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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,49 грн 

1 € = 28,47 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

До закінчення передплати на «Україну молоду» на четвертий квартал залишилось 3 дні »СТОР. 5

Урок математики 
для галузі освіти
Новий навчальний рік: «УМ» підготувала огляд цифр 
і впроваджень у шкільній сфері на 2016-17 рр.
стор. 2 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

або Чому Україна 

й досі 

торгує з 

окупантом
стор. 4 »

Катерина Ющенко: 
У «Лікарні майбутнього» 

суспільство майже 
не допомагало 

і спостерігало...
стор. 6—7 »

Попит на іноземну 

валюту в Україні 

має знизитися, 

але коливання 

курсу залишаться
стор. 5 »

Українська копійка 
рубль береже,

Шанси для гривні
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«За два роки, з 2014-го, витрати на підготовку до навчального року зросли 
майже вшестеро і у 2016-му сягнули 1,1 млрд. грн.». Лілія Гриневич

міністр освіти та науки України

УКРАЇНА МОЛОДА

ГАНЬБА!

Захисти 
себе сам
У Миколаєві звільнять 
поліцейських, які не 
зуміли впоратися з групою 
молодиків, що влаштували 
дебош у центрі міста
Ірина КИРПА

 Відразу п’ять патрулів поліції до-
вели свій непрофесіоналізм, приї-
хавши на виклик про хуліганські дії 
з боку «мажорів» та не зумівши за-
хистити городян від п’яних бешкет-
ників. На кожного з хуліганів було 
по п’ять поліцейських, але всі гур-
том правоохоронці впоратися із си-
туацією не змогли. Мешканці півден-
ного міста були змушені самостій-
но створити «живий ланцюг» із тим, 
щоб захистити себе та своїх дітей від 
п’яних витівок хуліганів на «Мерсе-
десі». З’ясувалося, що причиною де-
бошу стала сварка, яка спалахнула 
між власником іномарки та його под-
ругою. У підсумку, дівчина виріши-
ла покинути машину свого хлопця й 
поїхати додому на таксі. Однак її друг 
напідпитку вирішив інакше: він побив 
таксиста та його машину. Далі розлю-
чений кавалер-невдаха почав зганя-
ти свою злість на всіх, хто проходив 
повз нього. Пізніше з’ясувалося, що 
одним із миколаївських «мажорів» 
був 32-річний бізнесмен родом iз села 
Врадіївка Геннадій Симов, а другим — 
26-річний мешканець Миколаєва Ар-
тем Слободянник.
 — Ці хулігани відібрали мій мобіль-
ний телефон, на який я зняв свавілля, 
що сталося в центрі міста, просто у рай-
відділі поліції, — розповів безпосеред-
ній очевидець подій. — Правоохоронці 
їм не перешкоджали. Забрати своє май-
но мені вдалося лише завдяки особистим 
вольовим якостям.
 На даний час за фактом бездіяльності 
поліцейських у Миколаєві проводиться 
службова перевірка.
 — Патрульних поліцейських, які 
ухилились від своїх прямих обов’язків 
та не зуміли захистити людей від беш-
кетників, буде звільнено, — заявив на-
родний депутат України, радник очіль-
ника МВС Антон Геращенко. — Решта 
правоохоронців, які не впоралися із пок-
ладеним на них завданням, отримають 
дисциплінарні стягнення.
 Тим часом проти бешкетників слід-
чий відділ Центрального відділення 
поліції Миколаєва відкрив кримінальне 
провадження за статтею 296 УК Украї-
ни («Хуліганство»). Також складено ад-
міністративний протокол за статтею 173 
Адмінкодексу («Нецензурна лайка»). 
Дебоширам загрожує до 15 діб обмежен-
ня волі в ізоляторі тимчасового триман-
ня, а також штраф та відшкодування 
морального й матеріального збитку пос-
траждалим. Слідчий, який веде справу 
про хуліганське свавілля, отримав право 
накласти арешт на їхнє майно, щоб от-
римати гарантію компенсації завданого 
ними матеріального та морального збит-
ку. А от новий начальник Миколаївської 
поліції Юрій Мороз пообіцяв, що діяти-
ме максимально жорстко, але в рамках 
закону. За словами радника Президен-
та України Юрія Бірюкова, такий сту-
пор та розгубленість «силовиків» мож-
на пояснити лише тим, що після крива-
вих подій, що мали місце у селищі Криве 
Озеро, з ними проводили роз’яснювальні 
бесіди, вони просто не знали, як пра-
вильно поводитися. ■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Ось і продзвенів шкільний 
дзвоник, розпочинаючи но-
вий навчальний рік. Цьогоріч 
за парти сіли 393,7 тис. ук-
раїнських першокласників, 
повідомила міністр освіти та 
науки України Лілія Грине-
вич. При цьому, за словами 
чиновниці, в селах першач-
ками стали більше 123 тис. ді-
тей, що становить 31,3% від 
загального числа першоклас-
ників. До слова, у 2015 році в 
перший клас пішли 414 тис. 
дітей. 
 Більше 17 тис. шкіл та 15 
тис. дошкільних закладів в 
Україні відчинили свої двері. 
Втім не обійшлося й без втрат. 
За інформацією пані Грине-
вич, майже 170 українських 
шкіл закрили через малоком-
плектність — кількість учнів 
у цих школах не перевищує 
25 дітей. На їхню зміну стало 
нове явище в українській ос-
віті — опорні школи, але про 
них згодом.
 За літо Міністерство осві-
ти здійснило рекордну кіль-
кість нововведень і оновлень 
у шкільній навчальній сис-
темі, як і, до речі, виділило на 
це рекордну суму державного 
фінансування — за два роки з 
2014-го витрати на підготов-
ку до навчального року зрос-
ли майже вшестеро і у 2016-
му сягнули 1,1 млрд. грн. І це 
лише у столиці. Загалом виді-
лені державою кошти — май-
же 45 млрд. грн. на середню 
освіту у всеукраїнському мас-
штабі пішли на реформуван-
ня навчальної програми для 
молодшої школи і вдоскона-
лення системи безпеки у шко-
лах і дитсадках, про що вже 

писали раніше в «УМ», утеп-
лення та ремонт, заміну вікон 
та обладнання шкіл і дитсад-
ків, закупівлю книг, транс-
порту та функціонування 
опорних шкіл.
 Тепер детальніше. У МОН 
України спростили шкільну 
програму, «розвантажили» 
учнів 1 — 4-х класів й осучас-
нили навчальні програми: на-
приклад, відмінили оцінки і 
читання на швидкість, змен-
шили обсяг домашніх за-
вдань, відтермінували вив-
чення таблиці множення, 
ввели написання есе і творів-
роздумів, внесли до курсу лі-
тератури імена сучасних пись-
менників тощо — все, аби роз-
вивати особистість і власний 
погляд у дітей. А вчителям 
заборонили червону ручку і 
надали їм право вирішува-
ти, скільки часу потрібно для 
вивчення тієї чи іншої теми.
 Облаштувати систему без-
пеки у школах і дитсадках ви-
рішила київська влада: у сто-
лиці обладнали заклади ка-
мерами відеоспостереження 
і тривожними кнопками, від-
повідно витративши на це по-
над 30 млн. грн. Водночас міс-
то виділило 700 млн. грн. на 
будівництво 2 шкіл і 5 дит-
садків і реконструкцію існу-
ючих навчальних осередків. 
Згідно з повідомленням за-
ступниці голови Київської де-
ржадміністрації Ганни Старо-
стенко, майже 140 млн. грн. 
у столиці витратили для під-
готовки до осінньо-зимового 
періоду, на 69 млн. грн. замі-
нили вікна і на 49 млн. грн. 
відремонтували їдальні і хар-
чоблоки, в школах і дитсад-
ках було оновлено обладнан-
ня кухонь, а також закуплено 

новий інвентар і ретельно пе-
ревірено стан та якість фахів-
цями Держпродспоживслуж-
би столиці. 
 На підручники Кабмін 
виділив понад 270 млн. грн., 
утім подекуди закупівлі під-
ручників ще не скрізь завер-
шені. Зокрема, у Хмельниць-
кій та Рівненській областях 
ще не встигли повністю за-
пастись книгами для 4—7-х 
класів, зазначила Лілія Гри-
невич, звинувачуючи у за-
тримці видавництва.
 А Київ продовжує низку 
оновлень: замість паперових 
книг учні зможуть користува-
тись електронними. Київська 
міська рада планує на 5 млн. 
грн. закупити електронні гад-
жети з інформацією для уч-
нів 5-х класів. Пізніше в них 
планують завантажити ін-
формацію для учнів старших 
класів, а також інші інтерак-
тивні програми, зазначила 
заступниця Віталія Кличка 
Ганна Старостенко.
 Щодо транспортного пи-
тання, то віддалені села вже 
практично забезпечені авто-
бусами, на які бюджет у ць-
ому році виділив понад 640 
млн. грн. «Процес закупів-
лі вже завершено. Придбано 

123 шкільнi автобуси», — за-
явила керівник відділу Інсти-
туту модернізації змісту осві-
ти МОУ Галина Наконечна. 
 У рамках оптимізації з 
1 вересня почали роботу 134 
опорні школи. Вони є про-
ектом розбудови сільської 
шкільної системи. Це рефор-
мовані селищні малокомплек-
тні школи, де є безкоштовний 
інтернет, нові класи фізики, 
математики, хімії, біології, 
мультимедійний комплекс, 
відремонтовано спортзали і 
кабінети, встановлено пласти-
кові вікна й утеплення. Туди 
звозитимуть дітей із навко-
лишніх місцевостей. На це 
виділили 200 млн. грн. із де-
ржбюджету, до того ж аген-
ція США з міжнародного роз-
витку Western NIS Enterprise 
Fund надала фінансування 
на розвиток інфраструкту-
ри опорних шкіл в Україні 
на суму 250 тис. дол. У рам-
ках проекту також організо-
вано спеціальний навчальний 
курс для вчителів і директорів 
опорних шкіл про інновацій-
ні методи освіти й управління 
навчальним закладом, зазна-
чила Ярослава Джонсон, пре-
зидент і головний виконавчий 
директор агенції. ■

НА СТАРТ!

Урок математики для галузі освіти
Новий навчальний рік: «УМ» підготувала огляд цифр і впроваджень у шкільній 
сфері на 2016-17 рр.

■

Їм ще вчитися та вчитися.❙

Іван БОЙКО

 Сьогодні Тристороння контактна 
група запланувала провести екстрену 
відеоконференцію через порушення 
режиму припинення вогню з боку бойо-
виків. Представник України у ТКГ Ле-
онід Кучма ініціював проведення такої 
скайп-зустрічі саме 1 вересня о 12:00. 
 За словами речника Кучми Дар-
ки Оліфер, окупанти не дотримуються 
нещодавніх домовленостей у Мінську, 
згідно з якими опівночі 31 серпня мало 
відбутися повне та безумовне припи-
нення вогню у зв’язку з початком ново-
го навчального року. 
  Але цього не сталося. Навпаки, за 
даними штабу АТО, ворог нарощує ін-
тенсивність обстрілів. Так, у ніч на се-
реду (саме тоді, коли гармати і міноме-
ти мали мовчати) бойовики 75 разів по-
рушували режим «тиша». При цьому 25 

обстрілів прийшлося на мирні населені 
пункти Луганщини вздовж усієї лінії 
розмежування.
  Заступник голови Луганської обл-
держадміністрації Юрій Клименко пові-
домив, що найбільше постраждало міс-
то Щастя, де внаслідок ворожого об-
стрілу зі 120-міліметрових мінометів 
побито стіни і вікна, а осколками посі-
чено дахи у житлових будинках. Один 
будинок згорів. Важкі поранення отри-
мала 31-річна мешканка Щастя, за її 
життя борються лікарі. Серед захисни-
ків України один поранений. 
  На Маріупольському напрямку най-
більше дісталося Красногорівці. Якщо на-
передодні це село обстріляли з «Градів», 
то в ніч на середу — з важкої артилерії: за-
галом на населений пункт «лягло» з пів-
сотні снарядів калібру 152 мм. Прилизно 
стільки ж «гостинців» від російської арти-
лерії «завітало» й до Широкиного. 

 Українські офіцери вже зафіксува-
ли факти порушення бойовиками вогню 
у Красногорівці й передали ці матеріали 
спостерігачам ОБСЄ.  
  У Головному управлінні розвідки 
Міноборони додають, що російські про-
пагандисти з Центру інформаційного 
протиборства (Новочеркаськ) уже запла-
нували системні провокації, щоб звинува-
тити саме ЗСУ в порушенні режиму тиші, 
Мінських домовленостей і міжнародних 
норм.
 За даними вітчизняної розвідки, во-

рог не став «вигадувати велосипед» i на-
звав план провокацій просто і зрозуміло: 
«Перше вересня». 
  Відтак командувач так званого 1-
го армійського корпусу бойовиків теро-
ристичної «ДНР» дав згоду на те, що 
в останній день літа й у перший день 
осені російські телевізійники та росій-
ські морпіхи з окупованого Новоазовсь-
ка проведуть постановочні зйомки. Зні-
матимуть власноруч створену імітацію 
обстрілів шкіл та шкільних автобусів у 
Безіменному та Красноармійському. ■

НА ФРОНТІ

По школі — вогонь!
Окупанти розпочали на Донбасі план 
провокацій під назвою 
«Перше вересня» 

■ ДО РЕЧІ

 На території анексованого Криму та окупованих районів Донбасу, а також 
на східному кордоні з Україною Росія зібрала приблизно 100 тисяч військо-
вослужбовців. 
 «На Донбасі приблизно 40 тисяч, уздовж північного кордону, на 
сході теж приблизно 50-60 тисяч, це угруповання постійно змінюється і 
нарощується. Залучені три військові округи. Йде перекидання повітря-
но-десантних підрозділів, вони як дислокуються уздовж кордону, так і 
на територію Криму висаджуються. Йде переміщення техніки, лише на 
території окупованого Донбасу перебуває 700 російських танків. Будь-
яка ескалація конфлікту буде мати дуже криваві наслідки як для росій-
ської, так і для нашої сторони, тому російський агресор зважує свої 
сили», — повідомив речник адміністрації Президента з питань АТО Ан-
дрій Лисенко.
 Водночас міжнародна організація Bellingcat у своєму звіті «Російські сол-
дати в Україні: диявол у медалях» повідомляє, що до бойових дій на Донбасі 
було залучено десятки тисяч військових РФ. Такі дані організація отримала 
проаналізувавши з відкритих джерел кількість нагороджених у Росії військо-
вих за 2014 і 2015 роки.

■
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Відходи — 
у доходи
Американці 
побудують 
на Львівщині 
сміттєпереробний 
завод
Дар’я БАВЗАЛУК

 На території Львівської об-
ласті планують реалізувати про-
ект із будівництва найсучасні-
шого сміттєпереробного заводу 
за американською технологією 
утилізації відходів. Відповід-
ний протокол про наміри спів-
праці підписали голова обл-
держадміністрації Олег Синют-
ка та президент Energy Group 
компанії Valuebridge (США) Ві-
льям Брайян.
 За словами Олега Синютки, 
технологія переробки побутових 
відходів, яку пропонують амери-
канські фахівці, дозволяє перер-
обляти не лише нове сміття, а й 
те, яке вже давно складується, 
зокрема і з Грибовицького полі-
гону.
 «Дуже важливо, що тут не-
має абсолютно жодної екологіч-
ної небезпеки, тому що під ви-
сокими температурами та дією 
плазми відбувається розщеп-
лення на молекулярному рівні. 
До того ж ми зможемо отримати 
додаткові продукти переробки у 
вигляді дизпалива, електроенер-
гії, що дозволить зробити завод 
рентабельним», — розповів Олег 
Синютка.
 Зазначимо, що у меморандумі 
сторони засвідчили взаємну заці-
кавленість у пошуку та залучен-
ні інвестицій в галузі утилізації 
й переробки сміття. Йдеться про 
перспективу впровадження на 
території області технології ви-
сокотемпературного спалюван-
ня відходів під назвою Waste to 
energie +.
 Такий спосіб переробки сміт-
тя на сьогодні є одним із найпер-
спективніших напрямів із точ-
ки зору екологічної безпеки та 
отримання вторинних продук-
тів: синтез-газу, електроенер-
гії, дизельного пального. Техно-
логія дає можливість економіч-
но вигідно та безпечно перероб-
ляти відходи без їх попередньої 
підготовки (сортування, сушін-
ня тощо).
 Поки інші деталі не повідом-
ляються, але відомо, що першим 
кроком до впровадження нової 
технології, а у перспективі будів-
ництва сміттєпереробного заво-
ду, стане проведення досліджень 
об’ємів та морфології відходів, 
що продукує населення області, 
та пошук фінансування. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ...  

 Раніше стало відомо, що жодна гро-
мада Львівщини не погодилась на роз-
міщення на своїй території сміттєпере-
робного комплексу.
 «На превеликий жаль, станом на 
сьогодні, жодна громада в межах 
Львівської області не дала згоди на 
розміщення на своїй території комплек-
су з переробки побутових відходів. Це 
велика проблема і міста, й області, тож 
тут треба активніше координувати свою 
роботу», — зазначив Андрій Садовий, 
передає прес-служба Львівської міськ-
ради.

■

Людмила НІКІТЕНКО

 31-річний чоловік помер по 
дорозі до лікарні через числен-
ні укуси шершнів. 
 «Така біда в нашій облас-
ті сталася вперше. Ми не при-
гадуємо нічого подібного рані-
ше», — розповідає «Україні 
молодій» Олег Ткаченко, на-
чальник відділу управління 
ДСНС у Черкаській області. 
 За його словами,  моло-
дий чоловік приїхав у село Ба-
лаклея Смілянського району із 
Городища. У складі бригади лі-
сорубів працював на лісоповалі 
в одному з лісництв. Трагедія 
сталася під час планової вируб-
ки, коли бригада повалила де-
рево, в дуплі якого було гніздо 
шершнів.

 «Шершні одразу атакували 
всіх присутніх на ділянці лю-
дей, проте потерпілий опинив-
ся найближче до розореного 
гнізда. Тож йому дісталося най-
більше», — веде далі пан Олег.
 Він каже, що робітник на-
магався втекти від хмари роз-
лючених комах. Але ті жалили 
його упродовж кількох хвилин 
у голову та шию, від чого бідо-

лашний втратив свідомість.
 Укуси шершнів, пояснює 
Олег Ткаченко,  виявилися на-
стільки масованими та отруй-
ними, що чоловік помер в ав-
томобілі по дорозі до медич-
ної амбулаторії у найближчо-
му селі.
 Після такого трагічного ви-
падку рятувальники заклика-
ють черкащан  бути уважни-

ми та обережними при прове-
денні робіт у лісі, в садку чи 
на городі. Вони наголошують: 
особливо треба пильнувати 
при збиранні ягід та фруктів, 
під час приготування консер-
вації. Бо шершні літають там, 
де в повітрі велика концентра-
ція цукру.
 «Однак зіткнутися з цими 
комахами можна де завгодно, 
адже вони мешкають у лісах, у 
дерев’яних спорудах, бджоли-
них вуликах та дуплах дерев. 
Шершні особливо агресивні 
наприкінці літа та восени, ос-
кільки заготівля та збережен-
ня зібраного меду — основа 
подальшого виживання усьо-
го рою», — пояснюють у прес-
службі управління ДСНС у 
Черкаській області. ■

Інф. «УМ»

 Дані про те, що більша частина україн-
ців хоче виїхати з країни, є показником 
провалу реформ нинішньої влади. В цьо-
му переконаний лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко.
 «За даними опитування TNS Online 
Track, з України хочуть виїхати 65% гро-
мадян – п’ята частина з них на постійне 
проживання. Це наочний показник про-
валу так званих реформ влади. Тому що 

справжні реформи приводять до підви-
щення добробуту громадян, поліпшення 
якості життя, збільшення соціальної за-
хищеності. А наша влада переконана, що 
реформи — це підняття тарифів, набиран-
ня нових закордонних кредитів та прива-
тизація за безцінь стратегічних підпри-
ємств. Хижаки! Перетворюють країну на 
центр еміграції», — обурився Ляшко.
 Натомість Радикальна партія пропо-
нує план перетворення України на євро-
пейський центр виробництва та інновацій. 

Ляшко запевняє, що знає, як створити у 
нас кращі умови для високотехнологічно-
го бізнесу та промисловості, щоб через 5 
років не українці тікали з країни, а іно-
земці прагнули переїхати до України. 
 «Це реальна альтернатива урядовій полі-
тиці — антикризовий План розвитку еконо-
міки, який ми з Віктором Галасюком запро-
понували Президенту, Прем’єру та спікеру 
Ради. На жаль, їм це байдуже, але боротьба 
Радикальної партії за гідне життя українців 
триває», — наголосив нардеп. ■

Олена КАПНІК

 У сучасному світі знання англійської 
— це вже не розкіш, радше, нагальна необ-
хідність. Недарма нинішній рік в Україні 
проголошено Роком англійської мови, від-
повідний указ про що Президент Петро По-
рошенко підписав ще y листопаді 2015-го. 
У свою чергу, Кабінет Міністрів розробив 
комплекс заходів, спрямованих на активі-
зацію вивчення мови міжнародного спіл-
кування серед усіх громадян, i виокремле-
но серед працівників державних установ. 
 Днями Державна служба зайнятості 
України та соціальний проект iз вивчен-
ня англійської мови LingvaSkills, розроб-
лений командою «Академія Навичок», 
презентували програму безкоштовного 
вивчення англійської мови для безробіт-
них, учасників АТО і вимушених пересе-
ленців. Метою такої ініціативи є підви-
щення конкурентоспроможності таких 
осіб на ринку праці та збільшення мож-
ливості отримати гідну роботу або відкри-
ти власну справу. «Державна служба зай-
нятості приділяє багато уваги підвищен-
ню знань та навичок як представників тих 
соціально незахищених категорій, якими 
ми опікуємося, так і своїх співробітників. 
Вивчення англійської мови — це ще один 
важливий крок у цьому напрямi. Сьогодні 
кожна друга-третя вакансія вимагає знан-
ня англійської мови. Таким чином ми мо-
жемо зробити більш конкурентоздатними 
наших безробітних на ринку праці. Наразі 
в Державній службі зайнятості цей проект 
є одним із перших, де кожен безробітний 
зможе вивчати англійську мову дистан-
ційно», — коментує заступник голови Де-
ржавної служби зайнятості України Сер-
гій Кравченко. 
 Наразі навчання на сайті соціального 
проекту LingvaSkills уже проходять біль-
ше півтори тисячі співробітників ДСЗ. 
Утім вивчати англійську також можна й 
у центрах зайнятості, яких є трохи біль-
ше півтисячі по всій країні — i охоплюють 
вони не тільки обласні чи районні центри, 
a й навіть маленькі містечка та селища 
міського типу. Якщо на проект кошти з 
держбюджету не виділялися i організову-

вали його за допомогою благодійних вне-
сків спонсорів та меценатів, то гроші для 
закупівлі нових комп’ютерів та встанов-
лення Wi-Fi служба зайнятості братиме з 
власної кишені. Попередньо організато-
ри проекту планують навчити англійської 
понад один мільйон українців. До слова, 
тестове навчання розпочато в Міністерс-
тві юстиції у червні цього року, згодом 
почали приєднуватись інші державні ор-

гани влади. Навчання не є обов’язковим, 
проте керівники установ кажуть, що мо-
тивуватимуть своїх працівників додатко-
вими преміями. Повний курс навчання 
становить 9 місяців, а тривалість кожно-
го уроку — 15-30 хвилин. Заплановано, 
що наприкінці програми учні зможуть 
говорити англійською мовою, читати й 
оперативно перекладати міжнародні до-
кументи. ■

ВИХІД Є!

Ляшко: Не дамо перетворити Україну 
на центр еміграції
Команда Радикальної партії знає, як зупинити стрімкий потік еміграції та зробити 
Україну привабливою для інвесторів і комфортною для простих людей

■

ПИЛЬНУЙ!

Шерше ля шершень
На Черкащині чоловіка до смерті закусали 
агресивні комахи

■

ЗНАННЯ ТА ПРАЦЯ

Перспектива для СПІКерів
Активісти презентували програму безкоштовного 
вивчення англійської для учасників АТО, переселенців 
та безробітних

■

Зi знанням англiйської перспектива знайти роботу стає реальнiшою.❙
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«Говорити про прорив рано, адже вихід на нові ринки вимагає великих 
вкладень у валюті, що доступно тільки великим гравцям». Олександр Охріменко

економічний експерт

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Сайт українського посольства у Мос-
кві (ще один довоєнний рудимент, 
якого варто було б позбутися) безе-
моційно повідомляє: торгові зв’язки з 
«Білокам’яною» помалу мінімізуються. 
«У 2015 році обсяги зовнішньої торгівлі 
товарами та послугами України з Росій-
ською Федерацією становили 15 990,9 
млн. доларiв і зменшилися в порівнянні 
із 2014 роком на 10 902,2 млн. доларiв, 
або на 40,5%. Торгівля товарами (без 
урахування послуг) у 2015 році станови-
ла 12 315,1 млн. доларiв і зменшилася у 
порівнянні з 2014 роком на 10 183,1 млн. 
доларiв, або на 45,3%», — мовиться на 
веб-сторінці амбасади. 
Про війну, звісно, ані слова, ніби отак 
була собі торгівля, а потім невідомо з 
яких причин почала раптово згортатися. 
Але Бог iз ним, iз посольством. Головне 
на сайті передано правильно: економіч-
ні відносини України з РФ тривають. Це 
— факт. І вимірювати ці відносини слід 
не у доларах США і не у відсотках, а з 
погляду моральності (точніше, амораль-
ності) таких стосунків та їхньої доціль-
ності в теперішній час. 

Тільки цифри
 Видання «Главком» отримало нещо-
давно відповідь на свій запит до Держав-
ної фіскальної служби щодо обсягів ук-
раїнського експорту/імпорту за перші 
місяці поточного року. Виявилося, що за 
перший квартал 2016 року Україна ім-
портувала товарів більш ніж на 8,6 міль-
ярда доларів, а експортувала — на 7,7. 
 Зокрема, обсяг імпорту в Україну з 
1 січня по 31 березня 2016 року з країн 
ЄС склав 3,87 мільярда доларів, Азії — 
1,98 мільярда доларів, СНД — 1,7 міль-
ярда доларів. Також було імпортовано 
товарів на 688 мільйонів — з Америки, 
138 мільйонів — з Африки, 38 мільйонів 
— з Австралії та Океанії, 231 мільйон — 
з інших країн. У топ-країн, де Україна 
закуповує ті чи інші товари, потрапи-
ли Китай, Росія, Німеччина, Білорусь, 
Польща та інші.
 Головними імпортними товарами 
традиційно є енергоносії: паливо, нафта, 
газ, інші мінеральні речовини, вартість 
яких за перший квартал сягнула 1,5 мі-
льярда доларів США — 18% від загаль-
ного обсягу. На другому місці продукція 
машинобудування (реактори, котли, ма-
шини та обладнання) — 907 мільйонів 
доларів, або 10%. На третьому — побу-
това техніка (електричні машини та об-
ладнання, відео- та аудіоапаратура) — 
667 мільйонів, або 8%.
 Експорт у країни ЄС склав 3,196 мі-
льярда доларів, Азії — 2,47 мільярда до-
ларів, СНД — 1,075 мільярда доларів. 
Сума експорту в країни Африки скла-
ла 747 мільйонів доларів, Америки — 
майже 143 мільйони, Австралії та Оке-
анії — 2 мільйони, в інші країни — 64 
мільйони та в невизначені країни — 20 
мільйонів. 
 Якщо аналізувати за окремими 
країнами, то найбільше своїх товарів, 
не  зв важаючи на війну на Сході, Украї-
на все ще експортує в Росію. Сума екс-
порту за підсумками першого кварталу 
дорівнює майже 650 мільйонів доларів. 
Далі йдуть Китай, Польща, Єгипет, Ту-
реччина та інші.
 Найбільш затребуваною на зовніш-
ньому ринку групою товарів з України є 
чорні метали — за перший квартал цьо-

го року їх відвантажено на 1,5 мільяр-
да доларів, що складає 19% від загаль-
ного обсягу експорту. Далі йдуть зернові 
культури (майже 1,4 мільярда доларів, 
або 18%) і жири та олії, готові харчові 
жири, воски (майже 946 мільйонів до-
ларів, або 12%).

У пошуках нових ринків
 І поки Україна найбільше товарів 
експортує до Росії, та відповідає їй зі 
«щирою братерською любов’ю». З 1 
січня 2016 року Росія заборонила вве-
зення з України м’яса, ковбаси, риби 
і морепродуктів, овочів, фруктів, мо-
лочної продукції. У відповідь Київ за-
твердив власний список із 70 позицій. 
Під заборону потрапили, зокрема, хлі-
бобулочні вироби, м’ясо, сири, шоко-
лад, обладнання для залізниць і локо-
мотиви.
 І все одно торгівля, хоч і зменшена 
в обсягах, триває. За даними Держком-
стату, експорт у РФ за перші 5 місяців 
поточного року скоротився на 36,2% в 
порівнянні з аналогічним періодом 2015 
року, або до 1,2 млрд. доларів. Ще біль-
ші збитки Україна несе через заборону 
транзиту через РФ до Казахстану. Тут 
ми маємо падіння на 53,8%, або на 158,8 
млн. дол.
 Щоправда, не все так погано, адже 
з початку року в рази збільшилися пос-
тавки (в основному за рахунок продажів 
вершкового масла і соняшникової олії, 
сирів, м’яса) в країни Південно-Східної 
Азії та Африки: в 25 разів (до 36,1 млн. 
дол.) в М’янму, в 3,7 раза (81,2 млн. дол.) 
в Індонезію, на 57% (46,8 млн. дол.) в Па-
кистан, у 22 рази (17,7 млн. дол.) в Кон-
го, в 10 разів (3,1 млн. дол.). 
 У грошах це поки небагато, і — для 
порівняння: один з наших головних по-
купців продовольства — Єгипет — тіль-
ки в цьому році придбав товарів на 968 
млн. дол., але, за словами президента 
Украналітцентру Олександра Охрімен-
ка, така тенденція вже зараз свідчить 
про те, що наші виробники починають 
активно освоювати ринки Азії та Афри-
ки, і не тільки. І це правильно, вважає 
експерт.
 «Є перспективи у виробників соняш-
никової олії, м’яса, перш за все куряти-
ни, твердих сирів, борошна, — говорить 
Охріменко. — Зараз перевага у бізнес-
менів, які сертифікували свої товари за 
євростандартом. Але говорити про про-
рив рано, адже вихід на нові ринки ви-
магає великих вкладень у валюті, що до-
ступно тільки великим гравцям. Дрібні 

фірми підуть іншим шляхом, наприклад 
створять СП із білорусами, щоб в обхід 
ембарго, як і раніше, торгувати з РФ (…). 
У підсумку, нові ринки в цьому році мо-
жуть перекрити приблизно половину 
втрат від ембарго з РФ. Разом ми повин-
ні заробити близько 500 млн. доларів», 
— зазначає він. 

Жити без Росії
 Унаслідок економічної політики 
Росії найбільше постраждали представ-
ники харчопрому — виробники м’яса, 
молочної продукції, плодів та овочів. 
Українським компаніям довелося шука-
ти ринки збуту в Європі, Африці, Азії. 
При цьому хтось із наших виробників 
постарався закріпитися на внутрішньо-
му ринку за рахунок вільних ніш — еко- 
або органічної продукції. 
 Як варіант, деякі виробники вирі-
шили вчинити хитро: одні почали шу-
кати для покупки виробничі потужності 
в країнах СНД, щоб випускати свій то-
вар там, а інші зайнялися створенням 
спільних виробництв із компаніями з 
Білорусі чи Казахстану. За таких умов 
ринок РФ залишається для українських 
компаній відкритим.
 Однак існують проблеми, які досі 
змушують багатьох експортерів топта-
тися на місці. Одна з них — це перебої з 
транзитом наших товарів через РФ. Тоб-
то навіть якщо ми відкриваємо ринки 
Казахстану або Китаю, наш вантаж за-
лізницею рухається повільно. Так, є аль-
тернатива у вигляді «нового Шовкового 
шляху», але цей варіант поки що не від-
працьований.
 Експерти вважають, що держава по-
винна допомогти нашим виробникам по-
долати експортну кризу. Зокрема, шля-
хом знижування кредитної ставки для 
бізнесу, створювання кредитно-експор-
тних агентств (які допомагають шука-
ти ринки збуту, оформляють документи 
тощо). Все це дозволило би нам відняти 
конкурентоспроможність на зовнішніх 
ринках.

Зацікавленість олігархів
 Та поки мрії про зацікавленість дер-
жави у допомозі виробникам залиша-
ються мріями, Україна продовжує тор-
гувати з Росією. А локомотивами таких 
відносин, як і раніше, залишаються під-
приємства, що належать українському 
олігархату. Але не тільки.
 Так, за даними «Держзовнішін-
форм», одним із найбільших українсь-
ких постачальників продукції маши-

нобудування до РФ є харківське дер-
жавне (!) підприємство «Завод «Радіо-
реле». Сайт цього підприємства не має 
української версії, але для російсько-
мовних покупців пропонується доволі 
широкий спектр послуг, таких як ко-
вальсько-пресове виробництво, лазерне 
та мікрозварювання.
 Розголосу набув також і випадок з 
ПАО «Завод Екватор». Це миколаївсь-
ке підприємство зазначає своїх російсь-
ких партнерів просто на сайті. Серед них 
— «Уралелектро», «Сегнетикс», «Сім-
метрон», «ВО Альфа Метал», «Алкоа 
РУС», «Ревдинський ОКМ». Завод про-
дає до РФ суднове кліматичне обладнан-
ня: вентилятори, кондиціонери та холо-
дильники, йдеться в розслідуванні про-
грами «Висновки» канала «1+1». 
 Класикою ж у цьому відношенні є 
компанія «Мотор Січ». Щоправда, дер-
жавна служба експортного контролю 
востаннє згадала про бізнес українсь-
ких авіавиробників у Росії в 2013 році: 
тоді «Мотор Січ» продала лише один 
гвинтокрил. На сайті самої компанії 
йдеться про те, що «в умовах розриву 
традиційної кооперації України та РФ 
2014 року в зв’язку з російською війсь-
ковою агресією компанія почала робо-
ти з диверсифікації ринків збуту та ім-
портозаміщення російських комплек-
туючих».
 Але, судячи з усього, співпраця три-
ває. У Москві досі працює торгівельне 
представництво «Мотор Січ», яке на-
віть видає свій журнал «Авіаінформ», 
у якому повідомляється про співробіт-
ництво Росії та України в авіаційній 
галузі. Причому продукція заводу ціл-
ком може використовуватися й росій-
ською «оборонкою». Адже «Мотор Січ» 
має контракт iз компанією «Вертольо-
ти Росії» на поставку 250-270 двигунів 
щорічно.
 Контракти з Росією на три роки впе-
ред має і ПАТ «Турбоатом» (як під-
креслюють на підприємстві, укладалися 
ці договори ще до початку війни). Про-
довжує відвантажувати до Росії мета-
лургійне обладнання і завод «Азовмаш», 
який асоціюють із розшукуваним зараз 
бізнесменом часів Януковича Юрієм Іва-
нющенком. 
 У грі лишається і донецька компанія 
Corum Group, що входить до фінансово-
промислової групи СКМ, яку контролює 
Рінат Ахметов. Вона постачає до РФ тех-
ніку вугільного машинобудування, зок-
рема очисні та прохідницькі комбайни.
 Також Україна досі продає в Росію 
катіоніти (іонообмінні смоли) — уні-
кальний товар, який там ніколи не ви-
робляли. Їх використовують для ви-
готовлення промислових фільтрів для 
води. 
 Нарешті, Росія купує в Україні й 
глинозем, оскільки Миколаївський гли-
ноземний завод належить корпорації 
«РУСАЛ» близького до Путіна Олега Де-
рипаски. Це підприємство є невід’ємною 
ланкою виробничого комплексу російсь-
кої корпорації.

Замість висновків 
 Плекаючи сподівання на чергове про-
лонговування Заходом санкцій, Україна 
сама грає, м’яко кажучи, не за правила-
ми. На що нашій державі вже не раз у 
ненав’язливій формі «натякали». Та на-
віть попри чітко висловлене невдоволен-
ня наших європейських партнерів, Ук-
раїна не квапиться перебудовувати сто-
сунки з Росією.
 Цьому з одного боку стає на заваді ук-
раїнський олігархат, котрий ніколи не 
страждав надміром патріотизму і котрий 
не збирається відмовлятися від бізнесо-
вих інтересів, пов’язаних iз Росією. А з 
іншого боку, в ситуації, що склалася, 
винна й держава як така — з неповорот-
кістю її внутрішніх механізмів, iз неба-
жанням простягнути руку допомоги ве-
ликому та середньому бізнесу. 
 Відтак Україна й надалі наповнює 
російську казну, з якою наш північний 
сусіда черпає кошти на нове озброєння 
для нашого ж убивства. ■

КОЛІЗІЯ

Українська копійка 
російський рубль береже,
або Чому Україна й досі торгує з окупантом

■

Україна продовжує торгувати з Росією, хоч і в менших обсягах, аніж це було колись.❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Курс української гривні продовжує зни-
жуватися. Вчора на відкритті міжбан-
ківських торгів долар продавали вже за 
26,06 гривні — таким чином, наша на-
ціональна валюта тільки за один день 
опустилася на 28 копійок. І поки Націо-
нальний банк зберігає витримку, експер-
ти намагаються зрозуміти, що ж саме 
відбувається: черговий етап здешевлен-
ня нашої валюти чи стрибок курсу. 

Причин падіння не існує!
 Головна теза: сьогодні не існує жод-
них об’єктивних причин для здешевлен-
ня курсу. Зрештою, і падіння — якщо 
брати у відсотках — є незначним. «Голо-
вна причина коливання гривні — викуп 
Мінфіном цінних паперів у розмірі 850 
млн. гривень, — стверджує експерт Ре-
анімаційного пакета реформ Галина Тре-
тякова. — І при цьому не зробив так зва-
ний «роловер»: знову не випустив цінні 
папери, які були би викуплені НБУ». На 
її думку, нині загроз для курсу гривні не 
існує, єдиний виняток — паніка населен-
ня. «Адже саме панічна скупка найбіль-
ше впливає на коливання курсу валют, 
та й загалом суб’єктивні фактори значно 
впливають на макроекономічні показни-
ки», — сказала експерт. 
 Проблеми стабільності гривні обго-
ворювали й банкіри на «круглому столі» 
«Фінансового клубу». «Десятого серп-
ня відбулося погашення індексних облі-
гацій внутрішньої державної позики на 
суму близько 6 млрд. гривень, випуще-
них 5 років тому. Вони були проіндексо-
вані за поточним курсом, хоча випуск був 
у значно меншому обсязі. Саме це пога-
шення, а також факт, що 4,2 млрд. гри-
вень перебувало у нерезидентів — іно-
земних інвесторів, які, отримавши вели-
ку суму в гривні, мали можливість купи-
ти протягом 5 днів на міжбанку іноземну 
валюту. От саме 11 серпня в нас відбуло-
ся зростання курсу на міжбанку, а готів-
ковий ринок пішов за ним», — сказала 
фінансист, працівник банку «Форвард» 
Ганна Танцюра.
 На думку головного аналітика «Альфа 
Банку» (Україна) Олексія Блінова, грив-
ня почала дешевшати тому, що держава 
почала активно витрачати кошти на за-
купівлю газу. Йдеться про 300 мільйонів 
доларів щомісяця. Додали гостроти до 
проблеми також зростання ділової ак-
тивності, що традиційно відбувається на 
початку осені, а також виплати за валют-
ними боргами. «Сьогодні у нас буде пога-
шення відсотків за єврооблігаціями 500 
млн. доларів. Я думаю, уряд без проблем 
це зробить, і валютний ринок цього не по-

мітить. Там гроші вже заготовлені. Коли-
вання напевно будуть восени, це лише по-
чаток», — сказав Блінов.

Населення вже не дуже і впливає... 
 Тиснуть на ринок, за словами аналі-
тиків, і виплати вкладникам збанкруті-
лих фінансових установ. Зараз, як відо-
мо, виплачують кошти екс-клієнтам бан-
ків «Хрещатик», «Фінанси і Кредит», 
«Михайлівський» і «Євробанк». «Фонд 
гарантування проводив виплати вклад-
никам збанкрутілих досить великих 
банків. Люди отримували компенсації в 
гривні і відразу ж обмінювали її на дола-
ри», — каже голова правління «Вектор 
Банку» Вадим Березовик. Утiм станом на 
початок вересня цей процес уже практич-
но завершено. «Починаючи з цього тиж-
ня цей тренд змінився, а попит майже за-
доволено», — сказала Ганна Танцюра.
 «Крім того, відбулося загострення си-
туації на сході України і в Криму. Це та-
кож підігріло інтерес населення до купівлі 
доларів», — додав Вадим Березовик. Утiм 
не всі експерти вважають, що саме прості 
українці нині визначають долю своєї на-
ціональної валюти. Причина проста: в лю-
дей залишилося надто мало вільних кош-
тів на руках. І скуповувати валюту просто 
ні за що. 
 За словами Вадима Березовика, зрос-
тання попиту на валюту в Україні має при-
гальмувати вже найближчим часом. «Ми 
оцінюємо, що до кінця року ситуація має 
вирівнятися. Загалом, якихось серйозних 
коливань ми зараз не бачимо, і очікуємо, 
що цих коливань не буде й надалі», — ска-
зав він. При цьому експерт зазначив, що 
важливим чинником для стабільності ва-
лютного ринку є своєчасне ухвалення зба-
лансованого бюджету на наступний рік. 
Це стане позитивним сигналом для інвес-
торів та учасників ринку.
 Серед ризиків — відтермінування пе-
рерахування 38 млрд. гривень прибутку 
Національного банку до держбюджету. 
«Зростає ризик повторення минулорічно-
го сценарію, коли багатомільярдні випла-
ти уряду наприкінці року розхитали ва-
лютний ринок», — сказав Олексій Блі-
нов. 
 Серед аргументів за стабільність грив-
ні — сприятлива для нас кон’юнктура на 
світовому ринку і сезонність, яка, на дум-
ку експертів, нині грає за Україну. «Так, 
кінець серпня — це період, коли віднов-
люється ділова активність. У нашому ви-
падку це більше плюс, ніж мінус. Уже 
найближчим часом в Україну почне за-
ходити виручка аграрних експортерів. За 
рахунок цього курс може відкоригувати-
ся у зворотному напрямку», — вважає Ва-
дим Березовик. 

 «Серед позитивних факторів для ва-
лютного ринку України цьогоріч тре-
ба відзначити ситуацію на зовнішніх 
ринках: достатньо високі ціни на сталь 
і низькі — на газ і нафту, — сказала го-
ловний економіста Dragon Capital Олена 
Білан. — Також сподіваємося, що тради-
ційне для осені зростання імпорту газу 
буде профінансовано за рахунок валют-
них кредитів, а це значить, що додатко-
вого тиску на гривню не буде». 

Прогнози курсу на осінь
 За словами виконавчого директора 
Міжнародного фонду Блейзера Олега Ус-
тенка, Україні нинішньої осені треба 3 мі-
льярди доларів. Йдеться про закупівлю 
природного газу та виплати за боргами. 
Як стверджують аналітики, наразі віль-
ні кошти знайти буде не просто. 
 Якщо ж влада не віднайде резерви, то 
гривні може бути несолодко. Без віднов-
лення фінансування з боку Міжнародно-
го валютного фонду девальвація гривні 

може перевищити 20%. «За поганого роз-
кладу ми запросто вийдемо за межі 30 гри-
вень за один долар. 20% девальвації дасть 
мінімальний інфляційний стрибок плюс 
5%. Тобто, за нашими прогнозами, ми за-
кінчуємо цей рік з інфляцією 15%. Додай-
те туди ще 5% — 20% інфляції», — сказав 
він, але при цьому зазначив: ймовірність 
такого сценарію не перевищує десяти від-
сотків. Адже, як вважає Устенко, влада 
України чудово розуміє наслідки реалі-
зації подібного сценарію та не допустить 
його. Таки досягнувши угоди з МВФ. 
 Якщо ж діалог iз Міжнародним валют-
ним фондом відновиться, курс українсь-
кої гривні, за його словами, коливати-
меться у межах 25-27 гривень. 
 Такої ж думки і Олексій Блінов. «Не 
думаю, що ці коливання вийдуть за межі 
10%. Консенсус-прогнози по Україні в 
діапазоні 26-27 гривень за долар», — ска-
зав банкір.
 «Ми очікуємо до кінця нинішнього 
року дуже плавне здешевлення гривні до 
27 грн. за долар, що відповідатиме показ-
нику лютого», — сказала Олена Білан. 
 Щоправда, вбачають банкіри і надоп-
тимістичний сценарій. «Йдеться про різ-
кий приплив прямих іноземних інвес-
тицій. Але для цього потрібні швидкі й 
цілеспрямовані дії вищого керівництва 
країни. Наразі я розглядаю ймовірність 
такого розвитку подій не більше 5%», — 
резюмував Олег Устенко. ■
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ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Поспішіть передплатити 

«Україну молоду» 

на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на два місяці — 103 грн. 52 коп.,

до кінця року — 155 грн. 28 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,

на два місяці — 143 грн. 52 коп.,

до кінця року — 215 грн. 28 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,

на два місяці — 36 грн. 94 коп.,

до кінця року— 55 грн. 41 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 95 коп., на квар-
тал — 2 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i коле-
ги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 5 вересня в селах та райцентрах, до 
10 вересня — в обласних центрах та в Києві, і 
ви отримуватимете газету з жовтня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» «on-line» на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

НАШІ ГРОШІ

Шанси для гривні
Попит на іноземну валюту в Україні має знизитися, але коливання курсу 
залишаться. Банкіри прогнозують «бакс» за 25-27 грн. 

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Транш під супровід шкільного дзвінка
 Сьогодні де-факто вирішується доля отримання 
Україною чергового траншу Міжнародного валютно-
го фонду, який, як передбачається, відкриє дорогу 
до нашої країни дешевих іноземних кредитів. 
 Учора міністр фінансів Олександр Данилюк 
повідомив, що наша країна, як ніколи, близька до 
отримання таки довгоочікуваного траншу — на-
віть попри вилучення України з порядку денно-
го засідання ради директорів МВФ. «Ми дуже 
близькі й це дуже важливо для нас, оскільки є 
важливим сигналом для ринків, для інвесторів, і 
це розблокує іншу фінансову підтримку», — ска-
зав чиновник, відмовившись назвати конкретні 
дати надходження грошей. 
 Тим часом інвестиційний банкір Сергій Фур-
са прокоментував вилучення України дуже прос-
то. «Чому нас нема в плані? Тому що в нас нема 
е-декларування. Е-декларування запуститься, як 
нам усі обіцяли, 1 вересня. От тоді МВФ зможе 
включити нас у план, їм два тижні потрібно, щоб  
провести це все. Тобто, якщо 1 вересня запускає-
мо — дзвонимо директору МВФ пані Крістін Ла-
гард, і числа 15-го вони можуть виносити наше 
питання також», — заявив Фурса.

■

Після двомісячного затишшя працівники обмінних пунктів знову почали активно й регулярно змінювати цифри на рекламних щитах.❙
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«Пишаюся своєю нацією»
 — У день мого народження 
разом iз дітьми піду до школи. 
Для моєї старшої доньки Со-
фійки це перше вересня буде 
останнім, адже вона у випус-
кному класі. Потім, на вихід-
них, святкуватимемо з друзя-
ми — деякі з них із діаспори 
приїхали до України відзна-
чати 25-ту річницю Незалеж-
ності. 
 ■ Що для вас означає це 
свято? Ви також виросли у 
діаспорі. 
 — Я є частиною того по-
коління, на чиїх очах Україна 
виборола Незалежність, якої 
століттями прагнула, про яку 
могли тільки мріяти багато по-
колінь наших предків. І хоча я 
виростала в діаспорі, була тіс-
но пов’язана з духом, культу-
рою та історією України. 
 Сьогодні Україна водно-
час молода і давня. З одного 
боку, ми повинні ставитися 
до Україні як до матері — яку 
ми любимо і перед якою має-
мо священний обов’язок. З ін-
шого боку — Україна також є 
нашим дитям, яке потребує ве-
ликого терпіння і захоплення, 
про яке потрібно піклуватися 
й усіляко сприяти його розвит-
кові.
 Я пишаюся своєю нацією, 
яка знову і знову піднімається 
і зростає, попри всі негаразди 
— і вимагає свободи і справед-
ливості, яка чинить небувалий 
спротив і йде на нечувані жерт-
ви.

«Декомунізацiя — це 
насамперед змiни в головах»
 ■ Чим ви займаєтеся за-
раз?
 — Я мама трьох дітей i дру-
жина, і це забирає більшість 
мого часу. Продовжую пра-
цювати з нашим фондом «Ук-
раїна 3000». Крім того, я є до-
центом та викладачем магіс-
терської програми Універси-
тету банківської справи. Мені 
це подобається, адже викла-
дання таких предметів, як, на-
приклад, «Соціальна відпові-
дальність бізнесу», потребує 
креативності та інноваційних 
підходів. Дуже важливо вчити 
наших молодих людей розумі-
ти свою роль у суспільстві, 
відповідальності перед своєю 
країною, університетом, дов-
кіллям, вчити боротися з ко-
рупцією, бути відповідальним 
громадянином. Хотіла б роз-
ширити перелік курсів, які 
викладаю.
 Також часто виступаю на 
міжнародних конференціях — 
мене запрошують наші міжна-
родні партнери, яких цікавить 
правда про те, що відбуваєть-
ся в Україні, стан економіки, 
війна на сході, стан розвитку 
громадянського суспільства 
тощо.
 ■ Над чим зараз працює 
Фонд?
 — Продовжуємо ті програ-
ми та напрями, які визначили 
для себе 10 років тому, — ди-

тяча медицина, освіта, куль-
тура. У нас працює велика все-
українська програма допомоги 
дитячим медичним закладам 
«Від лікарні до лікарні». За ці 
десять років Фонд разом iз пар-
тнерами передав до дитячих 
лікарень велику кількість су-
часного медичного обладнання 
на загальну суму більш ніж 50 
мільйонів доларів. Понад 120 
дитячих лікарів з усієї Украї-
ни пройшли стажування у про-
відних американських та євро-
пейських клініках, десяткам 
дитячих лікарень ми знайшли 
надійних партнерів за кордо-
ном для обміну досвідом, спів-
праці, комунікацій. 10 років 
тому ми розпочали дуже важ-
ливу для України програму 
— створення Всеукраїнського 
центру охорони здоров’я ма-
тері та дитини, Дитячої лікар-
ні майбутнього, про яку я хоті-
ла б поговорити окремо. 
 Ще одна медична програ-
ма, якою ми дуже пишаємо-
ся, — «Радість дитинства — 
вільні рухи», завдяки якій 
понад 1400 дітей iз діагнозом 
ДЦП пройшли реабілітацію 
в клініці Козявкіна, а 63 ре-
абілітаційні установи по всій 
території України отримали 
гранти. Ми б дуже хотіли про-
довжувати ці програми і роз-
ширити їх на інші категорії 
дітей з особливими потреба-
ми. Дуже важливо дати таким 
людям можливості кращого 
доступу — до шкіл, громадсь-
ких місць, а нашому суспільс-
тву взагалі потрібно бути від-
критішим у своєму мисленні. 
 Ми допомагаємо країні до-
лати наслідки війни на сході — 
співпрацюємо з волонтерами, 
які передають на фронт необ-
хідні речі та їжу, відправляємо 
дітей поранених або загиблих в 
АТО у табори відпочинку в різ-
ні країни Європи. До речі, щой-
но одна з таких груп, до якої 
увійшли діти загиблих, повер-
нулася з Франції — наші діти 
гідно показали себе у міжна-
родному скаутському таборі в 
містечку Гревелін, що на пів-
ночі Франції. Табір уже 70 
років поспіль організовує Асо-
ціація «Французька народна 
допомога», там одночасно пере-
бували 250 дітей 32 національ-
ностей. 
 Наш діагностичний центр 
NOVO у Львові, який ми ство-
рили два роки тому і про який 
я розкажу далі, безплатно на-
дає послуги пораненим в АТО, 
родинам загиблих солдатiв i 
майданівців, дітям iз малоза-
безпечених родин. 
 Ми також почали активно 
співпрацювати з організацією 
Елеос-Україна — Синодальний 
відділ соціального служіння та 
благодійності УПЦ Київського 
патріархату за програмами під-
тримки воїнів АТО та їхніх ро-
дин, бідних та нужденних.
 ■ Якими проектами у сфері 
культури ви зараз опікує-
тесь?
 — Одним iз головних на-

прямів роботи Фонду за всі ці 
роки був і залишається розви-
ток музеїв та збереження на-
ціональної культурної спад-
щини. Наша мета — системні 
проекти і якісні зміни для всіх 
музеїв країни. Нашим голо-
вним партнером є «Українсь-
кий центр розвитку музейної 
справи». Разом ми організо-
вуємо тренінги для українсь-
ких музейників за участі ук-
раїнських та зарубіжних екс-
пертів. Перекладаємо та видає-
мо українською мовою фахову 
літературу з музейної справи. 
Готуємо до друку декілька но-
вих видань. 
 Підтримуємо діяльність 
музейного профільного веб-
порталу, видання єдиного в 
країні фахового музейного 
друкованого журналу тощо.
 Коли була можливість, на-
магалися адресно підтриму-
вати найбільш активних му-
зейників. Запровадили сти-
пендії, які з 2005-го до 2012 
роки отримали понад 100 фах-
івців на загальну суму близь-
ко 70 тисяч доларів. Організо-
вували стажування українсь-
ких музейників для знайомс-
тва із провідним закордонним 
досвідом.
 Зараз в Україні триває ак-
тивна декомунізація. Але оче-
видно, що вона не має зводити-
ся винятково до боротьби із зов-
нішніми проявами — назвами 
вулиць, символікою, монумен-
тами. Це насамперед зміни в го-
ловах, переосмислення мину-
лого, усвідомлення нових цін-
ностей, здатність до критично-
го мислення. І роль музеїв у цій 
роботі — як інституцій пам’яті, 
місць діалогу з громадою — не-
оціненна. Ми завжди це розумі-
ли і намагалися через наші сис-
темні проекти наблизити якісні 
зміни в музеях країни та допо-
могти їм максимально розкри-
ти свій потенціал.
 Нещодавно разом iз парт-
нерами ми відкрили неприбут-
ковий дитячий центр «Світ-
лиця», де навчаємо дітей ук-
раїнської історії, традиційних 
ремесел, проводимо майстер-
класи.
 ■ Фонд «Україна 3000» зро-
бив великий внесок у дослід-
ження Голодомору...
 — Так, iз 2003 року ми при-
діляємо велику увагу темі до-

несення до широкого зага-
лу правди про Голодомор, ко-
муністичні репресії, руйну-
вання церков і духовності, 
примусової праці українців 
у Німеччині. Ще у 2003 році 
ми першими оголосили і про-
вели акцію «Запали свічку» 
— закликали поставити свіч-
ку у вікні на пам’ять про стра-
чених голодом; сьогодні це 
стало для багатьох українців 
невід’ємним ритуалом жало-
би за жертвами Голодомору. 
Ми зібрали близько 2000 свід-
чень свідків Голодомору, які у 
2010 році передали до Націо-
нального музею «Меморіал 
пам’яті жертв голодоморів в 
Україні».
 ■ Із ким із благодійників 
сьогодні найбільш активно 
співпрацює Фонд?
 — Ми реалізовуємо багато 
спільних програм і проектів iз 
членами Асоціації благодійни-
ків України, одним iз перших 
членів якої наш Фонд став у 
2011 році. Асоціація скеро-
вує свою діяльність на ство-
рення максимально сприят-
ливих умов для розвитку бла-
годійності в Україні. Сьогодні 
вона об’єднує 63 всеукраїнсь-
кі та регіональні благодійні 
фонди, громадські та волон-
терські організації, соціаль-
но-відповідальний бізнес, при-
ватних осіб. Одним iз найвідо-
мiших проектів Асоціації є 
національний конкурс «Бла-
годійна Україна», співоргані-
затором якого є наш Фонд.
 Отже, незважаючи на те, 
що діяльність Фонду сьогод-
ні не є такою активною, як за 
часів президентства мого чо-
ловіка, ми активно працюємо, 
шукаємо і відкриваємо для 
себе нові сфери і напрями.

«Гiрко вiд того, що такий 
потрiбний проект кинули 
пiд ноги недоброчесним 
полiтикам»
 ■ Ви сказали, що десять 
років тому розпочали створен-
ня Дитячої лікарні майбутньо-
го...
 — Так, у 2005 році, коли 
виникла ідея цього проекту, 
ми знали, що зібрати гроші 
для надсучасного всеукраїнсь-

кого медичного центру буде не-
легко. Навіть у Європі та Спо-
лучених Штатах, де системи 
охорони здоров’я є розвинуті-
шими, а бюрократія — менш 
обтяжливою, створення такої 
лікарні займає 8-12 років.
 Водночас ми розуміли, що 
Україна не може більше ліку-
вати важкохворих дітей тільки 
за кордоном. В Україні є тисячі 
дітей iз такими патологіями, як 
рак, лейкемія, генетичні пору-
шення, орфанні захворювання 
та інші, які не лікуються в Ук-
раїні. 
 Я побачила реальний стан 
української медичної системи, 
коли моїй власній дитині до-
велося лікуватися в «ОХМАТ-
ДИТі». У 2000 році я зустріла 
там матерів, які спостерігали, 
як їхні діти вмирають в огид-
них, застарілих, переповне-
них палатах, тому що техно-
логія і процедури, що тоді за-
стосовувалися у малих містах 
США і Європи, не були доступ-
ні для столиці України.
 Тож для мене це було пи-
тання не політики або піару, а 
співчуття і відповідальності. Я 
хотіла використовувати мож-
ливості, доступні для мене як 
дружини Президента, щоб при-
вернути увагу до цієї величез-
ної проблеми, а також стиму-
лювати уряд, бізнес і суспіль-
ство спробувати вирішити цю 
проб лему. Я виросла в Амери-
ці, де існує традиція корпора-
тивної філантропії та участі 
громад у вирішенні соціальних 
проблем, і я хотіла пробудити 
це почуття обов’язку тут, в Ук-
раїні. У тому числі, щоб відро-
дити українські традиції благо-
дійності, зруйновані у радянсь-
кий період.
 Крім того, я хотіла спробу-
вати зламати ганебну практи-
ку давати хабарі у валізах і пе-
реказувати кошти на офшорні 
рахунки, а натомість робити по-
жертви відкрито і прозоро. Так, 
як це робиться у всіх цивілізо-
ваних країнах. Якби ми дійсно 
хотіли вкрасти гроші, ми могли 
б зробити так легко і без всякого 
піару, не на очах у всієї країни.
 ■ Що ви зробили для того, 
щоб розпочати і втілити про-
ект? 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Петро НЕСТЕРЕНКО

Дружина Президента України (2005—2010), голова Наглядової 
ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина 
Ющенко показала приклад служіння Україні, духовним цінностям 
суспільства. Народжена і вихована у великій українській діаспорі, 
вона була однією з перших, хто повернувся в Україну, як тільки це 
стало можливим, і присвятила своє життя Батьківщині та допомозі 
в її розбудові. 
Першого вересня Катерина Ющенко святкує 55 років від дня на-
родження. Напередодні «УМ» поспілкувалася з Катериною Михай-
лівною. У відвертій розмові вона розповіла, як провела літо, про 
нюанси проекту «Дитяча лікарня майбутнього» і те, чим зараз зай-
мається її чоловік. Але перше запитання, звичайно, стосувалося 
святкування ювілею.

■

Катерина Ющенко з воїнами    АТО та волонтерами «Міжнародного Альянсу Братської допомоги» у селі Зайцеве 
Донецької області.

❙
❙

Катерина Ющенко: У проекті
суспільство майже не допомагало
цей надзвичайно складний об’єкт

благодійного фонду



7УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 1 ВЕРЕСНЯ 2016СУСПІЛЬСТВО
 — Спочатку ми уважно вив-
чали можливість оновлення 
лікарні «ОХМАТДИТ». Але 
багато українських та між-
народних експертів настійно 
вказували нам, що це буде ве-
личезна трата грошей, адже 
те місце є не найкращим, що 
будівництво нового об’єкта 
буде технічно досконалішим і 
водночас менш вартісним. Ми 
були сповнені рішучості при-
наймні спробувати встанови-
ти нові медичні та операційні 
стандарти і підняти охорону 
здоров’я матері і дитини на єв-
ропейський рівень — бути тим 
криголамом, який почне змі-
ни і дасть дорогу іншим. Хочу 
також зазначити, що в кожно-
му великому місті нашої краї-
ни, де я зустрічалася з лікаря-
ми й обговорювала це питання, 
жоден лікар, жоден фахівець, 
жодний бюрократ, бізнесмен 
або журналіст не висловився 
проти проекту. Це дало нам ве-

лику надію на те, що принай-
мні у цьому питанні ми єдині 
як нація — адже що може бути 
важливішим для людини, ніж 
здоров’я дітей. Мені гірко від 
того, що такий потрібний про-
ект кинули під ноги недобро-
чесним політикам.
 На початку ми звернулися 
до великого, середнього і мало-
го бізнесу, журналістів, показу-
вали в прямому ефірі наші фан-
дрейзингові і конкурсні проце-
дури, залучали кращих лікарів 
та адміністраторів з Європи 
і США як консультантів. Ми 
хотіли, щоб українці відчували 
велику громадянську відпові-
дальність і просили їх пожерт-
вувати бодай найменшу суму.
 Ми підписали угоду з Дер-
жавним управлінням справами 
(ДУС). Наш Фонд узяв на себе 
зобов’язання сплатити розроб-
ку архітектурного проекту над-
сучасного медичного центру, 
допомогти у закупівлі медич-
ного обладнання та підготов-
ці медичного персоналу. Уряд 
мав провести фактичне будів-
ництво, оснащення, а також фі-
нансувати діяльність лікарні.
 ■ Які проблеми виникли при 
реалізації  проекту? 
 — Ми зіткнулися зі знач-
ними проблемами від чинов-
ників та медичної бюрократії. 
Ми зіткнулися з будівельними 
нормативами кількадесятиріч-
ної давнини для забудовників.
 За час реалізації проекту ми 
майже не мали підтримки і не 
бачили кроків назустріч. Пра-
цювали фактично як девело-
перська фірма, один за одним 
отримуючи потрібні дозволи 
та ліцензії — спочатку для од-
нієї ділянки, потім для іншої, 
коли першу нам змінили. Де-
ржава сторонилася нас, бо про-
ект лікарні вимагав законодав-
чих змін та кардинальних рі-
шень виконавчої влади. За ці 
десять років в Україні зміни-
лося десять міністрів охоро-
ни здоров’я, кожен з яких так 
чи інакше не міг допомогти у 
створенні лікарні. Чиновни-
ки, від яких залежав дозвіл на 
ті чи інші роботи, перешкод-
жали нам, тому що ми йшли 
законним шляхом, а не тим, 
до якого вони звикли, — ко-
рупцією або «телефонним пра-
вом». Суспільство та ЗМІ роби-
ли дуже мало і спостерігали, 

що з того вийде, чи побудуємо 
ми цей надзвичайно складний 
інфраструктурний об’єкт си-
лами невеликого благодійного 
фонду. Політики і ЗМІ цькува-
ли нас; лише пізніше ми зро-
зуміли, що одному з олігархів, 
який пообіцяв 15 млн. доларів 
на будівництво лікарні, було 
дешевше заплатити 300-400 
тисяч ЗМІ, які почали нас сис-
темно і професійно знищувати. 
Ми пережили чотирнадцять пе-
ревірок від усіх можливих кон-
тролюючих органів, і більшість 
запитів, на жаль, надійшли від 
народних депутатів.
 У процесі розробки проек-
тної документації нам довело-
ся зіткнутися з державною доз-
вільною системою. Ми зiбрали 
299 дозволів і погоджень, перш 
ніж проектна документація 
пішла на експертизу. Це була 
наша принципова позиція: усі 
дозволи мають бути отримані 
законно, ми хотіли показати 

суспільству, що це можливо і 
як це робити. Але велику час-
тину з них ми здобували у бо-
ротьбі з бюрократичною тяга-
ниною, корупцією, відвертим 
саботажем. Один iз дозволів 
нам не хотіли давати з аргумен-
тацією «я не хочу».
 Потім нас поставили до відо-
ма, що ми не можемо проводити 
будівельні роботи на тій ділян-
ці, де ми планували. Це суттєво 
затримало проект. Після зміни 
ділянки розпочалося протисто-
яння з астрономічною обсерва-
торією НАН України, яка бом-
бардувала листами органи вла-
ди, намагаючись унеможливити 
будівництво — мов ляв, лікарня 
розташована заблизько до стра-
тегічно важливого об’єкта. У нас 
є копія одного з таких листів, де 
обсерваторія посилається на... 
наказ Ради народних комісарів 
від 1945 року. 
 У 2009—2010 роках проект 
пройшов комплексну державну 
експертизу, яка для нас тривала 
дев’ять місяців замість відведе-
них законом 45 днів. На лікарню 
не було виділено жодної копій-
ки бюджетних грошей, незва-
жаючи на те, що, згідно з угодою 
про створення Всеукраїнського 
центру охорони здоров’я матері 
та дитини, будівництво мала фі-
нансувати держава.
 Неочікуваною була відмо-
ва деяких благодійників, які 
під час телемарафону у грудні 
2006 року публічно пообіцяли 
виділити значні кошти, вико-
нувати свої зобов’язання. Піс-
ля того, як великі благодійни-
ки оголосили свої обіцянки, де-
які з них не поспішали робити 
внески. Наприклад, один по-
обіцяв 10 мільйонів доларів, 
а передав лише 141 тис. гри-
вень. Інший, як я вже гово-
рила, обіцяв 15 мільйонів до-
ларів, але не дав ні копійки.
 Хвиля чорного піару також 
була неочікуваною. Ми ніколи 
не уникали уваги ЗМІ та гро-
мадськості. У 2006 році ми під-
писали меморандум iз найбіль-
шими телеканалами, що вони 
будуть здійснювати громадсь-
кий контроль за реалізацією 
проекту. Про пророблену робо-
ту фонд «Дитяча лікарня май-
бутнього» звітував щотижня. 
Але це не дуже цікавило на-
ших начебто партнерів. Ми оп-
рилюднювали кожен свій крок, 

пояснювали кожне рішення. 
Всі звіти є на нашому сайті.
 Несподівано для нас проект із 
суто соціального був переведений 
на політичну площину. Проти ньо-
го почали активно виступати полі-
тики «лівого крила» — комуніс-
ти, соціалісти. Вони несли маяч-
ню, яку охоче підхоплювали ЗМІ. 
Ми документально спростовува-
ли кожну таку «заяву», але нас не 
чули — президентська кампанія 
вже почалася, і опоненти Ющен-
ка не могли допустити його успі-
ху. Що таке інформаційна війна, 
ми дізналися значно раніше, ніж 
більшість людей. 
 Проект лікарні впродовж 
багатьох років піддавався чис-
ленним нападам, ініціаторами 
яких були комуністи, Москаль 
(ще 5 років тому), журналіс-
ти, депутати, які подавали за-
пити в МВС і прокуратуру, ад-
міністрація і сім’я Янукови-
ча та інші. Повторюю, ми пе-
режили багато перевірок, але 

вони не виявили жодних не-
правильних дій або порушень. 
Уся інформація про доходи та 
витрати є на сайті Фонду. Що 
ж стосується Антикорупцій-
ного бюро, то воно має справу з 
неправильним використанням 
державних коштів. У нашо-
му проекті були задіяні тільки 
приватні кошти від благодій-
ників, і вони не мають до нас 
претензій. У проекті не було ні 
копійки державних коштів.
 У 2010 році, під час прав-
ління Януковича, після декіль-
кох місяців досліджень і пере-
вірок — у тому числі натяків, 
що вони хотіли б з’ясувати, де 
тут можна вкрасти гроші — 
Державне управління справа-
ми своїм листом заборонило 
будь-які будівельні роботи на 
земельній ділянці.
 Але ми продовжили робо-
ту. Проект лікарні неоднора-
зово ставав переможцем архі-
тектурних конкурсів і отри-
мував європейські нагороди. 
Ми вели переговори з західни-
ми постачальниками техноло-
гій щодо оптимальних цін на 
обладнання. Ми відвідали де-
сятки лікарень за кордоном, 
щоб обговорити питання спів-
праці, отримати ідеї та поради. 
Тривалий час ДУС і Міністерс-
тво охорони здоров’я спостері-
гали за нами і високо оцінюва-
ли наші зусилля. Вони запев-
няли нас, що будуть виконува-
ти свою частину договору.
 Що було найболючішим — 
що держава могла б побудува-
ти не одну, а багато таких ліка-
рень iз грошима, які були вит-
рачені даремно на інші, фінан-
совані урядом проекти, такі 
як вертолітний майданчик 
на Парковій алеї, або гроші, 
які пропали безвісти на ство-
ренні нового корпусу лікарні 
«ОХМАТДИТ». Для порівнян-
ня — реконструкція стадіону 
«Олімпійський» коштувала, 
як три бюджети будівництва 
нашої лікарні.
 ■ Якщо б ви сьогодні ініцію-
вали подібний проект, що зро-
били б інакше?
 — Я була б менш наївна і 
менш «західна» у своєму мис-
ленні. Я б не стала братися за 
такий великий проект, призна-
чений для створення систем-
них змін у медицині, а просто 
зробила б багато маленьких хо-

роших проектів. Я б зосереди-
лася на підтримці соціальних 
підприємств та сталих жит-
тєздатних проектів. Я б ство-
рила благодійний ендаумент, 
і це дозволило б мені завжди 
мати гроші на добрі справи. Я 
б точно не витратила на про-
ект стільки особистих коштів. 
Навіть при тому, що ця лікар-
ня не мала бути якоюсь захмар-
но технологічною та інновацій-
ною. Вона мала бути такою, які 
є в сотнях міст по всій Європі та 
США — ні більше, ні менше.
 Але якби я вже долучилася 
до проекту, я б максимально 
чітко формалізувала стосун-
ки з усіма учасниками проце-
су. Не розпочинали б актив-
ну фазу реалізації проекту, 
ще не маючи на рахунку всієї 
необхідної суми. Заручилися 
б повною прихильністю ДУС, 
Кабінету Міністрів і парла-
менту. Я б не слухала людей, 
які казали, що все чудово.
 Але є одна річ, яку я дуже 
добре знаю. Незалежно від того, 
робила б я щось або нічого не ро-
била — мене б усе одно крити-
кували. Тому що це українська 
політика. Якщо вони не можуть 
знайти негатив проти Ющен-
ка, то в хід ідуть його дружина, 
сім’я, його любов до українсь-
кої історії і традицій, що вка-
зує на дріб’язковість і убогість 
деяких українських політиків. 
Чому вони це роблять? Одні — 
щоб отримати політичні бали, 
інші — щоб відвернути увагу 
від відсутності в них власно-
го успіху або від власних скан-
далів. Часто це відбувається 
тому, що вони отримують гро-
ші від «вищестоящих», щоб ро-
бити брудну роботу.
 ■ Чи відчуваєте ви власну 
провину через те, що сталося з 
проектом?
 — Я мрію, щоб лікарня була 
побудована. Я впевнена, що 
станеться це раніше або пізні-
ше, бо від того, що наш проект 
«поховали», потреба у такій лі-
карні нікуди не зникла. Я за-
даю собі запитання вже багато 
років — кому вигідно збагачу-
вати дитячі закордонні кліні-
ки замість того, щоб побуду-
вати свою? Ми живемо у ХХІ 
столітті і нарешті повинні зро-
бити медичну систему України 
сучасною.
 Усе, що ми мали зробити, 
ми зробили, залучивши ве-
ликі кошти в реформування 
сектору охорони здоров’я Ук-
раїни. На жаль, держава свої 
зобов’язання не виконала.
 Усі залучені та примножені 
кошти сьогодні повертають-
ся дітям України. Ми зібрали 
на проект 100 мільйонів гри-
вень (саме така сума реально 
надійшла на наші рахунки), а 
витратили на його реалізацію 
170 мільйонів. За допомогою 
цих коштів ми пожертвували 
медичне обладнання для Націо-
нального інституту раку та Інс-
титуту педіатрії, акушерства та 
гінекології. Ми створили «міні-
лікарню майбутнього» у Львові 
— недержавний неприбутко-
вий медичний центр NOVO, 
про який я вже згадувала, він 
діє на базі Львівської міської 
дитячої лікарні. Тут працюють 
кращі апарати МРТ і КТ в Ук-
раїні. Центр надає недороге або 
безплатне лікування хворим ді-
тям і пораненим солдатам. Ми 
взяли на себе зобов’язання дер-
жави, розпочавши роботи на зе-
мельній ділянці за благодійний 
кошт. Ми порушили багато пи-
тань, рішення яких допомог-
ло розвивати сферу медицини. 
І сьогодні ми продовжуємо цю 
роботу, впроваджуючи у цент-
рі NOVO нові для України пар-

тнерські засади та інноваційні 
управлінські рішення.
 У медичну систему України 
50 мільйонів доларів — це дуже 
багато. Не думаю, що багато ін-
ших людей або фондів можуть 
похвалитися такими досягнен-
нями, а наш Фонд зробив це, 
тож я не відчуваю провини.

«Усе, що говорив Вiктор 
багато рокiв тому, є не менш 
актуальним сьогоднi»
 ■ Чи цікавим було ваше 
нинішнє  літо?
 — Так. Уже другий рік пос-
піль ми з дітьми проводимо час-
тину літа в Оселі «Бобрівка» у 
штаті Коннектикут, на північ-
ному сході Сполучених Штатів. 
До цього табору щорічно приїз-
дять 60 дітей різного віку, де 
вони інтенсивно вивчають му-
зику та співи, зокрема гру на 
бандурі, під керівництвом зна-
них та професійних музичних 
викладачів зі США та Канади, 
разом iз геніальним віртуозом 
Юліаном Китастим. Деякі сту-
денти — це діти моїх друзів iз 
діаспори, з ким я відвідувала 
подібні табори у дитинстві. Діти 
у цьому таборі живуть у досить 
спартанських умовах, практи-
кують гру на бандурі принаймні 
три години зранку, а після обіду 
дві години займаються співом. 
Наприкінці програми студенти 
дають концерт, який цього року 
включав твори «Не спи моя рід-
на земля», «Лебеді материнс-
тва», «Їдуть козаки» та «Іван-
ку» — це було неймовірне, вра-
жаюче і зворушливе дійство. 
 Поки займаються музикою, 
ми, батьки (в основному, зви-
чайно, мами), готуємо їжу — 
сніданок, обід та вечерю на 80 
людей, а потім миємо посуд! 
Після повернення до України 
Тарас поїхав у козацький та-
бір, Христина займалася мате-
матикою та мистецтвом, а Со-
фійка працювала волонтером. 
А мама повернулася до роботи.
 ■ Чим займається зараз ваш 
чоловік? 
 — Після закінчення свого 
президентства Віктор створив 
Інститут Президента Віктора 
Ющенка, який займається пи-
таннями національного відрод-
ження, просування демократії 
та верховенства права в Ук-
раїні, питаннями євроінтегра-
ції. 
 Віктор також активно зай-
мається створенням Музею 
«Хата Тараса Шевченка» за 
оригінальними кресленнями 
самого поета — хати-мрії, в 
якій він хотів жити і яку так і 
не побудував. Це буде і бібліо-
тека, й інтерактивний музей, і 
місце для майстер-класів із на-
родних ремесел, музичних фес-
тивалів, конкурсів. Біля неї 
буде церква Всіх Українських 
Святих — пантеон українських 
героїв. Також Віктор впоряд-
ковує свою унікальну колек-
цію українських старожитнос-
тей — рушників, предметів по-
буту, одягу тощо. 
 Він часто виступає на між-
народних конференціях, бере 
участь у деяких міжнарод-
них форматах, які дають мож-
ливість світу знати правду про 
політичний та економічний 
розвиток України, війну в Ук-
раїні, про природу цього конф-
лікту, які дозволяють світу ба-
чити цю війну як геополітичну 
трагедію людства. Він робить 
це дуже активно, адже має ве-
лику пошану в міжнародній 
спільноті. Все те, про що він 
говорив 5, 10 років тому, є не 
менш актуальним сьогодні, 
ніж тоді, коли лише порушу-
валася тема європейського ви-
бору України. ■

«Лікарні майбутнього»
і спостерігало, чи побудуємо ми
силами невеликого



Віталій ПЕТРУСЬ
с. Загальці, Бородянський район, 

Київська область

 Прочитавши в «Україні мо-
лодій» за 11 травня ц.р. стат-
тю Л. Іваннікової «Замість на-
уки — що?», був і здивований, 
і вражений. На початку стат-
ті важко не погодитися з авто-
ром — так, і піднесення було, 
і віра, і «кравчучки» тощо, 
але далі автор говорить незро-
зумілі для мене речі. Не потріб-
но вивчати Трипільську куль-
туру, інші древні цивілізації, 
народознавство, релігії.

 А московити у нас вивчають, 
переймають, привласнюють 
легенди, народні обряди, а ми 
— ні! Ми що ж не здатні, дур-
ніші? Не тих учених ми читає-
мо. Ю. Шилова із знущанням 
названо «народним академі-
ком». А ви все-таки спробуйте, 
почитайте інші книги! В. Шая-
на, С. Плачинду, С. Наливай-
ка, Г. Лозко тощо. Кожний із 
цих учених авторів досліджує, 
вивчає історію, звичаї, і нам не 
обов’язково користуватися ро-
зумом московських шукачів. 
Наші вчені-історики знаходять 
підтвердження нашої прав-
ди в європейських джерелах. 

Висміюючи вітчизняних «мі-
фотворців», автор статті знева-
жає історичне надбання Захо-
ду. Читаючи українське, наші 
автори досліджують і поясню-
ють міфи, а не створюють їх.
 Люди, які не знають своєї 
минувшини і не хочуть знати, 
— хворі люди. Якщо людина не 
знає, хто вона і що вона, її лі-
кують, намагаються поверну-
ти їй пам’ять. У народу, який 
не знає своєї історії або знає в 
перекрученому вигляді, немає 
майбутнього. Цим тезам мене 
навчила українська книга.
 Сміятися і зневажати нашу 
історію, древні легенди — це, 
на мій погляд, нерозумно. Ав-
торка звинувачує історичну 
науку у відхиленні від релігій-
них міфів і легенд. У нас дав-
ня дохристиянська історія, 
в якій є і магія, і хіромантія, 
і гороскопи, і ми цим багатс-
твом пишаємося, горді з того. 
Це я з приводу «Велесової кни-

ги». Зустрічав і я таких людей, 
які, не бачивши, не читавши, 
— критикують.
 Знову перечитуючи Іван-
нікову, не можу погодитись, 
що ми «швидко втрачаємо 
покоління носіїв традицій». 
На мою думку, названі мною 
вчені-історики якраз і вивча-
ють цю традицію. До речі, є 
книжка Станіслава Губерна-
чука «Трипілля і українська 
мова». Автор досліджує і дово-
дить незаперечний зв’язок три-
пільської цивілізації і нашої 
рідної мови. То що ж, ми цього 
не повинні вивчати? Хочу по-
радити й авторці прочитати цю 
книжку.
 Україна має древню історію, 
і вивчати її по карамзіних і тво-
рогових зовсім не обов’язково. 
Руський* фольклор виник за-
довго до «русского», який став 
раптом таким у 1721 р. з ви-
краденням нашої назви. На 
цю тему авторці варто 

почитати українських істори-
ків.
 Ми знаємо, чого варта пере-
кручена історія України-Руси 
по Петру І та Катерині ІІ.
 Нам рідніше сприймати 
«чорний потік» «підпільних 
друкарень» і «псевдонауко-
вих часописів», українською 
мовою «перелицьованих». 
Що ж може бути шкідливого 
у вивченні іменословів, сон-
ників, словників символів чи 
дохристиянських календарів 
чи міфів? А газети «Літератур-
на Україна», «Вечірній Київ». 
«Українське слово» друкують-
ся не підпільно!
           

* Ще Володимир Даль (до речі, наш зем-
ляк, упорядник словника російської мови) 
писав, що слово «русский» потрібно пи-
сати з одним «с» і м’яким знаком, тоб-
то «руський» — від слова «Русь», а не 
«Россия». (Ред.)

КОПАЙТЕ ТУТ!

Читайте книжки,
щоб не плутати «Русь» із «Россією»

■

НАШОГО ЦВІТУ...

Світове українство 
проти агресора
Об’єднання спiввiтчизникiв цілого світу 
— запорука змiцнення нашої держави
Степан ТРОХИМЧУК, 
голова Львівського обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів
Львів

 Ми, українці, — одна з найбільших націй Європи, ба-
зовий етнос у формуванні індо-європейської спільноти, 
переживаємо одну з найважчих сторінок нашої історії. 
Відбувається жорстока битва за наше існування, за наше 
майбутнє. Ми переможемо тільки тоді, коли усвідомимо 
себе єдиною згуртованою нацією.
 Українська нація сформувалася на українському чор-
ноземі. Родючий ґрунт, повноводі ріки, багаті флора і фау-
на, комфортний клімат сприяли формуванню в умовах ма-
теріального достатку миролюбного народу, якому не було 
потреби підкорювати і грабувати сусідів, формувати прав-
лячу верхівку, знать, войовничу армію, сили пригноблен-
ня власних громадян.
 Та, на наше горе, Господь послав нам зажерливих сусідів, 
які хмарами посунули на наші землі, підкорюючи нас, гноб-
лячи, визискуючи. Віками українці вимушені були жити під 
окупацією хижих сусідів, насильно входячи у склад їхніх де-
ржав. Геноцид українців, їх визиск і національне принижен-
ня гнали їх в інші світи для пошуку свободи і землі, подібної 
до їхньої. Так українці заселили великі простори Азії, Північ-
ної та Південної Америки; так за останні 125 років виникла 
світова українська діаспора, Світове Українство.  В наш час 
поза межами України проживає 20-25 мільйонів українців у 
50 державах світу, у яких вони мають свої національно-куль-
турні організації. Найважче визначити кількість українців 
у Росії, бо в умовах путінського терору наші земляки «мов-
чать, бо благоденствують». За розсекреченими оцінками ко-
лишнього міністерства внутрішніх справ СРСР, у 1990 році 
на терирорії Російської Федерації проживало 20-22 мільйони 
українців та росіян українського походження. Можна конс-
татувати, що за межами країни проживає така кількість на-
ших земляків, яка перевищує половину українців нашої де-
ржави. Це величезна політична, економічна, соціальна та 
культурна потуга, це зв’язок з усім цивілізованим світом.
 Помаранчева та Революція гідності пробудили приспа-
ну пасіонарність українців у всьому світі, пробудили до ак-
тивного громадського та політичного життя. Справжнім 
феноменом стали українські волонтери та світова українсь-
ка народна дипломатія.
 Ми, львівські ветерани, пропонуємо керівництву держа-
ви, всім громадським організаціям об’єднати українців сві-
ту в єдину політичну, соціальну та культурну силу, єдину 
структуру під назвою Світове Українство або УКРАЇНІЯ. 
Прикладів є багато. Це і польська Полонія, і Світове єв-
рейство, це і світові організації ірландців, вірменів, китай-
ців тощо. Ми повинні мати в уряді України віце-прем’єра з 
питань української єдності. Об’єднані, згуртовані українці 
всього світу під єдиним умілим керівництвом здатні утри-
мати свою єдину соборну українську Державу, перемогти у 
двобої з нахабним агресором.  ■

■

Іван ШІМАНЧУК
Рівне

 Події в державі змушують 
відповідальних керівників при-
ймати конституційні рішення 
відповідно до цих подій. Так 
чинять президенти Франції і 
Туреччини, запроваджуючи у 
своїх країнах надзвичайний 
стан відповідно до обставин. 
На жаль, цього не сталося в Ук-
раїні.
 Крим віддали на поталу оку-
пантам без жодного спротиву, а 
також окремі райони Донецької 
та Луганської областей, не за-
провадивши воєнний стан, згід-
но з вимогами Конституції. Так 
могли вчинити тільки малороси 
(віковічна наша хвороба), а не 
українці. Керівники ОУН-УПА 
цього не зробили б, не дали б аг-
ресору жодного шансу для вип-
равдання перед світом.
 Верховна Рада до цього часу 
не ухвалила закон про окупо-

вані території. Фактично вже 
більше двох років Росія воює з 
Україною, про це вже говорить 
наш Президент та інші керівни-
ки держави, а юридично ніякої 
війни ніби й нема — є АТО, тоб-
то за законами мирного часу ги-
нуть наші вояки і мирні люди. 
У зв’язку з цим донецькі суди 
ухвалюють рішення, згідно з 
якими Україна зі свого бюдже-
ту повинна відбудовувати зруй-
новані агресором будівлі. А ще 
у тюрми саджають героїв-доб-
ровольців, які зупинили наступ 
окупантів, тому що в мирний 
час (воєнного ж стану немає) за-
тримували сепаратистів, рекві-
зовували транспорт.
 Держава Україна, завдяки 
своїм «мудрим» керівникам, 
усі збитки, заподіяні агресо-
ром, узяла на себе, тоді як це по-
винні відшкодовувати окупан-
ти. Наші керівники самі себе 
перехитрили, погодившись на 
якісь безплідні Мінські угоди, 

відмовившись від гарантій Бу-
дапештського меморандуму. 
Ця війна, яка приносить щод-
ня горе в українські сім’ї, — 
на користь олігархів, які мер-
твою хваткою вчепились у тіло 
Української держави і мають 
з цього великі прибутки. На 
крові українських героїв зароб-
ляють великі статки, торгівля в 
«сірих зонах» та корупція про-
цвітають і кінця війні не вид-
но, оскільки при владі вже 25 
років бариги-торгаші, яким не 
дорога Україна, її народ. Вони 
готові пожертвувати нею, лиш 
би зберегти свої багатства.
 Українські державники по-
винні згуртуватися і виступити 
з вимогами до керівників краї-
ни дотримуватись положень 
Конституції і міжнародних до-
говорів. Тільки добре озброє-
на Українська армія і гаранти 
Будапештського меморандуму 
можуть принести мир на землю 
України. ■

НЕПАТРІОТИЧНО

Коли дії не відповідають подіям
Бариги-торгаші чи українські державники стануть на захист Вітчизни?

■

ПОЛІТПАРНАС

Нашому Прем’єру
Олександр ТУРЧИНСЬКИЙ
Ямпіль, Вінницька область

Пане Гройсман, ви, як завше,
Різних сповнені ідей,
Та забули, що держави
Всі складаються з людей.
Про тарифи, про захмарні,
Скрізь тепер розмова йде,
Тобто знову, як і завше,
Ви забули про людей.
Недаремно в Україні 
Зловтішатись почали:
«Друже, май таку зарплату,
Щоб субсидію дали!»
І Ляшко, і Тимошенко
Нам, повірте, не указ,
Та якщо це «популісти» — 
«Популістів» тьма у нас!
На землі ласкавій нашій
«Популізм» не має меж,
І куди не кинеш камінь —
В «популіста» попадеш.
Я ні краплі вам не вірю,
Вся бравада ваша — блеф,
І блакитна ваша мрія —
Догодити МВФ!

■

Якщо ви ще не відпочивали цього року і вам захотілося екзотики, тоді 
відкрийте для себе красу дикої природи Кінбурзької коси. Це єдине міс-
це в Європі, де ще ростуть дикі орхідеї. Тут ви можете зустріти рідкісних 
птахів, таких як рожеві пелікани, лебеді-шипуни, орлани білоголові. Уні-
кальність цього місця ще й у тому, що з одного боку косу омивають со-
лоні води Чорного моря, а з другого — прісні Дніпровського лиману. Тут 
можна не лише купатися й засмагати, а й скористатися лікувальними гря-
зями сольових озер.

8 УКРАЇНА МОЛОДА
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Смутне 
лідерство
Україна — друга у світі за рівнем 
смертності 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Україна є другою у світі за рівнем смерт-
ності на 1000 осіб населення станом на минулий 
рік, повідомляє «Голос Америки» з посиланням 
на результати досліджень  Центрального розві-
дувального управління США (ЦРУ) The World 
Factbook. Україна має показник у 14,46 смертей 
на 1000 осіб, що є другим найгіршим показником 
у світі після Лесото, держави в Південній Афри-
ці, (14,88). Третьою у переліку, укладеному ЦРУ, 
є Болгарія із показником у 14,44 смертей на кож-
ну тисячу населення. Росія є 11-ю у переліку із 
13,69 смертями на 1000 населення. Перелік із 225 
країн завершує Катар, у якому ЦРУ нарахували 
1,53 смерті на 1000 осіб.
 Певна частина смертей в Україні, які склада-
ють невтішну статистику, належать до категорії 
«смертності, якої можна уникнути», а отже, може 
бути скорочена завдяки змінам у державній полі-
тиці в певних сферах, вважає Олена Нізалова, фа-
хівець Центру дослідження медичних послуг в уні-
верситеті Кент, яка проаналізувала причини висо-
кої смертності в Україні у статті, оприлюдненій ви-
данням Vox Ukraine.
 Дослідниця відзначає, що смертність у названій 
категорії можна скоротити, серед іншого, за раху-
нок перегляду державної політики у царині тютю-
нопаління та контролю дорожнього руху — сфер на 
які припадає значна частина смертей, яких можна 
було би уникнути. ■

■

Парламент Естонії не зміг обрати президента 
 Парламент Естонії у першому турі в понеділок і в другому та 
третьому турах у вівторок не зміг обрати президента країни. За 
підсумками третього туру голосування, жоден iз претендентів не 
зміг набрати дві третини (68 з 101) голосів депутатів. За прези-
дентське крісло змагалися кандидат від керівної партії Сіім Кал-
лас, який наразі має суттєву перевагу, та представниця центрист-
ської опозиції Майліс Репс. Тепер для обрання голови держави 
протягом місяця буде скликана колегія виборців. До неї увійдуть 
335 осіб, у тому числі депутати парламенту і представники місце-
вих рад. На засіданні колегії 24 вересня о 12:00 в концертній залі 
«Естонія» постануть два кандидати, які брали участь у третьому 
турі виборів, а також нові претенденти, яких висунуть члени ко-
легії. Ці вибори президента є плановими: повноваження чинного 
голови держави Тоомаса Хендріка Ільвеса закінчуються у жовт-
ні.

Зміняться правила працевлаштування у 
Польщі
 Із наступного року змінюються правила працевлаштування 
українців у Польщі. Замість заяв працедавців про намір доручити 
виконання роботи іноземцю будуть діяти дозволи, що їх видавати-
муть районні бюро праці. Голова Польсько-української господар-
чої палати Яцек Пєхота пояснює, що нинішні проблеми пов’язані з 
тим, що, бажаючи спростити процедуру працевлаштування сусідів 
iз-за східного кордону, Польща вдалася до надмірних спрощень. 
Він каже, що заяви не реєструють на центральному рівні, а це уск-
ладнює їхню перевірку. Яцек Пєхота наголошує, що є працедавці, 
котрі подають значно більше заяв, аніж у змозі найняти робітни-
ків. Відтак частина документів потрапляє на чорний ринок. Яцек 
Пєхота вважає, що ця проблема вже незабаром зникне. Дозволи 
видаватимуть автоматично, але завдяки реєстрації, їхню вірогід-
ність буде простіше перевірити.

Убито одного з лідерів «ІД»
 Сполучені Штати підтвердили, що один із провідних коман-
дувачів угруповання «Ісламська держава» Абу Мухаммад аль-
Аднані загинув у Сирії в результаті авіаудару коаліції. Раніше про 
його смерть повідомило пов’язане з «ІД» видання, але подро биць 
не надало. Пентагон заявив, що аль-Аднані був головним страте-
гом зовнішніх операцій бойовиків. Два роки тому аль-Аднані за-
кликав прихильників ісламістів атакували людей на Заході.

У Греції планують закрити половину 
телеканалів 
 Грецький уряд виставляє на аукціон чотири ліценції на мов-
лення для загальнонаціональних телеканалів. Наразі в країні пра-
цюють вісім телемовників, отже, половині з них, якій не дістануть-
ся ліцензії, доведеться закритися впродовж 90 днів. Уряд переко-
нує, що такий крок має навести лад у медіа-просторi, що потерпає 
від боргів та втрати довіри через політичне лобіювання. Натомість 
мовники протестують проти закриття і кажуть, що у такий спосіб 
влада намагається закрити рота журналістам. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Після п’яти років буді-
вельних робіт в Алжи-
рі наближається до за-
вершення зведення най-
вищої мечеті світу, пові-
домляє сайт телеканала 
«Аль-Джазіра». Реаліза-
ція проекту, який розро-
били німецькi архітекто-
ри, обійшлася алжирсько-
му бюджету в півтора мі-
льярда доларів. Мечеть у 
модерному стилі має мі-
нарет висотою 265 метрів. 
До цього світовим рекорд-
сменом за висотою міна-
рету в 210 метрів була ме-
четь «Хасан ІІ» у Марок-
ко. Офіційна назва нової 
мусульманської святині-
гіганта — Велика мечеть 
Алжиру. 
 Відкриття Великої ме-
четі Алжиру планували на 
цей місяць, але будівель-
ники не встигли. Тепер 
кількість робітників на 
будівництві збільшено до 
1600 і будівлю мають зда-
ти в експлуатацію у груд-
ні. До робіт залучено ки-
тайську будівельну ком-
панію. 
 Мусульманська святи-
ня розрахована на щоден-
ний прийом більше 35 ти-

сяч віруючих, але агенція 
«Франс Пресс» повідом-
ляє, що її максимальна 
місткість — до 120 тисяч 
віруючих. Корисна пло-
ща споруди — 374 тисячі 
квадратних метрів. Але 
це не лише головна зала 
для молитв, площа якої 
становить «лише» 20 тис. 
квадратних метрів, а та-
кож велетенська бібліо-
тека та книгосховище на 
один мільйон книг, шко-
ла вивчення Корану та 
музей ісламської історії і 
мистецтв. 
 Мечеть має стати маг-
нітом не лише для мусуль-
ман, а й для туристів. Вона 
розташована на мальов-
ничому узбережжі Ал-

жирської затоки. Ініціа-
тор зведення мечеті — 79-
річний президент Алжи-
ру Абдельазіз Бутефліка. 
За його задумом, святиня 
має стати буфером від войо-
вничого ісламу та коро-
ною його правління краї-
ною. Недарма вона вже 
отримала другу назву «ме-
четь Бутефліки». Елект-
рикою споруду забезпе-
чать сонячнi панелi, а до-
щова вода збиратиметься 
у спеціальні резервуари 
для подальшої очистки та 
побутового використан-
ня. Алжир є зоною частих 
землетрусів, тому німець-
кі інженери подбали про 
сейсмостійкість спору-
ди. У фундамент споруди 

вмонтовано спеціальний 
механізм, завдяки яко-
му землетрус магнітудою 
дев’ять балів буде відчу-
ватися спорудою як пош-
товхи силою 3,5 бала. 
 Мечеть зведено у ко-
лишньому робітничо-
му районі столиці краї-
ни, який колись вважав-
ся бастіоном місцевих іс-
ламських екстремістів. 
Адже країна у 90-х роках 
спли вала кров’ю від гро-
мадянської війни між уря-
довими військами та ісла-
містами. Конфлікт забрав 
життя близько 200 тисяч 
алжирців. Збройні гру-
пи ісламських бойовиків 
і надалі діють у віддале-
них районах країни та ча-
сом організовують спон-
соровані «Аль-Каїдою» 
терористичні замахи у ве-
ликих містах. Нова ме-
четь має стати емблемою 
поміркованого ісламу в 
Алжирі та притягнути до 
себе віруючих, що на цей 
час збираються у моли-
товних будинках, які кон-
тролюють ісламськi екс-
тремісти. В Алжирі нара-
ховується близько 30 тис. 
мечетей, значну частину з 
яких також контролюють 
екстремісти. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Голови парламентів 
Польщі та 12 країн Цент-
ральної та Східної Європи 
з-поза Європейського Со-
юзу зустрілися у вівторок 
у Варшаві у приміщен-
ні Сейму на конференції 
«Солідарність і суверен-
ність», повідомляє сайт 
Польського радіо. Вони 
дискутували про те, що 
саме слід змінити в ЄС, 
аби країни, які не входять 
до цього об’єднання, мог-
ли з ним ефективно спів-
працювати. Результатом 
зустрічі стало створення 
робочої групи, яка скла-
датиметься з експертів і 
керівників служб спікерів 
парламентів, що працюва-
тимуть над підготовкою 
проекту нових рішень для 
Євроспільноти.
 Віце-спікер польсь-
кого Сейму Ришард Тер-
лецький наголосив, що 
Європа — це не лише Єв-
ропейський Союз, а пи-
тання безпеки Європи за-
лежать від усіх країн ре-
гіону. Він звернув увагу, 
що після нещодавнього ві-
зиту Президента України 
до Варшави тепер Польщу 
відвідав Голова Верховної 
Ради, а разом iз ним — го-
лова турецького парламен-

ту на чолі великої делега-
ції та віце-спікер парла-
менту Білорусі. На думку 
Ришарда Терлецького, за-
вдяки цьому такі зустрічі 
набувають важливості та 
викликають інтерес у Єв-
ропі. Саме тому польсь-
ка сторона хотіла би, щоб 
вони відбувалися регуляр-
но і досить часто.

 В ініційованій Поль-
щею зустрічі беруть 
участь спікери та віце-спі-
кери парламентів Азер-
байджану, Вірменії, Біло-
русі, Боснії та Герцегови-
ни, Чорногорії, Грузії, Ма-
кедонії, Сербії, Туреччини 
та України.
 Спікер Сейму Марек 
Кухцінський провів дис-

кусію на тему «Віднов-
лення Європейського Со-
юзу і регіональна співпра-
ця у Центральній та Схід-
ній Європі». Всі заходи 
зустрічі, окрім відкриття, 
проходили за зачиненими 
дверима.
 До речi, напередодні у 
Сеймі вже відбулися роз-
мови радників парламент-
ських спікерів 12 країн. 
Після цього спікери Сей-
му і Сенату запросили гос-
тей на урочисте частуван-
ня у Королівських Лазєн-
ках у Варшаві. ■

РЕКОРДИ

Мусульманський розмах
В Алжирі завершується будівництво найвищої у світі мечеті

■

На будівництві мечеті.❙

А ТИМ ЧАСОМ

 Росія відмовилася від 
переговорів у «Нормандсь-
кому форматі», який пере-
дбачає участь лідерів Ук-
раїни, Росії, Німеччини та 
Франції, щодо врегулюван-
ня конфлікту на Донбасі 
в рамках саміту «Великої 
двадцятки» (G20) 4-5 вере-
сня у Китаї. Замість трис-
торонніх переговорів по Ук-
раїні за участі лідерів Росії, 
Німеччини та Франції на са-
міті G20 заплановані дві 
двосторонні зустрічі, пові-
домив помічник російсько-
го президента Юрій Ушаков. 
«Тобто буде проведена ок-
рема зустріч з Олландом 4 
вересня і окрема зустріч iз 
канцлером Німеччини Мер-
кель. Головна тема на обох 
зустрічах — Україна», — 
додав помічник президен-
та РФ. Раніше ЗМІ пошири-
ли інформацію про те, що 
на саміті «Великої двадцят-
ки» у Китаї можуть відбу-
тися переговори про ситу-
ацію на Донбасі у форматі 
Росія—Німечина—Франція 
без залучення представни-
ків України. 

■САМІТИ

Законодавча влада — 
про «виконавчі» питання
У Варшаві зустрілися голови європейських 
парламентів з-поза меж ЄС

■

Сейм Польщi.❙
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«Усі здорові люди люблять життя». Генріх Гейне
німецький поет, публіцист

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 «Те, на що перетво-
рюють прекрасні ягоди 
та фрукти любителі «зи-
мових вітамінів», можна 
назвати отрутою сповіль-
неної дії, — каже столич-
ний лікар-дієтолог Окса-
на Скиталінська. — Бо що 
таке, по суті, варення? Це 
концентрат глюкози та 
фруктози. Потрапляю-
чи в організм, ці речови-
ни провокують його «за-
цукровування». Найсум-
нішим наслідком «зацук-
ровування» є так звана 
реакція глікації між біл-
ками та цукром (або ре-
акція Майяра) та її КПГ 
(кінцеві продукти гліка-
ції) або AGE (Advancedgl
ycationendproducts)».
 Звісно, від ложки ва-

рення ще ніхто не вмер, 
але регулярне, щоденне 
потрапляння в наш ор-
ганізм солодощів (зокре-
ма, й солодких напоїв), 
виробів із білого борошна 
(випічка, білий хліб, пе-
чиво) є однією (і дуже сут-
тєвою!) причиною цукро-
вого діабету другого типу, 
катаракти, втрати зору, 
судинних захворювань, 
атеросклерозу, синдрому 
подразненого кишечни-
ка, хвороби Альцгейме-
ра, запалень, інсульту, ін-
фаркту, раку та інших не-
дуг. «Хто б міг подумати 
— таке солодке зло... Але 
воно, окрім усього, ще й 
прискорює старіння шкі-
ри, — застерігає лікар. 
— Тому, якщо не бажає-
те мати зморшкувате об-
личчя —обмежте цукор і 

солодощі!».
 Вміст AGE у крові є 
маркером старіння, каже 
фахівець. На 15-20% рі-
вень AGE залежить від 
спадковості, а решта — 
від способу життя, зокре-
ма, харчування.
 Найздоровішим спо-
собом заготовки ягід та 
фруктів є заморожуван-
ня, переконана пані Ски-
талінська. На другому 
місці (за корисністю) іде 
сушіння. Однак соняч-
не світло (ультрафіолет), 
контакт із повітрям (ки-
сень) значно знижують 
збереження цінних речо-
вин (насамперед, вітамі-
ну С та кольорових піг-
ментів, які під дією світ-
ла і повітря руйнуються). 
Тому сушити фрукти, яго-
ди й овочі треба правиль-

но: у затіненому та провіт-
рюваному місці.
 Водночас помідори, 
морква і всі червоно-жов-
то-оранжеві овочі, які ба-
гаті на каротиноїди, люб-
лять термічну обробку, 
пояснює дієтолог. Тому 
домашні кетчупи, ікра з 
баклажанів iз додаванням 
моркви та помідорів дуже 
бажані в раціоні. 
 «Єдине побажання — 
уникайте смаження і ви-
користання олії, — уточ-
нює фахівець. — По-

перше, нагрівання олії 
шкідливе, бо змінює фор-
мулу жиру, по-друге — 
це вкрай калорійно. Тому 
баклажани попередньо 
проваріть (вони рекорд-
смени iз «всмоктування» 
олії)».
 Здоровим видом кон-
сервації є квашення. Мо-
лочні бактерії у кваше-
них продуктах живлять 
корисні кишечні бактерії 
й сприяють доброму трав-
ленню, зміцнюють імуні-
тет i захищають від діа-

бету другого типу, ожи-
ріння, запалень, хвороби 
Альцгеймера, Паркінсо-
на, раку і навіть аутизму.
 Нездорові консерва-
ції — ті, в яких викорис-
товують багато оцту, солі 
та цукру. «Оцет, як і будь-
яка кислота, має подраз-
нюючі властивості, тому 
може спровокувати запа-
лення шлунка, кишечни-
ку, підшлункової залози 
та інші неприємні наслід-
ки для організму. Для ді-
тей та людей старшого 
віку така їжа не рекомен-
дується», — застерігає лі-
кар.
 І радить заморожувати 
літні делікатеси на зиму. 
«Наповнюйте пакетики 
ягідками, половинками 
абрикосів, малиною, ожи-
ною, свіжим шпинатом та 
іншими кольоровими літ-
німи радощами і відправ-
ляйте в морозильну каме-
ру (не забуваючи щодня 
їсти їх свіжими). Відтак 
узимку матимете змогу 
доповнювати ними роз-
мочені вівсяні пластівці, 
кисломолочні напої, кис-
ломолочний сир, напої та 
інші страви». ■

Мирослава КРУК

Підступність захворювань очей 
у тому, що вони можуть трива-
лий час ніяк себе не проявляти. 
Кожен чоловік і жінка зрілого 
віку мають регулярно навідува-
тись у кабінет окуліста для про-
філактичного огляду, наголо-
шують лікарі-офтальмологи. На 
жаль, одна з найпоширеніших і 
найскладніших «вікових» хво-
роб очей — катаракта — здатна 
повністю «забрати» зір. Аби не 
поринути в цілковиту темря-
ву, зазвичай достатньо кількох 
зважених кроків. Насамперед 
— уваги до себе.

Хронічні стреси і недбале 
ставлення до здоров’я 
призводять до захворювань 
очей
 «Кришталик — це «при-
родна лінза», розташована все-
редині ока між райдужкою та 
скловидним тілом, — розпові-
дає  лікар-офтальмолог вищої 
категорії, член Європейського і 
Американського товариств реф-
ракційних і катарактальних 
офтальмологів-хірургів Віктор 
Красуцький. — У молодої лю-
дини він прозорий і може змі-
нювати свою форму, «наводячи 
фокус». При катаракті відбу-
вається часткове або повне по-
мутніння кришталика, відтак 
знижується зір, і людина ба-
чить нечітко. З роками захво-
рювання прогресує. Якщо вчас-
но не провести лікування, ката-
ракта може спровокувати сліпо-
ту».
 У більшості випадків захво-
рювання розвивається у літ-
ніх людей, однак ця загрозли-
ва патологія може зачепити й 
молодь. Виникнення недуги за-
лежить від обмінних процесів в 
організмі, від порушення зла-
годженої роботи внутрішніх ор-
ганів, наявності будь-яких зов-
нішніх агресивних факторів, 
наголошує Віктор Красуць-
кий.
 Лікар каже, що хвороба час-
то виникає на тлі цукрового діа-
бету, атеросклерозу, гіпертонії. 
Хоча є випадки, коли причини 

розвитку катаракти встанови-
ти неможливо. «Недуга розви-
вається самостійно і за різний 
час, — зазначає фахівець. — У 
когось катаракта залишається 
на одній стадії роками. В інших 
повне помутніння кришталика 
прогресує за лічені місяці. Усе 
залежить від індивідуальних 
особливостей організму. На 
жаль, у багатьох випадках по-
передити помутніння кришта-
лика неможливо. Насамперед 
тому, що це віковий процес. До 
того ж позначається недбале 
ставлення людини до власно-
го здоров’я — незбалансоване 
харчування, нехтування відпо-
чинку, байдужість до спортив-
них занять».
  Окислення кришталика 
відбувається найчастіше піс-
ля 50—60 років. Винятками є 
травматичні чи вроджені ката-
ракти. Також великий вплив на 

розвиток недуги має стрес.

Зміни в кришталику — 
незворотні. Ні краплі, ні 
окуляри не реанімують зору 
 Прикро, але за останні роки 
катаракта значно помолодша-
ла, каже лікар. Її діагностують 
навіть у пацієнтів середнього 
віку. Катаракта у 40-річних — 
вплив цивілізації та екології, 
вважає лікар.
 Основні симптоми недуги — 
затуманення, що не минає впро-
довж доби, погіршення зору, 
поява ореолів навколо джерел 
світла, двоїння, підвищена чут-
ливість до яскравого світла. Оз-
наками хвороби може бути зни-
ження зору, розпливчатість 
букв при читанні. Поступово ці 
явища посилюються, аж до зни-
ження зору до рівня світловід-
чуття. Тобто людина фактично 
сліпне.

 «Зазвичай недуга розви-
вається індивідуально на кож-
ному оці, — пояснює офталь-
молог. —  При класичному 
варіанті розвитку захворюван-
ня внаслідок процесів старін-
ня катаракта може розвивати-
ся симетрично на обох очах, при 
цьому на одному з них вона, як 
правило, більш виражена». 
 Як лікувати катаракту? 
Найефективніше вирішення 
проблеми —  операція. Вона 
дозволяє практично повніс-
тю відновити зір, запевняють 
фа хівці. За допомогою сучас-
них методик в око імплантують 
штучний кришталик. Але за-
стерігають: операцію з сучасни-
ми технологіями краще робити 
при незрілій катаракті. Адже 
при запущеній стадії недуги 
людині вже неможливо «вжи-
вити» м’який кришталик, від-
так доведеться ставити жорс-
ткий, старої моделі.
 «Зміни в кришталику, на 
жаль, мають незворотний ха-
рактер, — визнає лікар-оф-
тальмолог. —  І жодні крап-
лі, спеціальні окуляри, вправи 
та дієта не можуть «змусити» 
його знову стати прозорим. Іс-
нує думка, що вітамінні краплі 
гальмують процес розвитку ка-
таракти. Однак жодне серйозне 
дослідження цього не підтвер-
джує».
 Після операції пацієнт по-
винен провести самостійне лі-
кування, від якого багато в 
чому залежить позитивний 
результат, наголошує медик. 
Зокрема, впродовж 4-6 тижнів 
необхідно прокапати спеціаль-
ні краплі, які допоможуть по-
долати запальний процес, за-
побігти потраплянню інфекції 
в око. Аби післяопераційний 
період пройшов без ускладнень 
і якомога швидше, пацієнт має 
дотримуватися загальних лі-
карських рекомендацій. Зокре-
ма, не робити різких рухів, не 
піднімати важких предметів, 
не терти оперовані очі й не на-
тискати на них. Перші два мі-
сяці після операції необхідно 
утримуватися від відвідування 
лазні, басейну, сауни, обмежи-

ти заняття спортом. Застосову-
вати косметику для очей мож-
на не раніше ніж через місяць 
після операції.

Уникайте перевтоми і — 
обережніше з комп’ютером!
 Аби зберегти очі здоровими, 
а зір гострим на довгі роки, оф-
тальмолог радить дотримувати-
ся простих правил. «Наше тіло 
любить відпочивати, і очі — та-
кож. Тіло потребує зарядки, а 
зір — спеціального тренуван-
ня. Тому корисно раз чи двічі 
на тиждень грати в теніс, бад-
мінтон, волейбол, — рекомен-
дує пан Віктор. —  Це — тре-
нування тіла і гімнастика для 
очей, оскільки гравець уваж-
но стежить за рухомим пред-
метом. Надзвичайно корисне 
плавання. У плавця активно 
рухається шия, посилено пра-
цюють судини головного моз-
ку, тому поліпшується робота 
очних м’язів». 
 Тим, хто має проблеми із зо-
ром, лікарі-офтальмологи реко-
мендують зелені салати з капус-
тою, цибулею, кропом, шпина-
том, петрушкою. А також будь-
які страви, багаті на вітаміни А, 
Е, бета-каротин, антиоксидан-
ти. Бета-каротин найкраще за-
своюється із жиром, тому ово-
чевий салат корисно приправ-
ляти олією, а до свіжого соку 
додавати ложечку сметани або 
вершків. Чудовий засіб для лі-
кування і профілактики хво-
роб очей —  національна муль-
тивітамінна страва борщ. Адже 
в ньому є все — і жиророзчинні 
компоненти, і необхідні вітамі-
ни та мікроелементи.
 На думку Віктора Красуць-
кого, підвищити гостроту зору 
допоможуть чорниця і морква 
— вони найкорисніші в цьому 
плані. Чорницю можна вживати 
в різному вигляді — і свіжою, і 
у складі вітамінних препаратів. 
Також над звичайно важливо 
відмовитися від шкідливих зви-
чок — алкоголю, тютюну. Лі-
кар радить зменшити кількість 
часу, проведеного перед телеві-
зором та комп’ютером, уникати 
стресів і перевтоми. ■

ВИХІД Є!

За крок від темряви?
Якщо вчасно не провести лікування 
катаракти, вона може спровокувати сліпоту. 
Як запобігти недузі?

■

Профілактичні відвідини окуліста допоможуть впоратися з проблемами зору. 
Фото з сайта babyzzz.ru

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Ягідка корисна, заморожена
Чому варення провокує старіння і як найкраще 
зберігати літні вітаміни на зиму

■

Зацукровані ягоди не тільки втрачають вітаміни, 
а й шкодять здоров’ю. 
Фото з сайта1podietam.ru

❙
❙
❙
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Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО

Із новодруків, що будуть пред-
ставлені на цьогорічному Форумі 
видавців у Львові, який прохо-
дитиме з 15 по 18 вересня, за 
бажання можна скласти якщо не 
повноцінну картину світу, то вже 
точно — ретроспективу його сьо-
годнішніх сподівань. Насамперед 
це звертання до нещодавнього 
радянського ретро, далі оповідь 
про те, як нині живеться, і вже по-
тому — як почуватимуться завтра 
ті, хто виживе.

Недалеке ретро
 Роман Victory Park Олек-
сія Нікітіна (Х.: Фабу-
ла) — цікаве чтиво 
про авантю-
риста, що 
косив під 
Боярського, 
ну і трагічне, 
якщо згадати 
Афганську вій-
ну, яка відгукну-
лась у локальному 
сюжетi твору оборо-
ною київського пар-
ку «Перемога». Крім 
того, тут безліч іс-
торій про те, як народу 
в 1980-х «обіцяли «До-
кторську» ковбасу, сар-
дельки «Молочні», обіця-
ли навіть вершкове масло 
в пачках по тридцять чо-
тири копійки». Зага-
лом метафорич-
ний Victory 
Park — це 
майже аль-
тернативна іс-
торія — ось що 
таке цей роман 
iз часом, що тра-
пився в Києві перед 
самим розвалом Ра-
дянського Союзу. Про 
це ви навряд чи знай-
дете в офіційних доку-
ментах. «Джинси Віля ку-
пив минулого літа, — під-
тверджує автор. — Узяв дві 
пари за вісім червінців у фіна 
з «Ленінської кузні» у валют-
ному барі «Либіді». Другу пару 
потім скинув за стольник Бел-
фасту, відбивши покупку».
 Тим часом для наступного 
автора рамки містечкової міфо-
логії завжди були тісні. Він ви-
найшов «станіславський фено-
мен» і наблизив минуле, реконс-
труювавши «масонську» історію 
України. «Тибет» Володимира 
Єшкілєва (Івано-Франківськ: 
Лілея-НВ) — історія такого собі 
Тамерлана, який півжиття про-
грав у провінції в шашки. Тант-
рична повість «П’ять тіл богині» 
з цієї збірки свого часу викли-
кала бурю протестів у Київсь-
кій міськраді. Еротика в ній за-
тьмарює славу навіть відомого 
порнографа Юрка Винничука. 
Дорожні щоденники, привезені 
автором з Тибету, сповнені ек-
зотичних таїнств і філософсь-
ких міркувань — саме з таких 
записів народжується його лі-
тературно-містична проза. Ну а 
«Нумерологія», «Князь Жаху» 
і «Масонський проект «Украї-
на» — це відомі есеї івано-фран-
ківського екзегета, що надають 
збірці особливого, «ритуально-
го» присмаку таємниці.
 Натомість автор наступної 
збірки текстів — повного ви-
дання прозових творів «Номі-
нація» Юрія Іздрика (Л.: Ви-
давництво Старого Лева) — так 
само завжди вважався трюка-
чем у літературі. Особливо на 
початку 1990-х, коли всіх нас 
попередили, що Іздрик is trick. 
Утім уже тоді було ясно, що 
все це даремно, і його тодішній 
«Воццек» уже заволодів увагою 
новонародженого українського 

чита-
ча. А потім 

усе пішло шке-
реберть, і культо-

вий Іздриків «Четвер», у 
якому він виховував молод-

няк, став схожий на звичайно-
го спілчанського журнала-товс-
туна. Адже головне у творчості 
що? Правильно, «до основанья, 
а затем». Тобто зруйнувати існу-
ючу до тебе систему — від сила-
бо-тонічної до атональної — і ви-
будувати з розсипаних кубиків 
свою особисту палату № 6. Ось 
автор «Номінації» й руйнує.
 Ну а вже у «новобудові» Ми-
хайла Юдовського «Богиня» 
(Х.: Фабула) — київського про-
заїка, поета та популярного бло-
гера, який мешкає в Німеччині 
— зібрано оповідання різних 
років і повість-притчу «Історія 
однієї мавпи». Усе це, немов у 
міському романсі, не варто пи-
тання про те, чи буде воно чита-
тися (і носитися — в повітрі, і 
взагалі), оскільки все це, безу-
мовно, варто читати. Хоча б для 
того, щоб переконатися, що, на-
віть їдучи, ми зазвичай беремо з 
собою самих себе, і який-небудь 
«Стьопа Мужеракі, напівгрек-
напівнімець, перенесений з ка-
захських степів на рейнські бе-
реги», можливо, чекає на вас за 
рогом, та тільки ви його не помі-
чаєте. Але варто йому, а також 
іншим героям екзотичної зов-
нішності й долі опинитися під 
прицілом автора «Богині», як 
відразу ж буденні сюжети роз-
квітають геніальним бузком на 
злиденному підвіконні нашої 
словесності.

Від дітей індиго до 
«невимушеного» покоління
 Випереджаючи всі юнаць-
кі футурології у прозі, «Чарів-

ний світ» Тимофія 
Гавриліва (Л.: Видавництво 

Анетти Антоненко) розповідає 
насамперед про те, як воно ве-
деться у наших закордоннях, 
про які сучасні «діти індиго» 
не дуже чули. Загалом це типо-
ва проза поета-перекладача. А 
також типовий «роман речей», 
себто оповідь і сповідь предмет-
ного світу і заодно «фактурне» 
чтиво у стилі Марселя Пруста, 
Йозефа Рота і Бруно Шульца. 
Тут тобі й історія про викраде-
ний фруктовий десерт, і таєм-
ничі Жора і Кузя, схожі на ву-
личних котів, хоч це й бомжі-
інтелектуали, які вечеряють 
знайденими на буржуйському 
смітнику ковбасками, банана-
ми і половиною торту, і на яких 
не зважаєш, бо автор жене сво-
го героя-волоцюгу все далі. Ну 
наче справжнього Одіссея сьо-
годення, а чи новочасного Гам-
лета, якому дається бачити і 
чути те, чого не зауважують пе-
ресічні обивателі в Україні.
 А що ж в Україні, спитаєте? 
В антології про чергове «стом-
лене» покоління вам про це роз-
кажуть. Уже на початку «#Не-
вимушених» (Х.: Віват) Люб-
ко Дереш попереджає, що мова 
про генерацію, яка «практич-
но не розуміє почуття прови-
ни, котрим жило покоління їх-
ніх батьків». Із таких тут Кате-
рина Бабкіна, Мирослав Лаюк, 
Марк Лівін, Ірина Цілик, Ар-
тем Чех. Отже, «невимушені — 
це радість попри страждання». 
Мовляв, хочеться призабутого 
інфантилізму, зацькованої ди-
тинності, таврованого ідеаліз-
му. З одного боку, все вірно, і 
досить було страждань у нашої 
молоді, що пройшла етап «вій-
ни у натовпі», маючи за плечи-
ма Майдан iз його ранніми ін-
фарктами, депресіями, смертя-
ми. З іншого боку, нібито не час 

нині весе-
литися, але будь-хто з 
авторів сьогодення має право 
бути інфантильним, «невиму-
шеним», стильним і сталевим, 
м’яким і незворушним. Аби не 
москаль, так?
 Як і багато хто з персонажів 
нинішнього життя, батьки ге-
роїні наступної кумедної книж-
ки, а саме — «Жила-була Я» 
Слави Світової (К.: Брайт Стар 
Паблішинг) — їдуть у столич-
ні далi на заробітки. А що ж їх 
навіжена донька, яку залиши-
ли на господарстві з рудим ко-
том? Чекати милостей від при-
роди, як яка-небудь мічуринка 
з минулого, вона точно не буде. 
У своєрідному щоденнику ге-
роїні про те, як правильно зава-
рити чай директору, навіщо хо-
дити на тайський масаж і куди 
бігти в пошуках Прекрасного 
Принца, нас чекає справжній 
феєрверк навіть не гарячих, а 
запальних за своєю щирістю і 
гумором історій. Тут і співбесі-
да в посольстві, і поїздка до ба-
бусі, і навіть просто пошуки ро-
боти в столиці. «Роботу знай-
ти — не поле перейти, — гли-
бокодумно повідомляють нам. 
— І навіть не грядку, і не при-
садибну ділянку, і не клумбу, і 
не Пушкінський парк, що непо-
далік станції метро «Шулявсь-
ка»...

Фашизм пройшов, і ще трохи 
новин про майбутнє
 У повісті-антиутопії «Жуй-
ка» Марії Козиренко (Л.: Каль-
варія) передбачено фактично 
все. Від війни на Донбасі до на-
слідків революції високих тех-
нологій. «Фантастична» фор-
ма оповіді дозволяє дещо пере-
більшувати досягнення злого 
генія, але, в принципі, соціаль-

ні прогнози і висновки тут ціл-
ком правдиві, закономірні й 
невтішні. Волею долі вуличний 
музикант iз майбутнього, де не 
залишилося не тільки справж-
ньої музики, а й живих інстру-
ментів, зустрічається з винахід-
ником, що влаштував світові це 
«веселе» життя. А ще цікавіше, 
що станеться, коли одночасно 
переклад кількох сторінок До-
стоєвського, помилково «пере-
міщених» до мусульмансько-
го світу, раптом виявиться на 
столі східного владики. Ульти-
матум західного світу? І невже 

наслідки призведуть до не-
минучого хаосу, вій-

ни, таємничого 
зникнення 

л ю -
д е й 

і того 
п о л о -

ж е н н я 
застиглої 

3D-нірва-
ни, в якому 

виявляють-
ся головні ге-

рої цієї книж-
ки?

 В «Енні» Ос-
тапа Соколюка 

(К.: КМ-БУКС) теж 
усе, як в кіно. А ще 

тут багатенько тих са-
мих «невимушених». 
«А звідки ви? — 

Нізвідки конк-
ретно, — 
с п о к і й -

но відпові-
даємо ми. 

— Як це? 
— дивуєть-

ся таксист. 
— Хіба так бу-

ває? — Буває 
як завгодно…». 

До речі, щодо гео-
графії. Вона в ро-

мані не дуже ши-
рока, хоча герої за-

явлені сучасні, тоб-
то без територіальних 

прив’язок. І все вкла-
дається у відому схему довгих 
короткометражок про Нью-
Йорк, Париж і Москву, де ко-
хання героїв розігрується у 
безлічі варіацій. Тож ясно, що 
близнята зустрінуться. Близ-
нята не тому, що за фахом герої 
однаково щасливі нероби (вони 
якраз різні — хакер, картяр, да-
уншифтерка), просто за сюже-
том блукають одним містом, їз-
дять одним таксі, їдять в одній 
забігайлівці…
 Наприкінці згадаємо, що в 
Михайла Єлізарова вже була 
книжка про те, як фашизм усе-
таки пройшов, а нині мова про 
констатацію факту. «Маша, або 
Постфашизм» Ярослава Мель-
ника (Л.: Видавництво Старого 
Лева) — типова альтернативна 
історія, в якій живуть люди і 
нелюди з нашого майбутнього. 
Уявіть собі четверте тисячоліт-
тя, третю зону Четвертого сек-
тору Євразійського штату Рей-
ху. Герой — представник однієї 
раси, героїня — дитя зовсім ін-
шого світу. «Молодша, більш 
струнка, з великими гарними 
грудьми, присіла біля паркану 
і рясно мочилася. Вони не мали 
жодного уявлення про сором. 
Молодшу звали Машею, ми ку-
пили її минулої осені в одного 
Ельзиного родича».
 Утім навряд чи цей, а також 
інші романи з «форумного» до-
робку епохи — лише про віко-
ву, расову чи поколіннєву диск-
римінацію в далекому і не дуже 
майбутті. Вони, радше, змушу-
ють замислитися про день сьо-
годнішній, коли «без шаблі та 
Вітчизни» декому доведеться 
«невимушено» жити далі. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Трюкачі в літературі
Із новодруків Львівського форуму видавців можна скласти 
ретроспективу нашого життя

■
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Енциклопедист і збирач величезної 
бібліотеки
 Іван Франко, незаперечно, великий 
прозаїк, неперевершений лірик, автор 
також драматичних, дитячих творів, 
перекладів. Але Франко водночас ви-
датний критик, літературознавець, іс-
торик, філософ, фольклорист, етнограф, 
мовознавець, мистецтвознавець, соціо-
лог, економіст, публіцист, журналіст, 
видавець, діяч політичного життя — 
тобто енциклопедист у найвищому ро-
зумінні цього слова. Також збирач вели-
чезної бібліотеки, деякі книги із котрої 
зараз існують в єдиному екземплярі в 
Україні і в декількох екземплярах — у 
світі. Серед творчої спадщини геніальної 
особистості половина — це праці публі-
цистичні й наукові, які були написані (і 
відповідно — надруковані) багатьма мо-
вами: окрім української — німецькою, 
польською, російською, угорською, 
чеською, болгарською, французькою та 
іншими. У власних текстах автор час-
то слова, речення, цілі абзаци писав іще 
давньогрецькою й латинською. Слуш-
но зауважував визначний поет і громад-
ський діяч української еміграції Є. Ма-
ланюк, що у світовій літературі не було 
«такого апологета й співця розуму-інте-
лекту, як Іван Франко». Письменник, 
говорячи про власну вдачу, сказав про 
«гаряче бажання — обняти цілий круг 
людських інтересів».
 Перш за все Франко сам є науко-
вець. Мало хто знає, що син сільського 
коваля, вигодований, за його ж слова-
ми, чорним селянським хлібом, — док-
тор філософії (на філософський факуль-
тет Львівського університету вступив у 
1875 р.). Закінчити, щоправда, довело-
ся вже у 1891 р. Чернівецький універси-
тет, через політичний арешт і виключен-
ня з Львівського університету. Із 1940 р. 
цей навчальний заклад носить ім’я вели-
кого сина України й свого непокірливо-
го студента. Науковий ступінь Франку 
присвоїла вчена рада Віденського уні-
верситету за дисертацію «Варлаам і Йо-
асаф. Старохристиянський духовний ро-
ман і його літературна історія» (чимало 
років біля стін Віденського університету 
стоїть пам’ятник Івановi Франку). Робо-
та була захищена І.VІІ.1893 р. під керів-
ництвом професора В. Ягича, видатного 
філолога-славіста. Про цю подію пись-
менник згадував в автобіографічному на-
рисі «Дещо про себе самого»: «Наважив-
ся скласти з відзнакою докторат [науко-
вий ступінь доктора наук] iз славістики 
у Відні». Науковець виступив автором 
фундаментальної статті про українську 
літературу в знаменитій енциклопедії 
Брокгауза. Заголовок та мова статті від-
творюють обставини того часу «Южно-
русская литература». Показовою є наз-
ва святкового альманаху: «Привіт д-ру 

Іванові Франкові в 25-літній ювілей його 
літературної діяльності» (1898 р.). Один 
із відомих портретів підписано «Др. Іван 
Франко». Через два роки після захис-
ту дисертації, у 1895 р., Франко успіш-
но прочитав вступну лекцію у Львівсь-
кому університеті і був обраний профе-
сорським сенатом на кафедру малоросій-
ської та староросійської літератури. 
Лише розпорядженням галицького на-
місника вченого не допустили до утвер-
дження в професурі як людини, «котра 
тричі сиділа в тюрмі». Згодом Франка 
було обрано дійсним членом «Науково-
го товариства імені Шевченка» (1898 р.). 
Із того ж року науковець керував Етног-
рафічною комісією при товаристві, брав 
участь у редагуванні «Етнографічного 
збірника». Пізніше Франка обрали дій-
сним членом Празької Академії наук 
(1905 р.). Потім вчена рада Харківського 
університету присвоїла йому — одного-
лосно — почесний ступінь доктора росій-
ської словесності (1906 р.). У документі, 
що підтверджував це рішення, науковий 
ступінь був записаний ще й латинською 
мовою — honoris causa. У 1907 р. росій-
ські академіки О. Шахматов та Ф. Корш 
висунули кандидатуру Франка в дійс-
ні члени Петербурзької Академії наук, 
але царський уряд не дозволив обран-
ня. Російська Академія наук присудила 
письменнику премію за працю «Студії 
над українськими народними піснями» 
(1913 р.). Так що слова, сказані Фран-
ком про Тараса Шевченка, якнайкраще 
характеризують і його самого: «Він був 
селянський син і став князем у царстві 
духа».

Художній талант і глибина 
наукового дослідження
 Творчість Івана Франка — унікаль-
не явище в українській, загалом у сві-
товій літературі, культурі, науці. Вона 
поєднує привабливість художнього та-
ланту з глибиною наукового дослід-
ження. Вона є неосяжним джерелом 
знань. У публіцистично-науковому до-
робку найбільше представлено, що при-
родно, питання літератури, як сучас-
ної автору, так і давньої, як українсь-
кої, так і світової. Праці містять сотні 
імен письменників. Це світочі націо-
нальної літератури: І. Вишенський, 
М. Вовчок, І. Карпенко-Карий, О. Ко-
билянська, Н. Кобринська, О. Косач 
(Пчілка), І. Котляревський, П. Куліш, 
П. Мирний, Нестор (літописець), С. Ру-
данський, М. Старицький, В. Стефа-
ник, Л. Українка, М. Гоголь, Ю. Федь-
кович, М. Чураївна (Чурай), Т. Шев-

ченко та інші. Нарівні з українськими 
подано імена класиків світової літера-
тури: Д. Байрон, О.Бальзак, Ш. Бод-
лер, Д. Боккаччо, Л. де Вега, Вергілій, 
Г. Гейне, Й.-В. Гете, Гомер, брати Гон-
кури, брати Грімм, Данте, Ч. Діккенс, 
Ф. Достоєвський, Езоп, Е. Золя, Г. Іб-
сен, П. Корнель, М. Лермонтов, М. Ме-
терлінк, А. Міцкевич, Мольєр, М. Не-
красов, Я. Неруда, Овідій, Оссіан, О. Ос-
тровський, Б. Прус, О. Пушкін, О. Ра-
дищев, М. Салтиков-Щедрін, В. Скотт, 
М. Твен, Л. Толстой, І. Тургенєв, Фір-
доусі, Г. Флобер, В. Шекспір, Ф. Шил-
лер, інші. Імена цих письменників ві-
домі багатьом, їхню творчість вивча-
ють у школі та університеті. Сторінки 
публіцистики зберігають чимало імен 
авторів, які втратили колишню попу-
лярність (напр., швейцарський пись-
менник К.Ф. Мейєр), більше того, — 
які є практично невідомими (напр., ба-
варський поет XII-XIII ст. Вольфрам з 
Ешенбаха, автор поеми «Парцифаль», 
або шиїтський письменник Ібн-Баба-
вайгі).
 Публіцистика Франка — джерело 
невичерпних знань про літературні пос-
таті. У письменника знаходимо глибокі, 
можна сказати, вічні їхні оцінки. Нап-
риклад, про Тараса Шевченка, якого 
за радянських часів робили лише бун-
тарем, революціонером, Франко писав: 
«Шевченко як правдивий апостол но-
вого, щиролюдського євангелія кличе 
всім нам своє Memento vivere [пам’ятай 
про життя, лат.]». Саме зi статті крити-
ка, на відміну від багатьох посібників, 
можна чітко зрозуміти стосунки Д. Бай-
рона з батьком і дідом. Можна дізнати-
ся хвилюючі моменти з життя поета-
лорда: «Коли в школі при читанні ка-
талога перший раз викликали його ім’я 
з придатком dominus [вельмишанов-
ний пан, лат.], він не міг відповісти ні-
чого, тільки встав і, постоявши хви-
лю, розплакався». Цікавість, нехай не 
суто наукову, становлять випадки збігу 
імен письменників різних країн і часів: 
О. Твардовський (російський радянсь-

кий поет) — С. Твардовський (польсь-
кий поет XVII ст.). Повністю збiгаються 
імена польського поета ХІХ ст. і росій-
ського поета ХХ ст. — Володимир Висо-
цький. Якщо врахувати, що польський 
поет майже все життя прожив у Києві, а 
батько російського поета веде родовід із 
Києва, — то, можливо, обидва вони ма-
ють спілне коріння.
 Іван Франко аналізує, ґрунтовно чи 
побіжно, сотні творів національної та сві-
тової літератури. Найперше — це взірці 
епосу: «Слово о полку Ігоря» («Слово о 
полку Ігоревім»), «Іліада», «Одіссея», 
«Едда», «Калевала», «Пісня про Ролан-
да», «Махабхарата», «Рамаяна», «1001 
ніч» («Тисяча й одна ніч») та ін. Це також 
десятки й сотні книг української та світо-
вої літератури. Напр.: «Дон-Жуан», «Ма-
зепа» (Д. Байрона), «Ткачі» (Г. Гауптма-
на), «Фауст» (Й-В. Гете), «Мертві душі» 
(М. Гоголя), «Божественна комедія» (Дан-
те), «Ругон-Маккари» (Е. Золя), «Мартин 
Боруля» (І. Карпенка-Карого), «Герой 
нашого часу» (М. Лермонтова), «Конрад 
Валленрод», «Пан Тадеуш» (А. Міцкеви-
ча), «Гроза» (О. Островського), «Антіго-
на» (Софокла), «Війна і мир», «Козаки», 
«Севастопольські оповідання» (Л. Толс-
того), «Батьки і діти», «Дворянське гніз-
до», «Новина» (І. Тургенєва), «Гайдама-
ки», «Кавказ», «Марія», «Сон» (Т. Шев-
ченка). Серед творів — велика кількість 
тих, що не підвладні часу (напр., «Коб-
зар» Т. Шевченка, «Євгеній Онєгін» 
О. Пушкіна, «Паломництво Чайльд-Га-
рольда» Д. Байрона). Водночас знаходи-
мо тексти, котрі відомі хіба що спеціаліс-
там, та й то вузьким: поема про Украї-
ну «Роксоланія» (1584 р.), написана по-
латині С. Кльоновичем, середньовічні 
сказання про святих «Золота легенда» 
Я.Ворагіне, збірник персидських казок 
«Перський балагур», чимало інших. Ці-
кавим є збіг у назвах: «Війна і мир» (ро-
ман Л. Толстого та збірка Д. Лілієнкро-
на). Значний інтерес становить перепові-
дана дослідником, із багатьма деталями, 
історія сюжету «Приборкання норовли-
вої», що його найкраще втілив В. Шекс-
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Ім’я Івана Франка відоме всім. Навіть 
тим, хто його не читав. Із книг чи просто 
з голосу знають: Франко — вічний ре-
волюціонер, героїчний Каменяр, автор 
серйозних творів про сувору дійсність. 
Люди старшого віку пам’ятають, що за 
часів Радянського Союзу, в лещатах існу-
ючої ідеології, Франка — майже завжди 
— підносили як борця, соціаліста, ледь 
не більшовика. Лише побіжно згадува-
ли, що він учений і громадський діяч. 
Останніми десятиліттями, коли в Україні 
можна писати і друкувати вільно, відійти 
від штампів, дослідники підкреслюють 
наукову діяльність письменника, котра 
нагадувала «мужів італійського Відрод-
ження» (Є. Маланюк), зазначається його 
«фанатичний інтелектуалізм» (О. Ба-
ган), «інтелектуальний подвиг» (Є. Ма-
ланюк). А втім, суто інтелектуальний 
бік творчості І. Франка був зрозумілий 
уже сучасникам, котрі називали його 
академією в одній особі. Геніального ав-
тора його геніальний співвітчизник ака-
демік А. Кримський характеризував як 
белетриста, поета, вченого, публіциста, 
відзначав величезну начитаність, літера-
турну освіченість й обізнаність. Пізніше 
проф. М. Возняк скаже про письменни-
ка — «велетень думки і праці». Ці слова 
стануть крилатими.

■

Вічний
Геній Івана Франка — у його працях

Сидять зліва направо: Марія Грушевська з донькою Катериною, Стефанія Левицька, Михайло Грушевський; стоять: Іван Труш, 
Северин Данилович, Іван Франко. Львів, 1901 р. 
Уперше опублікував світлину Олег Купчинський у ювілейному 250-му томі Записок НТШ 2005 року.
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пір: витоки оповіді йдуть не лише із євро-
пейського середньовіччя — вони сягають 
одного з мотивів персидських казок.
 Праці Івана Франка несуть багату 
інформацію про літературознавців, ет-
нографів, учених, культурних, освіт-
ніх, громадських, політичних, релігій-
них діячів. Неповний список: С. Венге-
ров, В. Караджич, Я. Коллар, Г. Лессінг, 
М. Номис, О. Пипін, М. Сумцов; Аріс-
тотель, Ф. Буслаєв, Гіппократ, П. Жи-
тецький, І. Кант, М. Кибальчич, В. Клю-
чевський, О. Колесса, М. Коперник, 
М. Костомаров, Ч. Ломброзо, М. Макси-
мович, М. Марр, Ф. Ніцше, Парацельс, 
Піфагор, Платон, О. Потебня, І. Пулюй, 
І. Срезневський, Л. Фейєрбах, П. Шафа-
рик, А.Шопенгауер, В. Ягич; Ф. Брок-
гавз (Брокгауз), К. Брюллов, Р. Вагнер, 
А. Вахнянин, Д. Веласкес, О. Вересай, 
В. Верещагін, М. Заньковецька, М. Ли-
сенко, Е. Мане, Меценат, В. Моцарт, Ра-
фаель, Д. Россіні, І. Сошенко; П. Берин-
да, Б. Грінченко, М. Драгоманов, Ф. Ско-
рина, О. Смирдін, М.Смотрицький, мо-
нах Храбр; Ж. д’Арк, М. Бакунін, Я. Гус, 
О. Довбуш, В. Засулич, Марко Кралевич, 
П. Лавров, М. Лютер, Маргарита Навар-
рська, С. Наливайко, К.(В.) Острозький, 
С. Степняк-Кравчинський, Цицерон; ко-
роль Артур, Аттіла, князь Володимир, 
Дарій, Карл Великий, Крез, І. Мазепа, 
Наполеон, княгиня Ольга, М. Робесп’єр, 
Ремус (Рем), Ромулус (Ромул), П. Сагай-
дачний, І. Сірко, Б. Хмельницький, Це-
зар; І. Дамаскін, І. Златоуст, Магомет, 
П. Могила, Ф. Прокопович, Д. Тупта-
ло, Фома Аквінський. Показово: у пра-
цях Франка можна прочитати про видат-
них особистостей, котрі були відомі (точ-

ніше — дозволені) за радянських часів 
(напр., Арістотель, О. Довбуш, О. Потеб-
ня, Б. Хмельницький), але також про 
тих, чиї імена замовчувалися або були 
заборонені (І. Дамаскін, М. Номис, К. 
(В.) Острозький, І. Пулюй та інші). Вра-
жає не тільки глибинна обізнаність, а 
водночас унікальна уважність письмен-
ника до наукових проявів. Так, у своїй 
дисертації він згадує молодого вченого 
Марра, якому тоді ще не було 30 років. 
Згодом М. Марр стане одним із провід-
них радянських мовознавців. Серед 
визначних літературно-громадських 
постатей багато таких, чиї твори Фран-
ко перекладав (Д.Байрон, Вергілій, 
Й.-В. Гете, В. Гюго, Е. Золя, П. Кальде-
рон, А. Міцкевич, О. Пушкін, М. Салти-
ков-Щедрін та ін.), чимало особистос-

тей, з якими листувався, спілкувався 
(С. Венгеров, М.Грушевський, М. Дра-
гоманов, П. Житецький, О. Кобилянсь-
ка, М.Коцюбинський, А. Кримський, 
Л. Мартович, В. Стефаник, Л. Україн-
ка, В. Ягич та ін.).
 Іван Франко торкався і вічних об-
разів — Ісуса Христа, Діви Марії, Іоан-
на Хрестителя, св. Миколи Мірлікійсь-
кого, Йосифа (Йосипа), Марії Магдали-
ни, Давида, Адама, Єви, і постатей нині 
призабутих (Т. Чацький), і вже зовсім не 
відомих (меккський шейх Нур-ад-дін-
Джіваюган).

Франко — про рід Шухевичів
 Публіцистично-наукові тексти — во-
лею долі — містять матеріали, які набу-
ли для України раніше не передбачува-
ного значення. Це стосується, напри-
клад, прізвища давнього роду Шухеви-
чів. Франко видав, зі своєю передмовою, 
твори письменника Осипа Шухевича. 
Син О. Шухевича, Володимир, відомий 
етнограф, є дідом славетного команду-
вача УПА Романа Шухевича. На сторін-
ках періодики зберігається багато под-
робиць про видатних особистостей — 
подробиць, серед яких бувають нехай 
не дуже значущі, але по-своєму цікаві: 
так, О. Вересаю, славетному українсько-
му кобзарю, під час виступу в Петербур-
зі цар подарував табакерку.
 Твори публіциста-науковця, як ен-
циклопедично освіченої особистості, ві-
дображають найрізноманітніші прояви 
життя суспільства. Найперше — це заго-
ловки багатьох періодичних джерел, де 
співпрацював або на які посилався сам 
автор. Наприклад: «Атеней» (поль., із 

лат.), «Болгарський огляд «(болг.), «Вес-
тник Европы» (рос.), «Вечерниці», «Го-
лос» (рос.), «Громадський друг», «Дело» 
(рос.), «Дзвін», «Діло», «Друг», «Един-
бургське ревю» (англ.), «Європейський 
огляд» (італ.), «Житє і слово», «Життя» 
(поль.), «Зоря», «Зоря галицька», «Ки-
евская старина» (рос.), «Колокол» (рос.), 
«Край» (поль.), «Кур’єр львівський» 
(поль.), «Лада», «Ластівка», «Ліонська 
газета» (франц.), «Мета», «Мир», «Мос-
квитянин» (рос.), «Московские ведо-
мости» (рос.), «Народ», «Нива», «Нова 
віденська щоденна газета» (нім.), «Об-
щина», «Основа», «Отечественные за-
писки» (рос.), «Події» (франц.), «Прав-
да», «Правда» (поль.), «Праця» (поль.), 
«Робітнича щотижнева газета» (нім.), 
«Рух» (поль.), «Світ», «Село» (поль.), 
«Слово» (поль.), «Слово мистецтва» 
(нім.), «Слов’янський збірник» (чесь.), 

«Современник» (рос.), «Стража» (серб.), 
«Суспільний огляд» (франц.), «Тиж-
невик ілюстрований» (поль.), «Фіга-
ро» (франц.), «Хлібороб», «Час» (нім.), 
«Час» (поль.), «Чеський народ» (чесь.). 
Окремі із цих періодичних видань є 
невід’ємними від національної історії 
та культури (напр., «Друг», «Основа», 
«Русалка Дністрова»). Деякі зберегли 
свою популярність дотепер (напр., газе-
та «Фігаро»). Більшість же залишилися 
тільки у своєму часі.
 Роботи Івана Франка фіксують на-
зви наукових, публіцистичних, релігій-
них видань; назви закладів культу-
ри та науки, творів мистецтва; на-
зви політичних, громадських, релігій-
них, літературних і мистецьких течій 
та об’єднань; історичних подій. Напр.: 
«Архів слов’янської філології», «Ват-
ра», «Вінок русинам на обжинки», 
«Громада», «Домострой», «Етнографіч-
ний огляд», «Записки Наукового това-
риства імені Шевченка», «Записки Но-
воросійського університету», «Записки 
о Южной Руси» (П. Куліша), «Ізмараг-
ди», «Історія п’ятьох мудрих філосо-
фів», «Історія Русі» (І. Нечуя-Левиць-
кого), «Молот», Острозька Біблія, Пе-
ресопниця, «Перший вінок», «Правда 
руська» («Руська правда»), Псалтир, 
«Російська старовина», «Російський фі-
лологічний вісник», «Русалка Дністро-
ва», «Руська бібліотека», «Слов’янські 
старожитності» (П. Шафарика), Тал-
муд, «Фізіолог»; Бельведерський Апол-
лон, Британський музей, «Оссолінеум», 
Родійський (Родоський) колос; «Ака-
демічне братство» («Академічне това-
риство»), брахманізм, «Буря і натиск», 

гусити, ілліризм, «Кирило-Мефодіївсь-
ке братство» («Кирило-Мефодіївське то-
вариство»), легітимізм, лицарський ро-
ман, ляльковий театр середньовіччя, 
«Матиця руська» («Руська матиця»), 
«Могилянська колегія» («Києво-Моги-
лянська колегія»), «Молода Німеччи-
на», «Молода Польща», москвофіли, 
народовство, панславізм, прерафаелі-
ти, «Просвіта», «Руська бесіда», салон 
імпресіоністів («Салон відкинутих»), 
сен-сімонізм, «Січ», слов’янофіли, 
«Сокіл», соцініанство, «Тугендбунд», 
Фронда, школа пленеристів; Берестей-
ська (Брестська) унія, Варфоломіївська 
ніч, Визвольна війна українського на-
роду 1648—1654 рр., Коліївщина, Ко-
совська битва, Паризька комуна, повс-
тання Т. Костюшка, Тридцятилітня вій-
на, Хотинська битва. Зауважимо: якщо 
звичайний читач знає або чув про «Ки-

рило-Мефодіївське товариство», «Ру-
салку Дністрову» чи «Руську правду», 
то знання про «Ізмарагди» або соцініанс-
тво практично відсутні. Показово: вболі-
ваючи за історичну долю України — єди-
ної України — письменник, завуальова-
но, пише про придушення російським 
самодержавством української мови та 
культури: «антракт в українській літе-
ратурі 1864—1874» (дія Валуєвського 
циркуляра 1863 р.), «другий антракт в 
українській літературі 1876—1881» (дія 
Емського указу 1876 р.). І. Франко тор-
кається багатьох інших реалій: арійські 
народи, св. Граль (Грааль), течія аріан, 
богиня Рома, вчення Дарвіна, поход-
ження мови, школи Німеччини (голо-
вна, нормальна, військова), Демидівсь-
ка премія, епілог як актор стародавньо-
го театру, навіть оперета Й. Штрауса 
«Циганський барон» чи хвороба «коль-
оровий слух».
 Глибокий інтерес проявляв публі-
цист до історії України (хоча тоді вона 
була розділена між різними держава-
ми), — наприклад, до Визвольної вій-
ни українського народу 1648—1654 рр. 
На сторінках одного із досліджень про ті 
події («Хмельниччина 1648—1649 років 
у сучасних віршах») можна прочитати 
шанобливе звертання-величання тодіш-
нього керівника англійської держави 
О. Кромвеля до Б. Хмельницького: «Те-
одат Хмельницький божою милістю ге-
нералісимус грецької церкви, ватажок 
всіх запорізьких козаків, страховище 
і гроза польської шляхти, завойовник 
фортець, винищувач римських попів, 
переслідувач язичників, антихристів та 
іудеїв» (оригінал — латинською мовою). 
Можна знайти характеристику гетьма-
на з боку сучасників: «Знаменитий си-
лою тіла і хитрістю ума». Там же наво-
дяться великі фрагменти історичних 
робіт польських авторів ХVII ст. Значу-
щим є сприйняття перемоги українсько-
го війська під Пилявцями: «Прямо ска-
жу, що розпростерті крила польського 
орла підрізані одним махом».
 Можна лише схилятися перед гли-
бинною прозірливістю письменника сто-
совно європейської політики (думка про 
«мілітаристський «рейх» Бісмарка»). За 
десятки років до фашистської політики 
завоювань («похід на Схід») публіцист 
дав їй оцінку: «Це й є… причини отого 
горезвісного «Drang nach Osten» (нім.). 
Вельми показовою є вжита Франком не-
гативна характеристика людини — homo 
insipiens [людина нерозумна, лат.]: «дво-
ногий звір homo insipiens». Як не згада-
ти, що за часів розпаду Радянського Со-
юзу за такою ж моделлю було утворено 
принизливу характеристику — «гомо 
совєтікус». Абсолютно злободенно зву-
чить думка стосовно політичних діячів: 
«Особливо радили б ми нашим інтеліген-
тним людям усяких партій … вчитись … 
як треба любити «найменшого брата», 
що й як для нього працювати і як диви-
тися на його життя».
 Із статей науковця можна багато 
дізнатися про національні духовні вито-
ки — напр., про походження наших ко-
лядок (від греко-римських обрядів ка-
ленд). Показово: те, що зараз так широ-
ко розповідають про українські писанки 
(легенди про перші писанки, символіч-
не сприйняття яєць, від античності до 
християнства, типи орнаментів тощо), 
— ці дані знаходимо у Франка.
 Іван Франко — геніальна постать 
планетарного масштабу. Він належить 
не лише до національної, а й світової 
інтелектуальної еліти (як тепер інколи 
кажуть — меритократії). Франко завж-
ди стояв на рівні (й вище рівня!) всесвіт-
ніх досягнень. Його публіцистично-на-
укові роботи здатні замінити багато під-
ручників і монографій. Вони — безмеж-
не джерело знань про сучасний автору 
і давній науковий, художній, духов-
ний простір. Вдаючися до слів самого 
письменника (це вірш «Паренетікон», 
що по-грецьки означає «повчаю, заохо-
чую, підбадьорюю»), можна сказати, 
що читач, який заглибиться в його пра-
ці, «хоч і труду мав досить, Дивнії пер-
ли виносить». Можна дивуватися інте-
лектуальному багатству І. Франка, його 
творів. Можна схилятися перед такою 
величчю. А найбільше треба Франка — 
читати. ■

інтелектуал

1926 рік. Гуцули встановлюють пам’ятну 
плиту на околиці села Криворівня на скелі, 
під якою Іван Франко виступав до них 
на вічах.

❙
❙
❙
❙

Пам’ятник Івану Франку в Коломиї.❙
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Привчати малечу куховарити варто з 
дитинства. Так кажуть ті матусі, у яких 
донька сама вже мама. Бо в дитячому 
віці сприймається те дійство, як казкова 
гра. Цікаво ж, як на очах «підростає» у 
духовці пиріг та як гарнішає торт, коли 
мама малює на ньому квіти або ліпить 
лисичку чи ведмедика. Такі уроки кулі-
нарії від мами залишаються на все жит-
тя. Щоб потім радувати рідних власноруч 
приготовленими смаколиками.  

Перший Златин пиріг — не грудкою
 Маленька киянка Злата вперше піде 
до дитячого садочка. Їй нині лише 2,6 
рочку. Тож поки дівчинка весь свій час 
проводить з мамою Яною. І окрім прогу-
лянок, алфавіту, вона ще й навчається 
пекти свій перший пиріг. І робить це з 
превеликим задоволенням.
 Для кулінарного дійства мама Яна 
дістала з шафи свій дитячий фартушок 
у синю клітинку. Він Златі майже впо-
ру. І дуже подобається.
 «Цей фартушок вручив мені одно-
класник Сергій Діденко на 8 Березня у 
другому класі. Його мама була швачкою, 
і він завжди такі оригінальні речі дару-
вав», — розповідає «Україні молодій» 
Яна Богомаз. 
 Тож, жартує, фартушок дочекався 
Злати. І нині він як сімейна реліквія. У 
ньому вже її донька навчається куліна-
рити. Як колись сама Яна — у своєї мами 
Надії.
 Для першого уроку, пояснює Яніна, 
вона вибрала для доньки найпростіший 
рецепт. Разом задумали спекти фрукто-
вий пиріг. Каже, взяли 4 яблука, дода-
ли одну склянку цукру, чотири яйця, 
0,5 чайні ложки соди, погашеної оцтом, 
і одну склянку борошна. 
 У начинку до яблук, уточнює Яна, 
можна ще додавати сливи, персик, абри-
коси. Кому як подобається. І на якість 
випічки, запевняє, це не вплине. Навіть 
навпаки. А також радить притрусити 
тісто корицею, від чого пиріг вийде особ-
ливо запашним. Випікати такий пиріг 
Яна радить у розігрітій духовці при тем-
пературі 180 градусів 30-40 хвилин.
 «Злата у нас справжня господароч-
ка. Вона в захваті від того, що їй дору-
чають таку роботу — перемішувати інг-
редієнти, змащувати деко, заливати яб-
лука тістом. Для неї це все нове, невідо-
ме й від того неймовірно цікаве», — веде 
далі Яна Богомаз.
 Вона пригадує, як збиралися стави-
ти в духовку пиріг, а донечка запропо-
нувала, мовляв, давай уже його кушту-
вати будемо. Правда, уважно вислухала, 
коли їй пояснили, що смаколик має ще 
«посидіти і погрітися у гарячій духов-
ці, щоб випектися», і згодилася чека-
ти. Тим часом терпляче заглядала через 
скло в духовку, як же він «підростає».
 «Як тільки витягла пирога, кажу 
доньці, бери велику ложку і давай куш-
тувати будемо. Ту мить і сфотографува-
ла», — щасливо усміхається мама Яна.
 Сама вона захоплюється випічкою зi 
шкільного дитинства. Каже, приблиз-
но в другому класі на день народження 
її першої вчительки мама Надя спекла 
торт. Він називався «Міністерський». 
До речі, уточнює, в цього торта теж своя 
історія. Бо його рецепт мама привезла з 
Карелії, коли вони разом гостювали в ро-
дичів. І рецепт той дуже простий, а торт 
— одна смакота. 
 «На один корж для великого торта бе-
ремо по склянці сметани і цукру, 2 яйця, 
трішечки соди і борошна до густоти сме-
тани. Все це перемішується — і в духовку 
на 40 хв. При температурі 180 градусів», 
— розповідає Яна. І додає: для друго-
го і третього коржів такі ж інгредієнти, 
але в один додаються подрібнені горіхи, 
а в інший — мак. Коржі, аби вони стали 

м’якшими, можна просочити будь-яким 
сиропом. Торт виходить великий, і коли 
у вас гості — вистачить на всіх.
 «Але є ще й маленький «Мініс-
терський». І для нього на один корж пот-
рібно 2-3 столовi ложки сметани, одне 
яйце, по півсклянки цукру та борошна 
і дрібка соди», — пояснює Яна.
 Вона каже, що для цього торта свій 
крем. Готується він із 200 г згущено-
го молока (банку треба півтори годи-
ни прокип’ятити, аби згущенка набула 
світло-коричневого кольору). Після охо-
лодження збиваємо варену згущенку з 
200 г масла.

«Це як картина, зі своїм неповторним 
сюжетом!»
 «Міністерський» торт, пригадує Яна, 
вона навчилася пекти самостійно ще 
коли навчалася у 5-му класі. 
 «Мою першу вчительку у Київській 
середній школі №15 звали Валентина 

Борисівна Пересада. Вона дозволяла нам 
приносити на день народження солодо-
щі, і ми влаштовували колективне ча-
ювання», — пригадує своє шкільне ди-
тинство Яна Богомаз. Тож вона випікала 
цей торт не лише на свій день народжен-
ня, а й на іменини першої вчительки — 6 
грудня. Ця традиція залишилася й тоді, 
коли Яна навчалася в університеті. Вона 
пекла торт і їхала до рідної школи. 
 «Пізніше, коли Валентина Борисів-
на пішла на пенсію, вітали її у неї вдома. 
Скільки емоцій завжди було!» — згадує 
Яна.
 Але, на жаль, каже, у 2012 році була 
остання зустріч з улюбленою першою 
вчителькою. Бо в 2013 році вона помер-
ла. Незадовго до свого дня народження. 
А Яна напередодні купила всі продукти, 
аби приготувати для неї торт...
 Узагалі, зізнається Яніна, їй дуже по-
добається готувати щось своїми руками. І 
тут для неї цікаво абсолютно все — процес 

підготовки, випікання, оформлення і те, з 
якою радістю приймають її роботу інші.
  Тепер вона постійно пече торти для 
своїх родичів та знайомих. Зробити сюр-
приз дорогій людині на день її народжен-
ня для неї велике задоволення. 
 «Для мене важливо, які емоції про-
являють люди, коли бачать мої вироби. 
І їхнє захоплення — це як подяка або на-
города, це те, заради чого я все це заті-
ваю», — зазначає Яніна. 
 Вона згадує, як на ювілей свого рід-
ного дядечка подарувала йому оригі-
нальний торт. Спекла його за рецеп-
том «Чорного принца», але оформила у 
вигляді дерев’яної дiжечки з червоною 
ікрою, а зверху поклала ще й велику 
ложку. Все це виліпила із кондитерської 
мастики. Родичі тоді дуже дивувалися, 
якими справжніми вийшли ікринки. Я 
ту желейну ікру, пояснює з усмішкою 
Яна, «метала» з допомогою шприца. 
 Якось мала племінниця замовила їй 

торт iз чаплею та зеленими жабками. Й 
наголосила, щоб чапля обов’язково була 
з піднятою ногою. Ми так і не дізналися, 
сміється Яніна, чому саме з піднятою но-
гою. 
 Такими презентами вона радує 
племінницю на кожен день народження 
— на три роки торт для Жені був у виг-
ляді Вінні-Пуха з ромашками, ще через 
рік — мультяшний Ведмідь тримав на 
руках шкодарку Машу. 
 Серед тортів, котрі Яніна випекла 
останнім часом, вона пригадує «Велику 
полуницю», «Кухоль пива», «Одиничку 
з лисичкою»...
 «Моя однорічна племінниця Емма 
дуже любить свою іграшкову лисичку. 
На перший день народження дівчинки 
виліпила з кондитерської мастики точ-
но таку і «посадила» на торт. А торт ви-
готовила у вигляді цифри «1», — каже 
Яніна. І додає: свого часу, ще коли нав-
чалася у школі, ходила на додаткові за-

няття з малювання. У школі навчалася 
ліпити з глини та пластиліну. Тож усе це 
згодилося у дорослому житті. 
 Яніна не ліниться випікати такі 
оригінальні торти не лише для всієї 
своєї родини, а й для подруг та їхніх 
малюків. Над своїми виробами вона 
чаклує, як над витворами мистецтва. 
Хоче, аби вони були не тільки смачні, 
а щоб ними ще й милувалися. А потім 
пригадували, яким неповторним видав-
ся той торт.
 Основу торта, каже Яніна, вона готує 
на основі «празького», бо, як показує її 
кулінарна практика, він практично всім 
родичам та друзям до смаку. А оформ-
лення кондитерського виробу — тут уже 
«включає» свою фантазію. І щоразу вона 
інша. Це — як картина зі своїм непов-
торним сюжетом.

«Накриваю торт кондитерською 
мастикою, наче ковдрою» 
 «Зазвичай беру форму діаметром 19 
см. Для бісквіта потрібно 5 яєць (один 
жовток потрібно залишити для крему), 
цукор — 150 г, борошно — 115 г, какао 
— 25 г, масло вершкове — 40 г», — по-
яснює Яніна.
 Вона каже, що для бісквіта збиває 4 
жовтки з половиною цукру (75 г). Потім 
окремо збиває білки до густоти. Додає 
цукор, який залишився, і далі продов-
жує збивати. Виходить світла і дуже 
пишна маса.
 «Потім акуратно й повільно, знизу і 
доверху, треба змішати білки та жовтки. 
Всипати борошно, просіяне з какао, та 
перемішати ложкою від краю до середи-
ни, старанно, але обережно», — наголо-
шує Яніна Богомаз.
 За її словами, далі вона вливає по 
краю посуду 40 г розтопленого та охо-
лодженого масла. І все знову перемі-
шує. Готову масу виливає у форму, зма-
зану маслом і посипану борошном. 
 «Бісквіт випікаю півгодини при тем-
пературі 200 градусів, прикривши його 
пергаментом. А тим часом готую крем», 
— ділиться секретами приготування 
Яніна.
 Для крему, уточнює вона, бере один 
жовток, 20 г води, 120 г згущеного мо-
лока, 200 г вершкового масла, трішки 
ваніліну, 20 — 30 г шоколаду.
 Яніна пояснює, що вона спочатку 
змішує жовток iз водою, а вже потім до-
дає згущене молоко. Цей сироп ставить 
на невеличкий вогонь і варить, як анг-
лійський крем. Важливо, до густоти. Це 
буде, наголошує, відразу видно. 
 Далі вона збиває вершкове масло з 
ваніліном. Сюди ж додає, потроху, що-
разу збиваючи, охолоджений сироп зі 
згущеним молоком. Уже по завершеннi 
збивання додає розтоплений шоколад.
  «Виходить просто чудовий крем для 
торта!» — хвалиться Яніна Богомаз.
 Тим часом, продовжує вона, коли ви-
пікся бісквіт, перевертає форму з випіч-
кою і дає вистоятися до повного охоло-
дження. Після цього акуратно ділить 
бісквіт на три коржі.
 «Структура бісквіта просто чудова — 
пориста, не кришиться й трішки воло-
га (я просочую його мандариновим дже-
мом)», — говорить Яніна.
 На завершення цієї приємної роботи 
молода господиня прошаровує коржі біс-
квіту кремом, ставить їх ненадовго у хо-
лодильник, а потім покриває глазуррю.
 «Глазур може бути будь-яка. Напри-
клад, шоколад плюс вершки або ж верш-
ки плюс чорний шоколад. Застигає дуже 
красиво!» — говорить Яніна. 
 Але, додає, частіше за все, свої тор-
ти готує під кондитерську мастику. У та-
ких випадках, уточнює, вирівнює торт 
кремом і ненадовго ставить у морозиль-
ну камеру, аби застигнув. А тим часом 
вимішує мастику. Для цього, каже Яна, 
вона купує в супермаркеті 100 г жуваль-
ного зефіру і 250 г цукрової пудри. Потім 
зефір розтоплює в мікрохвильовці, до-
дає потроху пудри і вимішує та розка-
чує, мов тісто. Також для кольору додає 
харчовий барвник. А потім витягує з хо-
лодильника торт і покриває його масти-
кою, наче ковдрою. І цю «ковдру», каже 
Яніна, прикрашає за своїм бажанням. 
 «Тож смачного!» — бажає Яніна 
усім, хто вирішить випекти торт за її ре-
цептом. ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ

Фартушок для Злати
Про уроки кулінарії, подарунок однокласника і першу вчительку

■

Маленька Злата радіє, що спекла разом iз мамою Яною свій перший пиріг. 
Фото з домашнього архіву.

❙
❙

«Для мене важливо, які емоції проявляють люди, коли бачать мої 
вироби. І їхнє захоплення — це як подяка або нагорода, це те, 
заради чого я все це затіваю».
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«Сподіваюся вдосталь отримати ігрового часу, аби допомогти своєму 
новому клубу досягти поставлених цілей».

Євген Коноплянка
півзахисник збірної України та ФК 
«Шальке» (Німеччина)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не секрет, що часто-густо різно-
го роду трансферні ходи той чи інший 
клуб робить під конкретного тренера, 
його тактичну схему та футбольне сві-
тосприйняття. Під час усього розігра-
шу Ліги Європи сезону 2014/2015 та 
безпосередньо фінального протистоян-
ня іспанський наставник «Севільї» Унаї 
Емері міг безпосередньо переконати-
ся в силі та таланті українського півза-
хисника «Дніпра» Євгена Коноплянки. 
Після чого, власне, українець і опинив-
ся в таборі «кажанів». І хоча після сво-
го переїзду до Іспанії Женя по-справж-
ньому так і не заграв, можна сказати, 
не розкрився, для Емері непотрібним 
матеріалом український «вінгер» усе 
ж не був. У минулому сезоні українсь-
кий півзахисник «Севільї» провів за-
галом 52 поєдинки, в яких забив вісім 
м’ячів та віддав дев’ять результатив-
них передач. Далеко не кожен матч за 
новий клуб наш співвітчизник прово-
див в «основі», тим не менше свій вне-
сок у командну скарбничку він зробив. 
Зокрема, допоміг одноклубникам виг-
рати черговий Кубок Ліги Європи. Для 
тренера Емері та його «кажанів» то був 
третій поспіль тріумф у другому за си-
лою клубному турнірі Старого світу. До 
слова, досягнення, яке раніше не підко-
рювалося жодному клубу континенту.
 Назавжди вписавши своє ім’я в іс-
торію європейського футболу, Унаї 
Емері вирішив змінити обстановку, від-
гукнувшись на нові кар’єрні виклики. 
Попрощавшись iз «Севільєю» та Коноп-
лянкою, титулований іспанський на-
ставник перебрався до «ПСЖ».
 А тим часом його «протеже» міцно 
засів на лаві запасних, практично пов-
ністю втративши ігрову практику. Точ-
ніше, в першому офіційному поєдин-
ку сезону — Суперкубку УЄФА проти 
«Реалу» — Коноплянка вийшов на за-

міну й навіть відзначився голом, реалі-
зувавши пенальті. Але весь позитив, 
який випромінював у тому поєдинку 
наш співвітчизник, затьмарила його 
«обрізка» наприкінці «овертайму», 
котра, власне, допомогла «Реалу» виг-
рати Суперкубок.

 Іспанські спортивні ЗМІ практич-
но одноголосно винуватцем невдачі 
«Севільї» назвали Коноплянку, після 
чого Женя не зіграв за «кажанів» біль-
ше жодної хвилини. У першому турі прі-
мери новий наставник андалусійців, ар-
гентинець Хорхе Сампаолі, протримав 

увесь матч українця на лаві запасних, а 
в другому — взагалі залишив його поза 
заявкою на гру.
 Утім довго без роботи Жені сидіти 
все ж не доведеться. У середу 26-річ-
ний український вінгер уклав трудову 
угоду з новим клубом, де, без сумніву, 
всерйоз розраховують на його допомо-
гу. «Із Коноплянкою укладено річний 
контракт. «Шальке» орендує футболіс-
та в «Севільї» з правом подальшого його 
викупу», — повідомили в гельзенкір-
хенському клубі. Попри своє перебуван-
ня в таборі національної збірної, котра 
веде підготовку до стартового поєдинку 
кваліфікації ЧС-2018 проти Ісландії (5 
вересня), Коноплянка «засвітився» в Ні-
меччині. Залишив свій автограф на кон-
тракті та приміряв клубну форму «Шаль-
ке» з 11-м номером.
 Раніше повідомлялося, що Коноп-
лянкою активно цікавляться російські 
«Спартак» та «Зеніт», утім, як повідом-
ляють російські ЗМІ, українець катего-
рично відмовився продовжувати кар’єру 
в російській прем’єр-лізі.
 Тим часом до Іспанії з Німеччини на 
зміну Коноплянці вирушив інший ук-
раїнський футболіст. Другу половину ми-
нулого сезону вихованець «Динамо» Ар-
тем Кравець провів в оренді в «Штутгар-
ті», котрий, до слова, вилетів із першої 
бундесліги. А новий сезон форвард збір-
ної України розпочне в «Гранаді». Оче-
видно, вона, як і попередній клуб Крав-
ця, також боротиметься за збереження 
прописки в елітному дивізіоні. ■

Григорій ХАТА

Наразі відчути палку любов чи-
новників та держави український 
спорт може хіба що після завер-
шення Олімпійських ігор, коли на 
спортсменів та їхніх наставників, 
немов із рогу достатку, вилива-
ються різноманітні подарунки та 
відзнаки. Цьогорічна Олімпіада в 
Ріо принесла Україні найменший 
за всю історію Незалежності ме-
дальний ужинок, при цьому 7 із 
11 медалей у синьо-жовту скарб-
ничку поклали олімпійці з київсь-
кою пропискою.

«Точкове укріплення»
 На правах мера столиці 
— міста, що, без сумніву, має 
серйозні потужності та ресур-
си, — днями Віталій Кличко ак-
тивно вшановував призерів Ігор-
2016, котрі, продемонстрував-
ши певною мірою спортивний ге-
роїзм, не дозволили нашій країні 
повністю провалити відповідаль-
ний старт. «Кожна олімпійсь-
ка нагорода — це свідчення ва-
шої наполегливої роботи та за-
лізної волі. Кожен спортсмен, 
який посів 1-6-те місця, та їхні 
наставники отримають грошо-
ву винагороду (120 тис. гривень 
— за «золото», 100 тис. — «сріб-
ло», 80 тис. — за «бронзу»). Ок-
рім того, було прийнято рішення 
про покращення їхніх житлових 
умов. Також виділимо земельні 
ділянки. Найближчим часом я з 
радістю вручу ордери на кварти-
ри та земельні ділянки», — під 
час урочистої церемонії заявив 
Віталій Кличко. Незабаром но-
восілля зможуть відсвяткувати 
бронзова призерка Ріо, гімнас-
тка Ганна Різатдінова, володар-
ка командного «срібла», шабліс-
тка Олена Вороніна, наставник 

гімнаста Ігоря Радивілова — 
В’ячеслав Лаврухін та головний 
тренер українських «класиків» і 
персонально срібного медаліста 
Жана Беленюка — Артур Дзига-
сов. Водночас самому Беленюку, 
олімпійському чемпіону Олегу 
Верняєву та віце-чемпіону Ігор 
iз сучасного п’ятиборства Павлу 
Тимощенку обіцяють виділення 
земельних ділянок.
 Подібне піклування держав-
них мужів зрозуміти можна — за 
кожним із цих атлетів прискіп-
ливо полюють іноземні «скаути», 

ладні за будь-які кошти перехо-
пити українських спортивних 
зірок. На жаль, за останні роки 
ми втратили цілу плеяду моло-
дих та перспективних спорт-
сменів, які, не дочекавшись ува-
ги, «пішли» на спортивну еміг-
рацію. Втратити «останніх із 
могікан» Україна просто не має 
права.
 До слова, у «спортивному» 
міністерстві вже відрапортували, 
що свої фінансові зобов’язання 
перед призерами Олімпіади-
2016 вони виконали. Приємно, 

що важка й копітка праця на-
ших спортивних героїв не зали-
шилася без відзнаки. От тіль-
ки чи допоможе вітчизняному 
спорту таке «точкове» його «ук-
ріплення»? Приміром, голова 
парламентського Комітету з пи-
тань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму, народний де-
путат Артур Палатний вважає, 
що для високих олімпійських 
успіхів Україна має подбати про 
масовий спорт.

Фінансовий крах гранда
 У той же час доводиться кон-
статувати, що під загрозою зник-
нення опинився ще один серйоз-
ний спортивний проект. За роки 
свого існування харківський 
«Локомотив» здобув славу гран-
да вітчизняного чоловічого во-
лейболу, тривалий час утриму-
ючи статус найсильнішої коман-
ди країни. Утім після приходу на 
пост керівника «Укрзалізниці» 
поляка Войцеха Балчуна у клубі 
заявили про припинення його 
фінансування. «Більшість грав-
ців уже отримали статус віль-
них агентів. А команда відмови-
лася від участі в єврокубках», — 
заявив головний тренер «Локо» 
Юрій Філіппов. За словами пре-
зидента «залізничників» Євге-
на Щербини, нове керівництво 
«УЗ» проводить доволі жорстку 
фінансову політику. «Якщо ми 

хочемо сучасну «Укрзалізни-
цю», то нам потрібно щось змі-
нювати, — цитує Балчуна Щер-
бина. — Нам не потрібні (відом-
чі) готелі, лікарні, спортивні 
клуби тощо. Потрібно зосереди-
тися на джерелах доходів від на-
шої основної діяльності».
 У Харкові все ж мають надію 
зберегти клуб iз неймовірно яскра-
вою історією та великим послуж-
ним списком, сподіваючись на без-
поворотну допомогу небайдужих 
людей. При цьому в «Локомотиві» 
кажуть, що не бачать ніякої заці-
кавленості до клубу з боку облас-
ної та місцевої влади. До речі, на 
сайті Харківської міської ради 
вболівальники «залізничників» 
розмістили петицію про збере-
ження харківського «Локомоти-
ва». Аби її розглянув міський го-
лова Геннадій Кернес, відповід-
не звернення має підписати п’ять 
тисяч осіб. ■

Теніс
 Українським тенісистам не вдалося без 
втрат пройти перше коло Відкритої першості 
США. За бортом турніру залишилася не тіль-
ки малодосвідчена Катерина Козлова, котра 
поступилася Венус Уїльямс — 2:6, 7:5, 4:6, 
а й загартований тенісний боєць Олександр 
Долгополов, який через травму не зміг дог-
рати поєдинок проти іменитого іспанця Да-
вида Ферера. Єдиний, кому з українців уда-
лося відсвяткувати перемогу в другий ігро-
вий день, був Ілля Марченко. У напруженому 
двобої донеччанин здолав знаного хорвата 
Івана Додіга — 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

Боротьба
 Після того як українські борці вільно-
го стилю не змогли виграти на Іграх у Ріо 
жодної медалі, посаду президента Асоціа-
ції спортивної боротьби України залишив 
Ельбрус Тедеєв. ■

ФУТБОЛ

Шукаючи своє призначення
Після зміни керманича «Севільї» Євгена Коноплянку відправили в оренду до «Шальке»

■

Залишившись без ігрової практики в іспанській «Севільї», лідер «синьо-жовтих» 
Євген Коноплянка перейшов до німецького «Шальке».
 Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

Неоптимістична оптимізація
Поки країна вшановує олімпійських призерів, на межі краху 
опинився черговий спортивний проект

■

Через припинення відомчого фінансування харківський 
«Локомотив» розірвав контракти з усіма своїми ключовими виконавцями.
 Фото з сайта loko.pz.gov.ua

❙
❙
❙

ХРОНІКА■
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Ми забули тут свою люльку!
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 У дитинстві здавалося, що не-
має нічого страшнішого, як учити 
уроки. Тепер починаю розуміти, що 
немає нічого страшнішого, як учити 
уроки зі своєю дитиною.

* * *
 Іде директор школи коридором 
і бачить першокласницю, що присіла 
в куточку і плаче.
 — Що сталося, маленька?
 — Я щойно дізналася, що мені 
треба буде щодня ходити сюди аж до 
сімнадцяти років!

 Директор зітхає:
 — Щаслива. А мені сюди щод-
ня треба буде ходити аж до шістде-
сяти.

* * *
 — Мамо, я більше до школи не 
піду: знову Глушко ставитиме під-
ніжки і гасатиме коридорами, Дуб-
чак петардами стрілятиме, а Цибуль-
ський ще взимку так сніжкою в око 
заліпив!
 — Треба, синку, треба. Ти ж ди-
ректор.

По горизонталі:
 2. Давня страва з неподрібненої 
ячмінної крупи, яку споживали пере-
важно у Великий піст. 6. Постійний, виз-
начений склад співробітників на підпри-
ємстві чи в установі. 7. Роман Павла За-
гребельного про будівництво Святої Со-
фії в Києві. 9. Китайський комуністичний 
лідер, який організував «культурну ре-
волюцію». 10. Ім’я української актриси, 
дружини Костя Степанкова. 11. Донець-
кий олігарх, власник «Київ енерго». 15. 
Одна з чотирьох провінцій Пакистану, 
батьківщина синдхів. 16. Опера Джу-
зеппе Верді, написана на замовлення 
єгипетського хедива Ізмаїла-паші з на-
годи відкриття Каїрського оперного те-
атру. 18. Обласний центр, де нещодавно 
відбувся фестиваль імені Володимира 
Шинкарука «Пісенний Спас». 19. «Зги-
нуть наші воріженьки, як ... на сонці» 
(Павло Чубинський). 30. Старійшина, 
глава роду, племені, політичний глава 
будь-якої громади в арабських країнах. 
21. Означення поганої людини в комедії 
Леоніда Гайдая «Джентльмени удачі». 
22. Політична партія Великої Британії, 
що виражала інтереси аристократії і ви-
щого духовенства. 24. Дикий кабан. 26. 
Дружина чоловікового брата. 30. Поль-
ський філософ і письменник-фантаст. 
32. Ім’я грузинки, яка очолила рефор-
му поліції в Україні. 33. Таємничий ка-
пітан підводного човна із пригодниць-
кого роману Жюля Верна «Двадцять 
тисяч льє під водою». 34. Найбіль-
ший якір на кораблі, який викидають 
тоді, коли інші якорі не в стані стримати 
судно. 35. Перший «нарком внутрішніх 
справ» СРСР, засновник  «апарату де-

ржбезпеки» (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД).
По вертикалі:
 1. Станція технічного обслугову-
вання автомобілів. 2. Сокіл, синичка, 
зозуля, лебідь. 3. Частинка складних 
слів, яка перекладається, як «далеко». 
4. Внутрішня частина горіха. 5. Жінка з 
ребра Адама. 6. Настільна інтелектуаль-
на гра, винайдена в Індії в V—VI століт-
тях. 8. Птах із довгим носом і яскравим 
чубчиком. 11. Історичний регіон Грузії, 
який залишився у її складі після війни 
з Росією у 2008-му році. 12. Головний 
учасник бою биків, що завдає бикові 
смертельного удару шпагою. 13. Екс-
гравець збірної Хорватії, півзахисник 
команди «Рієка». 14. Столиця Польщі. 
15. Річка на Тернопіллі, притока Дніст-
ра. 17. Гірський баран. 23. Знак зодіа-
ку. 25. Міжнародний договір. 27. Ле-
гендарне місто, існування якого довів 
Генрих Шліман. 28. Спеціальний зуб у 
хижих тварин для розривання м’яса. 29. 
Партійне псевдо Сталіна. 31. Очільник 
міста. 32. Німфа, яка закохалася у Нар-
циса і перетворилася на відлуння. ■
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 Спорту, як і коханню, вік 
— не завада. Це ще раз дове-
ла 100-річна жителька Індії Ман 
Каур, яка здобула золоту медаль 
у забігу для учасників, кому за 
30 популярних змагань Americas 
Masters Games, подолавши сто-
метрову дистанцію за півто-
ри хвилини. Втім, це і не дивно, 
адже у своїй віковій категорії — 
старше 100 років — вона була 
єдиною.
 Це вже не перша нагорода 
поважної бабусі. Хоча, як зізнав-
ся її син, 78-річний Гурдев Сінгх, 

який зустрічав Ман на фініші, зай-
матися бігом серйозно вона поча-
ла зовсім недавно — у 93 роки. І 
відтоді бабуся не втрачає можли-
вості взяти участь у змаганнях для 
літніх людей, долаючи при цьому 

значні відстані не лише на трену-
ваннях, але і в подорожах. От і для 
цієї золотої медалі пані Каур дове-
лося прилетіти із Індії до канадсь-
кого Ванкувера.
 Секретом свого успіху  спорт-

сменка назвала здорове харчуван-
ня та фізичні тренування. Нині на 
її рахунку вже є десятки два різ-
номанітних нагород. І зупинятися 
на досягнутому активна старень-
ка, схоже, не збирається. ■

Аліса КВАЧ

 Часи, коли про модель Жизель Бюндхен 
говорили переважно як про чи то подруж-
ку, чи то наречену Леонардо ДіКапріо, зали-
шилися в далекому  минулому. Бразильська 
красуня давно одружилася із футболістом То-
мом Бреді і народила йому двох дітей — сина 
Бенджаміна та доньку Вів’єн. Але сімейні кло-
поти і народження дітей не вплинули ні на фі-
гуру моделі, ні на її заробітки — за версією 
журналу  Forbes, вона вкотре очолила рейтинг 
найбільш високооплачуваних моделей світу, 
заробивши за рік $30,5 млн.

 І це при тому, що минулого року Жи-
зель Бюндхен офіційно оголосила про за-
вершення подіумної кар’єри і бажання зо-
середитися лише на фотозйомках. Свою 
«обітницю» вона за цей час порушила лише 
раз — коли пройшлася «подіумом» довжи-
ною 150 метрів по арені «Маракана» під 
час церемонії відкриття Олімпіади в Ріо. 
Втім порівняно з минулим роком її дохо-
ди таки впали — за даними того ж жур-
налу  Forbes, у 2015-му Бюндхен заробила 
близько  $45 млн., обігнавши при цьому на-
віть одного з найбагатших футболістів су-
часності Криштіану Роналду.

 На другому місці опинилася ще одна 
бразильська модель і колега Жизель по 
Victoria’s Secret Адріана Ліма, яка зароби-
ла за рік близько $10,5 млн. Третє місце 
поділили Кендалл Дженнер і Карлі Клосс 
із доходом за $10 млн. 
 А от росіянка Наталя Водянова, яка 
кілька місяців тому народила п’яту дитину, 
за рік опустилася в рейтингу з 5-го на 10-
те місце — її дохід впав із $7 млн. до $5,5 
млн. Щоправда, «бідність» їй не загрожує, 
адже її нинішній цивільний чоловік Антуан 
Арно є французьким мільярдером. Так що 
— на життя вистачить. ■
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І вродлива, і багата
Бразильська модель Жизель Бюндхен очолила список 
найдорожчих 
моделей світу

■

ОВВА!

Сто метрів у сто років!
100-річна жителька Індії перемогла в забігові 
для учасників, кому за тридцять

■

2 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +12...+14; удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13; удень 
+24...+26.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17; удень +24...+26.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +8...+10; удень +23...+25. Моршин: уночi 
+9...+11; удень +24...+26.

31 серпня температура води в Чорному та Азовсько-
му морях становила 21-25 градусiв, у Днiпрi бiля Киє-
ва — 22.
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