житло, 
які б райони столиці роз-
глядали? Який житловий 
фонд відразу б відкидали і 
чому? 
 — Молодим сім’ям вар-
то обирати нове житло. Ко-
жен об’єкт нерухомості — 
продукт життєдіяльності 
людини. Чим цей «про-
дукт» новіший, тим довше 
служитиме. У «кастингу» 
районів варто все ж спира-
тися на власний смак і бу-
денну логістику. Одним із 
найкомфортнiших уже не 
один рік поспіль у різно-
манітних соцопитуваннях 
столичні мешканці назива-
ють Оболонь. 
 Стосовно будинків пе-
ріоду Хрущова (будівниц-
тва 50-70-х років минулого 
століття), вони не є вкрай 
небезпечні для проживан-
ня. Проте цей житловий 
фонд уже має бути реконс-
труйований та модернізо-
ваний під сучасні умови. В 
об’єкти, залишкова балан-
сова вартість яких набли-
жена до нуля, необхідно 
«вдихнути» нове життя. 
Єдиний нюанс — відсутня 

загальнодержавна програ-
ма для відновлення такого 
фонду. 
 Усе майно має свій тер-
мін придатності. І це про-
блема міжнародного масш-
табу. Є кілька шляхів її ви-
рішення. Або повне знесен-
ня і нове будівництво, або 
реконструкція та модер-
нізація. Та Україна в цьо-
му питанні взагалі ніку-
ди не рухається. Окрім по-
пулістських розмов під час 
численних конференцій, 
форумів, конгресів, за 25 
років незалежності країни   
—жодних дій. 
 — Академія будівниц-
тва у минулому році дала 
сильний поштовх питанню 
реновації. Був проведений 
великий «круглий стіл», 
залучені висококласні ек-
сперти, як українські, так 
і закордонні, розроблені 
можливі варіанти реалі-
зації цього проекту. Слова 
підтримки політиків про-
лунали — на тому й крап-
ка, ініціативна хвиля за-
тихла, завершившись ба-
нальним піаром відпові-
дальних людей. Вибачте за  
сарказм, але будемо чекати 
обвалу якоїсь багатоповер-
хівки, аби реноваційні про-
цеси зрушили з мертвої точ-
ки. 
 ■ Чому поряд із ново-
будовами у великих міс-
тах нині не зводять садоч-
ки і школи? А найголовні-
ше — що і коли може змі-
нити цю ситуацію?
 — Забудовник, як пра-
вило, сплачує пайовий вне-
сок у розвиток інфраструк-
тури міста. Загальнопри-
йнята цифра — 4% від кош-
торисної вартості об’єкта. 
То доволі значні кошти, і 
міська влада повинна за ці 
кошти в архітектурних до-
кументах зобов’язати буду-
вати школи і садочки. Бу-
вають випадки, коли забу-
довник на власний розсуд 
будує заклади освіти, але 
вони є комерційними. І це 
закономірно. Тому відсут-
ність шкіл і садочків у но-
вих житлових комплек-
сах — це, в тому числі, від-
сутність совісті у представ-
ників місцевої влади, які, 
маючи відповідні важелі 
впливу, ігнорують елемен-
тарні потреби людей. Тут 
може допомогти тиск гро-
мадськості, інвесторів жит-
ла. 
 Школи також можна 
будувати на комерційних 
засадах, є за кордоном від-
повідні фінансові механіз-
ми, але у нас ніхто не хоче 
їх навіть розглядати. Подіб-
на ситуація була в Ірпені.

«Реновація — більше 
соціальний проект, а не 
комерційний»
 ■ Ще на весну 2018-го 
прогнозували подачу до 
ВР законопроекту про ре-
новацію житлового фон-
ду, який дав би можливість 
почати вирішувати пробле-

му «хрущовок». Чому досі 
не маємо цього законодавс-
тва?
 — Просто немає полі-
тичної волі. Це питан-
ня стосується майже кож-
ної сім’ї, кожної людини 
в країні. І політики на сьо-
годні панічно бояться ви-
рішувати його так чи інак-
ше. Реновація — більше 
соціальний проект, а не ко-
мерційний, насправді. І він 
торкнеться практично кож-
ного — або вас, або ваших 
родичів, або ваших знайо-
мих. 
 Застарілий житловий 
фонд — нині це понад по-
ловина будівель та споруд 
в усій країні. Брати на себе 
таку відповідальність полі-
тики не готові. Мешканці 
не мають на це коштів. Ін-
вестори, виходячи з недо-
лугого і юридично негра-
мотного проекту Закону, 
не з’являться.
 ■ Коли говоримо, що 
2017 року закінчився тер-
мін експлуатації «хрущо-
вок», то це ж не означає, що 
абсолютно всіх будинків 
такого типу це стосується? 
Бо деякі з них мають знач-
но ширші і міцніші стіни, 
ніж у 9-поверхових «па-
нельках» пізнішого часу 
забудови.
 — Так, звичайно. Але в 
якому стані той чи інший 
будинок, насправді одно-
му Богу відомо. Вже неод-
норазово говорив про те, 
що держава, як це вимага-
ють нормативні докумен-
ти, має провести загаль-
нодержавний аудит цих 
будинків. Насамперед об-
стеження несучої спромож-
ності. Адже в більшості ви-
падків їх можливо реконс-
труювати так, що вони ще 
50-60 років прослужать. 
Проте такого реєстру не-
має. 
 Якщо капремонт або 
навіть модернізація кош-
туватимуть до 100 дол. за 
1 кв.м, то новобудови — 
від 500 дол. Ось і рахуйте, 
зважаючи, що оновлювати 
треба до 400 млн. кв.м. 
 Держава і відповідні її 
органи не бачать цілісної 
картини і, напевно, не хо-
чуть її фіксувати, бо ситу-
ація, м’яко кажучи, ка-
тастрофічна. Лише науко-
ва база дає змогу заявляти 
про десятки тисяч квартир, 
мільйони квадратних мет-
рів. Такими цифрами собі 
гарного політичного імід-
жу, однак, не заробиш. 

 ■ За чий кошт мають 
реконструювати будинки 
і проводити реновацію?
 — Із поняттям приват-
ної власності прийшла і 
відповідальність за неї. 
Станом на зараз ви є влас-
ником квартири і маєте 
відповідати за її стан, на-
віть за стан зовнішньої сті-
ни. І, не дай Боже, від ва-
шого балкона відірветься і 
впаде шмат бетону комусь 
на голову. Ви відповідати-
мете за по страждалого як 
власник цього майна, який 
неякісно його експлуатує. 
Тому переконаний, хоч 
воно і непривабливо зву-
чить: кожен мешканець 
має бути причетним до ре-
конструкції та реновації 
своїх будинків. 
 Попередньо спеціаліс-
ти оцінили мінімальний 
вклад — це від 100$ за 
квадратний метр. Для не-
захищених верств насе-
лення, зокрема для пенсіо-
нерів, які й без того на межі 
виживання, — непідйомна 
сума. Отже, мають бути за-
проваджені державні про-
грами відшкодування для 
таких категорій людей, 
повинен бути створений 
державний фонд, котрий 
буде забезпечувати право 
надання кредитів для на-
селення. Щоб ініціативна 
група чи ОСББ, котрі ма-
ють документи відновлен-
ня, змогли втілити те все. 
Суттєвим поштовхом для 
такої програми має стати 
новий будівельно-експлу-
атаційний кодекс, що об-
говорюють зараз у Мініс-
терстві регіонального роз-
витку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України. 
 На майбутнє при будів-
ництві нового житла, я 
вважаю, мають складатися 
спеціальні карти його екс-
плуатації. Наприклад, нор-
мативно має бути прописа-
но, що кожні три роки про-
водять обстеження будівлі, 
щороку перевіряють ме-
режі тощо. Також вкрай 
важлива якість надання 
послуг у проміжках часу 
експлуатації. Із початком 
будівництва в інвестиційні 
програми кожного будинку 
мають закладатися пункти 
і про реконструкцію, і на-
віть про утилізацію. Лише 
з повним комплексом «від 
А до Я» життєвого циклу 
будинку можна буде зро-
зуміти, на якій стадії лю-
дина купує об’єкт. 

 У цивілізованому світі 
не продають кота у мішку 
— людина бачить, що, при-
міром, купує нерухомість 
у будинку, якому залиши-
лося до утилізації 20 років. 
Таким чином покупець ре-
гулює діапазон вартості й 
має можливість вибору. 

«Київ — європейське 
місто, тільки в якому 
місці?»
 ■ За якими критеріями 
потрібно визначати, щоб 
приймати рішення: зноси-
ти «хрущовки» (це, як пра-
вило, квартали)?
 — Найголовніше — це 
стан конструкції. Рано чи 
пізно сама конструкція за-
старіває та підлягає зне-
сенню. Чим краще її екс-
плуатують, тим довше вона 
протримається. Аварійний 
стан — це саме про конс-
трукцію, адже вона тягне 
за собою руйнацію інших 
елементів будинку. Місце-
ва влада у таких ситуаціях 
відразу має бити на сполох 
і в правовому полі органі-
зовувати відселення меш-
канців, шукати варіан-
ти компенсації моральної 
та майнової. Це невдяч-
ний, складний, енергозат-
ратний процес. Звичайно, 
легше робити вигляд, що 
проблеми не існує. Але це 
шлях в нікуди, ходіння по 
лезу ножа. Ціною затягу-
вання можуть стати люд-
ські жертви. 
 ■ Чи розглядають буді-
вельники чи інвесто-
ри варіант надбудов на 
п’ятиповерхівки у процесі 
реновації? І які цьому по-
яснення?
 — Тільки індивіду-
альний підхід до кожно-
го об’єкта. Колись будува-
ли з доволі потужним запа-
сом міцності. Тут надбудова 
одного чи декількох повер-
хів із більш легкою конс-
трукцією можлива. Але 
вже виникають інші ню-
анси. Більше п’яти повер-
хів — ліфт обов’язково по-
винен бути. І чи буде розум-
но добудовувати? Адже при 
такій реконструкції потріб-
не облаштування ліфтових 
колодязів, розширення схо-
дових майданчиків, інші 

пожежні норми спрацьо-
вують. Треба тоді зважува-
ти комерційну доцільність 
додаткових квадратних 
метрів у такий спосіб. 
 ■ Мешканці «хрущо-
вок» дуже насторожено 
ставляться до інформа-
ції про реновацію. І це зро-
зуміло, бо довірливих про-
стих українців не раз обма-
нювали. Ви висловлювали 
думку, що убезпечити пра-
ва власників малометраж-
ного житла міг би закон про 
те, що кожен є і власником 
частки землі, на якій стоїть 
будинок iз його квартирою. 
Чи є хоч якісь перспективи 
прийняття такого закону і 
хто його має розробляти?
 — Так, законодавчо ма-
ють бути внесені зміни і вра-
ховані всі ці нюанси. Адже 
в Україні існує багато спе-
цифічних «але». При будів-
ництві багатоповерхівки, 
як правило, замовник є або 
власником землі, або ко-
ристувачем землі. А от коли 
земля в оренді й термін орен-
ди закінчується? Як діяти? 
Тому потрібний концепту-
альний перехід до нового 
рівня взаємовідносин інвес-
тора та забудовника.
 Деякі фахівці слуш-
но пропонують, аби земля 
і будівля були у комуналь-
ній власності, а квартири — 
у приватній.
 ■ Хто і що, на вашу дум-
ку, може пришвидшити за-
твердження Генплану сто-
лиці й Історико-архітектур-
ного опорного плану Києва, 
які б допомогли припини-
ти вакханалію незаконно-
го будівництва? 
 — Це просто справа 
честі столичної влади. Київ 
— європейське місто, тільки 
в якому місці? Хто знає, як 
має воно виглядати за кіль-
ка років? Які пріоритетні 
інфраструктурні напрями 
його розвитку? Чому з таки-
ми потугами народжуються 
документи, покликані про-
демонструвати прозорість 
його розбудови? Запитань 
більше, ніж відповідей. І це 
ненормально для міських 
керманичів, які позиціо-
нують себе як прогресивні 
керівники сучасного мега-
полісу. ■

ЖИТЛО

Віктор Лещинський: Влада «чекає» 
обвалу якоїсь багатоповерхівки, аби 
зрушили з мертвої точки реноваційні 
процеси
Експерт, віце-президент Академії 
будівництва України — про 
реальні важелі впливу місцевих 
чиновників на зведення нових шкіл 
та садочків, оновлення «хрущовок» і 
«паспортизацію» усіх житлових будинків

■Тетяна САЩУК

Мій дім — моя фортеця. Чи може жити з таким пере-
конанням мешканець багатоповерхівки — живе він у 
новобудові, «хрущовці» чи будинку «середнього віку»? 
Напевно, ні. Що має змінитися, щоб кожен власник квар-
тири у будь-якому населеному пункті країни почувався 
затишно та захищеним, а поза межами свого будинку не 
мав дискомфорту через відсутність поряд дитсадка чи 
медзакладу для дітей — із такими питаннями ми зверну-
лися до Віктора Лещинського, віце-президента Академії 
будівництва України, що акумулює ідеї понад трьох де-
сятків галузевих об’єднань і підприємств.

Віктор Лещинський.
Фото з власного архіву.

❙
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Є ТАКА ДУМКА

Слов’яни 
всіх країн, 
єднаймось!
У любові — наша сила
Олександр ЯВТУХІВСЬКИЙ
Деражня, Хмельницька область

 Теперішні російські політики в єдності з ук-
раїнським монахом Онуфрієм започаткували 
жахливу кризу християнської цивілізації із 
слов’янської! Згадаймо жахіття Великої Фран-
цузької революції. Тодішні політики, будучи в 
стані ненависті до гріховності католицьких (пап-
ських) священиків, спокусилися започаткувати 
знищення християнства — замінити Бога любові 
Богом розуму. Але виявилося, що людина є ро-
зумною, допоки залишається люблячою.
 Пропоную для критичного аналізу Проект 
мирного безкровного розвитку християнсь-
кої цивілізації на основі Біблії та світської на-
уки про людину люблячу. Ми, слов’яни, мо-
жемо об’єднатися — створити Християнську 
слов’янську цивілізацію в єдності з європейсь-
кою, американською, австралійською. Спільни-
ми силами допомогти Африці стати християнсь-
кою. Почнімо діалог і конкурс проектів, адже 
істина — це незаперечна правда. ■

■

Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

 Релігія і церква у становленні де-
ржавності всіх народів були етнічно 
об’єднавчими факторами. Національ-
ний характер православних церков є 
об’єктивною реальністю. Національ-
не — первинне, а релігійне — вто-
ринне (Лев Гумільов). Російський 
філософ Сергій Булгаков про це так 
сказав: «Вселенская проповедь Еван-
гелия не делает человека абстракт-
ным, обезличенным существом, душа 
каждого по-своему вибрирует на зов 
Всевышнего. Потому мы наблюдаем 
в истории, что христианство воспри-
нимается и осуществляется в жизни 
тоже национально...»
 На прикладі інших церков видно, 
що кожен державний православний 
народ створив свою церкву. Отже, 
наше, українців, бажання мати свою 
помісну церкву обумовлене законо-
мірним, історичним розвитком сус-
пільства. Хто проти? Ніхто не проти, 
всі за? Кажуть — маєте УПЦ. Чи ж не 
так? Насправді ж ця церква має назву 
УПЦ МП (Московського патріархату). 
Так це ж та Москва, що не визнає ні іс-
нування українського народу, ні його 
права на свою державність! «Кажуть, 
бачиш, що все то те таки й було наше, 
що вони тільки наймали татарам на 
пашу та полякам» (Т. Шевченко).
 Московська церква завжди була не 
просто «государственным богомоль-
цем», а й знаряддям упокорення іно-
родців. Кажете, вигадки «укрофа-
шистів», але ж ні! Ось, для прикладу, 
що пишуть в українській газеті захис-
ники «сакральної» «ісконно каноніч-
ної» московської церкви: «Невозмож-
но отрицать сверхценность такого 
института, как РПЦ для России, да 
и всех ближайших к ней стран. Цер-
ковь является одним из ключевых 
государствообразующих институтов 
всей русской цивилизации. А в на-
стоящий момент роль РПЦ еще более 
значительна» (Виталий Третьяков, 
газета «2000»).
 Яке ж «государство» «образуєт» 
нам в Україні московська церква? А 
чия церква, того й держава, і навпа-
ки — виразно прослідковується така 
історична закономірність.
 Лукаві захисники «русского міра» 
в Україні стверджують, що для них 
«на Украінє» найбільш помічна для 
спасіння душі УПЦ МП, бо вона ка-
нонічна. «Канонічність» цієї церк-
ви вони чомусь протиставляють ук-
раїнській мові. На всі мови світу 
перекладено священну книгу хрис-
тиян — Євангеліє, бо сказав виразно 
апостол Павло: «...для нашого Госпо-
да одне слово рідною мовою дорожче, 

ніж п’ять тисяч — чужою».
 Понад 160 років тому переклад 
Євангелія українською здійснив Пи-
лип Морачевський — інспектор Ні-
жинської гімназії, але ці перекла-
ди заборонив друкувати митрополит 
Ісидор. Перший повний переклад, 
зроблений із гебрейських та грець-
ких текстів Біблії, видало Британсь-
ке закордонне товариство 1903 року. 
Цьому передувало тридцять років ре-
тельної праці з біблійними текстами 
великих українців — Пантелеймона 
Куліша, Івана Пулюя (фізика світово-
го рівня, професора Віденського уні-
верситету), Івана Нечуя-Левицько-
го. Були й інші переклади Євангелія, 
здійснені відомими українцями, але 
нагадуємо про переклади Куліша, 
Пулюя, Нечуя-Левицького тому, 
що відома реакція на їхню працю за-
хисників «істінного православія» 
з доносів на їхню роботу — мовляв, 
«шайка» запеклих сепаратистів і не-
нависників Росії перекладають Свя-
те Письмо «полупольскимъ наречием 
малоросовъ». Перевод Слова Божия 
на жалкое малорусское наречие есть 
затея политическая».
 Церква поза політикою? Авжеж! 
Бачимо, для прикладу, у Вінниці на 
щорічних православних виставках 
вам запропонують «пріложиться» до 
ікони преподобного Лаврентія Чер-
нігівського або купити віддруковані 
в друкарнi Почаївської лаври книжки 
про його житіє, зауважуючи при цьо-
му, що всі його пророцтва збувають-
ся. Про що ж ми дізнаємося з думок 
і «пророцтв» українського преподоб-
ного: «...и позже по их (жидов) указке 
поляки узаконили нам понятие Укра-
ина и украинцы, чтобы мы охотно за-
были свое название русский, навсегда 
оторвались от Святой Православной 
Руси». Ось вам і пророцтва, «которые 
сбываются»: «Россия вместе со всеми 
славянскими народами и землями со-
ставит могучее Царство. Окормлять 
его будет Царь Православный , Бо-
жий Помазанник... Русского  право-
славного царя будет бояться сам анти-
христ. При антихристе будет Россия 
самое мощное царство в мире...»
 Нічого не змінилося в політиці 
РПЦ відносно України вiдтодi. «Ка-
нонічну» територію «русского міра» 
«на Украінє» «окормляєт» російська 
церква і зграя уцерковлених і неуцер-
ковлених політиків різних вірувань 
та конфесій — найманців недорозва-
леної імперії і «дядєк-нянєк отєчєс-
тва чужого». Ось, наприклад, Дмитро 
Табачник у статті «Уніфікація духа» 
(«2000», №17, 28.04-1.05.08) писав: 
«Уся сила державного апарату на-
правлена на руйнацію канонічного 

православ’я як основи православно-
слов’янської єдності і фундаменту 
українсько-російської єдності». На-
справді ж українська влада завжди 
шанувала православну віру, не зазі-
хала на «канонічність» РПЦ і УПЦ 
МП і не мала на меті псувати росій-
сько-українські відносини на шкоду 
українському народу.
 «Русскій мір» нацьковує вірян 
УПЦ МП проти держави Україна, 
твердячи про якусь боротьбу вла-
ди проти православ’я, насправді ж 
ховає за «канонічністю істинного 
православ’я» українофобію і знева-
гу до мови народу, який вона «окор-
мляє».
 Відомий український журналіст 
Олексій Попов ще 10 років  тому так 
визначив роль і завдання УПЦ в Ук-
раїні: «Отже, ті українці, прихильни-
ки УПЦ, що свідомо (а не в силу прак-
тичних чи/або випадкових причин) 
вибрали цю церкву не через каноніч-
ні мотиви, але через приналежність 
до рідної для них загальноруської 
традиції і культури, ці люди кажуть 
«канонічна церква» — мають на увазі 
«русская». У теперішньому політико-
релігійному становищі ситуація, коли 
Константинопольський патріарх візь-
ме під свій омофор якусь із православ-
них конфесій в Україні (або визнає ав-
токефалію цієї конфесії), стає цілком 
можливою. Це зразу ж дає підста-
ви оголосити цю конфесію каноніч-
но православною. Звісно, РПЦ цього 
не визнає... Але це вже теологічна су-
перечка, малозрозуміла для громад-
ськості... У такій ситуації аргумент 
канонічності, яким оперують при-
хильники українсько-російської єд-
ності, не тільки втратить у їхніх руках 
силу, а й обернеться проти них. Тоді, 
можливо, замість слова «канонічний» 
вони схопляться за сором’язливо за-
мовчуване слово «русскій». Але чи не 
обеззброїть постійна «фигура умол-
чания» прихильників духовної єд-
ності?» («2000». 08.08.08).
 Бачте, розумна людина не ра-
дить зрікатись «фігури умолчанія» 
(«російська»), а так звана УПЦ МП 
затялася. Церква, де жодної молит-
ви — українською мовою, хоче нази-
ватись Українською православною 
церквою! Яка хуцпа*! Кажуть, хуцпа 
допомагає паралізовувати опонента. 
Таки діє. «А братія мовчить собі, вит-
ріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, — 
каже, — може, так і треба» (Т. Шев-
ченко, «Сон»).
 Досить iз нас! «Станьмо у народів 
вольних коло» (І. Франко). Україні — 
українську церкву! ■
*Хуцпа з івриту — риса характе-
ру, яка визначається словами «зух-

валість», «нахабство» (Ред.).

ПОЛІТПАРНАС

Пам’ятi Михайла 
Жизнєвського
Михась СКОБЛА
Мінськ

У спекотні дні січня 2014-го (а саме 23-го) заги-
нув гарячий патріот своєї вітчизни, а ще — Герой 
Небесної сотні Михась Жизнєвський, який віддав 
своє молоде життя за Україну. Цими днями Ми-
хасю виповнився б усього тридцять один рік... 
У пам’ять про нього білоруський поет Михась 
Скобла написав вірш, який переклала наша поет-
ка Наталія Позняк-Хоменко.

Білий сніг, як саван над Майданом,
Чорний дим клубами світ маскує,
І проймає до кісток зима.
Чорний дим смердить кублом поганим,
Білий сніг зловити хоче кулю —
Не вдається, спроби всі — дарма.
«Там сопротивления очаг» —
Снайпер-беркут мітить по очах.

Куля в око вершнику Богдану,
Куля в око пішому Тарасу,
Що сліпому? Кобза — і у путь.
Білий сніг перебинтує рану.
Дим в подолі прихова до часу
Підлі кулі, очі що клюють.
Україно, стишся і завмри.
«Как поют слепые кобзари…»

За Дніпро далеко спів той лине.
Майстер і на кобзі вдарить скерцо,
Втне, як божевільний, гопака.
Кулю, що у око брату цілить,
Притягло до себе юне серце.
Не здригнулась снайпера рука.
І на Київ, на майдани стріх,
Білий із червоним випав сніг.

Наче Бог, схилившись у жалобі,
Плащаницю понад ним розкинув.
Чорний дим стелився біля ніг.
«Ишь, лежит в сугробе, как во гробе»...
І, благословивши Україну,
Бог шепнув їй тихо: «Він поліг,
Щоб ти, ненько, бачила усіх:

Побратимів й ворогів своїх». ■

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Одне слово рiдною мовою дорожче, 
нiж п’ять тисяч — чужою
Про канонічнiсть і не тільки

■
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Ось і минув «екватор» 
зими, а вона ще раз 
нагадала про себе: всю 
Україну в попереднi днi 
замітало хурделицями, 
засипало снігом. Щоб 
якось боротися з цією 
сніговою навалою, сто-
лична влада закупи ла 
два... снігоплавильні 
ав томобілі. Це чудо 
техніки прибуло до 
нас із далекої Канади, 
де чого-чого, а снігу 
— цілі гори, тож як 
боротися з цим у 
мегаполісах, канадці 
знають. Ще й нас 
навчать...
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До
 29-річний киянин Дмитро 
Щебетюк — справжній енерд-
жайзер, який встигає активно 
займатися спортом, досліджу-
вати столицю та інші міста Ук-
раїни на предмет доступності, 
вести активне громадське жит-
тя, виступаючи з мотиваційни-
ми лекціями перед людьми з ін-
валідністю та всіма небайдужи-
ми до їхніх проблем, а ще — мати 
власний проект у соціальних ме-
режах. Він — людина з інвалід-
ністю, яка пересувається на віз-
ку, але служить прикладом оп-
тимізму  навіть для здорової мо-
лоді.
 У житті до травми Дмитро 
навчався в Національному авіа-
ційному університеті й готувався 
захищати диплом за фахом інже-
нера, писав наукові статті і мріяв 
вступити до аспірантури. Дуже 
захоплювався музикою, яку пи-
сав також сам, грав на гітарі у 
гурті Chaos Limit і співав як бек-
вокаліст. У вільний час любив 
подорожувати і підкорювати ці-
каві вершини, щоб довести собі, 
що він може це зробити. Саме та-
кий твердий характер і допоміг 
йому в житті після травми...

Після
 Ще одним захопленням 
Дмитра Щебетюка була фотогра-
фія, якою він займався разом зі 
своєю дівчиною Яною. Познайо-
милися, коли вона робила знім-
ки на їхньому концерті. В лю-
тому 2011 року, гостюючи у неї 
в селі Крюківщина під Києвом, 
юнак вибрав дуже гарний ракурс 
для фото з гори із видом на озеро. 
Встановив штатив фотоапарата, 
налаштувавши десятисекундну 
витримку, і кинувся донизу, де 
стояла його кохана, щоб разом 
сфотографуватися на тлі чудо-
вого пейзажу. Раптом штатив 
став падати, і хлопець якимось 
дивом встиг підхопити «фотик», 
щоб він не розбився, але при ць-
ому впав сам і покотився з гори, 
вдарившись спиною і головою об 
дерево. Хотів звестися на ноги, 
але не зміг. Яна, яка навчалася в 
медуніверситеті, а до цього вже 
мала фах фельдшера і працюва-
ла в «швидкій допомозі», почала 
шапкою зупиняти кров на голо-
ві, але зрозуміла, що він травму-
вався дуже серйозно і сама вона 
не допоможе Дмитру. Виклика-
ла по телефону «швидку допо-
могу» та повідомила своїй мамі. 
Коли ж карета не змогла спус-
титися до них, мама зупини-
ла якусь автівку, і нею з трудом 
змогли довезти юнака до «швид-
кої». 
 Його завезли у Боярську лі-
карню, де надали першу допо-
могу і, зважаючи на серйозність 
травми, перевезли до столичної 
Лікарні швидкої медичної до-
помоги. Тут Діма провів 10 днів 
у реанімації, потім переніс дві 
складні операції — адже отримав 
сильний струс мозку і пошкодив 
хребет настільки, що майже пе-
ребив спинний мозок. Це й стало 
причиною того, що він більше не 
зміг звестися на ноги. Яна чим 
тільки могла допомагала коха-
ному, ночувала в лікарні та ста-
вила крапельниці. Потім робила 
масажі та інші процедури протя-
гом його річної реабілітації. Тож 
у 2012 році Діма зробив їй пропо-
зицію у ресторані, подарувавши 
обручку... «Але обставини вия-
вилися сильнішими за наше ко-
хання, і через три роки ми роз-
лучилися, — говорить чоловік. 
— Хоча підтримуємо дружні 
стосунки. Наразі коханої дівчи-
ни у мене  немає, тож я займаю-
ся активно спортом і громадсь-
кою роботою».

Щодня долаючи себе
 Тому, що встигає робити цей 
завжди приємно усміхнений, із 
модною зараз борідкою актив-
ний юнак на інвалідному візку, 
можуть позаздрити навіть ціл-
ком здорові молоді люди, а друзі 
по нещастю беруть із нього при-
клад. Буквально з перших днів 
після лікування він не впав у від-
чай, не замкнувся у собі, не вихо-
дячи з дому, а навпаки — мобілі-
зувався психологічно, сприйняв-
ши   виклик  як іще одну гору, яку 
він має підкорювати все життя, 
надихаючи власним прикладом 
інших. Діма вирішив, що найкра-
щою реабілітацією буде спорт, ак-
тивно зайнявся плаванням. Нині 
він під керівництвом досвідчених 
тренерів став чемпіоном України 
серед людей з інвалідністю, вико-
навши нормативи майстра спор-
ту і неформально зайнявши сьо-
ме місце у міжнародному рейтин-
гу. Водночас захопився стрільбою 
із лука під керівництвом настав-
ника Дмитра Львовського і на-
віть потрапив до резерву збірної 
— щоправда, згодом відклав це 
заняття. Але зараз посилено го-
тується до чемпіонату України з 
плавання. Тож на всіх зустрічах 
із людьми з інвалідністю, яких 
чоловік проводить сотні, актив-
но пропагує спорт як найкра-
щий спосіб фізичної та психоло-
гічної реабілітації, під час якої не 
лише працюють майже всі групи 
м’язів, а й виробляється психоло-
гічна стійкість, спрямованість на 
перемогу не лише у спорті, а й у 
житті.
 А ще Дмитро Щебетюк вирі-
шив допомагати таким, як сам, 
тим, що став досліджувати спо-
чатку столицю, а згодом й інші 
міста на доступність для людей з 
інвалідністю. «Ця ідея виникла 
після того, як одного разу в лис-
топаді 2015 року я з подругою 
Марго Гонтар спробував зайти до 
суші-бару, — пригадує чоловік. 
— А це виявилося незручно, тому 
що довелося долати три сходинки 

— добре, що мені допомогли спів-
робітники. Я написав їм у книзі 
відгуків побажання зробити пан-
дус — не знаю, чи вони його вра-
хували. А також розповів про це 
в «Фейсбуці», на що отимав бага-
то відгуків від усіх небайдужих 
до проблем людей з інвалідніс-
тю. Так і зародилася ідея: дослі-
джувати публічні місця у Києві 
на предмет доступності і писати 
звіти про це у соцмережах. Цей 
проект ми назвали «Доступно.
UA», і він зараз став дуже попу-
лярним. Я побував у багатьох за-
кладах харчування і виявив, що 
майже в усіх немає жодних умов 
для людей з інвалідністю — по-
чинаючи від входу, закінчуючи 
туалетом. Також відвідав деякі 
кінотеатри і виявив, наприклад, 
у «Лейпцігу» незручності. А от у 
театрах імені Франка, Лесі Ук-

раїнки, на Подолі є пристосовані 
вбиральні, пандуси, а в останнь-
ому — навіть ліфт. Також ми ре-
алізували проект топ-10 музеїв, у 
рамках якого відзняли відеосю-
жети з кожного і також зроби-
ли звіт у соцмережах. У деяких 
із них — Шевченка, Грушевсь-
кого, «Мистецькому арсеналі», 
міста Києва є пристосування для 
людей з інвалідністю, у решти — 
немає. Нові торгові центри пере-
важно оснащені пандусами чи 
навіть ліфтами. І школи остан-
нім часом роблять більш інклю-
зивними. Із громадським транс-
портом у Києві останнім часом 
ситуація поліпшується — закуп-
лено багато низькополого, вста-
новлено підйомники, щоправда, 
мало з них працюють. Напри-
клад, на кількох станціях швид-
кісного трамваю вони є, та коли 

ми попросили піднятися візком 
на платформу на «Вацлава Га-
вела», цього зробити не вдало-
ся. А метро взагалі залишається 
практично недоступним. Не за-
вадило б задля зручності людей 
з інвалідністю та інших пред-
ставників маломобільних груп 
— батьків із дитячими візочка-
ми, літніх людей — облаштува-
ти наземний перехід на Хреща-
тику. У бага тьох містах України, 
де я побував у рамках цього про-
екту та на інших заходах, ситуа-
ція ще гірша. Дещо ліпша вона у 
Львові, Івано-Франківську, Він-
ниці, а от у Харкові, Дніпрі, За-
поріжжі є проблеми — навіть з 
елементарними високими бор-
дюрами та східцями біля громад-
ських об’єктів».
 Зараз Дмитро Щебетюк ра-
зом з однодумцями втілює про-
ект «Відкриті двері», у рамках 
якого компетентне журі відби-
рає найдоступніші об’єкти та на-
городжує їх своєю відзнакою. А 
нещодавно у Києві відбувся Фо-
рум інклюзивності, організова-
ний за ініціативи проекту «До-
ступно.UA», на якому було виз-
начено переможців, котрі дба-
ють про людей з інвалідністю 
та інших проблемних відвідува-
чів. «Ми отримали 47 заявок, з 
яких журі відібрало 14, — роз-
повідає Дмитро. — Серед них де-
кілька київських об`єктів. Нап-
риклад, дуже добре підготовле-
ний шостий Апеляційний суд, 
розміщений у колишньому за-
воді «Арсенал». На його подвір`ї 
є стоянка для автівок людей з ін-
валідністю, вхід обладнано пан-
дусом та кнопкою виклику спів-
робітників із табличкою дво-
ма мовами та шрифтом Брайля. 
Всередині приміщення є інфор-
маційні дошки для незрячих із 
мнемосхемами, тактильні сму-
ги, ліфт, облаштована вбираль-
ня. Подбали про таких людей і в 
Національному музеї імені Шев-
ченка, «Мистецькому арсеналі», 
бібліотеці на Русанівці та в ін-
ших закладах». 
 А в планах Дмитра ще бага-
то цікавих задумів, які цей не-
вгамовний і цілеспрямований 
чоловік на візку обов’язково вті-
лить заради того, щоб столиця та 
інші міста стали більш доступни-
ми для людей з інвалідністю. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Обшук у так званому «благодійному реабілі-
таційному центрі» провели завдяки заяві 32-
річного харків’янина, який сам пройшов у під-
пільній «клініці» всі етапи «зцілення». 
 За його словами, у приватному одноповер-
ховому будинку залежних від алкоголю та нар-
котиків людей утримують проти їхньої волі. 
За спроби вирватися на вулицю або виявити 
непокору карають жорстокими методами. Па-
цієнтів б’ють, не випускають на прогулянку, 
погрожують фізичною розправою, змушують 
тяжко працювати. Для особливо непокірних i 
незговірливих існують суворішi методі вихо-
вання. Їх кидають у крижану воду або в холод-
не приміщення. Втекти на волю або покликати 
на допомогу дуже складно, оскільки в усіх од-
разу ж відбирають одяг, гроші та мобільні те-
лефони. 

 Як повідомив керівник Харківської місце-
вої прокуратури №3 Руслан Скуратович, під час 
обшуку в центрі виявили 25 чоловік. Серед них 
були і троє неповнолітніх — хлопець i дві дівчи-
ни. Власника «клініки» вже затримали. Його 
підозрюють у незаконному позбавленні волі та 
знущанні над людьми. Якщо його провину буде 
доведено, то 35-річному жителю Великобурлу-
цького району загрожує термін до 10 років поз-
бавлення волі. Наразі поліція розшукує інших 
людей, які брали участь у цій оборудці. 
 Це вже не перший випадок у Харкові, коли 
правоохоронці розкривають діяльність підпіль-
них «благодійних» центрів. У лютому минулого 
року в тому ж таки Немишлянському районі за-
тримали зловмисників, які насильно утримува-
ли в приватному будинку 30 чоловік, віком від 
25 до 45 років. На них теж нападали просто на 
вулиці й відправляли на примусову реабіліта-
цію з елементами тортур. ■

БЕЗПРАВ’Я  

 Лікування тортурами
 У Харкові викрили підпільний «реабілітаційний центр», 
 подібний до катівні

■

ДОЛЯ

Той, хто дбає про доступність
■Микола ПАЦЕРА

Дмитро Щебетюк.❙

Дмитро Щебетюк 
довів: до вершин 
треба рухатися
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Наша Каландайка
 ■ Пане Василю, чому вам за-
хотілося написати роман саме 
про бурштинову лихоманку?
 — А чом і ні? Проблема іс-
нує, ось вона — поряд, а всі лі-
тератори якось сором’язливо її  
минають. Я гортав інет, та, крім 
ресурсу новин і журналістських 
розслідувань, не знайшов нічо-
го про «Каландайку». Саме Ка-
ландайкою називають на Поліс-
сі бурштинову лихоманку, пев-
не, порівнюючи з Клондайком 
Джека Лондона. 
 Саме завдяки Джону Ґриф-
фіту Чейні, більш відомого під 
псевдонімом Джек Лондон, ми 
і дізналися про ту «золоту лихо-
манку» на Алясці. А зараз, ма-
ючи таке ж лихо під боком, ми 
чомусь мовчимо, мовчимо лі-
тературно. А там такі сюжети, 
такі переплетіння доль, що аме-
риканський класик, якби жив 
зараз, нам позаздрив би лютою 
білою заздрістю. 
 Наша Каландайка більш 
фольклорна, жива й ближча, 
ось вона, всього за кілька десят-
ків кілометрів! А проблеми люд-
ські залишаються, як і сотні 
років тому: таке ж засліплен-
ня халявним багатством, така 
ж зневага до слабших і до дов-
кілля. Я не намагався копіюва-
ти американського класика, а 
виписав своє неповторне Поліс-
ся, посипане бурштином.
 ■ Звідки брали сюжетну ос-
нову?
 — Тут не треба довго мудру-
вати, досить просто розвісити 
вуха й слухати. Можна ще пої-
хати в самий епіцентр і побачи-
ти. Але попереджаю, туди чу-
жаків не пускають! Я якось на-
магався домовитись, щоб узяли 
мене на промисел, хоч би потри-
матися за гофрованого рукава 
помпи. Сказали: «Воно тобі не 
тре, там мокро й брудно!» Тому 
відразу зізнаюся, сам не копав, 
але почутого було вдосталь. 
 Та все ж найбільше мене 
вразила розповідь про копа-
чів, які знайшли шмат бурш-
тину завбільшки з кінську го-
лову. Можливо, то такий су-
часний фольклор, на те й зма-
хувала розповідь, проте мені 
показали хату, де жив один із 
тих щасливців. На жаль, усі ті 
старателі трагічно загинули. 
Мовляв, не тре брати так бага-
то й відразу. Я зачепився за цю 
оповідь, довго носив її в голові 
й із часом розширив і виписав 
у роман. То не є його фабулою, 
просто це мене надихнуло.
 ■ Хоч раз довелося побувати 
у так званій Каландайці?
 — Так, і не раз. Але, як уже 
говорив раніше, копати не до-
велося, хоча дуже кортіло (ус-
міхається). Бачив ті сплюн-
дровані копачами поля й під-
митий до голого коріння сухий 
ліс. Народ змінився, з’явилася 
бездушність, злість, засліп-
леність жадобою, оте «після 
мене хоч потоп» засіло в голо-
вах поліщуків. І це реальність. 

На чужого дивляться підозрі-
ло, і якщо зазіхатимеш на їхнє, 
не спиняться ні перед чим. Таке 
собі Чикаго посеред лісу. 
 Але все ж є й зрушення, є 
люди, які не тільки пиляють 
гілку на якій сидять. Мені по-
казував один старатель ділян-
ку, яку він рекультивував. Піс-
ля того, як вимив весь бурштин, 
він засадив поле лісом. Так, 
там дійсно тріпочуть на вітрі 
молоді сосонки. Його ніхто не 
примушував, він сам. Інші за 
свої кошти ремонтують школу 
й садочки, не чекаючи грошей 
із бюджету. Ще є село, яке про-
клало асфальтову дорогу май-
же 50 км. Зміни на краще є, і я 
надіюсь на тенденцію до їх зрос-
тання.

Частково духи надихнули
 ■ Оскільки завели розмову 
про природу, то описали рідні 
місця?
 — Писати такий твір без 
опису природи — то був би гріх. 
Писав так, як бачив, як відчу-
вав. Якось випадково мені пот-
рапила в руки книга польського 
класика Стефана Жеромського 
«Попіл». Випадковості в нашо-
му житті не випадкові, даруйте 
за тавтологію, то просто прихо-
вана присутність Бога. Зазви-
чай, коли пишу свою книгу — 
не читаю інших авторів, щоб не 
схопити вірус іншого авторсько-
го стилю. А тут зачитався.
 Так от, саме в романі «Попіл» 
я натрапив на такі описи приро-
ди, які перечитував по кілька 
разів. Уявіть собі інженера за 

фахом, що зазвичай описи прос-
то пропускає в книгах, та шукає 
тільки раціональності, а тепер 
зачитується описами гір, річок, 
озер і лісу. То був я (усміхаєть-
ся). Це було написано серцем і 
настільки майстерно, що я теж 
вирішив описати наше Полісся. 
Не знаю, чи вдалося, але я ста-
рався... 
 ■ То що ж у романі реальне, 
а що вигадка?
 — Фактично роман — то є лі-
тературний твір, тобто вигадка. 
Реальних осіб не виписував, не 
хотів зводити до документаліс-
тики. Але, як у всякому творі, 
там є свої прототипи. Бо не мож-
на повністю вигадати стериль-
ного літературного героя, щоб 
у нього повірив читач, якщо 
не надати йому живих рис, які 
підмітили в когось зі свого кола 
знайомих, в іншому разі то буде 
вихолощений персонаж. 

 Пишучи роман, намагався 
залазити в шкуру кожного ге-
роя, навіть найбільшого поган-
ця, й дивитися на світ його очи-
ма. Є, звичайно в романі й ре-
альні персонажі, наприклад, 
п’яничка «Бабай», який біжить 
по мокрому лісу в самих шкар-
петках навперейми машині, 
щоб попросити цигарку. Ну і 
реальним є безжальне плюнд-
рування природи каландайщи-
ками. На жаль, такі реалії.
 ■ Не обійшлося і без місти-
ки... Ви самі вірите в стародав-
ніх українських духів?
 — Звичайно. Ви були в тому 
лісі? Та там під кожним ку-
щем, під кожним деревом живе 
дух. Коли торкаєшся пальцями 
кори дерева, здається, воно го-
ворить із тобою. Люблю заходи-
ти в ліс й слухати дерева, і що ж 
вони мені кажуть? Зроби щось, 
зупини це безумство, це засліп-
лення жадобою, це сріблолюбс-

тво. А я ж не політик, не депу-
тат, у волі яких навести тут лад 
із Каландайкою, тому й вирі-
шив написати книгу. Тепер ска-
жете, що духи мене надихнули. 
Частково й вони, а частково той 
ландшафт, який лишається піс-
ля старателів.
 Містику включив у роман 
неспроста: по-перше, щоб кни-
га стала цікава молодим чита-
чам; по-друге, щоб ті читачі зро-
зуміли: природа нас терпить до 
пори. Знаєте про закон стисну-
тої пружини? Її можна стиска-
ти до певної межі, а далі вона 
миттєво розправляється, вики-
даючи все, що на її шляху, дале-
ко за межі. Тому й вийшло таке 
застереження, щоб ми випадко-
во не потрапили під ту пружи-
ну. А демони добра і зла — вони 
жили й живуть споконвіку по-
ряд із нами, точніше, у наших 
душах.

Бурштин порівняли зі... 
спортивними штанами 
«Адідас»
 ■ То і зміст обкладинки за-
стерігає?
 — Обкладинку робило ви-
давництво. Я тільки погоджу-
вав деталі. Думаю, вони зроби-
ли чудово. Тут і карта України, 
й той заляканий копач, що тря-
сеться над своїм скарбом та бо-
язко озирається, чи не хочуть 
конкуренти відібрати його. І той 
сухий хмиз, що лишається піс-
ля всього й готовий спалахнути 
в будь-яку хвилину спротивом 
силовим діям влади, і нацгвар-
дієць на звороті. Все, як у жит-
ті поліщуків, скручено в тугий 
клубок нервів. 
 Єдине, я б хотів, щоб той 
символ духів болота, у ви гляді 
бурштинового безголового 
коня, теж заявився десь, хоч на 
задньому плані. Але й так об-
кладинка вийшла чудова. Ска-
жіть, ви б відмовилися розгор-
нути таку книгу? Я, наприклад, 
не встояв би.
 ■ Бурштин вважають теп-
лим, сонячним каменем. Яким 
він є для вас особисто?
 — Ми якось із модератором 
Мілою Золотюк на презентації 
роману в Житомирі проводили 
подібне опитування з розігра-
шем книги. І знаєте, яке порів-
няння виграло? Бурштин порів-
няли зі спортивними штанами 
«Адідас»! І це не просто так, ця 
асоціація з тими молодими ха-
мовитими хлопцями при гро-

шах, що саме впхнуті в ті шта-
ни. Бурштин асоціювався з об-
разом тих копачів, які впіймали 
синю птаху за хвіст і намага-
ються видатися помазанцями 
долі. 
 Для мене ж особисто то до-
торк до вічності, бо коли три-
маєш у руках теплий камінець 
із застиглою комашкою все-
редині, якій кілька мільйонів 
років, то відчуваєш нескінчен-
ність часу. 
 ■ До речі, про нескінченність 
часу: чим займається Василь 
Тибель у вільний час?
 — Живу, працюю, пишу. Ще 
маю  хобі — колекціоную рід-
кісні плодові й декоративні рос-
лини. Не подумайте, що хвалю-
ся, але маю дійсно маленький 
ботанічний сад біля дому. Не 
підраховував точно, але приблиз-
но 200 різновидів рослин росте у 
мене на ділянці. Ще вирощую 
саджанці рослин плодових і при 
нагоді можу поділитися. Свій 
досвід роботи із садом виклав на 
папері (звичка письменника), й 
цьогоріч у видавництві КСД вий-
де книга про садівництво від са-
мих азів до формування плодово-
го саду — «Сад — танці без буб-
на».
 Ще люблю подорожувати, 
будь-чим: велосипедом, пішки, 
машиною. Люблю світ, сім’ю, 
дружину Валентину, сина Івана, 
дочку Катерину з зятем Сергієм 
і моє маленьке сонечко — внуч-
ку Марійку. Люблю життя, а ще 
люблю своїх читачів. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Василь Тибель: Я виписав 
своє неповторне Полісся, 
посипане бурштином
У книжці «Бурштин» 
усе, як у житті 
поліщуків, скручено 
в тугий клубок нервів

■

Мені показував один старатель ділянку, яку він 
рекультивував. Після того, як вимив весь бурштин, 
він засадив поле лісом.

Василь Тибель.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Минулоріч роман Василя Тибе-
ля «Бурштин» на літературно-
му конкурсі «Коронація слова» 
посів третє місце, а за рейтин-
гом однієї з радіостанцій увій-
шов до 10 найкращих українсь-
ких книг. Це історія про життя 
копачів бурштину на Поліссі. 
Власне, події відбуваються на 
Рівненщині, де мешкає автор і 
де розташований епіцентр бур-
штинової лихоманки. 
Що вигадане в романі, а що 
реальне? Про це «Україна мо-
лода» запитала письменника 
в Києві, у бібліопідвальчику на 
Відрадному.
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7 лютого, вже завтра, у столиці Німеччи-
ни відкривається 69-й (!) міжнародний 
кінофорум. Берлінале традиційно вва-
жається одним із найавторитетніших, 
найфундаментальніших у світовій фест-
ієрархії. Одначе нині він вочевидь посту-
пається Канну і Венеції. Втім Берлін від 
самих початків (коли він стояв на межі 
двох світів, Східного і Західного, побіля 
знаменитої подільчої стіни) мав свою 
«фішку»: по-перше, збирав фільми зі 
Сходу, свідомо викликаючи діалог куль-
тур, а по-друге, робив акцент на ідеях не 
стільки художніх, скільки політичних та 
соціальних — тих, які могли б порятува-
ти світ. А чому б його й не порятувати чи 
принаймні не підремонтувати?

Косслік і наступники
 Особливість нинішнього фестиваль-
ного дійства — воно буде останнім для 
директора Берлінале Дітера Коссліка. 
18 літ на чолі такого форуму — це вам не 
абищо. Косслік прийшов на початку ХХІ 
століття, прийшов, коли постав новий 
багатоповерховий Berlinale Palast і весь 
фестивальний центр, якому годі шука-
ти порівняння. Аби якось урівноважити 
отой шик респектабельності, Дітер пово-
дився на публіці украй нерозважливо, 
несолідно, сказати б карнавально — не-
зрідка збираючи іронічні усмішки.
 Одначе не це було причиною основ-
них докорів директору в останні роки, а 
рівень фестивальної програми. На дум-
ку багатьох, до неї далеко не завжди по-
трапляли достойні фільми. Як до основ-
ної, так і до таких важливих її сегментів, 
як Panorama і Forum (останній витворив-
ся 50 літ тому і покликаний збирати кар-
тини експериментального, пошукового 
штибу).
 Ще від минулорічного літа відомі 
імена тих, хто замінить Коссліка. Їх од-
разу двоє. Пост художнього керівника 
обійматиме 48-річний Карло Шатріан. 
Працював кіножурналістом, із 2013-
го очолював дуже авторитетний фести-
валь у Локарно. А виконавчим дирек-
тором призначено Маріетту Ріссенбек. 
Їй 62, тривалий час очолювала German 

Films, інформаційний центр міжнарод-
ної дистрибуції німецьких фільмів. Має 
великий досвід у кіноіндустрії та широкі 
зв’язки, що важливо, аби Берлінале да-
вав представницьку картину світового 
кіно.

Дволикий фест
 Те, що фестиваль очолив тандем, у 
якому дотримано паритету жінки і чо-
ловіка, навряд чи випадково. Доводило-
ся читати, скажімо, вимоги, аби у фести-
вальних програмах фільмів, чиїм режи-
сером є жінка, було стільки ж, скільки й 
тих, які були продуковані під керівниц-
твом чоловіка. Відтак не дивно, що на 
сайті Берлінале неодноразово підкрес-
лено: у великому конкурсі змагатимуть-
ся 17 фільмів, режисери 7 з них є жінки. 
Хоча нині жінки приходять у кінорежи-
суру частіше, ніж чоловіки,— тож, ди-
вись, за кілька років уже чоловікам дове-
деться боротись проти «дискримінації». 
Хоча ніби ж так очевидно: критерієм фес-
тивального відбору має бути мистецька 
якість, а не стать кінотворців.
 Якраз завдяки жінці-режисеру прапор 
України майорітиме біля Berlinale Palast. 
У великому конкурсі — історичний три-
лер «Гарет Джонс» польської режисерки 
Агнешки Голанд, спільне виробництво 
Польщі, Великої Британії та України, яку 
представляє компанія «Кінороб» (у її ак-
тиві фільми «Незламна» і «Сторожова за-
става»). 70-річна Голанд — один із найвідо-
міших майстрів польського кіно. Два роки 
тому в Берліні, так само у конкурсі, була її 
стрічка «Слід звіра / Pokot», який отримав 

схвальні відгуки преси.
 З особливим інтересом дивитимусь 
нову роботу Агнешки, оскільки 10 років 
тому мені пощастило брати участь (як од-
ному зі сценаристів) у роботі над неігро-
вою стрічкою «Живі» Сергія Буковсько-
го. Одним із героїв картини і був Гарет 
Джонс, валлійський журналіст, який у 

1930-ті приїздив у СРСР і Україну, нама-
гаючись донести до правлячих кіл Захо-
ду правду про український Голодомор. І 
зіткнувся з майже цілковитою байдужіс-
тю — не в останню чергу вона пояснюєть-
ся ефективною роботою радянської ідео-
логічної машини (як і нині, до речі, тіль-
ки вже російської). Зрештою, Гарет заги-
нув у монгольських степах — швидше за 
все, при активній «помочі» радянських 
спецслужб.
 У головній ролі 33-річний британсь-
кий актор Джемс Нортон. Серед інших 
його робіт — роль Андрєя Болконського 
у недавньому британському серіалі «Вій-
на і мир», за романом Льва Толстого.

Катрін Деньов — Божою милістю
 У конкурсі чимало знайомих імен. 
Скажімо, фільм «Золота рукавичка» 
німця Фатіха Акина (етнічного турка), 
який колись  отримав у Берліні «Золо-
того ведмедя». Цього разу його оповідь 
про серійного убивцю.
 Знаменитий француз Франсуа Озон 
презентує фільм «Божою Милістю» — 
про сексуальне насилля над дітьми. Пі-
кантність історії полягає в тому, що в 
ролі насильників постають католицькі 
священики.
 Титулований француз Андре Теши-
не цього разу досліджує — у фільмі «Во-
роги» — коріння тероризму. Причому 
йдеться про благополучну французьку 
сім’ю, наймолодший представник якої 
захоплюється радикальним ісламом. У 
ролі бабусі, глави тієї родини, Катрін Де-
ньов. Актриса вже майже 60 років пра-
цює в кіно — і на найвищому мистецько-
му і професійному рівні!
 Класик китайського кіно Чжан Імоу 
так само давно в кіноіндустрії, і форму 
тримає. Цього разу у ретродрамі «Одна 
секунда», про фермера, фаната кіно.
 Ну, і вже чиста політика і властиві їй 
інтриги в американській картині «Вла-
да» Адама Маккея, одного з номінантів 
на цьогорічний «Оскар». Крістіан Бейл у 
ролі віце-президента Діка Чейні. Актор 
маловпізнаваний у цій ролі. Ще б пак — 
додав 20 кілограмів живої ваги. Чого не 
зробиш заради мистецтва, та ще й най-
важливішого! ■

Олександра ТИМОЩУК

 Для флейти і гітари напи-
сано чимало класичної музи-
ки. Адже цей дует був дуже по-
пулярний в епоху бароко та ро-
мантизму. Повернути давні тра-
диції музикування вирішили 
заслужені артисти — флейтист 
Юрій Шутко та гітарист Анд-
рій Остапенко. У їхньому вико-
нанні 10 лютого на сцені Націо-
нальної філармонії прозвучать 
твори Генделя, Баха, Гауде, Ле-
ньяні, Каруллі та Джуліані.
 Ідея зіграти разом у дуеті 
народилася у музикантів після 
виконання Концерту з оркес-
тром для флейти і гітари відо-
мого італійського композитора 
Фердінандо Каруллі. Тоді ж об-
говорили й можливий спільний 
виступ із репертуаром, що скла-
дається з німецької та італійсь-
кої музики.
 Вибрали дві барокові сонати 
Георга Фрідріха Генделя (1685—
1759) і Йогана Себастіана Баха 
(1685—1750). В оригіналі вони 
написані для флейти і клавіру. 
Але їх популярність настільки 
велика, що партію клавіру було 
перекладено і для гітари.
 Унікальність цих сонат по-
лягає в тому, що, на перший пог-
ляд, проста фактура насправді 
вимагає від музикантів додаван-
ня прикрас і вміння імпровізу-
вати в італійському бароковому 

стилі, що потребує володіння інс-
трументом на найвищому рівні.
 — Це ціла наука, — розпові-
дає флейтист Юрій Шутко. — 
Для того, щоб осягнути таєм-
ниці майстерності барокової 
імпровізації, мені довелося ба-
гато перечитати різноманiтної 
професійної літератури. Деякі 
книги, як-от трактат «Досвід 
настанов гри на поперечній 
флейті», написаний 1752 року 
придворним флейтистом прус-
ського короля Фрідріха Вели-
кого, Йоганом Йоахімом Кван-
цом, я зміг дістати аж у Празі 
1991 року. Уперше цю працю 

з німецької на російську пере-
клали тільки 2013 року в Пе-
тербурзі. 
 Твір iще одного німецько-
го композитора Теодора Гауде 
— соната для флейти і гітари — 
є взірцем романтичної музики. 
Його автор був яскравим пред-
ставником німецької гітарної 
школи XIX століття.
 Утім найбільше компози-
цій для флейти й гітари напи-
сали наприкінці XVIII століття 
італійські композитори. Один із 
них — Луїджі Леньяні (1790—
1877) — спершу вирішив реалі-
зуватися як оперний співак. Він 

виступав у різних італійських 
містах, виконуючи партії тенора 
в операх Россіні, Пачіні, Доні-
цетті. Водночас умів грати на 
скрипці та гітарі. Останній інс-
трумент приніс йому славу не-
перевершеного віртуоза у Відні, 
куди він переїхав 1829 року. По-
чувши натхненну гру Леньяні, 
великий скрипаль Ніколо Па-
ганіні назвав його «одним з най-
кращих гітаристів сучасності». 
Тому запропонував йому зігра-
ти разом кілька концертів.
 В останній період життя він 
припинив виконавську кар’єру 
і зайнявся виготовленням гі-
тар та скрипок. Його інстру-
менти мали популярність. Ба-
гато майстрів копіювали їх аж 
до кінця XIX століття. Гітари 
роботи Леньяні зберігаються в 
музеях і найбільших приватних 
колекціях. 
 Мабуть, найвідомішим гі-
тарним виконавцем і компози-
тором епохи романтизму є Фер-
дінандо Каруллі (1770—1841), 
який народився в сім’ї відомо-
го письменника, службовця-
секретаря в Неаполітанському 
суді. Всесвітнє визнання до ньо-
го прийшло у Парижі, куди він 
переїхав, одружившись із фран-
цуженкою. Каруллі став пер-
шим музикантом, який відкрив 
для паризької публіки можли-
вості гітари як серйозного кон-
цертного інструмента.

 Він також багато написав 
музики для гітари. Його твори 
набули популярності, їх вида-
ли в Аугсбурзі, Відні, Гамбур-
зі, Мілані та інших містах. Од-
нією з найвідоміших компози-
цій автора є Фантазія на теми 
опери Белліні «Пірат» для гіта-
ри і флейти Соль-мажор. 
 Завершить концерт Серена-
да для флейти і гітари Соль-ма-
жор Мауро Джуліані (1781—
1829), який народився побли-
зу італійського міста Барі. З 
дитинства він навчався гри на 
флейті, скрипці й віолончелі, 
проте незабаром зацікавився гі-
тарою і почав її освоювати. Так 
само, як і Леньяні, переїхав до 
Відня, де швидко завоював ре-
путацію одного з найкращих 
гітаристів Європи. Його твори є 
невід’ємною частиною гітарно-
го репертуару. 
 Юрій Шутко грає на золотій 
флейті японської фірми, а Ан-
дрій Остапенко — на унікаль-
ній гітарі німецького майстра. 
У дуеті звучання цих інстру-
ментів набуває незабутнього 
чару. Музика ж, яку викона-
ють легенди академічної сцени 
не лише в Києві, а й у Львові, 
Луцьку, Вінниці та інших міс-
тах України, поєднує у собі вір-
туозність та вишуканість сти-
лю і здатна задовольнити смак 
найвибагливіших поціновува-
чів високого мистецтва. ■

ВИСОКА НОТА

Класика у дуеті: повернення забутих традицій
Таємниці майстерності барокової імпровізації — у концертах Юрія Шутка та Андрія Остапенка

■

НА СТАРТІ

Написати картину 
світового кіно
Фестивальними фарбами

■

У великому конкурсі Берлінале — 
історичний трилер «Гарет Джонс» 
польської режисерки Агнешки Голанд,
спільне виробництво Польщі, 
Великої Британії та України.

❙
❙
❙
❙
❙

Флейтист Юрій Шутко та гітарист Андрій Остапенко.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Благословенна земля 
 Саме так перекладається наз-
ва країни з санскриту. У цьому 
переконується кожен турист 
уже в перші хвилини свого пере-
бування на острові. З аеропорту 
до готелю шлях пролягає понад 
самим океаном. З одного боку 
на тлі пальм погляду відкрива-
ються білі хвилі прибою і тем-
но-зелений океан, який на го-
ризонті зливається з небом слі-
пучої блакиті. А з іншого — сте-
литься зелень джунглів, серед 
якої проглядаються сингальсь-
кі хатинки. Пейзажі зачарову-
ють, наповнюють душу щастям 
та умиротворенням. 
 На острові — ідеальна пого-
да. У прибережній смузі тем-
пература завжди 30-32 граду-
си в тіні. Вночі вона знижуєть-
ся лише на 4-5 градусів. Темпе-
ратура води в океані незмінна: 
+27... +29С. Справжня краї-
на «вічного літа». До екватора 
звідси всього 650 кілометрів.
 Мрія про далекі країни стає 
тут реальністю. Кожен день на 
Шрі-Ланці приносить унікаль-
ні враження, а кожна поїздка 
островом залишається в жит-
ті сторінкою, яку хочеться пе-
речитувати знову і знову, а то й 
прожити заново. Багато інозем-
ців живуть тут місяцями і на-
віть роками. Туризм для країни 
— вагома стаття доходів. Част-
ка у ВВП від нього сягає 10%.
 Природа щедро обдарувала 
острів. Не менш цікавою є й іс-
торія країни, яка має давню лі-
тописну традицію і відображе-
на у великій кількості старо-
давніх будівель i різноманіт-
них пам’ятниках. А родзинкою, 
яка стає вирішальною для ба-
гатьох мандрівників, є тутеш-
ня релігія: Шрi-Ланка — один 
зі світових центрів буддизму. 
А мода на цю релігію невпинно 
шириться світом.

Міцні корені
 Буддизм у країні — держав-
на релігія, яку сповідує понад 
70% населення. Вона накладає 
незгладимий відбиток на всі 
сторони життя острів’ян, їхній 
духовний світ i національний 
характер. І це неважко поміти-
ти, куди б ви не пішли...
 Ланкійці нікуди не поспі-
шають і завжди посміхаються. 
Щасливі люди, навіть попри те, 
що країна не може похвалитися 
високим рівнем життя. Жодно-
го разу ми не почули, аби хтось 
тут підвищив голос. Або, не дай 
Боже, сварився. Гніватися — оз-
нака поганого тону, вважають 
ланкійці. Навіть не зов сім при-
ємні для співрозмовника речі 
треба промовляти спокійно і ла-
гідно. 
 У країні безліч буддійських 
храмів. Екзотичною картинкою 
Шрi-Ланки (як і всіх буддійсь-
ких країн) є бгікшу (монахи), 
які на знак смирення голять на-
голо голову і носять однаковий 
одяг — помаранчеве покрива-
ло. Вони відразу впадають в око 
на вулиці, зустріч iз ними все-
ляє невідоме раніше екзотичне 
благоговіння. Щоправда, жит-
тя монахів нелегке: вони хар-
чуються лише тим, що подають 
добрі люди, а їхнє перебування 
на цьому світі визначають 253 
заборони. Однак є й втішні мо-
менти: ланкійських монахів 
часто запрошують за кордон 
читати лекції про основи віри. 
 Усі колоніальні володарі — 
португальці, голландці та бри-
танці, які почергово змінюва-
ли один одного на острові — на-

магалася витіснити буддизм. 
Однак спроби християнських 
місіонерів навернути острів’ян 
у нову релігію зазнали фіаско: 
буддизм, маючи тисячолітні ко-
рені, вистояв проти християнсь-
кої експансії. А нині, зважаючи 
на популярність Будди у світі, 
навіть завойовує численних при-
хильників у західному світі.
 Приємно дивує демократизм 
і толерантність буддизму: кожен 
монах у будь-який час може по-
вернутися до світського життя, 
це не забороняється. Цікаво та-
кож, що буддизм (як це не пара-
доксально) не заперечує інших 
богів. Тож на Шрі-Ланці люди 
шанують ще кілька десятків бо-
гів. А Будда з великих і малих 
постаментів лише скептично ди-
виться на все це розмаїття віру-
вань людської душі.
 «Якщо говорити про буд-
дизм відверто, то це — безкінеч-
на розмова, — писав класик лан-
кійської літератури Мартін Вік-
рамасінгхе. — Скажу коротко. 
Для мене Будда і буддизм не сис-
тема догм і релігійного ритуалу. 
Це система споглядання світу. 
У цій системі багато ланцюго-
вого, зокрема для того, хто зай-
мається літературою і мистец-
твом. Страждання, яким так ба-
гато місця відведено в буддиз-
мі, — джерело емоцій, а отже, і 
мистецтва, оскільки мистецтво 
без емоцій неможливе».

Там, де квітне чай
 У світі найзнаменитішим 
ланкійським (цейлонським) 
продуктом є чай. Екскурсія на 
одну з фабрик входить у тради-
ційний туристичний пакет.
 На листку чайного куща — 
краплі тропічного дощу. Дощ 
упав зненацька і закінчився 
за мить. Ланкійка, одягнена в 
сарі, проводить нас у сад. Роз-
повідає, які саме листочки і 
коли важливо зняти з чайного 
куща, як правильно їх сушити 
та подрібнювати. Пояснює: зе-
лений чай і чорний чай — це те 
саме листя, тільки зібране і ви-
сушене в різний період. І чому 
чай у пакетиках — це просто 
пил... А ще є чай білий — еліт-
ний, його на Шрі-Ланці проду-
кують зовсім мало, тому він до-
рожчий, але смак його — непов-
торний. Ланкійка посміхаєть-
ся: «А зараз я покажу вам піч, 
де листя висушують на каучу-
кових дровах. Жодної хімії...»
 Тут, на фабриці чаю непо-
далік Канді, зберегли всі тради-
ції приготування знаменитого 
цейлонського напою. Колишня 
колоніальна назва острова зали-
шилася в назві цього традицій-
ного напою. Це бренд. Історія, 
яку не зміниш. Урешті ми сіли 
на гірській терасі, щоб випи-
ти чаю з порцелянових чашок. 
Ані втома від тривалих переїз-
дів, ані відчутні перепади висот 
і часових поясів не можуть стати 
на заваді, якщо мрієш на власні 
очі побачити, як квітне чай... До 
речі, з вікна літака Шрі-Ланка 
схожа на чайний листок. І це 
здається цілком логічним. І сим-
волічним... 
 Цікаво, що до ХІХ століт-
тя чай на острові не вирощува-
ли. Перші кущі привезли сюди 
з Індії, які пречудово прийня-
лись у гірській місцевості. Чим 
вище зростає чай, тим він смач-
ніший. Відтоді минуло майже 
два століття. Нині Шрі-Ланка 
займає третє місце у світі з ви-
робництва чаю — 10% світово-
го ринку, поступаючись лише 
Індії та Китаю. Якщо у вас не-

має часу для далекої екскурсії 
— не турбуйтеся: місцевий чай 
в оригінальних упаковках про-
дають в усіх міні-маркетах та 
супермаркетах. Найдешевший 
— 70-100 гривень за пачку. 
 До речі, зі Шрi-Ланки по-
ходить відома марка чаю «Ліп-
тон». Наприкінці ХІХ століття 
власник бакалійної крамниці в 
Глазго Томас Ліптон вирішив 
знизити ціни на чай і зробити 
його доступним для більшості 
британців. Він вирушив на Цей-
лон, купив тут чайні плантації 
і завдяки комерційному хисту, 
технічним нововведенням та 
постійним рекламним вивертам 
урешті завоював чайні ринки 
Британії та США. Його комер-
ційний подвиг оцінила навіть 
королівська сім’я, надавши ко-
лишньому бакалійнику шля-
хетський титул. А чай «Ліп-
тон» і досі найпопулярніший у 
світі.

Самоцвіти, кориця, кокоси
 «А чим іще, крім чаю, сла-
виться Шрi-Ланка?» — часто 
запитують доскіпливі туристи. 
Ми намагалися відвідати яко-
мога більше визначних місць 
острова, тож дізналися багато 
цікавого.
 В усі часи країну називали 
«островом самоцвітів». Із дав-
ніх-давен із тутешньої землі 
добували коштовне і напівкош-
товне каміння: сапфіри, аме-
тисти, топази, рубіни. Неда-
ремно острів неодноразово зга-
дується в казковому збірнику 
«Тисяча і одна ніч». Трапляли-
ся камінці унікальних розмірів. 
Скажімо, знаменитий сапфір 

«Блакитна красуня Азії» (май-
же 400 каратів). Це четвертий 
за розміром огранений сапфір у 
світі. Його знайшли 1926 року, 
і відтоді почалися його загад-
кові мандри світом. 2014 року 
«красуню» продали за рекорд-
ні 17,5 мільйона доларів колек-
ціонеру з Саудівської Аравії. 
Чим не сюжет для нового рома-
ну на кшталт «Місячного каме-
ня» Уїлкі Коллінза?
 Шрi-Ланку з таким же успі-
хом можна назвати «островом 
прянощів». Головна припра-
ва тут — карі, з нею готують 
майже всі страви. Запашний 
шлейф супроводжуватиме вас 
протягом усієї подорожі, а піс-
ля повернення додому при запа-
ху карі перед вашими очима по-
ставатимуть пейзажі острова й 
ті місця, які ви відвідали. 

 Ще одна популярна пряність 
країни — кориця. Якщо поїде-
те на екскурсію на одне з озер чи 
на річку, вас обов’язково заве-
зуть у місце, де росте коричне 
дерево. Хлопчина, до якого ми 
потрапили «на прийом» на ост-
рові посеред озера, розрізає гіл-
ку коричного дерева і видобуває 
з нього зовсім тонкий внутріш-
ній шар кори, скручує його в па-
лички і розкладає під стріхою 
хатинки для просушки. Решту 
гілки викидає «на дрова». «На 
сонці корицю сушити не можна 
— вона втратить смак», — роз-
повідає він, пригощаючи нас ко-
рицевим чаєм. Після невелич-
кої лекції про користь припра-
ви натирає нам зап’ястя олією 
кориці і пояснює, як нею ряту-
ватись від недуг. «Якщо горло 
турбує чи голова болить — лі-

НА ВЛАСНІ ОЧІ■

Шрі-Ланка: 
погляд Будди
Про помаранчевих монахів, людей лев’ячого роду, дерево життя й 

письменників, які пустили своє коріння на «острові самоцвітів»

Шрi-Ланка — фруктовий рай.❙

Романтичне узбережжя.
Фото авторів.
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куйтеся тільки цією олією», — 
запевнив нас на прощання юний 
ланкієць.
 Обабіч готелю, де ми посе-
лилися, пустельне узбережжя 
прикрашали кокосові паль-
ми з жовтогарячими гронами 
горіхів. Лізти за ними чи збива-
ти їх — безнадійна справа: дуже 
високо. Щоправда, горіхи про-
даються тут на кожному кроці. 
І дешево — 5-9 гривень за шту-
ку. А ще не так давно на Шрi-
Ланцi кокосову пальму назива-
ли «деревом життя». Вона по-
чинає плодоносити вже через 5-
6 років після посадки. Урожай 
— 25-30 горіхів iз дерева — зби-
рають кожні 2-3 місяці, тобто 
фактично цілий рік. Тож паль-
ма годувала, поїла, вкривала і 
вдягала жителів острова. У їжу 
йшла м’якоть горіхів. Із паль-
мової деревини будували хати-
ни й хліви для буйволів, листям 
покривали дах. Із горіхів роби-
ли чашки, миски, ложки.
 Але «первісні часи» вже 
відійшли в минуле. Скло, бетон 
і пластик замінили все. 

Неопалима святиня
 На острові багато місць, 
пов’язаних з історією буддизму. 
Скажімо, в містечку Анурадха-
пурі росте дерево Бо, вік якого 
понад 2300 років(!). Це найстарі-
ше живе дерево на планеті. За пе-
реказами, воно виросло з саджан-
ця, взятого від дерева в Непалі, 
під яким Будда досяг просвітлен-
ня. На уклін до священної росли-
ни приходять мільйони прочан. 
А символічні листочки дерева 
потрапили навіть на державний 
прапор Шрi-Ланки.
 Але головна святиня світо-
вого буддизму схована в містеч-
ку Канді, що потопає серед роз-
кішної природи на централь-
ному нагір’ї острова. До нього 
виїж джаємо вдосвіта. Дорога 
серпантином піднімається вго-
ру. Океан залишився позаду, за 
вікном авто — зовсім інша Шрі-
Ланка: буйволи, рисові поля, ха-
тинки, пальми, джунглі, буддій-
ські ступи, бешкетливі мавпи, 
що стрибають iз пальм просто на 
дахи будиночків. Містечка про-
кидаються: школярки в білих 

строях чекають на зупинці авто-
буса, жінки перебігають дорогу, 
розвіваючи ранкову імлу легки-
ми сарі. Фруктові крамнички — 
завалені екзотичними плодами. 
«Помаранчеві» монахи збирають 
подаяння.
 Лише ближче до обіду 
в’їжджаємо у святе місто з ле-
гендарним монастирем у цент-
рі. Прочани у білому вбранні не-
стримним потоком вливаються 
у ворота. Ми теж обходимо кіль-
ка десятків білих будівель. Квіт-
кові пожертви і запахи тліючих 
ароматичних паличок навію-
ють умиротворення. Черга тут 
— лише до головного храму ком-
плексу, в якому зберігається не 
що інше, як... зуб Будди.
 Коли 483 року до нашої ери 
померлого Будду спалювали, з 
попелу нібито дістали чотири 
зуби і рознесли світом «на сувені-
ри». Легенда оповідає: правитель 
індійської держави Калінга, не 
впевнений у безпеці священної 
реліквії, наказав своїй доньці 
Хемакалі переправити її в пра-
вовірну і надійну Ланку. Подо-

лавши нелегкий шлях, Хема-
калі 371 року привезла зуб на 
острів, сховавши його в своїй 
розкішній зачісці. Але тільки 
1591 року реліквія опинилася 
в Канді, де зберігається й досі.
 Зуб захований у семи скринь-
ках. Сюди приїжджають із Мон-
голії, Таїланду, Японії, Тайва-
ню, Китаю, Кореї, Тибету. Про-
чани приходять поклонитися 
зубу й отримати благословення. 
Вважається, що реліквія при-
носить щастя й удачу богомоль-
цям, їхнім дітям та близьким. 
Дозволяє сподіватися на кращу 
долю в наступному народжені. 
Сам зуб дістають зі сховку лише 
один раз на рік. Тоді в місті від-
бувається велелюдне свято.

Коротка історія лев’ячого роду 
 Прапор Шрi-Ланки досить-
таки барвистий. На ньому зоб-
ражений лев, який гордо під-
няв лапу з мечем. Однак леви на 
Шрi-Ланцi ніколи не водилися, 
тож для сторонньої людини вибір 
державного знака здається трохи 
дивним. Пояснюється все просто: 
сингали прийшли на острів з Ін-
дії і звідти принесли свій символ. 
А на материку, як відомо, леви й 
досі не перевелися.
 Історія країни записана з дав-
ніх-давен. Доклали до цього руку 
буддійські ченці, які в монасти-
рях написали кілька історичних 
хронік — серед яких найваж-
ливіші «Махавамса» і «Діпавам-
са». Науковці світу визнають: 
«Махавамса» є найстарішою і 
найдовшою хронологією на пла-
неті. Вона охоплює події май-
же 2500 років. Для фахівців  це 
просто безцінна річ, яка дозво-
ляє заглянути вглиб тисячоліть 
і докопатися до світанку ланкій-
ської (і не тільки) історії. Скажі-
мо, в літописах згадується 189 
монархів острова.
 А перший з них — легендар-
ний індійський принц Віджая, 
який під прапором лева висадив-
ся на острів 543 року до нашої 
ери. Прибульці заснували краї-
ну Сингал. Відтоді ланкійці на-
зивають себе сингалами — тобто 
«людьми лев’ячого роду». 
 У містечку Міхінтале треба 
подолати 1840 кам’яних сходи-
нок, аби піднятися на вершину 
скелі. Саме тут 247 року до на-
шої ери зустрілися проповід-
ник буддизму Махінда, якого 
надіслав індійський цар Ашо-
ка, і сингальський король Де-
ванампія Тісса. Після розмови 
з посланцем монарх зацікавив-
ся новою релігією. Його вразила 
простота і мудрість буддійських 
постулатів. Відтоді віра поши-
рилася островом, а сингальсь-
кі королі не шкодували коштів 
на її підтримку: будували храми 
та інші культові об’єкти. У чис-
ленних монастирях ченці вивча-
ли та вдосконалювали буддійсь-
ку філософію. Тільки буддист, 
згідно з законами, міг стати ко-
ролем. 
 Вважається, що саме на Шрi-
Ланцi буддизм зберігся у своєму 
первозданному вигляді. Ланкій-
ці пишаються своєю ортодок-
сальністю. Ця течія називаєть-
ся хінаяна, тобто «мала колісни-
ця». Згідно з її канонами, вищої 
святості можуть досягти лише 
священнослужителі. 
 Природний розвиток країни 
перервали європейці. 1506 року 
португальський мореплавець 
Лоуренсу ді Алмейда відкрив ос-
трів для Європи. Почалася його 
колонізація. Саме португаль-
ці дали острову назву Цейлон. 
1656 року їх замінили голланд-
ці, які в містечку Галле збудува-
ли потужну фортецю. Нині вона 
— місце паломництва туристів. 
Наприкінці XVIII століття гол-
ландців витіснили британці. Ос-

таннє сингальське королівство 
зі столицею в Канді під їхнім на-
тиском упало 1815 року. Лише 
після Другої світової війни Цей-
лон відновив свою незалежність, 
а 1972 року країна змінила назву 
на Шрi-Ланка. 

«Нарешті я вдома!»
 У селищі Унаватуна на од-
ному з будинків прикріплена 
меморіальна дошка. Напис на 
ній свідчить: тут жив і працю-
вав письменник-фантаст Артур 
Кларк. Він випадково потрапив 
на острів і... залишився жити тут 
назавжди.
 «До 13 років я жодного разу 
не виїжджав за межі Англії, — 
розповідав він, — я там наро-
дився і люблю цю країну. Проте 
Шрi-Ланка стала для мене дру-
гою батьківщиною. Причини 
тут різні, у двох словах не пояс-
ниш. Коли 1956 року я вперше 
відвідав Коломбо, то збирався 
написати книгу про цей острів і 
повернутися в Лондон. А нині 
я вже закінчив iз десяток книг 
про Шрi-Ланку! Впевнений: про 
жодну іншу країну такого розмі-
ру не можна стільки написати. І 
справа не тільки в її красі, хоча 
не буде перебільшенням сказати, 
що вона прекрасна.
 Якщо перетнути острів від 
краю до краю (а на машині це 
можна зробити за один день) то 
побачиш, крім розкішної при-
роди, якої б вистачило на кіль-
ка держав, крім цікавого тва-
ринного і рослинного світу, ще й 
неймовірно багату культуру, вік 
якої — дві з половиною тисячі 
років. І це минуле — воно живе, 
воно органічно пов’язане з сьо-
годенням, із зусиллями і працею 
багатьох поколінь. Звісно, Нью-
Йорк, Вашингтон чи той же Лон-
дон викликають цікавість, хви-
люють і розважають, у них є те, 
що хвилює мій розум. Однак їх 
образи розпливчасті, як міраж, 
а духовні цінності там часто став-
ляться під сумнів. І потім уся ця 
суєта, нерідко абсолютно безглуз-
да... Шрi-Ланка з її природністю 
і ліричністю, близькістю до при-
роди, з її чуйним добрим народом 
уявляється мені справжнім жит-
тям, а не сном, від якого я ніяк не 
прокинуся.
 Я впевнений, що людина, доб-
ре пізнавши Шрi-Ланку, її на-
род, історію, культуру, зрозуміє, 
чому я, перебуваючи половину 
свого часу в поїздках Європою та 
Америкою, повертаюся в Колом-
бо з незмінним почуттям: «На-
решті я вдома!» Короткий при-
їзд сюди — на тиждень або два, 
можливо, марний. Але я впевне-
ний: той, хто проведе тут більше 
місяця, не зможе спокійно розлу-
читися з островом».

* * *
 З океану віяло свіжістю та 
солоною морською вологістю. 
Тропічна ніч швидко гасила 
небо. Ми зробили останні знім-
ки фантастичного за кольорами 
заходу сонця (тільки заради них 
варто сюди приїхати) і з жалем 
пакували валізи. Вночі ми поки-
дали цей райський куточок. Од-
нак туристична доля подарува-
ла нам іще одну несподіванку. 
Дорогою до аеропорту в кожно-
му селищі ми зустрічали натов-
пи людей у білому одязі зі смо-
лоскипами. «Пойя день, — пояс-
нив нам водій. — Це буддiйське 
свято на Шрі-Ланці, яке відзна-
чають кожного повного місяця. 
Таких ночей на рік випадає 12-
13. Цього дня буддисти відвіду-
ють монастирі, храми, медиту-
ють та моляться». Тож кількаго-
динна дорога до аеропорту пере-
творилася для нас на екзотичну 
виставу, в якій ми наживо спос-
терігали ще одне надбання лан-
кійської культури. ■

Гігантський монумент Будді.❙

Ланкійці завжди посміхаються.❙

Буддійські монахи свято бережуть давні традиції.❙

скептичний
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Вправна полтавка
 «Мій чоловік завжди про-
кидається на роботу раніше 
за мене. Перед тим, як вихо-
дити з дому, він обов’язково 
цілує мене і турботливо 
вкриває ковдрою. Так от, ко-
жен ранок, після поцілунку, 
я крізь сон казала лише одне 
слово — «Їжа!». Та ще й так 
повільно, протяжливо «їііі-
жаааа»...
 Чоловік тільки пос-
міхався і думав, що я так 
сильно голодна зранку, що 
постійно говорю про їжу. 
А насправді це я намагала-
ся крізь сон йому нагадати, 
щоб він поїв зранку і взяв з 
собою «тормозок». 
 Так продовжувалось 
близько року, доки у чо-
ловіка не змінився графік 
і він не перестав брати з со-
бою їжу на роботу. Але зга-
дуємо «їііжаааа» ми і до 
цього часу!». 
 Чайну троянду — не-
ймовірно гарне печиво, за 
словами Каті Скрябіної, 
можна спекти навіть менш 
ніж за півгодини. А букет 
спечених троянд можна зго-
тувати на романтичну вече-
рю. Тож записуйте рецепт.
 Інгредієнти: по склянці 
цукру й борошна, 4 яйця, 
солодка соломка для сте-
бел.
 Яйця збити з цукром за 
допомогою вінчика або ви-
делки. Поступово всипати 
борошно. Перемішати до 
однорідної маси. Деко змас-
тити олією. Чайною лож-
кою викласти кількість пе-
люсток, необхідних для од-
нієї троянди (5-6 штук). 
Випікати 2-3 хвилини при 
температурі 200 градусів.
 Формуємо троянду. До 
солодкої соломки приєдна-
ти першу пелюстку. Потім 
усі інші, але дуже швидко, 
щоб пелюстки не встигли 
вистигнути. Таким спосо-
бом приготувати всі троян-
ди. Дуже смачні квіти!

Тільки додай яблуко
 Цей фрукт асоціюєть-
ся також певною мірою з ро-
мантикою. І наразі це важли-
во. А ще те, що печені яблука 
— корисно і дуже смачно. А 
пиріжки — скільки століть 
вони б не існували, завжди 
бажані, улюблені смаколи-
ки на столі. Вони, як борщ, 
не приїдаються і, як борщ, у 
кожної господині різні. 
 Інгредієнти для тіста за 
рецептом Катерини: 250 мл 
молока, чайна ложка (з гір-
кою) сухих дріжджів, 2 сто-
лові ложки цукру, 0,5 чай-
ної ложки солі, ванілін на 
кінчику ножа, яйце, 50 г 
масла, 450 г борошна.
 Начинка: 0,5 кг яблук, 
20 г масла, 2 чайні ложки 
цукру.
 Для змащування: жов-
ток і столова ложка молока.

 У тепле молоко всипа-
ти дріжджі та цукор. Пере-
мішати до повного розчи-
нення. Додати сіль, ванілін, 
яйце та тепле розтоплене 
вершкове масло. Переміша-
ти до однорідності. 
 Поступово всипати про-
сіяне борошно. Заміси-
ти м’яке, еластичне тісто. 
Покласти в миску, змаще-
ну олією або притрушену бо-
рошном, накрити рушни-
ком. Залишити в теплому 
місці на годину.
 Яблука помити, очисти-
ти від шкірочки та видалити 
серцевину. Нарізати кубика-
ми. На розігрітій сковороді 
розтопити вершкове масло, 
додати яблука та цукор. Об-
смажити 3-5 хвилин. 
 Тісто розділити на 12 
частин. Сформувати куль-
ки. Залишити на столі на 5-
7 хвилин. Далі кульку при-
плюснути, викласти начин-
ку та сформувати пиріжок. 
На деко, застелене перга-
ментом, викласти пиріжки 
та залишити на 20 хвилин. 
Змастити сумішшю жовт-
ка та молока. Поставити в 
розігріту духовку. Випіка-
ти 25-30 хвилин при темпе-
ратурі 180 градусів. Аромат 
такий, ніби ви в осінньому 
саду, в якому дозріли яблу-
ка!

Торт із пряників
 Це неймовірно простий 
рецепт десерту. «Ще не один 
гість не здогадався, з чого 
саме коржі», — зізнається 
Катерина Скрябіна про ще 
один свій шедевр, який уже 
готувало з її легкої руки ба-
гато господинь. 
 Інгредієнти: 500 г пряни-
ків, 400 г сметани, 150 г цук-
ру, 2 банани, смажені грець-
кі горіхи, сухофрукти.
 Пряники розрізати 
вздовж на дві частини. Ба-
нани нарізати кружечка-
ми. Сухофрукти промити і 
за потреби порізати на час-
тини. 
 В сметану додати цукор, 
добре розмішати або збити 
міксером. Роз’ємну форму 
або глибоку миску застели-
ти харчовою плівкою. Кож-
ну частину пряника зану-
рити в сметану та щільно 
викласти шарами, а між 
шарами — начинку.
 1-й шар — пряники — 

банани;
 2-й шар — пряники — 
горіхи;
 3-й шар — пряники — 
сухофрукти — пряники.
 Торт накрити плівкою 
та поставити в холодиль-
ник мінімум на 8-12 годин. 
 Готовий торт перевер-
нути на таріль. За бажання 
зверху торт посипати тер-
тим шоколадом або змасти-
ти спецільно приготовленою 
глазур’ю. І буде вам торт — 
високий та пишний.

Солодкі канелоні з 
сиром під соусом 
бешамель
 Назва нової Катиної 
страви мені видалася за-
надто складною навіть для 
уяви. Кулінарна майстри-
ня одразу заспокоїла мене, 
що її буде нескладно при-
готувати навіть новачку, а 
тому, хто щось уже готував 
— і поготів! (І взагалі, невмі-
лому руки не болять!)
Отож потрібно: 14 штук ка-
нелоні (італійська паста у 
вигляді широких трубочок, 
продається), 400 г сиру кис-
ломолочного, 2 столові лож-
ки цукру, 5 г ванільного 
цукру, яйце, 70 г родзинок, 
50 г сушеної журавлини.
 Соус бешамель: 300 мл 
молока, 40 г борошна, 40 г 
вершкового масла, 50 г цук-
ру, 10 г ванільного цукру.
 Родзинки та журавлину 
залити холодною водою на 
20-30 хвилин.
 Злити воду та викласти 
на паперовий рушник. Сир 
змішати з цукром, ваніль-
ним цукром та яйцем. До-
дати родзинки та журавли-
ну. Канелоні начинити от-
риманою масою та виклас-
ти у форму для запікання. 
Для соусу в сотейнику роз-
топити вершкове масло. 
Додати борошно та, постій-
но помішуючи, обсмажи-
ти 2-3 хвилини. Влити мо-
локо, інтенсивно помішую-
чи, щоб не було грудочок.
 Додати цукор та ваніль-
ний цукор. Варити до лег-
кого загустіння.
 Канелоні залити со-
усом. Запікати при 180 гра-
дусах 30-40 хвилин.

Легкі човники
 Легкі, бо, за словами Ка-
терини Скрябіної, тісто для 

них надзвичайно легке. 
Тісто (на 5-6 човників): 
240 мл теплої води, 2 чай-
ні ложки сухих дріжджів, 
3 чайні ложки цукру, 0,5 
чайної ложки солі, яйце, 
3 столові ложки сметани, 
2 столові ложки оливкової 
олії, 750-900 г борошна.
 Начинка: для бортиків, 
також для човника: сир 
кисломолочний, кріп, сіль, 
чорний перець за смаком.
 Для човника: 500 г фар-
шу, дві середні цибулини, 
зубчик часнику, 3 столові 
ложки томатної пасти або 
соус (наприклад, «Саце-
белі»), болгарська перчи-
на, сіль, чорний перець за 
смаком.
 Для змащування: жов-
ток, столова ложка молока, 
вершкове масло.
 У теплій воді розчинити 
цукор та дріжджі. Накри-
ти ємність рушником та за-
лишити на 10 хвилин. Дода-
ти сіль, яйце, сметану кім-
натної температури та гарно 
розмішати вінчиком. Посту-
пово всипати половину про-
сіяного борошна, добре вимі-
шуючи тісто. Влити оливко-
ву олію, добре перемішати. 
Далі додати борошна скіль-
ки візьме тісто. Воно повин-
не бути м’яке, еластичне та 
не липнути до рук. Поклас-
ти тісто в миску, накрити 
рушником та залишити в 
теплому місці. Через 30 хви-
лин тісто обім’яти. Залиши-
ти ще  на 15 хвилин.
 Начинка. Цибулю по-
чистити та нарізати куби-
ками. Обсмажити до легко-
го золотистого кольору. До-
дати болгарський перець, 
теж нарізаний кубиками. 
Смажити приблизно 2 хви-
лини. Викласти фарш. Ту-
шити 3-5 хвилин на серед-
ньому вогні. Додати под-
рібнений часник, соус або 
кетчуп, посолити та попер-
чити. Тушити ще 3-4 хви-
лини, далі зняти з вогню. 
 Для сирної начинки тре-
ба змішати сир із подрібне-
ним кропом, посолити та 
поперчити за смаком.
 Тісто розділити на 5-6 
рівних частин. Кожну роз-
качати у формі овалу. 
Викласти невеликі борти-
ки з сирної маси. Згорну-
ти паралельні сторони тру-
бочками і звести їх до цент-

ру. Сирна начинка повинна 
бути всередині сформова-
них валиків.
 Скріпити краї, надаючи 
тісту форми «човника». За-
щипати тісто дуже ретель-
но, щоб під час випікан-
ня бортики не розгорнули-
ся. Перекласти човники на 
деко, застелене пергамен-
том. Розправити «човник» 
та наповнити м’ясним або 
сирним фаршем.
 Бортики змастити жов-
тком, змішаним із моло-
ком. Випікати човники в 
розігрітій до 180 градусів 
духовці 20-25 хвилин. Од-
разу після того, як вийня-
ли  з духовки, змастити 
бортики вершковим мас-
лом. Створюйте романтику 
власноруч!

Фарширована риба 
(гефілте фіш) 
 «Цим неймовірно смач-
ним рецептом поділилась зі 
мною прекрасна господиня 
Наталія Трач, — каже Ка-
терина, і я вкотре з приєм-
ністю відслідковую зв’язок 
господинь при обміні рецеп-
тами, кулінарними порада-
ми, смачними лайфхаками. 
Вважаю такий «рецептооб-
мін» чудовим, бо там ми 
відшліфовуємо улюблену 
страву до ще кращих сма-
кових якостей. — Саме так 
фаршировану рибу готува-
ла її бабуся. Тож рецепту 
близько ста років!»
 Інгредієнти: риба свіжа 
прісноводна (короп, линь, 
товстолобик, щука). Розра-
хунок інгредієнтів на рибу 
(коропа) вагою 1 кг: батон 
— 1/3 без скоринки, мо-
локо або 10-відсоткові вер-
шки — 100 мл, яйце, 3-4 

цибулини, сіль, чорний пе-
рець за смаком, буряк, мор-
квина, цибулина.
 Рибу почистити, вида-
лити зябра. Обережно зня-
ти шкіру, за можливості не 
відділяючи голови. М’ясо 
зняти з кісток. Цибулю 
очистити та обсмажити на 
вершковому маслі до золо-
тистого кольору. Батон без 
скоринки замочити в моло-
ці або 10% вершках. М’ясо 
риби, батон та смажену ци-
булю пропустити через 
м’ясорубку. В рибний фарш 
додати одне яйце, посолити 
та поперчити за смаком.
 Для того, щоб спробува-
ти фарш на сіль та інші ін-
гредієнти, треба зробити з 
нього невеличку котлетку та 
обсмажити на сковороді. Го-
товий фарш вдруге пропус-
тити через м’ясорубку. От-
риманим фаршем начинити 
риб’ячу шкіру та голову.
 На дно сотейника (для 
даної страви потрібен по-
суд із товстим дном та ви-
сокими стінками) поклас-
ти кістки та хребет риби, 
далі — очищені та порізані 
кружальцями буряк, морк-
ву та цибулю. Рибу поклас-
ти на «подушку» з овочів та 
залити до половини холод-
ною водою. Воду посолити.
 Тушкувати в духовці 
при температурі 160-170°С 
близько 3 годин. Приблизно 
2 години страву готувати під 
кришкою, далі відкрити.
 Ознаки готовності — 
кількість води зменшилася 
вдвічі, а риба зарум’янилася. 
Рибу після того, як охолоне, 
порізати та подавати разом з 
овочами. 
 Живіть смачно, готуйте 
з любов’ю! ■

Пиріжки з яблуками.❙

ДО СВЯТА

Троянди для романтичної вечері
Історія Каті Скрябіної про любов, турботу та їжу

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли піклуєшся про родину чи когось із найближчих — хочеться приготувати щось смачне, корисне й особливе. Що дня і на 
свята. І романтичне, — додає господиня з Полтави Катя Скрябіна. Вона не лише готує на кухні, а й готує книжку до друку 
з усіма своїми перевіреними рецептами, а також з історіями, цікавинками, власними відкриттями, пов’язаними з їжею. А 
страви Каті Скрябіної дуже колоритні, барвисті, ошатні — такі тільки для глянцевих журналів, думала я раніше. Поки Кате-
рина не переконала мене, що готуються вони просто, легко і з величезним натхненням, якщо знаєш, для кого готуєш. Цікаве 
відкриття! До Дня закоханих  Катерина розповіла власну цікаву історію, в якій їжа асоціюється з любов’ю.

Троянди — мов справжні.❙
Катя Скрябіна з чоловіком.❙

Фарширована риба.
Фото з родинного альбому.

❙
❙



СЕРЕДА, 6 ЛЮТОГО 2019 15СПОРТ
«Наскільки я знаю, Міністерство освіти не планує посилати команду на 

Універсіаду-2019. Наша біатлонна збірна готується до чемпіонату Європи, 
а розпоряджень готувати команду до студентських зимових Ігор 

у Красноярську не надходило».
Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Коли у вересні минуло-
го року виконком Всесвітнь-
ої антидопінгової агенції по-
вертав міжнародний статус 
Російській антидопінговій 
агенції, однією з вимог до 
росіян для поновленння їхніх 
повноважень був допуск фах-
івців ВАДА до лабораторних 
зразків московської лабора-
торії, котрі з початком со-
чинського допінгового скан-
далу тримали в Росії під сімо-
ма замками.
 Зняти завісу таємничості з 
допінг-проб своїх спортсменів 
російські чиновники пообіця-
ли до кінця 2018 року, проте 
своїх обіцянок не дотримали-
ся, змусивши весь спортив-
ний світ знову заговорити про 
необхідність нових санкцій 
щодо РУСАДА. Зрештою, піс-
ля гострої дискусії, котра три-
вала впродовж кількох тиж-
нів нового року, у ВАДА ви-
рішили не позбавляти росій-
ську антидопінгову агенцію 
її міжнародного статусу, ос-
кільки 17 січня 2019 року ек-
сперти Всесвітньої андидопін-
гової агенції зрештою таки 
дісталися засекреченої бази 
даних. Сталося б інакше — 
і російський спорт, як попе-
реджав президента РФ Воло-
димира Путіна керівник РУ-
САДА Юрій Ганус, опинився 
б у повній ізоляції. І тоді, се-
ред іншого, Росії заборонили 
б проводити на своїй території 
будь-які офіційні змагання 
міжнародного рівня. Однак 
найгіршого для себе сценарію 
РФ змогла уникнути.
 І зовсім скоро — 2-12 берез-
ня — в Красноярську росіяни 
проводитимуть зимову Уні-
версіаду. Одним із головних 

організаційних питань цьо-
го спортивного дійства стала 
участь у студентській Олім-
піаді збірної України. Впли-
вова інформаційна російсь-
ка агенція «ТАРС», iз поси-
ланням на заступника мініс-

тра молоді та спорту України 
Ігоря Гоцула, повідомила, 
що українських студентів у 
Красноярську не буде.
 Однак дуже швидко віт-
чизняне спортивне міністерс-
тво цю інформацію спросту-

вало, розмістивши на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» розло-
гий пост iз наголосом на тому, 
що перший заступник мініст-
ра Ігор Гоцул не давав комен-
тарів щодо участі збірної Ук-
раїни в Універсіаді-2019.

 Що ж до самої участі збір-
ної України в зимовій Уні-
версіаді у Красноярську, то 
рішення з цього приводу пе-
ребуває в межах компетенції 
Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту МОН Украї-
ни.
 При цьому в Мінмолодь-
спорту нагадали свою пози-
цію щодо участі українсь-
ких спортсменів у змаган-
нях на території Росії: «Під-
готовка та участь збірних 
команд у таких змаганнях 
не фінансується з Держав-
ного бюджету України, як і 
виплата відповідних призо-
вих тощо. Всі ризики щодо 
перебування спортсменів на 
території країни-агресора бе-
руть на себе федерації з видів 
спорту та самі атлети». 
 Водночас дещо більше 
світла на цю проблему пролив 
президент Федерації біатлону 
України та один із віце-пре-
зидентів Національного олім-
пійського комітету Украї-
ни Володимир Бринзак. «На-
скільки я знаю, Міністерство 
освіти не планує посилати ко-
манду на Універсіаду-2019. 
Наша біатлонна збірна го-
тується до чемпіонату Євро-
пи, а розпоряджень готувати 
команду до студентських зи-
мових Ігор у Красноярську не 
надходило», — заявив очіль-
ник ФБУ. ■

УНІВЕРСІАДА

Студентський бойкот
Українських студентів не готують до виступу на зимовій Універсіаді у Красноярську

■

На минулій зимовій Універсіаді, котра проходила в Казахстані, біатлоністи були на перших ролях 
у синьо-жовтій команді.
Фото з сайта from-ua.com.
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 Про 20-річну уродженку 
Хабаровського краю Катерину 
Бех, котра на нещодавньому 
юніорському чемпіонаті світу 
здобула дві золоті нагороди, 
говорять як про нову зірку ук-
раїнського біатлону. Ставши в 
2018 році разом зі своїм трене-
ром Іллєю Лопуховим під ук-
раїнський прапор, талановита 
біатлоністка може стати тим 
локомотивом, котрий допомо-
же збірній України вийти на 
гідний рівень перед зимовою 
Олімпіадою-2022 в Пекіні. 
При цьому окремі українсь-
кі біатлонні експерти нази-
вають Катерину Бех рятівни-
цею керівника вітчизняного 
біатлону Володимира Бринза-
ка. Після численних і не надто 
вдалих спроб iз натуралізації 
російських біатлоністів черго-
ва ставка керманича ФБУ на 
вихованців російського біат-
лону нарешті зіграла. І нехай 
на дорослих стартах Бех на-
вряд чи зможе продемонстру-
вати такий же високий резуль-
тат, як і на юніорському чем-

піонаті світу, за словами Воло-
димира Бринзака, потенціал 
перспективної екс-росіянки, 
котра, до слова, стала восьмою 
в спринті на дорослому чемпіо-
наті України, йому добре відо-
мий. Зрештою, підготовка до 
зимових Ігор-2022 у Пекіні 
лише починається, відтак, за 
сприятливих умов, Катерина 
Бех зможе перетворитися на 
лідера національної збірної 
України.
 Інша справа, що за від-
сутності належної конкурен-
ції всередині синьо-жовтої 
команди стрімкого прогре-
су може й не трапитися. Від-
сутність в Україні належної 
біатлонної інфраструктури 
не дозволяє народжуватися в 
нашій країні в достатній кіль-
кості новим талантам. Утім, 
думається, задля успішного 
виступу на майбутній Олім-
піаді ФБУ створить для по-
тенційного олімпійського ме-
даліста «тепличні умови». Го-
ловне, аби самій біатлоністці 
ніщо не заважало досягти для 
своєї нової країни максильно-
го результату.

 Харків’янка Наталя Пог-
ребняк до останнього часу 
вважалася одним із ключових 
членів у складі спринтерської 
команди України. У 2010 році 
у складі естафетної четвірки 
(4 по 100 м) вона стала чем-
піонкою Європи, а наступного 
року разом із партнерками по 
спринтерському квартету на 
ЧС здобула «бронзу».
 Загалом, досвід 30-річної 
спортсменки міг стати в на-
годі ще не одній юній бігунці 
зі збірної України.
 Однак днями стало відо-
мо, що Погребняк є громадян-
кою Росії й уже отримала доз-
віл Міжнародної асоціації лег-
коатлетичних федерацій для 
виступів під новим прапором. 
Пояснюючи свій вибір, Ната-
ля розповіла, що причиною 
для зміни громадянства ста-
ли сімейні обставини, оскіль-
ки вона одружена з російсь-
ким спортсменом (стрибуном 
потрійним) Дмитром Сорокі-
ним. «Без громадянства я не 
могла перебувати в Росії біль-
ше 90 діб. Тож єдиний варіант 
бути поряд iз чоловіком та ди-

тиною — це зміна паспорта. 
До того ж у нових реаліях ста-
ло дуже тяжко їздити з Хар-
кова до Краснодара — дорога 
займала близько доби. Це, зре-
штою, мало б колись закінчи-
тися», — відзначила Погреб-
няк.
 За словами спринтерки, 
в українській легкоатлетич-
ній федерації до її вибору по-
ставилися з розумінням, хоча 

в соцмережах, після того, як 
ІААФ дозволила їй виступа-
ти за Росію, з’явилися неод-
нозначні коментарі.
 Наостанок варто додати, що 
на міжнародній арені Погреб-
няк змагатиметься в статусі 
нейтрального атлета, оскіль-
ки Російська федерація легкої 
атлетики продовжує перебува-
ти під «допінговими» санкція-
ми ІААФ. ■

ОРГПИТАННЯ

Момент істини
Через сімейні обставини відома українська спринтерка прийняла 
російське громадянство

■

Харківська спринтерка Наталя Погребняк тепер виступає за Росію.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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 Дружина лає чоловіка-п’яницю. 
А той сидить і мовчки їсть пісний 
супчик.
 — Пропив усі гроші, тепер до-
ведеться їсти суп без м’яса.
 Чоловік мовчки їсть.
 — Будинок розвалюється, діти 
роздягнені.
 Чоловік мовчить.
 — Свято скоро, треба б курку 
купити, солодощів дітям.
 Чоловік — жодного слова.
 — Та й вина до столу.
 — О, що треба, то треба.
* * *
 Учитель на уроці запитує:
 — Що швидше за все на світі?
 Маша:
 — Світло, тільки включив — 
воно одразу спалахнуло.
 Петя:

 — Слово, тільки вимовив — і 
всi почули.
 Вовочка:
 — Пронос. Учора прихопило, не 
встиг ні світло включити, ні слово ви-
мовити.
* * *
 Зустрічаються дві одеситки.
 — Розочко, йду я вчора вночі по 
Грецькій. Раптом бачу попереду ве-
личезний чоловічий силует. Я відра-
зу бігти.
 — Ну і що, таки наздогнала?
* * *
 — Ви нова секретарка мого чо-
ловіка?
 — Так.
 — Сподіваюся, ви не такі енер-
гійні, як ваша попередниця.
 — А хто була моя попередниця?
 — Я.

Битва за лося
Суд у справі про внесення лося європейського до Червоної книги знову перенесли

Адреналіна ШУГАЙ

 Минулого тижня на «1+1» показа-
ли останню серію турецького серіа-
лу «Величне століття. Нова во-
лодарка». Але для тих, хто по-
любляє костюмовані серіали та 
історичні локації, є хороша но-
вина. З 25 лютого на телека-
налі «СТБ» стартує показ віт-
чизняної телеепопеї «Кріпос-
на». Це історія такої собі бід-
ної Насті чи рабині Ізаури на 
український лад. Головна ге-
роїня — кріпачка Катерина 
Вербицька. 
 Її хрещена мати Ганна 
Червінська виховувала дів-
чину, мов свою доньку. Ка-
терина виросла красунею 
— розумною і освіченою, 
але вона всього лише річ 
— майно поміщика Чер-
вінського. А річ, як відо-
мо, можна продати, об-
міняти або й просто ви-
кинути геть. Тому Ка-
терина дуже мріє про 
волю, а до всього ще 
й закохується у бла-
городного дворянина 
Олексія Косача. Парі до-
ведеться подолати нелегкі ви-
пробування на шляху до свого 
щастя. Кохання і зрада, бла-
городство і підлість, інтри-
ги і страшні сімейні таємни-
ці — цього всього не браку-
ватиме у «Кріпосній», якої 
знято два сезони по 24 серії 
кожен. 
 Події розгортаються в 
Чернігівській губернії в 
XIX сторіччі. А зйомки 
відбувалися по всій Ук-
раїні. В серіалі гляда-
чі побачать палацовий 
комплекс «Качанівка», 
Києво-Печерську лав-
ру, Шоколадний бу-

диночок, особняк Уварових і маєток Чечеля 
в Самчиках, музей просто неба в Переяс-
лаві-Хмельницькому, Житомирську облас-

ну філармонію, Тернопільський замок та 
інші історичні об’єкти. 
 Роль кріпачки Катрі виконала 
25-річна Катерина Ковальчук. Актри-
са народилася в Санкт-Петербурзі, але 
свою творчу кар’єру розпочала в Гол-
лівуді. На сьогодні мешкає в Лос-Анд-
желесі. Кажуть, її обрали з майже ста ак-

трис, які претендували на ролі Каті Верби-
цької. Також у серіалі задіяні відомі акто-

ри Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Марк 
Дробот, Олеся Жураківська, Олексій Яровен-

ко, Максим Радугін, Наталія Васько та інші. 
 Для героїв стрічки пошили десятки костюмів 

у стилі вікторіанської епохи. Попри всю красу 
розкішних суконь, актриси сповна відчули, 

що таке бути «баришнею» того часу. Адже 
деякі вбрання важили по 10-12 кілограмів! 

Носити їх увесь знімальний день та ще й 
бути туго затягнутою в корсет — ще те 

випробування! Втім творчій команді 
проекту повсякчас доводилося зану-
рюватися в ту епоху, вивчати її тон-
кощі й звичаї. Адже, крім буденно-
го життя поміщиків і селян, зняли 
кілька весіль, розкішних балів, ду-
ель, похорон, селянське повстання, 
бордель — і все мало відповідати духу 
тих часів. 
     Ще до своєї появи на екранах 

широко розрекламована стрічка 
опинилася в епіцентрі сканда-

лу. Адже знята... російською 
мовою! «Вдумайтесь! Ук-
раїнські кріпаки поваль-
ного говорять московсь-
кою... Ну це є треш пов-

ний», — обурено написав на 
своїй сторінці в «Фейсбуці» 
громадський активіст Анд-
рій Смолій. «Такі масштаб-
ні проекти немає сенсу ро-
бити тільки для внутріш-
нього ринку, його треба 
продавати в інші країни. 
Цим усе і пояснюється, 
як і те, що фільм зні-
мається російською 
мовою. В інших краї-
нах не будуть титру-
вати, переозвучува-
ти. Тому що це вже 
інші гроші», — по-
яснив в одному з 
інтерв’ю актор 
Станіслав Боклан. 
■

По горизонталі:
 3. Міжнародний аеропорт у Кри-
му, який у 2014 році захищав Юлій 
Мамчур зі своїми солдатами. 7. Дав-
ньогрецьке чудовисько з одним оком. 
9. Відомий український поет, фут-
боліст, посол у Канаді і двічі канди-
дат у президенти. 10. Морські ворота 
країни. 11. Сленгова назва прихиль-
ника ідеології Нестора Махна. 13. 
Найгеніальніший винахід людства, 
який приписують іще трипільцям. 15. 
Посол України в Польщі. 16. Поміч-
ник актора, який підказує йому текст. 
18. Різдвяне театральне дійство, ін-
термедія. 20. Ритуальний білий руш-
ник із блакитними смужками, яким 
євреї-чоловіки покривають голову 
під час молитви. 21. Східний чарів-
ник, який живе у пляшках чи лампах. 
22. Аеродром. 23. Порода мисливсь-
кого пса. 24. Столиця Лаосу. 
По вертикалі:
 1. Гарячий вітер iз пустелі. 2. 
Засіб для плавання чи сплавляння 
лісу. 4. Ім’я головного героя філь-
му Тіма Бертона про людину з но-
жицями замість рук. 5. Папа Рим-
ський, який добровільно зрікся пре-
столу, поступившись місцем іншо-

му. 6. Грубе волокно, яке отримують 
під час обробки льону або конопель. 
8. Очищене зерно проса. 11. Люди-
на, надзвичайно невибаглива в по-
буті та харчуванні. 12. Сорт міцно-
го виноградного вина. 14. Фран-
цузький байкар, якого перекладав 
російською Іван Крилов. 16. Секре-
тар з ідеології ЦК КПРС часів Леоні-
да Брежнєва. 17. Свиняче копито. 
18. Колишня назва футбольного клу-
бу з Рівного. 19. Правила поведін-
ки в аристо кратичному товаристві. 
21. Малолітні люди.

Кросворд №13 
від 5 лютого

ПОДИВИМОСЬ

Бідна Катря
Канал СТБ покаже 
костюмований серіал 
про життя кріпачки

■

Катерина Ковальчук 
у ролі кріпачки.

❙
❙

7 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-2...-4, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -1...-3, удень +4...+6. Яремче: вночi -3...
-5, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень +4...+6. Рахiв: 
уночi -3...-5, удень +4...+6.

5 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
1 см, Стрий — 3 см, Славське — 12 см, Плай — 14 см, 
Мiжгiр’я — 23 см, Рахiв — 30 см, Долина — 1 см, Іва-
но-Франкiвськ — 3 см, Яремче — 5 см, Коломия — 4 
см, Пожежевська — 39 см.
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