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Хуртовини, шалений вітер 

i мороз найближчими 

днями накриють всю 

Україну

стор.  3»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор. 7

Український ринок нерухомості 

переживає кризу через 

відсутність законодавства, обвал 

долара та слабкий контроль за 

дотриманням будівельних норм

Інтуїція — зброя інвестора Завірюха, метіль, завірюха...
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До 11 грудня 

буде оголошено 

вартість пробного 

тестування

Репетиція ЗНО
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стор. 4»

У розбурханих передчуттях 
нормандського формату

В обійми нахабного 
шулера

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,957 грн 

1 € = 26,408 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн
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«Закон про Державне бюро розслідувань ставить цю службу в залежність від 
одного органу — офісу президента, але ДБР має бути незалежною структурою».

Ірина Геращенко
депутат вiд «Європейської 

Солідарності»

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Відповідно до Житлового ко-
дексу, кожен власник нерухомості 
зобов’язаний своєчасно вносити 
плату за житло і комунальні послу-
ги. Причому виникає цей обов’язок 
відразу після реєстрації права влас-
ності на житлове приміщення. Біль-
ше того, немає значення, чи прожи-
ває власник квартири (будинку) там 
фактично, чи ні. Якщо ви господар 
житла — зобов’язані за нього запла-
тити.
 Квитанції на оплату «комунал-
ки» приходять щомісяця, але че-
рез постійне зростання тарифів на 
електроенергію, воду, газ і опалення 
платити пересічному українцю стає 
все складніше. Таким чином, одно-
часно зі збільшенням сум у платіж-
ках зростає і розмір заборгованості 
за комунальні послуги.
 Згідно з найсвіжішими даними 
Державної служби статистики, за-
боргованість населення України з 
оплати житлово-комунальних по-
слуг у жовтні 2019 року збільшила-
ся на 1,7% у порівнянні з вереснем 
і становить 47,3 млрд грн (і це без 
урахування електроенергії). Також 
у цій колосальній сумі не враховані 
дані з анексованого Криму та Севас-
тополя, а також із частини тимчасо-
во окупованих територій Донецької 
та Луганської областей.
 Якщо вірити всезнаючому Держ-
стату, то загалом у жовтні цього 
року українці сплатили за житло-
компослуги 5,8 млрд грн, що ста-
новить лише 83,2% від нарахованої 
за цей місяць суми. За постачання 
електроенергії сплачено 3 млрд грн 
(105,8% нарахувань за рахунок по-
гашення заборгованостей поперед-
ніх періодів).
 Причому найдисципліповані-
шими платниками житлокомпос-
луг у жовтні виявилися мешканці 
Одеської (98,6% від нарахувань), 

Херсонської (97,7%) та Запорізької 
(91,2%) областей. А ось «забили» 
на борги жителі Донецької, Сум-
ської, Вінницької, Житомирської, 
Івано-Франківської, Тернопільсь-
кої, Полтавської та Київської об-
ластей, де зафіксовано найнижчий 
рівень оплати (63-80% від суми на-
рахувань). 
 У Держстаті також повідомили, 
що від початку року з населенням 
укладено 57,1 тис. договорів про по-
гашення реструктурованої забор-
гованості за житлово-комуналь-
ні послуги на загальну суму 446,9 
млн грн. Сума внесених платежів, 
з урахуванням довгострокових до-
говорів, становить 258 млн грн. А 
середні нарахування за житлово-
комунальні послуги в країні на од-
ного власника особового рахунку з 
урахуванням споживання електро-
енергії (з розрахунку 150 кВт-год) у 
вересні-2019 становили 938,9 грн.
 Додамо, що якщо споживач має 
заборгованість за житлово-кому-
нальні послуги і відмовляється пла-

тити її в добровільному порядку або 
укласти договір реструктуризації, 
то така заборгованість стягується 
через суд. При цьому судовий про-
цес проходить у «спрощеному» по-
рядку (ст. 95 Цивільного процесу-
ального кодексу) шляхом видачі 
судового наказу, без виклику борж-
ника.
 Крім того, відповідно до части-
ни 2 статті 625 Цивільного кодексу 
України, кредитор має право вима-
гати оплату заборгованості з ураху-
ванням індексу інфляції за весь час 
прострочення, а ще —  3% річних 
від суми боргу.
 Невиконання боржником ви-
мог судового наказу може призвес-
ти до арешту рухомого та нерухо-
мого майна з подальшою їх реалі-
зацією (ст. 56 Закону України «Про 
виконавче провадження») або за на-
явності умислу боржника — до від-
криття кримінального проваджен-
ня за статтею 382 Кримінального ко-
дексу України — «невиконання су-
дового рішення». ■

ПАРЛАМЕНТ

Диктатура 
пiд гарними 
гаслами
ДБР — правоохоронний орган 
офісу президента
Тетяна МИХАЙЛОВА

 ...Ознака початку зимових засідань Верхов-
ної Ради традиційна — опозиція розкачує тему та-
рифів. Ідеться про реакційну опозицію. Саме цим 
відзначилась погоджувальна рада у перший робо-
чий день грудня. Зниження тарифів завзято вима-
гали фракції «ОПЗЖ» та «За майбутнє». Однак це 
питання не стало основною темою парламентсько-
го вівторка. Тон турботижню у Верховній Раді вчо-
ра задало прийняття закону про реформу Держав-
ного бюро розслідування щодо вдосконалення ро-
боти цього органу — в другому читанні. Закон при-
йнято 250 голосами. Окремо прийнята важлива 
поправка, що передає до ДБР справи Майдану та 
дозволяє продовжити розслідування.
 Початок робочого дня парламентаріїв став кад-
ровим. Колишній голова Інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович на засіданні пар-
ламенту 3 грудня склав присягу народного депу-
тата Верховної Ради. Після принесення присяги 
В’ятровичем спікер Дмитро Разумков оголосив, 
що ексочільник Інституту нацпам’яті увійшов до 
складу фракції «Європейська Солідарність».
 Він зайшов у парламент замість Ірини Луцен-
ко, котра відмовилась від мандату через проблеми 
зі здоров’ям. 
 Ексдиректор Інституту Національної пам’яті 
вже заявив, що збирається у Раді будувати ук-
раїнський мир і зупиняти «русскiй мiр». 
 Також у ході ранкового пленарного засідання 
спікер Дмитро Разумков оголосив про виключення 
народних депутатів Антона Полякова, Анни Ско-
роход та Романа Іванісова з фракції «Слуга наро-
ду». 
 Отже, суперечки довкола поправок до закону 
про вдосконалення роботи ДБР стали просто інте-
лектуальною розминкою для парламентаріїв, тому 
що, незважаючи на заклики до здорового глузду 
колег депутатами від опозиції — Миколою Княжи-
цьким та Іриною Геращенко, правки їхні не були 
підтримані. 
 Зокрема, депутат Микола Княжицький за-
стеріг: «Ми приймаємо закон, який передає слід-
чо-репресивні дії в одні-єдині руки. Орган ДБР має 
бути незалежним, тому перший заступник і заступ-
ники мають призначатись на конкурсній основі». 
 Більшість цю пропозицію, як й інші зауважен-
ня народного депутата Княжицького, не підтрима-
ла. 
 «Ви будуєте диктатуру під гарними гаслами», 
— звернувся Микола Княжицький до совісті «Слуг 
народу». 
 Депутат від «Європейської Солідарності» Іри-
на Геращенко зазначила, що монофракція вже по-
наприймала законів у турборежимі, які зараз на-
магається виправити. Мовляв, так само буде і з цим 
законом. За словами Ірини Геращенко, закон про 
Державне бюро розслідувань ставить цю службу в 
залежність від одного органу — офісу президента, 
але ДБР має бути незалежною структурою. 
 «ДБР отримає новий статус, але не змінюється 
його ідеологія, і це неприпустимо, зважаючи на те, 
що саме цей орган має розслідувати справи Майда-
ну», — зазначила Ірина Геращенко. 
 А тим часом «праву руку» директора ДБР пі-
дозрюють в отриманні хабара в розмірі $150 тис. 
Ще один аргумент на користь необхідності переза-
вантажити керівництво Бюро. Ця організація ство-
рювалася як незалежна і об’єктивна. Шкода, якщо 
ці добрі наміри не виправдаються», — йдеться у 
«Фейсбуці» президента Володимира Зеленського.
 Депутати прийняли рішення достроково звіль-
нити директора ДБР Романа Трубу і його заступни-
ків. 
 Загалом парламентарії були знервовані — ніяк 
не могли зосередитись, всістись на свої робочі міс-
ця, стовбичачи перед очима працюючих законо-
творців. Вочевидь, незважаючи на позірну само-
впевненість, непосидючі місця таки в когось під-
горають. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 За минулу добу збройні форму-
вання Російської Федерації та їхні 
посіпаки, за офіційними даними, 
п’ять разів порушили режим при-
пинення вогню. Противник об-
стрілював позиції Об’єднаних сил 
iз гранатометів різних систем i 
стрілецької зброї, з великокалі-
берними кулеметами включно. 
 На луганському напрямку, 
за який відповідає оперативно-
тактичне угруповання «Північ», 
російські окупаційні війська вели 
вогонь по наших укріпленнях 
зі стрілецької зброї поблизу Лу-
ганського. 
 На донецькому напрямку, в ме-
жах відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Схід», 

ворожі обстріли зафіксовано непо-
далік Павлополя — з автоматич-
них гранатометів та великокалі-
берних кулеметів; у районі Старо-
гнатівки — зі стрілецької зброї; 
поблизу Лебединського — зі стан-
кових протитанкових та автома-

тичних гранатометів; біля Авдіїв-
ки — з АГС, ручних протитанко-
вих гранатометів i стрілецької 
зброї. 
 Втрат серед військовослужбов-
ців Об’єднаних сил унаслідок об-
стрілів не зафіксовано. ■

НА ФРОНТІ 

«Донбаський салют» на честь 
нормандської зустрічі
Жоден формат не 
впливає на інтенсивність 
ворожих обстрілів

■

СТАТИСТИКА

Кому я винен — пробачаю  
Борги населення за житлово-комунальні послуги зростають щомісяця

■

Ще одного боржника
 відключив

Окупанти обстріляли захисників Лебединського з гранатометів.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
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Завірюха, 
метіль, 
завірюха...
Хуртовини, шалений вітер 
i мороз найближчим часом  
накриють всю Україну
Ірина КИРПА 

 Новорічні свята та Різдво «пораду-
ють» мешканців нашої країни небува-
лими сніговими бурями. Ключову роль 
у різкому похолоданні на більшій час-
тині території України, а також у роз-
гулі хуртовин i завірюх зіграє пере-
міщення холодних повітряних мас із 
Сибіру.
 Гірський район Карпат в Івано-Фран-
ківській області вже засипало сніговим 
покривом, висота якого місцями досягає 
16 сантиметрів.
 Однак, незважаючи на те, що зараз 
цей регіон України переживає 10-градус-
ні морози, у найближчі дні дасть про себе 
знати відлига, що збільшить ризик схо-
дження лавин (про це всіх туристів уже 
попередили синоптики та рятувальники 
ДСНС України).
 Крижаний дощ із невеликими сніго-
падами очікується на всій території Ук-
раїни, включаючи Київщину, Вінниччи-
ну та Житомирську область.
 Зачеплять хуртовини із заморозками 
й південні регіони країни, проте це буде, 
швидше, схоже на «пробу сил», і перший 
сніг на Херсонщині, Миколаївщині та 
Одещині дуже швидко розтане.
 У грудні 2019-го синоптики прогно-
зують середньомісячну температуру для 
всієї України від 1 градуса тепла до 4 гра-
дусів морозу, найтепліше буде в Криму — 
до 3 градусів тепла, що близько до серед-
ніх багаторічних значень.
 У перший місяць зими також очіку-
ються різкі скачки температури повітря, 
фахівці Укргідрометцентру підрахува-
ли, що абсолютний мінімум температу-
ри повітря в грудні може бути 21-27 гра-
дусів морозу (у південних регіонах від 17 
до 28 градусів морозу), а абсолютний мак-
симум — від 10 до 18 градусів тепла (у пів-
денній частині країни та на Прикарпатті 
місцями 19-20 градусів тепла, у Криму до 
25 градусів тепла).
 Такий прогноз погоди для України до 
кінця 2019 року підтвердили й британсь-
кі метеорологи, а також народні синопти-
ки.
 Морози, нехай і не великі, але скоро 
повернуться,  попереджає народний си-
ноптик Леонід Горбань.  Нічні температу-
ри у більшості регіонів України очікують-
ся від 2 до 4 градусів морозу та від 0 до 1 
градуса тепла вдень. Друга відлига очікує 
нас уже 6 грудня, триватиме вона як міні-
мум до 12—13 грудня 2019 року. А от по-
чинаючи з 13 грудня і до кінця місяця — 
суцільні морози. Нічні температури очі-
куються від 6 до 9 градусів морозу, а 22-
25 грудня — навіть від 21 до 27 градусів 
морозу. Хороший сніг чекаємо на католи-
цьке Різдво, а також ближче до новоріч-
них свят, iз 28 по 30 грудня.
  А ось директор Укргідрометцентру 
Микола Кульбіда проявив обережність 
у довгострокових прогнозах погоди для 
всієї країни, заявивши, що торік зима за 
температурним режимом була вищою за 
норму, й подібна тенденція збережеться 
і на майбутній зимовий сезон. Сильні по-
холодання взимку матимуть короткост-
роковий характер.
  У цілому зима для України в новому, 
2020, році обіцяє бути суворою аж до се-
редини лютого, хоча кількість опадів зни-
зиться до середньомісячної.
 У січні-лютому сніговий покрив буде 
традиційно високим у північних регіо-
нах i центральній частині України, а ось 
мешканці півдня країни звично радіти-
муть кожній сніжинці. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 По 2 тис. 600 гривень на місяць протя-
гом року отримуватимуть 270 перемож-
ців Всеукраїнських учнівських олімпіад 
і Всеукраїнського конкурсу-захисту на-
уково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. Виплати 
надходитимуть юним науковцям, які 
отримали дипломи лауреатів стипендії 
президента України. Стипендіатів обра-
но серед понад мільйона учасників. Це 
— 150 переможців учнівських олімпіад 
із навчальних предметів і 120 — Всеук-
раїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт.
  Як відзначила міністерка освіти 
і науки України Ганна Новосад, такі 
стипендії є одним з інструментів для 
стимулювання наукової кар’єри. Але, 
крім коштів, МОН обіцяє й інші додат-
кові мотиватори для розвитку талано-
витої молоді. «Важливо винагороджу-
вати талановиту молодь не просто гро-
шима, а також і освітніми можливос-
тями, тому що одна справа отримати 
кошти, а інша — дати можливість цьо-
му переможцю чи переможниці поїха-
ти в CERN чи NASA, чи в якийсь інший 

науковий центр для ознайомлення чи 
проведення власних досліджень», — 
підкреслила Ганна Новосад.
 Серед лауреатів стипендії, зокрема, 
учень Малої академії наук України Єв-
ген Чернозуб із Херсона, який створив 
біомеханічну руку на дистанційному ке-
руванні. Виборов стипендію і школяр із 
Києва Дмитро Коваленко, який винай-
шов екологічний метод утилізації від-
працьованих шин. Грошову винагоро-
ду також отримав учень МАН Артем Де-
нисюк. Він знайшов спосіб зменшення 
енерговитрат у метро. «Стипендія пре-
зидента України — це один із видів де-
ржавної підтримки творчо обдарованої 
молоді, нашої молодої еліти, яка сьогод-
ні мотивована займатись наукою. Зараз 

досить складно молодій людині вибра-
ти напрямок, оскільки бурхливий роз-
виток наук змінює світ і зорієнтуватись 
дуже важко, тому Мала академія наук 
дає можливість і підтримку вибору на-
прямку», — підкреслив президент МАН 
Станіслав Довгий.
 Нагадаємо, що 47 стипендіатів, які 
цього року отримали кошти від прези-
дента України, вже вдруге удостоїли-
ся цієї премії, п’ять юних дослідників 
стають лауреатами стипендії третій рік 
поспіль, а учень 11 класу навчально-
виховного комплексу «Новопечерська 
школа» з Києва Олексій Масалітін — 
уже вчетверте. Усього за 13 років сти-
пендію отримали 3 тис. 780 обдарова-
них дітей. ■

ПІДТРИМКА

Не словом, а коштом
Молодим науковцям держава надасть стипендії 
за розробки науково-дослідницьких робіт

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Майже 600 артистів із 
семи регіонів країни з’їха-
лися до Харкова на третій 
«Гопакфест», аби продемон-
струвати своє власне бачення 
відомого національного тан-
ку. Наймолодшому учасни-
ку фестивалю було 10 років, 
найстаршому — 65. Суто хо-
реографічну частину заходу 
доповнили майстри націо-
нальних бойових мистецтв, 
оскільки саме з цього жан-
ру і «вийшов» всесвітньо ві-
домий «Гопак». Для більшої 
зручності організатори та-
кож ввели кілька номінацій, 
аби підкреслити експресію 
чоловічого танку, красу жі-
ночих «Веснянок» та оригі-
нальність стилізованих під 
сучасність номерів, але при 
цьому всі учасники повинні 
були обрати національну му-
зику і українські костюми. 
 Слобожанщина стала 
третім регіоном, куди заві-
тав із гастролями «Гопак-
фест». Уперше цей захід був 
проведений у лютому 2017 
року в столиці до дня народ-
ження одного з творців ук-
раїнського народно-сценіч-
ного танцю Павла Вірсько-
го. Ще через рік фестиваль 
зібрав у Києві учасників з 

усієї України, де й пролуна-
ла ініціатива створити про-
граму подорожей по інших 
регіонах. У підсумку майс-
три народного танцю Поліс-
ся зібралися у Чернігові, 
а днями фестиваль проде-
монстрував особливості ук-
раїнського мистецтва при-
кордонної Слобожанщини. 
«Упродовж дня члени журі 
фестивалю у складі відомих 
хореографів із Києва і Хар-
кова, а також вчених про-
фільних ВНЗ країни поба-
чили понад 70 танцюваль-
них номерів і переконалися 
в тому, що Слобожанщина — 
український регіон, — пові-
домила одна з організаторів 
заходу Ганна Андрющенко. 
— Тут, як і в інших регіонах 
країни, люблять, цінують і 
бережуть українську куль-
туру, збагачуючи її канони 
сучасними новаціями». 
  Усі заходи фестивалю, 
як завжди, транслювали в 

режимі онлайн із проведен-
ням голосування на приз 
глядацьких симпатій. Кіль-
кість тих, хто проголосував, 
перевищила 9 тисяч осіб. 
Це значно більше, ніж у по-

передні роки. Тобто інтерес 
до «Гопакфесту» продовжує 
зростати, і тепер його див-
ляться шанувальники ук-
раїнського мистецтва в ба-
гатьох країнах світу. ■

Світлана МИЧКО

 Фахівці відомого своєю професійніс-
тю ресурсу http://texty.org.ua/ презен-
тували в Києві Фейкогриза — додаток, 
який дає змогу виявляти та позначати 
маніпулятивну інформацію на сайтах та 
попереджати про неї інших користува-
чів. «Додаток позначає дезінформацію 
та маніпуляції в новинах за допомогою 
нейромережі, створеної та тренованої 
«Текстами» на тисячах зразків маніпу-
лятивних новин. Крім того, він залучає 
до взаємодії користувачів, які щодня 
читають новини. Вони можуть не тіль-
ки бачити позначки від Фейкогриза, а 
й надсилати йому власні повідомлення. 
Стикаючись із маніпулятивними нови-
нами, за допомогою додатку можна на-
дати їм оцінку, відносячи їх до різних 
видів дезінформації. А інші користу-
вачі, які встановили собі додаток, змо-
жуть побачити ці оцінки, верифіковані 
алгоритмом», — так представляють про 
своє дітище його творці. А ось що роз-
повідає про себе він сам на «батьківсь-
кому» сайті: «Я — Фейкогриз. Моя су-
персила — попереджати про маніпуля-
ції, фейки, «заказухи», пропаганду та 
дезінформацію. Коли ви заходите на 
сайт-смітник або на матеріал із дезін-

формацією, я надсилаю сповіщення, 
адже турбуюсь про вас. Я дізнаюсь про 
дезінформацію від користувачів та від 
дослідників медіа. Я працюю завдяки 
вашим підказкам! Тому прошу допомо-
ги: зареєструйтесь та позначайте дезін-
формацію, яку бачите. Так я зможу по-
передити про неї інших. Ба, більше, мої 
розробники використовують мітки ко-
ристувачів для навчання робота-Дезін-
фошукача, який сам знаходить підоз-
рілі неновини. Ви працюєте з новина-
ми? Тоді використайте мене для збору 
матеріалів. Ви можете додавати влас-
ні мітки новин, які бачите тільки ви. 
Всі позначені мітки й коментарі мож-
на буде скачати в таблиці для подаль-
шої роботи.
 Як повідомили розробники, Фей-

когриз наразі існує у вигляді розши-
рення для браузерів Google Chrome та 
Firefox (https://addons.mozilla.org/
en-US/fire...), а також Telegram-бота ( 
https://t.me/fakecrunch_bot). А ось тут, 
на Youtube — https://www.youtube.
com/watch?time_continue=7&v=fWR
HLqpw5WY&feature=emb_logo — мож-
на знайти детальну інструкцію, як ко-
ристуватися цим чудовим новим поміч-
ником. До речі, дехто вже висловлює по-
боювання, що Фейкогриза навмисне за-
водитимуть в оману різні погані боти і 
люди. Однак його розробники впевнені, 
що він справиться з такими викликами. 
Отже, реєструймося, і разом очищаймо 
наш інформаційний простір від різної 
нечисті. Ви допоможете Фейкогризу, а 
він допоможе вам. ■

ІНТЕРНЕТРІ

Заведіть собі Фейкогриза
Відтепер боротися з дезінформацією у всесвітній 
мережі стане легше

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ   

По-перше, гопак — це красиво 
Відбулося традиційне свято українського народно-
сценічного танцю

■

«Гопакфест»: дали лиха закаблукам. 
Фото з сайта times.kharkiv.ua.

❙
❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Україна відраховує дні до самі-
ту, де на президента Володими-
ра Зеленського чекає справжній 
іспит — гідно протистояти до-
свідченому чекісту Володимиру 
Путіну. Бо є загроза поповни-
ти лави країн, за визначенням 
політичного оглядача Віталія 
Портникова, — «вічних ін-
валідів», котрих такими зробила 
саме Росія. Першими з колиш-
ніх братніх союзних республік 
цей список відкрили Молдова й 
Грузія. І якщо Зеленський пого-
диться на умови Путіна, то тоді 
Україні з цього замкненого кола 
зможе допомогти вибратись 
лише диво. 
Один відомий професор чорної 
магії ще сто років тому, прово-
дячи сеанс у театрі «Вар’єте», 
сказав: «Люди як люди, вони 
мало змінились за дві сотні 
років». 
Очільник Кремля так само, як 
і Воланд, уміє використовува-
ти ці глибинні пізнання людсь-
кої психіки при втіленні своїх 
планів. Бо протистояти Путіну з 
числа керівників держав із ко-
лиски СРСР не зміг ніхто. Це під 
силу лише Петру Порошенку, 
однак історичний ерзац переки-
нув нас у іншу позицію.

Мітка: 20 років
 Є якась містична законо-
мірність: кожна держава, що 
проходить процес становлен-
ня, переживає період страшен-
ної кризи. Так було з країнами 
Прибалтики, Угорщини, Ру-
мунії, Чехії... Вони протягом 
20 років втрачали шанс побу-
дувати все те, що ми називаємо 
суверенною державою, і потім 
на межі 20 року починали або 
втрачати свою незалежність, 
або дуже дорого за неї плати-
ти. Така доля спіткала й Ук-
раїну. Лиш тільки почав уті-
люватись сценарій побудови 
незалежної держави й нарешті 
вона почала відбуватись, як на 
нас пішов дуже складний і не-
безпечний ворог. 
 Отже, 9 грудня, за виз-
наченням чималої кількості 
політологів, може стати пере-
ломним моментом у сторінці 
нашого сьогоднішнього літо-
пису. 
 Чи думав 20 років тому ус-
пішний артист й інтерпретатор 
політичної сатири з України 
Володимир Зеленський, висту-
паючи і на російській сцені, і 
на корпоративах, що йому до-
ведеться вести гру не лише за 
написаним сценарієм, а й пси-
хологічну з «кощієм безсмер-
тним» кремлівської політики 
за інтереси великої вільнолю-
бивої європейської держави, 
що стала бар’єром між агресо-
ром і Європою. І доречне запи-
тання: а чи побутують у мен-
тальності нинішнього прези-
дента України саме такі виз-
начення своєї Батьківщини?

Шпаргалка розмови
 Отже, наразі світові ЗМІ 
анонсують особисту розмову 
лідерів двох воюючих країн 9 
грудня на нормандському са-
міті. Про що будуть говорити? 
Що планує окреслити Володи-
мир Зеленський? Згадаймо, 
про це вітчизняні журналіс-
ти почали розпитувати ще 

під час виборів, перед другим 
туром. Тоді Зеленський від-
повів: «Ну нарешті ви повер-
нули наші землі. Скільки гро-
шей ви готові ще компенсува-
ти за те, що відібрали наші те-
риторії і допомагали людям, 
котрі брали участь у ескалації 
Криму й Донбасу, допомагали 
їм на страшному, жорстокому, 
ганебному шляху».
 Тепер же в інтерв’ю ні-
мецькому виданню Spiegel ук-
раїнський президент Володи-
мир Зеленський не так зухвало 
висловлюється про свої очіку-
вання від нормандської зуст-
річі, зокрема, й від розмови з 
Путіним.

 «Перш за все важливо, 
щоб ми досягли конкретних 
термінів повернення всіх ук-
раїнських полонених. Серйоз-
не перемир’я з серйозним при-
пиненням вогню. Серйозне — 
це без жодних пострілів. Пе-
редача контролю Україні над 
кордоном українсько-російсь-
ким. Четверте питання — мож-
ливість проведення місцевих 
виборів вже на території Ук-
раїни, а не на тимчасово оку-
пованій території України», — 
зазначив Володимир Зеленсь-
кий.

Дивна поступливість Кремля
 Насправді Зеленський і 
Путін розмовляли вже декіль-
ка разів, щоправда, лише теле-
фоном. Але дзвінки ці вийшли 
не безрезультатними. Після 
тих розмов додому з російсько-
го полону повернулись 35 ук-
раїнців — моряки та політич-
ні в’язні. 
 Ще одна тема розмови між 
Путіним та Зеленським — по-
вернення катерів, що їх захо-
пили росіяни рік тому в районі 
Керченської протоки. Судна 
повернули. Щоправда, в тако-
му обшарпаному стані (навіть 
унітази позривали), що ремон-
тувати, за словами фахівців, 
доведеться не менше трьох мі-
сяців. 
 Але нагадаймо, російсь-
кий президент недавно не да-
вав ствердної згоди щодо своєї 
участі в саміті. То чому Воло-
димр Путін погодився приїха-

ти в Париж? Політичні аналі-
тики стверджують, що так він 
прагне схилити Зеленського 
до прямих перемовин із ліде-
рами ОРДЛО. Кремль так само 
чинив з Південною Осетією і 
Абхазією в Грузії; невизнаним 
Придністров’ям у Молдові. 
 «Легітимізація режимів, 
створених Кремлем, є важли-
вим зовнішньополітичним за-
вданням Москви, тому що це 
дозволяє, з одного боку, вва-
жатися посередником у конф-
лікті, а з іншого — дезактивує 
бажання колишніх радянсь-
ких республік іти до Європи 
чи Євроатлантичного союзу», 
— вважає політичний оглядач 

Віталій Портников.
 Росія, за звичаєм, ко-
ристується усіма перевага-
ми становища нахабного шу-
лера: продовжує заперечува-
ти свою причетність до війни 
на Донбасі, визнаючи водно-
час, що підтримує своїх став-
леників на непідконтроль-
них Києву українських тери-
торіях Донецька й Луганська. 
Політичне лицемірство — вза-
галі зручний інструмент для 
режимів, які вважають імідж 
цинічного міжнародного гро-
мили власним репутаційним 
досягненням.

Момент істини: переграти 
Путіна
 На думку українських дип-
ломатів, розмова тет-а-тет між 
Путіним і Зеленським необхід-
на.
 «Там має бути такий мо-
мент істини, який покаже но-
вообраній владі, особисто пре-
зиденту Володимиру Зеленсь-
кому, що це за персонаж з того 
боку, й дасть почути від нього 
його реальну позицію, — каже 
директор дипломатичної ака-
демії наук при МЗС України 
Сергій Корсунський. — Дуже 
важливо розуміти його пози-
цію, щоб прийняти рішення 
нам. Тому що, якщо будуть 
виставлені такі умови, які ми 
не можемо виконати, значить, 
треба шукати інші шляхи». 
 У форматі перемовин віч-
на-віч є величезний ризик: Во-
лодимир Путін  — досвідчений 

чекіст, який із такими, як Зе-
ленський, провів усе життя, 
намагаючись їх або завербува-
ти, або залякати. 
 «Путіну вдавалось заля-
кати навіть таких керівників 
колишніх союзних республік, 
котрих неможливо порівняти 
із Володимиром Зеленським, 
— каже Віталій Портников. 
— Наприклад, Віктор Януко-
вич погодився загальмувати 
євроінтеграцію України. Так 
само повівся і експрезидент 
Вірменії Серж Саргсян». 
 І хоча Володимир Зеленсь-
кий уже зустрічався зі світо-
вими лідерами провідних де-
ржав — попередній досвід у грі 
з Путіним не порятує. Хоча го-
туватись до зустрічі варто до-
сить серйозно.
 «Президенту Володимиру 
Зеленському потрібна не стіль-
ки професійна, скільки психо-
логічна підготовка, тому що 
витримати тиск росіян дуже 
важко», — констатує Сергій 
Корсунський.

План «Б» — не хрест на 
євроінтеграції
 Дипломати називають 
цю зустріч ледь не останнь-
ою спробою виконати Мінські 
угоди з врегулювання ситуації 
на Донбасі. 
 Очільник Міністерства за-
кордонних справ України Ва-
дим Пристайко заявив: «...У 
протилежному випадку (коли 
не вдасться відстояти наші по-
зиції) доведеться шукати інші 
шляхи. Однією з альтернатив 
може бути миротворча місія 
ООН на сході України». 
 Та в будь-якому випадку та-
кий сценарій можливий тіль-
ки в тому разі, якщо з ним по-
годиться Кремль.
 Політологи відзнача-
ють відразу кілька ризиків, 
пов’язаних із таким сценарієм, 
і слова голови МЗС вважають 
радше елементом переговорів, 
аніж реальним планом дій.
 «Ми маємо розуміти, що 
тоді Європа зніме санкції. 
Тому що ми відмовляємося від 
участі Європи далі у переговор-
ному політико-дипломатично-
му процесі. І ще один важли-
вий момент, що реалізація та-
кого сценарію може поставити 
хрест на євроінтеграції, тому 
що ми де-факто кажемо Єв-
ропі, що ми від вас відмовляє-

мось. Я думаю, що тут більше 
елемент шантажу щодо Євро-
пи. Вони підштовхують цією 
заявою, що потрібно щось ро-
бити», — каже політолог Сер-
гій Постоловський.
 «Частиною і механізмом 
цього врегулювання може бути 
запуск операції з підтримання 
миру. Вона можлива лише за 
умов, коли є згода Ради Без-
пеки ООН. А у Радбезі, як ви 
знаєте, є Російська Федерація 
серед постійних членів, яка 
володіє так званим правом 
вето», — зауважив президент 
Української асоціації зовніш-
ньої політики Володимир Хан-
догій.
 Якщо домовитися не вий-
де, в команді українського 
президента допускають змі-
ну формату переговорів, точ-
ніше його розширення. Го-
лова парламентської фракції 
«Слуга народу» Давид Араха-
мія заявив: до переговорів мо-
жуть приєднатися лідери США 
та Великої Британії. Прези-
дент Дональд Трамп публічно 
дав зрозуміти: готовий брати 
участь у саміті. Водночас через 
вихід Об’єднаного Королівства 
з ЄС і процес імпічменту пре-
зидента США експерти вва-
жають малоймовірною участь 
цих країн у переговорах.
 «Можливо, в офісі прези-
дента і в нашому МЗС роблять 
ставку на те, щоб чимшвидше 
продемонструвати всьому сві-
ту, що навіть з новим прези-
дентом України Російська Фе-
дерація все одно не буде домо-
влятися в інший спосіб, аніж 
це було раніше. Що вона так 
само не погодиться на безпе-
кові гарантії. Але при цьо-
му нова влада може мати ко-
зир і сказати: ну от бачите, 
ми хотіли, прагнули, але без 
безпеки ми не будемо говори-
ти про політику. І тоді мож-
на буде взагалі заморозити на 
певний час переговорний про-
цес і навіть Мінський процес», 
— зазначає політичний аналі-
тик фонду «Демократичні 
ініціативи» Марія Золкіна.

Кордон України й Китаю — 
наш порятунок?
 Українці не залишаються 
байдужими щодо підготовчих 
моментів, дій і заяв політиків, 
висловлюючи свої гарячі пози-
ції у соцмережах.
 «Лише кордон України й 
Китаю нам допоможе. Contra 
spem spero! Без надії сподіва-
юсь! Леся Українка...», — про-
коментував користувач з ні-
ком Сліпий Славко.
 «... під час кави нарешті 
зустрінуться  — і що? Розши-
рювати формат?  Кому він ще 
потрібний?  Трампу? — іроні-
зує ще один дописувач у со-
цмережах. — Він уже своє 
сказав на зустрічі (бідному 
щелепу ледь не під стільця-
ми прийшлось шукати). Борі-
су?  Так йому Путін організу-
вав гру в пісочниці ще 2016р., 
не до України. Навіть якби і 
приєднались, то, як і Зеленсь-
кий, вони «не в темі», було б 
ще гірше для України — Путін 
зробив би їх своїми асистен-
тами. Сподіватися на резерв-
ний план команди? А хто його 
команда?  Один — маріонет-
ка Коломойського, другий — 
маріонетка Путіна, третій — 
їх прес-секретар. Заспокой-
тесь, відсуньте в сторону ка-
вову чашку, якщо Путін дав 
згоду, то все піде по його сце-
нарію. Перед ним же буде сиді-
ти не Порошенко, буде сидіти 
ще один «проффесор», з яким 
Путін уже зустрічався на за-
критому корпоративі». ■

СЦЕНАРІЇ

В обійми нахабного шулера
У розбурханих передчуттях нормандського формату

■
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Якщо Путін дав згоду, то все піде по його сценарію. 
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 За останні три роки 49 ти-
сяч українців постраждали 
від торгівлі людьми, а з 1991 
року близько 260 тисяч на-
ших співвітчизників побу-
вали у статусі «живого това-
ру». При цьому найбільше ук-
раїнці потрапляють у трудо-
ве рабство в Росії, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Видання посилаєть-
ся на результати досліджен-
ня, проведеного на замовлен-
ня представництва Міжна-
родної організації з міграції 
(МОМ) в Україні.
 Абсолютна більшість ук-
раїнців (94%), які постражда-
ли від торгівлі людьми, це ті, 
хто потрапив у трудове рабс-
тво. Більша частина постраж-
далих (65%) зазнали експлу-
атації на території сусідньої 

Росії. Попри це, як свідчить 
опитування, 13% українців 
готові погодитися на ризико-
вану пропозицію щодо робо-
ти за кордоном, яка може при-
звести до рабства. Водночас 
11% українців готові працю-
вати без офіційного працевла-
штування, 5% готові працю-
вати у закритих приміщен-
нях, без змоги залишити ро-
боче місце.
 Усього за кордоном, за да-
ними дослідження, працю-
вало більше одного мільйона 
українців. При цьому кожен 
третій трудовий мігрант з Ук-
раїни працював нелегально. 
У кожній десятій українсь-
кій родині хтось і зараз пра-
цює за кордоном.
 Найбільш бажаними краї-
нами для роботи українці на-
зивають Німеччину — 43%, 

Польщу — 35%, Чехію — 
23%, Італію — 19%, Канаду 
— 10%. Росія навіть на шос-
тому році війни залишається 
бажаним місцем для заробіт-
ків для 9% опитаних. І це — 
попри відсутність верховенс-
тва права в цій країні, попри 
ризик потрапити в рабство або 
за ґрати. Бо знання російської 

мови все-таки лишається ваго-
мим аргументом, аби їхати на 
заробітки саме до цієї країни. 
 Дослідження провела 
компанія Info Sapiens на за-
мовлення МОМ в Україні ме-
тодом особистого інтерв’ю 
у червні-серпні 2019 року. 
Опитали 2 тисячі респонден-
тів. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Президент США Дональд Трамп подя-
кував президенту України Володимиру 
Зеленському за його слова щодо від-
сутності тиску під час телефонних пе-
реговорів, що спричинили в США так 
званий «Українагейт», чи «український 
скандал». Про це Трамп написав у по-
неділок, 2 грудня, на своїй сторінці в 
соціальній мережі «Твіттер» у відповідь 
на оприлюднене інтерв’ю Зеленського, 
котре той дав кільком іноземним ЗМІ. 
На тлі заяв Зеленського Трамп вважає 
«закритою» тему щодо «Українагейту». 

Інтерв’ю Зеленського західним ЗМІ
 Напередодні переговорів у норманд-
ському форматі, запланованих на 9 груд-
ня, Володимир Зеленський 30 листопа-
да зустрівся з представниками кількох 
впливових закордонних ЗМІ. Текст роз-
мови вийшов друком 2 грудня у двох 
тижневиках, американському «Тайм» 
та німецькому «Шпігель», та двох газе-
тах, французькій «Монд» та польській 
«Газеті виборчій». 
 Провідний інтерв’юер часопису 
«Тайм» Саймон Шусер подав свій звіт 
про зміст розмови із Зеленським під гуч-
ним заголовком «Я не довіряю абсолют-
но нікому». Так президент України від-
повів на запитання, чи довіряє він Воло-
димиру Путіну напередодні переговорів 
у нормандському форматі.
 Відповідаючи на запитання про від-
носини зi США на тлі скандалу з можли-
вим імпічментом Дональда Трампа, Зе-
ленський наголосив, що два президен-
ти не вели розмову з позиції «послуга за 
послугу». Але зазначив, що блокуван-
ня військової допомоги не вкладається 
в концепцію стратегічного союзництва. 
«Не хочу, щоб ми виглядали жебрака-
ми. Але ви маєте зрозуміти — у нас вій-
на. Якщо ви наш стратегічний партнер, 
ви не можете взяти і щось заблокувати. 
Думаю, це про справедливість. Це не про 
«послуга за послугу», — цитує Зеленсь-
кого «Тайм». 
 Попри запевнення Зеленського, що 
на нього не було тиску з боку Трампа і 
що не було жодних домовленостей типу 
«послуга за послугу», але він і сам вдав-
ся до чогось подібного. Якщо в липні в 
телефонній розмові Трамп пропонував 
Зеленському: «Візьмись за Джо Байде-
на, і я допоможу тобі», то тепер Зеленсь-
кий доволі прозоро натякає Трампу: «Я 
очищу тебе від звинувачень, які ста-
ли підставою для процедури імпічмен-
ту, а ти допоможи мені в перемовинах iз 
Росією». 

 Усі чотири видання наводять сло-
ва Зеленського, що він вважає, що До-
нальд Трамп може допомогти Києву в 
переговорах iз Володимиром Путіним. 
«У США є прямі відносини з Росією. У 
них є вплив у Європі. Я думаю, що До-
нальд Трамп може поговорити з Володи-
миром Путіним і покінчити з цією тра-
гедією», — заявив Зеленський, наголо-
сивши, що його пріоритетом є «поряту-
нок життів» на Донбасі.
 Водночас він дав зрозуміти, що 
розраховує на допомогу США і в питан-
ні повернення Криму. Мовляв, повер-
нення півострова Україні повинне об-
говорюватися в «особливому» порядку 
в ході міжнародних переговорів за учас-
тю США. 

«Індульгенція» видана, 
а чи буде за неї подяка?
 «Прощення гріхів» було адресова-
не не стільки Трампу, як Конгресу, де 
триває процедура імпічменту президен-
та Трампа. Інтерв’ю Зеленського чоти-
рьом виданням прокоментував не лише 
Дональд Трамп, а й держсекретар США 
Майк Помпео. 
 «Гаряча новина: президент Украї-
ни знову заявив, що президент Трамп 
не зробив нічого поганого стосовно Ук-
раїни, нашого спілкування та дзвін-
ків. Якщо радикальні ліві демократи 
при своєму розумі, а це не так, то спра-

ву було б закрито!» — написав Дональд 
Трамп у «Твіттері». «Дякую президен-
ту Зеленському», — додав президент 
США.
 Помпео був конкретнішим. «Я ро-
зумію, що керівництво України хоче 
отримати допомогу від Сполучених 
Штатів Америки. Справді українське 
керівництво багато років хотіло отри-
мати оборонну летальну допомогу від 
США за президентства Обами, а він 
кожного року відмовляв у наданні та-
кої допомоги», — сказав держсекретар 
США в інтерв’ю Fox and Friends, ко-
ментуючи ремарку Зеленського. «А ця 
адміністрація — не один раз і не двічі, 
а тричі надавала зброю, оборонні сис-
теми, яких потребують збройні сили 
України, щоб захиститись від дій Росії 
на південному сході України, на Дон-
басі. Ми неухильно прагнемо цієї стра-
тегічної мети. Ми підтримуємо народ 
України і його здатність себе захисти-
ти», — похвалився Помпео.
 «Я пишаюсь тим, що ми робимо. 
Я цілком розумію, що президент Зе-
ленський хотів би більше і швидше. 
Я це розумію. Однак ця адміністрація 
важко працює задля надання допомо-
ги українській обороні», — додав Пом-
пео. Але жодним словом не згадав про 
можливу політичну та дипломатич-
ну допомогу Україні в її протистоянні 
з Росією. ■

ДИКТАТУРА

Полювання 
на відьом 
починається...
Путін підписав закон, 
який дозволяє 
визнавати громадян 
«іноземними 
агентами» 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Росії Володимир Путін 
підписав закон, який дозволяє виз-
навати «іноземними агентами» фі-
зичних осіб. Документ опублікова-
ний увечері понеділка, 2 грудня, на 
офіційному інтернет-порталі право-
вої інформації. Законопроєкт був ух-
валений нижньою палатою російсь-
кого парламенту в остаточному, тре-
тьому, читанні 21 листопада. Рада 
Федерації схвалила його 25 листо-
пада. 
 Закон передбачає, що «іноземни-
ми агентами» можуть бути визнані 
фізичні особи, які поширюють ма-
теріали засобів інформації, що ви-
знані «іноземними агентами», або 
беруть участь в їх створенні, а також 
отримують гроші або майно з-за кор-
дону чи від російських юридичних 
осіб, що фінансуються з іноземних 
джерел. Таке формулювання дозво-
ляє припустити, що закон може бути 
застосований, наприклад, до людей, 
які в соціальних мережах репостять 
повідомлення ЗМІ, визнаних «іно-
земними агентами».
 Вести реєстр іноземних ЗМІ, що 
виконують роль «іноземного аген-
та», доручили міністерству юстиції, 
яке погоджує свої дії з міністерством 
закордонних справ Росії, повідомляє 
«Радіо «Свобода».
 Сполучені Штати стурбовані поп-
равками до російського законодавс-
тва, згідно з якими «іноземними 
агентами» можуть бути визнані фі-
зичні особи. Речниця Держдепар-
таменту Морґан Ортаґус написала 
в «Твіттері», що схвалені російсь-
ким парламентом поправки можуть 
бути використані «для придушен-
ня незалежних голосів». «Ми закли-
каємо Росію дотримуватися своїх 
зобов’язань у питанні свободи слова, 
відданість яким підтвердив Лавров 
на конференції ОБСЄ з питань сво-
боди ЗМІ», — написала Морґан Ор-
таґус.
 Раніше 19 міжнародних жур-
налістських і правозахисних ор-
ганізацій, серед яких «Міжнародна 
амністія» (Amnesty International), 
«Відстежування людських прав» 
(Human Rights Watch), «Репортери 
без кордонів», Міжнародна федера-
ція за права людини (FIDH)  та Комі-
тет захисту журналістів, закликали 
владу Росії відмовитися від попра-
вок до закону про «ЗМІ — іноземних 
агентів». Відкритий лист Володими-
рові Путіну iз закликом не підпису-
вати законопроєкт надіслали пред-
ставники російської інтелігенції. 
Президент проігнорував ці закли-
ки. 
 Президент «Радіо Вільна Європа 
/ Радіо Свобода» Джеймі Флай рані-
ше заявив, що схвалені Державною 
думою Росії поправки до законодавс-
тва є серед «небезпечних, все актив-
ніших зусиль, спрямованих на пере-
слідування журналістів медіакорпо-
рації «Радіо Вільна Європа / Радіо 
«Свобода» та інших іноземних ЗМІ» 
і є «черговим кроком до того, щоб 
громадяни Росії отримували тільки 
схвалену Кремлем інформацію». ■

■

Дональд Трамп: «Дякую президенту Зеленському». ❙

Заради заробітку українці готові ризикувати. ❙

Гріхи відпущено? 
Трамп вважає «Українагейт» вичерпаним

ПОСЛУГА ЗА ПОСЛУГУ■

ЗАРОБІТЧАНИ

До «братів» у рабство
Робота в Росії все ще популярна серед 
українців, але загрожує невільництвом

■
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Ганна ЗЕМКО

Олег Сенцов, Олександр Коль-
ченко, Володимир Балух, Роман 
Сущенко — нині кожен знає ці 
прізвища. На щастя, ці політв’язні 
Кремля уже звільнені. Валентин 
Вигівський — один зi списку по-
над 80 українських громадян, якi 
й сьогоднi є бранцями політики 
Російської Федерації, незаконно 
ув’язненими за свою чітку грома-
дянську позицію. 

11 років колонії суворого 
режиму
 Киянин Валентин Вигівський 
закінчив факультет електроніки 
НТУ «Київський політехнічний 
інститут», мав власний бізнес, 
брав участь у Євромайдані. У ве-
ресні 2014 року, під час приват-
ного візиту до Сімферополя, чо-
ловіка затримала т. зв. «крим-
ська самооборона» і доправила 
до будівлі колишнього ГУ СБУ 
в АР Крим у Сімферополі. Пізні-
ше його утримували в московсь-
кому Лефортові, де інкримінува-
ли «комерційне шпигунство». 
 Рідним спочатку про арешт 
сина не було повідомлено. Бать-
кові вдалося самостійно дізна-
тися, що Валентина затримано, 
лише через кілька днів після 
його зникнення. Майже дев’ять 
місяців до Вигівського не до-
пускали українського консула. 
Пізніше на таких зустрічах були 
присутні співробітники СІЗО, 
які здійснювали психологічних 
тиск на підслідного. 
 У грудні 2015-го у ЗМІ 
з’явилася інформація про те, що 
Валентина Вигівського засудже-
но до 11 років колонії суворого 
режиму за залучення через ін-
тернет «працівників організа-
цій російського оборонно-про-
мислового комплексу авіаційно-
космічного профілю до збирання 
та надання йому за грошову ви-
нагороду закритої технічної до-
кументації щодо поточних перс-
пективних розробок».

Мрія дитинства 
 Валентин iз перших класів 
школи захоплювався технікою. 
Старшокласником читав бага-
то про історію авіації, про ви-
датних авіаторів. Після школи 
екзамени здавав одночасно до 
двох київських вишів: Київсь-
кого політехнічного інституту 
імені Ігоря Сікорського та На-
ціонального авіаційного уні-
верситету. Вступив в обидва. 
Але вирішив, що навчатиметь-
ся у КПІ — бо забажав бути сту-
дентом факультету електроні-
ки, який розміщується у тому 
ж корпусі, де свого часу навчав-
ся сам Сікорський.
 Хоча хлопцю довелося виб-
рати спеціальність далеку від 
авіації, він продовжував пог-
либлювати свої знання у цій 
галузі. З роками став справж-
нім «авіаспецом»-любителем: 
зібрав одну з найкращих бібліо-
тек у галузі. Спілкувався з таки-
ми ж «авіафанами», серед яких 
були й досвідчені фахівці, відві-
дував авіавиставки і різноманіт-
ні авіашоу. 

 

Валентин брав участь у проєкту-
ванні і розробці літальних апа-
ратів «малої авіації». Він був 
близько знайомий iз багатьма 
російськими фахівцями у цій 
галузі, які працювали у конс-
трукторських бюро, на авіа-
підприємствах, були причет-
ними до створення літальних 
апаратів. З деякими зустрічав-
ся тільки на авіаційних подіях 
в Україні, з іншими спілкував-
ся через інтернет. Велика авіа-
ція, мала авіація, двигуни для 
літальних апаратів практично 
стали сенсом його життя!
 Після інституту вирішив 
працювати на себе. Став дріб-
ним підприємцем, очолював не-
велику бригаду з ремонту авто-
мобілів. Планував iз часом ор-
ганізувати власне виробництво 
у малій авіації. А поки мусив 
заробляти гроші на життя. У 
23 роки одружився, скоро у мо-
лодій сім’ї з’явився син. Проте 
захоплення авіацією залишало-
ся, весь вільний від заробляння 
грошей час молодий чоловік був 
занурений у крилату тему. 

Дівчина ФСБ
 Восени 2014-го Валентин 
опинився у російському полоні. 
Схопили його в Криму, у Сімфе-
рополі, 18 вересня 2014 року. 
Туди він поїхав на запрошення 
людини, якій цілком довіряв. 
Це була багато років знайома 
йому дівчина з «авіатусовки», 
росіянка. Вони часто спілкува-
лися. Знайома звернулася по 
допомогу: був хворий її родич, 
вона збирала кошти на його опе-
рацію. Валентин зібрав через 
знайомих потрібну суму в дола-
рах, тоді постало питання, як їх 
передати до Росії.
 Оскільки справа вже була 
після Майдану, приїхати до Киє-
ва дівчина не змогла — так вона 
пояснила чоловіку, і запропону-
вала йому приїхати у Крим. Зус-
трілися вони в одній iз сімферо-
польських кав’ярень. Коли Ва-
лентин там з’явився, вже все 

було підготовлено згідно зi сце-
нарієм «впіймання українсько-
го шпійона»: група захоплен-
ня, камери, свідки. А дівчина, 
як виявилося пізніше, вже дав-
но співробітничала з російським 
ФСБ. Її завданням було витягти 
Валентина з України. 
 Валентин виїхав iз Києва 17 
вересня 2014 року. 18-19 вере-
сня припинив відповідати його 
мобільний, і батьки запідозрили 
недобре. Звернулися до міліції, 
там написали заяву про зник-
нення сина, та й по тому. Далі 
родина зрозуміла, що потріб-
но шукати зниклого сина само-
стійно. Підключили всі зв’язки, 
які на той час ще мали. Шукали 
через знайомих і в Криму. Хоч 
як це дивно, але навіть кримсь-
ка «самооборона» їм допомага-
ла. Люди відгукувалися на біду, 
ніхто навіть грошей не просив. 
 «Майже місяць ми не знали, 
де наш син і чи він живий, — 
згадує важку хронологію Петро 
Степанович, батько Валентина. 
— Це був найстрашніший час. 
Коли отримали інформацію, що 

його нема в Криму, я подав пер-
ший запит в українське МЗС. 
Через місяць, 20 жовтня 2014 
року, від нього прийшов пер-
ший лист. Так ми довідалися, 
що він уже в Москві. Після того 
відразу українське МЗС дало за-
пит до Москви. Потім ми почали 
отримувати листи від адвоката, 
призначеного йому за законами 
Росії. Слідство тривало. Як ми 
потім дізналися, весь цей час iз 
Валентина «вибивали покази». 
 Адреса на листі сповіщала: 
Лефортово. У Києві батьки звер-
нулися до організації «Євромай-
данSOS». Там порадили правоза-
хисницю Марію Томак. Вона на-
правила до Зої Свєтової — росій-
ської правозахисниці, очільниці 
російського громадсько-нагля-
дового комітету Москви та Мос-
ковської області, яка допомогла 
Вигівським відшукати серед 300 
ув’язнених Лефортово сина. 

Відмова працювати на Росію
 Слідство тривало майже пів-
тора року — з вересня 2014-го 
по грудень 2015-го. Спочатку 
Валентин нічого не визнавав iз 
того, що «шили». Але йому пря-
мо сказали: «Або тебе тут зроб-
лять калікою і ти сядеш на 20 
років, або визнаєш свою про-
вину — термін може бути мен-
шим». Без визнання провини до 
нього не допускали консула Ук-
раїни і не дозволяли побачення з 
мамою. 
 Коли в Лефортово Валенти-
на вперше побачила мати Га-
лина Василівна, він при зрості 
187 сантиметрів важив ледве 
60 кілограмiв. Тіло своє пока-
зувати не хотів: на ньому були 
сліди побоїв, до того ж він був 
увесь обкиданий гнійними фу-
рункулами.
 Упродовж т. зв. «слідства» 
українцю кілька разів пропо-
нували залишитися в Росії: 
обіцяли, що він зможе працю-
вати в авіаційній галузі — в од-
ному з конструкторських бюро, 
пропонували певний напрямок 
роботи. Востаннє це було вже 
під час оголошення вироку, 
коли обвинувачувач йому за-
уважив: «Какая разница, ка-
кой родине служить». Але Ва-
лентин категорично відмовив-
ся, а батькам у листі написав: 
«Краще бути невизнаним і бід-
ним у рідній Україні, аніж ві-
домим і багатим у Росії».

Як допомагає українська 
держава
 Батько Валентина Петро 
Вигівський розповідає: «Влада 
нам трохи допомагала, але саме 
трохи. Усі ці роки (п’ять років! 
— Авт.) ми, родичі українсь-
ких політв’язнів, вимагаємо від 
керівництва держави, аби була 
призначена хоча б одна окре-
ма людина з вагомими повно-
важеннями, яка опікується до-
лями політв’язнів. Такої люди-
ни і такої посади в Україні досі 
нема! Не існує і жодної держав-
ної структури, яка б займалася 
справами політв’язнів: так, усі 
потроху — трохи МЗС, трохи 
СБУ, трохи омбудсман. До цьо-
го часу не прийняли закон про 
політв’язнів, хоча проєкт його 
вже давно є у Верховній Раді, за 
цей час бранців стало вже наба-
гато більше, і, судячи з усього, 
менше їх не буде».
 Нині функції спілкування з 

родинами бранців Кремля пок-
ладені на омбудсмана Людми-
лу Денісову, додатково до ос-
новних посадових обов’язків. 
«Вона реагує на наші звернен-
ня, проте так само особливо не 
може вплинути на ситуацію», — 
констатує Петро Вигівський. — 
Нині нам обіцяють, що до Ново-
го року має відбутися черговий 
обмін полоненими. У вересні, 
через тиждень після останнього 
обміну полоненими, відбулася 
зустріч пані Денісової з родича-
ми полів’язнів. Тоді омбудсман 
показала мені список, у якому 
наш син Валентин Вигівський 
— один iз перших. Проте жод-
них гарантій, звісно, ми не має-
мо, і на якій стадії нині перего-
вори про звільнення наших за-
ручників, не знаємо». 

Відрада — листи
 Нині Валентин Вигівський 
відбуває покарання у колонії 
№11 селища Утробіно Кіровсь-
кої області. Його засуджено до 
11 років колонії суворого ре-
жиму. Судовий розгляд був за-
критий — усі матеріали засек-
речені, адвокат підписав доку-
мент про нерозголошення. Ва-
лентинові інкримінували 183 
статтю Кримінального кодексу 
Російської Федерації — збір ко-
мерційної інформації. Пізніше 
обвинувачення перекваліфіку-
вали на 276 статтю — шпигунс-
тво. У той день, коли був вине-
сений вирок Валентину, росій-
ський телеведучий Дмітрій 
Кісєльов у «Новостях-24» пові-
домив: «Он обвиняется в том, 
что хотел разрушить воздуш-
но-космические силы России». 
 За ці роки Валентин чоти-
ри рази бачився з мамою Гали-
ною Василівною, їздила до нього 
на побачення дружина. Батько 
лише єдиний раз говорив iз ним 
по телефону, коли ув’язненому 
дозволили подзвонити ще у Ле-
фортово. Трохи не єдина відра-
да — листи. «Йому пишуть ба-
гато людей і родичів, — розпові-
дає батько. — Не видають синові 
лише надіслані книжки». 
 І в російських застінках Ва-
лентин Вигівський планує своє 
подальше життя. Якось зробив 
креслення заводу, який мріє 
збудувати, коли повернеться до 
України. Щоправда, розробку 
в нього відібрала охорона, коли 
його з камери вивели на прогу-
лянку... ■

ЛЮДИНА

Обрізані крила 
євромайданівця
Киянина Валентина Вигівського чотири роки тому незаконно 
засудили в Росії

■

Валентин Вигівський ыз сином.
Фото з родинного архіву.

❙
❙

Батько незаконно ув’язненого Росією Валентина Вигівського 
домагається звільнення сина.

❙
❙

І в російських застінках Валентин Вигівський 
планує своє подальше життя. Якось зробив креслення 
заводу, який мріє збудувати, коли повернеться 
до України. 
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на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., 
до кінця року — 15 грн. 30 

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2020 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

Сергій КРАСЮК
Донецька область

 Останнім часом ціл-
ком миролюбиву свято-
гірську громаду (а вій-
ськові дії сюди, на щас-
тя, так і не докотилися) 
раптово охопив гран-
діозний шквал пристра-
стей. Ідеться про запла-
новане Сергiєм Бубкою 
зведення на лівому бе-
резі Сіверського Дінця 
спортбази олімпійсько-
го резерву. Зокрема, на 
сполох б’ють освітяни, 
екологи, діячі церкви та 
частина місцевого депу-
татського корпусу, вва-
жаючи це чи не найбіль-
шою загрозою для де-
кількох червонокниж-
них видів споконвічної 
паркової рослинності.
 Ось, наприклад, дум-
ка почесного громадяни-
на мiста Святогірськ, Ге-
роя України, народного 
депутата V і VI скликань 
Бориса Білаша: «Куди 
не кинь оком — тьма-
тьменна занедбаних 
пансіонатів, санаторіїв 
та піонерських таборів. 
Так ні ж — засвербіло 
комусь у сідниці посяг-
нути на обмилований і 
обожнюваний усіма міс-
тянами з дитинства зеле-
нокудрий дубовий гай. 
Навіть я й сам до недав-
ніх пір (доки не почали, 
на жаль, із роками від-
мовляти ноги) любив 
здійснювати його тінис-
тими алеями оздоровлю-
ючі ранкові пробіжки, 
набираючись таким чи-
ном додаткових душев-
них сил і життєдайної 
енергії для нових літе-
ратурних звершень. Ну 

й, крім того, мене дуже 
турбує моральний бік 
питання. Адже зовсім 
поруч обитель святості 
— Лавра. Натомість як 
тут навряд чи, мабуть, 
обійдеться без горесзвіс-
них «відкатів», хабарів, 
шахрайств та різних зе-
мельно-фінансових зло-
вживань...»
 А ось цитата з бага-
то в чому схожого відео-
звернення доктора еко-
номічних наук, колиш-
нього ректора ДІТБ Ва-
лентина Данильчука: «Я 
вважаю, що цей мальов-
ничий куточок Донбасу 
треба всіляко оберігати 
від надмірного впливу 
індустрії. Тому заплано-
вана тут безжалісна руй-
нація віковічної діброви 
сприймається як моєю 
душею, так і розумом, 
наче брутальний удар 
тупим заіржавленим ку-
хонним ножем у безне-
винно щире незрадливе 
серце».
 І все ж таки, як на 
мене, особливих шансів 
в опозиції нема, тому 
що навіть обласна вла-
да Донеччини — теж на 
боці Олімпійського ко-
мітету. Не кажучи вже 
про досить серйозні під-
готовчі витрати на ба-
гатокілометрову про-
кладку асфальтованих 
під’їзних шляхів, а та-
кож складання гене-
рального плану й кош-
торису майбутньої забу-
дови. Тобто, наскільки я 
зрозумів після всебічно-
го ознайомлення з дово-
дами обох сторін, занад-
то вже пізно протесту-
вальники активiзували-
ся... ■

Ніна РОМАНЮК
Волинська область

Наприкінці вересня у Во-
лодимирі-Волинському 
поховали 36-річного Юрія 
Степанюка. Проводжаючи 
свого сина й чоловіка на 
навчальні збори, рідні і в 
страшному сні не могли 
уявити, що зустрічатимуть 
його в труні... 

«Іди в намет, 
відлежуйся»
 31 серпня Юрій Степа-
нюк разом з іншими резер-
вістами вирушив на вій-
ськові збори на Рівненсь-
кий полігон. Хоча рані-
ше у війську чоловік не 
служив, бо ще з 18 років 
був комісований через 
міжхребцеву грижу. А у 
2017 йому зробили склад-
ну операцію на коліні, бо 
порвав меніск. 26 тисяч 
тоді заплатили за опера-
цію. У Рівному робили. 
 Останнім часом працю-
вав кранівником на птахо-
фабриці. Аж тут — повіс-
тка. Кажуть, ще не з та-
ким хлопці служать. Ну, 
служать так служать, — 
згадує тато Юрія Воло-
димир Михайлович. — 
Він у серпні, незадовго до 
зборів, захворів, гайморит 
мав, був на лікарняному. 
Але на полігон поїхав. Не 
пройшло і двох тижнів, 
як син почав сильно каш-
ляти. Піде в санчастину, 
а там дадуть таблетку, на-
двоє розділять: «Іди в на-
мет, відлежуйся». Хло-
пець, який був iз ним у на-
метi, розказував, як тем-
пературу їм міряли. У всіх 
37 градусів, такий термо-
метр «хитрий» був. 16 ве-
ресня його таки нарешті 
послухали. Але запален-
ня не виявили. У грудях 
болить, казали, то це від 
кашлю. А він уже не міг 
їсти нічого, інтоксикація 
почалася.
 19 вересня їхала з полі-
гону машина на Рівне і 
солдата Степанюка, вре-
шті, відвезли у військо-
вий госпіталь. Рентген по-
казав, що в нього вже по-
ловини легені немає. Та 
хворого не поклали в ста-
ціонар, а відправили... на-
зад на полігон. 
 — Якби він iз госпіта-
лю мені подзвонив і ска-
зав приїхати й забрати 
його, я ще того ж дня пої-
хав би і забрав. Рахунок 
ішов, може, навіть на го-
дини... Якби в госпіталі 
тоді прокапали, може, 
все було б інакше. Потім 
забрали б доліковувати у 
Луцьк чи Володимир. Не 
розумію, чому з ним так 
повелися, — батько ледь 
стримує сльози.
 — Може, боялися, щоб 
госпіталю статистику не 
попсував? Помре на полі-
гоні, хіба мало їх помирає 
щороку на зборах? 
 Чоловік згадує, що 20 
вересня, тобто наступного 
дня, його дружина та брат 
машиною поїхали забира-
ти Юрія. 
 — Його вивіз до них 
якийсь офіцер із солда-
том на польову дорогу, 
навіть не через КПП, а 
обхідними стежками-до-
рогами, — каже батько. 
— Бо через КПП треба 
було запис у книзі роби-
ти, бо без супроводу меди-
ка його не мали права від-

правляти. Той офіцер на 
коліні написав якийсь па-
пірець. І так нам сина від-
дали. Моя двоюрідна сест-
ра у Львові, кандидат ме-
дичних наук, сказала, що 
не можна Юру сильно тру-
сити й далеко транспорту-
вати, але в лікарні його не 
приймуть без направлен-
ня. Дзвонять до мене: іди 
у військкомат по направ-
лення. Я туди, але там на-
правлень не видають. 
 Тим часом рідні з 
Юрієм уже дісталися Рів-
ненського військового гос-
піталю, але там хворого 
відмовилися покласти до 
стаціонару. Натомість ви-
дали направлення, де вже 
й діагноз написали — «ту-
беркульоз»! 
 — Якщо в нього ту-
беркульоз, то чому ж учо-
ра ви відправили його на-
зад у частину?! Він же по-
тенційно небезпечний для 
всіх довкола. А якщо був 
туберкульоз ще до служ-
би, то як його взяли в ар-
мію? І чому не відправи-
ли в тубдиспансер для 
військових у Житомирі? 
А його назад у намет. Ось 
таке ставлення до солдата. 
Люди навіть тварин ряту-
ють, а тут...

Одним резервістом 
більше, одним менше...
 Родині не залишало-
ся нічого, як їхати з важ-
кохворим сином додому. 
По дорозі зрозуміли, що до 
Володимира-Волинсько-
го його не довезуть, тому 
поїхали до Луцька. У Во-
линському тубдиспансері 
зробили цифровий зні-
мок і сказали, що ніякого 
туберкульозу немає, але 
внаслідок запалення від 
легені тільки шматочок 
здоровий лишився. Як на 
зло, того дня в Луцьку ще 
й згорів військовий шпи-
таль. Тому Юрія повезли 
у госпіталь для інвалідів 
війни. Але й там його при-
ймати не хотіли, бо він не 
атовець і не ветеран, щоб 
біля нього бігати, а всього-
на-всього резервіст. Дар-
ма, що людина теж війсь-
кова і в цей час іще за до-
кументами перебувала на 
службі.
 — А він на тій кушетці 
вже падає знесилений, бо 
два чи три дні нічогісінь-
ко не їв, не міг... Що ро-
бити? Знову дзвонимо до 
сестри у Львів, вона у МОЗ 
— і звідти дають команду 
прийняти. Тоді одразу за-
ворушилися, підвезли ка-
талку, забрали, постави-
ли крапельницю. Звід-
ти «швидка» доправила 
сина в обласну інфекційну 
лікарню, де його підклю-
чили до апарату штучної 
вентиляції легень, — не 
стримує сліз, згадуючи ті 
страшні дні, батько. — То 
була п’ятниця. А в субо-
ту тільки повернулися по 

обіді додому, дзвонимо, а 
він каже: «Щось мені гір-
ше стало». Жінка iз сином 
— знову на Луцьк. Ще пе-
реночували біля нього, а 
о шостiй ранку в неділю 
Юри не стало...
 Офіційна причина 
смерті солдата Юрія Сте-
панюка — правобічна по-
загоспітальна пневмо-
нія. Чому так швидко він 
згорів? Можна лише при-
пускати. Чоловік хворів у 
серпні перед тим, як його 
забрали на збори, і ор-
ганізм був iще ослабле-
ний. Та хто дивиться на 
такі «дрібниці», коли тре-
ба виконувати план по ре-
зервістах? 
 Батьки покійного вва-
жають, що смерть їхньо-
го сина — на совісті війсь-
кових медиків. Степанюк 
був не єдиним, хто прохо-
див службу на Рівненсько-
му військовому полігоні й 
помер у вересні. Друго-
го вересня пішов iз життя 
39-річний військовослуж-
бовець iз Черкащини че-
рез гостру серцеву недо-
статність. Подібні випад-
ки трапляються на цьо-
му та інших полігонах. За 
роки війни ми вже почали 
звикати до смерті. Але ви-
падок із Юрієм Степаню-
ком (і не тільки) — особ-
ливий. Він — про ціну 
життя солдата. 
 Після того, як рідні 
забрали сина з полігону 
у важкому стані, у війсь-
ковій частині ніхто жод-
ного разу не поцікавився, 
що сталося з їхнім солда-
том далі. Одним резервіс-
том більше, одним мен-
ше...
 Тягатися з військовою 
правовою машиною про-
стим людям важко. Сте-

панюки написали заяви в 
різні інстанції, але поки 
що не почули, хто ж ви-
нен у смерті їхнього сина. 
Проводяться службові пе-
ревірки. Скарги направ-
лені до Рівненського зо-
нального відділу військо-
вої служби правопорядку. 
Згорьовані батьки і дру-
жина з дітками сподіва-
ються на справедливість 
і компенсацiю вiд держа-
ви через втрату годуваль-
ника. Документи ніби всі 
зібрали, ще чекають голо-
вну довідку про те, що ре-
зервіст Степанюк не по-
мер від алкоголізму, нар-
котиків і не вчинив са-
могубство. Хоча якими 
грошима можна заміни-
ти сім’ї сина, батька, чо-
ловіка? ■

РЕКОРДИ І МОРАЛЬ

«Героїчно» 
досмоктавши 
лапу, почали 
колихати повітря
Чи винен олімпієць Бубка, що 
хтось жадає чвар і «м’ясорубки»?

■ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Скільки коштує 
життя солдата?
Волинського резервіста відправили помирати додому

■

Юрій Степанюк.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні загострюється про-
блема незавершеного житло-
вого будівництва. Станом на 
початок минулого року в нашій 
державі налічувалося понад 16 
тис. об’єктів, якi почали буду-
вати, але так і не ввели в екс-
плуатацію: серед яких понад 
60% — це об’єкти житлового 
будівництва. Щоб закінчити всі 
недобудовані об’єкти, необхід-
ні десятки мільярдів гривень: 
у державному бюджеті таких 
коштів просто немає, взяти їх у 
банківській системі наразі не-
можливо. Проблема тим часом 
не вирішується, а кількість «не-
добудів» зростає.

У Києві і Одесі будьте обачними
 Аналітики на ринку нерухо-
мості, які проаналізували 1 167 
об’єктів житлового будівництва в 
Києві, Київській області, Дніпрі, 
Львові, Одесі та Харкові, дійшли 
висновку: найризикованіши-
ми містами для купівлі житла 
є столиця держави та Південна 
Пальміра. Всього 76% об’єктів в 
Одесі з 161 житлових комплексів 
аналітики визнали ризиковими, 
— у Києві таких будинків 55% із 
400 комплексів.
 Найменша кількість ризи-
кових будівництв —  у Харкові: 
42% із 71 об’єкта і Дніпрі:47% із 
43 будівництв. Усього ж, за вис-
новками аналітиків, бiльше по-
ловини від усіх споруджуваних 
об’єктів — а це понад 550 будів-
ництв — підпадають під критерії 
ризикових будівництв. Понад 
27% споруджують без дозволу 
на будівельні роботи, 34% — без 
ліцензій на здійснення будівель-
ної діяльності, 33% зводять на 
землях без належного цільово-
го призначення або без кадаст-
рового номера, у 24% учасників 
будівництв є податковий борг, а 
13% суб’єктів господарювання 
перебувають на стадії виконав-
чого провадження.
 При цьому прогнози експер-
тів та й самих учасників ринку — 
невтішні: ситуація на ринку не-
рухомості, якщо й поліпшить-
ся, то не раніше весни наступно-
го року. Наразі ж ринок завмер 
у невизначеності — в очікуванні 
ефективності нещодавно ухва-
лених законів. Важливий нюанс 
— подальша доля і функціонал 
Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції, які наразі за-
лишаються невідомими. А саме 
від діяльності цієї структури, як 
стверджують експерти, залежа-
тиме, чи стане ринок прозорим. 
Станом на сьогоднішній день 
діяльність Державної архітек-
турно-будівельної інспекції май-
же повністю паралізована: доз-
воли на будівництво не видають, 
як, власне, і майже не вводять в 
експлуатацію вже збудовані бу-
динки... Окрім того, в Києві налi-
чується близько 50 конфліктних 
об’єктів, реалізація яких майже 
заморожена.
 Уряд Олексія Гончарука 
проблему бачить і вже готовий 
серйозно зайнятися довгобуда-
ми: будинками, які так і не вве-
дені в експлуатацію. Нещодав-
но в Міністерстві розвитку гро-
мад і територій заявили: вони 
планують провести інвентари-
зацію всіх проблемних недобу-
дов в Україні та розробити зако-
нопроєкт, який врегулює питан-
ня добудови таких будинків. Як 
заявила міністр Альона Бабак, 
нинішні проблеми не вирішува-
ли упродовж багатьох років. При 
цьо му посадовець не приховує: 
до розв’язання проблеми ще да-
леко, адже вже розроблений за-
конопроєкт для захисту прав ін-
весторів у будівництво вона вва-
жає недосконалим і тому ініціює 

розробку іншого. У робочу гру-
пу запросили інвесторів недобу-
дованого житла, а її робота стар-
тувала вже на початку минулого 
місяця. 
 Попередній склад міністер-
ства — тоді воно ще називало-
ся Мінрегіонбуд — у липні 2019 
року створив документ, який мав 
би забезпечити завершення про-
блемних недобудов. У проєкті за-
кону прописали норми, які доз-
воляли скаржитися на забудов-
ників, якщо вони зривали тер-
міни здачі, а також проводити 
конкурси на нового замовника, 
який зміг би добудувати про-
блемний будинок.

Уважно вивчати документи і не 
купувати дуже дешеве
 У передмісті Києва на сьогод-
нішній день затримки з введен-
ням в експлуатацію зафіксовані 
на більш ніж 60% об’єктів, тодi 
як у столиці їх кількість досягає 
80-90%. 
 Причин, які породжують ут-
ворення недобудов, у суворій ук-
раїнській реальності набираєть-
ся чимало. Це і нестача коштів 
у забудовника, і проблеми з до-
кументами, і політично–бізне-
сові протистояння між забудов-
никами та місцевою елітою, як 
це було, наприклад, у ситуації із 
столичною «Аркадою». 
 Утім фінансова причина, як 
вважають аналітики ринку, таки 
є головною: вона може з’явитися 
через низький фінансовий потік 
від покупців через низькі тем-
пи продажу або занижену ціну, 
нестачу чи навіть і цілковиту 
відсутність стартового капіталу, 
недооцінку витрат на будівниц-
тво. Також далеко не всі май-
данчики, на яких споруджують 
житлові будинки, є для цього 
призначені. Перед девелопером 
стоїть завдання привести доку-
ментацію на ділянку і майбутнє 
будівництво у відповідність до 
законодавства, що пов’язано як 
з адміністративними процесами, 
так і з ризиком непередбачених 
витрат. Крім того, вже отрима-
ний дозвіл на будівництво може 
бути скасовано в разі виявлення 
порушень.
 Вузьке місце вітчизняних но-
вобудов — підключення до місь-

ких комунікацій: у переваж-
ній своїй більшості існуючі ме-
режі не розраховані на будівниц-
тво значних додаткових обсягів 
житла, а модернізація міських 
мереж може перетворити майже 
будь-яку новобудову на збитко-
вий проєкт.
 Учасники ринку додають ще 
й непрофесійний підхід до будів-
ництва: коли компанія-забу-
довник неправильно підготува-
ла розрахунки проєкту, не мала 
власного фінансування для його 
спорудження, а розраховувала 
тільки на гроші інвесторів.
 Ще одна біда — компанії-
піраміди, які, залучаючи кош-
ти, навіть не планували завер-
шити будівництво. Поява  таких 
об’єктів була масовою з 2003 по 
2008 роки, коли вартість житла 
росла шаленими темпами: сумар-
но за цей період вартість квадрат-
ного метра зросла у понад 5 разів, 
а тому ліквідність вкладень у 
будівництво також була дуже 
високою. А якщо є можливість 
швидко і добре заробити, то вона 
одразу ж приваблює не зовсім 
чистих на руку ділків. 
 Відіграє свою роль також і 
політична й економічна ситуації 
в країні. Причина кризи на рин-
ку нерухомості у другій поло-
вині нинішнього року — загад-
кове зміцнення гривні, яке від-
бувається без жодних економіч-
них передумов. Цей фактор плюс 
бюджетний рівень курсу понад 
27 гривень за долар (на три грив-
ні більше реального курсу ста-
ном на сьогоднішній день) при-
звів до того, що покупці не мо-
жуть купувати нове житло: ціну 
зазвичай фіксують у доларах, 
у валюті громадяни заощаджу-
ють на придбання нерухомості, 
але платежі здійснюють у грив-
ні. А отже, сума виходить біль-
шою, ніж планували потенцій-
ні покупці,  відтак такі об’єкти 
автоматично переходять у кате-
горію відкладеного попиту. В ок-
ремих проєктах, переважно еко-
ном-класу, продажі упали напо-
ловину.
 Окремо відзначають також 
авантюризм забудовника: покуп-
цеві на стадії котловану пропону-
ються відносно дешеві квартири, 
вартість яких на третину є ниж-

чою за середньоринкові стартові 
ціни, — тож багато потенційних 
покупців стають заручниками 
банального бажання заощадити. 
У 99% випадків це призводить до 
проблем: рентабельність будів-
ництва на сьогоднішній день ста-
новить від 20 до 30%, а забудов-
ник не буде працювати собі у зби-
ток.

Продавати тільки збудоване
 Проблема гостра: за рахунок 
особистих грошей українців спо-
руджують близько 70% житла. 
Торік громадяни інвестували у 
нього майже 35 мільярдів гри-
вень, а це 6% від загального об-
сягу всіх капітальних інвестицій 
в країні.
 Утім ринок первинної нерухо-
мості, на жаль, залишається ди-
ким. І в такій ситуації практич-
но дикого ринку питання захис-
ту інвесторів на законодавчому 
рівні майже не врегульовано. У 
«старому» законопроєкті, проти 
якого виступає міністр Бабак, на-
писано: якщо забудовник не до-
тримується терміну здачі об’єкта 
в експлуатацію упродовж одно-
го року, інвестор має всі підстави 
звернутися до виконавчої служ-
би за місцем будівництва з від-
повідною заявою. І на підставі рі-
шення зборів вкладників об’єкт 
потрапляє в категорію довгобу-
ду, а тоді разом із землею міг би 
бути вилученим у компанії-забу-
довника. 
 Новий Кабмін вважає, що це 
вже занадто, і обіцяє розробити 
новий законопроєкт. Його деталі 
не розголошуються, але експер-
ти, яких долучили до створення 
нового документа, пропонують 
свої варіанти вирішення пробле-
ми. Наприклад, продавати квар-
тири тільки у введених в експлу-
атацію будинках. А не на етапі 
котловану чи навіть затверджен-
ня проєкту, як це практикується 
сьогодні. 
 Інший варіант, який чудово 
зарекомендував себе на Заході, 
— заборона на прямі інвести-
ції в житлове будівництво. Про-
понується, щоби гроші йшли на 
спеціалізований рахунок, доступ 
до якого забудовник отримає 
тільки після введення об’єкта в 
експлуатацію. Також компанія 

може будувати свої об’єкти за 
рахунок банківських кредитів, а 
вже потім продавати квартири у 
зданому будинку.
 Для українських реалій ос-
тання норма означає повний і 
цілковитий крах галузі. Адже 
якщо німецький девелопер може 
взяти банківський кредит під 2-
3 відсотки річних, то його ук-
раїнський колега, мало того, що 
працює на значно «мілкішому» 
ринку, так ще й буде змушений 
заплатити за користування бан-
ківськими грішми у десять разів 
більше. Тож внутрішніх ресурсів 
девелоперів не вистачить на за-
вершення будівництва за власні 
кошти. 
 Експерти, як, наприклад 
Олександр Панфілов, пропону-
ють продумати такий механізм, 
який би дозволив компанії, у 
якої виникли труднощі з добудо-
вою, своєчасно повідомити орга-
ни виконавчої влади про свої про-
блеми, а ті, у свою чергу, оголо-
сили б аукціон на добудову серед 
інших компаній на ринку. Та-
кож пропонується на законодав-
чому рівні закріпити за інвесто-
ром юридичний статус покупця 
чи власника квартири.
 Наразі ж, до законодавчого 
вирішення проблеми, експерти 
радять покупцям ретельно пе-
ревіряти всі документи і зверну-
тися по допомогу до професійно-
го юриста, який допоможе уник-
нути проблем у майбутньому. 
Аналізувати, чи у забудовника 
вже є завершені об’єкти, наскіль-
ки було затягнуто термін введен-
ня в експлуатацію попередніх бу-
динків, — зробити це можна на 
профільних форумах або за дани-
ми відкритих джерел. 
 Також непрямим додатковим 
критерієм можуть бути темпи 
будівництва, а, наприклад, зу-
пинка будівельних робіт на будь-
якому етапі має насторожити по-
тенційних покупців. Обачно ін-
вестувати радять у компанії, у 
яких цей проєкт єдиний або всі 
інші проєкти перебувають на 
ранній стадії будівництва. ■

КВАДРАТНИЙ МЕТР

Інтуїція — зброя інвестора 
Український ринок нерухомості переживає кризу через відсутність законодавства, 
обвал долара та слабкий контроль за дотриманням будівельних норм

■

Українці вклали у первинний ринок житла 35 млрд гривень. Але 60% їхніх інвестицій зависло.
Фото з сайта 1news.zp.ua.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Інвестиції із запахом нафти
 Азербайджанська компанія «Кас-
піан Сервіс» вкладе у будівництво жит-
лового комплексу класу «комфорт+» у 
передмісті столиці 7 мільйонів доларів. 
За словами керівництва компанії, ук-
раїнський ринок житла, незважаючи на 
тимчасові труднощі через політичні про-
цеси, дуже перспективний.
 Причому найбільші сподівання пок-
ладають саме на сегмент «комфорт-
плюс», який закавказькі інвестори вва-
жають найзатребуванішим і найменш 
ризиковим сегментом у житловому 
будівництві. Житловий комплекс BASA 
City складатиметься з 9 п’яти- і семи-
поверхових будинків на березі озера, 
що включатимуть у себе найрізноманіт-
ніші формати житла: класичні кварти-
ри, квартири-студії, сітіхауси з власни-
ми двориками, апартаменти з видовими 
терасами, лофти з висотою стель 5 мет-
рiв і другим світлом. А також облашту-
вання прогулянкової набережної уздовж 
озера в голландському стилі, з виді-
леними зонами для спорту та активно-
го відпочинку, лаунж-зони з відкритим 
басейном, зон для барбекю, риболовлі. 
Введення в експлуатацію першої черги 
заплановано на 1 квартал 2021 року.

■
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Катерина НАКОНЕЧНА

 Український центр оцінювання 
якості освіти оприлюднив інформацію 
щодо проведення пробного Зовнішнього 
незалежного оцінювання. Воно, нагадає-
мо, проходить задля ознайомлення всіх 
охочих із процедурою проведення ЗНО, 
структурою та змістом тестового зоши-
та, порядком доступу до пункту тесту-
вання та робочого місця. Пробне ЗНО є 
платним, вартість тестування з конкрет-
ного предмета для одного учасника буде 
оголошено до 11 грудня 2019 року. В ми-
нулому році, нагадаємо, це коштувало 
132—139 грн за один тест у залежності 
від регіону, в 2018-му — 129—137 грн. 
Отже, є сенс орієнтуватися на ці цифри і 
надалі. 
 Реєстрація для участі у пробному 
Зовнішньому незалежному оцінюванні 
триватиме з 3 до 24 січня 2020 року на 
сайті відповідного регіонального Центру 
оцінювання якості освіти. Для всіх за-
реєстрованих учасників пробного ЗНО 
буде створено інформаційні сторінки на 
цих сайтах, там же до 2 березня буде роз-
міщено інформацію про час і місце про-
ведення пробного ЗНО, а згодом — ре-
зультати тестування.
 Майбутні абітурієнти зможуть по-
практикуватися у складанні тестів iз двох 
предметів. Зокрема, з української мови і 
літератури (пробне тестування відбудеть-
ся 21 березня 2020 року), та історії Украї-
ни, математики, біології, географії, фізи-
ки, хімії, а також з іноземних мов (англій-
ської, іспанської, німецької та французь-
кої). Оскільки пробна сесія з цих предметів 
відбудеться в один день — 28 березня, то 
обрати можна лише один із них. 
 В Українському центрі оцінювання  
якості освіти наголошують, що особи, які 
забажають взяти участь у пробному тес-
туванні, матимуть можливість дізнати-

ся правильні відповіді до завдань пробно-
го тестування та отримати «свій резуль-
тат», відповідно оцінити рівень своїх нав-
чальних досягнень. А також це допоможе 
психологічно налаштуватися на прохо-
дження зовнішнього незалежного оціню-
вання та навчитися ефективно розподіля-

ти час при виконанні завдань.
 Для отримання результатів пробно-
го ЗНО кожному учасникові потрібно 
буде занести свої відповіді на спеціаль-
ний сервіс «Визначення результатів про-
бного зовнішнього незалежного оціню-
вання» у такі терміни: 21—23 березня 

(українська мова і література); 28—30 
березня (історія України, математика, 
біологія, географія, фізика, хімія, а та-
кож англійська, німецька, французька 
та іспанська мови). Результати тестуван-
ня з української мови і літератури буде 
оприлюднено на інформаційних сторін-
ках учасників 27 березня, з інших пред-
метів — 3 квітня 2020 року.
 Нагадаємо, щороку на пробне ЗНО 
реєструються приблизно 200 тисяч учас-
ників. Зазвичай, найактивніше участь у 
цій «репетиції» беруть школярі у Києві, 
Львівській, Дніпропетровській, Одесь-
кій та Харківській областях. Більшість 
із них пишуть тести з української мови і 
літератури, також популярністю корис-
туються математика, історія України та 
англійська мова. ■ 

АБІТУРІЄНТ-2020

Репетиція ЗНО
До 11 грудня буде оголошено вартість пробного 
тестування

■

У березні можна буде потренуватися перед справжнім іспитом. 
Фото з сайта zoda.gov.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 За результатами щомісячного опитування 
Omnіbus Іnfo Sapіens, 58% школярів згодні або, 
швидше, згодні з тим, що система ЗНО забезпе-
чує справедливі умови вступу для всіх абітурієн-
тів. Також більше половини опитаних (58%) по-
годжуються, що завдяки системі ЗНО вступни-
ки з різних населених пунктів мають рівні можли-
вості вступити до найкращих вишів, повідомляє 
Освіта.ua. «Запровадження ЗНО стало однією з 
найбільш успішних реформ незалежної України. 
Щоразу соціологічні опитування демонструють 
високий рівень підтримки та довіри суспільства 
до ЗНО, а особливо серед тих, хто особисто або ж 
через родичів стикався із ЗНО, — коментує Єгор 
Стадний, заступник міністра освіти і науки Украї-
ни. — МОН поширюватиме практику застосуван-
ня ЗНО заради забезпечення справедливого до-
ступу до вищої освіти. Водночас триває постійна 
робота над удосконаленням змісту тестових за-
вдань для того, щоб ЗНО виявляло об’єктивний 
рівень знань та, що дуже важливо, вмінь застосо-
вувати ці знання».

■

Максим РИЛЬСЬКИЙ,
заслужений журналіст України

 У цьому навчальному році 
школа імені Максима Рильсько-
го в його рідному селі Романів-
ка Попільнянського району на 
Житомирщині стала учасником 
програми соціальних інвестицій 
«Україна — житниця майбут-
нього» від міжнародної компанії 
«Байєр». Почалося все з відкрит-
тя спеціалізованого класу з біо-
логії та природознавства. Шко-
ла отримала сучасні мікроскопи, 
комп’ютерну техніку, інтерак-
тивну дошку, інше обладнання. 
В окулярах мікроскопів перед 
школярами відкрився дивовиж-
ний біосвіт живих організмів, 
клітин, бактерій.
 А потім для романівських 
учнів почалося не менш ці-
каве — виїзні навчальні уро-
ки в профільних вишах краї-
ни. Учні старших 7—11 класів, 
як справжні студенти, слуха-
ли лекції на кафедрах, брали 
участь у лабораторних дослі-
дженнях, відвідували музеї. 
 ...Романівка — хліборобсь-
кий і напрочуд мальовничий 
край. Усе життя Максим Рильсь-
кий оспівував красу рідної землі, 
працю хлібороба: 
 ...Яке це славне слово хлібороб, 
 ...До слів найкращих я вписав 
його б,
 До тих, які ми серцем ро-
зумієм. 
 Мабуть, ці почуття були ви-
ховані в ньому ще батьком Та-
деєм, який майже 40 років гос-
подарював у Романівці й зусил-
лями якого село перетворилося 

на процвітаюче на всю губернію 
містечко...
 «Ми ставили за мету допо-
могти школярам віднайти своє 
місце в житті, свідомо вибрати 
майбутню професію, прищепи-
ти почуття любові до рідної зем-
лі, до природи, — каже коорди-
натор соціальних програм від 
«Баєр» Наталія Цуман. — А та-
кож відкрити перед молоддю ці-
кавий світ науки».
 Отож на перший урок шко-
лярі поїхали до Білоцерківсько-
го національного аграрного уні-
верситету. На кафедрі харчових 
біотехнологій студенти універ-
ситету напередодні пекли хліб, 
а романівським школярам зап-
ропонували приготувати піцу. 
Самі місили дріжджове тісто, 
підбирали інгредієнти, запіка-

ли в печах, а потім смакували. 
Більше години тримав у напру-
женні аудиторію декан агробіо-
технологічного факультету Ва-
лерій Хахула. Мабуть, про чаш-
ку петрі та метод in vitro (в про-
бірці) діти чули з уроків біології 
раніше. А от побувати в сучас-
ній біолабораторії вдалося впер-
ше. Побачили, як вирощують, 
лікують, живлять рослини, які 
не розмножуються насінням, пе-
ред висадкою в ґрунт. Перекона-
лися, що можна отримати ягоди 
ожини вагою до 15 грамів, а че-
решні — до 12.
 Наступний день «відкритих 
дверей» уже в Києві — в Націо-
нальному університеті біоре-
сурсів та природокористуван-
ня, корпуси якого потопають у 
зелені Голосіївського лісопарку. 

Того самого, на узліссі якого об-
лаштував свою садибу ще на по-
чатку 50-х Максим Рильський 
(зараз тут — музей).
 Кожна нова кафедра чи лабо-
раторія відкривали перед шко-
лярами вікно у світ знань. Ска-
жімо, на кафедрі ентомоло-
гії дізналися, що з більш ніж 
мільйона відомих науці комах 
тільки шість тисяч можна на-
звати шкідливими. І то віднос-
но. А на кафедрі ґрунтознав-
ства та охорони ґрунтів школя-
рам розповіли, що для форму-
вання ґрунту потрібно 5-7 тисяч 
років. На п’ять років забудьте 
про хімічні добрива, якщо ви-
рішили зайнятися органічним 
землеробством, наголосили на 
кафедрі рослинництва. 
 А насамкінець, на третій 
день «відкритих дверей», шко-
лярі побували на сучасному під-
приємстві в сусідньому селі По-
чуйки, де на власні очі побачи-
ли цикл доробки насіння ку-
курудзи — сушіння, обмолот, 
калібрування, протруювання, 
пакування.
  «Сільські діти надзвичайно 
щирі й допитливі. Вони миттєво 
всмоктують в себе все нове й не-

відоме, — ніби резюмує Тетяна 
Володарська, директор школи 
та вчителька біології Романівсь-
кої школи. — Вже на перших 
уроках ми відчули наслідки про-
грами: справжня навала запи-
тань i зацікавлень. Ледве всти-
гаєш відповідати й коментува-
ти. Дійсно, ця інвестиція в май-
бутнє лягла на вдячний ґрунт».
 Щоранку учні Романівської 
школи йдуть на уроки повз зеле-
ний пагорб, на якому височить 
будівля музею родини Рильсь-
ких. До 1982 року, коли збуду-
вали нове приміщення навчаль-
ного закладу, тут теж навчали-
ся діти. У ній на початку 20-х 
років минулого століття викла-
дав українську мову та літера-
туру Максим Рильський. А ще 
раніше, в другій половині ХIХ 
століття, тут учителював його 
батько Тадей, який особисто 
заснував і утримував школу. 
Вдень учив дітей, а вечорами — 
їхніх батьків, селян. 
 ...У людському житті, як і 
в біології, існує поняття спад-
ковості. Спіймав себе на думці, 
що на Романівській землі спад-
ковість набуває особливого сен-
су. ■

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

Як школярі студентами були 
Три дні відкритих дверей, які докорінно змінили ставлення 
до професії аграрія у підлітків iз батьківщини Максима Рильського

■

Урок біології у спеціалізованому класі школи імені Максима Рильського. ❙

Під час відвідання університетського музею. ❙



Оксана ГЕВКО
Київ

 Якось несподівано назбирало-
ся стільки глобальних проблем, які 
нинішня влада взялася вирішувати 
всі і разом, мов одним махом розрубу-
вати Гордіїв вузол. А так буває лише 
в казках чи в легендах, коли «одним 
махом побивахом». Адже правду мо-
вить народна мудрість: «Сім разів від-
міряй, а один — відріж», щоб без про-
махів, без помилок, які виправити 
потім ой як нелегко.
 Так відбувається і з земельною ре-
формою, яку нинішні керманичі на-
думали вирішити одним помахом 
руки «диригента» у Верховній Раді 
— раз, і всі проблеми вирішено, а так 
не буває. Чомусь це завдання взяли-
ся розв’язувати люди далекі від зем-
лі, від сільського господарства (у мене 
також лише далекі родичі залиши-
лись у селі, але тема ця болить мені). 
Зрештою, і на селі далеко не всі ро-
зуміють підступність поспіху в таких 
речах. Здається, ось дозволять про-
давати землю — продам свій пай та й 
куплю собі чи дітям... якусь дрібнич-
ку, бо на щось серйозне і вагоме тих 
грошей не вистачить, ошукають, як і 
з ваучерами свого часу: хтось скупив 
їх за безцінь, а сам придбав за них за-
вод чи фабрику, адже в простих лю-
дей не назбиралося б грошей скупити 
достатню кількість тих папірців. Те 
саме відбудеться і з паями — ну звід-
кіля у простого фермера стільки готів-
ки, щоб викупити ті паї, а брати кре-
дити під шалені відсотки — це лізти у 
зашморг, та ще й дітей своїх туди тяг-
нути.
 Пригадую, яке сильне враження 
справив на мене роман нобелівсько-

го лауреата Джона Стейнбека «Грона 
гніву»: тисячі людей вимушені були 
знятися зі своїх насиджених місць і 
виїхати світ за очі, адже їхні ферми 
були закладені-перезакладені у бан-
ках, які просто зганяли людей з їхніх 
земельних ділянок, що переходили у 
власність банкірів. На місці малень-
ких затишних ферм, які стирали з 
лиця землі гусениці тракторів, най-
нятих новими хазяями, простягали-
ся безкраї лани, які обробляла одна 
бригада трактористів чи комбайнерів, 
а тисячі колишніх дрібних власників 
гинули по дорозі до землі обітованої 
— благодатної Каліфорнії, куди вер-
бували обездолених фермерів рекру-
тингові компанії на збір фруктів. Про 
дорозі сотні людей гинули, втративши 
віру й надію на кращу долю, доки не 
наливалися грона гніву, які вихлюпу-
валися у непокору.
 Щось подібне може трапитися і з 
нашими селянами, яким, правда, ні-
куди буде податися, продавши свою 
землю, бо новим господарям, які жи-
тимуть за кордоном, а капітал зароб-
лятимуть на наших чорноземах, буде 
байдуже до проблем чужого для них 
села. Чого не скажеш про нинішніх 
фермерів (звісно, не всіх), які живуть 
у тих же селах, де й господарюють, по-
датки сплачуть за місцем проживан-
ня, які йдуть на розвиток громади — 
шкіл, садочків, доріг тощо. Мабуть, 
слід було б проводити роз’яснювальну 
роботу серед самих селян, пояснюва-
ти їм усі загрози, які чекають на них у 
випадку приходу на їхні землі чужин-
ців-олігархів, які перетворять їхні 
села на фата-моргану. Боюсь, глев-
ким вийде млинець тої земельної ре-
форми, бо не пропікся як слід... ■

Гадаєте, Ґундяй своєї «цноти» —

реальної, не згідно з протоколом —

не відає, рахуючи банкноти,

годинники і «вірних друзів» кола?

Гадаєте, за єдність православ’я

він молиться Тельцеві Золотому

і кривиться, немов наївся щавлю,

коли про український чує томос?..

Чому б і патріарха Феофіла

не притягти сусальним цяцьки блиском,

аби пручатися була несила?

Звуть на собор, немов на гору Лису,

Ґундяй і Путін... Хто ж кому опора?

Змагаються у дурноляпстві «браття».

Хто з них Содом, а хто із них Гоморра?

...Гряде Михайло зі своєю раттю...

Валентин КОВАЛЕНКО
Бровари, Київська область

 Недавно досвідченому сивому європей-
ському політику наснився сон. Ніби ро-
дичі подарували йому папугу. Який ріже 
правду-матку в очі. І передбачає політич-
не завтра краще, ніж віщий бабак харак-
тер майбутньої весни.
 Коли гості пішли, попка-дурник став 
за трибуну, вмонтовану в клітку. І почав 
виголошувати політичну промову. Про те, 
що Європейський Cоюз втомився від Ук-
раїни за понад п’ять із половиною років 
війни між нею і Росією, яка анексувала 
український Крим та окупувала українсь-
кий Донбас.
 * Бо українцям не подобається, що ок-
ремі європейські країни, зокрема Німеч-
чина, дозволили Росії на їхніх територіях 
будувати газопроводи в обхід України.
 * Також українцям не до душі, що чи-
мала частина політиків Євросоюзу вмо-
вляє державців України виконати вимо-
ги Путіна. А той хоче, аби Україна не мала 
ніякої влади на окупованому Донбасі і на 
його українсько-російському кордоні, 
але там фінансувала, відбудовувала-роз-
будовувала міста, підприємства та інф-
раструктуру, зруйновані Росією. І ще він 
хоче, щоб Україна амністувала і фінансу-
вала бойовиків, які стануть очільниками і 
представниками місцевої влади, поліцією 
Донбасу, депутатами Верховної Ради Ук-
раїни, що блокуватимуть її роботу.
 * Українцям не до вподоби, що росій-
ську делегацію повернули в Парламент-
ську Асамблею Ради Європи і відновили 
всі її повноваження, попри санкції. Хоча 
Росія не припинила війну на Донбасі, 
не повернула Україні Крим, де постійно 
проводить арешти, порушує права люди-

ни. Українці між собою говорять, що це 
рішення, ймовірно, спочатку прийняли 
владні кола окремих країн Європейсько-
го Союзу.
 * І це не все! Українці молять європей-
ських політиків не знімати санкції з Росії, 
два десятки років просяться у НАТО і Єв-
росоюз...
 Словом, Європейський Союз втомився 
від України! Тим більше що зараз він уже 
сам потребує її допомоги в боротьбі проти 
Росії. З останньою в Євросоюзу суцільний 
кордон на сході, півдні, заході, півночі. 
«Замуравалі, дємани!» І вже залишив-
ся від Європейського Союзу крихітний 
уламочок колишньої Німеччини та отак 
усенький шматочок Франції, часів миру.
 Спочатку Велика Британія пішла з Єв-
росоюзу. По-англійськи несподівано. Але, 
не по-англійськи, помітно. І навіть потім 
прощалася довго й нудно. Багатьом теж 
так захотілося.
 А потім усі інші землі Європи, крім 
згаданих та більшості територій Украї-
ни, окупувала Росія. Україну не змогла, 
бо якраз перепилася і українці встигли 
окопатися. Поталанило.
 Росія з горя кинула пити. Цілих два 
дні не квасила. Але було пізно. Та й за час 
тверезості росіянам у голови «нєгасударс-
твєнниє» думки поналазили. На кшталт 
«а нащо воно треба», в перекладі з росій-
ської великодержавної на цензурну.
 І почалося. Командир кричить: «Вста-
вай, страна огромная!» А вони йому: «А на 
хріна?» (У перекладі на майже цензурну 

мову.) І лежать. 
 Командир їм: «За родіну, блін, за сталі-
на, блін, впєрьод, блін!» (У перекладі з 
великодержавної на цензурну.) А вони 
біжать назад. Він стріляє по них, вони — 
по ньому. Ніхто ні в кого не влучає, бо всі 
п’яні. Так і бігають. Такі матюки стоять, 
що аж у Брюсселі чути.
 У ньому злякалися і здалися. Тепер 
будують світле майбутнє у Сибіру. І заво-
йовують його у складі російської армії. А 
хто не злякався, той не закалявся (це не 
про загартування, задумливо споглядай 
корінь). Але таких хоробрих мало.
 Тож хай краще Україна виконає про-
позицію шановного пана Франка-Валь-
тера Штайнмайєра, тих часів, коли він 
ще був міністром закордонних справ Ні-
меччини: проведе демократичні вибори 
на окупованій Росією частині Донбасу. 
Он і президент Франції пан Емманюель 
Макрон закликав реалізувати «формулу 
Штайнмайєра».
 Євросоюз цю формулу регулярно ре-
алізовує в окупованих Росією Угорщині, 
Італії, Нідерландах, Чехії, Сербії, на за-
гарбаних Росією німецьких і французь-
ких територіях тощо. Без виведення 
окупаційних російських військ. Без по-
вернення біженців, яких, як і на Донбасі, 
мільйони. Вірніше, з Європейського Сою-
зу та решти загарбаної Європи втекли вже 
сотні мільйонів людей.
 «Формулу Штайнмайєра» Євросо-
юз впроваджує у себе і без демократиза-
ції суспільного життя, проводячи вибори 

поряд із закатованими та розстріляними 
непроросійськими кандидатами в депута-
ти і їхніми прибічниками. Зрештою, ці ви-
бори проходять ще й під вогнем російської 
артилерії.
 То чому ж це українці проти виборів у 
таких умовах? Ну то й що, що громадяни 
Росії, зокрема російські військовослуж-
бовці, запаслися на Донбасі і в Криму за-
хопленими порожніми бланками пас-
портів України, а також паспортами так 
званих «ДНР» — «ЛНР»? Ну то й що, що 
Путін в останні місяці масово роздає гро-
мадянство Росії жителям Донбасу? Чому 
українці проти того, щоб громадяни Росії 
за гроші України обрали місцеву владу 
Донбасу і своїх депутатів до українсько-
го парламенту?
 Їй-бо, українці, як їхні діти. Не хочу 
каші, хочу борщу. Не хочу борщу, хочу 
каші. Тільки заважають Євросоюзу тор-
гувати з Росією.
 ...Тут виступ папуги закінчився, а 
з ним — і сон шановного європейсько-
го політика. І пан політик цьому дуже 
зрадів. Бо, виявляється, землю Євросою-
зу не топче імперський чобіт ерефівського 
окупанта, не ллється кров громадян ЄС — 
військових і мирного населення. Не пода-
лися в світи з Євросоюзу сотні мільйонів 
біженців.
 Погляд ковзнув по свіжій електрон-
ній мапі Європи. На ній усе було, як і до 
сну: кордони Європейського Союзу упи-
ралися в Україну та Білорусь, збігалися зі 
східними межами прибалтійських і скан-
динавських держав. Не було Росії і на пів-
дні, заході та півночі Євросоюзу.
 Посмішка політика стала ще шир-
шою. Але тут-таки він нахмурився. Бо 
як уже зморила Україна. Навіть поспати 
спокійно не дає... ■

Може, дехто не знає, але Вінниччина настільки багата старовинними замками й палацами, що 
може позмагатися із Галичиною. Одним із них є палац подільського маршалка Комара в Мурованих 
Курилівцях, який було збудовано в 1805 році, довкола розбито ландшафтний парк, роботами над яким 
керував ірландський дизайнер Міклер.
Власне, палац будували не на порожньому місці: раніше тут розташовувалося поселення Чурилівці, 
яке згодом стало Курилівцями. А вже у шістнадцятому сторіччі польський магнат Поляновський 
збудував кам’яний мур (звідки й взялося «Муровані»). Будуючи палац Комара, архітектор включив мур у 
композицію всього ансамблю — кам’яний ескарп бастіонного замку з північної, східної і південної сторін, 
а з західної — фундамент і руїни колишньої замкової стіни. Ця частина палацу виглядає монументально і 
велично, зі зворотного боку — це звичайна двоповерхова житлова будівля у стилі класицизму. 
Ці стіни приховують дивні легенди про доньку Станіслава Комара — Дельфіну, яка згодом стала 
дружиною графа Потоцького, а ще — музою славетного музиканта і композитора Фридерика 
Шопена.

ФЕЙЛЕТОН

Пророчий сон Євросоюзу

■

ГЛАС НАРОДУ

Грона гніву
Глевкий млинець земельної реформи

■

Ґундяй
Микола ЦИВІРКО
Київ 
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині у двох районних 
центрах — Чорнобаї та Монастири-
щі — продовжується капітальна ре-
конструкція басейнів, які відбудо-
вують коштом субвенції Мінмолодь-
спорту у співфінансуванні з місце-
вими та обласним бюджетами.
 Про це «УМ» повідомили в Чер-
каській облдержадміністрації.
 Як розповідає начальник уп-
равління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Черкаської ОДА Мак-
сим Зеленський, у березні Кабінет 
Міністрів затвердив дві постанови 
про порядок використання коштів 
на будівництво палаців спорту та 
басейнів. 
 «Для отримання субвенції ви-
конавчі органи рад мали подати 
Мінмолодьспорту пропозиції щодо 
включення об’єкта інфраструкту-
ри до переліку об’єктів, на які пла-
нується спрямувати субвенцію. За-
галом на розгляд комісії із 24 об-
ластей подали 28 проєктів. Із них 
відібрали 14. Серед них — і проєкт 
реконструкції басейну в Чорнобаї», 
— розповідає пан Зеленський.

 За його словами, проєкт перед-
бачає ремонт конструкцій покрів-
лі, утеплення фасаду та даху, впро-
вадження альтернативних джерел 
електроенергії, демонтаж існуючо-
го та монтаж  нового обладнання і 
трубопроводів чаші басейну, оздоб-
лення стін, стелі, підлоги та обла-
штування умов для людей з особли-
вими потребами.
 Водночас із липня цього року  в 
Монастирищі також здійснюєть-
ся капітальний ремонт спортивно-
го басейну. Роботи фінансуються з 
черкаського обласного бюджету (це 
понад 4 мільйони гривень), Мініс-
терства культури, молоді та спор-
ту — це ще 10 мільйонів гривень, 
та субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій у 
розмірі 4,2 мільйона гривень.
 Наразі у спорткомплексі, в яко-
му функціонуватиме басейн, уже 
завершили 80% будівельних робіт. 
Зокрема, побудували шахту ліфта в 
підвальному приміщенні та на пер-
шому поверсі встановили тепловий 
вузол, провели штукатурні роботи 
в роздягальнях, душових та малому 
басейні. Крім того, вже розпочали-
ся ремонтні роботи в роздягальнях 
та будівництво парапету на даху. 
Тепер тривають штукатурні роботи 
у великому басейні.
 Тож недалеко той час, коли і в 
Чорнобаї, і в Монастирищі відре-
монтовані басейни приймуть пер-
ших відвідувачів. ■

Ніна РОМАНЮК
Волинь

Ця розповідь — про безмежну бать-
ківську любов і мужність, завдяки яким 
інколи відбуваються справжні дива. У 
Ромчика Роїка з Володимира-Волинсь-
кого зупинилося серце, і він не дихав 
цілих десять хвилин. Після реанімації 
польські лікарі сказали батькам, що їхня 
дитина проживе від сили кілька днів. 
Але хлопчик уже чотири роки бореться 
за життя і робить великі успіхи.

«Ця дитина досі ще жива?»
 Ромчик — друга дитина в сім’ї. На-
родився без будь-яких неврологічних 
проблем, але мав важку патологію — у 
його печінці не було жовчних протоків. 
Із таким діагнозом зараз народжуєть-
ся багато діток. 10 місяців мама з не-
мовлям провела в лікарні, поки хлоп-
чикові у Польщі не провели трансплан-
тацію печінки. Донором стала мама. 
Гроші на цю операцію, а це 120 тисяч 
доларів, збирали всією країною. Зда-
валося, все найстрашніше вже позаду. 
Та, виявилося, радіти було рано... 
 Через два тижні після операції ди-
тина почала плакати. Але особливої 
уваги цьому не надали, думали, прос-
то болить животик. Цілу добу хлоп-
чик кричав, поки не зупинилося сер-
це. Поки лікарів покликали, поки 
вони прийшли, поки підключили — 
пройшло хвилин десять. Тобто серце 
не працювало цілих десять хвилин, а 
вважається, що мозок людини відми-
рає на шостій хвилині після зупинки 
серця. Батьки припускають, що їхнь-
ому синові дали завелику дозу імуно-
супресанту, препарату, який прийма-
ють пожиттєво всі з пересадженими ор-
ганами. Хоча лікарі цього не визнали. 
Вони вважають, що це так відреагував 
організм дитини й що всім діткам вони 
дають таку дозу. Батькам сказали, що 
Ромчик не жилець і проживе від сили 
кілька днів.
 — Коли через рік ми подзвони-
ли в Польщу, щоб здати аналізи, там 
були шоковані: «А що, ця дитина ще 
жива?». Жива, і навіть без трубок ди-
хає. Нам зробили МРТ і сказали: «Не 
надійтеся, що він встане». На що я від-
повіла, що нам багато чого прогнозу-

вали. Нам казали, що він не витримає 
багатогодинний переліт до Китаю, а 
він витримав. Мій хлопчик уже чоти-
ри роки бореться. З печінкою все нор-
мально. На маленьких дозах імуносуп-
ресантів справляємося, бо як тільки 
збільшуємо дозу, починається алергія. 
Він узагалі сам не їв, не дихав. А після 
першого курсу лікування в китайській 
клініці в Хуа Джоу, звідки ми поверну-
лися нещодавно, уже їсть iз ложечки, 
став набагато активнішим, — не при-
ховує радості від успіхів синочка мама 
Оля. — Сидіти навіть хоче, голову під-
німає, хоча йому це важко дається. Як 
кажуть китайці, мозок включається в 
роботу.

 «Здорові клітини мозку можуть 
перейняти функцію пошкоджених»
 ■ Як китайські лікарі пояснюють 
цей феномен? 
 — Дитина маленька, і її мозок ще 
росте. Тому здорові клітини можуть пе-
рейняти функцію тих, що пошкоджені. 
Але треба працювати й працювати, щоб 
були результати. У китайській клініці 
нам проводили не лише реабілітацію, а 
й медикаментозне лікування. Для від-
новлення зорового нерва, наприклад, 
кололи препарати у скронi. В Україні 
взагалі такого немає. Око в нього роз-
винене, сигнал iз мозку йде, а нерви 
пошкодилися, коли дитина не диха-
ла. І їх можна відновити препаратами. 
Вперше таке диво я побачила в Китаї. 
Також кололи спеціальні препарати по 
точках на ногах, шиї для відновлення 
діяльності мозку. Зараз закупили ліків 
на тисячу доларів, щоб удома колоти. 
Бо припиняти лікування не можна. У 

лютому їдемо на другий курс, і тоді вже 
буде задіяна голкотерапія, бо не мож-
на було відразу давати велике наванта-
ження. Лікар сказав, що є реальні шан-
си поставити дитину на ноги. Але з до-
помогою палички. Я відповіла йому: 
«Ми станемо на ноги і без допомоги па-
лички». Ромчик — дивовижна дитина. 
Результати обстежень показують одне, 
а він робить протилежне. І навіть ки-
тайські спеціалісти не можуть цього 
пояснити. Шкода тільки, що все впи-
рається в кляті гроші...
 Один курс лікування в китайській 
клініці коштує 15 тисяч доларів. А Рої-
кам мінімум треба шість курсів з інтер-
валом через три місяці. Плюс ще різ-
ні обстеження у Львові та Польщі, де 
вони здають постійно всі аналізи, ме-
дикаменти. Все це виливається у кос-
мічні суми. Заробити самим такі гро-
ші нереально. Чоловік постійно на за-
робітках за кордоном. Старша донечка 
Софійка ходить у другий клас, вона пе-
реважно з бабусею. А мама — в постій-
них поїздках iз Ромчиком. Не встигли 
приїхати, як знову треба їхати.
 ■ Дехто вважає, що голкотерапію 
можна в Україні робити, нащо їхати в 
Китай? 
 — Для досконалого оволодіння реф-
лексотерапією треба вчитися роками. 
Такого досвіду в наших фахівців немає. 
Мене багато чим подивували тамтеш-
ні спеціалісти, — каже мама хлопчи-
ка. — Якось син захлюпав носиком, і 
я попросила виписати рецепт на якусь 
«пшикавку». Лікарка засміялася тіль-
ки. Це, мовляв, ви, європейці, звикли 
бігти відразу в аптеку навіть при не-
житі, а у нас трохи по-іншому. Пома-
сажувала біля носика йому трохи — на-
ступного дня нежитю не було.
 Оля бідкається, що тепер за них на-
віть волонтери не хочуть братися, бо 
йдеться про великі суми. Вона навіть 
звернулася у відчаї до команди Володи-
мира Зеленського. Але звідти надійш-
ла відповідь, що не можуть допомогти, 
бо це буде вважатися... підкупом і ко-
рупцією. 
 — Врятувати дитину — це коруп-
ція? Я чогось, напевне, не розумію в 
цьому житті. Я ж не прошу грошей на 
будинок новий чи щось таке. Мені на 
руки кошти не потрібні. Перерахуйте 
на клініку. Написала на сторінку Зе-
ленського. Ніхто не відповів. Ігнору-
ють...
 Але здаватися ця мужня мініатюр-
на жінка не збирається. Надто тепер, 
коли її Ромчик отримав реальний шанс 
на життя. Бо переконана: треба робити 
все, що в твоїх силах, і навіть більше. 
Щоб потім не шкодувати за тим, чого 
не зробив. Єдина надія Роїків — зно-
ву на милосердних людей. Допоможі-
мо їм разом. Номер банківської картки 
5168757394873857, ПриватБанк, Роїк 
Ольга. ■

ДОБРА СПРАВА

Побути 
Сантою
Українців закликають 
долучитися до різдвяної 
акції, зробивши подарунок 
дітям iз дитбудинків, 
безхатченкам чи літнім 
людям
Катерина БАЧИНСЬКА

 Новорічні свята не за горами, а зробити 
когось щасливим і вручити подарунок можна 
вже зараз. Організація «Молодь за мир» вла-
штувала святкову акцію, до якої зможе приєд-
натися кожен небайдужий. Як зазначають ор-
ганізатори: «Період різдвяно-новорічних свят 
є тим часом, коли необхідно творити дива. І 
хтось чекає саме на вашу увагу, подарунок та 
тепло. Якщо ви впродовж року хотіли зроби-
ти когось щасливим або ж маєте бажання до-
лучитися до нашої акції — зараз саме той мо-
мент. Адже для когось ваш подарунок може 
стати чудом», — зазначили в організації «Мо-
лодь за мир». 
 Організатори пропонують охочим стати 
таким собі «таємним Сантою» і приготувати 
для бездомних, дітей, позбавлених батьківсь-
кої опіки, та самотніх людей подарунки. До-
лучитися до акції можна, просто заповнив-
ши реєстраційну форму. «Ви реєструєтеся, 
ми надсилаємо вам інформацію про людину, 
для якої потрібен подарунок. Ви готуєте паку-
нок і присилаєте або ж приносите його нам. На 
Різдвяному обіді 25 грудня, 6 або 7 січня ми 
передаємо подарунок адресатові», — поясни-
ли в організації. Загалом процедура виглядає 
так: кожному охочому, хто залишить заявку 
на сайті, на пошту надійде лист iз профайлом 
дорослого або дитини. Там буде вказано його 
ім’я, вік та інформація про ідеальний подару-
нок. Передати подарунок можна в офісі в пев-
ні дні або переслати «Новою Поштою». Що і 
скільки дарувати — на ваш розсуд. Якщо по-
трібно буде, ми доукомплектуємо подарунок. 
У деяких профайлах немає імен, натомість на-
писано «Бездомний чоловік» чи, наприклад, 
«Дитина з бідної сім’ї, 8 років» — це допома-
гає нам зібрати подарунки для всіх-всіх, хто 
буде на святах, оскільки не завжди можливо 
заздалегідь знати всі імена», — зазначили в 
організації «Молодь за мир». 
 «Це необов’язково має бути те, що зазна-
чається у листі. Досить часто люди надсила-
ють або ж дарують солодощі, щось новорічне 
або ж іграшки, якщо це подарунок для дітей», 
— розповіла «УМ» студентка Марічка Вішко, 
яка вже впродовж чотирьох років долучається 
до акції. «Особисто для мене різдвяний період 
починається саме з моменту старту цієї акції. 
Я щороку з любов’ю долучаюся до цього свята 
і намагаюся переконати більшість своїх знайо-
мих так само робити добро. Це найменше, що 
ми можемо зробити, щоб люди навколо стали 
добрішими», — додала Марічка. Дівчина ра-
дить, якщо сумніваєтеся, що ж надіслати, оби-
рати смаколики, теплі шкарпетки, шапки, ру-
кавички або ж теплі пледи. 
 Також можна оплатити різдвяний обід 
для бідної людини. Вартість одного обіду — 
175 грн. Для цього теж необхідно зареєстру-
ватись і обрати «Подарувати обід». Різдвяне 
харчування для бездомних і бідних, для літніх 
у будинках престарілих, незаможних сімей та 
дітей із дитячих будинків сімейного типу бу-
дуть організовувати у святкові дні.
 «Хто ті люди, яким збираємо подарунки 
і кошти на обіди? Це люди, яким «Молодь за 
мир» і Спільнота святого Егідія допомагають 
протягом усього року: ми щотижня роздаємо 
їжу бездомним і бідним, відвідуємо три будин-
ки престарілих, займаємося з дітьми і підтри-
муємо дитячі будинки сімейного типу та інтер-
нати. Ви можете прийти у будь-який день і по-
бачити все на власні очі. Також ми запрошує-
мо вас взяти участь у різдвяних ініціативах і 
побачити, як ваш подарунок потрапляє до ад-
ресата. Ми є в Києві, Львові, Івано-Франківсь-
ку, Харкові та Одесі», — зазначили організа-
тори. ■

■МИЛОСЕРДЯ

Врятувати дитину — 
це корупція?
П’ятирічний Ромчик відчайдушно бореться 
і дивує лікарів

■

Ромчик — дивовижна дитина.❙

ІНФРАСТРУКТУРА

Брасом за здоров’ям
У двох райцентрах капітально 
реконструюють басейни

■
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Валентина САМЧЕНКО

 «Та нам з тобою своє 
робити,// Відкрити очі і 
далі йти!» — цими слова-
ми у виконанні Святосла-
ва Вакарчука закінчуєть-
ся фільм «Чорний ворон» 
за мотивами повісті Васи-
ля Шкляра. У кінотеат-
рах це кіно — уже цього 
тижня, з 5 грудня. А стар-
тували передпрем’єрним 
показом у Києві за участі 
знімальної групи. 
 Роман вийшов дру-
ком ще у 2009 році, а вже 
наступного року в авто-
ра з’явилася ідея його 
екранізувати. Після кіль-
кох спроб зробити це, вре-
шті-решт, фільм переміг 
у дев’ятому конкурсному 

відборі Держкіно у вересні 
2016-го, хоча це ще також 
не гарантувало незмін-
ності в проєкті. У резуль-
таті маємо кіноісторію 
про українських повстан-
ців проти окупаційної ко-
муністичної влади в 1920-
х роках у Холодному Яру 
на Черкащині для широ-
кої аудиторії, яка хоче ба-
чити сучасне кіно і при-
звичаєна до... серіалів.
 Драматичну історич-
ну канву наповнили ви-
разними героями і трьо-
ма любовними лініями, 
які розвиваються у суво-
рих умовах утверджен-
ня безжального і підступ-
ного «новово міра». На 
«будьоновках» окупан-
тів червоні зірки, а один 

із негативних головних 
героїв Птіцин (який ко-
лись неначе був Птахом) 
незмінно носить такого 
ж кольору галіфе. У кос-
тюмах прихильників Ук-
раїнської держави — ви-
разні елементи вишивок і 
традиційного одягу. Така 
контрасна нарочитість 
передає ідеологічне і мен-
тальне протиборство (а та-
кож може слугувати при-
водами для обивательсь-
кого промо стрічки).
 Головну роль Івана 
Черноусова, який бере 
собі псевдо «Чорний во-
рон», зіграв відомий за 
серіалами уродженець 
Черкащини Тарас Цим-
балюк. За телевізійними 
ролями відомі також ба-

гатьом українські актори 
Олексій Тритенко, Павло 
Москаль, Ксенія Даніло-
ва та інші виконавці ро-
лей у прокатному філь-
мі «Чорний ворон». На-
живкою для любителів 
ТБ, яких, схоже, продю-
сери вирішили заманити 
і в кінотеатри, — є також 
і співак Сергій Бабкін. 
Знахарку-провидицю Яв-
доху грає легендарна На-
талія Сумська.
 «Схоже, глядачів заче-
пило, — відкометував піс-
ля допрем’єрного пока-
зу «Чорного ворона» про-
дюсер стрічки Олександр 
Ткаченко, нині депутат 
ВР. — Надія не вмирає, 
якщо за неї боротися. Хо-
лодноярська республіка 

залишилася. В нових по-
коліннях. Без неї не було 
б і референдуму за неза-
лежність 1 грудня 1991-
го».

 Між іншим, на до-
прем’єрний показ завітав 
і міністр культури Воло-
димир Бородянський, до-
недавна телевізійник. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Удруге визначили орієнтири для теат-
ролюбів і бажаючих приєднатися до когор-
ти шанувальників Мельпомени вітчизняні 
експерти та міжнародне журі заснованого 
минулоріч Всеукраїнського фестивалю-
премії «ГРА», назвавши  найдостойніші 
вистави та найпрофесійніших творців. 
 «ГРА» — GRA — Great Real Art — 
дослівний переклад «велике справжнє 
мистецтво». Заснована Національною 
спілкою театральних діячів України пре-
мія реалізується за підтримки Міністерс-
тва культури України та департамен-
ту культури Київміськдержадміністра-
ції. Друга «ГРА» стартувала з початком 
нинішнього року і зібрала до розгляду 
прем’єри, що вийшли у період із 1 січня 
по 31 грудня 2018-го. 
 На початку було 83 заявники до участі. 
Експерти — відомі й компетентні теат-
ральні критики, театро- і музикознавці, 
переглянувши відео, відібрали 30 кра-
щих постановок, які вже у березні-червні 
їздили по Україні дивитися наживо. В 
липні організатори фестивалю оприлюд-
нили шорт-лист із 12 вистав, які пройшли 
до фінальної частини, а останнього тиж-
ня осені вони були показані на столичних 
театральних сценах, де їх оцінювало вже 
міжнародне журі. Оскільки проєкт — це 
не лише премія, а й фестиваль, то глядачі 
в Києві теж мали можливість скласти осо-
бисте враження про фіналістів, відвідуючи 
покази. 
 Усі 12 фіналістів — уже переможці. 
У порівнянні з першою премією-фестива-
лем «ГРА» у заключному етапі другої було 
менше вистав із позакиївських театрів. 
Цього разу до списку фіналістів потрапи-
ли Рівненський академічний обласний те-
атр ляльок із «Пливе човен, казок повен»; 
Одеський національний академічний те-
атр опери та балету з постановкою «Орфей 
і Еврідіка»; Львівський національний ака-
демічний театр опери та балету імені Соло-
мії Крушельницької з балетною «Правдою 
під маскою», яка об’єднала «Пульчинел-
лу» і «Весна священна» Ігоря Стравінсь-
кого; та Одеський академічний обласний 
театр ляльок, який представив «Баб Бабе-
ля».
 Резонансна постановка в Одесі білорусь-
кого режисера Євгенія Корняга «Баби Бабе-
ля» — це 65 ляльок різних форм і конфігу-
рацій, з півтора десятка акторів, три опові-

дання Бабеля «Король», «Батько» й «Гріх 
Ісуса», 16+. Вистава з виразним одеським 
колоритом і гумором: коли хоч смійся — 
хоч плач. Беня Крик, Фроім Грач, Любка 
Козак, єврейські погроми і погрози «авто-
ритетів» (коли в друзки розлітаються без-
жально розколоті сокирою поліна-«коро-
ви», з яких бризкає «кров»), особлива без-
правність у всьому цьому жінок, які вре-
шті-решт можуть пробачити кривдникам 
усі образи і навіть Христа зняти з хреста 
— все це, здається, не надто зрозумілим 
лишилося для іноземного журі премії-
фестивалю «ГРА». Але видовищно, нез-
вичайно, дотепно і не без моралі.
 Оцінювало цьогоріч вистави-номінан-
ти та визначало переможців міжнародне 
журі у складі: журналіст, музикознавець і 
музикант Дітер Топп (голова журі, Кельн, 
Німеччина); історик, педагог та громадсь-
кий діяч Адам Бала (Варшава, Польща); 
генеральна директорка Національного те-
атру «Іон Дачіан» в Бухаресті Б’янка Іонес-
ку-Балло (Румунія); драматург, публіцист, 
театральний критик Томас Ірмер (Берлін, 
Німеччина); театральна критикиня, пере-
кладачка, драматургиня Жанна Лашке-
вич (Мінськ, Білорусь).
 Формально лишили без відзнак оперу 
«Орфей і Еврідіка» одеського театру. Хоча 
володар індивідуальної премії «За найкра-
щу сценографію» — Петро Богомазов, за 
«Коріолана» Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка, 
— він же і художник-постановник «Орфея 
і Еврідіки».
 Потужний масштабний шекспірівсь-
кий «Коріолан» змагався у номінації «За 
найкращу драматичну виставу» із виста-
вою сучасних українських авторок «По-
гані дороги» Київського академічного те-
атру драми і комедії на лівому березі Дніп-
ра (драматургиня Наталка Ворожбит, пос-
тановниця Тамара Трунова).
 За Шекспіром (а до того Плутархом), 
події про Коріолана — це 493 рік до Різдва 
Христового, Римська імперія. Утім костю-
ми акторів і, як не дивно, зміст постановки 
переконують, що це — і про українське сьо-
годення, коли героїв намагаються зроби-
ти зрадниками, натовп готовий продатися 
за гречку (хліб), а маніпуляції «слуг наро-
ду» призводять до трагедії. Ефект катарси-
су від переосмислення глядачами різноча-
сових подій досягається і відточеною грою 
когорти вже уславлених «франківців»: 
Наталії Сумської, Богдана Бенюка, Олек-

сія Богдановича, Олега Стальчука, Остапа 
Ступки. Гра акторів, сценографія і режи-
серські рішення драми, у прямому значен-
ні з кривавими сценами, настільки бездо-
ганні, що глядацькі захоплення і співпере-
живання пересилюють відторгнення нега-
тивних емоцій.
 Режисер-постановник, головний ре-
жисер Театру імені Франка Дмитро Бого-
мазов цьогоріч уже став лауреатом премії 
«Київська пектораль» у номінаціях «За 
кращу режисерську роботу» і «За кращу 
драматичну виставу» — за виставу «Коріо-
лан». За версією експертів ІІ Всеукраїнсь-
кого фестивалю-премії «ГРА», виконав-
цю ролі Коріолана Дмитру Рибалевсь-
кому прису джено перемогу в номінації 
«Найкраща чоловіча роль»; відзначили і 
найкраще пластичне рішення у постанов-
ці Олексія Буська та сценографічне, пов-
торимося, — Петра Богомазова.
 Найкращою драматичною виставою 
назвали «Погані дороги», в яких показу-
ють делікатну тему жінок під час війни — 
конкретної і тому особливо болючої, яку 
Росія веде проти України на Донбасі. По-
казують шість індивідуальних історій. 
Узагальнення одне: всі травми мають ста-
ти досвідом. Навіть якщо перший 200-й 
запам’ятовується назавжди, а з десято-
го хтось уже спокійно може зняти обруч-
ку... Вистава 18+. Невульгарно оголені 
тіла акторів насамкінець навіюють спогад 
про Адама та Єву — первозданних людей 
без гріхів та пороків. І наближених до та-
ких — багато. Могло би бути значно біль-
ше, якби не Вовка, формулюючи за текс-
том вистави, той, що ще живий... 
 За найкраще музичне (звукове) рішен-
ня вистави «Погані дороги» отримав ін-
дивідуальну відзнаку премії «ГРА» Акмал 
Гурєзов; за найкращу режисерську роботу 
— Тамара Трунова. До речі, внутрішньо-
українська тематика цієї постановки ста-
ла зрозуміла міжнародному журі, напев-
но, й тому, що показ супроводжували суб-

титри на екранах. (Театр на лівому березі 
Дніпра збирається зробити це традицією).
 Найкращою виставою камерної сцени 
стала постановка Івана Уривського «Фре-
кен Юлія» за п’єсою шведського драма-
турга Августа Стриндберга (Київський 
академічний театр «Золоті ворота») із Ві-
таліною Біблів у головній ролі. Проте журі 
в індивідуальній номінації «За найкращу 
жіночу роль» визнали переможницею Інну 
Скорину-Калабу за роль Христини у цій 
виставі. Це рішення міжнародного журі 
викликало чи не найбільше нерозуміння 
у вітчизняних театрознавців. 
 Переможцями також стали: у номіна-
ції «За найкращу виставу для дітей» — 
«Король Дроздобород» Київського муні-
ципального академічного театру опери і ба-
лету для дітей та юнацтва; «За найкращу 
музичну виставу у жанрі опери/оперети/
мюзиклу» — «Скрипаль на даху» Київсь-
кого національного академічного театру 
оперети; «За найкращу хореографічну/ба-
летну/пластичну виставу» — «Правда під 
маскою»: «Пульчинелла», «Весна священ-
на» Львівського національного академіч-
ного театру опери та балету імені Соломії 
Крушельницької; «За найкращу пошуко-
во-експериментальну виставу» — «Світ 
у горіховій шкаралупі» Київського ака-
демічного театру на Печерську. ■

Фото зі сторінки фільму «Чорний ворон».❙

ПРЕМ’ЄРА

Надія не вмирає, якщо за неї боротися
У Києві презентували фільм «Чорний ворон»

■

ЧАС «Т»

Правда без масок
Преміями «ГРА» відзначили вистави про жінок в АТО 
та ставлення до героїв із часів Римської імперії

■

«Правда під маскою» Львівської опери.
Фото організаторів фестивалю-премії «ГРА».

❙
❙

«Коріолан»: Анастасія Рула, Дмитро Рибалевський, Наталія Сумська. ❙
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Плюси і мінуси ренти
 На опішнянських зем-
лях розташоване газове 
родовище, власники якого 
сплачують чималу ренту 
за користування природ-
ними ресурсами. Раніше 
ці гроші осідали в район-
ній казні, тому наприкінці 
2017 року, коли була ство-
рена ОТГ, селище мало у 
розпорядженні скромні 8 
мільйонів гривень. Утiм 
уже через якихось 11 міся-
ців завдяки перерозподі-
лу фінансів стартова сума 
зросла майже у 8 разів, і 
тепер громада вважаєть-
ся «реверсною», віддаючи 
частину коштів до держ-
бюджету. 
 Децентралізація у май-
новій сфері дала вражаючі 
результати: Опішнянська 
ОТГ — одна з «наймолод-
ших» у Полтавській облас-
ті, але її здобутки кількіс-
но й якісно перевищили су-
марні досягнення поперед-
ніх голів селищної ради 
за всі роки незалежності. 
«Коли ми прийшли, пра-
цювала тільки одна маши-
на з прибирання ву лиць, 
та й та зупинилася наступ-
ного дня, — каже Мико-
ла Різник. — Тепер у нас 
є цілий парк комунальної 
техніки. Ми також відре-
ставрували спортивну залу 
центру фізичного здоров’я, 
школу, дитсадок «Світля-
чок» у селі Малі Будища, 
що теж входить до ОТГ».
  До речі, згаданий до-
шкільний заклад не пра-
цював більше 10 років че-
рез відсутність ремонту, 
а тепер тут тепло, краси-
во і затишно. На черзі — 
відновлення Малобуди-
щинського клубу, що теж 
був списаний у небуття че-
рез вічне безгрошів’я. 
 У перші ж дні після 
об’єднання в Опішні ство-
рили інвестиційний відділ, 
який почав займатися по-
шуком нових фінансових 
партнерів. Так, за підтрим-
ки міжнародної програ-
ми «ULEAD з Європою» в 
оновленому Будинку куль-
тури недавно відкрили су-
часний ЦНАП, а завдяки 
участі у проєкті «Питна 
вода Полтавщини» отри-

мали частину коштів для 
буріння артезіанської свер-
дловини. «Самі б ми з цим 
об’єктом ніколи не впора-
лися, бо вартість робіт пе-
ревищувала весь наш річ-
ний бюджет до об’єднання, 
— повідомив Микола Різ-
ник, — але тепер наша дав-
ня проблема вже виріше-
на. Загалом, децентралі-
зація — це перший випа-
док в історії країни, коли 
повноваження та ресурси 
не концентруються в цен-
трі, а навпаки передають-
ся на місця, що дає чима-
лий поштовх для розвит-
ку сільських громад. Гріх  
було не скористатися та-
ким історичним шансом». 
 Наразі в Опішні від-
новили занедбаний цент-
ральний парк, займають-
ся ремонтом доріг, нала-
годжують цивілізований 
збір сміття і облаштову-
ють енергозберігаюче ву-
личне освітлення, що пра-
цює на сонячних батаре-
ях. Була спроба освітлити 
вулиці звичайною елект-
рикою, але «Обленерго» 
запросило для підключен-
ня системи таку астроно-
мічну суму, що вирішили 
скористатися автономним 
проєктом. 
 Утiм в ОТГ не все так 
спокійно, як може здатися 
на перший погляд, бо вій-
на із самостійною грома-
дою не вщухає й понині. 

Влітку, наприклад, Ми-
колу Різника заарештува-
ли, звинувативши в тому, 
що він узяв 12 тисяч хаба-
ра за дозвіл відкрити авто-
сервісну фірму. Заступник 
селищного голови Теймур 
Мустафаєв тоді повідомив 
пресі, що підприємець під-
кинув Різнику пакет iз гро-
шима для «підстави», ос-
кільки тієї ж миті до кабі-
нету зайшла чимала гру-
па правоохоронців. І хоча 
справа була шита білими 
нитками, розголос пішов 
по всій країні. У жовтні з 

пана Миколи зняли підоз-
ру, але проблема лишила-
ся. Схоже, війна за ренту 
— з розряду вічних. 

«СливаFest» як бренд 
від «Енеїди» 
 Влітку цього року Опіш-
нянська ОТГ ви грала кон-
курс Мінкульту «Малі міс-
та — великі враження», за-
пропонувавши на розгляд 
фактично без програшну 
ідею. Можна навіть ска-
зати, що за своїх земляків 
замовив авторитетне сло-
во сам Іван Котляревсь-
кий, який у безсмертній 
«Енеїді» (ніби і на такий 

випадок) залишив влучний 
рядок: «Латин по царсько-
му звичаю Енею дари одря-
див. Лубенського шмат ко-
роваю, корито опішнянсь-
ких слив». Словом, цариця 
місцевих садів автоматич-
но стала королевою одной-
менного фесту, що вра-
зив мистецьким і водно-
час надзвичайно смачним 
культурно-гастрономіч-
ним міксом, пробудивши 
у місцевих жителів неа-
биякий підприємницький 
хист. На участь у заході ор-
ганізатори отримали пів-

тори сотні заявок від майс-
трів, крафтових виробни-
ків і підприємців. Враз 
ожили і господині, які ще 
пам’ятають давні місцеві 
рецепти сливових напоїв, 
начинок, джемів і диво-
вижних кулінарних страв. 
Гості так завзято розмітали 
всю виставлену на продаж 
смакоту, що опішнянці те-
пер просять надати фести-
валю статусу щорічного, а 
наступного літа зібралися 
висадити у рамках заходу 
додаткову сливову алею.   
 До речі, «СливаFest» ав-
томатично спричинив і не-
абиякий комунальний бум, 

оскільки завдяки призовим 
та місцевим коштам гро-
маді вдалося з нуля створи-
ти необхідну для прийому 
гостей інфраструктуру. Те-
пер на дозвілля тут роблять 
особливу ставку. «Рента — 
не вічна. Рано чи пізно вона 
скінчиться, — каже Мико-
ла Різник, — тому вже те-
пер треба думати про інші 
способи заробляння кош-
тів». У планах — будівниц-
тво сторожової вежі, лиж-
ний «курорт», будинки від-
починку, зелений туризм. 

Куди ведуть гончарські 
стежки 
 Якщо перших земних 
людей Адама та Єву Гос-
подь справді виліпив із гли-
ни, то вона неодмінно була 
опішнянською. Тож неви-
падково місцеві майстри 
за епохальною значиміс-
тю вважають себе други-
ми після Бога і впродовж 
багатьох століть підтвер-
джують свій статус конк-
ретним ділом.
 Теперішні володарі 
гончарного круга не лише 
ремісники, що й далі у 
дідівський спосіб горщики 
ліплять, а й художники, які 
через призму свого мистец-
тва глибоко осмислюють 
життя. По світу мислителів 
подібного ґатунку нині ли-
шилося не так і багато, тому 
вони щоліта з’їжджаються 
до Опішнянського націо-
нального музею українсь-
кого гончарства на сим-
позіум і впродовж місяця 
створюють глиняні шедев-
ри на заздалегідь обумов-
лену тему. Словом, усі до-
роги сучасних гончарів ве-
дуть до Опішні, яку вони за 
аналогією називають «ма-
леньким Римом». Части-
на їхніх унікальних робіт 
залишається тут, завдяки 
чому експозиція музею дав-
но вийшла зі стін двоповер-
хового будинку й тепер зай-
має добрих 20 гектарів. 
 Блукати між скуль-
птурними шедеврами, які 
густо «заселяють» схожу 
на серпантин місцевість, 
— приємна душевна ро-
бота, бо тут кожен витвір 
мистецтва має свою іс-
торію, а земне межує з ви-
соким. Скажімо, на цен-
тральній алеї є справж-
ній віз, вщент наповнений 
глиняним посудом (це щоб 
люди бачили, як у давни-
ну гончарі розвозили свій 
товар по ярмарках та се-
лах), але є і великий похи-
лений хрест iз відбитками 
людських долонь. Саме так 
львівський майстер Тарас 
Левків побачив «Хресну 
силу», яка трохи похили-
лася, але ніколи не впаде, 
оскільки її підтримують 
мільйони людських рук. 
«Долучитися до підтри-
мання віри ніколи не рано 
і не пізно, — запевняє екс-
курсовод Юлія Нижник. — 
Знайдіть тут долоньку сво-
го розміру, і тоді загадане 
вами бажання обов’язково 
збудеться». 
 Скульптурний шедевр 

«Лев при двох головах» 
у музеї вважають перли-
ною своєї колекції, оскіль-
ки місцевий майстер Ва-
силь Омеляненко зумів чи-
малого за розміром царя 
звірів (2,5 метра довжи-
ною і майже метр заввиш-
ки) виліпити монолітним, 
тобто без жодного фрагмен-
тарного шовчика. У гончар-
ному ремеслі така унікаль-
на праця прирівнюється 
до дива, тому в музеї «увіч-
нили» не лише скульпту-
ру та ім’я автора, а й шма-
точок музейного подвір’я, 
де те диво з’явилося на світ. 
Юлія Нижник так і каже: 
«Ось на цьому місці стоя-
ло гончарне горно, яке па-
лилося дві доби. Воно мало 
дві топки, і дрова підкида-
лися саме там, де були го-
лови». До речі, свій шедевр 
Василь Омеляненко створив 
два десятиліття тому. Зараз 
йому вже 94 роки, а він, сла-
ва Богу, й досі працює.
 Роботи жінок-гончарів 
— ще одна окрема історія, 
яка приємно дивує конт-
растом. Кілька років тому 
темою опішнянського сим-
позіуму був стиль «ню», 
після якого тут лишилася 
робота харків’янки Лариси 
Антонової «Дама з міста». 
Це навіть не скульптура, а 
маленька вистава з трьома 
діючими особами. По цент-
ру лежить жінка, на якій з 
одягу — лише туфлі на під-
борах і відкладена книж-
ка, а з протилежних боків 
крізь дірки у паркані на неї 
дивляться сільські чоловік 
та жінка. «Яка богиня, — 
думає вражений дядько, — 
мені б таку». «От же ж без-
соромниця, — хитає голо-
вою стурбована тітка, спос-
терігаючи за обома. — І що 
ж він такого там побачив?» 
Словом, два світи, два різ-
них погляди. 
 А ось наша колиш-
ня співвітчизниця, а нині 
жителька Болгарії Варва-
ра Карнаух побачила «Ди-
зайн людини» вщент за-
цифорованим, тому її абс-
трактна людська постать, 
що примостилася на висо-
кому музейному паркані, 
усіяна різними кодами. 
Одні з них абсолютно кон-
кретні й читаються легко 
(дата народження і смер-
ті), а між цими двома епо-
хальними подіями маса 
символів, які потребують 
окремого тлумачення. 
«Інформація, що прихо-
дить до нас, — якісно різ-
на, — розкодовує символі-
ку майстрині Юлія Ниж-
ник. — Темні намистинки 
відображають негативні 
новини, рожеві — пози-
тивні, але з-поміж них най-
більше нейтральних. Мож-
ливо, для нащадків навіть 
нейтральна для нас інфор-
мація буде важливою, тому 
на деяких із них авторка 
для більшої пізнаваності 
зобразила пташечки. Вис-
новок простий: ми повин-
ні брати з інформаційно-
го простору те, що для нас 
є важливим, бо наші мізки 
не можуть утримати все».  
 Утім передати енер-
гетику Опішні, де що не 
двір, то взірець українсь-
кої самобутності, — дуже 
непросто. Сюди варто при-
їжджати щороку, аби спо-
чити душею. А про ту-
ристичні зручності для 
своїх гостей в ОТГ вже 
подбали. ■

У планах опішнянців — будівництво сторожової вежі, лижний 
«курорт», будинки відпочинку, зелений туризм.

Головний герой Опішнянського музею.
Фото Андрія РОМАНЦОВА.

❙
❙

ДОСВІД

Традиції «маленького Риму»
Опішня вміє бути столицею 
рідкісного ремесла і планує здобути 
статус української туристичної Мекки

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Полтавська область

У недавно відремонтованому Будинку культури голова 
Опішнянської ОТГ Микола Різник не без гордості пока-
зав місцевий прапор, з яким його команда виборювала 
право на адміністративну самостійність рідного сели-
ща. Війна з чиновниками за фінансову «автономію» 
затяглася майже на три роки, тому треба було знайти 
якусь особливу форму агітації для сусідніх сіл, які б 
погодилися на територіальне об’єднання. Організова-
ний для більшої переконливості автопробіг зі стягом 
на кабіні, можливо, й не відіграв у доленосному про-
тистоянні особливої ролі, але, як і належить прапору, 
став символом вистражданої перемоги. До речі, рекон-
струйований клуб, де ще пахне свіжою фарбою і радує 
погляд нова оргтехніка, — це теж залізний аргумент на 
користь ОТГ, оскільки будівлю врятували від повного 
занепаду фактично у рекордний термін. До того часу 
подібні проєкти вважалися такими, що неможливі в 
принципі, хоча й невідомо, з якої саме причини. 

Голова Опішнянської ОТГ Микола Різник із символом перемоги. 
Фото з сайта ОТГ. 

❙
❙
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Традиція смачно готувати
 Марина пише вірші, виго-
товляє ляльки, панно, шиє, ма-
лює. Напевне, тепер уже й вона 
не зможе відповісти, чи ці творчі 
заняття спонукали до творчості 
й у кулінарії, чи навпаки — кулі-
нарія надихнула творити далі. 
Бо ще з часу народження синоч-
ка Івасика в приготування вона 
стала вкладати все, що на душі. 
Одночасно з народженням от та-
ких віршиків для дитини:
Трюфель і Пантофель — гноми-
ки цікаві!
То колотять тісто, то смакують 
каву.
Кексики й коврижки, бабки-за-
піканки
Випікають гномики з ночі і до 
ранку!
Сирники, рулети, слойки, мар-
ципани,
Тістечка і тортики, пироги 
рум’яні.
Трюфель і Пантофель — гноми-
ки веселі —
Манник вам зготують, свіжу 
каву змелють.
Кардамон, кориця, ванілін, ка-
као...
А на вашій кухні є гномики ці-
каві?
 «Ми з дівчатками (так я їх 
лагідно називаю) започаткували 
традицію: на кожному засідан-
ні жіночого клубу «Бережа» го-
тувати смачні страви, з добрими 
думками та енергетикою, з поба-
жанням здоров’я-благодаті, — 
каже Марина-Бережа Суржок. 
— Печемо хліб на живій заквас-
ці, з висівками, зерном, горіш-
ками, льоном, на меду, живій 
воді та живій олійці. Цей хліб не 
тільки смачний, а й цілющий, 
не цвіте і не псується, через кіль-
ка тижнів його можна розмочи-
ти у супі чи борщі й смачно поїс-
ти. А на останньому засіданні ми 
вшановували капусту», — задає 
вона тему для підбірки наших 
рецептів.

Пишна цілителька овочевого 
царства 
 «Капустою лікував ще Гіп-
пократ, — розповідає Мари-
на. — Свіжий капустяний сік 
— незамінний засіб при кашлі. 
Лікує виразку, чинить анти-
бактеріальну дію навіть на зо-
лотистий стафілокок. Капуста 
дуже дієва при серцевих хворо-
бах, нормалізує вагу, допомагає 
при безсонні, головних болях. А 
капустяне листячко знімає біль 
та набряки, запалення, оскіль-
ки всі види капусти мають у 
складі срібло». 
 Дівчата, поки ще не почали-
ся рецепти — один одного кра-
щий, занотуйте гарну маску 
для обличчя, яка, за словами 
Марини, дуже дієва. Перемо-
лоти капусту на м’ясорубці чи 
збити у блендері (100 г), додати  
жовток, 5 крапель вітаміну Е та 
трохи висівок. Нанести на очи-
щену шкіру на 20 хвилин. Все, 
обличчя знову гладеньке!
 «Отже, на одному з остан-
ніх засідань клубу ми шаткува-
ли капусту разом. На древніх ба-
бусиних шатківницях у древніх 
мідних мисках, з піснею, жарта-
ми, цікавими родовими історія-
ми. І вдалася капуста на славу — 
хрумка та смачна! На стіл теж 
приготували усе з капусти. Ка-
пусняк (основний секрет якого 
— терта сира картопелька і від-
сутність будь-якого смажіння 
— просто варимо у великій кас-
трулі і часто помішуємо.
Бабця варить капусняк: 
Трохи кропу, ложку солі, 
Сахарцю від непокори... 
Куштуєм на смак! 
Перемелена капуста, 
Жмені з дві пшона, 
Помідорів-густо-густо — 
І мішай до дна! 
Бабця внучку научає. 
Мліє капусняк...» — віршує 
свій рецепт мисткиня. 
 А головний секрет салату з 

капусти, каже Марина, — дрібно 
нашаткована капусточка і відра-
зу присолена, перем’ята руками, 
заряджена енергією добра.
 Полюбляєте овочеві мікси — 
приготуйте капусту з помідора-
ми. Шаткуємо капусту і солимо 
за смаком, переминаємо. Миє-
мо помідори. У кожен помідор-
чик вкладаємо по зубчику час-
нику. Викладаємо шарами: шар 
капусти, шар помідорів, і так — 
до горлечка банки. Верхній шар 
має бути з капусти. Заливаємо 
охолодженим розсолом: на  літр 
води — 2 столові ложки солі, 2 
столові ложки цукру. Залишає-
мо на 3-4 дні, потім капусту пе-
реносимо в холодильник або в 
підвал.
 Восени дуже смакують го-
лубці з грибочками. Білі сушені 
гриби — запорука вибухового 
смаку в будь-якій страві, ділить-
ся смачними спостереженнями 
майстриня Марина. Готуються 
ідентично до традиційних голуб-
ців, але замість м’яса до рису до-
дають гриби. Сушені гриби доб-
ре промити, відварити (півгоди-
ни), подрібнити на м’ясорубці чи 
посікти ножем і додати до відва-

реного рису. Посолити і попер-
чити. У пропарених пелюстках 
капусти відрізати товсті стебла, 
викласти на них фарш і закру-
тити рулетиками чи як намуд-
руєте. Засмажка: на олії чи вер-
шковому маслі потомити (в па-
тельні) подрібнену цибулю та 
моркву, додати томатну пасту, 
сметану і воду в однакових про-
порціях. Залити цим соусом го-
лубці і тушкувати в казанку під 
кришкою до години. 

Котлети рум’яні, бо капустяні
 А ще вони — надзвичайно 
ніжні і пухкі. Смачні і малока-
лорійні — приготуйте!
 Головку капусти подрібни-
ти в комбайні, додати склян-
ку манки, 3-4 ст. л борошна, 3 
яйця, сіль і перець. Добре роз-
мішати, сформувати котлетки 
і обсмажити до зарум’янення. 
Для підливки подрібнити ци-
булину і морквину, додати 200 
мл томатного соку, сіль, зміша-
ти і спасерувати на олії. 

Звісно, вареники з капустою! 
 «Дуже раджу робити тісто 
за цим рецептом, — продовжує 

Марина-Бережа Суржок. — За-
вжди вдаються смачні, не тре-
ба морочитися з великою кіль-
кістю борошна і варити мож-
на просто у воді (рівно 5 хви-
лин цілком достатньо). Тісто 
на вареники: 2 склянки борош-
на, склянка окропу, 2 ст. л олії, 
сіль. Швидко замісити. Варе-
нички не розтягувати, а легко 
розкачувати качалкою, борош-
на не підсипати».

Сметанник — пухка насолода
 Коли похолодало, треба пек-
ти сметанник, радить Марина. 
І скликати друзів до столу, тоді 
жодний холод не лякатиме. 
 Печеться дуже просто: 
склянка сметани,  склянка цук-
ру, 2-3 яйця,  склянка борош-
на, 1/4 ч. л соди. Збиваємо, до-
даємо багато родзинок різного 
виду, горіхів, фініків, вишень. 
Випікаємо 30-40 хвилин до го-
товності, нарізаємо на шматоч-
ки і присипаємо цукровою пуд-
рою.

Лимонні рулетики 
 Вони подобаються всім — 
дуже ароматні й апетитні, спе-
чіть!
 Тісто: 
 300 г білого борошна, 
 250г масла, 
 2 жовтки, 
 2 ст. л сметани, 
 1 лимон (сік і цедра). 
 Масло посікти з борошном, 
додати решту продуктів. Гар-
но вимісити і поставити на хо-
лод на 20 хвилин. Потім нарі-
зати на квадратики, змастити 
джемом і згорнути в рулетики. 
Змазати білком. Присипати ко-
ричневим цукром і товченими 
горіхами. Випікати в гарячій 
духовці при температурі 200-
210 градусів 15 хвилин.
 «Ще я люблю цікаві начинки 
власного виробництва, — каже 
майстриня Марина. — Бузко-
ве повидло, трояндове варення, 
м’ятний сиропчик, кульбабо-
вий мед — восени та взимку це 
стає просто казкою-спомином 
про літо». І обіцяє поділитися 
рецептами цих чудових смако-
ликів ближче до сезону квітів. 
А тим, хто має подібні припаси 
в себе або інше смачне варення 
чи джем, радить спекти коши-
ки. 

Святкові кошички з 
трояндовим варенням
 Потрібно: 
 1,5 склянки борошна, 
 200 масла, 
 100 г цукру, 
 1 яйце і 1 жовток. 
 Масло розтерти з цукром і 
додати решту продуктів. Замі-
сити тісто і витримати на хо-
лоді  годину. Тонко розкачати і 
викласти кружечки у маленькі 
формочки для кексів. Покласти 
трояндове варення з горішками 
(можна будь-яке густе), зверху 
охайно накрити тоненьким кру-
жечком тіста і випікати 20 хви-
лин у гарячій духовці.

Цукерки швидко-смачно
 «Хто ж від таких відмовить-
ся?» — запитує Марина і диктує 
рецепт. 
 Сир — 300 г, горіхи подрібнені 
— 50 г, печиво «До кави» (чи яке 
є) — 150 г, трошки меду, можна 
додати корицю, мак, какао. Охо-
лодити, сформувати кульки, об-
качати в різних посипках. Сир 
брати добре відтиснений.
 «Печіть, шинкуйте, квась-
те, запікайте, словом, готуйте 
натхненно і красиво, створюйте 
цим свято, — радить і закликає 
майстриня з Черкащини Мари-
на-Бережа Суржок. — Бо хто ж 
зробить нам свято і красу, як не 
ми?». Смачного! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

«Готуйте натхненно і красиво» 
Капуста як кулінарний всесвіт і випічка для душі: рецепти мисткині Марини-Бережі Суржок

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Кулінарія буває різною: простою і продуманою, складною, краси-
вою, натхненною, з душею, з любов’ю, сказано ж — творчість. Її 
наповнення залежить від господині, від натхнення, яке вона, у свою 
чергу, черпає від тих, кому готує, от такий «колообіг» натхнення в 
природі. 
Мене приємно дивують люди, які кулінарію сприймають як мистец-
тво краси і добра. Хоч би що вони готували — все зводиться до 
того, що приготовлене дуже гарне, творче, з душею, креативне і 
смислове. Марина-Бережа Суржок із мальовничої Сміли, що на 
Черкащині, не лише творить на кухні для власної родини, а й нади-
хає багатьох господинь саме до красивої кулінарії. Заснований нею 
ж жіночий клуб «Бережа» — це дружні посиденьки, відтворення 
народних звичаїв і традицій, обмін корисними порадами, спільне 
рукоділля і, звісно ж, спільна кулінарія: старі й нові рецепти, старі 
й нові кухонні девайси, кухонні секрети й нові спільні кулінарні 
відкриття.

Варенички мої…❙ Марина-Бережа Суржок: сезон капусти розпочато.❙

Сметанник із вишнями. ❙
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«Цей рік надав нам можливість не тільки радіти успіхам, 
а й планувати майбутні перемоги».

Андрій Павелко
президент Української асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Підбивати підсумки року 
Українська асоціація футбо-
лу вирішила в один день iз про-
веденням церемонії вручення 
«Золотого м’яча» кращому фут-
болісту планети.
 Хоча, на думку головного 
тренера «Динамо» Олексія Ми-
хайличенка, у той день можна 
було б провести поєдинки віт-
чизняної прем’єр-ліги за участі 
колективів, які минулого чет-
верга грали свої матчі Ліги Єв-
ропи.
 «І «Олександрія», і «Дина-
мо» могли б краще підготува-
тися до поєдинків 16-го туру. 
І один день дуже важливий у 
підготовці, зважаючи на наси-
чений ігровий календар. Бага-
то футболістів отримують ушко-
дження через перенавантажен-
ня. Проте у понеділок грати не 
можна, адже УАФ запланувала 
підбиття підсумків року, хоча 
попереду ще два тури в чемпіо-
наті та один — у єврокубках», 
— наголосив Михайличенко.
 Не виключено, що наявні 
розбіжності між «Динамо» та 
УАФ послужили тому, що жо-
ден із гравців біло-синьої ко-
манди не прибув до НСК «Олім-
пійський» на церемонію «Фут-
больні зірки України»-2019, 
хоча п’ятеро динамівців пре-
тендували на перемогу в різних 
номінаціях. Так, Сергій Сидор-
чук та Георгій Цитаїшвілі були 
номінантами в категорії «кра-
щий гол сезону», Георгій Бу-
щан перебував серед претен-
дентів на звання кращого гол-
кіпера, Віталій Миколенко — 
кращого молодого футболіста, 
а Віктор Циганков — кращого 
гравця року.
 У підсумку, переможцем 
у своїй номінації став Мико-
ленко, котрий, до слова, напе-

редодні урочистостей, у матчі 
УПЛ, отримав травму. Можли-
во, саме цей факт і спонукав го-
ловного тренера «біло-синіх» 
вдатися до критики організа-
ційних підходів УАФ.
 Зрештою, без динамівців 
гала-вечір вийшов не зов сім 
повноцінним. Особливо сирот-

ливо виглядала під час наго-
родження складена з гравців 
«Шахтаря» та «Динамо» сим-
волічна збірна українського 
чемпіонату, в якій були відсут-
німи п’ятеро представників сто-
личного клубу.
 При цьому нагороду кращо-
го тренера року — за яскраве 

подолання євровідбору — отри-
мав очільник національної збір-
ної України Андрій Шевченко. 
Звання кращого голкіпера 2019 
року дісталося воротарю «Шах-
таря» Андрію П’ятову. Першу 
ж нагороду урочистої церемонії 
вручили капітану «гірників» 
— бразильцю Тайсону, котрого 

Андрій Шевченко назвав окра-
сою українського чемпіонату. 
А звання кращої футболістки 
року в Україні виборола Дар’я 
Апанащенко, котра на пози-
ції форварда останні кілька 
сезонів захищає кольори чем-
піона країни — харківського 
«Житлобуду-1».
 Цікаво, що представниці 
жіночого футболу — 16-річній 
Надії Іванченко — дістався го-
ловний приз у номінації «кра-
щий гол року», котрий пред-
ставниця ФК «Ладомир» та 
збірної України (до 17 років) 
забила у ворота Сербії під час 
матчу кваліфікації Євро-2020. 
 «Для мене перемога в номі-
нації «Гол року» стала несподі-
ванкою. Голи Сидорчука й Ці-
таїшвіли були також непе-
ревершеними. Я дякую всім, 
хто голосував за мій гол. Дуже 
рада, що ця нагорода саме в 
моїх руках», — відзначила 
Іванченко.

* * *
 Щодо володаря «Золото-
го м’яча», то головну індиві-
дуальну відзнаку в світовому 
футболі прогнозовано отримав 
аргентинський геній із «Барсе-
лони» Ліонель Мессі. Кілька мі-
сяців тому ФІФА назвала його 
найкращим футболістом року. 
Аналогічною у виборі була й ко-
легія «Франс Футболу». Тож у 
свої 32 роки невтомний бомбар-
дир «гранатово-синіх» отримав 
уже шостий за ліком «Золотий 
м’яч». ■

ВИЗНАННЯ

Красиві голи — від красунь
Українська асоціація футболу назвала кращих представників футбольного року в країні

■

Президент УАФ Андрій Павелко вручає відзнаку кращого футболіста 2019 року в Україні бразильському 
«гірнику» Тайсону.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Боксерський світ завмер в очікуван-
ні повторного чемпіонського побачення 
супертяжів Енді Руїса та Ентоні Джо-
шуа, котре 7 грудня відбудеться в Са-
удівській Аравії. Для того, аби амери-
канець та британець провели в Ер-Ріяді 
матч-реванш, там просто неба за два мі-
сяці спорудили 15-тисячну арену.
 Несподівано втративши чемпіонсь-
кий статус, Джошуа спробує поверну-
ти собі назад титульні відзнаки  WBA, 
WBO, IBF та IBO. При цьому незалеж-
но від підсумку дуелі левовий шматок 
гонорарного пирога дістанеться пре-
тенденту з Британії — 85 мільйонів 
доларів США. Натомість володар чем-
піонських поясів зі США отримає лише 
13 мільйонів «зелених». Хай там як, а 
Енді Руїс переконаний, що перемога 
знову буде за ним. «Буду змушений за-
вершити боксерську кар’єру Джошуа», 
— упевнено напередодні бою-реваншу 
заявив володар чемпіонських трофеїв.
 Зрозуміло, що у британського «супер-
тяжа» абсолютно інша точка зору. Проте 
успішною для Джошуа «битва в дюнах» 
Саудівської Аравії буде лише у випадку 
якісно проведеної роботи над помилка-

ми, через які він улітку несподівано зва-
лився з чемпіонського трону.
 Готуючись до реваншу, Джошуа за-
явив, що користувався порадами ек-
счемпіона світу Володимира Кличка, 
котрого він, нагадаємо, відправив на 
спортивну пенсію. Утім їхні дружні сто-
сунки слабшими від того не стали. «Во-
лодимир розповідає мені багато про що. 
Він більш дисциплінований, ніж я, і 
дипломатичніший. Кличко дав мені по-
ради щодо дієти та тренувань, котрі доз-
волили мені дещо трансформувати своє 
тіло. І я знову прагну стати чемпіоном 
світу», — наголосив Джошуа.
 Відзначимо, що WBO зобов’язала 
переможця бою Руїс — Джошуа зустрі-
тися з новачком суперважкого дивізіо-
ну, колишнім абсолютним чемпіоном 
у важкій вазі, українцем Олександром 
Усиком. Тож, аби ближче познайоми-
тися зі своїм майбутнім візаві, Сашко 
на власні очі вирушить спостерігати за 
мегабоєм до Ер-Ріяду. До того ж в Ер-
Ріяді Олександр Усик планує зустрітися 
з Дереком Чісорою, аби узгодити деталі 
можливої очної зустрічі. Співпромоутер 
Усика — Едді Хірн — уже назвав попе-
редню дату їхнього протистояння, котре 
заплановане на 8 лютого в Манчестері.

 Варто нагадати, що в Саудівській 
Аравії мав відбутися фінал Світової 
боксерської суперсерії за участі Уси-
ка та росіянина Мурата Гассієва. Од-
нак той бій, в якому йшлося про здо-
буття титулу абсолютного чемпіона у 
важкій вазі, організатори WBSS пере-
несли до Москви. Натомість до аравій-
ців їдуть інші зірки світового боксу. До 
слова, Джошуа вже кілька тижнів про-
ходить акліматизацію на Аравійському 
півострові, й подейкують, що в одному 
зі спарингів він опинився в нокауті.
 Як відомо, аналогічну історію Джо-

шуа пережив і напередодні першо-
го бою з Руїсом, який завершився для 
нього достроковим фіаско. Зрозуміло, 
що оговтатися від нокауту не так уже 
й просто, хоча деталей форс-мажору, 
котрий трапився в тренувальному та-
борі британця, ніхто не розкриває. Не 
виключено, що це тактичні маневри ко-
манди Дшожуа перед відповідальною 
подією. Зрештою, наскільки вдалою 
видасться спроба Ентоні повернути собі 
чемпіонські пояси, покаже бій, якого 
з нетерпінням чекає весь боксерський 
світ. ■

БОКС

Битва в дюнах
У столиці Саудівської Аравії завершуються останні 
приготування до чемпіонського мегабою 
в супертяжкому дивізіоні

■

В Саудівській Аравії Ентоні Джошуа спробує взяти реванш у Енді Руїса й повернути 
собі чемпіонські пояси.
Фото з сайта fightnews.info.

❙
❙
❙
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 Приходить Вовочка в школу i 
розповідає:
 — А в мене вчора день наро-
дження був, тато мені подарував ба-
гато подарунків.
 — І що подарував?
 — Як завжди — футбольний 
м’яч і рогатку.
 — А ким твій тато працює?
 — Склярем.

* * *
 Із розмови двох одеситів:
 — Фіма, ви живете за законом 
чи по совісті?
 — Таки за ситуацією.

* * *
 Фіра кокетливо:
 — Хаїме, ти віриш у любов iз 
першого погляду чи мені ще раз 
пройтися перед тобою?

Незламний духом «Тополя»
«На моїй «совісті» — двоє «русскіх», котрих я «витягнув» у Чечні  з підвалу й віддав батькам...»

По горизонталі:
 1. Середньовічний чаклун, який, 
за переказами, умів перетворювати 
метали на золото, знав секрет дов-
голіття і шукав філософський ка-
мінь. 5. ... Ріг — село на Чернігів-
щині, де народилася Ликера По-
лусмакова, наречена Тараса Шев-
ченка. 8. Маргінали в Стародавній 
Греції, яких не допускали до участі 
у виборах. 9. Переносний мольберт, 
iз яким художники ходять на малюн-
ки з натури. 10. Друг Герди із каз-
ки про Снігову Королеву. 11. Рід лі-
тератури. 14. Пристрій для розми-
нання чи розтирання тіла.. 16. «На-
родився … на санях в лемківськім 
містечку Дуклі» (Богдан-Ігор Анто-
нич) 17. «В’ється, наче ... неспокій-
на річка, тулиться близенько до під-
ніжжя гір». (пісня). 19. Автентична 
назва середньоазійської вівчарки. 
22. Людина, що здійснює страту. 
24. М’яка дорога тканина, з якою 
порівнюють революцію 1989 року 
в Чехословаччині. 26. Підвісна сіт-
ка, призначена для спання чи від-
починку. 29. Тайський народ, який 
складає основне населення Лаосу. 
30. Ритуальний пісний хліб, який ка-
толики ламають на Великдень. 31. 
Роман Валер’яна Підмогильного. 
32. Бурштин. 33. Найбільше місто 
Канади.
По вертикалі:
 1. Гармонійне поєднання кіль-
кох музичних звуків або голосів. 2. 
Східний десерт, від повторення на-
зви якого в роті солодше не стає. 
3. Головний атрибут Венеційсько-
го карнавалу. 4. Спеціальний знак, 
який середньовічні майстри стави-

ли на своїх виробах. 5. Канадський 
і британський боксер-професіонал 
у надважкій ваговій категорії, олім-
пійський чемпіон 1988 року. 6. Ін-
дійський штат та провінція на сході 
Пакистану. 7. Заступник чи помічник 
архієрея у православних храмах. 12. 
Столиця Італії. 13. Експрем’єрка Ве-
ликобританії, яка очолила країну 
після результатів Брекзиту. 15. Са-
моцвіт. 16. Те, що забивають, коли 
морочать голову. 17. Те, що не ку-
пиш ні за які гроші. 18. Кровови-
лив у мозок. 20. Шанобливе звер-
тання до старших у мусульман. 21. 
Циганка з драми Михайла Стариць-
кого. 23. Титан, брат Прометея, яко-
го боги змусили тримати на плечах 
небо. 25. Перша професія біблійно-
го Левія Матвія. 26. Легендарний 
автор «Іліади» та «Одіссеї». 27. 
Член духовно-етичної організації 
«вільних каменярів». 28. Японське 
місто, де були підписані протоколи, 
що регламентують рівень викидів 
парникових газів в атмосферу.

Кросворд №135 
від 3 грудня

5 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-1...-3, удень +2...+4.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -3...-5, удень +3...+5. 
Яремче: вночi -5...-7, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень 0...+2. 
Рахiв: уночi -5...-7, удень 0...-2.

Дара ГАВАРРА

 Тема війни на сході України викликає у 
когось непідробний інтерес, а хтось відма-
хується від неї, як від мухи у Спасівку. Наші 
політики намагаються переконати українців, 
що ми вже набридли Заходу з нашими про-
блемами. Та раптом виявилося, що ця тема й 
далі викликає неабияку цікавість глядачів та 
знавців кінематографа у Західній Європі, про 
що свідчить нагорода, яку днями здобув наш 
фільм — Британську незалежну кінопремію 
в категорії «Найкращий короткометражний 
фільм». Йдеться про стрічку «Анна» — іс-
торію матері-одиначки, яка проживає на те-
риторії України, охопленій війною. Варто за-
значити, що у цій категорії було представлено 
три сотні фільмів, а до номінації дійшло 17, 
тож було, що називається, з чого вибрати.
 Фільм створено інтернаціональною гру-
пою (адже це копродукція Британії, Ізраїлю 
та України — студій 168 Wardour Filmworks 
і Blue Shadows Films та української компанії 
«Ессе Продакшн Хаус»). Режисер фільму — 
Декель Беренсон має українське коріння, 
адже його бабуся народилася в Хусті, тож 
для нього важливо було, щоб знімальна гру-

па була саме українською і займалася усім 
процесом — від зйомок до постпродакшену 
(оператор — Володимир Іванов, художник 
— Кара Балеян, режисер монтажу — Єгор 
Трояновський). «Уперше я відвідав Україну в 
2012 р. Я був у захваті від поєднання східних 
і західних традицій та від людей в країні», 
— поділився спогадами режисер. 
 Сюжет фільму, на перший 
погляд, тривіальний: Анна, 
мати-одиначка, живе серед 
хаосу війни, але прагне яки-
хось змін у своєму житті. По-
чувши по радіо рекламу, вона 
йде на вечірку, на якій іно-
земці шукають амурних при-
год. Головні ролі у стрічці зі-
грали досвідчена актриса те-
атру і кіно Світлана Барандич 
та молода, але дуже таланови-
та Анастасія В’язовська, а та-
кож американський актор Ерік 
Р. Гілієт. ■

Варка ВОНСОВИЧ 

 Найбільше переглядів у соцмере-
жах набирають фото і відео з домашніми 
улюбленцями — вони такі cмішні, кумедні, 
викликають стільки позитивних емоцій. Та 
зовсім інша справа, коли ви господар цієї 
милоти — раптово це пухнасте створіння 
(особливо це стосується котиків) може пе-
ретворитися з домашнього улюбленця на 
домашнього тирана, який зненацька може 
напасти на вас з-за рогу кімнати (все ж 
таки — хижаки!) чи несподівано дряпну-
ти, коли щось не сподобається. Користу-
вачі інтернету зробили підбірку знімків си-
туацій, коли ці пухнасті дива скидають ли-
чину ласкавих створінь і завдають шкоди 
своїм так званим «повелителям» (бо всім 
відомо, що коти — ще ті незалежні створін-
ня, які ходять де хочуть і творять що зама-
неться).
 Напередодні новорічних свят незайве 
нагадати «кошатникам», що найбільша за-

гроза чатує на святкові деревця, прикра-
шені іграшками. Хто тримає вдома коти-
ків — краще прикріплюйте ялинки хоч до 
стелі, інакше всі іграшки будуть розбиті, 
а саме деревце — повалене. Те саме сто-
сується і вазонів, які стоять на підвікон-
нях чи таких місцях, із яких їх легко скину-
ти. Жертвами домашніх «вандалів» часто 
стають настільні лампи, вази, посуд, який 
трапляється на шляху пересування чотири-
лапих.
 На одному фото хтось дуже дотепно за-
знімкував кота, що всівся на дивну конс-
трукцію, яка мала би слугувати «точилкою» 

для кігтів, нібито з думкою — для чого ця 
хріновина, коли точити «манікюр» можна і 
об такий звичний диван (оббивка якого, до 
слова, на фото звисає клоччям).
 А ще у підбірці були смішні фото, на 
яких кіт-нявкіт заліз на шафу і перелякано 
чекає, коли ж господар зніме його; портьє-
ри, на яких, мов на качелях, розгойдується 
муркотик; пиріг, який iще не встиг охоло-
нути у формі для запікання, але вже «над-
кусаний» підступним ласуном. Словом, на-
віть попри значну шкоду, яку завдають ці 
шкодники, сердитися на них просто немож-
ливо. ■

Анастасія В’язовська
— Анна (по фільму).

❙
❙

СІНЕМА

У пошуках кохання і змін
Українська стрічка «Анна» виборола 
британську кінопремію

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Домашні тирани,
або Безумовна любов

■
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