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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,83 грн 

1 € = 28,82 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 7

Пекло під 
Маріуполем 
На приазовській ділянці фронту загинуло двоє захисників України, 
є поранені та контужені 
стор. 2 »

Снігова королева

77-річна Анастасія Дойнікова з 

Миргорода підкорила чергову 

вершину Кавказьких гір, яку 

завдяки нашим альпіністам 

називатимуть піком Гурамішвілі
стор. 9 »

Відразу після смерті відомого 

фермера на його підприємство 

розпочалася рейдерська атака
стор. 6 »

«Господарство вартістю до 30 млн. 
гривень купив постоялець... будинку 

безпритульних» 

Українські воїни стримують ворога на маріупольському напрямку попри обстріли з важкої артилерії. ❙

Пальцем у 
небо?

Навіщо СБУ затримала 

ніжинського реконструктора 

старовинної зброї Дениса 

Дубровського?
стор. 5 »
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«Скажімо так, не все гладко з проектом «Стіна». 
Там за кожну ділянку відповідали різні люди, і досить велике коло людей, 
яких треба відпрацювати, і відповідно прийняти рішення».

Артем Ситник
директор Національного 

антикорупційного бюро України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Прийнятий у листопаді минуло-
го року закон № 838-VIII «Про вне-
сення зміни до Кримінального ко-
дексу України щодо вдосконалення 
порядку зарахування судом стро-
ку попереднього ув’язнення у строк 
покарання» (так званий «закон Сав-
ченко») майже одразу викликав го-
стрі суперечки серед громадськості. 
І не безпідставно. 
 Наразі з 35 тисяч осіб, які під-
лягають звільненню за цим зако-
ном, 8,5 тисячi було звільнено. З них 
уже 900 осіб примудрилися за кіль-
ка місяців перебування на волі вчи-
нити тяжкі й особливо тяжкі злочи-
ни: 27 навмисних убивств, 21 тілес-
не ушкодження (важкі та особливо 
важкі), 12 зґвалтувань, 670 краді-

жок, 172 грабежі, 68 розбоїв, 43 
шахрайства, 23 хуліганства. 
 Зокрема, завдяки нововведен-
ню вийшли з в’язниці й кілька одіоз-
них осіб: суддя-«колядник» Ігор 
Зварич, доктор «Пі» (Андрій Слю-
сарчук) i Віктор Лозинський. 
 Загалом в Україні за вісім мі-
сяців 2016 року порівняно з таким 
самим періодом 2015-го кількість 
вчинених злочинів, зокрема із за-
стосуванням зброї, збiльшилася на 
23%, у першу чергу, за рахунок зло-
чинів майнової спрямованості (60% 
від усіх). Так, крадіжок — на 36% (iз 
181, 8 тис. до 247,8 тис.); пограбу-
вань — на 38% (iз 13,9 тис. до 19,3 
тис.); шахрайств — на 22% (iз 31,3 
тис. до 38,2 тис.); незаконних заво-
лодінь транспортними засобами — 
на 17% (iз 7,1 тис. до 8,3 тис.)

 Крім цього, зареєстровано зрос-
тання зґвалтувань — на 80% (iз 176 
до 317), розбійних нападів — на 
27% (iз 2,1 тис. до 2,7 тис.), тяжких 
тілесних ушкоджень зі смертельни-
ми наслiдками — на 8% (iз 420 до 
454); хуліганств — на 14% (iз 2,8 
тис. до 3,2 тис.).
 Рівень злочинності на 10 тисяч 
населення зріс до 107 злочинів про-
ти 88 минулого року, в т. ч. тяжких 
та особливо тяжких — 37 проти 29. 
Збільшилась і кількість злочинів, 
скоєних у громадських місцях, — 
із 51 тис. до 74 тис., що становить 
16% від загальної кількості (мину-
лого року — 14%). 

 Кабмін 5 жовтня на засіданні 
уряду погодив зміни до так звано-
го «закону Савченко» й просити-
ме парламент розглянути ці змі-
ни як невідкладні. Представляю-
чи їх, міністр юстиції Павло Пет-
ренко зазначив: «Ми пропонуємо, 
щоб формула зарахування пере-
бування в СІЗО «один день за два 
дні»  залишалася тільки для тих 
осіб, які вчинили легкі чи серед-
ньої тяжкості злочини. Всі особи, 
які є рецидивістами, всі особи, 
які вчинили тяжкі або особливо 
тяжкі злочини, не мають можли-
вості отримувати такого роду за-
рахування». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Скандально відомий проект 
«Стіна», реалізація якого почалася 
рівно два роки тому, знову згадали 
у рамках розслідування можливої 
корупційної складової при його вті-
ленні у життя. Директор Національ-
ного антикорупційного бюро Украї-
ни Артем Ситник днями висловив-
ся досить обережно, заявивши, що 
хоча слідчі й виявили порушення та 
певні невідповідності, але говорити 
про шкоду та винних осіб ще рано, 
тим паче пред’являти комусь звину-
вачення.
 «Скажімо так, не все гладко з 
проектом «Стіна». Необхідно про-
вести ще дуже багато роботи: фак-
тичний огляд, вивчення кошто-
рисної документації, проведення 
експертиз, ревізій. Там за кожну ді-
лянку відповідали різні люди, і до-
сить велике коло людей, яких треба 
відпрацювати, і відповідно прийня-

ти рішення», — сказав головний ан-
тикорупціонер.
 Нагадаємо, що головним ініціа-
тором «Стіни» у 2014 році був тодіш-
ній Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, 
котрий запевнював, що споруда ста-
не надійною перешкодою проти 
можливого проникнення російсь-
ких військ в Україну. Фортифіка-
ційна споруда з бетонних загорож, 
контрольно-слідових смуг, сигналі-
зацій та ровів мала простягнутися на 
2295 км (загальна довжина кордону 
з Росією). Реалізація проекту спер-

шу була зосереджена на території 
Чернігівської та Харківської облас-
тей, а згодом мала продовжитися 
в Сумській та на півночі Луганської 
областей. Завершення будівництва 
планували в 2018 році. (Роботи на 
найпроблемніших 500 км кордону з 
Донецькою та Луганською областя-
ми — відкладали «на кращі часи», 
після завершення бойових дій).
 Ще в березні нинішнього року 
в НАБУ вже виникали питання щодо 
цього специфічного будівництва й 
бюро почало вести розслідування 

за фактом розкрадання коштів під 
час робіт. А керівник Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури На-
зар Холодницький ще весною пові-
домляв: «НАБУ здійснює досудове 
розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42016000000000870 від 
29.03.2016 за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України, за фак-
том розтрати шляхом зловживання 
службовим становищем грошових 
коштів Державного бюджету Украї-
ни, виділених на реалізацію проекту 
«Стіна» на державному кордоні Ук-
раїни з Російською Федерацією».
 Тож чи встоїть «Стіна» при вій-
ськовому втручанні ззовні — неві-
домо. Утiм суттєву «тріщину» вона 
вже дала, не витримавши «нава-
ли» вітчизняних корупціонерів, 
адже вартість проекту в 8,4 млрд. 
грн. хоч згодом і була досить урі-
зана, все одно залишається ласим 
шматком для зловживань. ■

«КРИМНАШ»

Катують струмом 
Російськi силовики 
на окупованому півострові 
застосовують 
до українців тортури 
Олена КАПНІК

 Виявляється, перетнувши адміністративний кордон з оку-
пованим Кримом, можна потрапити за ґрати. Що найстраш-
ніше — причиною затримання можуть стати не тільки «шпи-
гунство» чи  «диверсії» (як це люблять інкримінувати росій-
ські правоохоронні ограни громадянам України), a й заборо-
нена y Росії література. Днями на пункті пропуску Джанкой 
російські прикордонники затримали 34-річного громадянина 
України, y якого виявили «літературу екстремістського харак-
теру». ФСБ класифікували знайдену книгу як «збірник лекцій 
екстремістського змісту». Крім того, у чоловіка знайшли ви-
дання 2011 року, що належить до списку літератури, заборо-
неної на території Російської Федерації. Утім y повідомленні 
не вказано, про яку конкретно літературу йдеться. За даним 
фактом російськими правоохоронними органами проводить-
ся перевірка, До слова, ім’я затриманого і назву книги відомс-
тво не називає, a також не  уточнює, чи порушено справу про-
ти чоловіка і який його процесуальний статус.
 Складається враження, що y кримських прикордонників 
вже  є традиція заводити справи проти українців. Кілька днів 
тому Київський районний суд в окупованому Сімферополі про-
довжив на два місяці (до 10 грудня) арешт українцям Євге-
ну Панову і Андрію Захтію. Заарештованих y серпні чоловіків 
звинуватили y «підготовці диверсій на стратегічно важливих 
об’єктах Кримського півострова». А правозахисники виявили 
на тілі Панова сліди тортур. На зустрічі з підзахисним адвокат 
виявив у нього шрами на руках від кайданок, множинні плями 
на правій нозі темного кольору. Захист українця вважає, що ці 
синці та шрами з’явилися в українця в результаті тортур. Па-
нов розповів адвокату, що до нього застосовувалися і фізич-
ні, і психологічні тортури. Кайданки тиждень були щільно за-
фіксовані, від чого  Євген відчував сильний біль. Руки у кай-
данках застібали під колінами, засовували палицю, підніма-
ли і били по ногах в область гомілки металевою трубою. 
 Експерти Кримської правозахисної групи припускають, 
що українця катували в період iз 7 по 12 серпня, найімовір-
ніше, співробітники ФСБ. Панов прізвищ тих, хто його кату-
вав,  не знає і не бачив їх, оскільки йому на голову надягали 
непрозорий мішок, зав’язаний скотчем. Його прив’язували 
до стільця, під’єднували до голих частин тіла дроти і під-
ключали електричний струм. Кілька днів його не годували, 
тільки давали воду. 
 Панов також повідомив, що під час затримання у серп-
ні співробітники ФСБ завдали йому удару, в результаті яко-
го він отримав розсічення в районі лоба, яке видно на відео, 
опублікованому російськими спецслужбами. На запитання 
він відповідав за заздалегідь складеним співробітниками 
ФСБ папером. ■
     

ДО РЕЧІ

 Кримськотатарський телеканал ATR, редакція якого 
після незаконної анексії Криму залишила півострів,  за-
явив про відсутність фінансування з державного бю джету 
України. Саме тому телеканал має намір переїхати у Лит-
ву. «У нас iз Литвою чимало історичних зв’язків, від них 
завжди багато підтримки. Наприклад, навесні виконав-
чий комітет Конгресу кримських татар проходив у будів-
лі Сейму Литви. Позиція щодо Криму в усіх політичних лі-
дерів Литви неоднозначна. Останній аргумент — еконо-
мічний: якщо Єврокомісія виконуватиме рекомендацію 
про фінансову підтримку Європарламенту (пункт 9 резо-
люції Європарламенту по Криму 4.02.2016), то нам фізич-
но вигідно розміщувати телеканал на території ЄС iз най-
меншими витратами на його утримання», — коментує си-
туацію «Українській правді» головний редактор новин те-
леканалу Осман Пашаєв. Річ y тім, що своєю постановою 
український уряд обіцяв телеканалу сорок мільйонів гри-
вень щорічної допомоги від держави. Однак Міністерство 
фінансів коштів так і не виділило. За словами Пашаєва, 
власних фінансів у каналу ледве вистачить до кінця по-
точного року.
 Нагадаємо, медіа-група ATR належить кримсько-
татарському бізнесмену й активісту Ленуру Іслямову. 
В медіа-групу також входить дитячий телеканал, радіо 
Meydan, яке мовить на Крим, онлайн-газета 15minut.org 
і видавництво Qartbabaproduction. Після анексії самопро-
голошена влада не давала ліцензії кримськотатарським 
ЗМІ, згодом вони все ж отримали реєстрацію, але через 
постійні перешкоди діяльності змушені були переїхати на 
материкову Україну.

■

■

ГУЧНА СПРАВА

«Стіна» тріщить
Оборонні споруди на кордоні з РФ — 
ласий шматок для корупціонерів

■

ПРАВОСУДДЯ

ЗЕКономили 
Кожен десятий, звільнений за «законом 
Савченко», вчинив важкий злочин

■

Тюрма плаче не за одним звільненим.❙

Іван БОЙКО

 Лише наступного дня в Міноборо-
ни підтвердили серйозні втрати, яких 
ЗСУ зазнало на маріупольському на-
прямку ще в понеділок зранку. Рані-
ше ж лише від волонтерів було відо-
мо про масовий обстріл позицій ЗСУ 
з важкої ствольної артилерії поблизу 
Широкиного та Талаківки. 
 «За минулу добу внаслідок бойових 
дій двоє українських військовослуж-
бовців загинули, вiсiм зазнали пора-
нень і троє отримали контузію. Таких 
втрат сили АТО зазнали в Новозванівці, 
та, головним чином, у Широкиному, де 
ситуація є найскладнiшою. За добу во-
рог випустив близько 200 мін», — лише 
констатував речник з питань АТО пол-
ковник Андрій Лисенко.
 Так гаряче під Маріуполем стало 
через те, що ворог перекинув на лінію 
фронту додаткові сили, зокрема бро-
нетехніку, міномети та гармати, і пе-
рейшов до масового їх застосування.
  «На всіх оборонних рубежах, де 
було неспокійно, наші війська від-
кривали вогонь у відповідь», — за-
певняє пан Лисенко.
  Речник оперативно-тактичної гру-
пи «Маріуполь» Олександр Кіндсфатер 
підтвердив, що в цей сектор бойовики 
підтягнули важку артилерію і «Гра-
ди», оскільки до них прийшла допо-
мога з Росії — йдеться про найманців, 
кадрових офіцерів російської армії і ве-
лику кількість військової техніки.

 «У нас втрати... Маріупольський 
напрямок. Такою є мета перемир’я. 
Зараз iдуть жорсткі перестрілки на 
лінії розмежування», — написав у 
«Фейсбуцi» український волонтер, 
координатор групи «Стоп терор» Се-
мен Кабакаєв.
 До речі, волонтери нарахували ще 
в понеділок у госпіталі Маріуполя 11 
поранених (переважно з 54-го розві-
дувального батальйону ЗСУ).
 «Якось важко відповідати 
стрілецькою зброєю проти танків і 
«гвоздик». Хто дасть відповідь за на-
ших загиблих i поранених хлопців, 
яким сьогодні немає чим відповідати? 
Де ОБСЄ були, де ваші Мінські домо-
вленості? Коли вже припиниться без-
глузде вбивство наших хлопців? Коли 
вже наша техніка буде стояти там, де 
вона повинна бути?» — обурюється на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi» волонтер 
iз Маріуполя Галина Одноріг.
 Прес-центр штабу АТО лише за-
значає, що за добу окупанти на Дон-
басі здійснили 47 обстрілів, більшість 

iз яких прийшлося саме на маріу-
польський напрямок: 27 обстрілів.
 «Збройні провокації з боку про-
тивника відбулись із застосуванням 
важкого озброєння. Так, зі ствольної 
артилерії 152-го калібру по захисни-
ках Талаківки і Бердянського, а зі 
122-го калібру — по Широкиному», 
— йдеться у повідомленні. ■
 

А ТИМ ЧАСОМ...

 На окупованій території Донбасу на трьох 
ділянках лінії розмежування триває процес 
розведення сил, повідомляє Головне управ-
ління розвідки Міноборони. За даними роз-
відників, бойовики почали відводити свої ва-
таги в районі мосту через річку Сіверський 
Донець. Водночас у Золотому та Петрівсько-
му продовжується розмінування місцевості.
 Через це мешканці Станиці Луганської 
влаштували мітинг проти відведення підроз-
ділів ЗСУ з міста. Люди, зокрема, тримали в 
руках плакати з гаслами «Станиця Луганська 
— це Україна». 

■

НА ФРОНТІ

Пекло під Маріуполем 
На приазовській ділянці фронту загинуло двоє 
захисників України, є поранені та контужені

■
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АРТ-ПРОСТІР

«Прошу пана...»
Картини сучасних польських 
художників – у Києві
Вікторія ПОКОТІЛОВА 

 У  Національному музеї Тараса Шевченка по 16 
жовтня  проходитиме виставка  —«Майстри поль-
ського живопису на рубежі ХХ та ХХІ століть». Її 
проведення —  спільна ініціатива Асоціації куль-
турної спадщини Польщі та львівського Музею 
ідей, яка розвивалася протягом шести місяців. 
Експозиція презентує  твори сучасного польсько-
го мистецтва, привертаючи увагу розмаїттям мо-
тивів, стилів та кольо рів. Національна галерея «За-
хента» надала можливість привезти з Варшави в 
українську столицю роботи Ярослава Моджєлєвсь-
кі, Едварда Двурніка, Вільгельма Саснала, Томаша 
Чічерського, Деона Тарасевича, Терези Паговської 
та Ришарда Вінярські. Митці на своїх полотнах, 
використовуючи переважно олію та акрил, пред-
ставляють  новий погляд на історичні, анімалістич-
ні, абстрактні та народні теми. 
 «Польська та українська культури завжди 
щільно взаємодіяли між собою. Бажання сприя-
ти подальшому їх контакту помітне з боків обох 
держав, тому подібні проекти варто підтримува-
ти та надавати їм статусності», — каже керівник 
відділу експозицій Національного музею імені 
Тараса Шевченка Михайло Зубар.
 До речі, співпраця музею Тараса Шевченка  з 
міжнародними мистецькими інституціями від-
бувається постійно.  Зокрема, 30 вересня підпи-
сано договір про співробітництво  з Національ-
ним музеєм мистецтв Азербайджану та домов-
леність про майбутнє співробітництво з Єврей-
ським інститутом ЇВО. ■

■

БЛАГОУСТРІЙ

Наче перший 
тролейбус
У віддаленому районі міста 
облаштовують зону відпочинку 
за 947 тисяч гривень
Катерина МАРТИЧ
Вінниця

 На місці замуленого озера, що поблизу кінце-
вої зупинки громадського транспорту мікрорайо-
ну «Тяжилів» у Вінниці, тривають роботи із завер-
шення проекту «Родинне озеро». Вже очистили 
водойму, облаштували дитячий i спортивний май-
данчики. Встановили унікальну дизайнерську 
огорожу, велопарковку, лавки та урни. Також 
проклали нову пішохідну доріжку.
 «Родинне озеро» — це соціальний проект, 
який переміг у конкурсі «Бюджету громадських 
ініціатив» і отримав фінансову підтримку з місь-
кого бюджету. На реалізацію ідеї виділили 947 ти-
сяч гривень. Автор цього задуму — депутат там-
тешнього округу Володимир Онофрійчук.
 «У мікрорайоні «Тяжилів» не було місця для 
цікавого й корисного дозвілля, тому виникла ідея 
його створити. Наше озеро стане ще однією род-
зинкою Вінниці. Сюди вже спеціально приїжджа-
ють, щоб сфотографуватися на тлі унікального ди-
зайнерського паркану», — розповідає Володимир 
Онофрійчук. За його словами, вже виконано понад 
80% від запланованого. Закінчують облаштовува-
ти освітлення, систему відеонагляду, займаються 
благоустроєм пляжної зони та пірсу для рибалок. 
Ще мають встановити додаткові гойдалки та інк-
люзивну пісочницю для дітей iз фізичними обме-
женнями, хочуть облаштувати зону wi-fi. 
 «Це дуже важливо для нашого мікрорайону, бо 
він один із найвіддаленіших у місті, — каже міс-
цева жителька 76-річна Юзефа Січкоріз. — Онов-
лення нашого озера за значущiстю можу порівня-
ти тільки з моментом, коли до нас пустили пер-
ший тролейбус».
 Кілька несподіванок організатори проекту 
тримають у таємниці. Кажуть, що про них стане 
відомо під час урочистого відкриття оновленої во-
дойми. Завершити всі ремонтні роботи планують 
до 24 жовтня. ■

■

Катерина МАРТИЧ

 У зв’язку зі зменшенням кількості 
населення, відповідно до постанови Каб-
міну, в селах, де мешкає менше 200 жи-
телів, утримання закладів культури не 
фінансують. А тому рішенням сесій те-
риторіальних громад упродовж 2016 
року у Вінницькій області припинили 
діяльність 10 клубних закладів і кіль-
ка бібліотек. 
 «Населення зменшується, а витра-
ти на утримання інфраструктури зрос-
тають. Виникає проблема недофінансу-
вання. Тому вирішено оптимізовувати 
та реорганізовувати мережу закладів 
культури», — розповідає начальник 
управління культури і туризму ОДА 
Станіслав Городинський.
 Минулого року на Вінниччині за-
крили 14 бібліотек, чотири клуби та 
два музеї. Цього ж року скорочення 
культурних установ стосувалося Ям-

пільського міського будинку культури, 
клубів сіл Загребельне Калинівсько-
го, Нова-Миколаївка Могилів-Поділь-
ського, Посухів, Горайки Муровано-
куриловецького районів. Перестали 
функціонувати й сільські клуби у трь-
ох селах Немирівського, одному — То-
машпільського, двох — Погребищенсь-
кого районів. Ліквідували також біб-
ліотеки у селах Підлісне Літинського, 
Салинці — Немирівського та Ступник, 
Кривошиї — Хмільницького районів. 
Закрили й книгозбірні Вороновицької 

районної бібліотеки Вінницького райо-
ну та станції Липовець.
 Приміщення залишилися на ба-
лансі територіальних громад і можуть 
використовуватися на їхнiй розсуд. 
Щоправда, переважна їх більшість у 
занедбаному стані, давно не ремонто-
вані.
 Тим часом упродовж року відкри-
ли лише один новий заклад культури 
— Медвідський сільський клуб Вінни-
цького району. Загалом на Вінниччині 
налічують 2132 заклади культури. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові відбувся ІІ Між-
народний еко-форум «Вода і 
Енергія». Для України над-
важливі впровадження еко-
логічних технологій і досві-
ду виробництва енергії з 
відновних джерел — щоб 
зменшувати використан-
ня природного газу й елек-
троенергії, як це роблять 
у Данії, Швеції, Польщі. 
Скажімо, Данське посольс-
тво в Україні презентувало 
на форумі досвід своєї краї-
ни щодо збільшення част-
ки альтернативної енергії і 
зменшення частки викиду 
СО2.
 У зібранні взяли участь 
понад 200 людей, більшість 
— керівники водопровідно-
каналізаційного господарс-
тва України (Суми, Черка-
си, Дніпро, уся Західна Ук-
раїна), представники впро-
вадження інновацій у галузі 

очищення стічних вод із 
семи країн світу, представ-
ники міжнародних фінансо-
вих інституцій, які надають 
кредитні та грантові кошти 
на фінансування шляхів ви-
рішення екологічних про-
блем.
 Особливим гостем фору-
му був Казімеж Куйда — го-
лова Фонду охорони при-
родного навколишнього се-
редовища Республіки Поль-
ща, який 25 років фінансує 
екологічні проекти, а сьо-
годні — інвестує у програму 
фінансування екологічних 
проектів в Україні, які ма-
тимуть позитивний вплив 
на стан річки Західний Буг.
 Під час еко-форуму від-
бувся «круглий стіл» на 
тему «Фінансові інструмен-
ти для реалізації природо-
охоронних проектів і про-
ектів у галузі енергетики, 
збереження природних ре-
сурсів» із представниками 

міжнародних донорських 
організацій, Європейського 
банку реконструкції і роз-
витку, Фонду Східноєвро-
пейського партнерства з пи-
тань енергоефективності та 
екології E5P, Північної еко-
логічної фінансової корпо-
рації NEFCO.
 У рамках форуму 
Львівська міська рада під-
писала договори-гарантії з 
NEFCO та ЄБРР за проек-
том «Реконструкція очис-
них споруд та будівниц-
тво станції переробки мулу 
для очищення та утиліза-
ції стічних вод і виробниц-
тва біогазу для когенерації 
у Львові». Із боку міськра-
ди участь у підписанні взяв 
міський голова Львова Анд-
рій Садовий, з боку NEFCO 
— старший інвестиційний 
менеджер Бо Ніхус та вико-
навчий віце-президент Карі 
Хоманен, а з боку ЄБРР — 
асоційований директор і 

старший банкір установи 
Денис Гайовий.
 Нагадаємо, Львів роз-
почав співпрацю з NEFCO, 
ЄБРР та Е5Р щодо проек-
ту побудови біогазової стан-
ції на комунальних очис-
них спорудах. Уже незаба-
ром розпочнеться реальна 
частина реалізації проекту. 
Буде оголошений тендер на 
проектувальника. Проект 
передбачає, що мул на очис-
них спорудах будуть пере-
робляти. У процесі зброд-
ження утворюється біогаз, 
який буде когенеруватись 
в електроенергію. Цю елек-
троенергію використовува-
тимуть для роботи очисних 
споруд. Загалом, очисні спо-
руди споживають третину 
електроенергії, яку вико-
ристовує ЛМКП «Львівво-
доканал». Реалізація про-
екту дасть можливість до-
сягнути скорочення викидів 
СО2, покращення якості 
стічних вод.
 Загальна сума проекту: 
NEFCO — 5 млн. євро, ЄБРР 
— 15 млн. євро, грант від 
Е5Р — 7,5 млн. євро. Очіку-
ване дофінансування з   бю-
джету міста — 4 млн. євро», 
— повідомили в ЛМКП 
«Львівводоканал». ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Невідомі особи у понеділок уранці 
розбили вікно та пограбували автомо-
біль Toyota Venza, який належить ві-
домій у Львові громадській активістці, 
голові правління ГО «Варта-700» На-
талії Шелестак. Із машини зловмис-
ник викрав сумку. Через інцидент 
Наталія Шелестак не змогла потрапи-
ти на судове засідання у резонансній 
справі.
 Момент пограбування знято на ка-
меру спостереження, що працює на 
під’їзді, в якому мешкає жінка. Зло-
вмисник розбив заднє скло автомобі-
ля. При цьому сигналізація авто не 
спрацювала. За словами Наталії, у 
вкраденій сумці був ремкомплект і 
взуття.
 «Я переглядала відео з камери спос-
тереження, і все виглядає дуже дивно. 
Зазвичай розбивають переднє скло, а 
тут — заднє, — зазначила Наталія Ше-
лестак. — З усіх припаркованих авто 
зловмисник підбіг конкретно до мого і, 
перш ніж ударити по склу, подивився 
на вікна моєї квартири, чи часом ніх-
то звідти не дивиться на стоянку. Тоб-
то ця людина знала, чиє це авто, хоча 
придбане воно зовсім недавно, я навіть 
не встигла оформити страховку». Від-
так активістка підозрює, що  крадій 
мав на меті не пограбування, а завда-
вання шкоди конкретно їй.
 «Сьогодні вранці я мала їхати на 
судове засідання у справі проти судді 
Олександра Мирутенка, але через цей 
інцидент не змогла. Я не можу сказа-

ти точно, але все-таки підозрюю, що це 
вчинили не випадково. Можливо, для 
того, аби я не потрапила на засідання», 
— сказала Наталія Шелестак.
 Йдеться про колективний позов 
кількох громадських організацій про-

ти судді Львівського апеляційного гос-
подарського суду Олександра Миру-
тенка щодо захисту ділової репутації. 
Активісти подали позов після того, як 
суддя назвав їх «купленими». 
 Наталія Шелестак зазначає, що це 
вже не перший випадок, коли її авто-
мобіль намагаються пошкодити. Зок-
рема, влітку на авто залишили подря-
пину. Волонтерка написала заяву до 
правоохоронних органів. За фактом 
відкрито кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 185 ККУ «Таємне викраден-
ня чужого майна». Санкція статті пе-
редбачає покарання у вигляді штра-
фу до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або вип-
равних робіт терміном до двох років, 
або позбавлення волі терміном до трь-
ох років. 
 Громадські активісти випадок 
сприймають як спосіб попередження 
людині, яка активно відстоює свою по-
зицію ще з часів Майдану, займаєть-
ся волонтерством та допомагає армії. 
До речі, Наталія Шелестак входить 
до атестаційної комісії при ГУ Націо-
нальної поліції у Львівській області. 
У 2014—2015 роках була членом на-
глядової ради при ГУ МВС у Львівсь-
кій області. ■

Зловмисник розбив заднє скло автомобіля. 
Фото з соціальної мережі.

❙
❙

КРИМІНАЛ

Справа честі активістів
Авто волонтерки пограбували, щоб не доїхала до суду?

■

ЕКОЛОГІЯ

Сім альтернативних чудес
Від каламутної води Львів рятуватиме міжнародна спільнота

■

ОПТИМІЗАЦІЯ

Ні почитати, ні потанцювати
На Вінниччині закривають сільські клуби та бібліотеки

■



СЕРЕДА, 12 ЖОВТНЯ 20164 ПОЛІТИКА. СВІТ
«Зрозуміло, що люди голосували за зміни і проти правлячої коаліції, 
яка погрузла в скандалах. Але вибори ще не закінчилися — 
кому довірити країну, виборці остаточно вирішать у другому турі виборів». Даля Грібаускайте

президент Литви

УКРАЇНА МОЛОДА

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі Литва обира-
ла парламент. Своїх кандидатів 
на 141 місце у Сеймі висунули 12 
партій і дві партійні коаліції. Фа-
воритами, на думку експертів, 
були три політичні сили: керів-
на Соціал-демократична партія, 
опозиційна консервативна «Союз 
Вітчизни — Християнські де-
мократи Литви» та «Литовський 
союз селян і «зелених». Аналіти-
ки на підставі соціологічних до-
сліджень та опитувань прогнозу-
вали цим партіям приблизно од-
накову підтримку електорату. 
На цих виборах громадяни ак-
тивно користувалися правом до-
строкового голосування. Загалом 
кількість таких виборців сягнула 
5,5%. Серед них і президент рес-
публіки Даля Грібаускайте, яка 
таким чином заохочувала литов-
ців виконати свій громадянсь-
кий обов’язок. Не всі литовці до-
слухалися до закликів лідера на-
ції, бо явка на виборах становила 
лише 50,55%.
 Але, як показали оприлюд-
нені вчора офіційні результа-
ти повного підрахунку голо-
сів, прогнози є справою невдяч-
ною навіть у маленькій країні з 
уже встановленою демократією. 
По багатомандатному виборчо-
му округу за «Союз Вітчизни — 
Християнські демократи» про-
голосували 21,66% учасників 
голосування, що гарантує їм 20 
депутатських мандатів. Консер-
ватори поліпшили свій резуль-
тат, у порівнянні з попередніми 
виборами, чотири роки тому, на-
бравши на виборах лише на 1441 
голос більше нiж селяни і «зе-
ленi», які заручилися підтрим-

кою 21,55% виборців і вибороли 
19 депутатських мандатів. Але це 
неймовірний успіх для селянсь-
ко-екологічного союзу. Їх підтри-
мали 273 тисячі 924 виборці, що 
на 220 тисяч більше, ніж на попе-
редніх виборах, тобто у наявності  
— поліпшення виборчого резуль-
тату вп’ятеро! І лише на третьому 
місці опинилися правлячі доте-
пер соціал-демократи — 14,43% 
підтримки і 13 мандатів у Сеймі. 
За чотири роки правляча партія 
втратила підтримку майже 70 
тисяч виборців.
 Стосовно інших політичних 
сил, то опозиційний Рух лібе-
ралів отримав 9.04% (вісім ман-
датів), Виборча акція поляків — 
Союз християнських родин — 
5,49% (5 мандатів), «Порядок і 
справедливість» — 5,33% (5 ман-
датів). Кiлькiсть симпатиків Пар-
тії праці, чинного члена правля-
чої коаліції з соціал-демократами 
та «Порядком і справедливістю», 
впала до 4,69%, тож вона не долає 
п’ятивідсотковий бар’єр і вже не 
потрапляє до Сейму. Втрати цієї 
партії колосальні — на 200 тисяч 
голосів менше, ніж на поперед-
ніх виборах. Утiм члени цієї пар-
тії можуть пройти до парламенту 

по одномандатних округах.
 В останніх, до речі, обираєть-
ся 71 зі 141 депутата Сейму. З 
огляду на низьку активність ви-
борців, у першому турі є пере-
можці лише по трьох одноман-
датних округах, а в 68 інших пе-
реможця оберуть у другому турі, 
який відбудеться 23 жовтня. 
 Наразі, за визначеної лише 
приблизно половини складу де-
путатського корпусу, важко пе-
редбачити склад майбутньої 
правлячої коаліції. Але при тій 
недовірі, яку відчувають консер-
ватори і ліві, при недовірі, яку 
відчувають селяни і «зелені», і до 
правих, і до лівих, можна з упев-
неністю сказати, що коаліційні 
переговори будуть важкими. 
 «Це було протестне голо-
сування проти правлячої лі-
вої коаліції», — пояснив аген-
ції «Франс пресс» голова Інсти-
туту міжнародних відносин та 
політичних наук у Вільнюсі Ра-
мунас Вілпісаускас. За його сло-
вами, через нове трудове законо-
давство стало простіше звільняти 
людей. Корупція, масова емігра-
ція на Захід та низькі зарплатні 
також відвернули ви борців від 
правлячих політсил. ■

ПРІОРИТЕТИ

Чого бояться 
«політичні динозаври»
Ініціативи, які роблять людей 
заможнішими й вільнішими

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Найсильніший за останнє десятиріччя в Ат-
лантичному океані ураган Метью минулого тиж-
ня прогулявся Карибським басейном, завдавши 
найбільшого спустошення на Гаїті, а вже цими 
днями атакував південь США. Правда, ще в неді-
лю американські метеорологи позбавили Метью 
звання урагану. Швидкість вітру в його епіцент-
рі значно впала, і буревій перетворився на тропіч-
ний циклон. Але від цього він не став лагіднішим. 
У трьох американських штатах — Північній Ка-
роліні, Джорджії та Флориді — через Метью за-
гинуло 16 людей. 
 У Сполучених Штатах скасували понад 4,5 ти-
сячі авіарейсів. Два мільйони помешкань та офіс-
них приміщень залишились без енергопостачан-
ня. Повалені дерева заблокували автошляхи. Де-
сятки тисяч людей були евакуйовані і розміщені 
у тимчасових притулках.
 Президент США Барак Обама вчора оголо-
сив стан стихійного лиха в частині Флориди та в 
штаті Північна Кароліна. В цьому штаті мешка-
ла половина з 16 загиблих. П’ятьох жителів шта-
ту надалі вважають зниклими безвісти. 
 Але в порівнянні з тим, що ураган накоїв на 
Карибах, становище у США можна назвати лег-
ким переляком. За офіційними даними влади 
Гаїті, щонайменше 372 особи загинули внаслідок 
удару по країні урагану. Стихія практично стерла 
з лиця землі деякі міста та села. Дані гуманітар-
них агенцій та організацій є ще сумнішими. Вони 
кажуть, що стихія забрала життя від 900 до понад 

тисячі гаїтянців. І це ще не кінець, бо стихія спри-
чинила спалах епідемії холери. Міністерство охо-
рони здоров’я повідомляло позавчора про 62 ви-
падки захворювання і кількох померлих. Тіла по-
чали розкладатися, і влада терміново ховає їх у 
загальних могилах. За таких умов уже не до ста-
тистики про реальну кількість загиблих. Після 
землетрусу 2010 року в країні від спалаху холе-
ри загинуло приблизно 10 тисяч людей.
 До Гаїті, що лежить у західній частині остро-
ва Еспаньйола, вже почала надходити гуманітар-
на допомога. В ООН кажуть, що її недостатньо. 
Посол Гаїті при ООН П’єр-Андре Дюнбар повідо-
мив: «Місто Жеремі — у руїнах. 80% помешкань 
зруйновано, врожай знищено. Країна — перед за-
грозою нищівного голоду. Адже півострів є жит-
ницею Гаїті». Генеральний секретар ООН Пан Гі 
Мун закликав міжнародну спільноту до активних 
дій щодо допомоги Гаїті. За даними ООН, країна 
потребує допомоги на 120 млн. доларів. Червоний 
Хрест розпочав негайний збір 6,9 млн. доларів на 
допомогу Гаїті. Дитячий фонд ООН — ЮНІСЕФ за-
явив, що потрібно щонайменше 5 млн. доларів, аби 
допомогти 500 тисячам постраждалих дітей. 9-11 
жовтня були оголошені на Гаїті днями національ-
ної жалоби за загиблими. ■

 Третину законопроектів 
з цього переліку розглянуто 
парламентом минулого тиж-
ня. Серед здобутків «Про-
мислового дня» в парламенті:
 1) прийняли за основу за-
конопроекти №2554а-д та 
2555а-д щодо розвитку віт-
чизняного виробництва шля-
хом стимулювання залучен-
ня інвестицій в реальний сек-
тор економіки та створення 
нових робочих місць через ін-
дустріальні парки;
 2) прийняли за основу за-
конопроект №4549 щодо ме-
ханізму закупівлі енергосер-
вісу з використанням системи 
ProZorro для проведення масш-
табної енергомодернізації, яка 
в перспективі дасть країні еко-
номію понад 700 млн. куб. м 
природного газу;
 3) прийняли за основу зако-
нопроект №5105 щодо підви-
щення ефективності держав-
ного інвестування, щоб держа-
ва перестала розпорошувати та 
розкрадати кошти платників 
податків і почала ефективно 
розігрівати економіку;
 4) прийняли за основу за-
конопроект №4117 про лібе-
ралізацію готівкових розра-
хунків та детінізацію економі-
ки через запровадження елек-
тронних онлайн-РКО.
 5) прийняли в цілому за-
кон №3873 щодо зменшення 
дефіциту брухту чорних ме-
талів на внутрішньому ринку 
для безперебійного забезпе-
чення українських металур-
гів сировиною та для першо-
чергового забезпечення пот-
реб оборонної промисловості 
та відбудови об’єктів інфра-
структури.
 На жаль, не вистачило го-
лосів для прийняття законо-
проекту №3872 щодо призу-
пинення індексації норма-
тивної грошової оцінки землі 
з метою збереження виробни-
чого потенціалу вітчизняних 
підприємств («замороження» 
земельного податку на два 
роки).
 Усі ці законопроекти — по-
тужний прискорювач еконо-
мічного розвитку, орієнтова-
ний на залучення інвестицій, 
збільшення експорту та ство-
рення нових робочих місць із 
гідною заробітною платнею.
 Але шалений спротив ін-
дустріально-інвестиційним 
законопроектам, який ми по-
бачили під час їх розгляду, за-
свідчив, що в парламенті за-
сіли «політичні динозаври», 
які послідовно тягнуть країну 

в минуле, нав’язують нам свої 
неоліберальні стереотипи, збе-
реження сировинної економі-
ки, вічну залежність від кре-
дитів МВФ. Запевняють нас, 
що по-іншому бути не може. 
Але їх уже меншість. Їхній час 
невпинно спливає!
 Вони вже неодноразово 
були при владі і створили в 
країні умови, через які сьо-
годні: 
 — вигідніше виводити 
кошти в офшори, ніж інвесту-
вати у виробництво у власній 
країні;
 — талановитим людям лег-
ше емігрувати, ніж працюва-
ти в Україні та розвивати тут 
свій бізнес;
 — вигідніше займатись ім-
портом та контрабандою, ніж 
виробництвом та підприєм-
ництвом;
 — «реформаторами» на-
зивають тих, хто намагаєть-
ся зекономити на українській 
освіті і науці, а не зберегти та 
розвинути їх;
 — молодь мріє бути чинов-
никами і прокурорами, а не 
підприємцями та науковця-
ми;
 — багато людей прагне 
еміграції, а не кращого май-
бутнього власних родин в Ук-
раїні;
 — у людей опускаються 
руки, бо їм здається, що розір-
вати це «зачароване коло» 
просто неможливо...
 Цим «політичним дино-
заврам» вигідніше тримати 
країну та людей у бідності, а 
самим бути вічним «важли-
вим посередником» між краї-
нами-метрополіями та си-
ровинною Україною. Саме 
тому вони показово виступа-
ють проти таких ініціатив, 
як державно-приватне парт-
нерство, енергосервіс, індус-
тріальні парки, експортно-
кредитне агентство. Бо такі 
ініціативи відкривають Ук-
раїні нові горизонти, роблять 
людей заможнішими й віль-
нішими та зменшують роль 
«політичних еліт».
 Але успіхи «Промислового 
дня» вселяють віру, що ми це 
змінимо. Крок за кроком ми 
побудуємо успішну країну із 
сильною економікою, яку по-
важатимуть у світі! Встанови-
мо справжні українські пріо-
ритети та забезпечимо їх інс-
трументами досягнення, про-
явимо українську політичну 
волю. Радикальна партія дя-
кує усім економічним патріо-
там України! ■

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії
Віктор ГАЛАСЮК, заступник лідера Радикальної партії з економічної 
політики, голова Комітету з питань промислової політики та 
підприємництва

Для формування фундаменту нової економічної політики та 
якісної зміни проекту держбюджету на 2017 рік Радикальна 
партія запропонувала перелік із 15 законодавчих пріоритетів 
— від підвищення соціальних стандартів найменш захищених 
категорій населення до ініціатив, спрямованих на економічний 
розвиток та здобуття енергетичної незалежності країни. 

ЇХНІЙ ВИБІР

Литва консервативна, 
селянська і зелена
Правляча партія програла парламентські 
вибори опозиції

■

СТИХІЯ

Руїни після 
Метью
Гаїті спустошене ураганом, 
у США в потерпілих штатах 
запроваджено надзвичайний стан

■

Деякі населені пункти Гаїті просто стерті з лиця землі. ❙
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Хто він, Ден Рагнар?
 Для жителів Ніжина звістка 
про те, що Денис Дубровський, 
який захоплювався реконструк-
торськими іграми і був відомим 
у місті майстром із виробниц-
тва старовинної зброї, затрима-
ний СБУ, стала справжнім шо-
ком. «Я сам неодноразово спіл-
кувався з Денисом. Нормальна 
адекватна людина, інтелігент-
на, батьки працюють у Ніжинсь-
кому університеті, сам він захоп-
люється історією. До того ж Де-
нис із тих, про кого кажуть, що 
на всі руки майстер. І раптом — 
злочинець. Нашому здивуванню 
не було меж», — розповів «УМ» 
ніжинський журналіст Сергій 
Ковальов.
 Реконструкторськими ігра-
ми Денис захопився ще років 10 
тому. Спочатку — самою ідеєю, 
вивченням історичного антура-
жу, рольовими іграми та тур-
нірами, які почали відроджува-
тися в той час. Навіть ім’я собі 
придумав — Ден Рагнар. А піз-
ніше спробував відтворити і зраз-
ки вогнепальної зброї того часу 
— мушкети та кремнієві пістолі 
XVI-XVII століть. Хоча вогне-
пальною її назвати можна з на-
тяжкою. «Це, швидше, піротех-
нічний засіб для створення візу-
альних і звукових ефектів. Зро-
зумійте правильно: це не зброя, 
це макети, і якщо спробувати 
той мушкет чи пістоль заряди-
ти по-справжньому і вистрели-
ти, то його просто розірве у вас у 
руках», — пояснює колега Дени-
са Максим Рог.
 Перший прототип реконс-
трукторської моделі пістоля 
XVII століття Денис Дубровсь-
кий змайстрував у 2010 році 
для рольової гри «Між орлами 
та півмісяцем». Модель сподо-
балася, і в короткому часі Ден 
Рагнар отримав визнання в се-
редовищі реконструкторів і 
нові замовлення. «Дубровський 
приніс додому ідею виготовля-
ти реконструкторський анту-
раж, який уміє робити красиве 
димне «піф-паф» за допомогою 
пластилінової кульки, загорну-
тої у фольгу. Я задала мільйон 
запитань щодо безпечності цієї 
затії, а також, що важливо, від-
повідності даних пістолів зако-
нодавству України. Він клявся, 
що все це абсолютно безпечно і 
законно. Через місяць був го-
товий перший прототип. Ще за 
місяць — перша робоча модель. 
Подальше вдосконалення при-
вело пістолі в такий стан, що на 
грі 2010 року, першій, де в до-
пусках по «зброї» були пропи-
сані пістолі такої моделі, най-
страшнішу травму було завдано 
з необачності: хтось врізав сусі-
да рукояткою по лобі, а якийсь 
умілець поставив товаришу си-
няк на плечі, загнавши зара-
ди сміху в ствол замість м’якої 
кульки дрібну шишку», — зга-

дує колишня дружина Дениса 
Катерина Титарева.

Навіщо бурштинникам 
мушкети?
 Утiм поважні слідчі з СБУ, 
які, судячи з офіційної інформа-
ції, ще з літа «взяли в розробку» 
активного молодика, що постій-
но зависав на форумах, відкри-
то обговорюючи специфіку тих 
чи інших видів зброї та пропону-
ючи свої послуги щодо виготов-
лення зразків, такі рольо ві ігри 
сприйняли на повному серйозі. І 
навіть пішли на свідому провока-
цію, підіславши до Рагнара сво-
го агента, який запропонував за 
гарну ціну зібрати з деталей бой-
овий ТТ зразка 30-х років. Майс-

тер замовлення виконав. Момент 
передачі зброї було задокументо-
вано слідством. Хоча взяли Раг-
нара не тоді, а за деякий час на ін-
шому епізоді.
 У повідомленні СБУ зазначе-
но, що «місцевий мешканець ор-
ганізував нелегальне виробниц-
тво в гаражі у приватному секторі 
Ніжина. За наявною інформа-
цією, покупцями були представ-
ники кримінальних структур, у 
тому числі з нелегальних копа-
лень бурштину в Житомирській 
та Рівненській областях». Остан-
нє викликало особливий інте-
рес, оскільки, за наявною в жур-
налістів інформацією, «пред-
ставників кримінальних струк-
тур, у тому числі з нелегальних 
копалень бурштину в Жито-
мирській та Рівненській облас-
тях», давно цікавлять не одноза-
рядні мушкети та кремнієві піс-
толі, а сучасна зброя щонаймен-
ше рівня АКС. «Судячи з фото 
журналістів та коментарів рів-
ненських поліцейських, у бур-
штинокопачів є, зокрема, й ав-
томатична зброя. Як розповіда-
ли поліцейські, нею навiть збили 
поліцейські безпілотники у міс-
цях нелегального бурштиновидо-

бутку. Про мушкети у бурштино-
копачів нічого не чув», — комен-
тує ситуацію журналіст видан-
ня «Четверта влада» Володимир 
Торбіч, який не перший рік від-
стежує бурштинову тему. А кіль-
ка років тому один із бурштинни-
ків на камеру зізнався йому, що 
«в них є і «Урали», і «ГАЗони», і 
«КРАЗи», БТРи вже є переоблад-
нані, я без жартів кажу. Озброєні 
до зубів — автоматами, гранато-
метами, кулеметами».
 Є й інші запитання до пред-
ставників правоохоронних 
структур. «Фактично, на Раг-
нара було відкрито полювання. 
Кілька місяців за ним стежи-
ли, входили в довіру. І, очевид-
но, так і не змогли нічого серйоз-

ного знайти, якщо вони його по-
чали провокувати. Тобто, наші 
силові структури замість того, 
щоб займатися профілактикою 
правопорушень, свідомо підбу-
рюють людей на неправомірні 
вчинки. Як це коментувати, я 
не знаю», — обурюється Мак-
сим Рог. 
 Не може знайти логіку в діях 
правоохоронців і Сергій Кова-
льов. «У нас на початку 90-х тут, 
у Ніжині, були артилерійські 
склади. Пізніше, коли нашу ар-
мію взялися роззброювати, ба-
гато одиниць зброї військові ко-
мандири просто списали і роз-
продали направо і наліво. Там 
була зброя ще з царських часів, і 
нагани, й інше. Оце б їм пошука-
ти», — каже журналіст.
 Поки що у цій справі біль-
ше запитань, ніж відповідей. 
На головне з них — що насправ-
ді стоїть за затриманням ні-
жинського майстра історичної 
зброї — відповіді ми поки що не 
знайшли. Бо важко повірити в 
те, що представники спецслужб 
настільки непрофесійні, що за 
кілька місяців «розробки» так 
і не розібралися, з ким вони ма-
ють справу. Хоча все може бути: 

минулого тижня в Чернігові про-
куратура вимагала від суду змі-
нити запобіжний захід щодо Де-
ниса Дубровського з домашньо-
го арешту на утримання в СІЗО 
на підставі того, що... правоохо-
ронці впродовж тижня так і не 
спромоглися одягти на підозрю-
ваного електронний браслет

А за яким законом судять?
 Крім реконструкторської 
спільноти, на захист Дениса 
Дубровського стала й Українсь-
ка Асоціація власників зброї 
(УАВЗ). І тут адвокати з’ясували 
цікавий момент. Виявляєть-
ся, закону, на який посилають-
ся прокурори, інкримінуючи ре-
конструктору «незаконне повод-
ження зі зброєю, тобто носіння, 

зберігання, придбання, передачу 
та збут вогнепальної зброї (крім 
гладкоствольної мисливської), 
бойових припасів, вибухових ре-
човин або вибухових пристроїв 
без передбаченого законом доз-
волу» на основі частини 1 стат-
ті 263 Кримінального кодексу 
України, не існує. «Я тут зверну 
особливу увагу на слова «без пе-
редбаченого законом дозволу». 
Оскільки закону, який передба-
чає порядок володіння, користу-
вання та розпоряджання зброєю 
в Україні, на цей момент просто 
немає. Раніше це питання регу-
лювалося Законом УРСР «Про 
власність», однак 20 червня 2007 
року він повністю втратив чин-
ність. А міліцейська інструкція 
№622, на яку посилається про-
курор, не є законом, а її легітим-
ність, як нормативно-правового 
акта — сумнівна», — зазначає 
адвокат Дубровського Микола 
Ореховський.
 Як повідомив нам голова 
УАВЗ Георгій Учайкін, більше 
року в парламенті лежить зако-
нопроект «Про цивільну зброю 
і боєприпаси», покликаний не 
лише врегулювати питання во-
лодіння та обігу зброї, а й стати 

основою для формування сил те-
риторіальної оборони. Що ціка-
во — до написання цього закону 
долучився і Денис, який особис-
то редагував у ньому статті, які 
стосуються історичної зброї.
 Від відсутності законодав-
чого врегулювання своєї діяль-
ності потерпають і реконструк-
тори, хоча в Європі цей рух набу-
ває все більшого поширення. «У 
нас щороку трапляються якісь 
прецеденти з правоохоронцями. 
Минулого року затримали нашо-
го колегу з Одеси з макетом не 
заточеного реконструкторсько-
го меча, і йому довго довелося 
давати пояснення, хто він і що 
це в нього за предмет. Взагалі ми 
зі своїми макетами часто їздимо 
на європейські фестивалі, і там 
у нас ні на митниці, ні в країні 
— жодних проблем. А в Києві в 
метро не було такого випадку, 
щоб не причепилися. Проте ре-
конструкторські фестивалі — це 
прекрасна нагода для залучення 
туристів і популяризації наших 
історичних пам’яток. У Європі 
існує ціла індустрія рольових 
ігор, а нам доводиться весь час 
доводити своє право займатися 
улюбленою справою», — скар-
житься Максим Рог.
 До речі, 22 жовтня у Ніжині 
мав відбутися ще один турнір 
за участю майстрів шабельного 
бою, одним із головних організа-
торів якого був Денис Дубровсь-
кий. Реконструктори навіть до-
мовилися з місцевою школою 
про приміщення, а оскільки під-
лога спортзалу могла не витри-
мати таких двобоїв, обіцяли взя-
ти на себе вирішення цього пи-
тання. Наразі ж проведення тур-
ніру відкладене на невизначений 
термін.
 На невизначений термін від-
кладається і вирішення долі са-
мого Дениса Дубровського. Поки 
що найближчі два місяці, доки 
триватиме досудове слідство, він 
перебуватиме під домашнім аре-
штом. А судячи з того резонан-
су, який викликало затримання 
майстра історичної реконструк-
ції і тих ляпів, які вже є в цій 
справі, спецслужбам доведеть-
ся дуже по старатися, щоб довес-
ти свою правоту. Так що процес 
обіцяє бути цікавим. ■

РЕЗОНАНС

Пальцем у небо?
Навіщо СБУ затримала ніжинського реконструктора старовинної 
зброї Дениса Дубровського?
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Не так давно тихий провінційний Ніжин сколихнула новина: співробітники Служби безпеки України 
спільно з прокуратурою та поліцією в одному з гаражів приватного сектору викрили підпільну майс-
терню з виготовлення вогнепальної зброї. «Правоохоронці встановили, що зловмисник виготовляв на 
замовлення стрілецьку та продавав бойову зброю серійного виробництва. Клієнтів зброяр підшукував 
через форуми в iнтернеті», — йшлося в повідомленні прес-служби СБУ.
Утiм за деякий час захоплення діями силовиків змінилося розгубленням. Бо затриманий «зловмисник» 
виявився відомим у місті майстром із реконструкції старовинної зброї. Зокрема, під час обшуку в нього 
було вилучено саморобні мушкети XVII століття та кремнієвий пістоль XVI, а також макет та деталі для них. 
І чим більше журналісти почали заглиблюватися в деталі справи, тим більше запитань у них виникло.

■

Денис Дубровський із одним зі своїх «бойових мушкетів».❙Цей кремнієвий пістоль XVI століття в поліцейських протоколах 
значиться як «обріз».

❙
❙

Ми зі своїми макетами часто їздимо на європейські фестивалі, і там у нас ні 
на митниці, ні в країні — жодних проблем. А в Києві в метро не було такого 
випадку, щоб не причепилися.
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«ДАР» під прицілом
 Василь Дарадуда, 58-річний 
керівник фермерського госпо-
дарства «ДАР» із села Попасне 
Новомосковського району, помер 
раптово 3 серпня. Але не встигли 
рідні його поховати, як їх поча-
ли атакувати гінці з пропозиція-
ми продати сільгосппідприємс-
тво. То один, то другий... Вбиті 
горем рідні та близькі покійного 
якоїсь небезпеки в цьому не по-
бачили. Адже ще семеро з них, 
і всі мають прізвище Дарадуда, 
були у «ДАРі» співзасновника-
ми, які швидко зібралися на свої 
збори і обрали нового керівника. 
Ним став син покійного фермера 
38-річний Дмитро...
 Але вже 8 серпня Дмитра по-
передив про намір присвоїти їхнє 
фермерське господарство колиш-
ній співробітник СБУ, батьків 
приятель. Проте син таке попе-
редження всерйоз не сприйняв. 
Про що, мовляв, можна говори-
ти, коли у «ДАРу» сім співза-
сновників? Однак уже через 10 
днів один із депутатів місцевої 
сільської ради звернувся до нього 
з відвертою пропозицією — про-
дати фермерське господарство. 
Зрозуміло, отримав відмову.
 Проте пристрасті довкола 
сільгосппідприємства і надалі не 
вщухали.
 «26 серпня 2016 року в мене 
була зустріч із головою Новомос-
ковської районної державної ад-
міністрації Селіховим Павлом 
Івановичем, який теж несподі-
вано запропонував посередниц-
тво у продажу ФГ «ДАР», і напо-
лягав, що це зробити необхідно», 
— напише пізніше Дмитро Дара-
дуда у своїй заяві до поліції.
 А 7 вересня Дмитро Дараду-
да несподівано виявив у відкри-
тому доступі — Єдиному держав-
ному реєстрі підприємств, фізич-
них осіб-підприємців і цивіль-
них формувань, що власником 
їхнього сільгосппідприємства є... 
якийсь не відомий йому Іванчен-
ко Владислав Миколайович. Як 
потім швидко з’ясується, ощас-
ливлений покупець підприємс-
тва загальною вартістю близько 
30 мільйонів гривень є постояль-
цем будинку для безпритульних 
у Кам’янському. Зареєструвала 
незбагненну оборудку держав-
ний реєстратор з Одеської облас-
ті. Як неважко здогадатися, вона 
це могла зробити тільки за підроб-
ними документами. Проте вже 8 
вересня у «ДАРу» з’явився но-
вий покупець, який свою оборуд-
ку оформив нотаріально.

«Слідчий з прокурором прибули 
на авто без номерів»
 Попасне тим часом перетвори-
лося на зону бойових дій. У селі 
з’явилися, за свідченням очевид-
ців, близько 200 співробітників 
однієї з охоронних структур. З ін-
шого боку до сотні своїх бійців від-
рядила на захист майна померло-
го Василя Дарадуди, яке він ство-
рював протягом довгих 25 років, 
«Самооборона фермерів». Коли я 
завітав до Попасного, протисто-
яння тривало вже 24-й день. На 
щастя, до серйозного загострен-
ня справа не дійшла. «Самообо-
рона фермерів» обгородилася ба-
рикадами на підступах до майно-
вого комплексу.
 «Була спроба силового захоп-
лення, але ми їх зі зброєю відігна-
ли, — розповідає Олександр, 
один із «самооборонців». — При 
цьому вони стали заявляти, що 
будуть збирати урожай. Проте 
документів ніхто не пред’являє. 
Поліція ж відверто бездіє».
 Що характерно, практично 
весь автомобільний транспорт 
в охоронців новоявлених госпо-

дарів виявився без номерів. А самі 
хлопці у формі при нашій спробі 
їх сфотографувати відверто хо-
вали свої обличчя. Присутні по-
мітили, що на авто без номерних 
знаків прибули й слідчий з проку-
рором, намагаючись провести ін-
вентаризацію. Пізніше стало зро-
зумілим, що до чого. Відчувши не-
ладне, Дарадуди стали правдами 
і неправдами рятувати своє май-
но, нажите за чверть століття. 
Зокрема, перевели значну гро-
шову суму на інший рахунок. 
 До Попасного тим часом заві-
тав власною персоною лідер Ра-
дикальної партії України Олег 
Ляшко, який пообіцяв, що зро-
бить усе можливе, аби допомог-
ти людям захистити своє майно 
від рейдерів.
 У Дніпрі заявляє про початок 
своєї роботи обласний Антирей-
дерський штаб, активісти яко-
го на першій прес-конференції 
об’єктом особливої уваги назва-

ли саме фермерське господарство 
«ДАР» і додали, що захоплення 
чужого майна в області відбу-
вається за безпосередньої участі 
керівництва облдержадмініст-
рації, прокуратури та поліції. 
Адже, окрім Попасного, подібні 
ситуації на Дніпропетровщині 
виникають постійно. 

Хто вони, законні власники?
 Після прес-конференції Ан-
тирейдерського штабу поспілку-
вався з журналістами і новоявле-
ний покупець фермерського гос-
подарства Василь Кузнецов, ві-
домий у Дніпрі як керівник цілої 
низки підприємств. Він звалює 
всі біди на озброєну «Самообо-
рону фермерів», яка не дозволяє 
йому потрапити до свого майна. 
При цьому він називає себе доб-
росовісним покупцем, бо, мовляв, 
придбав фермерське господарство 
на законних підставах.
 «З 8 вересня я зазначений у 

реєстрі єдиним власником під-
приємства. До цього фермерським 
господарством володів Василь Да-
радуда, який раптово помер 3 сер-
пня», — заявив журналістам но-
вий господар «ДАРу», при цьому 
не уточнивши, що фактично при-
дбав підприємство у постояльця 
будинку для безпритульних.
 «Наступного дня, коли ми 
пішли реєструвати всі докумен-
ти в Реєстраційній службі, вия-
вилося, що деякі об’єкти нерухо-
мого майна підприємства пере-
оформлено задніми числами. Ми 
практично відразу ж звернулися 
із заявою до правоохоронних ор-
ганів», — наголосив Василь Куз-
нецов, при цьому зазначивши, що 
фермерське господарство «ДАР» 
обробляє 2,6 тисячі гектарів зем-
лі й є привабливим для багатьох. 
 Отож перед Дарадудами на-
висла ще й загроза постати об-
винуваченими у кримінальному 
провадженні. Водночас Василь 

Кузнецов виявився потерпілим 
в одному й тому ж криміналь-
ному провадженні, що й Дмитро 
Дарадуда, таким чином отримав-
ши вільний доступ до всіх його 
матеріалів.
 Прес-служба прокуратури 
Дніпропетровської області тим 
часом повідомляє, що суд задо-
вольнив її клопотання заборони-
ти державним реєстраторам про-
водити будь-які реєстраційні дії 
стосовно змін до установчих до-
кументів, а також будь-які змі-
ни до відомостей про фермерське 
господарство, наявних у Єдино-
му державному реєстрі юридич-
них осіб і фізичних осіб-підпри-
ємців.
 «Проводяться слідчі дії з ви-
лучення документів, на підставі 
яких проводилися незаконні 
реєстраційні дії, допити потер-
пілих, свідків, а також забезпе-
чено заборону відчуження не-
рухомого майна фермерського 
господарства. Крім того, завдя-
ки вжитим заходам на вказано-
му фермерському господарстві 
забезпечено збирання врожаю 
його законними власниками», 
— повідомляє прес-служба про-
куратури Дніпропетровської об-
ласті, при цьому не уточнюючи, 
кого ж вона має на увазі під «за-
конними власниками». ■.

НАХАБСТВО

«Господарство вартістю до 30 млн. гривень 
купив постоялець... будинку безпритульних» 
Відразу після смерті відомого фермера на його підприємство 
розпочалася рейдерська атака

■Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпропетровська область

Марина, Ірина та Дмитро Дарадуди не очікували нахабства, 
з яким довелося зіткнутися після смерті батька.

❙
❙

«Завдяки вжитим заходам на фермерському 
господарстві забезпечено збирання врожаю законними 
власниками», — повідомляє прес-служба прокуратури 
Дніпропетровської області, при цьому не уточнюючи, 
кого ж вона має на увазі під «законними власниками».

Барикади на підступах 
до підприємства. 
Фото Микити СОКОЛОВА.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Серйозний крок у боротьбі з рей-
дерством зробила Верховна Рада Ук-
раїни, яка 7 жовтня прийняла Закон 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України стосовно 
вдосконалення державної реєстра-
ції прав на нерухоме майно і захисту 
прав власності».
 Згідно з пояснювальною запис-
кою до документа, законопроект 
розроблений з метою захисту прав 
власності при реєстраційних діях, по-
силення адміністративної та кримі-
нальної відповідальності суб’єктів 
реєстраційних дій, учасників незакон-
ної змови.
 Прийнятий документ вносить змі-
ни до Закону «Про державну реєстра-
цію прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень», згідно з якими, державний 
реєстратор зобов’язаний невідклад-
но повідомити власника об’єкта неру-
хомого майна, за яким подано заяву, 
про проведення відповідних реєстра-
ційних дій.
 Також передбачається введення 
обов’язкової реєстрації заяви власни-
ка нерухомості про заборону вчинен-
ня реєстраційних дій у Державному 
реєстрі прав. У такому випадку від-
новлення реєстраційних дій можливе 
лише за рішенням суду, що набрало 
законної сили, або заявою власника.
 Крім того, Мін’юсту надається 
право здійснювати моніторинг реєст-
раційних дій в Єдиному державно-
му реєстрі прав на нерухоме майно 
та Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.
 Також із 30 до 60 днів збільшено 
термін оскарження рішень, дій або без-
діяльності державного реєстратора.
 До Закону «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських форму-
вань» внесено зміни, згідно з якими 
встановлено необхідність нотаріаль-
но засвідчувати справжність підписів 
засновника (учасника) або уповнова-
женої особи в документах, що пода-
ються для державної реєстрації зміни 
про юридичну особу.
 Змінами до Закону про нотаріат 
Мін’юсту надані повноваження го-
тувати подання Вищої кваліфікацій-
ної комісії нотаріату про анулюван-
ня свідоцтва про право на заняття но-
таріальною діяльністю, а також уточ-
нено підстави для анулювання такого 
свідоцтва.
 До Кримінального кодексу вне-
сено зміни, згідно з якими посиле-
но відповідальність за підробку доку-
ментів, що подаються для проведен-
ня державної реєстрації прав на не-
рухоме майно. Зокрема, штраф за 
підробку офіційного документа збіль-
шено в 10 разів — зі 100 до 1000 не-
оподатковуваних мінімумів (17 000 
грн.).
 Крім того, зловживання з метою 
отримання вигоди в роботі реєстра-
торів будуть каратися обмеженням 
волі до 3 років з позбавленням права 
обіймати певні посади на строк до 10 
років.
 Також змінами до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
посилено відповідальність посадових 
осіб за порушення встановлених за-
коном строків проведення реєстрації 
фізичних і юридичних осіб або вста-
новленого порядку державної реєст-
рації прав на нерухоме майно. Зокре-
ма, розмір мінімального штрафу за 
порушення порядку держреєстрації 
нерухомості збільшено в 10 разів — 
з 20 до 200 неоподатковуваних міні-
мумів (3400 грн.)

■
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«Взаємодопомога — чинник еволюції».Петро Кропоткін
географ, геоморфолог, історик, один із найвпливовіших теоретиків анархізму

УКРАЇНА МОЛОДА

І нам свято, і гостям 
радість
 Восени на Покрову 
мешканці закарпатсько-
го села Ясіня відзначають 
день народження свого на-
селеного пункту. Наступ-
ного року готуються відзна-
чати вже 520-ту річницю 
поселення. А все почало-
ся з того, що пастух Дани-
ло (чи, за іншою версією, 
Іван) Струкне встиг пере-
вести отару овець через 
Карпати на галицьку сто-
рону і вирішив їх залиши-
ти на всю зиму біля вели-
чезного ясена, збивши нав-
круги своєї отари огорожу 
з гілля. Яким же було його 
здивування, коли навесні, 
повернувшись на це міс-
це зі своїм сином, він по-
бачив, що вівці не тільки 
вдало перезимували, а ще 
й дали гарний приплід. 
Інакше, як божим дивом, 
вони не змогли пояснити 
таку удачу і вирішили на 
тому місці побудувати кап-
личку. Пізніше перебуду-
вали її без жодного цвяха 
на Струківську церкву... 
 За останніми перепи-
сами, у Ясіні прожива-
ють більше дев’яти тисяч 
людей, які мають смак 
до життя, пам’ятають іс-
торію свого краю і примно-
жують його славу, започат-
кувавши декілька самобут-
ніх фестивалів, серед яких 
найпопулярніші — «Дов-
бушева юшка», «Віфлеєм-
ська зіронька», «Велика 
гуцульська коляда», «Гу-
цульська бринза», «Во-
дохреща»... Залежно від 
пори року і тематики міс-
цеві мешканці та гості свят 
стають учасниками весе-
лих конкурсів косарів, ву-
сачів, бороданів, конкурсів 
на кращу колекцію гуцуль-
ських топірців, кращу ко-
лекцію гуцульських дзво-
ників тощо. 

Шукаючи натхнення 
 Серед останніх подій, 
що приваблюють до жит-
тєрадісного села туристів і 
забезпечують місцевих се-
лян роботою, — пленер для 
художників «Ясінянська 

дача всім на вдачу», який 
завершився тут минулого 
тижня. Пропозицію при-
йняти митців із Києва, До-
нецька, Вінниці та інших 
міст України підтримала 
чудова сім’я Дячуків. За-
вдяки їм художники Ті-
шецький Валентин, Не-
чай-Сорока Світлана, 
Кравченко Ірина, Секе-
реш Антон, Грабар Віктор, 
Галай Сергій, Крижанівсь-
ка Марія, Внукова Світла-
на відчували себе краще 
ніж удома. Учасникам 
пленеру смарагдове озеро 
Ворожеська та карпатсь-
ке озеро Молодості дода-
ло натхнення. «Вершина-
ми струнких смерек» нас 
причарували Драгобрат і 
Буковель, а гірські ріки 
нагадали про плинність 
буття і про цінність щас-
ливих миттєвостей сього-
дення. Окрім традицій-
них чарівних карпатських 
пейзажів, картини мит-
ців-учасників пленеру збе-
режуть для історії і старо-
винну стоп’ятдесятирічну 
гуцульську хату, і зна-
ну по всьому світу церкву 
Вознесіння Господнього — 
шедевр гуцульської архі-
тектури з вишуканим оз-
добленням та витончени-
ми пропорціями, на яку 
з часом перетворилася та 
сама вівчарева капличка... 
З кожної картини, написа-
ної на пленері в Ясіні, будь-
хто отримає чарівну пор-
цію краси, позитиву, збе-
режену автором сюжету. 
До речі, наші пленеристи 
створювали свої шедеври, 
свідомо підтримуючи ще й 
вітчизняного виробника, 
який випускає фарби та по-
лотна з підрамниками. 

Традиції зберігають, 
традиції створюють
 Час і місце для осінньо-
го пленеру вибрані були 
ідеально, бо ми отримали 
можливість піднятись і на 
Драгобрат, і на Буковель 
при ясному сонці, погу-
ляти на фестивалі баран-
ця в Лазещині, отрима-

ти майстер-клас із при-
готування бограча, оз-
найомитись із музеями та 
пам’ятками архітектури 
та відтворити неповторні 
краєвиди, де, за словами 
поета, «гори сині підпи-
рають небо, стрункі сме-
реки спокій бережуть, 
потоки з гір несуть снагу і 
силу»... Окремо хочеться 
згадати чудових людей, 
які тут живуть. Люди, які 
знають свій рідний край, 
бережуть його традиції, 
заслуговують на шану, 
повагу і підтримку. На 
традиційне для фолькло-
риста питання про місце-
ве вбрання молода дівчи-
на, яка готувала для нас 
смачну їжу, відповіла: «І 
я, і більшість моїх одно-
сельців зберігають націо-
нальну одежу, яку носи-
ли ще мої прадіди, діди і 
батьки. Я знаю всі місцеві 
традиції, святкую всі свя-
та, до яких мене привчи-
ли в моїй сім’ї!»
 Сільський пленер для 
художників — це мож-
ливість відчути перспек-
тиву, якою вони не мо-
жуть скористатися у своїх 
міських майстернях. Це 
можливість погратися з 
кольором. Це можливість 
отримати нові знання від 
колег-учасників пленеру, 
які належать до різних 
шкіл, взаємодія з різними 
творчими особистостями, 
взаємодопомога та підви-
щення кваліфікації. Мож-
ливість продемонструвати 
свої напрацювання та ре-
зультати своїх здобутків. 
Це можливість отримати 
інформацію про край, де 
відбувається пленер, про 
звичаї краю, легенди та 
успіхи людей, які там про-
живають, та багато пози-
тиву, який не вимірюєть-
ся жодною шкалою. Отож 
усіх запрошуємо до кола 
наших друзів! Організо-
вуйте і підтримуйте спіль-
ні для міських і сільських 
мешканців проекти, і уда-
ча нас із вами не оминати-
ме! ■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році.  
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ЕКЗОТИКА

Ясіня, де прояснюється душа
Діти міста відкривають нове дихання у мальовничих українських селах

■Людмила ЧЕРВАТЮК,  
куратор проекту 
«Артвізитівка України»
Закарпатська область

За легендою, гори Говерла 
і Піп-Іван мають синів і до-
чок — гірські річки, що на-
роджуються з джерел під 
Чорногорою. Найстаршим 
їхнім сином є Прут. Мо-
лодшими — розбишаку-
ваті близнюки Чорний Че-
ремош та Білий Черемош. 
Обидва ці потоки — швид-
коплинні, шалені, гримучі. 
Текли вони окремими до-
линами, але, як рідні бра-
ти, з’єдналися і передали 
свою воду далі старшому 
братові Пруту, що подався 
в далекий світ до прадіда 
річок — широкого і гли-
бокого Дунаю... А з іншого 
боку Чорногори Говерла 
з Піп-Іваном мають двох 
доньок-близнючок, Білу 
і Чорну Тису, які народи-
лись окремо, а потім на-
здоганяли одна одну. На-
здогнали і помандрували 
далі разом Тисою... 

Древня дерев’яна церква на місці, де врятувалася отара, — візитна картка Ясіні.❙

За рогом історії розкриються далекі перспективи...
Фото автора.

❙
❙

І гори, i полонини, і ліси для міських художників — 
як ковток нового натхнення. 

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Українська столиця знову че-
кає на приїзд до нас місії Між-
народного валютного фонду. 
Сподівана подія, як вважає 
міністр фінансів Олександр 
Данилюк, має відбутися «десь 
наприкінці жовтня». Влада 
сподівається від цієї зустрічі 
стабілізувати програму кре-
дитування «стенд-бай», проте 
погоджується, що зробити це 
буде нелегко: надто вже бага-
то запитань мають до нас за-
океанські кредитори. Ми нара-
хували щонайменше три. 

«То ви будете приватизувати 
чи як?..»
 Вітчизняні експерти зазна-
чають: Президент, Прем’єр-
міністр, керівники Мінфіну та 
Національного банку ще 1 вере-
сня у письмовому вигляді дали 
Фонду цілих сорок обіцянок, 
час виконання яких закінчив-
ся в останній день першого мі-
сяця осені. Обіцянки не вико-
нані. 
 Головна з них — мораторій 
на продаж земель сільськогос-
подарського призначення. Те, 
що мораторій треба скасову-
вати, не викликає заперечень 
у жодного з фахівців — за ви-
нятком хіба що господарників-
корупціонерів і полiтиків-по-
пулістів. І що заборона на про-
даж землі є потужним гальмом 
розвитку сільського господарс-
тва в Україні. Саме тому, треба 
думати, скасування мораторію 
було одним із найголовніших 
«структурних маячків» у вико-
нанні нашою державою програ-
ми співпраці з Фондом. 
 Замість підготовки до ска-
сування ми отримали продов-
ження мораторію ще на рік. 
Аналітиків у цій ситуації зди-
вував навіть не сам факт капі-
туляції України перед популіс-
тами, а те, наскільки безвольно 
капітулювала виконавча вла-
да. Не було навіть спроби домо-
влятися з політичними силами 
і таки йти у напрямку лібералі-
зації ринку землі. Щодо обіця-
нок перед МВФ, то позиція Ук-
раїни виглядає, м’яко кажучи, 
непереконливою. 
 Найбільша проблема, що 
її спричиняє земельний мора-
торій, — неможливість для аг-
рарного сектору отримувати до-
ступні кредити. Адже фермери 
не можуть використати землю, 
яку вони обробляють, як заста-
ву. Цю тезу днями ще раз пов-
торив керівник МВФ в Україні 
Рон ван Руден. 
 Не зовсім розуміють у Фонді 
й особливостей української при-
ватизації. Яка мала вже до кін-
ця нинішнього року передати у 
приватні руки не тільки куль-
товий Одеський припортовий 
завод, перша спроба роздержав-
лення якого у липні нинішньо-
го року гучно провалилася. Ос-
кільки не виявилося жодно-
го охочого стати його власни-
ком. Тоді, нагадаємо, стартова 
ціна стратегічного підприємс-
тва становила в еквіваленті 520 
мільйонів доларів. Наступна 
спроба спекатися колись золо-
того активу намічена на кінець 
жовтня — початок листопада. 
За словами голови Фонду держ-
майна, стартову ціну знизять до 
150 мільйонів доларів в еквіва-
ленті.
 Окрім ОПЗ, у приватні руки 
цьогоріч мають перейти ще низ-
ка підприємств енергетично-
го сектору. Серед них «Харків-
обленерго», «Запоріжжяобл-
енерго», «Миколаївобленерго» 
та «Хмельницькобленерго». А 
наступного року, до речі, при-
ватним мало би стати і «Центр-

енерго». Але якщо з Одеським 
припортовим експерти Фонду 
можуть відчути хоча би якісь 
коливання повітря, то перспек-
тиви продажу цих активів на-
разі залишаються більш ніж 
туманними. А обіцянки прива-
тизувати, до речі, — не просто 
слова, а цілком конкретні пла-
ни, передбачені у меморандумі 
між МВФ та Україною. 

Пенсійна загроза
 Наступна ґрунтовна тема 
для розмови — дефіцит Пенсій-
ного фонду. Що робити з цією 
дірою, через яку з держбюдже-
ту вилітають шалені суми, зне-
воднюючи сам держбюджет, не 
береться сказати жоден з уря-
довців у нашій країні. Ниніш-
нього року з держбюджету до 
Пенсійного фонду надійшла 
фантастична сума — 144 міль-
ярди гривень! Справедливості 
заради можна додати, що про-
блема ця не нова і жоден із чи-
новників вищого рангу не на-
магався навіть наблизитися до 
її вирішення, надаючи перевагу 
імітації. Сьогодні, коли пробле-
ма дефіциту держбюджету ста-
ла критично гострою, з відтін-
ками дефолту, кредитори поча-
ли вимагати дій. 
 Грубо кажучи, виходів із си-
туації є два: або проводити не-
гайні пенсійні реформи, збіль-
шуючи наповнення Пенсійно-
го фонду, або ж вдаватися до 
грубих і непопулярних дій. На 
кшталт підвищення пенсійного 
віку. Що є практично політич-
ним самогубством, — особливо 
у наших умовах. 
 МВФ пояснює українським 
чиновникам, що їх наша полі-
тична кон’юнктура цікавить 
дещо менше, ніж самих чинов-
ників, а вже наступного року — 
а сума дефіциту в 2017-му, бе-
зумовно, зросте — через незба-
лансованість Пенсійного фон-
ду може настати колапс у цілій 
державі. Тож до кінця вересня 
наша влада буцімто пообіця-
ла Вашингтону підготувати 
законопроект, який би підви-
щив пенсійний вік. Та замість 
кроків у цьому напрямi віце-

прем’єр Павло Розенко заяв-
ляє, що жодних подібних кро-
ків Кабмін не готує і готувати 
не може. Тому що він сам мен-
тально проти обмежень вітчиз-
няних пенсіонерів! Не пропону-
ючи натомість жодних альтер-
нативних рішень. 
 Збільшувати пенсійні внески 
було би неправильно з економіч-
ної точки зору, оскільки при-
звело би до подальшої тініза-
ції економіки. І, як вважають 
експерти, сума надходжень до 
Пенсійного фонду не зросла б, а, 
навпаки, знизилася. 
 Тож МВФ наразі рекоменду-
ватиме не підвищувати пенсій-
ний вік для всіх категорій, а 
наразі хоча б скасувати пільги 
для тих категорій людей, які 
мають винятки у нашій пенсій-
ній системі. «Скасувати спе-
ціальні привілеї щодо виходу 
на пенсію. Ви й так уже надто 
щедрі з привілеями», — сказав 
керівник європейського депар-
таменту Фонду Пол Томсен.
 А тим часом із кожним днем 
відтягування рішення пробле-
ма українського Пенсійного 
фонду стає все загрозливішою і 
все більше становить небезпеку 
для всієї держави. 

Нема е-декларацій — 
не буде доларів!
 Питання номер три, яке 
може поставити українській 
владі місія Міжнародного ва-
лютного фонду, можна спокій-
но назвати питанням номер 
один. Це — боротьба з коруп-
цією. «Для того, щоб Україна 
зберегла нинішній рівень між-
народної економічної підтрим-
ки, у тому числі й iз боку МВФ, 
вона має впоратися з головним 
викликом — подолати коруп-
цію, — нещодавно заявив Пол 
Томсен. — Головним викликом 
для української влади є те, що 
вони дійсно мають мобілізува-
ти тверде бажання вирішувати 
ключові проблеми корупції. Я 
вважаю, що це головне завдан-
ня для руху вперед». 
 Для тих, хто міг забути, 
Томсен нагадав: МВФ раніше ви-
словлював свою занепокоєність 

темпами реформ, спрямованих 
на зниження корупції. «Було 
декілька ініціатив, у тому числі 
й у нинішній програмі, в остан-
ньому огляді по Україні, вклю-
чаючи вимоги для чиновників 
задекларувати свої активи», — 
додав Томсен. 
 Така пильна увага до про-
блеми корупції в окремо взятій 
країні — це, як стверджуєть-
ся, вперше в історії Міжнарод-
ного валютного фонду. І кре-
диторів тут цілком можна зро-
зуміти. Адже таке вперте неба-
жання істеблішменту України 
прийняти цивілізовані прави-
ла гри і таки запровадити елек-
тронні декларації для держав-
них службовців — це вже біль-
ше нагадує фарс, аніж технічні 
неполадки розробників. 
 Варто Фонду хоча би тро-
хи залишити Україну без сво-

го нагляду, як мов нізвідки ви-
ринає якщо не визнаний ко-
рупціогенним законопроект 
Тетяни Донець, то позов Опо-
блоку до Конституційного суду 
щодо електронних декларацій, 
які, виявляється, дуже сильно 
ущемляють той самий ранимий 
Опоблок. А у вигляді контроль-
ного пострілу — форми е-декла-
рацій, що не відповідають вста-
новленим нормам. 
 Уперте небажання чиновни-
ків показати свої доходи, схоже, 
всерйоз розлютило американсь-
ких донорів. Які популярно по-
яснили, що більше грошей, тоб-
то чергового траншу, нам не да-
дуть. І це буде достатнім пока-
ранням за дитячу поведінку 
українського політикуму. 

Держбюджет-2017: 
місія на межі фантастики
 Приїзд місії МВФ — це буде 
навіть не розмова про виділення 
наступного траншу. Принайм-
ні вітчизняні чиновники наразі 
не ставлять перед собою таких 
амбіційних завдань. «Зараз не 
йдуть перемовини щодо тран-
шу. Перемовини відбуваються 
навколо продовження програ-
ми», — заявив міністр фінансів 
Олександр Данилюк. 
 Через призму нереалізова-
них обіцянок української влади 
Фонд розглядатиме проект Де-
ржавного бюджету 2017 року. 
Адже всі три проблеми роб-
лять його виконання де-фак-
то неможливим. Опосередкова-
но це підтверджує і сам Олек-
сандр Данилюк, зазначивши, 
що у Міжнародного валютного 
фонду є багато запитань до де-
ржавного кошторису України 
на наступний рік. Щоправда, 
сам він зберігає оптимізм, мо-
вляв, багато питань — це нор-
мально. «Адже бюджет — це 
дуже складний документ. Вони 
(МВФ. — Ред.) хочуть розуміти, 
як він формувався і наскільки 
його можна виконати», — ска-
зав міністр фінансів. 
 За словами чиновника, на-
загал із логікою головного фі-
нансового документа України у 
Вашингтоні згодні. Й МВФ на-
віть буцімто вважає його реаліс-
тичним. А запитання, які ста-
витимуть, — це чиста техноло-
гія. Ну і трохи загальної логіки 
про стан процесу. Яка все-таки 
ґрунтується на українських 
зобов’язаннях. ■

НАШІ ГРОШІ

Три питання від МВФ
Фонд вивчає Держбюджет України на 2017 рік, а заодно запитає про 
хід приватизації, пенсійну реформу і запровадження е-декларацій

■

НОТКИ ОПТИМІЗМУ

МВФ: Україна піднімається з дна
 А в усьому іншому Міжнародний валютний фонд відновленням української еко-
номіки задоволений навіть дуже. Програмні документи МВФ по Україні теж підтвер-
джують відновлення нашої економіки. «Хоча рецесія 2015 року виявилася жорс-
ткішою, ніж ми прогнозували, економіка України пішла на поправку», — заявили 
у Фонді. Так, спад ВВП у минулому році становив 16%, а у нинішньому очікується 
зростання на 1,5%. 
 Утiм інфляція до кінця 2016 року має зрости — до 13% у середньорічному 
вимірі. Як пояснили в МВФ, станеться це через підвищення тарифів на газ і тепло. 
Проте нова цифра є дещо оптимістичнішою від попередніх прогнозів. Раніше Фонд 
прогнозував, що зростання цін має становити 15,1%. 
 Фіскальна лібералізація, що нині, на думку експертів МВФ, відбувається в Ук-
раїні, сприятиме зростанню економічної активності, поліпшить споживчу та інвести-
ційну довіру. Фонд прогнозує поступове зростання реального доходу і пом’якшення 
умов кредитування. Оскільки інфляція знижуватиметься, влада може піти на пос-
лаблення монетарної політики. Утiм зовнішні умови, як вважають експерти МВФ, 
гальмуватимуть зростання української економіки — ціни на сировину залишати-
муться низькими, а можливості для торгівлі — обмеженими. Тож нам доведеться 
розраховувати на внутрішнє споживання. 
 Надходження приватного капіталу залишатиметься обмеженим. Але завдяки 
підтримці зовнішніх кредиторів валові резерви вже до кінця нинішнього року мають 
зрости до 16 мільярдів доларів. А вже через два роки — до кінця 2018-го — вони 
мають подвоїтися і становити 31 мільярд доларів. 
 Серед ризиків — політична нестабільність і ймовірність дочасних виборів. Та-
кож повільне підвищення якості життя та корупція можуть підірвати довіру україн-
ців до програми реформ, а тривалий і нестабільний процес очищення банківської 
системи може тиснути на фінансову стабільність. Зрештою, розпалювання конфлік-
ту на сході країни може внести суттєві корективи у відновлення нашої економіки. 
 Якщо ж конфлікт згасне або хоча би повільно тлітиме, то зростання ВВП стано-
витиме 1-2% на рік — до 2020 року. Потім темп відновлення зросте удвічі. І, наре-
шті, МВФ сподівається, що упродовж наступних п’яти років наша держава отримає 
14 млрд. доларів прямих зарубіжних інвестицій.

■

Експерти МВФ бачать позитивнi змiни в Українi, але хотiли б почути, як ми долатимемо нашi старi проблеми.❙
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КРАДІЖКИ

Злочинний 
ОПОРтунізм
Злодії розібрали 
електроконструкцію 
атомної електростанції
Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область

 Унаслідок крадіжки деталей упала 
електроопора, яка належить держав-
ному підприємству НЕК «Укренер-
го» Рівненської атомної електростан-
ції. Це сталося поблизу села Літовище 
Бродівського району. Правоохорон-
ці встановили, що на висоті близько 
12 метрів, iз правого боку електроопо-
ри, зловмисники демонтували і викра-
ли 18 кутників, що призвело до падін-
ня електроопори, яка на той момент 
перебувала на тимчасовому ремонті. 
Внаслідок падіння важкої конструк-
ції ніхто не постраждав, винних шу-
кають.
 За даним фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК 
України (умисне знищення або пошко-
дження чужого майна, що заподіяло 
шкоду у великих розмірах, і караєть-
ся штрафом до п’ятдесяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян або позбавленням волі на строк до 
трьох років). ■

■

КРИМІНАЛ

Інтоксикація 
«на розлив»
На Черкащині теж  гинуть 
люди від отруєння 
сурогатним алкоголем
Людмила НІКІТЕНКО

 Епідемія смертей від отруєння 
фальсифікованим алкоголем докоти-
лася до Черкащини. У райцентрі Чор-
нобай померла перша людина після 
того, як почастувалася сурогатною 
горілкою.
 Як повідомили «УМ» у Чорнобаївсь-
кій районній лікарні, куди доставили 
постраждалого чоловіка, за його життя 
лікарі боролися цілу добу. Але він по-
мер, так і не прийшовши до тями, нез-
важаючи на всі реанімаційні заходи. 
Діагноз лікарів — гостра інтоксикація, 
отруєння невідомим сурогатом алкого-
лю.
 За фактом смерті людини Золо-
тоніська прокуратура відкрила кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 204 і 
веде слідство про незаконне виготов-
лення та збут підакцизних товарів iз не-
доброякісної сировини, що призвели до 
отруєння людей або інших тяжких на-
слідків ККУ. 
 Наразі відомо, що смертельну 
горілку чоловік придбав у місцевому 
магазині. Тож слідчі тепер з’ясовують, 
чи не з тих країв, де люди нині масово 
помирають від отруйної оковитої, її до-
ставили на Черкащину. 
 Тим часом другим загиблим від от-
руєння став 48-річний чоловік у Таль-
ному. Він теж помер у лікарні. Ка-
жуть, алкоголем не зловживав. 
 В одному з ресторанів Черкаського 
району податкові правоохоронці вилу-
чили понад тисячу літрів горілки не-
відомого походження, яку наливали 
відвідувачам. Порушено кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 204 (незаконне 
виготовлення, зберігання, збут підак-
цизних товарів) ККУ. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Хасиди роз’їжджаються з Умані, а 
черкаським рятувальникам поки що не 
до відпочинку. Вони знову гасили поже-
жу, влаштовану прочанами.
 «Загорання сталося у квартирі 
дев’ятиповерхового будинку по вулиці 
Володимира Мономаха. Помітили дим на 
восьмому поверсі наші дозорні. Завдяки 
оперативним діям бійців ДСНС, вогонь, 
що охопив вікно та підвіконня, вже через 
15 хвилин було ліквідовано», — розпові-
дає «Україні молодій» Костянтин Про-
ценко, речник управління ДСНС у Чер-
каській області. 
 За його словами, до пожежі призвела 
свічка, яку прочани залишили на підві-
конні. Загалом із 11 пожеж, які паломни-
ки спричинили в Умані під час цьогоріч-
ної зустрічі іудейського нового року, у 

шістьох «винні» шашлики. Тож мину-
лорічні традиції, коли прочани смажили 
шашлики на балконах багатоповерхових 
будинків, збереглися й примножилися. 
Слава Богу, загиблих та травмованих від 
таких «кулінарних шоу» немає. Але «ха-
сидські шашличні» дістали по-справжнь-
ому й уманчан, і рятувальників. Кажуть, 
щороку трапляється одне й те саме. Якби 
їх штрафували, то щось би змінювалося. 
А так... вони ж іноземці.

 До речі, в Умані давно говорять про те, 
що прийшов час прийняти закон про палом-
ництво і на законодавчому рівні прописати 
правила поведінки прочан. Бо чимало їх по-
чуваються тут, як у себе вдома. І якщо вини-
кає інцидент і українськi правоохоронці за-
тримують одного з прочан, то тут же набігає 
гурт одновірців, аби його визволити. Інша 
справа, коли підходить ізраїльський полі-
цейський. Тоді хасиди стають як шовкові. 
Знають і поважають свої закони. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Анастасія Дойнікова з Мир-
города весь час доводить, що 
запас сил людського організ-
му невичерпний і що навіть у 
літньому віці можна жити пов-
нокровно й цікаво. Ще не так 
давно, у липні, вона муштру-
вала мене під час сходження 
на Говерлу, Хом’як та інші вер-
шини Карпатських гір — була 
керівником нашої туристичної 
групи. І от за той час, відколи 
ми не бачилися, встигла підня-
тися на одну з вершин Кавказь-
ких гір. Говорить: то була вже 
не туристична, а справжня аль-
піністська експедиція.
 — Уже кілька разів я під-
корюю гірські вершини в мі-
сяць мого народження: майже 
в 71 рік піднялася на Ельбрус, 
у 75 — на Казбек. А цього року 
ми вирішили піднятися на вер-
шину висотою 4 388 метрів, 
яка розташована поряд із Каз-
беком і досі була безіменною, 
а відтепер називатиметься пі-
ком Гурамішвілі, — розпові-
дає покорителька вершин, по-
казуючи фотознімки.
 Ідея такої назви невипад-
ково спала на думку керівни-
ку групи Василю Ніколаєн-
ку, також миргородцю, адже 
ім’я відомого грузинського по-
ета Давіда Гурамішвілі тісно 
пов’язане з Миргородом. Ва-
силь Леонардович уже подав 
відповідне прохання до карто-
графічної служби Грузії.
 — У Грузії, дізнавшись, що 
ми з Миргорода, нас мало не 
на руках носили: влаштували 
прийом у мерії міста-побрати-
ма Мцхета, обід у ресторані, ек-
скурсію... А загалом ми проїха-
ли майже всю Грузію з півночі 
на південь, окрім того, два дні 
купалися в морі. Експедицію 
ж у гори, про яку йдеться, було 
заплановано ще торік. І від-
тоді я мріяла про неї, отриму-
ючи маленьку пенсію й не ма-
ючи жодних інших доходів, — 
продовжує моя співрозмовни-
ця. — А здійснилася моя мрія 
завдяки спонсорам, які презен-
тували мені квиток на переліт 
до Кутаїсі, який коштує 5,5 ти-
сячі гривень — безумовно, для 
мене це непідйомна сума, плюс 
курорт «Миргород» виділив 
як своїй колишній працівни-
ці 2,5 тисячі гривень. А потім 
родичі, друзі, знайомі підки-
нули, хто скільки зміг, — їм 
усім також велика дяка. У та-
кий спосіб зібрала необхідні 
кошти на переліт і подальший 
переїзд. В аеропорту виявило-
ся, що наш багаж має завели-
ку вагу, тож, щоб не платити 
за зайві кілограми, довелося 
дещо вдягнути на себе. Я, ска-
жімо, наділа зимові череви-
ки, куртку і навіть каску. Зви-
чайно, насміялися одне з одно-

го від душі. Приземлившись у 
Кутаїсі, на ранок добралися до 
міста Казбегі (офіційно воно на-
зивається інакше, проте про це 
мало хто знає) і того ж дня під-
нялися на висоту 2 тисячі мет-
рів. У нашій групі було семеро 
осіб — за винятком одного аль-
пініста з Києва, усі з Полтави та 
області. Чоловіча частина до-
сить активно мені допомагала. 
Допомога була не зайвою — ви 
ж бачите на знімках, які роздуті 
в нас рюкзаки. Несли все необ-
хідне: і теплий одяг, і спальні 
мішки, й альпіністське споряд-
ження, і запас продуктів, і на-
віть газові балони.
 На підйом витратили тиж-
день. Перед цим у Кавказьких 
горах вiсiм днів ішли опади, 
тріщини в льодовику Гергеті 
сховалися під сніговим покро-
вом. Окрім усього, один оде-
сит загинув, провалившись у 
тріщину під Казбеком. Тож усі 
групи альпіністів, за словами 
Анастасії Йосипівни, поверну-
лися, не наважившись підня-
тися на жодну з вершин. Наші 
альпіністи також були стур-
бовані, проте не відступили, а 
вирішили йти у зв’язках. І, на 
щастя, на зміну снігопаду при-
йшла сонячна погода. 
 — От ви запитуєте, чому на 
знімках у мене обличчя опухле. 
Та тому, що кілька ночей про-
вела в наметі при температурі 
мiнус 8 градусів. Було, проки-
даєшся вранці, а під килим-
ком-карематом калюжа води 
— то від твого тепла тіла сніг із 
льодом розтанули, — сміється 
Анастасія Дойнікова. — При-
чому до висоти 3 тисячі метрів 
було не холодно. А вже коли 
йшли льодовиком на висоті по-
над 3 400 метрів, почав допіка-
ти холод — довелося одягнути 
пухові куртки та рукавиці. До 
того ж давав про себе знати кис-
невий голод. Так, самопочуття 
у горах на значній висоті зазви-
чай не найкраще. Востаннє пе-
реночували на висоті 4 200 мет-
рів, а вранці досягли нарешті 
мети — забралися на омріяний 
пік. До речі, коли ми піднімали-
ся, то не бачили ознак того, що 
там іще хтось був: на снігу вза-
галі не було слідів. Звичайно ж, 
тріщини в льодовику дуже не-

безпечні. Ми й перестрибували 
через них, і переправлялися. 
За нами йшла група поляків, 
так одна їхня альпіністка про-
валилася в таку тріщину — по-
щастило, що зачепилася рюк-
заком. У її батька був ступор: 
він стояв, не в змозі ступити й 
кроку. Натомість Віктор із міс-
та Горішні Плавні з нашої гру-
пи не розгубився й чимдуж ки-
нувся на допомогу. Що й каза-
ти, то була вкрай нелегка аль-
піністська експедиція.
 Спуск, за словами нашої ге-
роїні, видався ще складнішим, 
аніж підйом. Альпіністи зно-
ву ж таки були зі страховками 
і якийсь відрізок шляху йшли 
по гірському хребту, аби вбере-
гтися від снігових лавин. У го-
рах головне — обережність. Ті 
з групи, хто досі не був на вер-
шині Казбека, піднялися ще 
й туди. Людей її віку, каже 
Анастасія Йосипівна, в горах 
зустрінеш нечасто. Втім цього 
разу на перевалі наші земля-
ки зустрілися з групою іран-
ців, так от найстаршому з них 
було 84 роки. 
 — Ми поспілкувалися 
(один з іранців володів росій-
ською мовою), я навіть дала їм 

автограф, — пригадує Анас-
тасія Дойнікова. — Щоправ-
да, невідомо, чи та група доб-
ралася до вершини. Багато хто 
з любителів гір воліє не ризи-
кувати, а тому доходить лише 
до метеостанції, що розміщена 
на висоті 3 650 метрів. А зага-
лом ми зустрічали в горах аль-
піністів з усієї Європи, Ізраї-
лю... Звісно, екіпіруванню 
іноземців можна тільки поза-
здрити: все споря дження нове, 
аж блищить. А ми досі на «сов-
депівських» «кішках» ходимо. 
Хоч я почуваюся на них дуже 
впевнено — звикла. Коли за-
питують, що мене тягне на не-
безпечні вершини, відповідаю, 
що гірський туризм — то стан 
душі. Я ходжу в гори зі сту-
дентських років. Окрім цього, 
все життя займаюся й бігом, і 
лижним спортом. Коли повер-
нулася з Грузії, взяла участь у 
марафоні в Полтаві, організо-
ваному «Новою поштою», — 
пробігла 10 кілометрів за 49 
хвилин. Була дуже задоволе-
на таким результатом. Уявіть 
собі, кілометр долала менш 
ніж за 5 хвилин, до того ж була 
найстаршою серед бігунів-жі-
нок. ■ 

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Кулінарне шоу з вогником
Перед від’їздом хасиди смажили шашлики. 
На уманських балконах

■

СИЛЬНІ ДУХОМ

Снігова королева
77-річна Анастасія Дойнікова з Миргорода підкорила чергову 
вершину Кавказьких гір, яку завдяки нашим альпіністам 
називатимуть піком 
Гурамішвілі

■

Анастасія Дойнікова ходить у гори зі студентських років.
Фото з архіву Анастасії Дойнікової

❙
❙



ПОЛІТПАРНАС

Я шершня 
таки...
З приводу 
пацифізму деяких 
святенників
Микола ЦИВІРКО
Київ

Шосту заповідь я порушив.
І це зовсім не смішно.

...Нагадаю: збирав я груші.
Шершня Сили Горішні,
бджіл нищителя злого,
для науки явили.
Щоб не гнівити Бога,
тобто ці самі Сили,
я відкинув бажання
чи, скоріше, спокусу
вмить зробити останнім
шершнів час перекусу.

День минув... Божа Матір!
Що гуде так зловісно?
Не надворі, а в хаті!
Ох! Промовиста пісня!

Замші грубої клапоть
взяв без жодних вагань я
і не схибив і крапку
в тім поставив змаганні.

Гріх? Не встиг я сказати
це собі — встигли руки!
Вбив я смерть. Гріх чи захист
наших з вами онуків?

■

Володимир КАЇРА
Темрюк, Володарський район, Донецька 

область 

 Нашого цвіту — по всьо-
му світу. От і одна з моїх до-
ньок проживає в Стамбулі, 
де знайшов роботу її чоловік. 
Інша моя донька нещодавно 
була в неї у гостях. От що вона 
розповіла: «Ми вийшли з ае-
ропорту і підійшли до трам-

вайної зупинки, де саме сто-
яв трамвай. Побачивши нас 
(мене, сестру і її синочка), чо-
ловіки шанобливо розступи-
лися, а коли ми зайшли в са-
лон, усі (!) чоловіки, що там 
сиділи, повставали зі своїх 
місць. Уже потім сестра пояс-
нила, що вони встали, щоб ми 
могли вибрати місця, де нам 
буде комфортніше сидіти!»
 Ось так поважають жінок у 

Туреччині. А тепер повернімо-
ся в Україну. Верховна Рада. 
Пленарне засідання. Одна з 
фракцій на знак протесту зай-
няла місце обабіч трибуни. Не-
молода жінка стоїть біля трибу-
ни, спираючись на неї. Видно, 
що стояти їй важко, та на це 
ніхто не звертає уваги. Спікер 
закликає депутатів сконцент-
руватись, депутати прогулю-
ються залою туди-сюди, «рє-
шая походя мєлочь дєл»... Три 
години стояла немолода жінка, 
і ні в кого з народних обранців 
не з’явилося бажання принес-
ти їй стільця. Ось так поважа-
ють жінок в Україні. 
 І вже зовсім поодинокий 
випадок стався нещодавно в 
сесійній залі, коли Прем’єр-

міністр облаяв віце-прем’єра. 
А в залі, крім нього, були жін-
ки... Та ще дивнішими були 
коментарі деяких депутатів, 
мовляв, а що тут такого, бу-
ває, Прем’єр не стримався...
 Що тут скажеш, коли така 
зневага до жінок у нашої «елі-
ти», годі вже й сподіватися на 
людське ставлення до жінок у 
суспільстві.
 Як потім розповідала донь-
ка: «Коли мене затиснули в 
бориспільській «маршрутці», 
зрозуміла, що я в Україні». 
То, може, нам потрібно нав-
читися поважати жінок не на 
словах, а на ділі, і взірцем цієї 
поваги повинна бути ота сама 
«еліта» з Верховної Ради та 
Кабміну? ■

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Головна причина не-
впевненого існування 
України в тому, що сус-
пільство змушене постій-
но боротися з державою. 
Конфлікт перманент-
но існує в різних сфе-
рах, але в конкретному 
випадку говоримо про 
мову; про мову як засіб 
спілкування і державну 
мову як один із символів 
Держави...
 Президет наполягає 
на тому, що мовної про-
блеми в Україні не іс-
нує, обґрунтовуючи свою 
думку тим, що на захист 
країни від загарбників 
стали різномовні пат-
ріоти. Але це — винят-
кова ситуація, коли, як 
на пожежі, не має зна-
чення, якого кольору 
відра, з яких заливають 
вогонь. Але ж постійно 
на пожежі не живуть, і 
будівлі зводять не для 
цього... Так і в нашому 
випадку — треба розріз-
няти мову спілкування 
від мови державної. Ця 
потреба проявилася і на 
фронті. В одному з телее-

фірів рядовий боєць ска-
зав, що однією з причин 
безперешкодного про-
никнення через лінію 
зіткнення диверсантів є 
однакова мова. Сумно як 
для держави те, що пе-
ресічний громадянин ін-
туїтивно відчуває важ-
ливість мови, а державні 
діячі — ні. 
 Ось іще один виразний 
побутовий приклад, оп-
рилюднений часописом 
«Полтавський вісник» 
(№37, 2015 р.): полтав-
ка, яка одружилася з фі-
ном, кілька років живе у 
Фінляндії, але регуляр-
но приїздить на Батьків-
щину, розповідає, що, 
крім фінської мови, пе-
реважна більшість насе-
лення також вільно роз-
мовляє англійською та 
шведською. «Але найго-
ловніша з усіх умов при 
пошуку роботи — знан-
ня фінської мови. Без 
цього ти нікому там не 
потрібен». Тобто там є 
розуміння важливості 
державної мови, ро-
зуміння, що вона є обе-
регом нації, ніким не 
порушним символом Де-
ржави і найнадійнішим, 

безкоштовним кордоном 
краю. І як така українсь-
ка державна мова теж 
повинна панувати в де-
ржавних органах влади, 
в тому числі й у Зброй-
них силах. Інакше Росія 
постійно претендувати-
ме на «захист» півден-
но-східних зросійщених 
теренів, а за іншої ситу-
ації в регіоні — Польща 
на Волині, Угорщина на 
Закарпатті, Румунія на 
Буковині... 
 На превеликий жаль, 
суспільство не розуміє, 
а держава його не вчить, 
що непохитність де-
ржавної мови повиннi 
захищати Конституція 
і гарант її дотриман-
ня — Президент Украї-
ни; а мови спілкування 
повинна захищати «Єв-
ропейська хартія регіо-
нальних мов і мов на-
ціональних меншин» та 
відповідні закони держа-
ви. Але «Хартію», поп-
ри її ратифікацію Вер-
ховною Радою, повністю 
ігноровано в принципі, 
адже для її толерантно-
го впровадження в жит-
тя потрібно точно знати, 
хто, де і в якій кількості 

проживає, для чого пот-
рібно провести перепис 
населення. Уже тради-
ційне ігнорування мов-
ної проблеми свідчить, 
попри політичну демаго-
гію, про те, що держава 
не зацікавлена у стабіль-
ності суспільства. Свою 
нехіть вона перекладає 
на пересічних громадян, 
мовляв, «держава — це 
ви». Але це не зов сім 
так. Тлумачний словник 
зазначає: «Держава — 
апарат політичної влади 
в суспільстві// країна з 
таким апаратом політич-
ної влади». З цього оче-
видно, що життя країни 
залежить від того, хто 
складає апарат політич-
ної влади. 
 Пан Яценюк неодно-
разово «віщав», що сві-
том правлять гроші. В 
Україні апарат політич-
ної влади, щоб правити,  
зруйнував економіку і 
все, що можна, продав, 
а коли те, що «погано 
лежало», вичерпалося, 
пішов із простягнутою 
рукою світом, перекла-
даючи відповідальність 
за грабунок на наступ-
ні покоління українців, 
які змушені будуть від-
давати борги «попєрєд-
ніков». Держава не 
матиме перспектив, 
якщо українці покла-
датимуться на байдуже 
«якось воно буде». Буде 
погано і ще гірше. Але це 
наша, Богом дана земля, 
і буде так, як ми захоче-
мо! Якщо захочемо... ■

ВІДЛУННЯ

Пропагуймо 
своє,
або Як достукатись 
до керманичiв
Валентин ЯЩЕНКО
Київ

 Із задоволенням прочитав у вашій газеті 
статтю про школи Лохвицького земства 
архітектора Сластіона і хочу повідомити, що 
така красива школа існує і в селі Білогорілка, у 
якій навчався мій батько і четверо його братів. 
Дякую, що ви пробуджуєте любов до своєї землі 
наших земляків і до шанування своїх талантів.
 А от статтю «По праву хама» вам — патріотам 
України, — можливо, було б і не друкувати, бо 
таким керівникам, як Яценюк (скільки було 
нарікань і вимог, а він не хотів іти з посади), 
Гройсман, до якого не доходять ніякі докази, що 
при таких статках народу не можна підвищувати 
тарифи, та й Порошенко, слід пояснити мені 
й усім українцям, чому в країні занепадає 
промисловість? Як так сталося, що узбеки 
за 25 років мають борг 3,6 млрд. дол., а ми з 
вами — 117 млрд.! В Узбекистані журналісти 
побачили, що всюди продають товари місцевого 
виробництва, навіть мобільні телефони! А в 
Україні? Де Дарницький радіозавод, завод 
ім. Корольова? Невже ці підприємства не 
могли виробляти їх? А чийого виробництва 
велосипеди і колісні вироби для дітей*? Нічого 
просити грошей у заможного Заходу і США — 
нашим керманичам треба мати совість і бути 
патріотами України, відповідальними перед 
народом, який їх обрав, щоб їхні обіцянки не 
були пустопорожніми. Усі, з ким я спілкуюся, 
підтримують витівку Зеленського — можливо, 
критика дійде до керманичів усіх гатунків.
 А тепер у мене буде прохання особистого 
характеру: я регулярно читаю газету «Дзєннік 
кійовскій», іноді читаю газети єврейської 
спільноти України, які деколи приносить на 
моє прохання сусідка-єврейка, — «Еврейский 
обозреватель», наприклад. Там бувають цікаві 
матеріали з історії України, про міста нашої 
країни, про видатних людей українського 
походження (поляків, євреїв). Чому б вам не 
передруковувати частину таких матеріалів, 
наприклад «1000 років поміж Дністром і 
Віслою»? Про життя польської діаспори 
в Ніжині, Херсоні, Білій Церкві і взагалі 
національних меншин в Україні? Це б сприяло 
збільшенню вашої читацької аудиторії.
 З повагою не історик, гірничий інженер. ■

* Заради справедливості варто зазначити, що в Україні існує ціла 
низка підприємств, що спеціалізуються на виробництві велоси-
педів різних видів — гірських, прогулянкових, дитячих. Це під-
приємства Києва, Одеси, Харкова: Pride, Ardis, AZIMUT, «Водан». 
Ну і, звісно, відомий Харківський велосипедний завод ім. Пет-
ровського, який випускає популярну в народі марку велосипе-
дів «Україна».
Що ж стосується Київського заводу ім. Корольова, то він і далі 
успішно випускає різноманітне вимірювальне обладнання, а та-
кож побутову техніку (Ред.).

■

Свято-Успенська Святогірська лавра — одна з трьох українських лавр, місце паломниц-
тва українського, і не тільки, православного люду. Розташована на скелях  мальовничих 
берегів Сіверського Дінця. Сюди приїжджають не тільки віруючі люди, а й просто туристи 
— помилуватися чудовим краєвидом, насолодитися тишею і затишком, якого так не 
вистачає сьогодні Донецькій землі.

ВИХОВАННЯ «ЕЛІТИ»

Прем’єр не стримався
або Політична еліта як взірець культури

■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Дозвольте не погодитися, 
пане Президенте
Буде так, як ми захочемо

■
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Про робочі місця і кризу
 Сьогодні на підприємствах 
УТОС працює приблизно три з 
половиною тисячі осіб. Ще стіль-
ки ж працюють на інших під-
приємствах чи в організаціях — 
де змогли влаштуватися, особ-
ливо це стосується інвалідів 3-ї 
групи. Усього ж в УТОСі зареєс-
тровано трохи більше 34 тисяч 
інвалідів. Ще багато хто з них 
хотів би працювати. Але у них 
немає такої можливості. Через 
цілий комплекс проблем. Роз-
кажу про головні.
 Інваліди по зору, особливо 
першої і другої групи, можуть 
працювати лише на спеціально 
облаштованих робочих місцях. 
Такі створені тільки на підпри-
ємствах УТОСу. Крім того, ін-
валід мусить дуже добре зна-
ти дорогу на роботу, щоб до неї 
дістатися без сторонньої допо-
моги. Тобто він повинен жити 
в тому населеному пункті, де є 
наші виробництва, — у себе вдо-
ма або в гуртожитку. На сьогод-
ні гуртожитків мало, напри-
клад, у Київській області лише 
два. Хто живе далеко від наших 
підприємств, не має змоги пра-
цювати. І не завжди йдеться 
про глухі села чи райони. Візь-
міть Київщину — в Борисполі, 
у Броварах працювати ніде. За-
лишається жити лише на одну 
пенсію. (От я інвалід першої гру-
пи по зору, маю 40 років стажу, 
а пенсія моя — 1428 гривень. А 
якщо у людини менший стаж — 
то пенсія ще менша.)
 До того ж, економічна кри-
за вдарила і по наших підпри-
ємствах: ми скорочуємо вироб-
ництво, нам важко конкурува-
ти з іншими виробниками, які 
заповнили український ринок 
товарами, що традиційно вва-
жалися нашими, УТОСівськи-
ми — наприклад, прищепки, 
розетки, вимикачі, відра, кар-
низи тощо.

 При цьому ми намагаємося 
не скорочувати людей. Бо ско-
роти незрячу людину — і куди 
вона подінеться? Зазвичай, пра-
цівникiв не скорочують, вони 
просто виходять на роботу тоді, 
коли є замовлення. 
 Щодо наших заробітків, то 
законодавство вимагає, аби за-
рплата була не нижча мінімаль-
ної. Але все залежить від того, 
чи має підприємство замовлен-
ня і яку саме продукцію воно 
випускає. Зарплата може бути 
і два прожиткові мінімуми, а 
може й 300—500 гривень. 

Про кредити і позики 
 Щоб підвищити конкурен-
тоспроможність нашої продук-
ції, треба, перш за все, модер-
нізувати виробництво. А у нас 
на це практично немає коштів. 
Скористатися ж кредитами ми 
теж не можемо — вони занадто 
дорогі, надаються більш ніж під 
20% річних. Щоб погасити та-
кий кредит, треба буде підняти 
ціну на продукцію — і її ніхто 
у нас не візьме. Держава мала б 
потурбуватися і гарантувати 
нам кредит під, наприклад, 5 
відсотків. Такими кредитами 
певна частина наших підпри-
ємств вже могла б скористати-
ся. Однак їх немає. 
 З позиками теж непросто. 
Сьогодні той самий Фонд со-
ціального захисту інвалідів 
може надати безвідсоткову по-
зику — хоч на поворотній, хоч 
на безповоротній основі. Але 
щоб отримати позику, треба 
надати Фонду до 50 видів різ-
номанітних документів. І серед 
них є такі, які зібрати надзви-
чайно важко. Наприклад, тре-
ба надати індивідуальну про-
граму реабілітації на кожного 
інваліда, що працює на цьому 
підприємстві. Сьогодні кожен 
інвалід, який оформляє групу 
в МСЕК, отримує одночасно ін-

дивідуальну програму реабілі-
тації. Лікарі в ній визначають, 
яке лікування потрібне людині, 
які засоби реабілітації тощо. 
Але людина, що отримала гру-
пу інвалідності 30-20-15 років 
тому, коли ця індивідуальна 
програма ще МСЕКом не вида-
валася, її просто не має. Щоб її 
отримати, треба знову прохо-
дити через МСЕК, незряча лю-
дина це може зробити тільки із 
супроводжуючим. Уявіть, яка 
морока. А без цього Фонд не на-
дасть позику. І це я лише про 
один вид документа розповів. 
Уявляєте, який головний біль із 
цими позиками? Хоча, справді, 
деякі підприємства їх таки от-
римують, пройшовши мучени-
цький шлях.
 У принципі, нам залишаєть-

ся тільки шукати якогось інвес-
тора, щоб модернізувати облад-
нання i спільно з інвестором ви-
пускати якусь продукцію. 

Про преференції і монополію
 Держава, на жаль, не пере-
дбачає ніяких преференцій біз-
несовим структурам і приват-
ним підприємцям за те, щоб 
вони з нами співпрацювали.
 Навпаки, сьогодні ми маємо, 
я б так сказав, процес зворот-
ний. Зараз поясню. Колись ми 
могли брати участь у тендерах, 
які проводила держава щодо за-
купівель товарів і послуг. Ми у 
таких тендерах мали 15-вiдсо-
ткову преференцію. Тепер її 
відмінили, ми змушені брати 
участь у тендерах на загальних 
підставах — як і бюджетні чи 
приватні структури. І ми зразу 
вийшли з гри, бо не витримуємо 
конкуренцію. А якби ця префе-
ренція лишилася, то ми б мали 
кращі умови для розвитку.
 Було б ідеально, якби нам 
вдалося домовитися з держа-
вою, щоб випуск певної продук-
ції залишався за підприємства-
ми УТОСу. У світі така практи-

ка застосовується. В Іспанії, на-
приклад, інвалідам належить 
монопольне право на розповсюд-
ження державної лотереї. Ми це 
питання неодноразово порушу-
вали. Але конкретної розмови 
щодо цього не було, нам постій-
но кажуть, що монополії проти-
річать ринковим принципам. 

Про пільги і відключене тепло
 Підприємства УТОСу ма-
ють пільги — скажімо, на дода-
ну вартість, на прибуток. Але 
ми не маємо пільг на оплату ко-
мунальних послуг. Тоді як від-
повідні витрати сьогодні дуже 
вагомі у структурі виробничих 
затрат. Ситуація така: ми не мо-
жемо підняти ціну на свою про-
дукцію, бо її ніхто не візьме, 
водночас збільшуються тарифи 

за опалення, за світло, за воду. 
У свій час, коли це все регулю-
валося на місцевому рівні (років 
чотири тому), ми могли домог-
тися у місцевої влади, щоб нас 
прирівняли до бюджетних чи 
релігійних організацій, що ма-
ють такі пільги. Зараз ці питан-
ня регулює НКРЕ, і ми не має-
мо пільг. Куди тільки не зверта-
лися — і до Кабміну дійшли, але 
практично питання вирішити не 
можемо. У результаті всі підпри-
ємства, наприклад, відмовили-
ся від центрального опалення. 
Десь використовують електро-
обігрівачі, а десь взимку працю-
ють у холодних цехах. І це вже 
3-4 роки останні так. Ми за «ко-
муналку» платимо, як за якийсь 
ресторан. 
 Я переконаний, що для ін-
валідних підприємств повинні 
бути преференції — щодо кре-
дитування, щодо розміщен-
ня замовлень. Бо ми ж не прос-
то виробничники, ми забезпе-
чуємо роботою незрячих лю-
дей, яких більше ніхто й ніде не 
прийме. Ми виконуємо, перш за 
все, соціальну функцію. Тому 
часто підприємства взагалі без 

прибутку працюють — що за-
робили, все й спожили, аби хоч 
якось зайняти людей. 

Про зміну орієнтації
 За кордоном інваліди дуже 
активно працюють у культурі, 
у сфері послуг. Диспетчери, ма-
сажисти, акомпаніатори. Нам 
було б важко так переорієнту-
ватися.
 Бо і в культурі, і в сфері 
послуг маємо багато безробіт-
них. Сліпа людина просто не 
проб’ється. От багато наших ін-
валідів отримує спеціальність 
масажиста. Ми намагалися їм 
допомогти з працевлаштуван-
ням — скільки листів розсила-
ли по районних управліннях 
охорони здоров’я, але не знайш-
лось для дівчат місць. Робото-
давці не хочуть розуміти, що 
сліпа людина працює краще від 
зрячої, бо вона не відволікаєть-
ся на інтернет чи телефон, не 
бігає курити, вона більше від-
дається роботі. Сліпих беруть в 
останню чергу.

І що ж робити?
 Поки держава подумає про 
преференції і дешеві кредити 
для нас, нам треба шукати пар-
тнерів, зацікавлених інвесторів. 
Практично ми можемо все елек-
трообладнання для дому робити 
— розетки, вимикачі, люстри — 
своє, не китайське. Кухонні ви-
роби могли б випускати, роби-
ти деталі для автовиробництва. 
Чому б партнерам, з якими ми 
працювали б на умовах коопера-
ції, не встановити нове обладнан-
ня на наших підприємствах? 
 Окремі підприємства вже 
знайшли інвесторів і випуска-
ють конкурентоспроможну про-
дукцію. Наприклад, у Дніпрі — 
оприскувачі для сільського гос-
подарства, в Кременчуці — при-
чепи для легкових автомобілів, 
у Кривому Розі — світильники 
для вулиць. Тобто поступово ми 
вчимося працювати. Нам прос-
то потрібна підтримка держа-
ви, і розуміння суспільства — 
ми ж не просте виробництво, а 
соціально орієнтоване.
 P.S. Про те, наскільки сус-
пільство розуміє проблеми не-
зрячих, ми з вами вже поговори-
ли — бувальщини пам’ятаєте, 
які відкривали матеріал. На за-
кінчення розкажу вам ще одну. 
В арсеналі Михайла Микола-
йовича їх, на жаль, ого скільки!
 Отже, 29 років він працю-
вав на комбінаті неподалік від 
академічного Інституту хімії. 
В один і той самий час виходив 
iз «маршрутки» разом із його 
науковими співробітниками. А 
вони — люди всі високоосвічені 
й інтелігентні — хто канди-
дат, а хто й доктор наук. Ми-
хайло Новосецький ходив з ін-
телігентами однією доріж-
кою — день у день, у дощ у сніг. 
Траплялося, збивався з дороги 
— перша ж група інвалідності. 
І лише зрідка якась людина до-
помагала йому. А всі намагали-
ся хутчій проскочити повз не-
зрячого — чи не помічали його 
сліпоти, чи не хотіли поміча-
ти. ■

Є ПРОБЛЕМА 

День білої тростини
Йдеться про 15 жовтня, коли в усьому світі намагаються привернути увагу суспільства 
до проблем сліпих людей

■ ДО РЕЧІ

 Історія білої тростини починаєть-
ся з 1921 року. Англієць Джеймс Бігс 
осліп у молодості, але намагався вес-
ти активне життя і, щоб відрізнятися 
від звичайних перехожих iз паличка-
ми, пофарбував свою тростину в білий 
колір. Міжнародним святом «День бі-
лої тростини» визнано ще в 1969 році 
у США. Це відбулося на загальних 
зборах Міжнародної федерації сліпих. 
У всесвітньому масштабі цей день від-
значається з 15 жовтня 1970 року.

■

ЗАМКНУТИЙ ЦИКЛ?

 Низькотехнологічні виробництва УТОСу не потребують висококваліфікованих 
робітників, що вміють працювати на сучасному обладнанні. А тому в більшості нав-
чально-виробничих комбінатів УТОС випускникам спеціалізованих шкіл-інтернатів 
для сліпих дітей пропонують освоювати традиційні для системи процеси — скла-
дання тих же прищепок або вимикачів. Порочне коло, з якого треба вириватися.

■

Ганна БЕЗКОРОВАЙНА

Віднедавна слово «інвалід» у нас визнано нетолерантним, майже 
лайливим. Натомість пропонується говорити «люди з особливими 
потребами». За логікою речей, якщо держава проголошує такі змі-
ни, вона готова ці особливі потреби задовольнити. О, дайте спокій. 
Яка тут логіка! Сліпі й ті бачать повну її відсутність. Особливо, 
якщо йдеться про потребу в спеціалізованому робочому місці зі 
стабільною зарплатою.
Для початку розповімо вам бувальщину. Отже, інвалід першої гру-
пи по зору добирається на роботу «маршруткою». Авто їде у дру-
гому ряду. На дорозі затори. Водій вирішив висадити пасажирів у 
тому ж другому ряду — не може під’їхати до тротуару. На сліпого 
напирають, а він не може вийти посеред траси, пояснює це водієві. 
І що ж? Водій разом з іншими пасажирами кричить йому в облич-
чя:  «Сліпий — сиди вдома!» 
Окремий випадок, скажете ви. Добре, розповім тоді ще одну бу-
вальщину. Від виходу станції метро «Кловська» у Києві до при-
міщення центрального правління Українського товариства сліпих 
(УТОС) — кілька десятків метрів. Але весь простір навколо заби-
тий кафе, автомобілями, натовпом людей. Правління вирішило 
попросити владу прокласти до офісу від метро так звану тактильну 
доріжку, яка на 2 см піднімається над асфальтом, щоб сліпі люди 
могли краще орієнтуватися. Звернулися у відповідні районні інс-
танції, потім міські, дійшли до мера, до — аж страшно сказати 
— до Прем’єра. І що ж? Від Прем’єра УТОСівські папери докоти-
лися назад до КМДА. Після того в УТОС приїхала ціла делегація 
чиновників, яка з простого питання зробила велику проблему. Так 
це ще особисто Прем’єр втрутився, а якби ні? 
 Запитаєте, навіщо ми вам про все це розповідаємо? А для того, 
щоб вам було легше уявити, в яких умовах доводиться незрячим 
людям жити й на хліб заробляти.
 Уявили? А тепер давайте дізнаємося, чи мають змогу інваліди 
по зору заробити якусь копійку до своєї мізерної пенсії. Дізнаємо-
ся з перших рук — від заступника голови центрального правління 
УТОС Михайла Новосецького.

Про такі тактильні доріжки в більшості міст та сіл України незрячі тільки мріють.❙
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Людмила НІКІТЕНКО

 Із маленьких добрих справ почи-
нається милосердя. Таку добру справу 
зробила нещодавно Анна Серватінська, 
котра підібрала на вулиці в черкасько-
му місті Сміла бездомне кошеня, яко-
му від народження місяців зо два.
 «Це історія одного бездомного ко-

шеняти, яке виживало на вулиці, як 
могло. Хоча можливостей у нього для 
цього не так і багато. Певно, під час 
чергових пошуків хоч чогось їстівно-
го воно вступило у нерівний бій із со-
бакою чи дорослими котами і залиши-
лося не з повним животиком, а з рва-
ними ранами», — розповідає «Україні 
молодій» історію кошеняти сама Анна. 

Каже, побачила крихітного чотирила-
пого на узбіччі дороги, коли йшла в ма-
газин. Воно притулилося там, чекаючи 
допомоги від людини.
 «Словом, я пішла по хліб, а повер-
нулася додому вже з кошеням», — ді-
литься спогадами Анна Серватінська. 
Каже, коли доторкнулася до кошеня-
ти, воно замурчало, незважаючи на бо-
лючі ранки. Так само пристойно і тер-
пляче поводилося у ветеринарного лі-
каря, коли той надавав медичну допо-
могу.
 За словами Ані, коли маленьке диво 
мешкало в тимчасовій оселі, хизувало-
ся фіолетовим забарвленням у місцях 
накладення швів і модним комірцем зi 
старого рентгенівського знімка, та че-

кало нових господарів. Обіцяло бути їм 
добрим і вірним другом, з готовністю 24 
години на добу сидіти або лежати на ру-
ках і мурчати. У кошеняти приголомш-
ливі зелені оченята, вушка а-ля локато-
ри, витончена мордочка і виточена ста-
тура. Воно їсть усе, що дають. До лотка 
придивлялося. Щасливо його доля мог-
ла б скластися  у приватному будинку з 
можливістю виходити на вулицю.
 «Я розумію, що таких бездомних 
дуже багато. І всім потрібні добрі руки. 
Але такої лагідної, ніжної кішечки я 
ще не бачила», — стверджує Аня. Пух-
насте створіння, яке приносить удачу 
і щедро дарує своє тепло людям, уже 
мешкає в місті Сміла у нових госпо-
дарiв. ■

РЕГУЛЮВАННЯ

Наказує 
говорити
Чи звучатиме: 
«Машенька, 
падайді 
ка мнє»?
Олена ЛИТВИНОВА

 Співробітникам Мі-
носвіти заборонили спіл-
куватися російською, 
про це заявив заступ-
ник міністра Роман Гре-
ба, виклавши у соціальну 
мережу відповідний на-
каз відомства. Чиновник 
написав: «У відповідь на 
нарікання щодо окремих 
випадків спілкування 
російською мовою праців-
никами Міністерства ос-
віти і науки України під 
час виконання службових 
обов’язків — видали від-
повідний наказ. Праців-
ники Міністерства мають 
обов’язково використову-
вати державну мову під 
час виконання своїх по-
садових обов’язків (ст. 8 
ЗУ «Про державну служ-
бу»)». 
 Пост, який пошири-
ли 138 разів у «Фейсбу-
ку», викликав жваве об-
говорення. «Є Конститу-
ція і її мовний припис. 
Її треба змусити викону-
вати, а не писати якісь 
припадкові одноденні 
розпоря дження, — пере-
конана мовознавець Іри-
на Фаріон. — Це, навпа-
ки, свідчить про ще біль-
шу кризу права і свідо-
мості. Ми другорядним 
заступаємо головне. Ми 
потрапляємо в хаос кус-
тарного законописан-
ня».
 Олександр Семенюк із 
Кропивницького перепи-
тує: «А коли вже Мініс-
терство ініціюватиме змі-
ни в закон про освіту, де 
б чітко було зафіксова-
но обов’язок вчителів та 
інших працівників за-
кладів освіти України 
спілкуватися виключ-
но українською протя-
гом робочого часу неза-
лежно від того, чи вико-
нують вони свої безпосе-
редні посадові обов’язки 
в даний момент, чи ні! Бо 
так бридко чути в нібито 
українській школі чи са-
дочку оті: «Машенька, 
падайді ка мнє», на пере-
рві від вчителів». ■

■

Софія ГУДИЧ

Вищий навчальний заклад — мрія одинад-
цятикласників, надії батьків та майбутнє 
суспільства. А от для першокурсників виші 
стають ледь не справжнім пеклом. Амбіт-
ні вчорашні абітурієнти розчаровуються 
у виборі, буває, вже в перші тижні. Хтось 
— пізніше.
Тому нормальною практикою для студентів 
стає перевступ, але сама процедура уск-
ладнена до неможливості. Хоча спочатку 
сприйняти повідомлення про таке рішен-
ня адекватно не можуть часто ні батьки, 
ні викладачі в новому чи старому виші, 
ні друзі. Прихильникам перевступу часто 
дорікають тим, що за місце у вищому нав-
чальному закладі треба триматися.

Важко, але цiкаво
 Уявлення про рейтингові ВНЗ розби-
вається у студентів часто об першого ж 
викладача, який приходить на пару, виз-
нає лише одне світило — себе, пропонує 
підручники лише свого авторства і не по-
годжується на паритет ні за яких умов. 
Коли навчання перетворюється на просту 
формальність — не всім це до вподоби. І 
студенти бунтівного складу характеру зно-
ву реєструються на ЗНО. До речі, випуск-
ники минулих років цьооріч — це 13 відсо-
тків абітурієнтів, значна частина з них — 
уже студенти. 
 Нам удалося поспілкуватися з 12 моло-
дими людьми, які прийняли рішення про 
перевступ. Вони мігрували з ЛНУ імені 
Івана Франка, «Львівської політехніки», 
«Острозької академії», КНУ імені Тараса 
Шевченка. Втiм саме до названих вишів 
понад усе хотіли втрапити колишні сту-
денти з навчальних закладів Полтави та 
Черкас. 
 Юрій Громик, декан інституту філоло-
гії та журналістики Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Ук-
раїнки, каже: «Явище так званого пере-
вступу цілком об’єктивно відображає, з од-
ного боку, недоліки сучасної системи про-
фесійної орієнтації, а з іншого — оголює 
проблеми вищої школи загалом і конкрет-
них університетів зокрема. У першому ви-
падку маю на увазі те, що молоді люди, по-
даючи заяви на вступ, буває, мають надто 
приблизне уявлення про певний фах. За 
цієї ситуації можливе розчарування в об-
раній спеціальності й бажання її змінити. 
На жаль, це може бути пов’язане і з реалія-
ми конкретного університету, в якому опи-
нився студент. Щоправда, частіше молоду 
людину розчаровує, мабуть, не так обраний 
фах, як саме вищий навчальний заклад, де 
зроблено першу спробу навчання. Причини 
такої ситуації теж різноманітні — від про-
блем одного конкретного університету (тоді 
зміна місця навчання справді допоможе) до 
недоліків вітчизняної системи вищої осві-
ти загалом (цей чинник, на жаль, може ви-
явити себе і в новому університеті). За будь-
яких обставин молоді люди повинні мати 
право вибору...»

 Юлія Кіщук, яка змінила Львів ський на-
ціональний університет імені Івана Франка 
на Український католицький університет, 
своїм приватним вишем задоволена і більше 
в державну освіту в Україні не вірить: «Мені 
зараз досить важко, не спимо до ранку. Про-
те нереально все цікаво. І підхід — інтерак-
тивні лекції, візуалізовані домашні, безліч 
додаткових можливостей та курсів».
 Владислав Озеран, який із Київсько-
го національний університет імені Тараса 
Шевченка перевступив до так само столич-
ного Національного педуніверситету імені 
Михайла Драгоманова, розповідає: «Проце-
дура не важка,але бюрократія дає про себе 
знати. Дирекції байдуже і ніхто не хоче до-
помагати з цим. Але воно того варте. Я за-
доволений зміною вишу і зовсім не жал-
кую. Навпаки, це додатковий та корисний 
досвід, хоч і гіркий».
 Тим часом Вікторія Фурман залишила 
НУ «Львівська політехніка». А нині нав-
чається в КНУ імені Тараса Шевченка. Дів-
чині подобається, що її навчальний процес 
контролюють і вона відчуває роботу на ре-
зультат: «Нізащо би не повернулася у Львів 
на навчання знову. У КНУ жорсткий конт-
роль, домашні перевіряють усі, англійська 
просто чудова, а ще в мене друга іноземна 
вже, при цьому чотири пари на тиждень. Рі-
шення перевступати далося важко. По-пер-
ше, не хотілося втрачати рік життя, по-дру-
ге, залишати нових друзів».

Розлучення
 Процедура відрахування у студентів 
займає від тижня до одного з половиною мі-
сяця. У навчальних закладах, звідки йдуть 
студенти, як правило, не відразу підпису-
ють накази на відрахування і, швидше, 
ставлять палиці в колеса, розводячи бюрок-
ратію, вигадуючи додаткові обставини, ви-
магаючи якісь папери і довідки. Ніколи в 
котромусь із найстаріших вишів країни не 
скажуть, що студент пішов через суттєві не-

доліки навчального процесу там. Скоріш за 
все, він негідний такого університету. На-
каз про відрахування автора статті, напри-
клад, на два тижні застряг у кабінеті про-
ректора. А перед початком вступної кам-
панії перевступник дізналася, що наказ 
той узагалі загубили. Хоча згодом випад-
ково знайшли.
 Для студентів, які склали ЗНО успіш-
но двічі, на шляху до нового університету 
стають відомства й міністерства, які ста-
раються врегулювати перевступ, оподат-
кувати — але ніяк не виходить. У вере-
сні 2015 постанову прийняли, навіть суми 
визначили, які треба повертати. Щоправ-
да, прослідкувати за всім відповідні орга-
ни не змогли. Але залякати деяких «не-
покірних» вийшло. Тим часом у вишах 
і досі не розуміють, як видавати довідки 
для повернення коштів і розводять рука-
ми. У тому ж Львівському національному 
університеті імені Івана Франка оформи-
ти й видати довідку про середню загаль-
ну вартість навчання одного переведеного 
студента не спромоглися жодній людині. 
Тож держбюджет, найімовірніше, коштів 
від двічі бюджетників не побачить. ■

ДОБРА СПРАВА

Кошеня з зеленими очами
Пухнасте створіння шукає теплу домівку

■

ПЕРЕВСТУП

Втекти від альма-мачухи
Чому українські студенти наважуються знову пережити вступну кампанію, 
коли перший виш допік

■

Студенти відстоюють свої права отримувати у навчальному закладі ґрунтовні знання.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙

ВИСНОВКИ

 Перевступ — це нормально. Це звичайне рі-
шення цілеспрямованих студентів, які шукають най-
комфортніших умов для свого навчання, шукають 
змістовних лекцій та тих вишів, де вони потрібні не 
лише для того, щоб заповнювати ліцензійні обсяги. 
Це можливість обрати більш підходящу спеціаль-
ність, поки не виникають перешкоди у вигляді віку 
чи сімейних обставин. Краще втрачати рік і зміню-
вати навчальний заклад, аніж втрачати чотири роки, 
тримаючись за місце. Студенту важливо, щоб до 
його можливостей був інтерес, він більше не хоче 
слухати лекцій про те, що він порожнє місце.
 До речі, досвід зміни вишу показав мені особисто, 
що рейтинги університетів в Україні — не показник.

■
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Марина ЄГОРОВА, 
мистецтвознавець

У неспокійному та бурхливо-
му сучасному світі культурна 
дипломатія — важливий метод 
формування та покращення 
іміджу країни. Найбільше «пос-
лів культури» завжди бачимо на 
всіляких фестивалях, а ще більш 
приємно, коли вони «наші», тоб-
то українського походження, 
виховання і навіть навчання. 
Не секрет, що музичну кар’єру 
вибудовувати професіоналу на 
батьківщині — це подвиг, тому 
не кожен здатний, а точніше, 
не зобов’язаний. Українські му-
зиканти наполегливо працюють 
у багатьох країнах як своєрідні 
люди миру, здобувають майстер-
ність, а також євроінтегруються 
в елітне музичне суспільство. На 
міжнародному музичному фес-
тивалі «Харківські асамблеї», 
який цього року триває вiд 30 
вересня до 16 жовтня, завжди 
чекають «наших закордонних» 
виконавців iз розкритими обій-
мами. Хто вони — ці люди, які 
поїхали 10-20 років тому й досі 
подумки з колегами і дбають 
про студентів і учнів? Три пер-
сони привернули нашу увагу 
власним баченням свого місця у 
непростому конкурентному світі 
та їхнім особистим шляхом вті-
лення в життя мрії.

Фагот за 50 тисяч євро
 Роман Рєзнік (Україна — 
Норвегія) — фаготист, диригент. 
Сiм років грає в Oslo Filharmonien 
orchestra. Навчався в Харкові в 
музичній спеціалізованій школі-
інтернаті (ХССМШі), ХНУМ 
імені І. П. Кот ляревського, Бер-
лінській вищій школі музики, 
Віденському університеті музи-
ки та виконавського мистецтва.
 Красива постать, жваві при-
родні рухи, доброзичлива ма-
нера  спілкування, ненастир-
ливiсть — це Роман Рєзнік. «У 
нього фанатична любов до фа-
гота», каже про Романа його 
викладач iз музичної шко-
ли, а далі з консерваторії Гаррі 
Абаджян, професор і проректор 
ХНУМ імені Котляревського. 
 Доречно буде детально згада-
ти один випадок iз Романового 
дитинства. Десь приблизно в 6-
7 класах він настільки захопив-
ся грою на фаготі, що батьки не 
знали, як відірвати його від інс-
трумента, — гуде і гуде весь час. 
Ось, нарешті, вирішили вивез-
ти сина на прогулянку до лісу по 
ягоди і гриби. А хлопець у лісі 
зник. Знайшли Романа переля-
кані батьки в бібліотеці в селі, 
де він здобув книжки про фагот 
і залюбки читав, залишивши лі-
сові прогулянки. Мабуть, завдя-
ки надзвичайній зацікавленос-
ті його «співучий фагот» виріз-
няється від усіх інших. Він до-
сконало володіє інструментом, 
а звук заливає концертну залу 
повністю.
 Після закінчення навчан-
ня в Харківському університеті 
мистецтв він уперше приїхав на 
музичний фестиваль «Харківсь-
кі асамблеї» минулого року і 
захопив у полон серця слуха-
чів грою. До речі, фагот було 
придбано за 50 тисяч євро і че-
рез кредит сплачено Романом. 
Після цієї плідної зустрічі вже 
з молодіжним симфонічним ор-
кестром «Слобожанський» Рєз-
нік виступив чотири рази, і не 
тільки як соліст.
 Якщо він має ціль, то буде 
наполегливо тримати її на муш-
ці. Роман, я не кажу «спробує» 
(ці слова не про нього), започат-
кував свою нову роль — дири-
гента оркестру. Останній виступ 
запам’ятався саме виконанням 
симфонії Бетховена №4 з МАСО 

«Слобожанський» напередодні 
фестивалю. Треба зауважити, з 
бетховенською симфонією му-
зикант з об’єктивних причин 
відзначився раніше, коли грав 
її в оркестрі. Проект, у якому 
були зіграні всі симфонії ком-
позитора протягом десяти днів, 
завершився перед тим в Oslo 
Filharmonien orchestra. 
 «Мені було дуже цікаво пог-
лянути на музику з протилеж-
ного боку, — написав Роман 
Рєзнік, — щодо виконання Бет-
ховена, то це — надскладне за-
вдання як для оркестру, так і 
для диригента в симфонічній 
літературі в цілому. Причин 
тому багато, починаючи з того, 
що в ті часи грали на інших інс-
трументах, як тембри відрізня-
лись, так і ще одна причина — 
бетховенська глухота. Є бага-
то епізодів, де, ймовірно, може 
порушуватись баланс оркестро-
вий і деяких інструментів вза-
галі не буде чути. До цього ще 
додайте артикуляцію класичної 
епохи, над якою теж треба ре-
тельно працювати. Все це над-
важливі речі, для виконання 
музику наближено до стилю, в 
якому вона була створена. Тіль-
ки тоді цей твір буде правильно 
представлений аудиторії і заці-
кавить її».
 Його пріоритетне завдання 
— це влаштувати семінар з му-
зикантами з обговорення всіх 
проблемних питань. Амбіційна 
мрія — створити оркестр світо-
вого класу в Україні, ім’я якого 
стане репутацією країни.

Звуки віолончелі
 Денис Северін (Україна — 
Швейцарія) — віолончеліст, 
професор Вищої школи музи-
ки в Женеві і Берні, президент 
асоціації Kunst ohne Greuzen 
(«Музика без кордонів»). Нав-
чався в Харкові в музичній спе-
ціалізованій школі-інтернаті 
(ХССМШі), Московськiй кон-
серваторії імені П. І. Чайковсь-
кого (клас Міллера Д. Г.)
 В основі його виступів завж-
ди лежить якась ключова ідея, 
що взагалі характерно для всієї 
багатовекторної діяльності 
цього музиканта. На камерно-
му концерті 5 жовтня він разом 
iз Марією Бондаренко (піаніс-
ткою, доцентом кафедри спе-
ціалізованого фортепіано) на-
дав позитивного забарвлення 
музичній програмі в цілому ви-
конанням концертних варіацій 
D dur для віолончелі і фортепіа-
но Ф. Мендельсона і «Пісні без 
слів» ор. 109. Як завжди, Дени-
са важко перехвалити, до пуб-
лічних виступів він ставиться 
трепетно, адже емоційний на-
стрій — важлива складова, та 
головне — без усіляких скоро-
чень і спрощень iз відповідни-
ми нюансами донести музич-
ний твір слухачеві. Йому це ві-
домо дуже чітко, бо, виклада-
ючи курс барочної музики, він 
неодноразово відкривав зовс-
ім «нові-старі» твори та з обе-
режністю виносив їх на суд ау-
диторії. До речі, і в цьому році 
грав з Capella Gabetta і Gabor 
Boldoczki (труба) в Bregenz 
(Швейцарія) старовинну музи-
ку на «перебудованій віолон-
челі». 
 Даремно «Пісні без слів» 
Мендельсон називав «призначе-

ними для жінок», але саме че-
рез ці невеликі перлини прий-
шла до нього всесвітня відо-
мість. Тож невимушену про-
стоту твору Денис провів через 
вишукане і чарівне виконання 
в спільному дуеті з фортепіано, 
зберігаючи простір для манев-
ру фантазій.
 «Віолончельне братство» уч-
нів Северіна від Китаю до Бра-
зилії ще ніхто не полічив. Точ-
но відомо, що реальний клас 
складається з 3 у Берні і 12 — 
у Женеві. «Віртуальні учні» 
виникли з двох чинників: по-
перше, система Еразмус чудо-
во працює у Швейцарії й дає 
шанс цікавого спілкування з 
колегами. По-друге, — майс-
тер-класи і співробітництво в 
оркестрових проектах iз Centro 
superiordeen senanza musical 
Katarina Gurska в Мадриді, 
Харківським національним 
університетом мистецтв ім. 
І. П. Котляревського, Латвійсь-
кою музичною академією імені 
Язепа Вітола в Ризі та літніми 
майстер-курсами в Німеччині, 
Франції, Іспанії, Польщі, Росії, 
Китаї, Бразилії та обов’язково 
з музичними закладами по всій 
Україні. У кожній творчій ак-
ції він вбачає свою барву: з уч-
нями це розкутість і строгість, 
під час сольних виступів — ін-
дивідуальність і місія, в ан-
самблях — відсутність сте-
реотипів і спільна думка. Він 
плідно грає в тріо з Тетяною 
Корсунською (фортепіано) і 
Bartolomeiej Niziol (скрипка) 
на різних сценічних майдан-
чиках, таких як «фестиваль 
серця» в місті Пілє в Польщі. 

Концертмейстер Ліонської 
опери
 Антон Холоденко (Украї-
на — Греція) — скрипаль, аль-
тист, оркестрант. Концертмейс-
тером грав у відомих оркестрах 
світу, у Royal Opera House в Ко-
вент-гардені, Orchestra de Paris, 
Ліонській опері. Навчався в Хар-
кові в музичній спеціалізованій 
школі-ін тернаті (ХССМШі), 
ХНУМ імені І. П. Котляревсь-
кого, Московськiй консерва-
торії імені П. І. Чайковського.
 Лауреат конкурсу Паганіні 
в Генуї, Антон iз вдячністю 
пам’ятає всіх своїх учителів і 
те, що дали йому, чесно передає 
далі. Хоча він не дуже тяжіє до 
викладацької роботи, але з ка-
мерним оркестром Харківсько-
го університету мистецтв уже 
зробив чимало проектів. Як-
то кажуть, «якщо вухо нала-
штоване» —  бачиш, що мож-
на зробити краще. Так він діє 
й у своєму житті. Кращі оркес-
три, кращі диригенти були го-
ловним стимулом в оволодін-
ні професією. Найвищий кри-
терій для скрипаля, вважає 
Антон, — це звук, який уже є 
ознакою геніальності музикан-
та. Він відрізняє «на слух» гру 
свого вчителя-скрипаля Леоні-
да Когана, а також Володимира 
Співакова, Яші Хейфеця. 
 За конкурсом Антон Холо-
денко пройшов до Ліонської 
опери концертмейстером. Уза-
галі, опера — це його улюбле-
ний жанр, особливо італійська 
опера, Пуччіні, Верді. Музика 
зрозуміла і людяна, а фантас-
тичні мелодії невідомо звідки 
з’являються, мовби зростають 

на природі Італії, так Антон для 
себе пояснює цей феномен. 
 На музичному фестивалі 
XXIII «Харківські асамблеї» 
його виступ буде з сюрпризом, як 
завжди. Доволі пригадати мину-
лорічний концерт струнного ор-
кестру з творів Лероя Андерсона 
«П’єса для друкарської машин-
ки», або ж танок на наждачному 
папері. Вiн зiграє 15 жовтня два 
невеликi концерти Ф. Мендель-
сона, написанi у 12-річному віці: 
подвійний концерт для скрип-
ки, фортепіано (з Дмитром Тре-
ничевим) і струнних і концерт 
для скрипки і струнного оркес-
тру (художній керівник Леонід 
Холоденко). Сольний концерт 
Антон грає у версії І. Менухіна 
з його аплікатурою і штрихами, 
доволі незвично красивими і ро-
мантичними.
 Цікаві плани маестро на 
майбутнє змушують нас опри-
люднити їх, незважаючи на на-
родну приказку про «поки не 
перескочиш». Перша ідея — 
всі віолончельні сюїти соло Й. 
С. Баха у редакції для альта зіг-
рати в два концерти, і здійсни-
ти цей проект у Харкові. Дру-
га ідея полягає в презентації 
обробки «Гольдберг-варіацій» 
Й. С. Баха для струнного тріо, 
яку створив Дмитро Ситковець-
кий.
 Розглядаючи портрети твор-
чих людей, які є креативними 
елементами всесвіту людсько-
го життя, ми ототожнюємо їх 
зі світом культури. А поки три-
вають XXIII «Харківські асам-
блеї», знайомимося з нашими 
гостями через концерти і майс-
тер-класи. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Таланти «на експорт»
На «Харківські асамблеї» завітали визнані у музичному світі вихідці з України

■

Роман Рєзнік.❙Антон Холоденко.❙

Денис Северін.❙
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Переможець смаків
 Бажаючи дізнатися про кулі-
нарні уподобання наших захисни-
ків, вирішила їх про це і запита-
ти. Хоча б тому, що вважала: вони 
— хоч і не вимагають, звісно, але 
мріють про вишукані делікате-
си, про які я могла навіть не чути. 
Богдан Коваленко — економіст за 
освітою, мрійник, великий шану-
вальник вітчизняного мистецтва 
— від літератури до музики і об-
разотворчого мистецтва, і оборо-
нець рідної землі, за покликан-
ням душі, відповів навіть не за-
мислюючись: «борщ». А ще були 
вареники, голубці, каша, пироги. 
І подумалося чомусь, що є у нашо-
го народу в серці «те, що не вми-
рає» — рідні традиції, укорінена 
ментальність, спорідненість сві-
тосприйняття. І це все в окреміш-
ності своїй утворює ту духовність, 
спільність, яку вони так щиро і са-
мовіддано захищають.
 Але повернімося до борщу. 
Кожна господиня знає, як його 
приготувати по-королівськи, ос-
кільки це — і наша кулінарна ві-
зитна картка, і страва, яку шану-
ють у світі. Якщо власний рецепт 
ви ще поки не виробили, у попе-
редніх номерах нашої «смачної 
сторінки» знайдете той, який 
сподобається і вам, і вашим рід-
ним. А наразі приготуйте ще й 
цей — борщ із білими грибами і кара-
сями — одну з улюблених козаць-
ких страв. 
 Для нього вам знадобиться: 
300 г свіжих карасів, 50 г суше-
них грибів, 3 картоплини, 100 г 
квасолі, два невеличкі червоні бу-
ряки, морквина, корінь петруш-
ки, 300 г капусти, 50 г кореня се-
лери, цибулина, по 50 г топлено-
го масла і томату-пюре, столова 
ложка борошна, сіль і чорний ме-
лений перець — за смаком, лавро-
вий лист, кілька горошин запаш-
ного перцю і пучок зелені. 
 Карасів почистити й обсмажи-
ти. Гриби помити і відварити до 
готовності, порізати соломкою, а 
відвар процідити. Квасолю замо-
чити і відварити до напівготов-
ності. Моркву, петрушку, селе-
ру, ріпчасту цибулю також нарі-
зати соломкою і злегка обсма-
жити. Буряк нарізати соломкою 
і тушкувати до напівготовності 
разом із томатом-пюре. У кипля-
чий грибний відвар покласти бу-
ряк, нарізану картоплю, корін-
ня, нашатковану капусту, гриби, 
квасолю з відваром, підсмаже-
не борошно, лавровий лист, сіль, 
запашний перець і варити до го-
товності. У готовий борщ поклас-
ти смажених карасів і довести до 
кипіння. Заправити зеленню. 
 А на друге — можете не сумні-
ватися, переконує Богдан — кож-
ному сподобається а тарілка із за-
пашною домашньою печенею. Якщо 
захотілося, то нумо готувати!
 Ось компоненти: по півкі-
лограма картоплі і свинини, мор-
квина, цибулина, болгарський пе-
рець, 3 зубчики часнику, зелень 
(кріп, петрушка), 4 столові ложки 
олії, 4 лаврові листки, чайна лож-
ка хмелі-сунелі, 0,5 чайної ложки 
меленого коріандру,чорний меле-
ний перець та сіль за смаком, 400 
мл бульйону або води.

 Насамперед м’ясо і картоплю 
слід порізати невеликими шма-
точками. Дрібно покришіть ци-
булю. Моркву і болгарський пе-
рець поріжте невеликими куби-
ками. Подрібніть зелень і час-
ник. Обсмажте м’ясо на сковороді 
в розігрітій олії з усіх боків на ве-
ликому вогні приблизно 5 хви-
лин. Старайтеся, щоб м’ясо саме 
обсмажувалося до золотавого ко-
льору, а не варилося у власному 
соку, а для цього його не повинно 
бути багато на сковороді. Можна 
обсмажити його кількома порція-
ми. Зменшіть вогонь до мінімуму, 
накрийте кришкою і потушкуй-
те м’ясо ще 5-7 хвилин. Потім пе-
рекладіть його в форму для запі-
кання або сотейник.У розігрітій 
олії спасеруйте цибулю 5 хви-
лин, потім додайте моркву, бол-
гарський перець і обсмажте, по-
мішуючи, 5-7 хвилин. Покладіть 
до овочів картоплю і обсмажте її 
з усіх боків до золотистого ко-
льору приблизно 5 хвилин. Пе-
рекладіть обсмажені овочі до 
м’яса, додайте спеції, посоліть 
і влийте бульйон. Відправте пе-
ченю в розігріту до 180°С духов-
ку і готуйте 40-50 хвилин. Потім 
збільшіть температуру до 200°С і 
запікайте печеню ще 15 хвилин. 
Наприкінці додайте часник і зе-
лень. Подавайте домашню пече-
ню гарячою із зеленню.

Кожна жінка приготує шинку
 І правильно зробить! Що-що, 
а м’ясо чоловіки полюбляють! 
Ця шинка — надзвичайно ніжна, 
запашна і соковита. І готується 
зовсім просто.
 Потрібно 2 кг м’яса на тер-
ти  сумішшю двох ложок солі та 
ложечки перцю. Через 2-3 годи-
ни шинку натерти розтертими 
4 зубчики часнику,  зернинами 
ялівцю, ложкою пряних трав 
(чебрець, материнка та майо-
ран), 2 ложками олії, по лож-
ці меду та гірчиці. Витримати в 
холодильнику добу. Наступного 
дня шинку обв’язати тісно  нит-
ками, полити окропом або об-
смажити на олії чи смальці з 
усіх боків. Перекласти у брит-
ванку і пекти 2,5 години при 
температурі 170 градусів, поли-
ваючи соком, що утворився.

Капусті — дорогу!
 Бо саме капусті з давніх-давен 
віддавали перевагу на Покрову. 
Нічого не змінилося і тепер: Бог-
дан каже, що він і його побратими 
дуже небайдужі, приміром, до го-
лубців під грибним соусом. Ех, чолові-
ча скромність — сказали б: хоче-
мо голубців і крапка! Втім, поки 
вони скажуть, треба як слід підго-
туватися, «повторити урок» готу-
вання таких голубців.
 Треба буде середня головка 
капусти, 6-8 сушених грибів, 
склянка рису, 100 г вершкового 
масла чи маргарину, 2-3 цибули-
ни, мелений перець, сіль. 
 Для соусу: 2 склянки грибного 
відвару з’єднати з 200 г сметани, 
у якій розтерта столова ложка бо-
рошна, посолити, закип’ятити.
 Перед споживанням додати 
до нього ще столову ложку сме-
тани.

 Гриби промити в холодній воді 
і зварити у трьох склянках води. 
Обсмажити  на олії чи вершково-
му маслі дрібно нарізану цибулю. 
Коли цибуля підрум’яниться, 
з’єднати з дрібно посіченими 
грибами, додати попередньо 
запарений  рис, посолити і попер-
чити. З головки капусти вирізати 
качан, щоб не розпадалося листя, і 
проварити його протягом 5-6 хви-
лин до напівготовності. Розібрати 
головку на окремі  листки, зріза-
ти з них жилки і покласти начин-
ку. Скручені у рулетик  голубці 
(краї вдавити всередину) укласти 
в каструлю, дно якої вистелети 

капустяними листками. Зали-
ти окропом на чверть каструлі і 
готувати  в духовці 1,5-2 години. 
Незадовго до готовності додати 
півсклянки сметани.

Навари, милая!
 А вареники будуть жити віч-
но! Тобто їх любили, люблять і 
любитимуть. Он скільки їм пі-
сень присвячено! Тому тим, хто 
досі не відшліфував свого вміння 
до філігранності, не залишаєть-
ся нічого іншого, як усе-таки цю 
прогалину заповнити. Приміром, 
варениками з гречкою і грибами.
 Для начинки підготуйте: 
300 г печериць, цибулину, 2 сто-
ловіложки вершкового масла, 
за смаком сіль, перець, майо-
ран, яйце, 2 столові ложки 
панірувальних сухарів і склян-
ку вареної гречки.
 Для тіста: 400 г борошна, 
яйце, щіпку солі і склянку теп-
лої води.
 Печериці почистити, нашат-
кувати. Цибулю почистити, нарі-
зати і підсмажити на вершковому 
маслі до прозорості. Додати гри-
би, тушкувати разом із цибулею 
близько 10 хвилин. Додати при-
праву, яйце, панірувальні сухарі, 
змішати з вареною гречкою.
 Замісити тісто: просіяти бо-
рошно, зробити поглиблення, до-
дати сире яйце, сіль і влити теп-
лу воду, постійно перемішуючи. 
Накрити тісто харчовою плівкою 
і дати постояти 30 хвилин. Тонко 
розкачати, потім склянкою вирі-
зати кружальця, у центр кожно-
го покласти начинку і защипну-
ти краї. Зварити в підсоленому 
окропі. Заправити розтопленим 
маслом,  прикрасити дрібно порі-

заним кропом і можна подавати!
 А ці вареники — з яблуками, ме-
дом і корицею — я наважусь запро-
понувати без вагань, бо вони мені 
дуже смакують. Сподіваюся, 
вони смакуватимуть і нашим чо-
ловікам. Давайте приготуємо їх і 
при нагоді запитаємо їхньої дум-
ки. Тісто — таке ж, як і в поперед-
ньому рецепті. 
 Начинка: 4 яблука очисти-
ти від шкірки і потерти на грубу 
тертку, посипати цукром до сма-
ку, притрусити корицею і додати 
столову ложку манки — вона вбе-
ре яблучний сік. Усе перемішати. 

Наліпити вареничків і зварити їх 
в окропі. Готові вареники вибра-
ти шумівкою, дати стекти воді і 
ще гарячими полити їх медом. 
Дати вистигнути і можна ласува-
ти. Зі сметанкою та медом вони 
ще смачніші!

Каша — матір наша!
 Недаремно її полубляють усі, 
хоч і не відразу зізнаються у цьо-
му. То вони ще не куштували пшо-
няної каші з гарбузом. Приготуйте і 
запропонуйте!
 Пшоно (склянку) залити ок-
ропом і дати йому постояти, щоб 
відійшла гіркота. Злити обереж-
но воду і зварити його в молоці. 
Гарбуз (0,5 кг очищеного) порі-
зати на шматочки і також звари-
ти в молоці. Потім пом’яти його 
до стану пюре. Змішати разом 
пшоно і гарбузове пюре, додати 
цукор, масло, трішки солі, сире 
яйце, все скласти в жаростійку 
посудину і при помірній темпера-
турі запекти до рум’яної шкіроч-
ки на поверхні. ■

ТРАДИЦІЇ

Любив козак дівчину 
і з сиром пироги
Нашим славним захисникам пироги — не вороги

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Наближається Покрова — одне з найбільших християнських свят, 
якого дуже чекають і до якого особливо готуються. Господарі до 
цього свята мають зібрати і впорядкувати все вирощене збіжжя, 
дівчата — підготувати весільні рушники, хлопці — вирядити 
сватів. А ще в цей день ми відзначаємо День захисника Вітчизни 
— день героїв, які захищали і захищають нашу земну оселю. Їхній 
вклад у наш мир і спокій — неоціненний, розуміння, що ти живеш, 
ходиш по одній землі з героями, які відстоюють її і захищають, 
які й досі на передовій, породжує в душі справжню гордість за те, 
що особисто знайомий з ними. Не всі мають змогу на знак подяки 
зробити для таких людей щось надзвичайне, але, приміром, при-
готувати щось дуже смачне, те, що люблять справжні чоловіки, 
— під силу всім. Саме жінки у цьому можуть брати свої висоти, 
де-де, а на кухні героями має бути таки жіноча половина.

Богдан Коваленко — економіст за
освітою й оборонець рідної землі
за покликанням душі — найбільше
любить український борщ.

❙
❙
❙
❙

ВИПІЧКА

 Пиріжки з усіма можливими начинками
 Пироги — не вороги! Тому-то їх так полюбляють наші захисники. У пісні про пи-
роги співається про пироги із сиром? Будь ласка, будуть вам пироги із сиром. Прав-
да, Богдан Коваленко, маючи наразі, крім усіх заслуг і регалій, ще й відповідаль-
ність бути кулінарним експертом від захисників, просить  особливо не заглиблюва-
тися в конкретності, бо пиріжки вони люблять з усіма можливими начинками. Ні, як 
домовлялися — печемо із сиром! Хоча ми ж можемо сир замінити будь-якою на-
чинкою: маком, джемом, ягодами, шоколадом, яблуками, капустою, м’ясом, квасо-
лею — без фантазії і бажання порадувати рідну людину букетом запашної випічки 
не обійтися. 
 Для тіста беремо 600 мл молока, 5 яєць, 200 г сметани, неповний стакан цукру, 
щіпку солі, четверту частину стакана олії, 30 г сирих дріжджів, борошна приблиз-
но 1,200-1,300 кг. Молоко закип’ятити, зняти з вогню і постійно та швидко мішаю-
чи, ввести туди збиті яйця. Потім додати всі інші інгредієнти і борошно. Вимішує-
мо тісто приблизно 15-20 хвилин інтенсивно, воно майже перестане прилипати до 
рук. Накриваєм тісто рушником і ставимо у тепле місце, щоб добре підійшло. Зно-
ву вимішати і залишити підходити. Підійшло вдруге — знову вимішали і залишили 
підходити. Коли знову підійшло — тоді й починаємо ліпити булочки або пиріжки.
 Для сирної начинки потрібно: 0, 5 кг сиру середньої жирності, 3 столові лож-
ки цукру, півсклянки родзинок, 2 жовтки, дрібка солі й пакетик ванільного цукру — 
все добре вимісити. 
 Пиріжки кладемо на змащену форму і даємо підійти ще 30-40 хвилин, потім 
змащуємо збитим яйцем і ставимо у розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо 
приблизно півгодини. Коли всі будуть зазирати на кухню і запитувати, що там так 
смачно пахне, пиріжки вже допікатимуться. Цим ми і привітаємо добрих людей з 
великою Покровою і щиро подякуємо своїм дорогим захисникам.

■

Страва Богдана — нашвидкуруч.
Фото з власного архіву.
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«Нам дуже хотілося завоювати путівку на чемпіонат Європи-2017. Я це 

бачив, я це відчував. Дівчатка були повністю зосереджені на цій меті. І в 
останній грі це позначилося на їхніх діях позитивним чином».

Гарій Єгіазаров
головний тренер національної збірної України 
з волейболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Новий президент Федерації волей-
болу України Михайло Мельник, обій-
нявши високу посаду, поставив перед со-
бою амбітне завдання — підняти вітчиз-
няний волейбол на високі позиції в між-
народному рейтингу. Як функціонують 
успішні проекти, очільник ФВУ бачив 
не раз, обслуговуючи поєдинки найви-
щого рівня як суддя міжнародної кате-
горії. Щось подібне хоче зробити Михай-
ло Мельник і в Україні.
 «У нас є молоде покоління волей-
болістів, яким потрібно просто трохи 
допомогти — підтримати, спрямувати в 
правильному напрямку. А місія прези-
дента федерації, на мою думку, схожа на 
обов’язки дипломата — шукати та зна-
ходити людей, які готові максимально 
допомагати волейболу», — розкрив свої 
підходи в керівній роботі новий керів-
ник ФВУ. За словами Михайла Мельни-
ка, його організація активно займати-
меться двома напрямами — дитячим та 
національними збірними, котрі, як на-
голошує президент федерації, є облич-
чям вітчизняного волейболу.
 Одним із перших кроків ФВУ з по-
вернення масового інтересу до цієї рані-
ше популярної гри став запуск ново-
го турніру — Суперкубка. Символіч-
но, що дебютний турнір відбудеться в 
Києві, де вже давно забули про вели-
кий волейбол. Найближчими вихідни-
ми в спортивному комплексі НУФВСУ 
за почесний трофей змагатимуться най-
сильніші команди країни. «Хедлайне-
ром» жіночої програми буде незмінний 
чемпіон останніх сезонів — южненсь-
кий «Хімік», якому протистоятиме за-
порізька «Орбіта». А в чоловіків бороть-
бу за Суперкубок поведуть найтитуло-
ваніший клуб країни — харківський 
«Локомотив» — та львівський «Бар-
ком-Кажани». Хоча, втративши меце-
натську підтримку «Укрзалізниці», но-
вий сезон «залізничники» розпочнуть 
з чистого аркуша — з серйозно омо-
лодженим складом та вочевидь значно 
скромнішими амбіціями. До речі, не-
забаром розпочнеться новий етап і в іс-
торії «Хіміка», котрий на наступному 
тижні проведе свої дебютні поєдинки в 

найсильнішому клубному турнірі Євро-
пи — Лізі чемпіонів.
 До поєдинків першого раунду 
кваліфікації ЛЧ підопічні Андрія Ро-
мановича підходять у хорошому настрої, 
адже кілька днів тому лідери южненсь-
кого клубу допомогли жіночій збірній 
України пробитися до фінальної части-
ни чемпіонату Європи-2017. Нагадаємо, 
що востаннє наші дівчата грали на Євро 
в 2011-му, після чого двічі програвали 

стикові поєдинки єврокваліфікації. На 
ЧЄ-2013 «синьо-жовтих» не пустили 
француженки, тоді як у наступному від-
борі дорогу українкам перейшла збірна 
Білорусі. Цього разу в «плей-оф» форту-
на посміхнулася вже нашим волейболіс-
ткам, які в напруженому двоматчевому 
протистоянні здолали іспанок.
 Цікаво, що перший стиковий матч, 
який відбувся в Южному, наші дівча-
та програли. «Проаналізувавши поєди-

нок, було зрозуміло, що іспанські волей-
болістки в Україні зіграли один із кра-
щих своїх матчів. Наші ж дівчата — че-
рез надмірне хвилювання — не показали 
свій максимум», — пояснив причини 
невдачі в першому матчі, котрий завер-
шився з рахунком 3:2 на користь гостей, 
головний тренер збірної України Гарій 
Єгіазаров.
 Утім перед матчем-відповіддю на-
ставник провів серйозну роботу над по-
милками. І, що головне, відмінно попра-
цював із психологічним настроєм своїх 
підопічних. У Гвадалахарі українки взя-
ли у своїх візаві переконливий реванш. 
При цьому для виходу на ЧЄ, який на-
ступного року прийматимуть Азербай-
джан та Грузія, «синьо-жовтим» навіть 
не знадобилося грати «золотий сет», 
адже, згідно з новим регламентом, для 
оголошення волейбольного «тай-брей-
ку» суперники повинні мати абсолют-
но однаковий рахунок по сетах. Збір-
на ж України повторний матч виграла 
з рахунком 3:1. «Виконали тренерські 
установки, добре зробили свою роботу, 
продемонструвавши при цьому силь-
ний командний дух, — відзначила скла-
дові успіху лідер збірної України та юж-
ненського «Хіміка» Анастасія Чорну-
ха. — Ми зробили велику справу. Хоча, 
здається, це лише половина роботи. Те-
пер хочеться успішно зіграти на чемпіо-
наті Європи». ■

ВОЛЕЙБОЛ

Половина справи
Українська волейбольна збірна з третьої спроби подолала бар’єр «плей-оф» 
відбору на чемпіонат Європи

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Кваліфікація. «Плей-
оф». Повторний поєдинок. Іспанія — Україна 
— 1:3 (21:25, 25:22, 22:25, 14:25). Перша гра — 
3:2.

■

Здолавши у «плей-оф» єврокваліфікації-2017 за сумою двох матчів іспанок, збірна України 
після шестирічної перерви знову гратиме на континентальному форумі.
Фото з сайта fvu.in.ua.
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Григорій ХАТА

 Із часів легендарних чемпіонів — не-
перевершеного Йохана Кройффа та блис-
кучої «трійки» Гулліт — Райкард — ван 
Бастен — голландська збірна міцно за-
бронювала за собою статус гранда євро-
пейського та світового футболу. Міць на-
ціонального футболу «помаранчеві» про-
демонстрували й на двох останніх «мун-
діалях», де виграли срібні та бронзові 
нагороди.
 Утім сьогодні збірна Голландії не вра-
жає вболівальників своєю грою. Перше 
масштабне розчарування голландський 
футбол пережив торік, коли національна 
збірна не пробилася на Євро-2016. Після 
виграної на бразильському ЧС-2014 «брон-
зи» в Голландії вирішили зробити ставку 
на молодь. Грати, так би мовити, на перс-
пективу. «Мундіаль» 2018 року, думаєть-
ся, якраз і є тим недалеким майбутнім.
 На початку тижня «летючих голлан-
дців» екзаменував чинний віце-чемпіон 
Європи. Проте здобути позитивний ре-
зультат у протистоянні з французами ко-
манді Данні Блінда не допомогла навіть 
підтримка рідних трибун. «Наш воро-
тар зробив результативну помилку», — 
голландський наставник виказав невдо-
волення діями досвідченого 34-річного 
Мартена Стекеленбурга, котрий пропус-
тив зовсім нескладний дальній удар Поля 
Погба, який, нагадаємо, влітку став спів-
автором найдорожчого в футбольній іс-
торії трансферу, вартість якого (з «Ювен-
туса» — до «МЮ») склала 105 млн. євро.
 Голландська збірна зірками подібно-
го масштабу нині похвалитися не може. 
Проте місцевий футбол усе одно зали-
шається в авангарді спортивних подій. 
Нещодавно в Нідерландах уперше в іс-

торії проведення офіційних матчів вико-
ристали систему відеоповторів. Завдяки 
«додатковому оку», котре функціонува-
ло під час поєдинку національного кубка 
між «Аяксом» та «Віллем ІІ», головний 
арбітр того матчу перекваліфікував пору-
шення одного з учасників протистояння з 
ненавмисного в навмисне, виписавши, в 
підсумку, тому червону картку.
 Іще одна новина з Голландії, котра 

змусила світ розпочати жваву дискусію. 
Одразу 30 голландських клубів виріши-
ли відмовитися від використання штуч-
них футбольних полів. Підстава для такої 
різкої заяви — повідомлення низки нау-
ковців про токсичний та канцерогенний 
ефект гумового дерну, котрий використо-
вується для забезпечення природного від-
скоку м’яча від «трав’яного» покриття. 
■

ФУТБОЛ

Авангардний проект
Переживаючи зміну поколінь, грізна в минулому 
збірна Голландії нині перебуває в пошуках своєї гри

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 3-й 
тур. Група А. Голландія — Франція — 0:1 (Пог-
ба, 30), Швеція — Болгарія — 3:0 (Тойвонен, 39; 
Хільємарк, 45; Лінделеф, 58), Білорусь — Люк-
сембург — 1:1 (Савицький, 80 — Жоашим, 85; 
вилучення: Карлсон, 44).
 Турнірне становище: Франція, Швеція — 7, 
Голландія — 4, Болгарія — 3, Білорусь — 2, Люк-
сембург — 1.
 Група В. Фарерські острови — Португалія 
— 0:6 (А. Сильва, 12, 22, 37; К. Роналдо, 65; Мо-
утіньйо, 90+1; Канселу, 90+3), Андорра — Швей-
царія — 1:2 (Мартінес, 90+1 — Шер, 19 (пен.); 
Мехмеді, 77), Латвія — Угорщина — 0:2 (Дьюр-
чо, 10; Солої, 77).
 Турнірне становище: Швейцарія — 9, Пор-
тугалія — 6, Фарерські острови, Угорщина — 4, 
Латвія — 3, Андорра — 0.
 Група H. Гібралтар — Бельгія — 0:6 (Бен-
теке, 1, 43, 56; Вітсель, 19; Мертенс, 51, Азар, 79), 
Боснія і Герцеговина — Кіпр — 2:0 (Джеко, 70, 
81), Естонія — Греція — 0:2 (Торосідіс, 2; Ста-
філідіс, 61).
 Турнірне становище: Бельія, Греція — 9, 
Боснія і Г. — 6, Естонія — 3, Кіпр, Гібралтар — 0. 

* * *
 Перша ліга. 13-й тур. «Черкаський Дніп-
ро» — «Суми» — 0:2, «Верес» — «Іллічівець» — 
3:1, «Колос» — «Полтава» — 1:0, «Авангард» — 
«Арсенал-Київ» — 0:2, «Десна» — «Інгулець» — 
1:0, «Скала» — «Гірник-Спорт» — 3:2, «Геліос» 
— «Нафтовик» — 1:0, «Буковина» — «Мико-
лаїв» — 2:0, «Тернопіль» — «Оболонь-Бровар» 
— 0:0.
 Лідери: «Іллічівець» — 34, «Верес» — 28, 
«Десна» — 27, «Геліос» — 24, «Колос» — 23, 
«Нафтовик» — 18 (12 матчів), «Арсенал-Київ», 
«Черкаський Дніпро» — 18.
 Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») — 12.

■

Долю голландсько-французького протистояння вирішила помилка досвідченого воротаря 
«помаранчевих» Стекеленбурга, котрий не впорався з дальнім ударом Погба.
Фото з сайта isport.ua.
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Я не за політиків воюю, а за людей
На зв’язку з «УМ» — просто чоловік, який пішов на фронт, бо в його країні — війна
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«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт», 

«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Бабуся приходить до лікаря на 
обстеження. Лікар її оглянув і каже:
 — У вас слабке серце, поки що 
не ходіть додому по сходах.
 Через місяць бабуся проходить 
повторне обстеження.
 Лiкар:
 — Ну от, серце зміцніло, знову 
можете по сходах додому ходити!
 — Нарешті, а то я втомилася 
по водостічній трубі у вікно додому 
лазити!

* * *
 — Що роблять росiяни в першу 

чергу, коли їм відключають світло?
 — Біжать до вікна, щоб 
подивитися, кому ще відключили.

* * *
 Оголошення в газеті:
 «Здам квартиру на 5-7 років, 
залежно від рішення суду».

* * *
 У тюремній камері:
 — Ти як сюди потрапив?
 — Через застуду.
 — Як це?
 — Я чхнув, а сторож 
прокинувся.

По горизонталі:
 4. Столиця Хорватії. 7. Бать-
ківщина Дмитра Гнатюка, Павла 
Дворського, Назарія Яремчука і Марії 
Матіос. 8. Французька письменниця, 
авторка роману «Консуело». 10. Рі-
дина для консервування продуктів, 
на яку може перетворитися прокис-
ле вино. 11. Один із символів держа-
ви або знатного роду. 12. Пшеничний 
сніп, який на Різдво ставлять на по-
куті. 14. Німецька компанія-вироб-
ник спортивного одягу, який особ-
ливо цінується гопниками. 16. Неве-
личка булава, яка в козацькому війсь-
ку була символом влади полковника. 
17. Міфічна істота з головою людини 
і тілом лева, яку можна побачити біля 
єгипетських пірамід. 19. Англійський 
письменник, один із фундаторів жан-
ру фентезі, автор «Володаря перс-
тнів» та «Гобіта». 21. В давньогрець-
кій міфології — титан, володар без-
конечних глибоких вод. 22. Найближ-
чі родичі. 24. Протекція, знайомство, 
зв’язки, що використовуються в осо-
бистих інтересах. 25. Гірський ма-
сив у Південній Америці. 26. Вели-
кий гетьман литовський 1654—1655 
років, представник одного із найзнач-
ніших родів Великого князівства Ли-
товського. 27. Великі змагання з віт-
рильного чи веслувального спорту.
По вертикалі:
 1. Самогубство. 2. Невелика 
промова за чаркою. 3. Давня назва 
Тбілісі. 4. Різновид лопати. 5. Сиг-

нал, який сповіщає про початок бок-
серського поєдинку. 6. Видатний ук-
раїнський військовий діяч, полков-
ник Армії УНР, страчений за наказом 
Петлюри. 9. Творче псевдо українсь-
кого письменника, редактора журна-
лу «Жовтень» Олексія Руденка 12. 
Герой легенди з оповідання Макси-
ма Горького «Стара Ізергіль», який 
вирвав своє серце, щоб освітити лю-
дям дорогу. 13. Сорочка без рукавів, 
яку носили стародавні греки. 14. 
Дрібна деталь чи предмет, який до-
повнює вбрання. 15. Усталений ви-
раз, фразеологізм. 18. Райцентр на 
Київщині. 19. Розпорядник на весіл-
лі. 20. Країна, чиї обриси нагадують 
жіночий чобіт. 23. Творче псевдо на-
родного письменника Білорусі Івана 
Луцевича. 24. Легкий вітерець на бе-
резі моря. ■

Кросворд №123 
від 11 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 0…+5

 0…+5

Північ 0…+5

 0…+5

Центр 0…+5

 +4…+9

Схід +1…+6

 +4…+9

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +7…+12

 +11…+16

13 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ iз мокрим снiгом. Вiтер 
пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +1...+3; удень  
+3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мокрий снiг. 
Славське: вночi +1...+3; удень +3...+5. Яремче: вночi +1...+3; 
удень  +3...+5. Мiжгiр’я: вночi +2...+4; удень +6...+8. Рахiв: 
уночi +3...+5; удень +7...+9. 

Ната НЕТУДИХАТА

 «Стукайте, і вам відчинять», 
— каже Біблія, навчаючи нас на-
полегливості та віри в успіх. А от 
28-річна мешканка американсь-

кого штату Нью-Мехіко настіль-
ки перейнялася цими настано-
вами, що вирішила за будь-яку 
ціну повернути свого бойфрен-
да. І для цього вона впродовж 
тижня не покладаючи рук дзво-

нила йому, надсилала SMS, пи-
сала.
 У результаті двері перед нею 
таки відкрилися. Але не до серця 
коханого, а до місцевої в’язниці. 
Бо, як підрахували поліцейські, 

за тиждень нещасна  зателефо-
нувала коханому 77 тисяч разів, 
написала понад 44 тисячі SMS, 
надiслала близько 2 000 елек-
тронних листів. Крім цього, на-
полеглива жінка не полінувалася 
написати і відправити ще й 600 
листів від руки.
 Усе це американська фемі-
да розцінила як «нав’язливе пе-
реслідування» і вирішила на 
деякий час ізолювати жінку від 
суспільства і дати їй можливість 
детальніше прочитати Біблію. 
Бо, крім наполегливості, ця кни-
га також учить нас у всьому зна-
ти міру. ■

БУВАЄ

«Не дзвони мені більше!»
Американцю вдалося позбутися домагань 
екс-коханої лише за допомогою поліції

■

Аліса КВАЧ

 Попри те що «перчені дівчат-
ка» давно вже не виступають ра-
зом, вони зберегли дружні стосунки 
і часто підтримують одна одну, «дру-
жачи сім’ями». От і недавно «бебі-
спайс» Емма Бантон опублікувала 
в Інстаграмі фото зі своєю колегою 
по сцені Джеррі Холівел, де в остан-
ньої помітний кругленький живо-
тик. Сама Джеррі теж не стала при-
ховувати свого стану й опублікувала 
шарж на себе в очікуванні поповнен-
ня, підписавши малюнок словами 
«Благослови, Боже, матінку-при-
роду».
 Для 44-річної Джеррі це вже буде 
друга дитина і перша — у шлюбі з її 
чоловіком, 42-річним керівником 
команди Формули-1 Red Bull Racing 
Крістіаном Хорнером. Довгий час 
вони лишалися просто друзями, але 
навесні 2014 року між ними спалах-
нула іскра, і в травні 2015-го зако-
хані одружилися в графстві Бедфорд-
шир у вузькому колі родичів і друзів. 
У Крістіана є дворічна донька Олівія 
від його колишньої пасії Беверлі Ал-
лен, а у Джеррі — десятирічна Блю-

бел Мадонна від сцена-
риста Саші Джервазі. 
До речі, Емма Бантон 
є хрещеною Блюбел 
(що перекладаєть-
ся як «блакитний 
дзвіночок») і кумою 
для Джеррі.
 Сама Емма має 
двох синів — 9-річ-
ного Бо та 5-річного 
Тейта — від її чоловіка 
Джейда Джонса. Донеч-
ку Скарлет виховує ще 
одна «перчинка» Мелані 
Чізхолм. А Мелані Браун i 
Вікторія Бекхем стали за цей 
час справжніми мамами-героїня-
ми: у першої троє донечок від тан-
цюриста Джиммі Гюльзара, актора 
Еді Мерфі та кінопродюсера Сте-
фана Белафонте, а друга у шлюбі 
з футболістом Девідом Бекхемом 
народила трьох синів і донечку.
 Дивлячись на це, почи-
наєш розуміти, чому численні 
спроби Spice Girls об’єднатися 
зазнають невдачі. Яке тут 
об’єднання, якщо стільки ді-
тей?! ■

БЕБІ-БУМ

«Благослови, Боже, 
матінку-природу»
Екс-солістка Spice Girls Джеррі Холівел 
знову при надії

■

Джеррі Холівел.❙
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