
Четвер, 2 червня 2016 року № 70 (5063)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,14 грн 

1 € = 28,04 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Мiст на Троєщину, яким закінчується проспект, апрiорi не може бути Московським. ❙
Фото з сайта ogetnews.info. ❙

Подалі від Москви, 
поближче до Бандери
Жителі столиці проголосували за перейменування Московського проспекту 

на честь провідника ОУН
стор. 3 »

Розмови про створення головою 

Одеської обладміністрації 

власної партії не нові. 

Але тепер партбудівництво 

у виконанні екс-президента 

Грузії пришвидшилося
стор. 4 »

Саакашвілі: нова іпостась? А ми удвох...

За двадцять 

років подружжя 

Парфьонових створило 

зелений оазис на 

намивному піску
стор. 9 »

Ранкова пробіжка 
— і легка вечеря

Кілька важливих речей, 

від яких залежать повноцінний 

нічний відпочинок та заряд 

енергії на весь день
стор. 14 »
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«За моїми даними, за час військової агресії в Донецькій 
і Луганській областях загинули 68 дітей, поранено 186».

Андрій Парубій
Голова Верховної Ради України

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 «Читаю на «Українсь-
кій правді» чергову нісеніт-
ницю від пана Москаля. Ма-
буть, для цього пана це є та-
кий собі вид спорту: новий на-
клеп у бік родини Ющенків 
має бути яскравішим за попе-
редній, — пише у «Фейсбуці» 
дружина третього Президента 
України. — Раніше, коли Мос-
каль був народним депутатом, 
він разом із головним комуніс-

том Симоненком був одним з 
найбільших гонителів проек-
ту створення Всеукраїнського 
центру охорони здоров’я ма-
тері і дитини, що його ініцію-
вав наш фонд «Україна 3000». 
У 2009—2011 роках, у період 
активної фази реалізації цього 
проекту, саме з його подачі ми 
зазнали численних перевірок з 
боку прокуратури, СБУ, КРУ, 
Податкової адміністрації. Зви-
чайно, ці перевірки нічого не 
виявили, але суттєво загаль-

мували реалізацію проекту. 
Тож значною мірою нестворен-
ням Центру ми «завдячуємо» 
пану Москалю.
 Дуже шкода, що люди, які 
мають вплив і можливості, за-
мість того, щоб підтримувати 
такі проекти, заважають їх ре-
алізації. Але, незважаючи на 
всі перешкоди, ми рухаємося 
далі. Ми забезпечили надсу-
часним обладнанням провід-
ні дитячі лікарні не тільки в 
Києві, а й понад 30 лікарень по 

всій Україні. Вся інформація 
про перебіг проекту та вико-
ристання коштів є у відкрито-
му доступі на наших сайтах».

* * *
 На заяву голови Закарпат-
ської ОДА Москаля про те, що 
екс-Президент Віктор Ющенко 
і глави його секретаріату Вік-
тор Балога і Віра Ульянченко 
отримали майже мільярд до-
ларів за передачу влади Яну-
ковичу, відреагував і нині на-
родний депутат Балога.
 Екс-глава адміністрації 
Президента Ющенка планує 
звернутися в Національне ан-
тикорупційне бюро.
 Балога зазначив, що не 
може «серйозно сприймати 
слова людини, яка без жодно-
го докору сумління створила в 
обласній раді більшість з екс-

регіоналами з Опозиційного 
блоку і яка не приховує свою 
дружбу з Хомутинніком і пар-
тією «Відродження».
 Водночас Балога зазначає, 
що «як народний депутат, не-
гайно направить звернення в 
НАБУ і наполягатиме розпо-
чати розслідування за фактом 
заяви голови Закарпатської 
ОДА». «І нехай він дає свід-
чення і розповідає, що йому 
відомо і чому мовчав стільки 
років. Бо покривання злочину 
також є злочином», — зазна-
чив Балога.
 «А оскільки йдеться про 
колишнього Президента, 
ця справа має бути однією з 
пріоритетних. Вірю в неупе-
редженість НАБУ і швидке 
 розслідування», — додав нар-
деп. ■

ВІДЛУННЯ

Що візьмеш з Москаля...
Катерина Ющенко відповіла на звинувачення відомого пустомелі

■

ПАРЛАМЕНТ

«Титанiк» 
проти 
офшорів
Депутати провалили 
створення 
«антикорупційної» ТСК
Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора Верховна Рада не спромогла-
ся створити тимчасову слідчу комісію з 
питань політичної корупції та офшорів. 
«За» було лише 108 голосів. Не допомог-
ла і полум’яна промова вчорашньої бран-
ки Надії Савченко. «З цієї трибуни зву-
чать дуже правильні речі. А потім наста-
ють дуже неправильні дії. Кожна влада, 
яка приходить, починає кричати про ко-
рупцію минулої влади... Але не було вла-
ди, яка б говорила про свою корупцію», 
— сказала вона.
 «Ми всі на «Титаніку». Цей парла-
мент, ми всі на «Титаніку». І ніхто з нас 
не випливе. Ви не випливете зараз, якщо 
проголосуєте проти створення цієї ко-
місії. Якщо ви не створите комісію, на-
род зрозуміє, які ви, але якщо ви ство-
рите комісію, а вона нічого не дасть, на-
род теж зрозуміє, які ви. У будь-якому 
випадку, з цього корабля не втечуть на-
віть криси. Тому раджу не викручува-
тись», — зазначила Савченко. «Народ 
вас утопить», — додала депутатка, звер-
таючись до колег. 
 Як відомо, у бойкотуванні створен-
ня комісії лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко звинувачує Блок Петра Порошен-
ка. Аналогічну претензію має і «Самопо-
міч» — від її імені виступила заступник 
Голови Верховної Ради Оксана Сироїд, 
котра зазначила наступне: «Є одна фрак-
ція — Блок Петра Порошенка, яка не про-
понує свої кандидатури до складу комісії. 
Абсурдна ситуація, коли парламент не 
може здійснювати свою функцію. Якщо 
він не може контролювати уряд, опозиція 
не може контролювати коаліцію, значить 
немає парламенту».
 «Є в регламенті вимога: мають бути 
подані пропозиції від різних фракцій. 
Якщо їх немає, можна реєструвати той 
склад, який є. Що сьогодні заважає за-
реєструвати цю постанову? Це питання 
до апарату або людей, від яких він за-
лежний», — додала депутатка. На дум-
ку Сироїд, чия фракція залишила лави 
парламентської більшості, ТСК повин-
ні формуватися винятково з представ-
ників опозиції. Коаліція чи уряд не за-
цікавлені у розслідуванні справ проти 
себе. ■

■

Ірина КИРПА

 Радіохвилю, на якій у 
тестовому режимі розпо-
чав мовлення Перший ка-
нал Українського радіо на 
частоті 101,4 МГц із тери-
торії прикордонного села 
Чонгар, що на Херсонщині, 
назвали «Слава Україні!». 
 «Кримчани знову почу-
ли голос своєї Батьківщи-
ни та українське слово, — 
зазначив голова Херсонсь-
кої обласної державної 
адміністрації Андрій Гор-
дєєв. — Відтепер він упев-
нено буде звучати у Кри-
му. Я отримав повідомлен-
ня з Джанкоя та Краснопе-
рекопська про те, що наше 
радіо вже можна чути з 
приймачів. Люди кажуть, 
що сигнал хороший. Я 
впевнений, що Крим по-
вернеться до складу Ук-
раїни вже найближчим ча-
сом, а в Ялті, Сімферополі 
та Бахчисараї буде звуча-

ти: «Слава Україні! Геро-
ям слава!».
 Як повідомляє інформа-
ційне агентство «Ліга. Но-
вини», Українське радіо 
виграло ліцензію на мо-
влення з використанням 
вільних частот у Херсонсь-
кій області на конкурсі. А 
ось у південному місті Чап-
линка після модернізації та 
ремонту встановлять новий 
потужний передавач, за-
куплений у Польщі. Його 
робота дозволить заповни-
ти нішу українських радіо-
передач на території оку-
пованого півострова Крим. 
Згідно з прогнозом фахів-
ців Держкомтелерадіо, ця 
робота дозволить значно 
розширити діапазон мов-
лення українських теле- та 
радіоканалів у Криму та на 
півдні України.
 За словами директо-
ра Департаменту з питань 
внутрішньої та інформа-
ційної політики Херсонсь-

кої ОДА Ольги Саєнко, в 
південних районах Хер-
сонської області та в Гені-
чеському районі будува-
тимуть нову вежу висотою 
150 м, з якої здійснювати-
муть мовлення на нових 
частотах уже в постійному 
режимі. З метою розвитку 
телерадіомовлення на те-
риторії тимчасово окупо-
ваного півострова Крим, в 
Чаплинці встановлять но-
вий передавач потужністю 
5 кВт.
 На своєму засіданні ко-
легія Держкомтелерадіо 
проаналізувала стан роз-
витку інформаційної та ви-

давничої сфер Херсонсь-
кої області й визнала його 
задовільним через той 
факт, що низка південних 
районів поки що не охопле-
на цифровим мовленням. 
Також колегія Держкомте-
лерадіо ухвалила рішення 
підготувати звернення до 
Національної ради Украї-
ни з питань телебачення та 
радіомовлення щодо спри-
яння розвитку цифрового 
телебачення у Високопіль-
ському, Нововоронцовсько-
му, Верхньорогачицькому, 
Великоолександрівському 
та Скадовському районах 
Херсонщини. ■

ЕФІР

Говорить Київ
Після дворічної ізоляції на Кримському 
півострові знову почули українську мову

■

Слухайте уважнiше!❙

Іван БОЙКО

 На східному фронті без змін: бойови-
ки не припиняють обстрілювати пози-
ції ЗСУ з мінометів і гранатометів, по-
рушуючи Мінські домовленості. Най-
гарячішi точки — Станиця Луганська, 
Авдіївка, Світлодарська дуга, маріу-
польський напрямок. В окремих ви-
падках українські бійці відкривали во-
гонь у відповідь, змушуючи ворога при-
нишкнути, повідомляють у прес-центрі 
штабу АТО.
 Так, на маріупольському напрям-
ку — поблизу Павлополя — окупанти 
обстріляли зі 120-мм мінометів опор-
ні пункти ЗСУ. А в районі Широкино-
го ворог вів вогонь iз великокалібер-

них кулеметів та гранатометів. Водно-
час по всій лінії розмежування активі-
зувались ворожі снайпери.
 Як наслідок, протягом позамину-
лої доби в боях із ворогом у Зайцево-
му загинув один захисник України, 
ще троє зазнали поранень в районі Ав-
діївки. 
 Водночас Кремль не задоволений 
діяльністю ватажків бойовиків та їх-
нього найближчого оточення. За дани-
ми групи «Інформаційний спротив», в 
останні дні травня так звана «адмініст-
рація» ватажка донецьких бойовиків 
Олександра Захарченка майже у пов-
ному складі їздила до Москви — «на 
килим» до своїх російських лялько-
водів. 

 «У результаті більшу частину 
«радників» ватажка бойовиків iз чис-
ла громадян РФ замінили на інших, — 
йдеться у повідомленні групи «ІС». — 
Як стверджують очевидці, сам Захар-
ченко перебував у приголомшеному 
стані...» ■

НА ФРОНТІ

Сепаратисти «на килимі»
Ватажка «ДНР» Олександра Захарченка 
та його оточення викликали до Москви, 
багатьох самозванців замінили на інших

■ ДО РЕЧІ

 Із початку проведення антитерористичної 
операції на Донбасі загинули 68 і було поране-
но 186 дітей. Такі дані оприлюднив на засіданні 
парламенту в середу спікер ВР Андрій Парубій. 
За його словами, останнім часом почастішали 
випадки, коли російські безпілотники скидають 
на українську територію вибухові пристрої, через 
які гинуть цивільні і зокрема — діти.
 Водночас депутат Опозиційного блоку 
Юрій Павленко зазначив, що, за його дани-
ми, кількість загиблих і поранених дітей знач-
но більша. «За нашою інформацією, аналізом 
усіх офіційних і відкритих джерел, цифра є ще 
більш трагічною: за два роки військових дій 
загинуло 199 українських дітей від куль та ос-
колків і близько 500 поранено», — стверджує 
Павленко.
 За його словами, на сьогоднішній день 
близько 10 тисяч дітей проживають «у сірій 
зоні» і щодня наражаються на небезпеку. 

■
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Вірю — 
не вірю
У Тернополі зібрали 
підписи за відокремлення 
релігій від шкільних 
занять
Наталя ТУРАК

 У Тернополі активісти виступають 
проти проведення у школах занять із 
християнської етики. Причина цьо-
го — не антирелігійне ставлення, а 
невід повідність конституційним зако-
нам. Петиція вже набрала більше 250 
підписів та готова до подачі в міську 
раду.
 Авторка звернення — юрист Те-
тяна Семусь говорить: «Це порушен-
ня Конституції. Подібна петиція мала 
з’явитися. Просто, нас перших це 
дістало. Як юрист, я розумію, що доку-
мент нічого не дає, окрім інформаційно-
го приводу. У ньому практично і викла-
дено вимогу — замінити уроки христи-
янської етики уроками релігієзнавства, 
де діти будуть отримувати повну інфор-
мацію про всі релігії, мати загальний 
розвиток». «Я хочу добитися дотри-
мання Конституції. Петиція підняла 
хвилю, я маю реакцію з інших областей 
— люди задоволені, що питання пору-
шується. Я розумію, що поки не буде су-
дових позовів і офіційних звернень, ми 
нікуди не просунемось», — продовжує 
вона. Проте ставлення інших містян до 
цієї пропозиції досить обурливі. Деякі 
батьки вважають, що саме християнсь-
ка етика є основою релігійного світу. 
 «Ми — християни. Моя донька — 
християнка. І я не бачу адекватної при-
чини для того, щоб вивчати ті релігії, 
які від нас на іншому кінці світу», — 
говорить «УМ» Ліна Мусієнко. За її 
словами, школа та церква повинні роз-
вивати в дітях позитивні якості. Схо-
жої думки і отець Олексій iз Тернопіль-
щини, який вважає такі уроки ще од-
ним кроком до Бога, проте, за його сло-
вами, кожен сам має до цього прийти. 
«Бог дав нам віру, яку ми маємо плека-
ти в собі. І неважлива кількість почу-
того чи побаченого, віра в серці, а не в 
книжках», — додає він «УМ».
  У міськраді цю петицію поки не ко-
ментують. Проте розгляду, за законом, 
вона все ж підлягає. Наразі на анало-
гічні впровадження вже готуються зби-
рати підписи й інші прилеглі області.
 До речі, петицію про відокремлен-
ня освіти та християнського письма 
вже прийняли в Івано-Франківську. 
У даному документі висувають всьо-
го три вимоги: проінспектувати закла-
ди освіти на предмет чіткого дотриман-
ня у них вимог ст. 15, 23, 35 Консти-
туції України, ст. 6 Закону України 
«Про освіту» та ст. 6 Закону України 
«Про дошкільну освіту». Виключити 
з навчальних планів освітніх закладів 
предмет «Християнська етика» і від-
новити викладання предмету «Етика» 
або будь-якого іншого, що не нестиме 
жодного релігійного змісту чи наванта-
ження з ухилом на конкретну релігію. 
Розробити письмове розпорядження 
стосовно необхідності неухильного до-
тримання вимог ст. ст. 15, 23, 35 Кон-
ституції України, ст. 6 Закону Украї-
ни «Про освіту» та ст. 6 Закону Украї-
ни «Про дошкільну освіту». ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений диплом спеціаліста за 
спеціальністю «Облік і аудит», серія 
НК №418848ц96, виданий Донецьким 
національним університетом економі-
ки і торгівлі ім. М. Туган-Барановсько-
го  на ім’я Перетятко Юлії Вікторівни, 
вважати недійсним.

■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 У Києві Московський проспект, який 
2003 року був названий на честь одной-
менного міста, а до цього іменувався про-
спектом Червоних Козаків, тепер носи-
тиме ім’я Степана Бандери. А проспект 
генерала Ватутіна, названий на честь вій-
ськового радянського діяча, носив свою 
назву від початку свого створення (тоб-
то з 1975 року), буде перейменований на 
проспект Романа Шухевича. Відповідне 
рішення прийняли у КМДА після підбит-
тя підсумків голосування, в якому кия-
нам запропонували віддати свої голоси 

«за» чи «проти» майбутніх назв. 
 Із 28 березня по 28 травня на сайті 
відбувалось опитування, в якому взяли 
участь 11 491 користувач. У підсумку, 
за перейменування проспекту Ватуті-
на на Романа Шухевича проголосува-
ло 3165 людей. До слова, досить велика 
кількість виголосила своє «проти» цієї 
назви — аж 2627 користувачів. А пе-
рейменування Московського проспек-
ту схвалили 3146 людей і не підтрима-
ли більше 2,5 тисячі. 
 Відомо також, що Московський міст 
перейменують на честь спеціаліста у сфері 
проектування мостів — Георгія Фукса, 

а Московську площу — на Деміївську. 
«Таке рішення буде сприяти демократи-
зації українського суспільства і його руху 
на шляху до європейських цінностей, а 
також збереженню пам’яті про видатних 
діячів і відображенню в топоніміці столи-
ці основних подій боротьби українського 
народу за незалежність», — зазначили в 
КМДА.
 Водночас на сайті КМДА велось го-
лосування за перейменування й інших 
столичних топонімів. Наприклад, тепер 
вул. Баумана буде вул. Януша Корчака, 
вул. Генерала Кутузова — вул. Алмазова, 
провулок Кутузова — провулок Євгена 
Гуцала, а вул. Суворова — вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка. «Вітаю киян із 
важливою перемогою! Завершилося гро-
мадське обговорення щодо важливих пе-
рейменувань. У столиці незалежної Ук-
раїни з’являться вулиці, названі імена-
ми тих, завдяки кому незалежність ста-
ла реальністю: Степана Бандери, Романа 
Шухевича, генерала Алмазова, Михай-
ла Омеляновича-Павленка. Дякую всім, 
хто голосував і мобілізував інших», — 
прокоментував директор Українського 
інституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович. ■

Мирослава КРУК

 Можливостей рятува-
ти життя онкохворих дітей 
в Україні побільшало. У ди-
тячій лікарні «Охматдит» 
зробили першу операцію з 
пересадки кісткового мозку 
за новою методикою. Лише 
кілька років, як медики пе-
рейшли від клінічних вип-
робувань до операцій. Суть 
методики в тому, що кістко-
вий мозок беруть у частково 
сумісного донора. Це озна-
чає, що ним може стати будь-
хто з родичів, навіть троюрід-
ні брати чи сестри. Така опе-
рація збільшує шанси на по-
рятунок хворого.
 Шестирічний Євген Ли-
чаченко три роки бореться з 
раком крові. Після числен-
них курсів хіміотерапії, оп-
ромінення хвороба відступи-
ла. Проте ненадовго. Під час 
чергового обстеження лікарі 

винесли гіркий вердикт: не-
дуга повернулася. У такій 
ситуації рятує лише пересад-
ка кісткового мозку. Родина 
планувала збирати кошти на 
операцію за кордоном — така 
коштує щонайменше 170 ти-
сяч доларів. Лікарі ж запро-
понували спробувати вряту-
вати життя хлопчика новіт-
нім методом. Донором кіс-
ткового мозку для Євгенка 
став його старший брат. Так, 
ніхто не давав 100-відсотко-

вої гарантії, каже Галина Ли-
чаченко, мама хлопчика. Але 
навіть «50 на 50» — це шанс 
урятувати життя хворої ди-
тини. 
 Півтора місяця — саме за 
такий час потрібно було зро-
бити пересадку. Не маючи ні 
часу, ні донора, ні коштів на 
операцію за кордоном, бать-
ки зважилися на нову мето-
дику. «Ми мріяли про той 
час, коли зможемо робити 
пересадку від неродинного 

або частково сумісного до-
нора . Це дозволяє допомог-
ти всім хворим, які потребу-
ють такого методу лікуван-
ня — пересадкою», — каже 
Олег Рижак, завідувач від-
ділення трансплантації кіс-
ткового мозку лікарні «Ох-
матдит».
 В Україні щороку 500 ді-
тей потребують пересадки 
кісткового мозку. Ті, кому не 
знайшлося повністю сумісно-
го донора в родині, змушені 
їхати на операцію за кордон. 
Однак дозволити собі це че-
рез високу вартість процеду-
ри можуть одиниці. Завдя-
ки новій методиці пересадки 
кісткового мозку українські 
лікарі зможуть рятувати ди-
тячі життя.
 Нині у відділенні транс-
плантації кісткового мозку 
«Охматдиту» до операції за 
новою методикою готують ще 
двох пацієнтів. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Парламентарії серйозно взялися за 
водіїв, які сідають за кермо напідпитку. 
Якщо попередні законопроекти щодо по-
карання нетверезих водіїв залишалися 
лише на папері, то зараз депутати вирі-
шили серйозно боротися з убивчими гра-
дусами. «За» намір посилити адміністра-
тивну відповідальність за водіння в не-
тверезому стані, у стані наркотичного 
сп’яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швид-
кість реакції, у першому читанні прого-
лосували 254 народних депутати. 
 За законопроектом, суттєво збільше-
но розміри штрафів і терміни позбавлен-
ня прав керування транспортними засо-
бами за умови притягнення водія, якого 
«впіймано на гарячому», до адміністра-
тивної відповідальності. 
 Якщо вдасться прийняти закон у дру-
гому читанні, то на водіїв чекатимуть 
такі штрафи: перший раз порушник буде 
платити 10 тисяч 200 гривень, що стано-
вить 600 неоподаткованих мінімумів і 
буде позбавлений права керування на 
один рік; повторне впродовж двох років 
водіння у нетверезому стані каратимуть 
штрафом у 20 тисяч 400 гривень та поз-
бавленням права керування на три роки; 
якщо ж упродовж п’яти років водій зно-
ву сідає за кермо п’яним, він буде поз-
бавлений права керування транспорт-
ним засобом на 10 років і заплатить 40 
тисяч 800 гривень. У свою чергу, парла-
ментарії вже зазначили, що до другого 
читання вони мають намір удосконали-
ти цей законопроект. А Міністерство ін-
фраструктури України заявило, що ство-
рить нову сучасну систему перевірки тех-
нічного стану автомобілів. 
 Як повідомляє народний депутат 

Андрій Тетерук, один з авторів зако-
ну, «такі зміни і суворіші покарання за 
водіння у нетверезому стані спричинені 
катастрофічною статистикою аварій 
через алкоголь у крові водіїв». Другою 
причиною змін є те, що в Україні відбу-
лося оновлення законодавства щодо від-
повідальності за порушення правил до-
рожнього руху. Це пов’язано з прийнят-

тям Закону України «Про національну 
поліцію».
 Нагадаємо, що у чинній редакції Ко-
дексу про адміністративні правопору-
шення за водіння в нетверезому стані 
передбачено штраф у 200 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян і поз-
бавлення права водіння на строк від од-
ного до двох років. ■

ТОПОНІМІКА

Подалі від Москви, 
поближче до Бандери
Жителі столиці проголосували за перейменування 
Московського проспекту на честь провідника ОУН

■

ДОБРА ЗВІСТКА

Шанс на життя
У дитячій лікарні «Охматдит» почали 
виконувати операції з пересадки 
кісткового мозку за новою методикою

■

ПІД КУТОМ 40о

Про порядок у БАРДАчКУ
Верховна Рада планує зробити суворішим покарання 
за водіння в нетверезому стані

■

Надто дороге задоволення.❙
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«Рух за очищення» свою справу зробив. Змінено Прем’єр-міністра, 
міняється Генпрокурор. Рух свою справу вже завершив».

Давід Сакварелідзе
екс-заступник Генерального 

прокурора України

УКРАЇНА МОЛОДА

Війна компроматів
 Поінформовані джерела опо-
відають, що після івано-фран-
ківського інциденту з Міхеїлом 
Саакашвілі відбулася серйозна 
розмова у стінах АП. Де Саака-
швілі нібито нагадали про фонд 
«На благо Одеси». Суть історії 
така. Ще за попередника ниніш-
нього одеського «губернатора» 
Ігоря Палиці було створено бла-
годійний фонд, куди регулярно 
вносили грошові пожертви. Піс-
ля зміни керівництва області за-
сновники фонду робити внески 
не припинили, а недоброзич-
ливці Саакашвілі тут же заяви-
ли, що таким чином бізнесмени 
його корумпують. За офіційною 
інформацією, серед засновни-
ків фонду є компанії підприєм-
ців Бориса Кауфмана, Олексан-
дра Грановського, Аднана Ківа-
на, Володимира Мороховського 
та інших. До речі, самі бізнесме-
ни, наприклад Ківан, не запере-
чують, що фінансують фонд.
 Тим часом противники Са-
акашвілі, наприклад нардеп 
від БПП Дмитро Голубов, ствер-
джують, що внески у благодій-
ний фонд дозволяють його за-
сновникам домагатися вигідних 
для себе рішень керівництва об-
ласті. Так, для розміщення бу-
динку юстиції ОДА орендува-
ла приміщення в банку «Пла-
тинум» Кауфмана і Грановсь-
кого, хоча до цього область вже 
вклала майже 40 мільйонів гри-
вень на рекон струкцію для цих 
же цілей будівлі видавництва 
«Чорномор’я». 
 Паралельно з цим Саакашвілі 
зупинив спроби Генпрокуратури 
повернути в комунальну влас-
ність одеський аеропорт, в який 
інвестували все ті ж бізнесмени. 
Одночасно будь-які зв’язки з Ка-
уфманом і Грановським Саака-
швілі заперечує. А депутат Го-
лубов тим часом звинувачує «гу-
бернатора» ще й у тому, що з його 
подачі обласна прокуратура «за-
криває очі» на незаконні висотні 
будівництва компанії Аднана Кі-
вана в історичному центрі Одеси.
 Після цього викиду компро-
мату взаємні звинувачення не 
припинилися, й Саакашвілі про-
довжив критикувати централь-
ну владу. Новою жертвою голови 
Одеської ОДА став керівник ГФС 
Роман Насіров, якого він тради-

ційно звинуватив у корупції. 
Дісталося від Саакашвілі і но-
вому уряду. 25 травня видання 
The Guardian процитувало слова 
глави Одеської області про те, що 
новий уряд  — це «купка бездар-
них людей». Саакашвілі тут же 
заявив, що журналісти перекру-
тили його цитату. 
 Але це був не єдиний уривок з 
публікації «Гардіан», який при-
вернув увагу. «Довгий час Поро-
шенко був дуже гнучким. Якщо 
ви реформатор, він говорить з 
вами відповідним чином. Якщо 
ж ви представник старого мис-
лення, то він обіцяє знайти спосіб 
співпрацювати з вами. Тепер же 
він затвердив уряд, у якого відсут-
нє бачення реформ», — проциту-
вало видання слова Саакашвілі.
 Відповідь «алаверди» не за-
барилася. Наступного дня піс-
ля виходу публікації в Одеську 
ОДА нагрянули співробітники 
ГПУ і СБУ. Саакашвілі тут-таки 
й заявив, що вважає дії силови-
ків політично мотивованими. На 

думку голови Одеської ОДА, та-
ким чином соратник Порошен-
ка Ігор Кононенко та депутат 
Олександр Грановський, які ма-
ють вплив на ГПУ, мстять йому 
за те, що Сакварелідзе у свій час 
займався перевірками діяльності 
Одеського припортового заводу. 
 Одночасно Саакашвілі вирі-
шив вивести з-під удару новооб-
раного Генпрокурора Юрія Лу-
ценка, заявивши, що той був не 
в курсі дій підлеглих. Видання 
РБК-Україна повідомляє, що на 
Банковій буцімто вирішили, що 
«переборщили» з «наїздом» на 
Саакашвілі та дали силовикам 
відбій. Станом на зараз одеського 
«губернатора» залишили в спокої 
— із великими сподіваннями на 
те, що восени його партія виграє 
вибори у Грузії, і Міхеїл Саака-
швілі повернеться на батьківщи-

ну добровільно. Однак сам Саака-
швілі, можливо, вважає, що його 
місія в Україні не завершена. 

«Губернаторство» Міхо
 Проте ще рік тому Саака-
швілі прибув в Україну на осо-
бисте запрошення Президен-
та Порошенка. Багато місцевих 
мешканців з оптимізмом спри-
йняли приїзд грузинського ре-
форматора, який одразу ж за-
явив про нульову толерантність 
до корупції, пообіцяв відкрити 
пляжі для загального користу-
вання та розібратися із судовою 
системою.
 Засукавши рукава, Саака-
швілі заходився «робити рефор-
ми». На першій же нараді пан Са-
акашвілі фактично скоротив апа-
рат адміністрації вдвічі. А тим, 
хто залишився, пообіцяв підви-
щити зарплатню на зекономлені 
гроші. Новий «губернатор» одра-
зу ж змінив усіх голів районних 
державних адміністрацій. Керів-
ників районів уперше обрали на 
основі відкритого конкурсу.

 Також, за грузинським при-
кладом, в Одесі відкрили уні-
версальний центр надання ад-
міністративних послуг, на від-
криття якого приїздив особисто 
Президент Порошенко. Але далі 
новації застопорилися: Саака-
швілі ініціював проект спільно-
го фінансування будівництва до-
роги: окрім державних та регіо-
нальних коштів, на трасу мали 
піти гроші з митниці. Проте ще 
за часів прем’єрства Арсенія 
Яценюка Одеська митниця от-
римала нові плани надходжень, 
що фактично унеможливило над-
планові прибутки. Тоді у Саака-
швілі виник перший гучний кон-
флікт з Яценюком, якого керів-
ник Одеської ОДА звинуватив у 
корупції. Із часом проблему вирі-
шили, очільницею митниці ста-
ла соратниця Саакашвілі Юлія 

Марушевська, а гроші з митниці 
на дорогу таки пішли.
 Сутичка з Яценюком була 
не єдиним епізодом протягом 
«губернаторства» Саакашвілі. 
Ду же видовищною  вийшла 
його суперечка з головою МВС 
Ар сеном Аваковим, тоді, як 
ми пам’ятаємо, в бік одесько-
го «губернатора» полетіла ки-
нута Аваковим склянка води. 
Запам’ятався Саакашвілі й різ-
кими заявами на адресу Прези-
дента Порошенка. Після звіль-
нення з посади прокурора Оде-
щини Давіда Сакварелідзе він 
фактично поставив голові держа-
ви ультиматум та пообіцяв піти 
разом із командою. Але не пішов, 
а натомість домігся, аби Саква-
релідзе було призначено проку-
рором Одещини. 
 Проте для всіх було і є зро-
зумілим те, що Саакашвілі тіс-
но в рамках одеської ОДА. Гру-
зинський гість прагне більшо-
го, й саме тому, мабуть, досить 
ревниво ставиться до запрошень 
в Україну інших «іноземних фа-
хівців». Зокрема, нещодавно на 
горіхи від Саакашвілі перепало 
співголові групи стратегічних 
радників із підтримки реформ в 
Україні Лєшеку Бальцеровичу, 
котрого Саакашвілі назвав «най-
маним відбілювачем корумпова-
них режимів». 
 «Я знаю Бальцеровича осо-
бисто. Коли уряд Едуарда Ше-
варднадзе (екс-президента Гру-
зії) повністю загруз у корупції, 
коли все було дуже схоже на те, 
що відбувається зараз в Україні, 
тоді американці за великі гроші 
найняли Лєшека Бальцеровича, 
щоб він прибув і давав поради 
Шеварднадзе. Він приїхав і всі-
ляко виправдовував, відбілював 
корупцію, яка тоді була в Грузії. 
І він не підтримав тоді нас, моло-
дих реформаторів, які всіляко 
намагалися щось змінити», — 
заявив Саакашвілі.
 «З нафталіну польської полі-
тики діставати людей, щоб вони 
відбілювали те, що неможли-
во відбілити, — це недостойний 
підхід», — додав він. Натомість 
Лєшек Бальцерович іще раніше 
зауважував, що уряд Яценюка 
зумів провести кілька важливих 
реформ. А щодо останніх вислов-
лювань Саакашвілі про новий 
Кабмін він сказав: «Саакашвілі 
не працював з урядом — я не ба-

чив його там. Це звинувачення 
без доказів, це погана практика, 
яка нагадує мені радянські часи. 
По-друге, це несправедливо. І по-
третє, це шкодить Україні, особ-
ливо на Заході, де поширений 
стереотип, нібито в Україні нічо-
го не зроблено».

Вічний «драйвер»
 Поки що Президент Поро-
шенко ставиться досить лояльно 
до будь-яких витівок Саакашвілі. 
Ймовірно, тому, що став заручни-
ком ситуації, яку сам же, своїм 
власним запрошенням, і ство-
рив. Порошенко навіть хвалить 
Саакашвілі, відзначаючи його 
досягнення з реформування мит-
ниці. А Саакашвілі, обнадіяний, 
мабуть, доволі непоганою соціо-
логією, тим часом активніше бе-
реться за перевтілення «Руху за 
очищення» на політичну партію. 
У квітні група «Рейтинг», підсу-
мувавши електоральні настрої, 
відвела цій — ще поки не ство-
реній — партії третє місце. 
 А місяць по тому Давід Саква-
релідзе оголосив, що процес ство-
рення партії розпочався. «Міхеїл 
Саакашвілі буде з нами, звичай-
но. І він буде одним з ідеологів і 
драйверів цієї нової партії», — 
сказав Сакварелідзе.І додав, що 
«дуже активно йдуть консульта-
ції з усіма здоровими політични-
ми або громадськими організація-
ми». «Партія, я думаю, буде абсо-
лютно нова. Вона буде створюва-
тися з нуля. Нічого переробляти 
або перейменовувати ми не буде-
мо», — сказав Сакварелідзе. За 
його словами, наразі ведуться ак-
тивні консультації з народними 
депутатами Сергієм Лещенком і 
Мустафою Найємом. Крім того, 
за словами Сакварелі дзе, в нову 
політсилу може увійти «найкра-
ща частина «Руху за очищення».
 «Повідомлення про створен-
ня партії Саакашвілі не нове, 
проте досі залишається кілька 
запитань. По-перше, на якій орг-
платформі створювати цю полі-
тичну силу і якою буде субор-
динація між Саакашвілі та його 
потенційними союзниками. На 
неузгодженість цих пунктів вка-
зують самі учасники процесу, 
зокрема про це заявляли Муста-
фа Найєм, Сергій Лещенко, Ва-
силь Гацько. Вони повідомляли, 
що Саакашвілі бачить себе ліде-
ром процесу і майбутньої партії, 
а всіх інших розглядає тільки як 
підлеглих. Уже зараз потенційні 
учасники партії Саакашвілі го-
ворять про те, що вони не будуть 
грати другим номером у його ко-
манді і претендують на горизон-
тальні відносини», — коментує 
політолог Михайло Басараб. 
 А тим часом у Грузії в Саака-
швілі залишилася власна партія 
— «Єдиний національний рух». 
Зараз вона бере участь у проміж-
них муніципальних виборах і го-
тується до виборів парламентсь-
ких, які відбудуться восени. І 
якщо партія переможе, її лідер 
повернеться до своїх політичних 
соратників. «Нехай ніхто не сум-
нівається і не сприймає як загро-
зу — я маю намір повернутися в 
Грузію і активно підключитися 
до процесів», — заявив нещодав-
но Саакашвілі. При цьому він до-
дав, що кидати «місію в Україні» 
наміру не має. «Немає вибору — 
Грузія або Україна, є вибір — 
єдине хороше майбутнє», — ска-
зав «губернатор» Одеси. І все ж, 
як вдасться йому керувати одно-
часно двома партіями, що діють 
у двох різних країнах — загадка 
ще та. Втім в українській політи-
ці траплялося і не таке. ■

ПАРТАКТИВ

Саакашвілі: нова іпостась?
Розмови про створення головою Одеської обладміністрації власної партії не нові. 
Але тепер партбудівництво у виконанні екс-президента Грузії пришвидшилося

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Антикорупційні форуми Міхеїла Саакашвілі, що стартували у другій 
половині минулого року, в лютому 2016-го були несподівано згор-
нуті. Відразу в декількох містах їх скасували, а сам голова Одеської 
області у березні, під час вирішальної стадії «прем’єріади», випав з 
інформаційного простору. Невдовзі по тому близький соратник Саа-
кашвілі (і екс-заступник голови ГПУ) Давід Сакварелідзе пояснив це 
так: «Рух за очищення» свою справу зробив. Змінено Прем’єр-мініс-
тра, міняється Генпрокурор. Тобто рух свою справу вже завершив». 
Трактування подій у викладі Сакварелідзе є, м’яко кажучи, некорек-
тним перебільшенням. Ані зміна Прем’єра, ані зміна Генпрокурора 
жодною мірою не були зумовлені публічними дійствами Саака-
швілі та його прибічників. Тим паче що посилення президентської 
вертикалі складно вважати очищенням влади. До речі, на одному 
з останніх Антикорупційних форумів, що був проведений в Іва-
но-Франківську, його учасники за пропозицією депутата місцевої 
ради від партії УКРОП постановили, що головним корупціонером і 
олігархом в країні є Петро Порошенко. Під час підсумкового голо-
сування Саакашвілі мовчки стояв на сцені. Подейкують, що нібито 
цей конфуз і став початком кінця «Руху за очищення».

Саакашвілі, обнадіяний доволі непоганою 
соціологією, тим часом усе активніше береться за 
перевтілення «Руху за очищення» на політичну 
партію. У квітні група «Рейтинг», підсумувавши 
електоральні настрої, відвела цій — ще поки не 
створеній — партії третє місце.

Енерджайзер Міхо береться за керування відразу двома партіями — 
створеною в Грузії та започаткованою в Україні.

❙
❙
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для героїчної нації
Поспішіть передплатити

«Україну молоду» 

на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на квартал — 155 грн. 28 коп.,

до кінця року — 310 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 60970

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

на квартал — 215 грн. 28 коп.,

до кінця року — 430 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

на квартал — 55 грн. 41 коп.,

до кінця року— 110 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 95 коп., на квар-
тал — 2 грн. 15 коп., на півріччя — 
2 грн. 60 коп.

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

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

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Апеляційний суд Флоренції залишив без змін ви-
рок колишньому капітану лайнера «Коста Конкордія» 
Франческо Скеттіно. Суддівська нарада тривала по-
над вісім годин. 
 У лютому минулого року його визнали головним 
винуватцем аварії судна, яка спричинила  загибель 32 
людей. 13 січня 2012 року круїзний лайнер із 4200 осо-
бами на борту, з яких 3216 були пасажирами, наштовх-
нувся на підводні скелі поблизу острова Джільйо в Тос-

кані, оскільки капітан небезпечно близько підвів суд-
но до берега. Суд першої інстанції міста Гроссето виніс 
капітану вирок — 16 років ув’язнення. При цьому суд-
ді врахували не лише те, що капітан вдався до ризи-
ковного маневру, а й не організував рятувальну акцію 
після катастрофи, втікши першим із судна. Суд також 
наказав капітану виплатити велетенські відшкодуван-
ня родинам жертв, пасажирам лайнера та владі регіо-
ну Тоскана, столицею якого є Флоренція. 
 Апеляцію на вирок подали як захист, так і про-
куратура. Адвокати наполягали на виправданні мо-
ряка, прокуратура, навпаки, вимагала збільшити тю-
ремний термін із 16 до 27 років. Суд відкинув обидві 
вимоги. Франческо Скеттіно не був присутнім під час 
оголошення вироку апеляційним судом Флоренції. З 
самого початку процесу він не визнавав своєї вини, 
а стверджував, що здійснений ним маневр врятував 
лайнер від ще більшої біди. Він також висловив жаль 
із приводу катастрофи. ■

ОЦІНКИ

«Очiкую 
оглушливого 
мовчання»
В Україні влада оголосила війну 
журналістам-критикам, Захід 
бачить у цьому крутий поворот 
до непотизму
Ігор ВІТОВИЧ

 «Україна оголосила війну журналістиці» — під такою назвою 
у найвпливовішій американській газеті «Нью-Йорк Таймс» у вівто-
рок з’явилася стаття-колонка журналіста численних світових видань 
Яна Бейтсона, який працює в Україні (друкується в ліберальній англо-
мовній газеті Kyiv Post), повідомляє «Голос Америки». Вона набула ко-
лосального розголосу в середовищі західних журналістів, які висвіт-
люють події в Україні. Матеріал, присвячений ситуації довкола «зли-
ву» близьким до МВС сайтом «Миротворець», активно поширюють, 
супроводжуючи схвальними коментарями, авторитетні західні жур-
налісти, які висвітлюють події в Україні.
 «Номінально (оприлюднений «Миротворцем». — Ред.) перелік 
стосується журналістів, які контактували з повстанцями-сепаратиста-
ми, але йдеться про ширший та більш небезпечний прецедент. Сайт та 
його прихильники проштовхують думку, що журналістів можна поділи-
ти на два табори: тих, хто підтримує уряд, та тих, хто проти нього, при 
цьому мається на увазі, що журналістам, які критикують уряд, треба 
заткнути рота», — ділиться своєю точкою зору на сенс роботи «Ми-
ротворця» Бейтсон у колонці.
 При цьому журналіст вказує, що відсутність критики на адресу 
влади зашкодить Україні, яка останнiм часом здійснила крутий пово-
рот назад до «кумівства». Як доказ цієї тези Бейтсон звертає увагу на 
призначення Генпрокурором та головою уряду близьких до Порошен-
ка осіб, а також брак необхідних реформ. «Чимало українських ЗМІ 
та журналістів уникають висвітлення новин, які виставляють Україну у 
негативному світлі, або можуть підіграти російській пропаганді. Вла-
да України використовує таку позицію журналістів у своїх інтересах. 
Тепер будь-яку критику на свою адресу влада змальовує, як акт «гіб-
ридної війни» Росії проти України», — пише Бейтсон.
 Україна все більше наближається до Росії у своєму ставленні до 
ЗМІ, переконаний журналіст. На його думку, влада має негайно закри-
ти сайт «Миротворець», а за результатами розслідування «зливів» 
порушникам має бути висунуто обвинувачення. «(Від Порошенка. — 
Ред.) я очікую засудження цієї ситуації» — такими словами позначив 
бажану реакцію з боку Президента України на «війну проти журналіс-
тики» автор матеріалу Ян Бейтсон на прохання «Голосу Америки».
 Аналогічне запитання — чого ви очікуєте від Порошенка з при-
воду «війни проти журналістики»? — «Голос Америки» поставив ін-
шим західним журналістам та експертам. «Очікую оглушливого мов-
чання. А, можливо, більше «відмазок» про «гібридну війну Росії», — 
зазначив Крістофер Міллер, журналіст «Радіо «Свобода». ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Турецьку модель, ко-
лишню «Міс Туреччина» 
засудили до 14 місяців 
в’язниці з відтермінуван-
ням виконання вироку на 
п’ять років за образу пре-
зидента країни, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. Два роки 
тому у своєму блозі Мер-
ві Буюксарач процитува-
ла кілька фраз iз сатирич-
ного вірша, присвячено-
го гучному корупційному 
скандалу. Нинішній пре-
зидент Реджеп Таїп Ер-
доган тоді обіймав поса-

ду прем’єра. Незважаючи 
на те, що авторство віршів 
не належало дівчині і вона 
була не єдиною, хто їх ци-
тував, суд визнав її про-
вину «в атаці на приватні 
права» доведеною.
 Мерві Буюксарач, яка 
перемогла в національно-
му конкурсі краси 2006 
року, вже заарештовува-
ли на короткий час після 
публікації сатиричного 
вірша про корупцію в Ту-
реччині в «Інстаграмі». 
Тепер суд у Стамбулі су-
див її за зневагу до глави 
держави. Максимальний 

термін покарання за цією 
статтею становить до чо-
тирьох років ув’язнення. 
На думку опозиції, влада 
тепер активно викорис-
товує цю статтю для пе-
реслідування політичних 
противників Ердогана, 
який у все більшій мірі 
демонструє диктаторські 
замашки. Міністр спра-
ведливості Туреччини 
Бекур Боздаг підтвердив, 
що нині ведуться судові 
справи за звинувачення-
ми у зневазі президента 
проти 1845 громадян Ту-
реччини. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Зовнішньополітич-
не відомство Сполучених 
Шта  тів видало офіційне 
попередження для своїх 
громадян щодо подоро-
жей у Європу. «Ми попе-
реджаємо громадян США 
стосовно ризику потен-
ційних терористичних 
атак у Європі, які можуть 
мати своїми цілями важ-
ливі заходи, туристичні 
місця, ресторани, торго-
вельні центри та транс-
порт», — ідеться у пові-
домленні, оприлюдне-
ному на сайті Держдепу 
цього тижня.
 Держдепартамент Спо-
лучених Штатів поперед-
жає про зростання теро-
ристичної загрози в Єв-
ропі не лише на стадіонах 
під час проведення фут-
больного чемпіонату Євро-
2016 у Франції, а й інших 
масових заходів. Не мен-
ший інтерес iз боку теро-
ристів можуть викликати 
й заплановані на кінець 
липня цього року урочис-
тості з нагоди Днів молоді, 
які організовує Католиць-
ка церква в Польщі. Очі-
кується, що в різноманіт-
них заходах та урочис-
тостях візьмуть участь 
загалом до 2,5 мільйона 
людей, які прибудуть до 
Кракова.
 Речник Держдепарта-
менту США Джон Кірбі 
пояснив, що терористи по-
стійно мають на меті скої-
ти напади на Заході і, зок-

рема, на американців у Єв-
ропі. «Нам не відомо про 
якусь конкретну ймовір-
ну терористичну загро-
зу, що стосується цих за-
ходів або якогось конк-
ретного місця у Європі. Це 
попередження оголошено 
за сукупністю інформа-
ції, як це робиться завж-
ди», — додав Кірбі. Дане 
попередження Держ депу 
діє до 31 серпня, зазначає 
агенція «Рейтер».
 Отож цього літа в Єв-
ропі може поменшати не 
лише американських ту-
ристів, а й гостей з інших 
країн, оскільки до попе-
реджень Держдепу дослу-
ховуються у всьому світі. 
Зазвичай  уже вщент за-
повнені на цю пору року 
паризькі ресторани тепер 
стоять напівпорожні. Рес-
торатори вже підрахову-
ють збитки. 
 Тим часом у Франції 
вживають посилених за-
ходів безпеки. Уряд по-

довжив надзвичайний 
стан у країні до кінця 
липня — на час проведен-
ня спортивних подій сві-
тового масштабу — Євро-
2016 та велогонки Тур де 
Франс. За безпеку під час 
футбольного чемпіонату 
відповідатимуть 90 тисяч 
силовиків, на входах до 
фан-зон люди проходити-
муть подвійний контроль, 
обшук і перевірку метало-
шукачами, доступ із бага-
жем буде заборонено.
 На час Євро-2016 ні-
мецька поліція також 
працюватиме в посиле-
ному режимі. Особливо-
му контролю, зокрема на 
кордонах, підлягатимуть 
автобуси з фанатами та пі-
дозрілі транспортні засо-

би. Зокрема, на кордонах 
із Францією, Бельгією, 
Люксембургом та Нідер-
ландами посилено пере-
вірятимуть автомобілі та 
інші транспортні засоби, 
повідомив у середу, 1 чер-
вня, речник поліції зем-
лі Північний Рейн-Вест-
фалія. Метою посилених 
заходів контролю, уточ-
нив він, є попередження 
проникнення у Францію 
осіб, налаштованих на на-
сильницькі дії, а також 
терористів. Зазначається, 
що підозрілих, а також 
осіб без документів зніма-
тимуть з маршрутів. Крім 
того, поліція вживатиме 
додаткових заходів для 
патрулювання залізниці 
та аеропортів. ■

СУД ТА ДІЛО

Вибачення не пом’якшує 
покарання

■

ПИХА

Красива дівчина, міцна сатира
Нагорода — 14 місяців в’язниці

■

Порожні ресторани Парижа.❙

ТЕРОРИЗМ

Футбол під прицілом
Держдеп 
США офіційно 
попередив про 
загрозу замахів 
під час Євро-2016

■

Мерві Буюксарач.❙

Залишено в силі вирок 
капітану «Коста Конкордії»
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ,
журналіст

 Не так давно довело-
ся проїхатися північними 
районами Рівненщини. Тими, 
де бурштин... Скажу чесно, ви-
довище грандіозне і практично 
незабутнє! 
 Ось що знає про сучасну бур-
штинову лихоманку пересічний 
українець? Що риє землю там «і 
стар, і млад», а ще — «прикор-
донники затримали чергову ре-
кордну партію нелегального бур-
штину». На місці ж усе значно 
цікавіше! Тут можна побачити, 
як в одному з найбідніших ук-
раїнських регіонів з’являється 
прошарок ну дуже багатих лю-
дей! На тлі саморуйнації цього 
регіону. 
 Прості друзі-односельча-
ни тепер діляться на дві великі 
підгрупи: хто копає і хто не ко-
пає. За визначенням перших, це 
поділ на розумних і дурних. За 
твердженням других — на тих, 
хто вліз, і хто не хоче брудни-
тися... Перші вважають, що не 
по-пацанськи зібратися ввечері 
в кафе і не мати на кишені хоча 
би трьох тисяч доларів. Інші за-
робляють півтори-дві тисячі 
гривень у місяць. І якщо влада 
не зуміла ввести туди Нацгвар-
дію, то варто послати хоча би 
свого Джека Лондона — на цю 
нову українську Аляску! 
 ...На подвір’ї сільської шко-
ли «Лексуси» і «Рейнджрове-
ри». Це приїхали на заняття 
одинадцятикласники. Успішні 
— це фізично сильні хлопці, які 
можуть працювати з лопатою і 
помпою. 
 — От скільки ти заробляєш 
у своєму Києві як журналіст? 
Ну тисяч 50 гривень максимум, 
правда?
 — Це дуже хороша зарплата 
для журналіста, — ковтнувши 
слину, політкоректно відповів 
я.
 — Во! А хлопцям це платять 
за тиждень роботи! 
 Власники обладнання для 
гідровимивання — найбільш 
шановані люди. Недавній ви-
падок. На перехресті — неве-
лика ДТП. Зіткнулися сам за-
ступник начальника районно-
го СБУ і місцевий дядько. «Ти 
знаєш, хто я?!» — пішов в ата-
ку силовик. «Та шо мені твоє 
есбеу?!! Та у мене три помпи 
працює!» — другий одразу ж 
переміг у цій словесній пере-
палці. 
 Утім і його життя непрос-
те. І головна загроза — стара-
телів намагаються кришувати. 
«Приїхали до нас п’ять джи-
пів iз бандюками. Вийшли з ав-
томатами. А назустріч кілька 
сіл із родичами і сусідами. Ти-
сячі півтори людей. Із лопата-
ми в руках. Хтось у натовпі як 
крикне на весь голос: «Слава 
Україні!». Усі півтори тисячі: 
«Героям Слава!» — і лопата до 
лопати, джух-джух-джух. І на 
них, повільно так, iз лопата-
ми... Ті по джипах — і додому», 
— розповідає місцевий мешка-
нець Олександр. Із тих, хто не 
копає.
 Але це не означає, що бан-

дити не з’являться завтра. 

Але вже локально. 
«До одного при-

їхали вночі. 
Двері вилама-
ли, підняли 

його з ліжка — били по голові 
гумовим молотком. Забрали ма-
шину і з хати 35 тисяч доларів. 
Але казав, що грошей, на щас-
тя, не знайшли», — розказують 
у магазині. 
 — А міліція що? — запитую. 
— Чи то як поліція...
 — А шо міліція? Тоже хоче 
кришувати!
 — А Нацгвардія? Були ж тут, 
здається? — уточнюю далі.
 — Та були... Пару днів так 
постояли, а потім взяли лопати 
— і собі почали копати. 
 В Україні існує лише одне під-
приємство, яке видобуває бурш-
тин офіційно. Кілька тонн у рік. 
Його нелегальні конкуренти — 
за деякими оцінками, кілька ти-
сяч тонн. Викопували поліщуки 
свій жовтий камінь споконвіку, 
але останнім часом, коли сві-
това ціна на нього зросла, а до-
ходи українців суттєво впали, 
Олевський, Володимирецький 
райони перетворилися на Клон-
дайк. Кілограм бурштину фрак-
ціями від 20 грамів продають у 
Польщу за 4 тис. доларів. Ті — 
у Китай за 7 тис. Отак повз де-
ржавну кишеню проходять мі-
льярди доларів. Але народ, той, 
який не постраждав від гумово-
го молотка по голові, — дуже на-
віть задоволений. 
 — Нарешті ми відчули, як 
шуршать оці комірці в амери-
канських президентів — на бан-
кнотах-сотках! — каже веселий 
чоловік напідпитку в придорож-
ньому кафе. Ще п’ять років тому 
поліщуки розпалювали буршти-
ном печі: застигла деревна смо-
ла горить дуже добре. 
 — Це красиве життя таке 
тимчасове, — парирує Олек-
сандр. — А ті молоді, що рап-
том стали з грішми — іноді такі 
дурні! Купив один БМВ Х5. Із 
салону. 60 тис. доларів віддав. 
Ввечері обмивав. Друзі, дівчи-
на його з училища. Неповноліт-
ня. Після ресторану навіть не 
пам’ятає, що було... Але вранці 
дівчина написала заяву. Шили 
152-гу, зґвалтування, причо-
му групове. До кінця дня па-
цан продав свою «беху» — за 
8 тисяч доларів. Грошей треба 
було терміново! І знаєш: усі за-
доволені! І дівчина, і її мама, і 
той, що купив так дешево ма-
шину. І навіть той, що продав 
— бо відірвалися на повну... А 
той, що купив «беху» так деше-
во, вже передок устиг розбити. 
Буде продавати... Гроші йдуть 
поміж пальці...
 У когось це тисячі, у держав-
ному масштабі, кажуть, — міль-
ярди. Профукуємо весело, феє-
рично, з усмішкою і хорошим 
настроєм. На заздрість тим, хто 
не зміг купити помпу, отримує 
свою «мінімалку» і страждає від 
невирішених соціальних про-
блем у регіоні.
 Шоу має тривати! — як ска-
зав один відомий артист. До пов-
ного, треба розуміти, винищен-
ня запасів вітчизняного буршти-
ну. Одного, кажуть, із найякіс-
ніших у світі. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Перевірка нервів офіцій-
ного Києва та штаб-кварти-
ри Міжнародного валютно-
го фонду ось-ось може за-
вершитися виділенням нам 
чергового траншу креди-
ту «стенд-бай». Щоправ-
да, шлях до цього «ось-ось» 
виявився доволі тернистим 
і суттєво довшим, ніж ми 
сподівалися раніше. 
 Позавчора Україна так 
і не підписала обновлений 
меморандум із МВФ. «До-
кумент, розкритикований 
керівниками деяких фрак-
цій парламенту, перебуває на 
стадії розгляду. Проводяться 
консультації», — повідомив 
перший віце-прем’єр-міністр 
Степан Кубів. 
 Місія Фонду, як відомо, 
завершила роботу в Україні 
ще 18 травня. Вердикт з ук-
раїнського питання — дава-
ти гроші чи ще ні — має бути 
винесений у липні. Тоді ж, 
як очікує Степан Кубів, 
наша держава зможе отри-
мати 1,7 млрд. доларів. 
 Усього ж за чотириріч-
ною програмою МВФ Ук-
раїна мала отримати 12,348 
млрд. SDR, що становить 
за нинішнім курсом 17,11 
млрд. доларів. Київ отримав 
5 мільярдів першого траншу 
і готувався торік прийняти 
ще три порції грошей — по 
1,63 млрд. доларів. Але нам 
надали лише другий транш. 
Третього ж, який мав надій-
ти не пізніше осені минуло-
го року, наша країна чекає і 
досі. 
 Оскільки і так невели-
кі суми коштів на трива-
лий час зависли, в урядов-
ців Кабміну Арсенія Яценю-
ка з’явилася ідея попроси-
ти про об’єднання третього 
і четвертого траншів. Проте 
у Вашингтоні від такої ідеї 
були не у захваті, і, зреш-
тою, Степан Кубів висловив 
офіційну позицію уряду: ми 
не будемо просити про таке 
прискорення виконання 
програми. «Ми провели ро-
боту у відповідності до рег-
ламенту, який існує. І який 
український уряд змінюва-
ти не буде. Ми домовилися, 
що змінювати не можна: що 
є, те і є», — пояснив чинов-
ник. 
 Сьогодні, як пояснив 
міністр фінансів Олександр 
Данилюк, до остаточно-
го варіанта сторони ще не 
дійшли. «Ми доробляємо ме-
морандум, остаточної версії 
ще нема», — сказав очіль-
ник Мінфіну. Найодіозні-
ший пункт — про підвищен-
ня пенсійного віку — з тек-
сту угоди прибрано. Про 
це ще раніше заявив віце-
прем’єр Павло Розенко. «Бу-
дуть задіяні інші механізми 
для наповнення Пенсійного 
фонду, окрім підняття віку 
виходу на пенсію», — уточ-
нив урядовець. 
 Та, навіть попри це, у 
Верховній Раді є активні 
противники угоди з Міжна-

родним валютним фондом, 
найзапекліші — «Батьків-
щина» і Радикальна пар-
тія. Олег Ляшко вимагає від 
уряду негайно оприлюдни-
ти текст меморандуму, а та-
кож провести публічне обго-
ворення кожного пункту в 
парламенті. Експерти зазна-
чають, що йдеться про пуб-
лічну боротьбу з МВФ задля 
підвищення власного полі-
тичного рейтингу. А іншого 
шляху, окрім як співпраця з 
Фондом, у нашої країни нині 
немає. І, навіть прийшовши 
до влади, ті самі сьогодніш-
ні противники угоди з МВФ 
почнуть негайно з ним домо-
влятися. Проте час для від-
новлення економіки Украї-
ни вже буде упущено, а на-
ступні умови донора стануть 
ще жорсткішими. 
 Учора нардепи прова-
лили голосування за зако-
нопроект №4503 про функ-
ціонування ринку природ-
ного газу, який необхідний 
для продовження діалогу з 
Фондом. Раніше спікер Вер-

ховної Ради Андрій Парубій 
обіцяв, що до кінця ниніш-
нього тижня парламент ух-
валить дві третини законів, 
які дозволять нам продов-
жити діалог із фінансовими 
донорами. 
 Тим часом Нацбанк учора 
доповів, що всі принципові 
моменти меморандуму вже 
узгоджено. «Національний 
банк України виконав усі 
умови програми розшире-
ного кредитування Міжна-
родного валютного фонду, — 
сказала очільниця регулято-
ра Валерія Гонтарева. — Ми 
виконали всі умови програ-
ми розширеного кредиту-
вання МВФ, що стосуються 
діяльності Національного 
банку, і наразі очікуємо на 
якнайшвидше завершення 
другого перегляду програ-
ми». 
 Але без ухвалення не-
обхідних для співпраці за-
конів шлях до третього тран-
шу може виявитися ще дов-
шим, ніж навіть прогнозува-
ли скептики. ■

НАШІ ГРОШІ

Чуть-чуть до траншу
Політики протидіють ухваленню обіцяних МВФ законів — 
і ставлять під загрозу отримання довгоочікуваного третього 
траншу 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

НАБУ перевірить Нацбанк
 Хмари продовжують згущуватися над керівництвом Національного бан-
ку України. Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб НБУ 
в незаконному виділенні протягом 2014-2015 років рефінансування сiмом 
банкам, що призвело до розтрати 12 млрд. грн. Про це йдеться в низці ух-
вал Солом’янського районного суду міста Києва, до якого звернулося НАБУ по 
дозвіл вилучити необхідні документи щодо рефінансування НБУ. 
 Йдеться про банки «КБ Південкомбанк», «Банк «Київська Русь», «Місь-
кий Комерційний Банк», «Автокразбанк» («АКБ Банк»), «Терра Банк», «Де-
льта Банк» та «Банк Таврика». Саме ці фінустанови отримали рефінанс, і, як за-
значили експерти, на доволі непрозорих умовах. За даними Фонду гарантуван-
ня вкладів, сьогодні всі банки, які НАБУ включила до переліку учасників змови з 
НБУ, ліквідовані або перебувають у стані ліквідації.

■

ДО РЕЧІ

Банки падають... Але дуже стабільно!
 Міжнародна рейтингова агенція Moody’s поліпшила прогноз банківської 
системи України до «стабільного» з «негативного». Своє рішення аналіти-
ки пояснюють очікуванням відновлення економки країни в наступні 12-18 мі-
сяців, що дасть змогу стримати подальше погіршення якості банківських ак-
тивів.
 Moody’s також вважає, що зростання гривневих депозитів і обмежене ре-
фінансування сприятиме поліпшенню фінансування банків протягом наступ-
них 12-18 місяців, підтримуючи стабільний прогноз. При цьому стабілізація 
гривні допоможе сповільнити зниження платоспроможності банків.
 Агенція очікує, що в 2016-2017 роках відбудеться повільне відновлен-
ня зростання економіки України, після того як протягом останніх 2 років було 
падіння на 15%. Крім того, дефіцит держбюджету України, ймовірно, зали-
шиться у межах цільового показника 3,7% ВВП відповідно до вимог Міжна-
родного валютного фонду через реформи в податковій сфері і скорочення 
субсидій на газ. Проте міжнародна фінансова підтримка залежатиме від по-
дальшого прогресу економічних і політичних реформ, в тому числі від ефек-
тивності боротьби з корупцієї. 

■

ПОГЛЯД

Обдерта Аляска 
України

■
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«Якщо, на вашу думку, освіта обходиться надто дорого, 
спробуйте невігластво».

Дерек Бок
президент Гарвардського університету

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана СИДОРЕНКО

Генетично модифіковані 
організми (ГМО) — ор-
ганізми, чий генотип штуч-
но змінили за допомогою 
методів генної інженерії. 
Зміни вносять цілеспрямо-
вано: наприклад, у випадку 
з сільськогосподарськими 
культурами це роблять для 
підвищення врожайності, 
стійкості до шкідників, 
поліпшення смаку і пожив-
них цінностей продуктів.
У 2015 році генетично мо-
дифіковані культури скла-
ли 99 відсотків зібраного у 
США урожаю цукрового бу-
ряку, 94 — соєвих бобів, 94 
— бавовни і 92 — кормової 
кукурудзи. У світі 12 відсо-
тків орних земель зайнято 
саме гм-культурами. 

Тридцятирічний пошук 
компромату
 Із сімдесятих років ми-
нулого століття учені при-
скіпливо вивчають потен-
ційні ризики, пов’язані з 
використанням ГМО. Щоб 
з’ясувати це питання, аме-
риканські академії наук, 
техніки і медицини органі-
зували наймасштабніше на 
сьогодні дослідження майже 
дев’яти сотень наукових ста-
тей, опублікованих за остан-
ніх тридцять років, на тему 
впливу гм-культур на ор-
ганізм людини і довкілля. 
Аналіз статей проводив два 
роки комітет із півсотні уче-
них, дослідників і фахівців 
від сільського господарства 
й біотехнологій. Документ 
рецензували 26 незалеж-
них експертів. І ось наре-
шті роботу закінчили: 400-
сторінковий звіт опубліку-
вали у відкритому доступі, 

а всі супровідні документи 
— на спеціально створеному 
сайті. За підсумками дослі-
дження, в сотнях наукових 
робіт не знайдено жодних 
(!) ознак негативного впли-
ву продуктів з гм-культур 
на здоров’я людини. Вжи-
вання продуктів з гм-куль-
тур ніяк не корелює із за-
хворюваннями раком, ожи-
рінням, діабетом, хворобами 
шлунково-кишкового трак-
ту, захворюваннями нирок, 
аутизмом і алергіямт.

Впливає. Позитивно
 Не встановлено трива-
лого підвищення захворю-
ваності після масового по-
ширення продуктів харчу-
вання з гм-культур у США 

і Канаді в дев’яності роки. 
Більше того: виявлено пев-
ні свідчення стійкого опо-
середкованого позитивно-
го впливу ГМО на здоров’я 
людей через скорочення 
кількості інсектицидних 
отруєнь і підвищення рів-
ня вітамінів серед населен-
ня країн, що розвиваються. 
 Окрім впливу на 
здоров’я, були ретельно про-
аналізовані ще два важливі 
аспекти вживання ГМО-
культур: це вплив на дов-
кілля і значення для фер-
мерських господарств.«Ви-
користання стійких до ко-
мах і гербіцидів культур не 
зменшує загальну різно-
манітність флори і фауни, а 
стійкі до комах культури ін-

коли збільшують її», — та-
кий висновок досліджен-
ня в частині впливу ГМО на 
довкілля. Одне з пошире-
них побоювань щодо ГМО, 
що штучні гени проникнуть 
в дику природу, теж вияви-
лося безпідставним. Хоча 
дослідження показало, що 
цей процес можливий, але 
не вдалося виявити жодних 
несприятливих наслідків від 
перенесення генів. Врешті-
решт, аналіз урожайності й 
прибутковості фермерських 
господарств теж не виявив 
яких-небудь тривожних 
тенденцій. Корпорації про-
дають фермерам гм-культу-
ри за підвищеною ціною і за-
бороняють розводити їх са-
мостійно, оскільки ті захи-
щені патентами. Але збитки 
з лишком компенсуються 
підвищеною врожайністю й 
іншими перевагами, які от-
римують фермерські госпо-
дарства. 

«Без ГМО» — шахрайство
 Учені ніяк не можуть 
знайти хоч які-небудь озна-
ки шкоди ГМО, але громад-
ська думка все одно нега-
тивно сприймає генну інже-
нерію. Більшість населен-
ня США, ЄС та інших країн 
побоюється, що продукти з 
ГМО становлять загрозу для 
здоров’я. Цією помилкою ак-
тивно користуються вироб-
ники продуктів харчуван-
ня, які просувають свої това-
ри з позначкою «Без ГМО», у 
тому числі куховарську сіль 
та інші продукти, які не ма-
ють ні найменшого відно-
шення до генетично модифі-
кованих культур. Така поз-
начка стала маркетинговим 
інструментом диференціації 
на ринку. Регулятори ринку 
і законодавчі органи теж ви-
мушені прислухатися до гро-
мадської думки, тому вико-
ристання ГМО в сільському 
господарстві досить жорс-
тко регулюється. «Це емо-
ційне питання, а не наукова 
проблема», — говорить Філ 
Лемперт, аналітик харчо-
вої промисловості. Тому на-
вряд чи опублікований звіт 
Genetically Engineered Crops: 
Experiences and Prospects 
(2016) підведе остаточну рис-
ку в суперечці прибічників і 
противників ГМО. ■

КОРУПЦІЯ

Влада 
з гранатами
У держвиконавця, причетного 
до шахрайських оборудок 
із цукром «Аграрного фонду», 
знайшли цілий арсенал зброї
Олена ЯРОШЕНКО

 Зав’язаного на складній афері з «розпилом» державного 
майна службовця, що мав допомагати зберегти його в держвлас-
ності, вдалося затримати під час однієї зі спецоперацій Генераль-
ної прокуратури України та Головного управління національної 
поліції у Київській області. Під час проведення обшуку в помеш-
канні державного виконавця, котрого перевіряють на причетність 
до зловживань із державним цукром, виявили значну кількість 
вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв, на 
які відсутні передбачені законом дозволи. Щоб з’ясувати, навіщо 
мирному держвиконавцю був потрібен підпільний арсенал, Гене-
ральна прокуратура розпочала досудове розслідування за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 
статті 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бой-
овими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіка затри-
мано за підозрою у вчиненні злочину. 
 У березні завдяки узгодженим діям Генеральної прокура-
тури та працівників Служби безпеки України вже вдалося уник-
нути збитків державі на більш ніж півмільярда гривень. Тоді 
це була спроба рейдерського захоплення цукру, який належить 
ДСБУ «Аграрний фонд», під виглядом проведення виконавчих 
дій цим самим державним виконавцем. Спритний держслуж-
бовець проводив виконавчі дії з опису і передачі державно-
го цукру у власність приватній структурі зі складу в селі Чер-
вона Слобода Черкаської області. Як повідомило управління 
зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури Ук-
раїни, обставини злочину тепер досліджують у Національно-
му антикорупційному бюро. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС
Визнання ветосвіти
 Чотири українські підприємства отримали дозвіл на екс-
порт до Саудівської Аравіі м’яса птиці та продуктів із нього. 
А днями представники Держпродспоживслужби зустрілися 
з делегацією цієї країни під час Генеральної сесії асамблеї 
делегатів Всесвітньої організації з охорони здоров’я тварин 
(МЕБ), щоб обговорити можливість підвищення кваліфікації 
лабораторних спеціалістів Саудівської Аравії в українських 
науково-дослідних установах. Арабська сторона зацікавила-
ся навчанням в Україні своїх студентів за спеціальністю вете-
ринарна медицина.Також експерти висловили зацікавленість 
інвестувати у будівництво господарств із розведення овець 
та кіз для їх подальшого експорту до Саудівської Аравії. 

Зрошення треба узгодити
 Мінагрополітики та експерти Світового банку готують кон-
цепцією відновлення роботи та покращення зрошувальних сис-
тем на півдні України. Представники Світового банку презен-
тували своє бачення напрямів розвитку іригаційної системи. 
На опрацювання спільного документа буде надано два тижні. 
У презентованому варіанті намагалися узгодити базові, клю-
чові принципи, які є найбільш визначальними та важливими 
підходами до покращення системи іригації в Україні.
 «Цілком очевидною є необхідність налагодження спів-
праці між Мінагрополітики, Мінекології та Державним агентс-
твом водних ресурсів. Адже належний розподіл функцій є про-
блемою, з якою стикається майже вся країна. Другий аспект 
пов’язаний із законодавчим полем. Необхідні законодавчі змі-
ни, нормативні акти, які відповідатимуть реальній ситуації в 
сільськогосподарській царині. Третій аспект пов’язаний з ор-
ганізацією водокористувачів та необхідністю децентралізації 
цих послуг», — наголосили представники Світового банку.

Взаємовигідний експорт
 Китай зацікавлений у розширенні експорту української 
сільськогосподарської продукції. Під час зустрічі міністра 
агрополітики Тараса Кутового з делегацією провінції Шань-
дун сторони обговорили можливість експорту соняшниково-
го шроту, жмиху та сорго. Також представники китайської де-
легації висловили зацікавленість у можливостях вирощува-
ти та переробляти потрібну їм продукцію в Україні. Україна ж 
зацікавлена у збільшенні експорту власної продукції із до-
даною вартістю. «Збільшення аграрного ринку призведе до 
попиту в суміжних галузях: обладнанні, сільгосптехніці, за-
собах захисту рослин, добрив. Вважаю, що у китайської сто-
рони сьогодні є гарні можливості взяти участь у зростанні 
цього ринку в Україні», — підкреслив Кутовий. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Сільськогосподарські компанії 
на Львівщині мають достатні про-
мислові потужності для вирощу-
вання полуниці за європейськими 
стандартами та експорту отримано-
го врожаю до країн Європи. Перший 
заступник міністра аграрної про-
мисловості та продовольства Ярослав 
Краснопольський після відвідування 
ТОВ «Агрофрутівка Бишків» під час 
робочої поїздки до Львівської області 
в цьому не сумнівається: «Ми сьогод-
ні побачили можливість виробництва 
полуниці на Львівщині. В господар-
стві на 75 гектарах землі розгорнуто 

промислове виробництво полуниці з 
можливостями експорту в Євросоюз 
вирощеної продукції». У відвіданому 
міністерською делегацією товаристві 
найбільше вразили саме європейські 
орієнтири виробництва. «Це реаль-
ний приклад того, що в рамках ук-
раїнських фермерських господарств 
ми цілком маємо можливість отриму-
вати 15-20 тонн з гектара високоякіс-
ної полуниці, яка відповідає всім єв-
ропейським стандартам безпечності 
даного продукту», — зазначив він.
 Як наголосив перший заступник 
міністра, досвід вирощування полуни-
ці на Львівщині надзвичайно важли-
вий для впровадження реформ АПК за 

стратегією «3+5», оскільки є прикла-
дом не просто успішного виробництва, 
а й ефективного створення нових робо-
чих місць. На сьогодні на цьому сучас-
ному аграрному підприємстві працює 
500 найманих та 90 постійних пра-
цівників. «Це дуже важливе надбан-
ня. Адже ці люди не їдуть у Європу на 
заробітки. Вони мають можливість за-
лишатися у своїх сім’ях та створювати 
національний продукт для нашої де-
ржави», — зауважує Ярослав Красно-
польський. ■

ПЕРСПЕКТИВИ

Полуниці для Європи
Львів’яни, які раніше їздили на «полуничні заробітки», 
налагоджують експортне ягідництво в Україні

■

Галицькі полуниці польським 
не поступаються.
Фото з сайта conniehogarth.org

❙
❙
❙

НАУКА І ПРАКТИКА

ГМОфобія: висновки фахівців 
проти емоційної антиреклами
Багаторічне дослідження незалежних експертів 
не виявило негативного впливу генномодифікованих 
культур на здоров’я людини

■

Замість очікуваного підвищення захворюваності після 
тривалого вживання продуктів з гм-культур виявили 
свідчення стійкого позитивного впливу ГМО на здоров’я людей. 
Фото з сайта nutraingredients.com.

❙
❙
❙
❙



ПОГЛЯД

Зневага до 
свого
Доля України в руках двох 
президентів
Степан ТРОХИМЧУК
Львів

 Обраний українцями на посаду Президен-
та Петро Порошенко у своїй передвиборчій 
програмі обіцяв порятувати державу від аг-
ресії російської iмперії зла, побудувати про-
цвітаючу демократичну європейську держа-
ву. Прийняв він країну у плачевному стані, 
не маючи своєї команди сучасних управлін-
ців, без реальної та детально розробленої ком-
плексної програми свого урядування на обра-
ний термін. Команду він формував на ходу, з 
підприємців, фінансистів та юристів зі свого 
оточення. Як успішний бізнесмен, опирався 
на людей, яких знає і яким довіряє. Він нама-
гається не робити різких кроків та рухів, як 
це заведено в бізнесі, а це не дає можливості 
працювати на випередження, сковує ініціа-
тиву, дозволяє опонентам і так званим сорат-
никам його випереджати або ставити палицi 
в колеса.
 Великою перешкодою на його шляху 
є недолуга Конституція України формату 
2004 р., яка робить його одним із двох керів-
ників виконавчої влади, поруч і з Прем’єром, 
без чіткого розмежування функцій, але з ван-
тажем відповідальності за все, що діється в 
державі. В умовах «розгулу» демократії в 
постреволюційному хаосі його вороги й опо-
ненти намагаються всі поразки, чужі гріхи 
та недоліки повісити на нього. Що доброго б 
він не зробив, те суспільство приймає як на-
лежне, але без ентузіазму, а промахи його і 
всього державного керівництва приписують 
йому, звинувачення сиплються, як iз рогу до-
статку. У багатьох українців проявляється їх 
генетична вада — зневага до свого, заздрість 
і ненависть до багатих і успішних своїх одно-
племінників.
 Так, Петро Порошенко — успішний біз-
несмен, багач, який сам створив свій бізнес. 
Має фабрики і заводи в Україні, Росії, краї-
нах Європи, має свій банк, свій телеканал. 
Його підприємства — зразкові, процвітаючі. 
Ще три роки тому преса писала, що на його 
підприємствах середня заробітна плата — 
7 тис. грн., кожний працівник має медичне 
страхування. Це також стало предметом за-
здрощів та злоби. 
 Українська держава переживає найтра-
гічніші сторінки своєї історії: триває виз-
вольна війна проти віковічного поневолю-
вача — бандитської путінської Росії. За два 
роки держава лише оговталася від катастро-
фічного пограбування її національного над-
бання бандитським синдикатом Януковича, 
корумпованими чиновниками і нечесними 
банкірами. Замість національної єдності та 
одностайного опору зовнішній агресії наші 
недолугі політики, особливо «щирі» патріо-
ти-націоналісти й надалі бавляться у війну 
проти всіх, а особливо проти обраної народом 
влади. Проплачені олігархами політикани 
добилися відставки уряду Яценюка. Корис-
туючись сумнівними уподобаннями деякої 
частини населення, намагаються схилити 
суспільство до позачергових виборів, які мо-
жуть призвести до втрати нашої державності. 
Все йде за сценарієм Путіна, який є другим, 
закордонним, керманичем нашої держави.
 Володимир Путін, який так неждано і так 
небажано виринув на світову політичну аре-
ну з темного середньовіччя, є не тільки смер-
тельним ворогом української нації та нашої 
держави, а й загрозою для людської цивілі-
зації. Як патологічний убивця і боягуз, зад-
ля безпеки своєї особи, здатний на будь-які 
підлості і злочини. І ось такий чоловічок є 
другою особою, яка керує процесами навко-
ло України та вирішує її долю. Не визнає нас 
самобутньою нацією, а Україну — самостій-
ною державою. Він веде брудну гібридну вій-
ну, узаконену ще постановою Ради Федерації 
Росії про використання російських військ на 
території України і його самовладними, яв-
ними і таємними рішеннями. ■

■

Олексій ЖУРИБІДА
Вишгород, Київська область 

 Заступаючи на посаду керівника 
нашого уряду, Ви досить рішуче за-
явили, що покажете, як потрібно ке-
рувати державою. Цю заяву можна 
тільки привітати... якби не одна за-
ковика: існуюча структура влади, 
отримана у спадок від радянсько-
го тоталітаризму, та ще й обтяжена 
іноземними причандалами, зовсім не 
годиться для ефективного команду-
вання і для ринково-демократичних 
відносин. Що б Ви могли зробити для 
реалізації своєї обіцянки?
 Перше: могли б домогтися замі-
ни лінійно-штабної, прорадянської 
структури влади новою — систем-
но-функціональною. Причому впро-
вадити нову структуру — не зверху 
вниз, а з низу до низу. Такий підхід 
допомагає уникнути значних поми-
лок, бо вони будуть усунуті на низо-
вих рівнях і не примножуватимуться 
на вищих. До того ж низи не будуть 
чинити опір, оскільки самі будуть за-
цікавлені в налагодженні ефектив-
ної роботи. Стосовно ж нової струк-
тури, то вона має складатися з трьох 
блоків правління, а саме: підготовки, 
організації і контролю. 
 Друге, що варто було б зробити, 
— це розробити та впровадити спер-
шу на низовому рівні керівні стан-
дарти, де однозначно визначаються 
і регламентуються функціональні 
обов’язки кожного керівника. За-
вдяки стандартам розв’язується про-
блема компетенції керівного складу, 
адже, маючи перед собою стандарт, 
кожний, хто приходить до керма 
правління, вже на другий день зна-
тиме, що і коли потрібно робити, аби 
керована ним система працювала 
безперебійно.
 Третє: наше попереднє керівниц-
тво, починаючи з часів незалеж-
ності, допустило майже повне руйну-
вання основної виробничої одиниці. 
А це рівнозначно руйнації життє-
дайних клітин у живому організ-
мі. Тому, щоб домогтися зрушень на 

краще, доведеться взятися до ство-
рення самодостатніх основних ви-
робничих одиниць. Потрібно лише 
відновити раніше існуючі виробни-
чі об’єднання. Скажімо, колишні аг-
роцехи, як поновлені виробничі оди-
ниці, мають бути включені на базі 
об’єднаних сільських громад у по-
тужні агрофірми. Крім того, у склад 
оновленої виробничої одиниці вар-
то включити і повноцінні будівельні 
фірми та розбудовану мережу фірмо-
вої торгівлі. Така мережа складати-
ме гідну конкуренцію спекулятивно-
му ринку.
 Нова виробнича одиниця обіцяє 
наступні переваги: можна буде час-
тину промислового виробництва та 
будівництва винести у сільську міс-
цевість з перспективою ліквідації се-
зонної зайнятості працівників села 
та перебудови сіл у селища міського 
типу. Буде забезпечено пропорцій-
ний розвиток основних галузей еко-
номіки, що слугуватиме гарантією 
суспільного добробуту.
 Четверте: було б не зайвим запро-
вадити інший порядок формування 
та перерозподілу бюджету, а також 
формувати та розподіляти бюджет на 
низовому, місцевому, рівні, при пос-
лідовному перерахуванні часток: від 
місцевого — до районного, від район-
ного — до обласного, а звідти — до за-
гальнодержавного. При такому по-
рядку всі рівні суспільної ієрархії 
будуть кровно зацікавлені в розвит-
ку своїх регіонів, адже чим ефектив-
ніше працюватимуть, тим вагоміші 
бюджети матимуть у своєму розпо-
рядженні. Хоча потрібно враховува-
ти і те, що не всі регіони мають од-
накові умови господарювання. Тому 
постає необхідність упровадження 
прогресивного оподаткування при-
бутків, що допоможе уряду мати 
можливість вирівняти умови госпо-
дарювання.
 До речі, якщо впровадити новий 
порядок формування та перерозподі-
лу бюджету, то зникне і сприятли-
вий ґрунт для сепаратизму. Ніхто 
не зможе спекулювати на тому, що 

якби були незалежними від центру, 
то мали б більший достаток. А тут: 
бажаєш мати більше — працюй про-
дуктивніше.
 І, нарешті, п’яте: якщо зважати 
на минуле, доведеться визнати і те, 
що президентське правління було 
механічно запозичене не від велико-
го розуму. Запозичальники не вра-
хували того, що і президентство, і 
прем’єрство в капіталістичних краї-
нах сформувались із метою усунення 
відхилень у роботі системи ринково-
демократичних відносин. Причому 
«демократичних» лише тою мірою, 
якою правлячу буржуазію можна 
вважати народом. Але ж радянсь-
кий тоталітаризм органічно не міг 
підготувати необхідну базу для фор-
мування буржуазної системи. Тому 
в нас, як і в усіх пострадянських 
країнах, окрім Білорусі, і зародила-
ся аномальна олігархічна система, 
при якій ні Прем’єр, ні Президент 
не мають реальної влади, що забезпе-
чується правом розпоряджатись фі-
нансово-матеріальними цінностями. 
Обидва виявляються полководцями 
з арміями чиновників та бюрократів, 
при тому що командувати ніким і ні-
чим. Але і тут є вихід.
 Необхідно здійснити владний 
поділ за сферами впливу. Так, де-
ржавна виконавча служба могла б зо-
середити свою діяльність на виробни-
чому секторі, налагоджуючи систему 
товарно-грошового обігу; громадське 
самоврядування могло б відати со-
ціально-побутовою сферою, при тому 
що Верховна Рада стає і вищим ор-
ганом громадського самоврядуван-
ня, зберігаючи за собою і законодавчі 
функції. Судова влада, як і належить, 
має відати правопорядком; політич-
на — має уособлюватися в двопар-
тійній системі й зосереджувати свою 
діяльність у духовно-ідеологічній 
сфері, формуючи громадську думку 
та розробляючи програми втілення в 
життя суспільних ідеалів.
 Коли реалізувати перерозподіл 
влади за сферами впливу, то й Пре-
зидент виявиться на своєму місці: як 
гарант Конституції він здійснювати-
ме контроль за дотриманням чинно-
го законодавства всіма гілками вла-
ди.
 Висловлені мною пропозиції, 
звісно ж, не є істиною в останній інс-
танції. Це, так би мовити, теоретичні 
установки, достовірність яких може 
підтвердити лише практика. Можна 
взяти окремий район області, реалі-
зувати пропозиції і вже тоді пошири-
ти на всю країну. ■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Низи пiдтримають
Звернення до Прем’єр-міністра України 
Володимира Гройсмана

■

ПОЛІТПАРНАС

Любити ворогів?
Василь ВАСИЛАШКО
Київ

Любити ворогів? До серця — всіх?
Смертельних — теж? Загарбників країни?
Як їхня церква вчить — любити їх?..
Женімо їх в три шиї з України!
Хай любить пекло їх або тюрма,
Чи влада та, що ворогів наслала,
А в серці в мене місця їм нема, 
Людей найкращих більше б зогрівало...
Бог бережених береже, дід дяк
Учив. Вчив не загарбників любити,
А батька вимолить живим з атак,
Щоб міг і нас він, і Берлін звільнити...
Яких же ворогів любить? Своїх,
Своїх, як Богом сказано в Завіті.
Якщо б хто зло в собі хоч переміг —
І то б на зло поменшало б у світі.
За ворогів своїх, кажу берись,
Щоб спільну борозну знайти для плуга.
На знану доброту в них обіпрись,
Щоб обертати ворога на друга...
І з ворогом країни миру слід
Нам досягти, й за це молю я Бога.
Хоч спасу Божого я жду від бід,
Виборювати мушу Перемогу! ■

■

Ви любите тварин, дику, незайману природу. Тоді вам сюди — Національний 
заповідник Асканія Нова відкриє перед вами дивовижний світ рідкісних тварин 
та рослин, значну частину яких занесено до Червоної книги.

❙
❙
❙
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«Тільки дерев 400 штук 
посадили»
 «Коли ми вийшли на пенсію і 
одержали квартиру в Черкасах, 
то з вікна побачили суцільний 
пляж. Адже наш мікрорайон 
«Митниця» збудований на на-
мивному піску», — пояснює 
«Україні молодій» Ніна Парфь-
онова. Вона каже: у вітряну по-
году пісок через відкриту ква-
тирку діставав навіть до їхнього 
шостого поверху.
  «Вид із вікна й справді був 
невеселий — лише пісок навко-
ло. Біля будинку взагалі нічого 
не росло, тільки при дорозі — дві 
старі тополі», — пригадує мину-
ле і її чоловік Валерій Іванович.
 Озеленити територію біля 
своєї багатоповерхівки по вули-
ці Гагаріна сім’я Парфьонових 
вирішила відразу, як засели-
лися у нову квартиру. Правда, 
спочатку, зізнається пані Ніна, 
сподівалися на суботники. Вона 
навіть дзвонила в ремонтно-екс-
плуатаційне управління і запи-
тувала, чи є такі плани. Але по-
чула у відповідь: У нас на таке 
грошей немає, збирайте людей 
та садіть самі». Тож розвішала 
оголошення із запрошенням на 
толоку.
 «Але ніхто не відгукнувся. 
Людям не було коли, в усіх про-
блеми — робота, діти», — розча-
ровано всміхається тепер Ніна 
Іванівна. 
 Після такої невдачі, наголо-
шує вона, сказала чоловікові: 
що зможу — сама посаджу, а ти 
води для поливу принесеш.
 «Це ж елементарно — до-
помагати Ніні, яку я люблю і з 
якою ми стільки років разом», 

— зауважує на слова дружини 
пан Валерій.
 Тож вони удвох вийшли і 
взялися за озеленення території 
навколо свого будинку. Спочат-
ку посадили абрикоси, вишні 
та сливи у дворі біля під’їзду, а 
потім почали засаджувати де-
ревами територію з іншого боку 
будинку. 
 «Люди, які проходили повз 
нас, попереджали: не садіть, тут 
нічого не ростиме, бо пісок. А ми 
садимо й відповідаємо: а ось по-
бачите, що виросте!» — наголо-
шує Валерій Іванович.
  «І оце за минулих 23 роки ми 
з чоловіком озеленили місцину 
від того краю і аж до магазину. 
І дерева, і кущі, і квіти, все ми 
вдвох висадили», — показує ру-
кою вдалечінь пані Ніна.
 Загалом, зазначає, якось на-
віть підрахували, скільки зеле-
них насаджень удвох привезли 
та посадили біля будинку. Циф-
ра вийшла солідною — тільки 
дерев 400 штук. Тут, біля бу-
динку, ростуть берізки, клени, 
акації, верби та пірамідальні то-
полі.
 «Оті берізки, що вздовж ву-
лиці Гагаріна, ми з Валерієм 
Івановичем привезли із Чорно-
баївського району. Їхали у моє 
рідне село Бакаєво і побачи-
ли, як неподалік від них горить 
трава», — веде далі Ніна Іванів-
на. Каже, зупинили свій «Запо-
рожець» і рятували маленькі 
берізки — викопали та привез-
ли у Черкаси. Так придорожні 
білокорі красуні стали міськими 
«жительками». Нині ті берізки 
виросли до кількох метрів і ра-
дують перехожих. 

«Негатив у душі 
не накопичуємо, позитивом 
треба жити!»
  Ніна Іванівна наголошує: 
озеленення — справа нелег-
ка. Бо мало посадити дерево 
чи кущ, а скільки праці треба 
вкласти, аби воно прийняло-

ся. Скільки відер води потріб-
но принести для поливу, поки 
висаджена зелень підніметься. 
І тут велика дяка, наголошує, 
Валерію Івановичу, адже весь 
полив на його плечах.
 «Не тільки воду носили, ще 
й землю сюди на своєму «Запо-
рожці» завозили, щоб усе по-
саджене прижилося», — при-
гадує й Валерій Іванович.
 Але, додає Ніна Іванівна, 
вони з чоловіком ні разу не 
пошкодували, що займають-
ся озелененням. І навіть тоді, 
а таке бувало не раз, коли ба-
чили, як посаджені ними де-
ревця вночі хтось понівечив 
чи зламав. Парфьонови ніколи 
не здавалися і жодного разу не 
опустили руки. 
 «На місці зламаного дерев-
ця завжди висаджуємо інше. 
Негатив у душі не накопичує-
мо, позитивом треба жити», — 
ділиться роздумами Валерій 
Іванович.
 Для нас з дружиною, під-
креслює він, справжня наго-

рода, якщо посаджене дерев-
це приживається, набирається 
сили й зеленіє.
 «Нині у вікно дивлюся, як 
наші дерева попідростали, як 
кущі та квіти рясно цвітуть 
— це ж таке задоволення», — 
щиро зізнається й пані Ніна.
 І розповiдає, що вони з чо-
ловіком за характером дуже 
непосидючі. Марнувати час за 
переглядом телепередач — то 
не їхня історія. Їхнє амплуа 
— ніколи не сидіти крячкою. 
Такі, наголошують Парфьо-
нови, вони з дитинства. Обоє 
виросли у багатодітних роди-
нах. Валерій Іванович у ста-
ниці в Краснодарському краї, 
де бабуся і мама розмовляли 
українською, були працьови-
тими і цьому навчали дітей та 
онуків. А пані Ніна народила-
ся на Черкащині у селі Бакає-
ве Чорнобаївського району. Їх 
було п’ятеро у мами, солдатсь-
кої вдови.
 «Я виросла в дуже бідній 
сім’ї. Пригадую, як малень-
кою раділа, коли сусідка баба 
Аня Головко пошила мені ляль-
ку з ганчiр’я», — говорить Ніна 
Іванівна. В родині вона була 
найменшою. Тож коли підрос-
ла, старші вже працювали у 
колгоспі і заробляли на свій 
шматок хліба. Вона ж закінчи-
ла 7 класів на відмінно і одер-
жала направлення на навчання 
до Черкаського медичного учи-
лища, котре успішно згодом за-
кінчила. 

 «Медицина була для мене не-
звичним та незвіданим світом, 
який манив до себе. І коли в селі 
фельдшер ходила по хатах, я за-
вжди бігала за нею «хвостиком» 
— так цікаво було! — сміється 
пані Ніна. І додає: — Бо дуже 
мріяла теж стати медиком».

«У тіні цих дерев набираєшся 
енергії та натхнення» 
 Парфьонови разом 47 років. 
Познайомилися вони випадко-
во, коли грали у волейбол. В ту 
пору обоє були військовослуж-
бовцями. Валерій Іванович — 
офіцером ракетних військ, у 
нього за плечима було військо-
ве училище у Хабаровську, а 
Ніна Іванівна — прапорщиком 
медичної служби. 
  У Семипалатинську, де 
обоє служили, якраз проходи-
ло спортивне свято і їхні ко-
манди грали у волейбол. Сло-
вом, у тій грі перемогло кохан-
ня, згодом молоді побралися, у 
них народилася донька Ірина. 
 Родина змінила не одне міс-

це служби. Полковник Пар-
фьонов служив у Семипала-
тинську, Феодосії, у Вологді 
та Іркутську, і завжди поруч iз 
ним була вірна дружина Ніна. 
 «Ні дня не сиділа вдома, 
весь час працювала операцій-
ною сестрою у госпіталях», — 
згадує минуле Ніна Іванівна.
 «На Черкащину ми приїжд-
жали у відпустку, коли служи-
ли. Зазвичай спочатку їхали 
до моїх батьків, а тоді до Ніни-
них. Мене Черкаси захоплюва-
ли своєю архітектурою та набе-
режною Дніпра», — говорить 
Валерій Іванович.
 «А ще ми вибрали це місто, 
бо тут — моя пуповина», — ус-
міхається Ніна Іванівна. Тепер 
у Черкасах живуть і їхня донька 
Ірина з чоловіком та дві внучки 
— 16-річна Ліза та на два роки 
молодша Катя. 
 «Внучки — то наша гордість. 
Катя захоплюється танцями, а 
Ліза — спортивною стрільбою з 
лука. Радіємо за них, коли бу-
ваємо на концерті або змаган-
ні», — каже Ніна Іванівна і гор-
тає альбом із сімейними фото-
графіями.
 З Ніною Іванівною та Ва-
лерієм Івановичем ми розмо-
вляємо, як вони жартують, на 
їхній фазенді. Вона якраз нав-
проти багатоповерхівки, де 
вони живуть. Колись тут було 
згарище, валялися купи сміт-
тя, і Парфьонови, коли заса-
дили деревами територію біля 
будинку, взялися облагоро-
джувати цю невеличку ділян-
ку під горою. Тут вони посади-
ли фруктові дерева — вишні, 
сливи, абрикоси, кущі смороди-
ни, малини, агрусу, полуниці. 
А ще на мініатюрних грядках у 
них росте городина. Чиновни-
ки міської ради, коли дізналися 
про таке, приїхали, подивили-
ся і, побачивши, який зелений 
оазис створили ці двоє небайду-
жих пенсіонерів, дозволили ве-
теранам господарювати із сап-
ками й надалі. 
 «Оце з фазенди вчора пере-
садила під будинок кущі кон-
валії. Як гарно вони цвітуть!» — 
каже Ніна Іванівна і хвалиться 
своїми квітами — пролісками, 
тюльпанами, ірисами, півонія-
ми, мальвами, ліліями, ехіна-
цеєю, ромашками. 
 Влітку, розповідають Пар-
фьонови, коли в їхній багато-
поверхівці жарко, на фазенді 
–справжня красота. Розстеляй 
на траві ковдру й відпочивай. 
Тільки у них це не дуже вихо-
дить, бо ж на вулиці вони завж-
ди щось старанно садять, поли-
вають, прополюють.
  «Ми з чоловіком дуже лю-
бимо природу і стараємося, аби 
навколо так гарно зеленіло. В 
тіні цих дерев набираєшся енер-
гії та натхнення», — підсумо-
вує нашу розмову Ніна Парфь-
онова. ■

РАЗОМ

А ми удвох...
За двадцять років подружжя Парфьонових створило 
зелений оазис на намивному піску

■

«На місці зламаного деревця завжди висаджуємо 
інше. Негатив у душі не накопичуємо, позитивом 
треба жити».

Валерій Іванович та Ніна Іванівна — люди працьовиті й веселі.
Фото автора та з архіву героїв публікації.

❙
❙

Родина Парфьонових у роки служби.❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

Люди, які дійсно люблять Україну, цим не хизуються. Вони, наскільки мають сил і можливостей, роб-
лять усе, аби Батьківщина, зокрема та її частина, яку прийнято називати малою, ставала кращою. За 
цим принципом живе і родина черкащан Ніни та Валерія Парфьонових. Більше двох десятиліть вони 
створюють на намивному піску біля своєї багатоповерхівки зелений оазис.
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Дар’я ДАНИЛОВА

 До кінця тижня триватиме щорічний міжнародний «ЧілдренКі-
нофест». Цьогоріч фільми для дітей показують у 12 містах України. 
Центром, як і раніше, є столиця. Нині головним майданчиком став 
кінотеатр «Київська Русь». У дітей є змога дивитися фільми й ці-
каво проводити час за чотирма програмами фестивалю: міжнарод-
ний конкурс (для глядачів із 10 років і старших), ретроспективний 
конкурс коротких фільмів для маленьких шанувальників кіно (діти 
3—10 років) та інтерактивний музей оптичних забав. Як і раніше, 
вхід на покази в усіх містах — безплатний, за попередньою реєст-
рацією на сайті фестивалю для самостійних глядачів або за звер-
ненням до координатора фестивалю для організованих груп.
 «ЧілдренКінофест» відкрив франко-бельгійський анімацій-
ний фільм «Хлопчик-фантом». Маленький супергерой, який вміє 
ставати невидимим, об’єднує зусилля з поліцейським, прикутим 
до інвалідного візка, щоб врятувати Нью-Йорк від руйнування. 
Одну з ролей у мультфільмі озвучила француженка Одрі Тоту.
 У програму ЧКФ—2016 увійшов і фестивальний хіт Лука-
са Мудіссона «Ми — найкращі!», який переносить глядачів у 
Стокгольм 80-х, де троє дівчаток вирішили довести всім оточу-
ючим, що панк-рок живіший за всіх живих.
 У рамках міжнародного конкурсу загалом покажуть сім філь-
мів. Переможця обирають шляхом прямого голосування глядачів.
 У позаконкурсній програмі для глядачів — ретроспектива 
мультфільмів від легендарної анімаційної студії Aardman. На-
гадаємо: аніматори з Брістоля подарували світу, зокрема, ба-
ранця Шона. Також поза конкурсом представлена серія «Моя 
країна — Україна»: 26 мультфільмів, створених у техніці плас-
тилінової анімації. Кожен фільм розповідає казку, історію або 
легенду, пов’язану з певним місцем на карті України.
 Закриватиме фестиваль музична комедія Роберти Дюрран 
«Фелікс». Це кіноісторія про маленького саксофоніста. Вона ста-
ла переможцем «ЧілдренКінофесту» минулого року. До речі, ми-
нулого року на фестивалі показували фільм «Йорган+Анна = лю-
бов», а на нещодавній «Книжковий Арсенал» «Видавництво Ста-
рого Лева» за посередництва посольства Норвегії в Україні при-
їздила Вігдіс Йорт — авторка однойменної книги, за якою знято 
стрічку. ■

Анастасія СЕМЕНЧУК

 У столиці, у Музеї російсь-
кого мистецтва, до липня три-
ватиме виставка «Сади Срiб-
ного столiття», що приурочена 
до 160-річчя від дня народжен-
ня Михайла Врубеля. Експози-
ція, яка також присвячена об-
разу саду, дозволяє розглядати 
деякі аспекти творчостi худож-
ника, який кілька років плідно 
працював у Києві, в контекстi 
духовних та художнiх пошукiв 
епохи символiзму.
 Однією з важливих світог-
лядних настанов цієї епохи було 
прагнення краси, відтворення 
за її законами ідеального про-
стору як середовища існування. 
Пошуки «невідцвітного саду», 
нев’янучої, нетутешньої краси, 
були органічними й для твор-
чості Врубеля. Краса символiч-
ного саду широко вiдобразилось 
як у земних сюжетах Врубеля 
(наприклад, квiти на парчевому 
одязi «Чоловiка в старовинному 
костюмi», троянда в руках «Дiв-
чини на тлi персидського кили-

ма»), так i в роботах на релiгiй-
ну тематику (наприклад, квiтко-
вий орнамент у композицiї «Вос-
кресiння» або в монументальнiй 
композицiї «Оранта»).
 До слова, y Врубеля було 
особливе пантеїстичне ставлен-
ня до природи, тому квiти зуст-
рiчаються y багатьох його тво-
рах. Митець пристрасно лю-
бив та вивчав форми i характер 
квiтiв. Не було жодної квiтки, 
яка не була гiдна його уваги — 
чи це звичайний барвiнок, пе-
тунiї в склянцi, iриси або екзо-
тичнi азалiї, якi привозили до 
Києва з Францiї та Голландiї. 
Серед його етюдiв — «портре-
ти» садових лiлей, азалiй, ка-

мелiй, троянд, iрисiв, квiтiв бе-
гонiї, орхiдей. Рослинний, як 
i будь-який iнший свiт, почи-
нався для нього з мiкроаналiзу, 
зі встановлення законiв форми 
найменшої комiрки майбутньо-
го зображення.
 «З усіх квіткових етюдів з 
колекції нашого музею мені 
шалено подобається серія білих 
азалій, — зізнається куратор 
виставки Наталя Євгенівна, — 
я їх називаю «всі відтінки біло-
го». У них відчувається майстер-
не володіння технікою і тонке 
почуття фактури паперової ос-
нови. Азалії змінюють колір за-
лежно від того, який папір виби-
рає Врубель — кремовий або бі-

лий, зернистий або гладкий, — і 
який олівець: вугільний, графіт-
ний чи італійський. У резуль-
таті квіти здаються неймовірно 
живими і трепетними!».
 Крім картин Михайла Вру-
беля, на виставці представлені 
живописні та графічні твори 
Віктора Борисова-Мусатова, 
Костянтина Коровіна, Зинаїди 

Серебрякової та інших відомих 
художників.
 Також у музеї експонується 
виставка «Д. Л. Сигалов — ки-
янин, колекціонер, даритель». 
Одночасно з «Садами Срiбного 
столiття» вона «організовує» 
навіть черги біля входу. Вели-
чезний інтерес у поціновувачів 
мистецтва не підробний. ■

Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА 

 Відома приказка про те, що ті, 
хто прагнуть щось зробити, шука-
ють можливості, інші ж — відмов-
ки, була доведена неодноразово. Але 
особливо яскравою ілюстрацією цієї 
істини є ситуація, що склалася сьо-
годні в українському театрі. У той 
час, як одні нарікають — до речі, ціл-
ком об’єктивно! — на фінансову скру-
ту, що гальмує або й перекреслює най-
креативніші плани-ідеї, інші анонсу-
ють масштабні фестивалі і проводять 
їх на дуже пристойному рівні. Напри-
кінці травня театральна Україна по-
фестивалила від душі: «Класика сьо-
годні» (Дніпродзержинськ), «Сце-
на людства» (Черкаси), «ЧеховФест» 
(Суми), «Час театру» (Івано-Фран-
ківськ)… І, звичайно ж, «Мельпомена 
Таврії» у Херсоні, фестиваль, поряд-
ковий номер якого в контексті наших 
неспокійних буднів просто вражає: 
цьогоріч фест, ідеологом і натхненни-
ком якого є директор Херсонського 
театру ім. Миколи Куліша Олександр 
Книга, відбувся увісімнадцяте. 
 Серед вистав, які місцеві театрали 
та гості фестивалю очікували з особ-
ливим нетерпінням, фігурували «Іс-
торія коня» (театр ім.О.Грибоєдова з 
Тбілісі), «Пампушка» (Миколаївсь-
кий театр), «Івонна — принцеса Бур-
гундії» (Угорський театр з міста Вац), 
«Човен, що відпливає у пекло» (театр 
з Португалії, місто Брага), «Моя доро-
га Литва» (народний театр «Пілайте» 
з Вільнюса), «Однорукий» (Київський 
Молодий театр), «Комедія помилок» 
(Чернігівський театр ім. Т. Шевчен-
ка), «Вій 2.0» («Дикий театр» з Киє-
ва), «Лондон» (моновистава за п’єсою 
Павла Арьє), «Оскар» (легендарна 
лялькова постановка Івана Уриць-
кого, що цьогоріч стала рекордсме-
ном «Київської пекторалі») … Усі ці 
та інші вистави зібрали аншлаги, всі 
залишили за собою шлейф неймовір-
них вражень та емоцій. Хтось отри-
мав цілком заслужені нагороди (до 
речі, «Мельпомена Таврії» має чима-
ло номінацій, а отже, й переможців 
чи не найбільше з усіх фестивалів)… 
А хтось, як то актриса Херсонсько-
го театру імені Куліша Тетяна Про-
ворова, змусив глядачів переконати-
ся в тому, що театральні емоції мож-
на прирівняти до шокового стану. Її 
«Порожнеча» — це сповідь акушер-
ки абортарію, яка особисту трагедію 
аналізує в контексті трагедії суспіль-
ства, в якому мами не навчилися лю-
бити своїх дітей, діти — поважати 
батьків, а у відповідь на зауваження 
або косий погляд можна запросто от-
римати смачний матюк і камінь, що 
полетить прямісінько в обличчя.
 Завершувала фестиваль знако-
ва постановка «Ніч на полонині» за 
Олександром Олесем Луганського об-

ласного академічного українського му-
зично-драматичного театру. Офіційне 
відновлення діяльності цього театру, 
який залишив окуповану територію, 
на українських теренах, у Сіверськодо-
нецьку, датується груднем 2014 року. 
 «Прем’єра «Ночі на полонині» 
мала відбутися в жовтні 2014-го, та, 
на жаль, не відбулася, — розповідає 
подробиці цієї роботи режисер-пос-
тановник вистави Сергій Павлюк. 
— Працювалося дуже важко, адже 
актори молоді, зі старого складу ли-
шився лише один хлопець з балету, 
і ми все робили з початку. Там дуже 
жахливі умови, театр в аварійному 
стані, і прем’єра відбулася не в теат-
рі, а в Будинку культури. Тут поста-
новку перенесли на «Чумацьку кри-
ницю», труднощів не було, ми трену-
валися біля театру в парку». 
 Також протягом фестивально-
го тижня працювала вже традицій-
на для «Мельпомени Таврії» «Зелена 
зона», де проходили читки п’єс, май-
стер-класи, презентації книг відомих 
українських авторів… У рамках фес-
тивалю відбулася й Всеукраїнська на-
рада директорів та художніх керівни-
ків театрів України, на якій обгово-
рювали питання введення контракт-
ної системи у театрах.
 Кращі вистави за версією «Мель-
помени Таврії» — «Vій 2.0.», «Ко-
медія помилок» та «Однорукий». ■

ДО ДАТИ

Усі відтінки білого
У Київському музеї виставлено 
картини Михайла Врубеля

■

Черга поціновувачів мистецтва.
Фото з сайта kmrm.com.ua.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Україна 
і баранець Шон
У дванадцяти містах 
проходить дитячий кінофест

■

Три дівчинки,  які вирішили створити панк-гурт навіть
попри те, що у них не було музичних інструментів.
Фільм «Ми — найкращі».
Фото з сайта childrenkinofest.com.

❙
❙
❙
❙

ТЕАТР

Тріумфальні підмостки
Визначили кращі вистави за версією 
«Мельпомени Таврії»

■

ПРЯМА МОВА

 «Цей фестиваль ми присвятили 25-й 
річниці Незалежності, — говорить очіль-
ник форуму Олександр Книга. — Швид-
ко пролетіли дев’ять днів. З одного боку, 
вони були важкими, ми майже не спа-
ли, а з іншого — шкода, що фестиваль 
завершився. Мені дуже приємно, що до 
нас злетілося дуже багато друзів, приї-
хало 29 театрів, директори театрів із різ-
них куточків України. Дуже приємно, що 
наші зусилля впродовж усіх 18 років до-
вели, що Херсон наприкінці травня стає 
театральною столицею України. Я вдяч-
ний херсонському глядачу, який прихо-
див до театру, кожного дня у нас були 
повні зали. Це говорить про те, що театр 
живе».
 Статистика «Мельпомени Таврії» 
за 17 років: 
 — Загальна кількість вистав — 269.
 — Кількість театрів, що брали участь 
у фестивалі, — 108, міст — 61, країн — 
14.
 — Найпоширеніший автор — Ми-
кола Гоголь (12 вистав), Антон Чехов (9 
вистав), Уїльям Шекспір (8 вистав).
 — Найпоширеніша вистава — «Од-
руження», М. Гоголь (4 рази), «За двома 
зайцями», М. Старицький (3 рази), «Лі-
сова пісня», Л. Українка (3 рази). 
 — Найвіддаленіші міста-учасники:
 — Брага, Португалія — 4282 км. 

■

Тетята Проворова у виставі «Порожнеча».
Фото театру.

❙
❙



Костянтин РОДИК

 2001 року в Америці вийшла 
книжка Джона Елдреджа «Ди-
ке серце. Таємниця чоловічої 
душі», і невдовзі кількість про-
даних примірників перевищила 
мільйон. У західному письменс-
тві почався бум літератури, 
що «досліджувала» інакшість 
жінки інформаційної доби та 
несподівані форми стосунків з 
чоловіками під впливом ново-
го всепроникного віртуального 
контексту.

 Сягнути розуміння «таєм-
ниць чоловічої душі» можна, 
ясна річ, лише у зіставленні 
з симетричними таємницями 
душі жіночої. Власне, про те й 
була книжка. Але бракувало ав-
тентичних пояснень головного 
свідка, й Елдредж бере у співав-
тори дружину Стейсі: 2005-го 
виходить їхня спільна книжка 
«Чарівна. Таємниця жіночої 
душі», що також стає бестселе-
ром. Того ж року француз Жан-
Клод Кофман випускає свою 
«Самотню жінку і Чарівного 
Принца», яка буквально поло-
нить інтернет-простір і, можна 
сказати, запліднює віртуаль-
ний читацький світ ідеями, що 
невдовзі викристалізувалися у 
наступний світовий бестселер: 
Януш Леон Вишневський, «С@
мотність у Мережі». Це сталося 
2009-го, коли в Україні нарешті 
перекладено книжку, з якої все 
почалося — Елдреджеве «Дике 
серце» (Л.: Свічадо).
 Хоч ми й відстали від захід-
них інтелектуально-літератур-
них віянь чи не на десять років, 
проте швидко наздогнали: 
2010-го з’являється українсь-
кий переклад Вишневського 
(К.: Махаон-Україна); через рік 
— «Чарівної» (Л.: Свічадо) та 
Кофмана (К.: Темпора). Новий 
проблемний тренд вплинув і 
на власне українську прозу — 
приміром, помітно скорегу-
вав «розслідувальний» вектор 
циклу повістей Лади Лузіної 
«Київські відьми». І навіть пок-
ликав на кін нових літераторів, 
як-от Миколу Хомича, котрий 
дебютував збіркою «Ніч русал-
ки» (Х.: Фоліо, 2011), де при-
міщено, зокрема, його дорожні 
нотатки. А уважний мандрів-
ник, як головну увагу звертає 
не так на путівникові краси-
вості, як на сканування тамтої 
аури-ноосфери.
 Ті перші Хомичеві твори 
вабили читача ейфорійною за-
хопленістю великим Світом та 
водночас навертали до ревізії 
стереотипів. Як влучно зазна-
чає у тогочасній рецензії критик 
Ігор Бондар-Терещенко, пер-
ша книжка М. Хомича — «по-
дорож власною Внутрішньою 
Монголією»» (Українська прав-
да, 17.04.2012), тобто, як сказа-
ла би Ліна Костенко, долання 
«цензора в собі». В одноймен-
ній повісті є епізод, де персо-
наж розмірковує над Книгою 
Буття і звертає увагу на див-
ну психологічну нестиковку 
біблійного тексту: «Невже по-
шук другої половини складні-
ший за створення Всесвіту?». 
А вже наступну свою книжку 
(Пространство Х или террито-
рия лжи. — К.: Радуга, 2013) ав-
тор завершує присвятою: «Тем, 
кто знает, что такое любовь»
— цілком у дусі Елдреджа. 
 Власне, це те, «про що 
книжка». Але на тому стіль-
ки сюжетних нашарувань, 
що читачеві-неофіту догледі-

ти головне важко (читачі-
профі, натомість, розгледі-
ли — після «Пространства Х» 
Миколу Хомича прийняли до 
Національної спілки письмен-
ників). Почнемо деконструкцію 
із заголовка. Він стає зрозумі-
лим після епізоду, коли старий 
професор озвучує фактично 
Бодріярову теорію симулякрів 
(або, коли хочете, украй спо-
пуляризовану теорію ноосфери 
Вернадського). Головним пер-
сонажам науковець лишає кла-
сичний вибір: вірити чи сум-
ніватися. І ця антитеза вже 
засвічувалася у М. Хомича в 
ранішій «Ночі русалки» («міс-
тика — чи псевдореалізм»). 
 Але назва твору усвідом-
люється десь посеред тексту. Від 
початку ж це такий собі іроніч-
ний інструктаж із підготовки 
до мандрів у дусі Жванецького 
з його «в Париж по делу сроч-
но», який тепер, на щастя, 
сприймається буквально. На 
початку повісті М. Хомича дві 
молоді пари, що зазнайомилися 
під час подорожі зарубіжжям, 
зустрічаються знов і вибудо-
вують собі конкретний план: 
«Давайте съездим в какую-то 
страну!». Це відбувається у 
київській кав’ярні під час Євро-
2012, за кілька хвилин до по-
чатку матчу Україна—Швеція. 
За сусіднім столиком — сумний 
скандинав, якого наші персо-
нажі намагаються втішити піс-
ля пропущеного шведами гола. 
Виявляється, що він приїхав 
не задля футболу, а спробувати 
розшифрувати фамільну леген-
ду, яка лучить його норвезький 
рід із середньовічним Києвом. 
А сумний тому, що терміново 
відкликають на роботу і сімейне 

розслідування зупиняється. Та 
молоді люди швидко знаходять 
взаємоприйнятний варіант: він 
їм — виклик до Норвегії, вони 
— займаються тут його спра-
вою. Й одержують від норга два 
артефакти: пергамент і стерту 
монету.
 Спочатку четверо молодих 
українців ставляться до обіця-
них розшуків, м’яко кажучи, 
скептично. Приблизно так, як 
персонаж повісті «Ніч русал-
ки», котрий «завжди нама-
гався не засмічувати пам’ять 
подібним непотребом». Головне 
— поїхати до Країни фьордів. 
Починається ажіотажний шоп-
тур — необов’язковий для літе-
ратурного твору, але поживний 
для потенційних мандрівників. 
Тим паче, що наприкінці, зда-
валося б, зайва сюжетна «руш-
ниця» таки стрелила: один із 
персонажів гине в норвезьких 
проваллях, бо дружина купи-
ла йому не те взуття. Але це 
відбувається вже наприкінці 
книжки, коли вона переходить 
у формат нестримної детектив-
ної гойдалки (але це засвідчує 
лише неабиякий авторський по-
тенціал, а не його концепцію).
 На початку ж запланований 
тур до Норвегії непомітно пере-
творюється на тур до ноосфери: 
персонажі намагаються деко-
дувати графіті Київської Софії 
й доходять висновку, що «про-
шлое не исчезает, оно раство-
рено в настоящем, просто его 
надо научиться видеть... ауру 
того времени». Це, власне, тео-
рія класика світової історичної 
думки Жуля Мішле, як її пре-
зентує сучасний філософ-есеїст 
В. Єрмоленко: «Історія, як ува-
жає Мішле, має здійснити «ін-

тегральне воскресіння мину-
лого». Не розуміння минулого, 
не його тлумачення, не його ре-
конструкцію, а саме так: його 
інтегральне воскресіння... У 
Мішле історик-Едип не лише 
розв’язує загадки минулого-
Сфінкса, а й пояснює мерцям 
їхні власні таємниці, сенс їх іс-
нування, «про який вони навіть 
не здогадувалися»; він «навчає 
їх, що означали їхні слова, їхні 
дії, яких вони не зрозуміли». 
Історик має «чути слова, яких 
ніхто ніколи не промовив, які 
лишилися в глибині сердець», 
він має «змусити мовчанку за-
говорити» (Далекі близькі. Есеї 
з філософії та літератури. — 
Л.: Видавництво Старого Лева, 
2015)
 Інтегральне воскресіння, аби 
змусити мовчанку заговорити — 
письменницьке кредо Миколи 
Хомича. «Отсутствует, ка-
залось бы, крошечное звено, ма-
ленький фрагмент, но без него 
события прошлого, а возможно, 
и настоящего воспринимаются 
искаженно, не такими, какими 
они есть на самом деле». Тут він 
схожий на Андрія Куркова в 
«Садівникові з Очакова» (2010), 
де моделюється сучасне сприй-
няття минулого через умовну 
«машину часу».
 У «Території Х» Хомичева 
«машина часу» потрапляє в 
епіцентр історії кохання нор-
мандської принцеси Інгиґерд 
до молодого красеня-конун-
га, але раптом — ні сіло ні 
впало — її віддають «замуж 
за хромого и скупого стари-
ка Ярицлейфа». Йдеться про 
Ярослава Мудрого та його дру-
жину Ірину. Дружина кня-
зя, як відомо із джерел, ніяк 
не «заплямила» топ-чолові-
ка. Але офіційні джерела ук-
ладають лояльні літописці. У 
М. Хомича все виглядає інак-
ше. Ось велика княгин Ірина у 
недобудованій тоді Софії зосе-
реджується на образі Христа: 
«О какой любви он говорит?! 
— ужаснулась Ингигерд. — 
Что более грешно? Зачать без 
любви, но в браке, или вне бра-
ка, но по любви?». Потім кня-
гиня йде до Десятинної цер-
кви, де тоді стояла вивезена 

з Греції статуя Артеміди: «А 
ведь я до этого только то и де-
лала, что подавляла в себе все 
то, что в ней всегда открыто 
и свободно», — с горечью поду-
мала Ирина». І ввечері закли-
кає до себе отрока, котрий ви-
явиться конкретним предком 
того норвезького туриста, з 
якого почалася книжка. «Это 
было не падение, а, скорее, по-
лет!» — пише М.Хомич, май-
же передбачаючи фінал ро-
ману Коельйо «Адюльтер» 
(2014). Як тут не почути Джона 
і Стейсі Елдреджів: «Ми, жін-
ки двадцять першого століт-
тя, є сильні, незалежні й тала-
новиті. Чого ж нам ще треба? 
Еге ж... а хто купує всі ці лю-
бовні романи?».
 У «Території Х» є все — ігри 
з Часом (алюзії на Філіпа Діка, 
Рея Бредбері etc.) Згадуваний 
пан Бондар-Терещенко заува-
жує «актуальний формат 
ревізії минулого» (Україна моло-
да, 14.11.2013), пані Зінченко 
(Буквоїд, 08.10.2012) — «психо-
логічний імпресіонізм». Є навіть 
археологія сучасного вокабуля-
ра: курва — корова; з норвезь-
кої — мед і брага. «Культуру 
пития пива на Русь принесли 
викинги... Сколько времени нор-
манны правили на Руси! Ничего 
нет удивительного в том, что 
они и принесли с собой эту куль-
туру. Вот только непонятно, 
для чего мы стыдливо замалчи-
ваем это?».
 Від ригоризму «дослід-
ників» автора рятує іронія: 
«Недаром слово «врач» проис-
ходит от слова «врати» — за-
говаривать или обманывать» 
(«Время»). Епілог згадагуваної 
книжки Вишневського: «Лише 
заради переживань варто 
жити. І заради того, щоб мог-
ти потім їх комусь розповіс-
ти». Те саме — кредо Пауло 
Коельйо і всієї поп-літератури 
взагалі: «Приключение!.. Это 
запретное слово люди не реша-
лись даже произносить, но с 
удовольствием следили за при-
ключениями других на экранах 
телевизоров и в кино».
 А Микола Хомич пропонує 
«просто радіти суботі та вес-
ні». ■
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Безпека понад усе
 Коли я збиралася до цієї 
країни, родина всіляко на-
магалася заперечити доціль-
ність моєї поїздки. Пригаду-
вали страшні події минуло-
го року в Сусі, теракти в Пари-
жі та Брюсселі... Примара цих 
жахіть стоїть чи не на першо-
му місці після ціни і зупиняє 
бажання багатьох людей подо-
рожувати світом чи відпочива-
ти. Отже, одним із найперших 
моїх завдань було дізнатися, як 
у Тунісі туристам гарантують 
безпеку, а заразом порівняти 
відпочинок у цій країні з інши-
ми мусульманськими держава-
ми.
 ...На перший погляд, у 
туніських готелях ніяких особ-
ливих технологій не помітно. 
Чи треба зазначати, що тут ко-
жен готель — як стародавня 
фортеця, де замість мурів — су-
часні засоби контролю та сиг-
налізації. В’їзди на територію 
перегороджені шлагбаумами, 
залежно від класу — кількість 
озброєних охоронців, на вході 
до приміщення стоять рам-
ки, сек’юріті з металошука-
чами перевіряють навіть дам-
ські клатчі, скрізь камери спо-
стереження. Останні налашто-
вані таким чином, що реагують 
на осіб чи машину, які проїха-
ли більше двох разів. Одразу 
обробляється інформація щодо 
цих об’єктів і передається у від-
повідні центри. Ще з нового ки-
нулися в очі охоронці з собака-
ми, які неспішно прогулюються 
територією, а також надзвичай-
на увага персоналу до гостей, 
що можна сприймати і як най-
вищий вишкіл. 
 Слід додати, що не тільки го-
телі ретельно охороняють: у му-
зей Бардо не пропустять із реча-
ми, на оглядинах Колізею при 
бажанні можна ідентифікува-
ти переодягнених спецназівців. 
Та про небезпеку свідчать густо 
встановлені на шосе блок-пости 
з автоматниками. Влада вживає 
усіх заходів, щоб гарантувати 
спокій гостям. У зоні особли-
вої уваги поліції та армії — ае-
ропорти, транспортні та турис-
тичні маршрути, курорти. Рік 
тому парламент країни ухва-
лив закон про тероризм, згідно 
з яким за цей злочин передбаче-
на смертна кара... У минулоріч-
ній трагедії загинуло багато іно-
земців, туристичний сезон було 
зірвано. У травні цього року го-
телі були заповнені на 40 відсо-
тків, а на літо прогнози — більш 
позитивні, особливо від німців 
та росіян. 

Радьтеся з туроператором
 У Тунісі всі курорти мають 
чудові кліматичні умови й роз-
кішні готелі з пляжами на Се-
редземному морі, та варто ви-
бирати місто відповідно до своїх 
уподобань. Так, Сус славить-
ся бурхливим нічним життям, 
дискотеками для енергійних та 
молодих. Монастір — особли-
вою таласотерапією, Магдія — 
взірцевим родинним відпочин-

ком. Слід добре порадитися з 
туроператором, щоб вибрати із 
широкого розмаїття те, до чого 
тяжіє душа. Звичайно, якщо 
ви прихильник all inclusive, 
то можете не покидати готель 
усю відпуску. Тут у кожному 
п’ятизірковому «храмі» є влас-
ний дипломований шеф-кухар, 
який отримав освіту (часом на-
віть не одну) в Європі, тому сні-
данки-обіди-вечері відбувають-
ся, як священнодійство, у барах 
наливають, окрім відомих на-
поїв, туніський лікер із фініків 
«Кібарин» та горілку з інжи-
ру під красномовною назвою 
«Буха», пляжі і водні атракціо-
ни змагаються між собою, а род-
зинками можуть бути хамами із 
розслабляючими масажами. 
 Відпочинок із дітьми та на-
віть немовлятами в Тунісі ніко-
ли не перетвориться на пробле-
му. Є спеціалізовані готелі, в 
них передбачено дитячі ліжеч-
ка, у ресторані стоїть спеціаль-
ний апарат для підігріву молоч-
них сумішей, у туалетах — спо-
вивальні столики, безліч ігро-
вих кімнат і центрів з унітазами 
дитячих розмірів, не кажучи 
вже про аніматорів, спеціальне 
дитяче меню та шведський стіл 
для маленьких гостей.
 Проте, якщо ви не обтяжені 
родиною і є людиною творчою, 
скажімо меломаном, знайте: в 
Тунісі у сезон відпочинку від-
буваються різноманітні музич-
ні феєрії. Місто Табарка відоме 
своїми джазовими фестиваля-
ми, у яких беруть участь маест-
ро світового рівня. А музикан-
ти арабського світу стають су-
перзірками лише тоді, коли 
пройдуть «випробування Кар-
фагеном», саме тут влаштову-
ють конкурси класичної музи-
ки. В Ель-Джемі — свій міжна-
родний музичний фестиваль, і 
так скрізь по курортних містеч-
ках.
 Ще одна характерна саме 
для Тунісу особливість — тала-
сотерапія. Це лікування теплою 
морською водою. Її пропонують 
у багатьох готелях, хоча,звісно, 
рівень послуги залежить від 
кількості зірочок. Починають, 
як правило, з хамаму — тунісь-
кої лазні з мокрою парою. Коли 
тіло добре розпариться, мож-
на пiрнати в теплий басейн, де 
подають різноманітні струмені 
води для масажу потилиці, хреб-
та, кінцівок. А можна йти на об-
гортання глиною або водоростя-
ми, ще можна прийняти «ван-
ну Клеопатри» (найвищий пі-
лотаж) або обмежитися джакузі 
для стоп — усе залежить від ва-
шого гаманця та мети. Видів та-
ласотерапії існує з десяток. Як 
розповіла туристка з Миколає-
ва, вона купила собі програму 
схуднення і розгладження змор-
шок за такою ж ціною, як і тиж-
невий відпочинок, і лишилася 
задоволена результатом.

Ексклюзивна Сахара
 Виявляється, одна й та сама 
пустеля може бути різною. В 
Тунісі Сахара має три облич-

чя: кам’яниста, немов місяч-
ний пейзаж, де живуть трогло-
дити (печерні люди), де побудо-
вані відомі декорації до фільму 
«Зоряні війни»; піщана, з бар-
ханами, де люблять влаштову-
вати шоу на джипах чи верблю-
дах; та мертва, вкрита сіллю. 
Остання простягається на пло-
щині колишнього моря, що іс-
нувало тут 40 мільйонів років 
тому. Коли пече сонце, на піску 
проступає сіль та іскриться так, 
ніби випав сніг. 
 Хоча Сахару пересікає авто-
траса ( до речі, її збудувала ар-
мія, бо всі інші підрядники від-
мовилися), подорожувати пус-
телею дозволено лише з провід-
ником, бо ще й досі тут легко 
заблукати. Їдучи такою доро-
гою, дізнаєшся, що оази трап-
ляються не лише серед пісків, 
існують гірські та морські. До 
міста Габез із Сахари тягнеть-
ся оаза із фінікових пальм, яка 
вкриває все узбережжя, — це 
морська оаза, велика рідкість. 
У Тунісі багато води, принци-
пи іригації збереглися з давніх 
римських часів, ними досить 
ефективно користуються. Зро-
шення відбувається раціональ-
но, бо плантації пальм вирощу-
ють за каскадним принципом: 
найвищі — фінікові, під ними 
— бананові, а внизу — городи-
на. Держава допомогла збудува-
ти артезіанські колодязі, водо-
гони зводять у вигляді пірамід 
— для охолодження води. Чи 
міг хтось собі уявити, що в пус-
телі вирощуватимуть кавуни? 
Але вони прекрасно ростуть тут 

та ще й мають приємний солон-
куватий присмак через морську 
воду. У цій країні заведено озву-
чувати, звідки торговці приво-
зять свій товар на базар, бо від 
цього залежить смак фруктів, 
овочів, м’яса і спецій.
 Але неймовірно заворожую-
че враження справляє гірська 
оаза. Коли дряпаєшся скеля-
ми спочатку вгору, а потім під 
сонцем повзеш униз, проклина-
ючи спеку і екскурсію, аж рап-
том — джерело, прохолода, за-
тінок, водоспад... Це не тільки 
приємно, це — розуміння сен-
су життя! Виявляється, не ви-
падково: ця гірська оаза розта-
шована у центрі давньої капсій-
ської цивілізації, з якої вийш-
ло багато народностей сучасної 
Африки, а потім і Європи. Аура 
радості просто насичує повітря і 
огортає тебе. Про прадавні часи 
свідчать печери із біхромни-
ми малюнками, гори черепаш-
нику, з якого пращури зводи-
ли своє житло. А до сьогодніш-
нього дня у Сахарі повертають 
пункти WesterUnion, що досить 
часто зустрічаються дорогою.
 Екзотичні селища трогло-
дитів з їхніми трьома сотнями 
печер, що вириті на схилах па-
горбів у Сахарі, є також особ-

ливістю туніського туризму. 
Нехай гіди і стверджують, що 
тут дійсно живуть троглодити, 
та інтернет і телебачення дав-
но з’ясували, що зараз це біль-
ше схоже на музейну експо-
зицію, яка демонструє перво-
зданний побут берберів — жи-
телів чи кочівників пустелі. Це 
як наш Пирогів у Феофанії, що 
дає уявлення про народну ар-
хітектуру, життя, звичаї. Пе-
чери рили, бо вони були непо-
мітні на тлі ландшафту, а зна-
чить — безпечні, до того ж їх 
викопували глибокими, а це 
знижувало температуру на 12 
градусів — до комфортних 28. 
Вхідні двері робили з дерева, 
вони надійно замикалися, від 
них ішов кривий прохід, який 
забезпечував певну інтимність 
і вів до центрального майдан-
чика. Вже від нього по колу ри-
лися необхідні кімнати та під-
собки. Сьогодні вони побілені, 
причепурені. Там є телевізор 
та газова плита. Чомусь мимо-
волі з’являлася асоціація з ук-
раїнськими мазанками та пе-
черами святої Лаври. Так само 
щоразу виникала думка: коли 
бачила туніські національні 
строї з народними орнамента-
ми, що сакральні символи в їх-

Ви ще не були в Тунісі? 
На вас чекає багато сюрпризів

Жасминовий

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Олена ПРИМАК, фото автора

Арабська країна, в якій більш як півстоліття тому заборонили бага-
тоженство, узаконили проституцію і де вільно продають алкоголь 
місцевим, неоднозначно сприймається мусульманським світом. 
Нині там ще триває надзвичайний стан, введений урядом після 
серії терактів у 2015-му. Економіка Тунісу живиться за рахунок ту-
ристичної галузі, щороку, окрім минулого, тут приймають шiсть 
мільйонів гостей звідусіль: серед них на першому місці європейці, 
які витрачають по $200 на тиждень, а слідом араби з набагато біль-
шим тижневим бюджетом ($500 ). Сюди радо їдуть, щоб занури-
тися в екзотику, поєднану з комфортом, відчути ауру цивілізацій 
3-тисячолітньої культури або просто поніжитися на білому пісочку 
пляжів, що є в готелів будь-якої зірковості. На початку літа повітря 
Тунісу просякнуте ароматами жасмину...

■

Так виглядають туніські готелі, які дуже полюбляють європейці. Година льоту з Риму, година і двадцять 
хвилин — iз Парижа, і до їхніх послуг — прекрасні море, сервіс та екзотика.

❙
❙

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

 Туніська Республіка розташо-
вана у Північній Африці, її столи-
ця — Туніс, населення 11 мільйонів. 
На півночі та сході омивається Се-
редземним морем, 30 % площі краї-
ни займає пустеля Сахара, на тери-
торії є Атлаські гори. 300 днів на рік 
світить сонце. Країна — аграрно-ін-
дустріальна. Населення розмовляє 
арабською та французькою, молодь 
володіє ще й іншими іноземними мо-
вами. У 2011 р. тут відбулася дру-
га Жасминова революція. Минулого 
року громадській організації «Квар-
тет національного діалогу в Тунісі» 
була присвоєна Нобелівська премія 
за рішучий вклад у побудову демок-
ратії в країні.

■

Амфітеатр у Ель Джемі. Бвгато хто з допитливих туристів їде 
до Тунісу, щоб відвідати Амфітеатр (Колізей), руїни Карфагену, 
унікальне зібрання римських мозаїк у музеї Бардо.

❙
❙
❙
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ніх узорах схожі на наші, ук-
раїнські.
 Та хай там як, але сьогод-
ні в селищі берберів проживає 
півтори сотні людей, у ньому є 
сучасна школа, щоправда, збу-
дована з бетону, і вона посідає 
перше місце в країні за дипло-
мами з вищою освітою. А освіта 
в Тунісі — це окрема історія.

Непідкупна освіта
 Освіта в Тунісі обов’язкова 
і безплатна. Президент Хабіб 
Бургіба, прийшовши до влади у 
1957-му, наказав будувати шко-
ли через кожні 30 кілометрів. 
До того часу 60 відсотків насе-
лення було неписьменним. Сьо-
годні уряд віддає на освіту трохи 
менш як половину національ-
ного бюджету,підтримуючи ін-
фраструктуру та виплачуючи 
зарплатню вчителям.
 Школа поділяється на три-
річну початкову, потім серед-
ню, так званий коледж, після 
якого складають іспит, щоб про-
довжити навчання у ліцеї. Іспит 
витримує 80 відсотків учнів. За 
цей час діти здобувають загаль-
ні знання та вивчають арабську, 
французьку і англійську. Уже в 
ліцеї після року навчання і за-
гального курсу освіти учні по-
чинають обирати спеціаліза-
цію: (математику, літературу 
та інше) і вивчають її два роки. 
Додається ще одна іноземна. 
Випускники складають єдині 
державні іспити з дванадцяти 
дисциплін. У цей день, кажуть 
тунісці, завмирає життя. 
 До речі, робітники друкар-
ні, які друкують екзаменацій-
ні питання, не виходять iз під-
приємства два тижні. Оплом-
бовані білети доставляють у 
міністерство освіти у супроводі 
поліції. У приміщеннях, де 
складають екзамени, вимика-
ють інтернет. Отже, один екза-
мен вирішує долю 13 років нав-
чання. У кого в підсумку буде 
вищий бал, у того більше мож-
ливостей по трапити за ним до 
вишу. Тому освіта тут не зале-
жить від гаманця. До випускни-
ка, який склав іспит, дуже ша-
нобливе ставлення, йому навіть 
каву готують без черги. Зараз у 
країні майже поголовна грамот-
ність, а в столиці країни засно-
вано елітний інститут, де навча-
ються місцеві генії.

Аура віків
 Гіди в Тунісі вважають, що all 
inclusive надав ведмежу послугу 
туризму. Розманіжені комфор-
том відпочивальники не вельми 
поспішають залишити готель, 
аби з’їздити на екскурсію чи за-
нуритися у місцеве життя. Лише 
10 відсотків туристів цікавлять-
ся історією країни, а дарма! Гео-
графічне розташування та родю-
чість краю протягом тисячоліть 
змушували багато народів Серед-
земномор’я йти війною, щоб за-
володіти цією райською землею. 
Фінікійців у давньому і багато-
му Карфагені, хоч і з третього 
разу, завоювали римляни, піс-
ля розвалу їхньої імперії стали 
правити араби, і кожна цивілі-
зація залишила по собі величні 
пам’ятки, які, на щастя, охоро-
няє ЮНЕСКО.
 Сьогодні біля руїн Карфаге-
на розташована резиденція пре-
зидента Тунісу, а сам заповідник 
впритул обступили вілли бага-
тих громадян. Та все ж розкопки 
тривають і дають приголомш-
ливі факти історикам. Залишки 
карфагенських терм збуджують 
уяву про багатство і розмах того-
часних споруд, спосіб буття дав-
ніх, навіть досі лунають серед нас 
вислови, які народилися тут, на-
приклад, «гроші не пахнуть». А 
крилата фраза «Карфаген мусить 
бути зруйнований», яким рим-
ський сенатор Катон Старший 
маніакально закінчував кожну 
свою промову, свідчить про не-
здоланну ненависть до політич-
ного і торговельного ворога Риму 
— міста-держави Карфаген.
 Коли римляни знищили не-
нависне місто, вони пошкодува-
ли і почали відроджувати його. 
Тут створили столицю римської 
провінції Африки. Завдяки ць-
ому періоду в Тунісі, у місті Ель 
Джем, прекрасно зберігся Ам-
фітеатр, або, як його називають 
місцеві, — Колізей. Він справ-
ді дуже схожий на свого брата 
в Римі, та побудований був піз-
ніше і з урахуванням усіх не-
доліків. Акустика і розміри (35 
тисяч глядачів) вражають навіть 
сучасників. А ще тунісці позби-
рали з усіх куточків країни мо-
заїку, якою багаті римляни при-
крашали свої палаци. У музеї 
Бардо представлено унікальну 
та розкішну колекцію як ціліс-
них композицій, так і їх фраг-

ментів, що прекрасно відтво-
рює життя Давнього Риму. Ця 
експозиція набула світової сла-
ви і навіть перевершила італій-
ські зібрання. Музей Бардо ба-
гатий і на давньогрецькі брон-
зові скульптури, і на римські 
погруддя та статуї, на кераміку, 
ювелірні прикраси; за розміром 
експозиції він посідає друге міс-
це на Африканському континен-
ті після Каїрського.
 Арабський дух сконцентро-
ваний у медінах (старих квар-
талах міста) Суса і Туніса. Тут 
розміщено базари, ресторани, 
кафе, атракціони, іноді пала-
ци і фонтани. Вузенькими ву-
лицями-лабіринтами серед за-
паморочливих запахів коріанд-
ру, шкіри, пахлави європейцю 
пройти непоміченим неможли-
во. Будь-якими мовами світу 
(дається взнаки туніська освіта) 
торговці пропонують свій товар. 
І саме тут торг дуже доречний. 
Та спочатку розпитають, звідки 
приїхав, як живеш, що хочеш, 
і назвуть захмарну ціну, яку, 
втім, можна наполовину зби-
ти, а якщо відчуєш натхнення, 
то й ще більше. У медінах вигід-
но купувати сувеніри, шкірга-
лантерею, національні костю-
ми, а потім випити неповторно-
го чаю з прянощами та кедрови-
ми або мигдалевими горішками. 
Продавці, в основному, чолові-
ки, чоловіками ж заповнені й усі 
кафе, де вони неспішно ділять-
ся новинами, які допомагають 
їм у бізнесі та особистому жит-
ті,— такий собі аналог східного 
інтернету. 

І весілля, і розлучення
 Сьогодні юнаку, щоб поз-
найомитися з дівчиною, до-
сить запропонувати випити ра-
зом кави, подарувавши їй буке-
тик жасмину. А раніше (ніхто 
з тунісців не уточнює, як давно 
це було і чи минуло) наречену до 
весілля навіть в очі не бачили. 
Майбутню дружину своєму сину 
вибирає мама. Через сваху вона 
дізнається про вільних дівчат, із 
яких ті родин і (увага!) — найго-
ловніше — коли дівчина піде до 
хамаму. Адже тільки там мож-
на роздивитися усі її принади та, 
якщо вийде, ще й поспілкувати-
ся. Коли об’єкт схвалено, мама 
звертається до батька, настає 
його черга. Він іде до кафе, де си-

дять його друзі, які про все зна-
ють, і розпитує про батька дівчи-
ни. Остаточне рішення прийма-
ють старійшини, довго вирішу-
ючи, чи знають вони пращурів 
нареченої. Батько жениха про-
сить руки дівчини, і якщо домо-
вляться, весілля справлять че-
рез два роки.
 До нього дівчина приховує 
зовнішність, тут це називають 
«наречена збирає красу», щоб на 
самому весіллі бути не смагля-
вою, а світлою. Бенкет триває 
сім днів: з першого дня жінки і 
чоловіки — окремо, причому ос-
танні діляться на старших із їх 
серйозними розмовами і на мо-
лодих з алкоголем. Третій день 
присвячують епіляції нарече-
ної. Під співи та барабани (щоб 
не було чутно зойків та скрику-
вань) за допомогою суміші з ли-
мону і цукру дівчині видаля-
ють небажане волосся. Четвер-
того дня наречену розписують 
хною, 5-6 годин варять спеціаль-
ну суміш для тату, яке відіграє 
подвійну роль: має підкреслити 
красу та збуджувати східного 
чоловіка. На п’ятий день відбу-
вається дефіле семи суконь, які 
дарує наречений перед весіллям 
разом із трьома кілограмами зо-
лота. Сукні мають бути дороги-
ми, заткані срібними та золо-
тими нитками, оздоблені кош-
товним камінням. Жених у цей 
час розважається з молодиками, 
його обсипають борошном, щоб 
він відвідав хамам... На шостий 
день відбувається реєстрація 

шлюбу. І тільки на сьомий — 
перша шлюбна ніч. Коли на ра-
нок до оселі чоловіка приходять 
батьки, він запрошує тещу і де-
монструє їй простирадло.
 Повага між чоловіком та 
жінкою сильна. Але незважаю-
чи на це, у країні, як свідчить 
статистика, 41% розлучень. «Я 
розлучаюся», — сказав чоловік і 
зопалу пішов оформляти розлу-
чення, а потім передумав, у та-
кому разі він може продовжува-
ти спати з дружиною тільки че-
рез три місяці. Суди країни виз-
нають три причини, що мають 
підстави для розірвання шлю-
бу. У разі обопільної згоди под-
ружжя — його задовольнять 
лише після четвертого засідання 
суду — і чоловік платитиме алі-
менти жінці і дітям:дочці, доки 
не вийде заміж, синові, поки не 
закінчить навчання. Також оп-
лачуватиме їхнє житло того рів-
ня, що було при спільному про-
живанні. Не оплатить місяць 
— посадять до в’язниці. У разі, 
коли хтось один із пари не хоче 
разом жити, до аліментів до-
дається моральне відшкодуван-
ня. Адвокати домовляються про 
суму. Декларація про доходи у 
даному випадку відіграє важ-
ливу роль, хоча тут не прийня-
то, щоб чоловіки задовольняли 
моральне відшкодування. Ще 
розлучають, коли сусіди ствер-
джують про часті нетверезість та 
лайки чоловіка. За зраду садять 
до в’язниці, але у такому випад-
ку мають бути свідки. ■

край Африки

ЦІКАВО

 Біло-блакитне містечко Сіді-Бу-Саїд своєю центральною крутою вулицею дуже на-
гадує наш Андріївський узвіз. Тут теж виставлено роботи художників, переважно аква-
релі, керамічні тарілі та полумиски, розписані у східних традиціях, чеканка. Вибір бага-
тий, але правлять за товар дорого, слід торгуватися. Наприкінці вулиці — оглядовий 
майданчик, звідки відкривається неперевершений краєвид на Карфагенську затоку, 
де біля берега пришвартовані яхти багатіїв з усього світу. З минулого року в Сіді-Бу-
Саїді заборонено змінювати будь-що у зовнішньому вигляді містечка. 
 Самі тунісці дуже люблять це місце, можливо, тому, що вважають себе нацією 
поетів і художників. А можливо, через романтичну зовнішність Сіді-Бу-Саїду, саме 
тут кидалося в очі те, чого я більше не бачила ніде в Тунісі: пари ходили, взявшись 
за руки, хлопці й дівчата-школярі гучно сміялися разом... Хоча, звісно, шарм євро-
пейськості, залишений французами у Тунісі, відчувається. Цього я не бачила ні в 
якій іншій мусульманській країні.

■

Білі стіни, кобальтові балкони й вікна, бризки рожевих бугенвілій 
давно завоювали Сіді-Бу-Саїду славу світового кінематографічного 
майданчика.

❙
❙
❙

У Сахарі вночі бувають заморозки. Вдень інколи сонце припікає і до 70 градусів за Цельсієм. Дощів у пустелі 
мало, але коли трапляються — страшно! Побудовані з глини будівлі розпливаються, поглинаючи iз собою людей. 
Минулого року в Сахарі під час опадів за дві години загинуло 26 чоловік.

❙
❙
❙

Гірська оаза серед випаленої Сахари у селищі Шебіка, що за кілька 
кілометрів від кордону з Алжиром. Термальне джерело б’є з-під землі, 
переростаючи у водоспад, пальми, що ростуть просто зі скель, створюють 
життєствердний настрій.

❙
❙
❙
❙

 Висловлюємо щиру подяку міністерству туризма Тунісу та 
фірмі «Оазис Тревел Україна» за чудову нагоду познайомитися з 
їхньою країною.
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МАЙТЕ НА УВАЗІ

Ранкова 
пробіжка — 
і легка вечеря
Кілька важливих речей, 
від яких залежать повноцінний 
нічний відпочинок та заряд 
енергії на весь день 
Мирослава КРУК

Як добре починати ра-
нок у гарному настрої, 
маючи достатньо енер-
гії для нових звершень. 
Для цього, кажуть лі-
карі, важливо не тільки 
повноцінно відпочити 
вночі, а й правильно 
організувати розпо-
рядок дня і харчуван-
ня. Фахівці називають 
п’ять важливих мо-
ментів, які допоможуть 
бути бадьорими і спов-
неними сил. 

1. Фрукти й овочі
 Харчування і якість сну взаємопов’язані. 
Збалансований раціон необхідний для повно-
цінного нічного відпочинку, тож у жодному 
разі не ігноруйте цього пункту. Повсякдення 
«підкидає» нам до столу широкий вибір на-
півфабрикатів, солодощів, штучних добавок і 
солі. На жаль, ці продукти перевантажують ор-
ганізм, погіршуючи якість сну. Аби добре від-
почивати вночі, споживайте упродовж дня до-
статньо фруктів та овочів.

2. Легка вечеря
 Пам’ятаєте відому приказку: «Сніданок 
з’їж сам, обід розділи з другом, а вечерю від-
дай ворогові»? Однак у реальному житті, по-
годьтеся, навпаки: день починаємо з легко-
го сніданку, обід — «як вийде», зате вечеря — 
багата і калорійна. Дієтологи стверджують: 
кепський сон уночі може спричинити надмір-
на кількість їжі на ніч, перетравлювання якої 
займає тривалий час. Дослухайтеся до порад фа-
хівців: зробіть фрукти й овочі головною стра-
вою на вечірньому столі. Вони легко засвою-
ються і сприяють міцному сну.

3. Ранковий розпорядок
 Деякі люди сприймають поняття «розпо-
рядок» як синонім до слова «нудний». Але на-
справді все не так. Проста послідовність дій піс-
ля пробудження визначає правильний напря-
мок і підвищує організованість. Розпорядок 
може охоплювати підйом, зарядку, душ і сні-
данок. Ті, хто звик починати ранок у спокійно-
му темпі, можуть приділити час ранковому чи-
танню або розгадуванню кросвордів. Головне — 
робити все, що допоможе позитивно налашту-
ватися на новий день.

4. Фізичні вправи
 Вони можуть бути різноманітними. Ніхто 
не вимагає, аби вранці ви прямували у спорт-
зал. Можна зробити пробіжку, попрацювати в 
саду або просто погуляти на свіжому повітрі. 
Неважливо, з яких вправ ви вирішили поча-
ти свій день. Головне — виконувати їх енергій-
но й активно. Зарядка покращує нічний сон і 
сприяє легкому пробудженню. Крім того, вона 
підвищує тонус організму впродовж дня.

5. Сон залежить від... утоми
 Як часто ми вирушаємо в ліжко тільки 
тому, що вже пізно і час лягати спати? А це не 
зов сім правильно. Відтак доводиться лежати, 
перевертатися, намагаючись заснути, але сон 
не йде. Слухайте своє тіло, радять лікарі. Якщо 
вже пізно, але спати не хочеться, займіться чи-
мось, що допоможе розслабитися. Почитайте 
книгу, сплануйте наступний день, послухайте 
заспокійливу музику. Коли очі почнуть заплю-
щуватися, лягайте в ліжко. Глибокий сон дуже 
важливий для легкого пробудження і позитив-
ного настрою, що, у свою чергу, підвищує енер-
гійність упродовж дня.■ 

■ Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Для того, аби зберегти молодість 
і красу шкіри, недостатньо правильно 
доглядати за нею. Іноді рання поява 
зморщок виникає саме внаслідок... над-
мірної турботи. Скажімо, антивіковий 
крем до 35 років, антибактеріальний 
тонік або лосьйон з пропіленгліколем 
активізують процеси старіння шкіри. 
Експерти-косметологи склали список 
головних правил, які допоможуть збе-
регти молодість шкіри обличчя.

Уникайте перегріву
 Щоб зберегти молодість шкі-
ри обличчя, важливо одягатися від-
повідно до погоди і грамотно підібра-
ти одяг для занять спортом на вули-
ці або в спортзалі. Рiч у тiм, що при 
перегріванні інтенсивно виділяєть-
ся піт, шкіра швидко втрачає воло-
гу. А зневоднення загрожує сухістю 
і ранньою появою зморщок. До того 
ж, щоб відновити водно-сольовий ба-
ланс шкіри, потрібно чимало часу.
 Те ж саме відбувається, коли ми 
пітніємо в спекотну погоду. При цьо-
му шкіра покривається солоною плів-
кою, яка знищує природний захист від 
ультрафіолету. Як наслідок —  шкіра 
старіє практично вдвічі інтенсивніше.

Підбирайте крем за віком
 Бажаючи підтримати молодість 
шкіри, ми нерідко «забігаємо напе-
ред» і купуємо крем від зморщок, що 
не відповідає нашому віку. Фахів-
ці рекомендують до 35 років узагалі 
відмовитися від всіляких кремів і си-
роваток, які обіцяють ліфтинг-ефект. 
До цього віку молодість шкіри відмін-
но підтримають живильні креми. 
 До 40 років організм виробляє до-
статньо колагену, який відповідає за 
пружність шкіри і перешкоджає появі 
ранніх зморщок. Антивікові креми в 
цей період можуть дати зворотний ре-
зультат — шкіра постаріє завчасно.

Вивчайте склад косметичних 
засобів
 Дерматологи не втомлюються на-
гадувати про небезпеку для шкіри 
парабенів, що входять до складу ба-
гатьох гелів для душу та шампунів, і 
пропіленгліколю, який є в більшості 
кремів, тоніків, лосьйонів. Ці еле-
менти прискорюють процеси старін-
ня шкіри. Також варто відмовитися 
від антибактеріальних косметичних 
засобів, оскільки вони можуть суттє-
во зашкодити шкірі — аж до утворен-
ня злоякісних пухлин.

Відмовтеся від шкідливих продуктів
 Аби шкіра обличчя довший час 
залишалася молодою, важливо пра-
вильно харчуватися. Тут дієтологи і 
косметологи одностайні: варто від-
мовитися від булочок, сендвічів, тор-

тиків, солодкої газованої води, на-
півфабрикатів і готових магазинних 
страв. Усі ці продукти згубно вплива-
ють на стан шкіри, викликаючи по-
яву висипів і передчасних зморщок. 
Натомість налягайте на свіжі фрук-
ти та овочі, молочні продукти і зеле-
ний чай.

Забезпечте шкіру необхідними 
вітамінами і мінералами
 Зберегти молодість обличчя допо-
можуть антиоксиданти, вітаміни А, В 
і Е. Вони сповільнюють процес старін-
ня шкіри. Постарайтеся регулярно 
вживати такі продукти, як риба, сир, 
яйця, горіхи, насіння соняшнику і 
гарбуза. Крім того, важливо забезпе-
чити організм залізом, адже цей еле-
мент допомагає підтримувати тонус 
шкіри. Не ігноруйте пшеничні висів-
ки, телячу або курячу печінку, какао, 
насіння кунжута і яблука.

Уникайте стресу
 Крім інших реакцій, які відбу-
ваються в організмі під час стресу, 
у кров виділяється велика кількість 
гістаміну. Саме тому на грунті емо-
ційних переживань, нервових пере-
вантажень починає свербіти шкіра. 
Гістамін створює ідеальні умови для 
розвитку алергії, а також провокує 
шкірні запалення, негативно впли-
ває на структуру клітин шкіри. Тому 
дуже важливо навчитися контролю-
вати свої емоції і постаратися уника-
ти стресових ситуацій.■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 «Засинаю... Не можу 
працювати — і квит!». Як 
часто в дощову погоду ми 
повторюємо ці слова. За-
звичай сонливість лікарі 
пояснювали тим, що дощ 
приносить iз собою низь-
кий атмосферний тиск, і це 
позначається на самопочут-
ті: зникає тонус, хочеться 
дрімати. Щоправда, недав-
но вчені дійшли думки, що 
існують й інші передумови 
сонливості у дощову пого-
ду.  Хронобіолог Наомі Род-
жерс iз Центрального уні-
верситету Квінсленда на-

звала кілька нових причин, 
які, на думку вчених, роб-
лять людину сонливою під 
час дощу. По-перше, коли 
небо затягнуте дощовими 
хмарами, перестає  світи-
ти сонце, в організмі збіль-
шується кількість «нічного 
гормону» мелатоніну. Тоб-
то невчасно спрацьовує біо-
логічний годинник, відда-
ючи команду: час спати.
  По-друге, на людину за-
спокійливо діє запах землі 
після дощу. Зазвичай, рос-
лини в посушливі періоди 
виробляють особливі олії, 
блокуючи зростання насін-
ня в умовах нестачі води. 

Дощ ці олії вимиває, змі-
шуючи їх iз геосміном, — 
органічною речовиною, яку 
виробляють бактерії. Відтак 
виникає новий, особливий 
запах, який заспокійливо 
діє на людський організм.
 Третьою причиною сон-
ливості, на думку вченого, 
може бути озон після гро-
зи — особлива модифіка-
ція кисню, що складаєть-
ся з трьохатомних моле-
кул. І, нарешті, ритмічний 
шум самого дощу. За сло-
вами науковців, падіння 
дощових крапель створює 
так званий рожевий шум. 
Це один iз фонових шумів, 

такий же, як білий шум, 
що звучить у діапазоні від 
20 Гц до 20 тис. Гц. За де-
якими даними, рожевий 
шум покращує сон люди-
ни, знижуючи активність 
мозку. Вчені не можуть 
підтвердити свої висновки 
лабораторними досліджен-
нями, але тим, хто сумні-
вається, пропонують про-
вести особистий експери-
мент і посидіти протягом 
півгодини біля вікна, слу-
хаючи шум дощу.■

Інна СЛАВИНСЬКА

 Інтернет викликає емоційне вигорання. Ідеть-
ся про емоційне або фізичне виснаження, знижен-
ня мотивації внаслідок тривалого стресу або роз-
чарування. За словами фахівців, регулярне вико-
ристання інтернету позбавляє підлітків інтересу 
до навчання. А це, у свою чергу, збільшує ризик 

інтернет-залежності.
 Учені проаналізували дані понад 3000 підліт-
ків iз Гельсінкі у віці від 12 до 14 та від 16 до 18 
років. До першої групи входили учні 6-го класу, які 
народилися в 2000 році, а до другої — учні стар-
ших класів, які народилися в 1997 році. Дослідни-
ки виявили: інтернет-залежність зазвичай розвива-
лася у підлітків, які втратили інтерес до навчання.

 У старшому підлітковому віці симптоми 
депресії і вигорання частіше зустрічалися се-
ред дівчат, ніж серед хлопців. При цьому хлоп-
ці страждають від інтернет-залежності часті-
ше, ніж дівчата. Дослідники вважають: підви-
щення мотивації до навчання, активна участь у 
житті школи та зміцнення психічного здоров’я 
захистять підлітків від інтернет-залежності.
 До речі, мобільні засоби — телефони, смарт-
фони, планшети — завдають більше шкоди, ніж 
користі. Як підтверджують наукові дослідження, 
залежність від мобільних технологій — причи-
на депресії і тривожності у молодих людей. Та-
кого висновку фахівці дійшли у результаті опи-
тування понад 300 студентів. Опитування допо-
могло з’ясувати, як часто студенти користують-
ся телефоном та інтернетом. Враховували також 
психічне здоров’я і фактори, які змушують людей 
користуватися мобільними засобами. Виявилося: 
ті, хто зізнався в залежності від мобільних теле-
фонів та інтернету, частіше мали виражені озна-
ки депресії і тривожності. ■

Легка ранкова 
пробіжка —заряд 
енергії на весь день.
Фото з сайта poradumo.pp.ua

❙
❙
❙
❙

ЛЮСТЕРКО

... І не «забігайте наперед»
Зберегти молодість і красу шкіри допоможуть 
правильне харчування та коректний догляд

■

Щоб зморшки не докучали завчасно...
Фото з сайта tipsofdivorce.com.

❙
❙

ЦІКАВО

Дощові снодійні краплі
Чому хмарна погода і зливи викликають сонливість

■

У дощову погоду легко 
заснути... на робочому місці.
 Фото з сайта rsload.net.

❙
❙
❙

ДОСЛІДЖЕННЯ

Емоційне вигорання 
провокує депресію
Інтернет-залежність розвивається у підлітків, 
які втратили інтерес до навчання

■



Волейбол
 У наступному сезоні п’ятиразовий чемпіон 
України серед жіночих команд — южненський 
«Хімік» — уперше у своїй історії гратиме в 
найсильнішому клубному турнірі Старого світу. 
Завдяки своїм доволі успішним виступам в ін-
ших єврокубкових змаганнях, де представниці 
Одещини кілька разів доходили до чвертьфі-
налу Кубка ЄКВ та Кубка виклику, Європейсь-
ка конфедерація волейболу включила «Хімік» 
до наступного розіграшу Ліги чемпіонів. Свій 
шлях у ЛЧ-2016/2017 южненки розпочнуть зі 
стадії кваліфікації, яка розпочнеться у жовтні. 
Примітно, що на штурм нових висот «Хімік» 
піде з новим наставником. Після чотирьох се-
зонів співпраці з досвідченим Сергієм Голото-
вим найсильніший жіночий клуб країни вирі-
шив змінити наставника, підписавши угоду з 
Андрієм Романовичем, котрий раніше очолю-
вав тернопільську «Галичанку».

Бокс
 На своєму щорічному конгресі Міжнарод-
на асоціація боксу переважною більшістю го-
лосів дала добро професіональним бійцям на 
участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. 
Нагадаємо, що Володимир Кличко не раз заяв-
ляв, що хоче поборотися за друге олімпійське 
«золото». 

Баскетбол
 Незважаючи на неймовірно складні умо-
ви, в яких опинилися чинні чемпіони НБА у про-
тистоянні з «Оклахомою Сіті», баскетболістам 
«Голден Стейт» вдалося виграти фінал Захід-
ної конференції. Програючи в серії (1:3), най-
сильніша команда «регулярки» виграла чоти-
ри матчі поспіль, забезпечивши таким чином 
повторення минулорічного фіналу «плей-оф», 
де суперником «воїнів» знову буде «Клівленд» 
на чолі з неперевершеним Леброном Джейм-
сом. Варто відзначити, що заключний поєди-
нок серії між «Голден Стейт» та «Оклахомою 
Сіті» зібрав у США найбільшу телеаудиторію 
за весь час трансляції поєдинків НБА в кабель-
них мережах. ■
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«Перш за все — дисципліна. Дисципліна та самовіддача — це те, що 

вимагає від нас Михайло Фоменко. Для нього дуже важливо, аби підопічні 
з першої до останньої хвилини виконували тренерські настанови».

Артем Федецький
захисник національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На перший погляд, процес оголо-
шення остаточної заявки на чемпіонат 
Європи — доволі банальна процедура, 
адже афішуванням прізвищ двох десят-
ків футболістів головний тренер збірної 
займається, по суті, перед кожним збо-
ром упродовж кваліфікаційного турні-
ру. Утім цій процедурі традиційно при-
діляється особлива увага та велике зна-
чення. Дехто бачить тут щось сакральне, 
порівнюючи даний процес iз церемонією 
оголошення номінантів на премію «Ос-
кар» чи, пак, «Золотого м’яча».
 У будь-якому разі простою формаль-
ністю подачу до УЄФА остаточного спис-
ку учасників майбутнього чемпіонату 
Європи точно не назвеш. У першу чер-
гу тому, що для одних футболістів за-
вершується вона радістю, інші, ознайо-
мившись iз підсумковим протоколом і не 
знайшовши в ньому своїх прізвищ, зму-
шені ковтати сльози розпачу, проща-
ючись iз розташуванням збірної. Коли 
ж твоя національна команда — рідкий 
гість на великих футбольних форумах, 
«проліт» повз остаточну заявку взагалі 
сприймається, як трагедія.
 Головний тренер української коман-
ди Михайло Фоменко є людиною консер-
вативною. Без сумніву, його рішення — 
продумані та виважені, а підстави для їх 
прийняття — серйозні та ґрунтовні. Під 
час товариського поєдинку проти збір-
ної Румунії Михайло Іванович побачив 
сам і наочно продемонстрував іншим, 
що конкуренція у футболі (як, власне, 
й в інших видах спорту) має вирішаль-
не для результату значення. «Голодні» 
та амбітні футболісти здатні на великі 
звершення — потрібен лише стимул. І 
наставник «синьо-жовтих» його знай-
шов, довикликавши на тренувальний 
збір трьох так званих російських легіо-
нерів. Збільшивши до шести кількість 
позицій, за якими з табору української 

команди можуть бути відраховані «не-
кондиційні» виконавці, Фоменко таким 
чином надихнув своїх підопічних на ве-
ликі бомбардирські звершення у про-
тистоянні з командою, що у кваліфіка-
ції на Євро-2016 пропустила найменшу 
кількість м’ячів.
 Після приїзду  Зінченка, Бутка та Се-
лезньова тренерському табору «синьо-
жовтих» довелося радикально перегля-
нути свої кадрові вподобання. Гра цього 
тріо в матчі з румунами так вразила Фо-
менка, що наставник вирішив «відчепи-
ти» від заявки досвідчених Олега Гусєва 

та Артема Кравця. Приналежність цих 
футболістів до динамівського табору мог-
ла стати для них надійною перепусткою 
на Євро-2016, утім основну ставку в про-
цесі формування остаточної заявки «на 
Францію» Михайло Фоменко зробив, ви-
ходячи з поточної форми запрошених на 
збір виконавців.
 Як не крути, а зірковий час 33-річно-
го Олега Гусєва, котрий грав за «синьо-
жовтих» іще на ЧС-2006, уже минув. Не 
вразив своєю грою за «Штутгарт» і Артем 
Кравець. Лише одного перебування на 
лаві запасних німецького клубу вияви-

лося не достатньо для поїздки на Євро.
 Не зумів переконати наставника у 
своїй профпридатності й капітан «Зорі» 
Микита Каменюка. У луганському клубі 
він — лідер, натомість вписатися в ігро-
вий ансамбль «синьо-жовтих» 30-річ-
ному півзахисникові за короткий час не 
вдалося.
 Не так багато часу для знайомства з 
національною збірною було у Євгена Ша-
хова, Максима Малишева та Івана Петря-
ка, відтак відсів цих новачків від «осно-
ви» є  зрозумілим кроком. ■

Григорій ХАТА

 Свого матчу проти най-
сильнішої тенісистки плане-
ти Серени Уїльямс прима ук-
раїнського тенісу Еліна Сві-
толіна чекала зайвих два дні. 
Від початку тижня в Парижі 
не вщухав дощ, через який ор-
ганізаторам довелося скасува-
ти всі поєдинки, що були за-
плановані на початок тижня.
 Здавалося б, незапланова-
ний відпочинок міг принести 
українці хоча б якісь козирі у 
протистоянні з головною фа-
вориткою «Ролан Гаррос». 
Принаймні час для додат-
кового теоретичного розбо-
ру гри першої ракетки світу 
у Еліни був. Її нинішній тре-
нер-консультант — бельгій-
ка Жюстін Енен — колись 
також була нагорі жіночо-
го рейтингу, відтак знає, як 
потрібно грати відповідальні 
матчі. 
 Утім матч Світоліної з 
Уїльямс-молодшою абсолют-
но не склався. Американка, 
яка за два дні простою змогла 
повністю перезарядити свої 
«акумулятори», за 62 хви-
лини вщент «рознесла» нашу 
співвітчизницю, котра була 
посіяна в Парижі під 18-м но-
мером, — 6:1, 6:1. 

 Як за рахунком, так і за 
грою Еліна Світоліна була  
непомітною на корті. Усе, що 
відбувалося на арені Філіппа 
Шатріє, проходило під дик-
товку іменитої американсь-
кої тенісистки. Вісім «ей-
сів», шість «брейк-поїнтів», 
продуктивна гра біля сітки 
та майже втричі більше, ніж 
у опонентки, активно вигра-
них очок — так після дводен-
ного відпочинку виглядала 
21-разова тріумфаторка тур-
нірів «Великого шолома».
 На одному диханні про-
бившись до чвертьфіналу 
«РГ»-2016, на стадії «топ-
8» Серена зіграє зі скромною 
представницею Казахста-
ну Юлією Путінцевою. Вар-
то відзначити, що до чверть-
фіналу, окрім першої ракет-
ки планети, із когорти сіяних 
пробилося лише троє тені-
систок — іспанка Гарбін Му-
гуруза (4), швейцарка Тімеа 
Бачинськи (8) та австралійка 
Саманта Стосур (21). Як вид-
но, суперниць, котрі б мог-
ли зупинити нестримну Чор-
ну перлину на шляху до здо-
буття її четвертого паризько-
го «шолома», не залишилося. 
Хіба що станеться якесь диво, 
й американка сама віддасть 
суперницям перемогу. ■

ФУТБОЛ

Конкуренція — рушій прогресу
Михайло Фоменко оголосив остаточну заявку на чемпіонат Європи у Франції

■

НА СТАРТ

Остаточна заявка збірної України на фі-
нальну частину ЧЄ-2016
 Воротарі: Андрій П’ятов  («Шахтар»),  Денис  
Бойко («Бешикташ», Туреччина), Микита Шев-
ченко («Зоря»).
 Захисники: Артем Федецький («Дніпро»), 
В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ра-
кицький, Богдан Бутко (усі — «Шахтар»), Євген 
Хачеріді («Динамо»).
 Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Си-
дорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка (усі — 
«Динамо»), Руслан Ротань  («Дніпро»), Тарас 
Степаненко, Віктор Коваленко (обидва — «Шах-
тар»), Олександр Караваєв («Зоря»), Анатолій Ти-
мощук («Кайрат», Казахстан), Євген Коноплянка 
(«Севілья», Іспанія), Олександр Зінченко («Уфа», 
Росія)
 Нападники: Роман Зозуля («Дніпро»), Пилип 
Будківський («Зоря»),  Євген Селезньов («Шах-
тар»).

■

Місце Коноплянки, Ярмоленка та Степаненка в нинішньому складі збірної України 
не обговорюється.
Фото з сайта euro2016.ffu.org.ua.

❙
❙
❙

ХРОНІКА■ТЕНІС

Експрес-урок майстерності
Під непереборним тиском першої ракетки планети найсильніша тенісистка України 
завершила свої виступи на «РГ»-2016

■

Серена Уїльямс надала черговий урок майстерності примі українського
тенісу Еліні Світоліній.
Фото з сайта www.rolandgarros.com.

❙
❙
❙
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Перша асоціація зі словом «артист» —  «валіза»
Як складають державний іспит майбутні циркачі?
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Зустрілися два чоловiки, один 
запитує:
 — Де це ви так набралися?
 — Та склалися на трьох.
 — Щось не віриться.
 — Їй Богу, склалися на трьох, 
але два не прийшли.

* * *
 — Мене лелека приніс.
 — Мене в капусті знайшли.
 — А в нас сім’я бідна. Тато сам 
усе робить.

* * *
 Урок хімії.
 — Яшо, що ти можеш сказати 
про молекули солі?
 — Вони добре поєднуються з 
молекулами огірка.

* * *

 — Сонечко, ти знаєш, що таке 
писк моди?
 — Писк моди — це звук, який 
видає Моня, коли бачить цінник на 
модній речі.

* * *
 Вранці дружина робить заряд-
ку, нахиляється, намагаючись діста-
ти долонями до підлоги.
 Виходить із ванної чоловік і каже:
 — Ну не треба поклонів. Скажи 
просто: «Доброго ранку, цар!».

* * *
 — У нас із чоловіком на завтра 
намічено позачерговий День прими-
рення і згоди.
 — Це як?
 — Їдемо в магазин. Я приміряю, 
він погоджується!

По горизонталі:
 2. Онук Тамерлана, правитель 
держави Тимуридів, який був видат-
ним математиком і астрономом 7. 
Дикий бик, символ Біловезької пущі. 
8. Народна назва гойдалки. 9. «Ла-
тинська» назва горілки. 10. Броньо-
вана бойова машина. 12. Льодова кір-
ка, що утворюється на снігу під час 
відлиги. 15. Стрімкий наступ. 17. Кім-
натна квітка. 18. Найвища гора Вір-
менського надгір’я, розташована в 
Туреччині. 19. Ім’я судді Печерсько-
го суду столиці, який виголосив вирок 
Юлії Тимошенко. 21. Триголовий пес, 
який стереже вхід до Аїду. 22. Біблій-
ний герой, лідер єврейського народу в 
період завоювання Ханаану, спадкоє-
мець Моїсея. 23. Стиль голлівудських 
кримінальних драм 40-50-х років ми-
нулого століття. 26. Найвищий прояв 
душі в індуїзмі. 28. Титул дрібного 
поміщика в Англії. 29. Ведмідь, друг і 
покровитель Мауглі. 30. Передостан-
ня літера церковнослов’янської кири-
лиці. 31. Селище поблизу Маріуполя, 
одна з «гарячих точок» війни на Дон-
басі.
По вертикалі:
 1. Шахова фігура. 2. Частина 
навчального процесу. 3. Річка на Жи-
томирщині, притока Прип’яті. 4. Лег-
кий пасажирський кінний візок, час-
то з критим дахом. 5. Механізм для 
піднімання вантажів на будівництві. 6. 

Сукупність, розряд, група предметів, 
явищ, що мають спільні ознаки, од-
накові якості. 10. Місто, де відбула-
ся перша за часи Другої світової вій-
ни конференція за участю Сталіна, 
Черчілля та Рузвельта. 11. Популяр-
на пісня, яка фактично втратила авто-
рство. 13. Невід’ємна ознака предме-
та чи явища. 14. Національність Джа-
мали. 15. Ім’я «українського поета» 
Чехова. 16. Ім’я головного міліціоне-
ра України. 20. Національна асоціація 
серійних автомобілів. 21. Цвіркун. 24. 
Один із героїв відомого мультика про 
пригоди мавпочки і її друзів. 25. Зна-
менитий український бас, один з учас-
ників квартету «Явір». 26. Струнно-
щипковий музичний інструмент. 27. 
Українська пошукова система. ■
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від 1 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +9...+14

 +14...+19
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 +17...+22

Центр +9...+14

 +17...+22

Схід +9...+14

 +18...+23

дощ, 
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хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +9...+14

 +17...+22

Аліса КВАЧ

 «Місто таке маленьке і балакуче, що, ма-
буть, це треба сказати з перших вуст», — слі-
дом за Оленою Шоптенко подумав прослав-
лений Майданом «козак Гаврилюк», скли-
кавши цілу прес-конференцію, щоб проко-
ментувати чутки про своє весілля. Як стало 
відомо, днями 36-річний народний депутат, 
який ще зовсім недавно жартував, що у ньо-
го, як у справжнього козака «жінка є і в Києві, і 
під Києвом, і в кожному селі», повів до шлюбу 21-
річну студентку педагогічного університету імені 
Драгоманова Ярину Хемій, з якою познайомився 
ще на Майдані. Весілля відгуляли в одному з рес-
торанів Коломиї, звідки родом наречена. 
 Як з’ясувалося, причини для цього більш 
ніж вагомі — Ярина чекає дитину. Подружжя уже 
навіть знає, що буде хлопчик. А от питання розши-
рення житлової площі поки не вирішене — у Гаври-
люка є квартира в Чернівцях, куплена ще до Майда-
ну, але вона досі у кредиті. «Однокімнатну квартиру в 
Києві, в якій ми зараз живемо, ми винаймаємо. Своєї 
площі ми поки не маємо. Але ми стараємось, працює-
мо для цього», — зазначив Михайло Гаврилюк. По-
ки що ж у найближчих планах козака — звозити ко-
хану в Болгарію, про що вона мріяла все життя.
 Для Михайла Гаврилюка це другий офіційний 
шлюб. Раніше він зізнавався, що уже 13 років, як 
розлучений і має сина-підлітка. «Їздив колись на 

роботу і в Росію. Треба було десь заробляти гроші, 
прогодувати сім’ю. І як кінцевий результат, заробіт-
ки призвели до розлучення і розпаду сім’ї. Із сином 
спілкуюся і допомагаю йому», — розповідав нардеп, 
хоча й зізнався, що на весілля сина не запрошував — 
щоб не травмувати хлопця.
 До речі, з Росії він привіз на Буковину і цивільну 
дружину Оксану, від якої поїхав на Майдан. До неї, в 
село Ярівка Хотинського району козак колись обіцяв 
повернутися після перемоги. Але, чи то карти не так 
лягли, чи дав серцю волю, але повернення, очевид-
но, скасовується. От і вір після цього козакам. ■
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ПУТА ГІМЕНЕЯ

Дівчина з Коломиї
Козак Гаврилюк одружився з 
21-річною студенткою, з якою 
познайомився на Майдані

■

Михайло та Ярина.❙
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Ната НЕТУДИХАТА

 Портрети красунь мож-
на знайти не лише на сайтах 
офіційних конкурсів, а й на 
сторінках поліцейської хроні-
ки. Принаймні американсь-
кі користувачі соцмереж уже 
не перший рік розважають-
ся, роздивляючись вистав-
лені там фото злочинців. 
Днями було оголошено під-
сумки неофіційного конкур-
су «в’язнична крихітка року». 
Цей титул отримала 24-річна 
Сара Сірайт. Дівчину затри-
мали навесні за звинувачен-
нями в небезпечному водінні 

без страховки. А в 2012 році 
вона і її спільник, погрожую-
чи зброєю, побили і пограбу-
вали знайомого, якого взяли-
ся підвезти.
 Утiм суд виявився поб-
лажливим до красуні, прису-
дивши їй за пограбування 5 
років випробувального тер-

міну, а за останній інцидент 
— 365 доларів штрафу. Тож 
вродлива жителька Арканза-
су зараз перебуває на свободі 
і насолоджується наслідками 
популярності, що несподівано 
звалилася на неї. Можливо, у 
неї теж з’явиться шанс карди-
нально змінити життя. Адже 

після того, як у мережу потра-
пило фото її «колеги» Джеремі 
Мікса, яке за кілька годин на-
брало більше 30 тисяч лайків 
і коментарів, чоловік підписав 
контракт із модельною аген-
цією Blaze Models на 30 тисяч 
доларів. До того ж, його випус-
тили з в’язниці достроково. ■

ОТАКОЇ!

Вродливі і дуже небезпечні
У США обрали найвродливішу злочинницю

■

3 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +10...+12; удень близько +20.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +19...+21.
Вiнниця: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+11...+13; удень +17...+19.
Одеса: короткочасний дощ, гроза. Уночi +14...+16; удень 
+17...+19.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, 
гроза. Трускавець: уночi +11...+13; удень +15...+17. Моршин: 
уночi +10...+12; удень +15...+17.

1 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-24 градуси, у районi Приморського — 18 
градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.
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