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В  Україні 

відкрили 

фінансову 

звітність

Проти вільного ринку землі в Україні, від якого економісти очікують зростання ВВП держави, виступають політики-лобісти «тіньових» схем, дрібні фермери, а також... понад 60% громадян України.
Фото з сайту slovoidilo.ua.
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Я тебе бачу

стор. 3»

У середині літа синоптики 

обіцяють найменше дощів та 

найбільше сонечка

Плануйте 
відпустку 

на липень 

стор. 3»

Усі в сад

Секретар Харківської 

міськради вважає, що 

філософія парку імені Тараса 

Шевченка не сумісна з 

вуличними музикантами

l

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,500 грн 

1 € = 33,389 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

Ринок або життя
Продаж землі, який стартував в Україні, принесе перші плоди за кілька років, 
але не знімає проблему фермерів і можливих зловживань з майном



ВІВТОРОК, 1 ЧЕРВНЯ 20212 ІнФорУМ
«На контрольно-пропускному пункті «Новотроїцьке» я бачила, як на 
підконтрольній уряду України стороні робляться спроби допомогти людям 
перетнути лінію зіткнення. Терміново необхідно забезпечити свободу 
пересування».

Хельга Шмід
Генеральний секретар Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ)

УКРАЇНА МОЛОДА

ДЕТІНІЗАЦІЯ 

Я тебе бачу
В Україні відкрили 
фінансову звітність
Наталя НАПАДОВСЬКА

 28 травня на Єдиному порталі відкри-
тих даних і сайті Міністерства цифрової 
трансформації з’явилися дані про фінансо-
ву звітність приватних компаній: у відкри-
тому доступі можна отримати інформацію 
про доходи, збитки, капітали і борги ком-
паній, тобто про реальне  фінансове стано-
вище  підприємств та розмір сплачених по-
датків. Як підрахували в аналітичному сер-
вісі YouControl, стала доступною інформа-
ція про 431 тис. 934 юридичні особи.
 Незважаючи на те, що згадане ново-
введення несе певні ризики для бізнесу – 
якщо зважити на  наші реалії, — вигоди 
і користі країна отримає набагато більше. 
Не секрет, що подібною інформацією ба-
гато років поспіль торгували всі кому не 
ліньки:  різноманітні інформаційні дані 
можна було недорого купити на Петрівці, 
скривджені співробітники компаній ішли 
до конкурентів разом із клієнтськими ба-
зами, силовики по-дружньому ділилися 
з потрібними бізнесменами «свіжаком» в 
обхід офіційних каналів. Тепер уся інфор-
мація — у відкритому доступі, і це означає 
що реалізовано хороше антикорупційне рі-
шення.
 Передбачається, що щомісяця відкри-
тими даними користуватимуться від 1 до 
3 млн  людей, і це неабияк допоможе бізне-
су: зменшить ризик співпраці з компанія-
ми-одноденками, підвищить прозорість 
підписання угод з підрядниками, скоро-
тить кількість довідок, які необхідно по-
давати для участі в тендерах. При цьому 
для «сміттєвих» компаній ускладниться 
участь у тендерах.
 Відкрита фінансова звітність допомо-
же краще розуміти ринкові тренди, дасть 
можливість оцінити розвиток своєї ком-
панії щодо ключових конкурентів і зро-
зуміти свою частку ринку, полегшить по-
яву нових сервісів і стартапів на базі аналі-
тики відкритих даних. Виграє  і бізнес, і 
суспільство: державні органи і банки змо-
жуть побачити звітність компаній без до-
даткових запитів даних, просто зайшовши 
на сайт.
 «Розуміння ринку дозволяє створи-
ти якісний і потрібний продукт, у цілому 
розвиває бізнес в Україні й відкриває мож-
ливості для зростання іноземних інвести-
цій», — написав міністр цифрової транс-
формації Михайло Федоров на своїй сторін-
ці у фейсбуцi.
 Дані розділені на 10 форматів, вони гру-
пують компанії по типу: мікробізнес, бан-
ки, державні компанії, консолідовані зві-
ти. Відомості зібрані за 2020 рік — публі-
кація історичних даних відбудеться піз-
ніше. Не потрапили у «відкриті списки» 
платники єдиного податку — цією систе-
мою оподаткування користуються в Ук-
раїні 187 тис. 749 юридичних осіб. Та вони 
й не зобов’язані подавати в податкову відо-
мості про баланс і звіти про фінансові ре-
зультати, при цьому їхній допустимий річ-
ний оборот становить не більше 7 млн грн.
 Звичайно, для багатьох бізнесменів, які 
не звикли до прозорості, такі нововведення 
сприймаються важко. «Однак у довгостро-
ковій перспективі це, можливо, стане од-
ним iз найсильніших чинників детінізації 
економіки», — говорить Артем Афян, ке-
руючий партнер практики супроводу біз-
несу Juscutum.
 Негатив? Побоювання бізнесу, який 
вважає за краще приховувати свою фінан-
сову звітність, залишилися традиційни-
ми: потужні компанії ризикують отримати 
повний спектр підвищеної уваги як з боку 
правоохоронних органів, так і з боку кон-
курентів, яких відкрита фінансова звіт-
ність провокуватиме на  судові позови із 
захмарними сумами. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті знову втра-
ти: вранці 27 травня від 
кулі російського снайпера 
на Луганщині, неподалік 
населеного пункту Ново-
тошківське, загинув 37-
річний Максим Польовий 
— заступник командира 
батальйону 128-ї окремої 
гірсько-штурмової брига-
ди. Офіцер народився у се-
лищі Наркевичі (Хмель-
ницький район), воював за 
Україну з 2014 року, про-
йшов Дебальцеве. У нього 
залишилися батьки, дру-
жина та двоє дітей.
 Росіяни не припиняли 
обстрілювати позиції ЗСУ і 
30 травня — упродовж доби 
в районі проведення опера-
ції Об’єднаних сил вони чо-
тири рази порушили режим 
припинення вогню.
 Поблизу населеного 
пункту Майорське росій-
сько-окупаційні війська 
відкривали вогонь із за-
боронених Мінськими до-
мовленостями мінометів 
82-го калібру, ручних та 
станкових протитанко-
вих гранатометів, а та-
кож зі стрілецької зброї. У 
тому ж напрямку окупанти 
двічі з ручних протитанко-
вих гранатометів здійсни-
ли дистанційне мінування 
мінами ПОМ-2.
 По позиціях українсь-
ких захисників на околи-
цях населеного пункту Зо-
лоте-4 окупанти вели во-

гонь з ручних протитан-
кових гранатометів та 
стрілецької зброї. Бойо-
вих втрат серед наших за-
хисників немає.
 Українська сторо-
на СЦКК, використову-
ючи координаційний ме-
ханізм, оперативно реагу-
вала на порушення через 
СММ ОБСЄ.
 Станом на 7-му годину 
ранку 31 травня порушень 
режиму припинення вогню 
не зафіксовано. Ситуація в 
зоні ООС повністю контро-
льована українськими вій-
ськовослужбовцями.
 Генеральний секре-
тар Організації з безпе-
ки і співробітництва в Єв-
ропі (ОБСЄ) Хельга Шмід 
у п’ятницю, 28 травня, 
відвідала Донбас, зокре-
ма ознайомилася з робо-
тою КПВВ «Новотроїць-
ке». «На контрольно-про-
пускному пункті «Ново-
троїцьке» я бачила, як на 
підконтрольній уряду Ук-
раїни стороні робляться 
спроби допомогти людям 
перетнути лінію зіткнен-
ня. Терміново необхідно 
забезпечити свободу пере-
сування, зокрема відкри-
вати нові та існуючі пун-
кти пропуску», — написа-
ла Шмід на своїй сторінці в 
Twitter.
 У свою чергу, голова До-
нецької облдержадмініст-
рації Павло Кириленко 
повідомив, що обговорив 
з Генсеком ОБСЄ і першим 

заступником міністра за-
кордонних справ України 
Еміне Джапаровою безпе-
ку і гуманітарну ситуацію 
в Донецькій області, а та-
кож роботу КПВВ. «Пані 
Шмід високо оцінила той 
факт, що з української сто-
рони всі КПВВ відкриті», 
— написав Кириленко на 
сторінці в Facebook.
 Він зазначив, що пані 
Шмід висловила задово-
лення тим, як добре облад-
наний КПВВ «Новотроїць-
ке», особливо в частині на-
дання медичної допомоги. 
Зокрема люди, які перети-
нають КПВВ, можуть прой-
ти тестування на наявність 
COVID-19.
 Кириленко поінформу-
вав ОБСЄ про те, що пред-
ставники окупаційної вла-
ди з невідомих причин зали-
шають свої КПВВ закрити-
ми, завдаючи шкоди людям, 
які живуть на тимчасово 
окупованій території і не 
мають можливості виїхати 
на вільну від окупантів час-
тину України.
 Наголосимо, що у цей 
же день росіяни скинули 
з безпілотника протипі-
хотні осколкові міни, одна 
з яких впала поблизу бу-
динку мирних мешканців 
у селі Гранітне на Донеч-
чині.
 Міни такого типу забо-
ронені міжнародними кон-
венціями, що регулюють 
правила ведення війни. 
Особливість у тому, що такі 

вибухові пристрої встанов-
люються самостійно й ста-
білізують себе, викидаю-
чи ніжки. Окрім того, міна 
викидає чотири нитки по 
10 метрів. Якщо їх зачепи-
ти навіть на два міліметри, 
вона підривається. Також 
пристрій має механізм са-
моліквідації, який може 
спрацювати від чотирьох до 
100 годин після запуску. 
 Як повідомила поліція 
Донеччини, 27 травня 
близько 23:00 на позиції 
ЗСУ зі сторони так званої 
«ДНР» біля смт. Верхньо-
торецьке вийшла 16-річна 
дівчина. Вона разом з ба-
бусею, яка є її опікуном, 
проживає у місті Горлівка 
та має паспорт так званої 
«Донецької народної рес-
публіки».
 Правоохоронці вста-
новили, що неповноліт-
ня, після відпочинку з 
друзями, перетнула мін-
ні поля (пройшовши по-
над 10 кілометрів) і свідо-
мо ви йшла на лінію розме-
жування смт. Верхньото-
рецьке. Вона повідомила 
про бажання проживати 
на території неокупованої 
України. Зі слів дівчини, 
вона має родичів на заході 
України.
 Наразі дівчиною опіку-
ються ювенальна поліція 
Донеччини та соціальна 
служба. Її оглянули меди-
ки, тілесних ушкоджень 
немає. Із підлітком пра-
цюють психологи. До вста-
новлення всіх обставин не-
повнолітня перебуватиме 
у притулку під наглядом 
поліцейських та працівни-
ків органів опіки дітей.
 У поліції також додали, 
що з нею вже попрацювала 
СБУ, і питань у них немає. 
Правоохоронці вже плану-
ють зробити їй українські 
документи і навіть думають 
про пошук університету. ■

НА ФРОНТІ

Ворота в зону
Генсек ОБСЄ відвідала Донбас: необхідно відкривати нові 
пункти пропуску

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Щасливо завершилися нічні по-
шуки зниклої дитини під Черкасами 
у селі Свидівок. Там у ніч із суботи на 
неділю люди розшукували шестиріч-
ного Сашка Добровольського. Малий 
зник увечері після 20-ї години. Гуляв 
на подвір’ї біля соснового лісу, а потім 
як крізь землю провалився. 
 Як розповідає «УМ» речниця чер-
каської обласної поліції Зоя Вовк, спо-
чатку батьки з родичами шукали ди-
тину самотужки, а після 23-ї години 
звернулися по допомогу до поліції, бо 
дитини ніде не було. Тоді терміново 
по тривозі було піднято поліцейських 
Черкаського районного управління, 
батальйону поліції особливого призна-
чення, ювенальної превенції, сектору 
протидії домашньому насильству, кі-
нологічної служби, а також військово-
службовців Національної гвардії. До-
помагали з пошуками інспектори роти 
з обслуговування водних об’єктів уп-
равління патрульної поліції, які обсте-
жували лісові хащі за допомогою теп-
ловізорів. 

 «Оголошення про розшук дити-
ни поширили у соціальних мере-
жах, на що відгукнулися небайдужі 
черкащани та приєдналися до пошу-
кових груп. Пошуки ускладнювала 
ніч та те, що Сашко не відгукувався, 
коли його кликали. Оскільки хлоп-
чик має розлади аутистичного спек-
тра, то погано розмовляє», — гово-
рить пані Зоя.
 Люди обстежили квадрат у ме-
жах 10 кілометрів. Перевіряли хащі 
та водно-болотні угіддя. Всі вірили, 
що хлопчик обов’язково знайдеться 
живим та неушкодженим. 
 І малого, на щастя, таки знайшли 
під ранок. На нього натрапили міс-
цеві жителі. Він, зляканий, сидів не-
подалік болота, обіймаючи свого вір-
ного чотирилапого друга, і плакав. 
 Як з’ясувалося, звечора Сашко 
грався у дворі, а коли його улюблений 
собака Амур вибіг на вулицю, хлоп-
чик подався за ним. Пес повів малого 
до лісу, а там обоє і заблукали. 
 «На щастя, з дитиною все добре. 
Хлопчика доставили додому та пере-
дали родичам. Дякуємо всім, хто до-
помагав черкаським поліцейським. 

Разом ми можемо більше. Це той ви-
падок, коли пошуки завершилися о 
5:30 ранку, а сльози радості досі не 
сходять з очей», — зворушливо під-
сумовує Зоя Вовк. ■

ГАРНА НОВИНА

Подався в хащі за чотирилапим другом
Шестирічного хлопчика шукали в лісі цілу ніч

■

Малий Сашко вже вдома.
Фото з фейсбуку.
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До турборежиму 
далеко
Новий міністр охорони здоров’я обіцяє 
вже в червні пришвидшити темпи 
вакцинації в Україні 
Катерина БАЧИНСЬКА

 За останню добу в Україні зафіксували трохи більше тисячі 
випадків хворих на коронавірус. Госпіталізували понад 800 па-
цієнтів. Померли 64 хворих. Найбільше нових інфікованих ви-
явили на Дніпропетровщині. Лідерами за поширенням ковіду 
також є Миколаївська та Запорізька області.
 Тим часом темпи імунізації пришвидшать у червні. У цьо-
му запевнив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його 
словами, зараз в Україні немає стільки вакцин, щоб повністю 
завантажити всі платформи для щеплення. Однак наступного 
місяця в МОЗ очікують нові надходження препаратів. «Усе за-
лежить від кількості вакцини, яка є на території України і якої 
недостатньо. Тому ми не можемо повністю завантажити всі на-
явні платформи. Вже в червні в нас повинен бути перший та-
кий старт, коли велика кількість вакцини одночасно прибуде 
в Україну. Це дозволить наростити темпи щеплень», — заявив 
Віктор Ляшко. Також стало відомо, що вже більше мільйона 
українців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. 
Двома дозами щепили понад 125 тисяч людей. Це дані Мініс-
терства охорони здоров’я. 
 Аби імунізувати мільйон наших співгромадян, знадобило-
ся понад три місяці. До слова, в Іспанії це зробили за 17 днів. А 
у Франції та Польщі — приблизно за місяць. Міністр охорони 
здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв упродовж літа вакцинувати 
5 мільйонів українців. І це — двома дозами. Він також запев-
няє, що до кінця року щеплення зможуть зробити всі охочі. В 
уряді підрахували, що до кінця року потрібно імунізувати 24 
мільйони українців. Це — 48 мільйонів щеплень. Починаю-
чи від травня, щомісяця планували робити понад 5,6 мільйо-
на уколів. Це приблизно 190 тисяч щеплень у день. Однак ба-
чимо, що вже зараз реальність відстає від амбітних цілей. До 
прикладу, напередодні імунізували тільки 8,5 тисячі людей. 
Майже за весь травень вакциновано майже 389 тисяч замість 
очікуваних більш ніж 5,5 мільйона. 
 Тим часом у Києві та Львові відкрилися центри вакцинації. 
Щеплення там робитимуть людям, які зареєструвалися в до-
датку «Дія». У столиці такий пункт облаштували на базі Між-
народного виставкового центру. У Львові людям роблять щеп-
лення на стадіоні «Арена Львів» китайською вакциною «Коро-
навак». 25 травня Львівщина отримала 16 тисяч доз цього пре-
парату. Щодня планують вакцинувати по 300 людей. 
 Нагадаю, що днями наша держава отримала першу пар-
тію вакцини від коронавірусу Pfizer, яку купили за бюджетні 
гроші. Це 117 тисяч доз. «Пфайзером» щеплюватимуть осві-
тян, медиків, військовослужбовців, співробітників структур 
державної безпеки та представників іноземних дипломатич-
них установ в Україні. ■

ВІДЗНАКИ

Народжений 
нагороджений
Малюкам вручатимуть медалі 
ще в пологовому
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Гарну традицію започаткувала міська влада Тернополя, 
приурочивши її до 481-ї річниці від дня заснування міста. Від-
тепер діткам, які з’являються тут на світ (точніше їхнім бать-
кам), вручатиметься пам’ятна медалька з відповідним сертифі-
катом. «Усі новонароджені у нашому місті отримуватимуть 
пам’ятні значки «Народжені у Тернополі», — сказав iз цього 
приводу міський голова Сергій Надал. — Щоб у кожного ново-
го українця чи україночки, де б вони не опинилися, коли ви-
ростуть, була частинка Тернополя. Щоб, дивлячись на значок, 
завжди згадували про рідних батьків, рідний дім, рідну вули-
цю і рідне місто».
 Найперші пам’ятні медалі Сергій Надал особисто вручив у 
Перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні №2 та-
там трьох перших немовлят, народжених  2021 року в день за-
снування Тернополя. Відтак на недавньому засіданні виконко-
му прийнято рішення про передачу на баланс цього медичного 
закладу ще 236 таких відзнак для малюків. Для їх придбання 
виконавчий комітет дозволив управлінню культури і мистецтв 
спрямувати близько 50 тисяч гривень, які були виділені на ви-
конання заходів за рахунок цільових коштів. ■

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Так сталося, що ві-
домий харківський коб-
зар Микола Гришко най-
більше любить грати біля 
пам’ятника... Кобзарю. 
Духовна спорідненість 
— річ серйозна, тому чи-
новницьким циркуляром 
її не відміниш. Але саме 
за цю невдячну справу 
взявся днями секретар 
міськради Ігор Терехов, 
заявивши, що філософія 
саду Шевченка не перед-
бачає вуличних музикан-
тів. «Серйозно?» — поці-
кавилися вільні митці й 
влаштували чиновнику 
тижневий флешмоб су-
цільного протесту. Тобто 
грали по одному, група-
ми та спільними концер-
тами просто неба. Один із 
них — трубач Костянтин 
Олійник, узагалі прихо-
пив із собою підсилювач 
звуку і влаштував голо-
сний концерт під стінами 
мерії. Мовляв, не пускає-
те до саду, ну тоді я йду до 
вас. 
 Усе почалося з того, 
що хтось із відвідувачів 
найстарішого харківсь-
кого парку висловив у 
листі до управлінців не-
вдоволення занадто гуч-
ною музикою, яка пос-
тійно лунає там на від-

критих майданчиках. 
Вуличним музикантам 
згодом запропонували 
перемістися під стіни 
Оперного театру або «до 
градусника» — культово-
го «п’ятачка» біля метро 
«Історичний музей». Але 
митці категорично не по-
годилися з таким пово-
ротом справи, оскільки 
саме вільний простір нав-
коло пам’ятника Шев-
ченку давно вважають 
своїм. Тим більш непри-
йнятною для них вияви-
лася заборона як така. 
 Аби висловити свій 
протест, музиканти ого-
лосили акцію під назвою 
«Сад Шевченка — не кон-
цтабір», яку підтрима-
ли відомі групи Alcogol 
Ukulele і «Папа Карло», 
композитор і співак Бо-

рис Севастьянов, кобзар 
Іван Сенін та багато ін-
ших. До них приєдна-
лися активісти різних 
рухів і політичних пар-
тій. «Сьогодні ми зібра-
лися не лише за свобо-
ду саду Шевченка. Ми 
зібралися за свободу на-
шого міста, — сказав де-
путат міськради, керів-
ник Харківського ан-
тикорупційного центру 
Дмитро Булах. — Мета 
акції — домогтися того, 
аби харків’яни могли 
вільно розпоряджатися 
міським простором. Це 
наш парк, так само, як 
й інші парки та сквери. 
Заборона — чистої води 
волюнтаризм. Це спроба 
Терехова бути більшим, 
ніж сам Кернес». 
 Можливо, цю заборо-

ну харківці сприйняли б 
не настільки гостро, якби 
прецедент зі свободою тут 
трапився вперше. Мину-
лого року в саду Шевчен-
ка влаштовували про-
тести студенти, оскіль-
ки охорона проганяла їх 
з газонів. Мовляв, це вам 
не Європа, де можна по-
сидіти на травичці. До 
цього ті ж охоронці жор-
стоко побили хлопця, бо 
той завів до чоловічої вби-
ральні дівчину, якій ста-
ло зле, а в жіночому туа-
леті була велика черга. І 
ось нове «табу» — слідом 
за музикантами чинов-
ники заборонили спорт-
сменам проводити у цьо-
му ж таки парку фітнес-
тренування. Що далі?
 Утім, незважаючи на 
суворі циркуляри, мит-
ці здаватися не збира-
ються. «Це дуже ґрун-
товний протест, — каже 
Костянтин Олійник. — 
Я грав на Майдані, в АТО 
дав 500 концертів, встиг 
повоювати. Останнім ча-
сом, коли потреба у во-
лонтерській діяльності 
спала, я час від часу граю 
у саду Шевченка і по 
всій Україні. І тут рап-
том охоронці кажуть, що 
зроблять мене інвалідом, 
якщо буду грати. Але так 
бути не може». ■

Ірина КИРПА

 Урагани з градом, вітер i зли-
ви захопили у полон всю тери-
торію нашої країни, щасливо 
зруйнувавши міф про посуху, що 
нібито насувається на Україну.
 Черговий циклон iз дощами 
прогулявся по західних, східних, 
центральних та північних облас-
тях, проте температура повітря 
при цьому впала несуттєво, що 
говорить на користь швидкоплин-
ності природного катаклізму.
 Згідно з новим довгостроко-
вим прогнозом погоди на літо-
2021, у найближчі три місяці нас 
чекає все розмаїття примх приро-
ди — від аномальної спеки під 40 
градусів до штормових вітрів із 
грозами.
 Метеорологи попереджають, 
що руйнівні процеси глобально-
го потепління нікуди не поділи-
ся, вони підступно та поступово 
змінюють кліматичну систему 
життя в Україні.
 — Навіть на півдні країни, 
попри те, що там уже поступо-

во повітря прогрівається, вода у 
річках та у морі ще не набрала 
звичних плюс 20-24 градусів, — 
розповіла завідувачка відділом 
прикладної метеорології та клі-
матології Українського науко-
во-дослідного гідрометеоінстіту-
ту Віра Балабух. — У Києві та об-
ласті на початку червня похолод-
нішає градусів на п’ять та підуть 
дощі, але вже до середини пер-
шого літнього місяця негода від-
ступить i комфортне тепло повер-
неться до жителів столиці.
 За словами народного синоп-
тика Наталії Діденко, прохолодні 
дощі трохи зіпсували киянам свя-
то на День міста. Та велика кіль-
кість вологи зараз користуєть-
ся неабияким попитом на полях, 
отож вона радує аграріїв, які вже 
перед чувають рекордні врожаї 
зернових, овочів та фруктів.
 Ближче до Трійці, а це 20 чер-
вня 2021 року, погода в країні на-
решті стабілізується, сонце світи-
тиме упереміш iз короткочасни-
ми дощами, що обов’язково по-
радує нас тривалим полуничним 

сезоном, а також великою кіль-
кістю петрушки, кропу та зеле-
ної цибулі на ринках усіх регіонів 
України.
 Літні дощі очікуються й у 
другій половині червня, а також  
у середині липня і на початку сер-
пня, коли можливі справжні бурі 
через те, що 35-градусна спека 
буде різко змінюватися грозами.
 Найстабільнішим місяцем 
літа-2021 виявиться липень, на 
який не гріх і відпустку запла-
нувати, адже саме у цей період 
опадів виявиться мінімальна 
кількість.
 А ось традиційний «оксами-
товий сезон»  може зіпсувати до-
щова погода, на яку очікують як 
у центральних областях Украї-
ни, так і у великих містах півдня, 
сходу та півночі країни.
 Навіть на півострові Крим 
синоптики обіцяють спеку упе-
реміш iз потужними гроза-
ми, що, втім, вельми позитивно 
відіб’ється на екології цього ре-
гіону після екстремальної посу-
хи минулого року. ■

СПРОТИВ   

Усі в сад
Секретар Харківської міськради 
вважає, що філософія парку імені 
Тараса Шевченка не сумісна 
з вуличними музикантами

■

Після дощів є шанс зігрітися.
Фото з сайту aquaparkodessa.com.ua.

❙
❙

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Плануйте відпустку на липень 
У середині літа синоптики обіцяють найменше дощів та найбільше 
сонечка

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 1 ЧЕРВНЯ 2021 СЕЛЯНИ І Ко

Олег ГАНСЬКИЙ 

В Україні стартувала земельна реформа. 
Те, чого кілька десятиліть своєї незалеж-
ності прагнули і водночас боялися фер-
мери, великі агрохолдинги, пересічні ук-
раїнці, стало реальністю: земля отримала 
статус товару, переставши бути чимось 
аморфним й елементом тіньових схем. 
Утiм побоювань, що реалізація реформи 
може спричинити порушення законо-
давства і масові зловживання, менше не 
стало. Й не до кінця врегульовані законо-
давчі норми оптимізму не вселяють. Вод-
ночас й оцінки нашої економічної вигоди 
стали трохи стриманішими. 

2,5 млрд, але це не точно
 Міністр агрополітики Роман Ле-
щенко днями заявив: з точки зору еко-
номіки, ефект від запровадження рин-
ку землі з 1 липня до кінця року буде 
мінімальним. «Ми зробили таким чи-
ном, що по іноземцях — на референдум, 
юридичним особам — з 2024 року, і то не 
факт. Будемо дивитися. Зараз зможуть 
купувати лише українці в обмеженнях 
до 100 гектарів. Ми відслідковуємо всі 
транзакції — хто купив, за скільки ку-
пив, в якому періоді, де він узяв гроші 
на це все. Ми робимо дуже консерватив-
ну земельну реформу. Дуже м’яку, по-
етапну, без будь-яких різких рухів. Ми 
нікуди не поспішаємо з ринком землі. 
Ми дуже плавно йдемо для того, щоб 
просто легалізувати та визнати наре-
шті право власності на землю. І ми очі-
куємо, що в перші пів року взагалі в нас 
буде мінімальний відсоток купівлі-про-
дажу. Основна маса, яка буде, це буде 
легалізація вже існуючих угод», — ска-
зав Лещенко, ще раз наголосивши, що, 
з точки зору економіки, ефект буде міні-
мальний. 
 «Ми очікуємо для себе, що перші пів 
року це буде так званий підготовчий пе-
ріод. Інституційна підготовка, право-
застосовна практика, нотаріуси, реєст-
ри. Тобто процес iтиме дуже плавно», — 
уточнив він.
 Натомість радник голови офісу пре-
зидента, колишній заступник міністра 
економіки Тимофій Милованов нала-
штований трохи оптимістичніше. На 
його думку, реалізація земельної ре-
форми додасть у бюджети різних рів-
нів близько 2 млрд доларів, або майже 
1,5% ВВП.
 «На мiй погляд, реформа повільна 
й обрізана. Економічний розвиток буде 
повільнішим. Але він усе одно буде», — 
сказав Милованов, додавши, що рефор-
ма дозволить тим людям, які сьогодні 
працюють і мають землю в своїй влас-
ності, отримувати фінансування під за-
ставу цієї землі за «білими», а не за «сі-
рими» схемами. Це, заявив Милованов, 
важливо, бо дозволить підняти продук-
тивність виробництва на землі й потро-
ху ставати всім багатшими.
 «І місцевим громадам, тому що 
вони збиратимуть більше податків. І 
отримуватимуть більше інвестицій у 
землю», — додав Милованов, зазна-
чивши, що дуже позитивно оцінює зе-
мельну реформу і сподівається, що все 
буде добре.

«Треба було раніше починати»
 Також експерт порадив пильно сте-
жити за тим, щоб при запуску земельної 
реформи не було рейдерства та інших 
зловживань. Але, на його думку, обме-
ження купівлі в одні руки 100 тис. гек-
тарів сільськогосподарської землі допо-
може правоохоронцям вчасно реагувати 
на можливі зловживання. «Ця рефор-
ма з обмеженням в одні руки гарантує, 
що якщо і будуть намагатися захопити 
землю, це будуть робити через якихось 
людей, у яких будуть обмежені обсяги, 
треба мати систему підставних осіб — 
це Міністерство юстиції і правоохорон-
ні органи побачать у реєстрах. Будемо 
моніторити, як передається земля», — 
сказав економіст.
 Натомість очільник українського 
уряду Денис Шмигаль бачить плюси ук-
раїнського аграрія у найближчій перс-
пективі. «Відкриття ринку землі при-
веде до зростання ціни на землю міні-
мум удвічі протягом перших 3-5 років, 
такі наші оцінки й такі оцінки експер-

тів», — сказав Шмигаль, уточнивши, 
що запуск ринку землі є вигідним і для 
українського бізнесу. Так, за його сло-
вами, сьогодні продуктивність сільсь-
кого господарства в країні одна з най-
нижчих в Європі, і відсутність цивілі-
зованого обігу сільськогосподарських 
земель — одна з головних причин.
 Також прем’єр-міністр заявив, що 
високомаржинальні культури і дов-
гі інвестиції в сільському господарс-
тві становлять незначну частку саме 
тому, що мораторій блокував таку мож-
ливість. «Після запуску обігу земель у 
виробників з’явиться можливість пла-
нувати свою діяльність на роки і деся-
тиліття вперед, не боятися інвестува-
ти. При цьому дрібні й середні ферме-
ри отримають першочергове право ви-
купу землі в разі, якщо землевласник 
вирішить продати свій пай», — конста-
тував він.
 Тим часом президент Володимир Зе-
ленський корінь проблеми вбачає в три-
валій підготовці до запровадження рин-
ку землі. На його думку, за час дії понад 
двадцятирічного мораторію на продаж 
сільськогосподарської землі в Україні 
її вартість стала найнижчою в Європі.
 «Майже 20 років з боку влади було 
все, крім справ. Вони обіцяли, мані-
пулювали, навіть їли землю з трибуни 
Верховної Ради. Але найстрашніше — 
вони позбавили 7 млн осіб конституцій-
ного права власності на землю. Люди не 
могли розпоряджатися землею — ку-
пувати, продавати, заповідати. Для ук-
раїнців діяв мораторій. За час його дії 
померли майже 1 млн землевласників, 
а вартість сільськогосподарської землі 
стала найнижчою в Європі», — сказав 
Зеленський. 

Вкрали територію Словаччини 
 Але тіньові правила гри у вітчизня-
ному агросекторі вплинули не тільки 
на ціну українських чорноземів, а й на 
масштабні махінації з ними. Влада за-
являє, що перелік осіб, причетних до зе-
мельних махінацій, оприлюднять за ре-
зультатами незалежного міжнародного 
антикорупційного аудиту.
 «В режимі безоплатної приватиза-
ції за 20 років було виведено з держав-
ної в приватну власність понад 5 млн 
гектарів землі. Фактично вкрали тери-
торію Словаччини на території Украї-
ни. Притому крали всі й найкращі зем-
лі, чорноземи. А також забирали над-
ра. Тобто є земельна ділянка в Полтаві 
— просто чорнозем. Але, за дивним збі-

гом обставин, на цій земельній ділянці 
в 100 га розташованi нафтогазові родо-
вища. І дивним чином якийсь син чи-
новника з Держгеокадастру отримував 
зi своєю родиною там по 2 гектари», — 
заявив міністр аграрної політики Ро-
ман Лещенко. 
 За його словами, ці землі доведеться 
повертати. «Існує кілька варіантів, як 
ми це зробимо. В тому числі через сан-
кційний механізм, який будемо засто-
совувати. Бо в цих справах замішана 
величезна кількість чиновників. За ре-
зультатами незалежного міжнародного 
антикорупційного аудиту ми оприлюд-
нимо відповідні списки власників зе-
мель та пов’язаних сіток осіб, причет-
них до цих махінацій, схеми, за якими 
виводили землі з державної у приватну 
власність, та відобразимо це на публіч-
ній карті порталу Національної інфра-
стуктури геопросторових даних», — 
уточнив чиновник, додавши, що пра-
воохоронні органи проведуть відповід-
ну аналітичну та процесуальну роботу, 
щоб передати ці матеріали в РНБО. 
 «За результатами колегіального роз-
гляду РНБО ухвалюватиме відповідні 
рішення. За яким принципом формува-
тимуть списки махінаторів, чи будуть 
пороги вкраденого; до списків потрап-
лять тільки власники награбованого чи 
також службовці, які сприяли махіна-
ціям — питання уже правоохоронних 
органів», — резюмував Лещенко.

База даних наразі «провисає» 
 Ще одна велика проблема до форму-
вання прозорого та ефективного ринку 
землі — наведення ладу з Держкадаст-
ром. Цьогоріч Державна служба Украї-
ни з питань геодезії, картографії і када-
стру запланувала внести до Державно-
го земельного кадастру відомості про 
земельні ділянки державної форми влас-
ності площею один мільйон гектарів.
 Передусім iдеться про інвентариза-
цію земельних ділянок, право власності 
на які виникло до 2013 року й дані про 
які поки що відсутні у базі даних. Па-
ралельно триватиме наповнення дани-
ми різних інформаційних «шарів» ка-
дастру: адресного реєстру, інформації 
щодо сплати земельного податку, ста-
тистичних даних, відомостей про ме-
режі автомобільних доріг та дорожню 
інфраструктуру, Державного водного 
кадастру й обліку поверхневих водних 
об’єктів.
 «Загалом ДЗК вже містить 31 інфор-
маційний шар, з якими можна ознайо-

митися на публічній кадастровій кар-
ті», — заявив т. в. о. голови Держгео-
кадастру Сергій Завадський. За його 
словами, стратегічне завдання Держ-
геокадастру — стовідсоткове напов-
нення бази даних відомостями про зе-
мельні ділянки, межі адміністратив-
но-територіальних одиниць, норматив-
но-грошову оцінку земель населених 
пунктів.
 «Зараз кадастр містить відомості про 
43 мільйони гектарів землі, до нього 
внесено дані щодо 9 тис. 367 адміністра-
тивно-територіальних одиниць та нор-
мативно-грошової оцінки земель 5 тис. 
312 населених пунктів. Також Держ-
геокадастр та його територіальні орга-
ни вносять відомості про земельні ді-
лянки, право власності на які виникло 
до 2013 року. За останні 2 роки внесли 
дані про 456,5 тисячi ділянок загаль-
ною площею майже 840 тис. га», — до-
дав Завадський.
 З 1 лютого 2018 року Держгеокадастр 
включився у сприяння децентраліза-
ційним процесам в Україні і здійснює 
передачу державних сільгоспземель у 
комунальну власність об’єднаних тери-
торіальних громад. У власність майже 1 
тис. 300 ОТГ вже перейшло понад 2 млн 
га земель сільськогосподарського при-
значення. Найактивніше така робота 
ведеться в Одеській, Вінницькій, Хер-
сонській та Кіровоградській областях.

Обмеження для фермерів і лазівки для 
іноземців 
 Проти ринку землі найактивніше 
виступають лобісти тіньових схем, а та-
кож дрібні фермери, які стверджують, 
що не мають належного доступу до кре-
дитних ресурсів — на відміну від пред-
ставників великого агробізнесу. А та-
кож не відчувають належної підтрим-
ки від держави. Відтак вони бояться, 
що акули міжнародного бізнесу прос-
то витіснять їх із землі, яку вони деся-
тиліттями обробляють. 
 І перші, і другі зійшлися на протес-
тах, що відбулися наприкінці минулого 
місяця у Києві. Своєрідною підтримкою 
протестувальників стали результати со-
ціологічного опитування групи «Рей-
тинг», які показали, що 64% учасни-
ків референдуму проголосували би про-
ти ринку землі. 
 На думку політтехнолога Тараса 
Загороднього, закон про продаж землі 
є повним свавіллям від влади, оскіль-
ки президент Володимир Зеленський 
обіцяв не продавати землю іноземцям, 
однак у законопроєкті є багато лазівок, 
які це дозволять. «Те, що вони поухва-
лювали, — повне свавілля. Тут по-іншо-
му назвати не можна», — сказав він. 
 Натомість голова Спілки українсь-
кого селянства Іван Томич зауважує: зе-
мельний закон містить норму, згідно з 
якою громадянин не може взяти в орен-
ду під городництво ділянку площею по-
над 0,6 гектара. Така норма може бути 
спрямована проти невеликих сільських 
господарств.
 «Це обмежує можливості формуван-
ня особистих селянських господарств, 
які на двох гектарах плюс присадибна 
ділянка могли формувати все-таки ви-
робництво і навіть тваринницької про-
дукції. Іншими словами, це спрямовано 
проти дрібних виробників в особистих 
селянських господарствах», — сказав 
Іван Томич, наголосивши, що 0,6 гек-
тара — це невелика площа земельної ді-
лянки.
 «Цю ділянку можна називати при-
садибною. Суть питання, що це орієн-
тація не на підтримку дрібних виробни-
ків до товарного виробництва, а тільки 
на самозабезпечення», — констатував 
Томич. ■

РЕФОРМА 

Ринок або життя 
Продаж землі, який стартував в Україні, принесе 
перші плоди за кілька років, але не знімає проблему 
фермерів і можливих зловживань з майном 

■

Поки держава очікує прибутки від запровадження ринку землі, дрібні фермери готуються 
до найгіршого.
Фото з сайту landlord.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Посіви в кредит
 Понад 30% посівних робіт в Україні ведуть-
ся за рахунок кредитних коштів, зокрема завдя-
ки форвардним контрактам. «Ми маємо негатив-
ну і позитивну практику за форвардними конт-
рактами, досi тривають судові розгляди, є аре-
шти. Водночас банки продовжують кредитувати 
сільгоспвиробників», — сказав президент Ук-
раїнської зернової асоціації Микола Горбачов.

■
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Путіну треба 
продемонструвати 
розширення за рахунок 
Білорусі
 З початку 2021 року Олек-
сандр Лукашенко вже двічі 
прилітав до Росії: у лютому він 
зустрічався з Путіним у Сочі, а 
в квітні — у Москві. Цього разу 
сочинське рандеву двох лідерів 
пройшло на тлі скандалу нав-
коло «замінованого» літака 
Ryanair і арешту Романа Про-
тасевича. Лукашенко заявив на 
телекамери, що привіз якісь до-
кументи, що проливають світ-
ло на ситуацію з вимушеною 
посадкою пасажирського лай-
нера. Володимир Путін і Олек-
сандр Лукашенко висловили 
занепокоєння, що у світовому 
співтоваристві «взяли гору емо-
ції» при оцінці цих подій. Реч-
ник Путіна розповів, що лідери 
поговорили про те, як доправи-
ти білорусів на чорноморське 
узбережжя, бо інші напрямки 
для них тепер закриті.
 Раніше пресслужба Крем-
ля поінформувала, що Путін і 
Лукашенко обговорять «акту-
альні питання подальшого роз-
витку двосторонніх зв’язків» і 
спільні проєкти двох сусідніх 
держав. Пізніше інформаційне 
агентство БелТА повідомило, 
що під час зустрічі президенти 
Лукашенко і Путін домовилися 

щодо другого траншу держкре-
диту і відкриття нових рейсів 
білоруської державної авіаком-
панії Belavia («Белавіа»), якій 
після санкцій Європи тепер уже 
просто немає куди літати, окрім 
до Росії.
 Російський політолог, док-
тор філософії Дмитро Орєш-
кін пояснив мотиви зустрічі 
двох пострадянських дикта-
торів просто: «Все банально: 
Лукашенко просив грошей, а 
Путін вимагав натомість полі-
тичних і економічних посту-
пок». Політолог вважає, що до-
кументи, які Олександр Лука-
шенко обіцяв передати Воло-
димиру Путіну щодо інциденту 
з літаком Ryanair, швидше за 
все, широкому загалу не пока-
жуть, бо там, як видається ек-
спертові, знову щось безглуз-
де в звичному для Лукашенко 
стилі. «Оскільки Лукашенко 
— керівник колгоспного типу, 
в нього і спецслужби працю-
ють примітивно, — додав він 
в інтерв’ю Російській службі 
«Голосу Америки». — Навряд 
чи вони могли надати щось гід-
не уваги, інакше Мінськ давно 
б протрубив про це на весь світ. 
Та й кремлівська пропаганда 
не стала б відкладати такі кози-
рі в довгий ящик, а використо-
вувала б на всю котушку, захи-
щаючи союзника. Раз нічого не 

опублікували, значить, це була 
чергова «пустишка».
 Звичайно, Лукашенко не ка-
зав, що їде просити гроші, за-
мість нього це зробив прем’єр-
міністр Білорусі, який висло-
вився досить ясно, зауважив 
Дмитро Орєшкін. «Мовляв, так, 
ми потрапляємо під нові санк-
ції і потребуємо допомоги. Зро-
зуміло, що Лукашенко не може 
утримати білоруський рубль 
від істотного падіння. Диктато-
ру потрібні щонайменше 3,5 мі-
льярда на рік тільки на обслуго-
вування вже взятих кредитів, а 
ще йому потрібні гроші для си-
ловиків і бюджетників». Раз 
вони ні про що не оголосили, 
значить, не домовилися, кон-
статував політолог. Як йому 
здається, зустріч пройшла «без 
взаємного задоволення». «Вони 
не посварилися, але і не узгоди-
ли варіанти відступного, — вва-
жає політолог. — Напевно, Лу-
кашенко вважає, що Путін ви-
магає дуже багато чого. А Путі-
ну дійсно треба багато. Йому 
треба до 2024 року продемонс-
трувати виборцю чергове роз-

ширення Росії за рахунок Біло-
русі». Адже більше Путіну де-
монструвати нічого, резюмував 
Дмитро Орєшкін.

Як слухняний песик...
 Білоруська економіка у 
вкрай важкому стані, вважає 
шеф-редактор інтернет-видан-
ня Insider Роман Доброхотов. 
На його думку, вона і так була 
в поганому стані, а після аван-
тюри з пасажирським авіалай-
нером її перспективи і зовсім 
стали безпросвітними. «Оче-
видно, що буде банкрутство бі-
лоруських авіаліній, — ствер-
джує Доброхотов у коментарі 
«Голосу Америки». — Та й далі 
західні санкції будуть тільки 
посилюватися. У зв’язку з цим 
зрозуміло, що вся надія у Лука-
шенка — на російські фінансові 
резерви».
 Тому зовсім не обов’язково, 
що Путін кинеться рятувати 
Лукашенка, хоча якусь під-
тримку буде надано, оскільки 
крах Білорусі негативно поз-
начиться на позиціях Кремля, 
міркує Роман Доброхотов. «У 

цьому контексті п’ятигодинне 
«сидіння» в Сочі потрібно роз-
глядати як черговий тур постій-
ного торгу між Путіним і Лука-
шенком. Причому останньому, 
судячи з усього, цього разу до-
ведеться поступитися в обмін на 
фінансову допомогу частиною 
суверенітету в тій чи іншій фор-
мі. Путін постарається «віджа-
ти» якомога більше, скористав-
шись слушним моментом». 
 Про що ж домовилися? Росія 
готова переказати нинішній 
владі Білорусі другий транш 
свого державного кредиту на 
суму в 500 мільйонів доларів 
«найближчим часом», повідо-
мив журналістам у Москві реч-
ник Кремля Дмитро Пєсков. Він 
додав, що цей транш був анон-
сований іще до останніх подій, 
пов’язаних із примусовою по-
садкою в Мінську літака. 
 Щоб якось охолодити споді-
вання білоруського братана, 
Путін запропонував Лукашен-
ку скупатися в Чорному морі, 
температура якого на той час 
біля узбережжя Сочі становила 
16 градусів. Дав Саші команду 
«апорт», а той, як слухняний 
песик, стрибнув у воду і витяг-
нув звідти рятівну паличку на 
півмільярда доларів. Але сам 
Путін від купання утримався, 
як і належить сповненому пихи 
господарю... ■

БРАТВА 

Щоб не потонути, можна і в море стрибнути
Кремль фінансує білоруського гангстера

■ А ТИМ ЧАСОМ... 

 Незалежні російські ЗМІ і депута-
ти звинувачують Володимира Путіна 
у фінансуванні білоруського режиму. 
«Новая газета» звернула увагу, що у 
той час, коли Путін та Лукашенко пла-
вають по Чорному морі, у білорусь-
кій в’язниці тримають російських гро-
мадян. Опозиційний депутат Борис 
Вишнєвський у розмові з радіостан-
цією «Ехо Москви» сказав, що Лука-
шенко отримає з кишені російських 
платників податків 500 мільйонів до-
ларів, які використає для поглиблен-
ня репресій, тортур та залякування 
громадян Білорусі. ■ 

 

■

Робоче купання — так один телеграм-канал назвав зустріч 
Лукашенка і Путіна.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

Зустріч президентів Росії та Білорусі Олександра Лукашенка і Володими-
ра Путіна, яка відбулася 29 травня в сочинській резиденції Путіна «Боча-
ров Ручей», тривала понад п’ять годин. На фото та відео зустрічі їх було 
троє — Путін, Лукашенко та Колюня, молодший син бацьки, як він його 
лагідно називає. Зміст переговорів широкому загалу не розголошували. 
Однак аналітики мають певні припущення, про що саме могли говорити 
між собою лідери двох автократій, зазначає «Голос Америки».

Олег БОРОВСЬКИЙ

Минулої неділі, 30 травня, на Кіпрі відбу-
лися парламентські вибори. Формально 
в Палаті представників Кіпру (однопалат-
ному парламенті) — 80 місць, з яких 70% 
(56 місць) відводиться греко-кіпрській 
громаді острова, а решта 30% (24 місця) 
— турецькій. Однак остання не бере участі 
у виборах до парламенту Республіки Кіпр 
iз 1964 року, і ці 30% місць вважаються 
вакантними.

Сім партій на 56 місць
 Відтак боротьба велася за 56 місць, на 
них претендували 658 кандидатів від 15 
партій і політичних рухів (лише семеро 
були незалежними самовисуванцями). 
І знову перемогла правоцентристська 
партія «Демократичний збір» (ДІСІ), 
незважаючи на погіршення результатів 
у порівнянні з парламентськими вибо-
рами п’ятирічної давності. Голосуван-
ня відбувалося на тлі загального неза-
доволенння виборців станом політич-
них еліт, обурення, викликаного коруп-
ційними скандалами, і роздратування, 
пов’язаного з карантинними обмежен-
нями, запровадженими для боротьби з 
поширенням коронавірусу.
 ДІСІ є домінуючою політичною си-
лою на острові в останнє десятиліття: 
вона виграє вже треті вибори поспіль з 
результатом 27,77% (-2,9% у порівнян-
ні з попередніми виборами). Номіналь-

но колишній, а фактично чинний лідер 
цієї партії Нікос Анастасіадіс, який  вже 
більше восьми років займає пост прези-
дента країни (глава держави формально 
повинен стояти над партіями), і стільки 
ж часу найбільш відомі політики в лавах 
ДІСІ формують кабінет міністрів Кіпру. 
Нинішні ви бори підтвердили, що «Де-
мократичний збір» продовжить відігра-
вати домінуючу роль у політичному жит-
ті країни і в найближчі роки.
 Кіпрські комуністи, які ховаються 
за назвою Прогресивна партія трудово-
го народу Кіпру (АКЕЛ), заручаються 
підтримкою 22,34% (на 3,3% менше), а 
третя сила країни в особі Демократичної 
партії (ДІКО) — 11,29% (на 3,2% мен-
ше). Четверте місце посів ультраправий 
Національний народний фронт (ЕЛАМ), 
який  набрав 6,78% голосів (+ 3%). Саме 
на нього певна частина суспільства пок-
ладала сподівання на позбавлення Кіпру 
репутації піратського острова-пристан-
ку для корупціонерів різних країн і мас-
тей. Також пройшли в парламент Рух за 
соціал-демократію ЕДЕК, демократич-
ний фронт та Кіпрська партія зелених. 
Сім названих політсил острова і сформу-
ють склад Палати представників на на-
ступні п’ять років.
 Якщо зробити короткий висновок 
iз парламентських виборів на Кіпрі, то 
він такий: незначна частина суспільства 
таки хоче позбавити свою країну репута-
ції «корупційної чорної діри» Євросою-

зу, але більшість віддає перевагу замож-
ному життю навіть у статусі «корупцій-
ного піратського острова». Хай навіть 
центральна влада ЄС у Брюсселі інколи 
з докором вказує бешкетникам-кіпріо-
там, що вони живуть не зовсім чесно. 
Так, не чесно, але ж заможно!

Острів залишається 
кримінальним відстійником
  Наприкінці квітня цього року Єв-
рокомісія порушила процедуру проти 
Кіпру та Мальти через так звані «золоті 
паспорти», тобто паспорти цих країн, і, 
відповідно, Євросоюзу, за суттєві інвес-
тиції (грошові вливання) в економіку 
цих невеликих острівних країн. У 515-
сторінковому звіті зазначається, що тро-
хи більше половини з 6 тис. 779 паспор-
тів, які уряд Кіпру видавав за програ-
мою протягом 13 років, були надані пов-
нолітнім членам сім’ї інвесторів попри 
відсутність закону на той час, який би це 
дозволяв. Тобто, право на проживання 
на Кіпрі отримували не лише самі «ін-
вестори» (особи, які нелегально виво-
зять корупційні кошти з Росії та Украї-
ни, а також частково з Казахстану та Ки-
таю), а й члени їхніх родин. На практи-
ці це означає масове переселення на Кіпр 
кримінально-корумпованих родин, час-
то навіть зі своєю челяддю, як-то хатні-
ми робітницями та нянями.
 Нагадаємо, в листопаді 2019 року 
влада Кіпру припинила видавати гро-

мадянство країни в обмін на інвестиції 
через велику кількість порушень. На до-
дачу розгорівся скандал через те, що гро-
мадянство країни могли отримати люди 
з судимістю. Програма «золотих паспор-
тів» на Кіпрі діяла з 2004 року і набула 
нинішнього вигляду — громадянство і 
паспорт в обмін на мінімально 2 мільйо-
ни євро інвестицій — з 2014 року. Вона 
популярна серед росіян та українців.
 Чудове кіпрське місто Лімасол давно 
вже набуло репутації столиці російсько-
української мафії. На вулицях російську 
мову чути майже так часто, як і грецьку, 
діють російські культурні (пропагандист-
ські) центри, працюють російські школи, 
радіостанції й друковані видання, в мага-
зинах поширюється преса з Росії. 
 Подібне відбувається і в Ларнаці. Ав-
тор цих рядків зустрічав на набережній 
головного портового міста Кіпру моряків 
на прогулянці з російських військових 
кораблів. А в одному з супермаркетів, 
почувши мою українську мову, з вихов-
ною метою наблизилась висока вродли-
ва блондинка, як з’ясувалося, донька 
одного з лідерів сепаратистів з Лугансь-
ка, яка прискіпливо допитувалася, чому 
ми з дружиною не носимо георгіївських 
стрічок, а отримавши гідну відповідь, 
назвала нас «київськими фашистами».
 Чи не виникало в українців питання, 
чому наші високі державні діячі витра-
чають на офіційні відвідування Кіп-
ру три доби, а до європейських столиць 
навідуються на добу? Чи скільки кіпр-
ських паспортів випало б, якщо добряче 
потрусити найвищі українські держав-
ні органи? Чому засновниками багатьох 
українських компаній є особи з Кіпру?
 Схоже, що парламентські вибори на 
Кіпрі минулої неділі зафіксували цю ост-
рівну країну на рівні російсько-українсь-
кого  кримінального відстійника. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Корупціонери можуть спати спокійно
На парламентських виборах на Кіпрі знову перемогла правляча партія

■
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Фактор командира
 ■ Чому фонд ініціював дослі-
дження? Наша армія не має аналіти-
ки?
 — В армії є аналітика, як і в будь-якій 
державній структурі.
 Є свої військові соціологи — за-
ступники командирів iз роботи з особо-
вим складом, так звані замполіти, які та-
кож проводять анкетування, опитування, 
надсилають доповіді керівництву. Але де-
ржавна «вертикаль» така, що кадрові со-
ціологи готують не те, що є насправді, а 
те, що керівництво очікує почути. Навіть 
на завершальних етапах роботи з нашим 
дослідженням дехто з полковників, з яки-
ми ми працювали, м’яко натякав: «А да-
вайте узгодимо ваші результати з наши-
ми, щоб не було питань, чому у вас одне, 
а в нас інше».
 ■ Що ви дізналися з цього звіту й 
про що ми можемо говорити публіч-
но?
 — Цей звіт створено на замовлення 
Руслана Хомчака, на той час начальника 
Генерального штабу, а нині головнокоман-
дувача. Він озвучив запит на тему плин-
ності кадрів у армії: чому люди звільня-
ються. Після призначення його на посаду 
ми доповіли про можливість проведення 
подібного дослідження аналітичним від-
ділом фонду. Дослідження має дві скла-
дові: кількісну й якісну. В якісній ми виз-
начали фактори, які призводять до звіль-
нення, а в кількісній — їх вагу щодо інших 
чинників. У звіті багато непублічної, закри-
тої інформації, проте є дещо, що ми може-
мо обговорювати з суспільством. Про про-
блеми армії знають умовно всі, хтось десь 
щось чув. Вони зазвичай типові й існують 
протягом усієї історії незалежності.
 Утiм, які ж iз них впливають на звіль-
нення?
 Скажімо, те, що в армії погана техніка, 
не подобається військовим, але через це 
вони не звільняються. Так, погана техніка, 
і форма не дуже, але звільняються вони 
через інше. Є проблеми, з якими війсь-
кові можуть миритися, а є й такі, з якими 
не готові. Ми шукали, що саме є головним 
фактором прийняття остаточного рішен-
ня про звільнення. Виявлені ознаки мож-
на ранжувати за різними рівнями: важли-
вості для військових, а також незадоволе-
ності серед тих, хто не має наміру продов-
жувати контракт. Якщо розглядатимемо за 
рівнем важливості для військових, то пер-
ше — це якість менеджменту та лідерс-
тва, так званий фактор командира. А за 
рівнем незадоволеності серед тих, хто має 
намір звільнитися, трішки інакше.
 Соціологічне дослідження ми про-
водили спільно з групою «Рейтинг», яка 
формувала питання, анкети, частково оп-
рацьовувала результати, а ми безпосеред-
ньо це реалізовували.
 Ми провели анонімне анкетуван-
ня 2065 військовослужбовців — сол-
датів, сержантів, старшин, молодшого 
офіцерського складу, зокрема команди-
рів рот і офіцерів управління батальйонів 
(до капітанів включно). Чому саме серед 
цих груп? Тому що в них найвищий відсо-
ток некомплекту і найбільший дефіцит лю-
дей.
 Чому сухопутні війська? Тому що це 
найчисленніший вид Збройних сил.

 В інших видах і родах військ можуть 
бути й інші специфічні проблеми, які по-
силюють чи послаблюють виявлені нами 
фактори. Втім проблеми, про які ми гово-
римо, стовідсотково характерні для всієї 
армії.
 ■ Ви вивчали причини, чому вони 
йдуть, а не залишаються. З якою ме-
тою?
 — Для того щоб виправити це і змен-
шити відтік кадрів. Люди завжди йтимуть. 
У всіх арміях світу, крім, напевно, тоталі-
тарних і авторитарних держав, військові 
звільняються.
 У США теж є велика кадрова неста-
ча. З їхнім бюджетом, соціальним забез-
печенням та іншими «плюшками» люди 
все одно звільняються, і в них така сама 
проблема — залучити адекватні кадри до 
армії.
 Україна — не США, проте ми країна, 
яка воює і відстоює свою незалежність. Це 
те, що притягує людей в армію.
 Власне, щоб розібратися, чому люди 
йдуть з армії, слід зрозуміти, чому вони 
туди приходять. Один із розділів нашого 
дослідження — мотиви підписання конт-
рактів.
 Ми виділили професійні, емоційні та 
матеріальні мотиви.
 Професійні — це стосовно так зва-
них спадкових воєнних, тих, для кого ста-
ти військовим — мрія дитинства, життя. 
Вони прагнуть бути професіоналами, і їм 
це подобається. До того ж нам говорили, 
що все у світі змінюється, а армія була, є 
і буде. Такі люди є основою здорової ар-
мійської структури. 
 Емоційні — стосуються тих, хто прий-
шов в армію, щоб захищати батьківщину, 
незалежність. Вони кажуть: «Попав, затяг-
нуло, не відпускає. Звільнився, три місяці 
побув удома, повернувся до своїх, бо тяг-
не назад». Величезна кількість людей, що 
звільнились, через відсутність ефектив-
ної реабілітації та реінтеграції, потім по-
вертаються.
 Завдання держави — формувати такі 
умови в армії, коли якісні та мотивовані 
спеціалісти не хотітимуть звільнятися.
 Матеріальна мотивація: все ж таки ар-
мія дає непогане грошове забезпечення, 
яке десь у селі чи райцентрі просто не за-
робити. Якщо рахувати в межах країни, то 
в армії досить високе грошове забезпе-
чення, мінімум — близько 11 тис. грн, усе 
залежить від багатьох чинників: звання, 
посади, років вислуги. В ООС може бути 
надбавка до 20 тис. грн. І це, умовно ка-
жучи, 18-річна людина, без освіти, без на-
вичок, без знань, після школи, яку ще й го-
дують, одягають і забезпечують тимчасо-
вим житлом.
 Так звані заробітчани. Ти не знаєш, 
як себе реалізувати у цивільному житті, 
йдеш в армію, там, умовно, нічого не ро-
биш, не створюєш проблем — ти вже мо-
лодець — і отримуєш непогану зарплату.
 ■ Отже, держава весь час вкладає 
кошти у військових, а вони навчають-
ся і йдуть. Тобто не відбувається про-
фесіоналізації армії?
 — Можна й так сказати. Наразі цей 
процес циклічний. Приходить нова люди-
на, ви готуєте з неї професійного солдата: 
навчальний центр, кілька ротацій в ООС, 
де набувається бойовий досвід, його го-

тують натовські інструктори, з нього роб-
лять спеціаліста. І коли ви пробуєте про-
сувати його на сержанта, він звільняється 
після закінчення контракту.
 І так по колу. Держава втрачає, тому 
що не створює професійного ядра в армії, 
яке залишається, розвивається та передає 
здобутий досвід чи навички молодому по-
колінню.
 Під час дослідження ми підрахува-
ли: за три роки держава вкладає в те, щоб 
зростити солдата, мінімум 1 млн 615 тис. 
грн. Ми рахували у цінах/зарплатах/видат-
ках на момент проведення дослідження. 
Реально це ще більше, десь 2,5—3 млн 
грн. Позаяк солдат кудись ще поїде, ліку-
ватиметься або потрапить на міжнародні 
навчання, тоді вже зовсім інші витрати.
 Або потрапить в ООС не на шість мі-
сяців, а на дев’ять, а це знову-таки більші 
витрати. Також солдат може стати вузь-
копрофільним спеціалістом, наприклад 
оператором ПТРК Javelin, або поїхати до 
США у складі екіпажу катера Island.
 Тобто матрос відбув 10 тижнів на нав-
чанні у США, став спеціалістом, повернув-
ся додому, прослужив пів року і звільнив-
ся. І це системне явище. І це наша пробле-
ма.
 ■ Що вам вдалось дізнатися з 
цього дослідження? Ваш особистий 
головний інсайт.
 — Це про те, чому люди йдуть. Рані-
ше була просто якась теорія, міф, що вар-
то лише дати високі зарплати — і все буде 
добре. При Порошенку постійно говори-
ли: «Ми підняли грошове забезпечення». 
Інші експерти теж все зводили до баналь-
них зарплат. Але за рівнем важливості з 
дев’яти факторів грошове забезпечення 
на сьомому місці. А за рівнем незадово-
лення — на шостому!
 ■ Що ж тоді є головним факто-
ром?
 — Якщо виходити з рівня незадово-
леності серед тих, хто звільняється, то на 
першому місці — житлове забезпечення. 
На другому — баланс особистого та робо-
чого часу. На третьому — незадоволення 
армійськими процесами та процедурами. 
Це про папери, бюрократію, так звану по-
казуху, а не роботу на результат.
 Під час інтерв’ю респонденти назвали 
три головні проблеми у сфері менеджмен-
ту: зверхнє ставлення до підлеглих і не-
вміння з ними комунікувати; нездатність 
правильно мотивувати військовослужбов-
ців; неготовність командирів допомагати.
 Приклад читаю зі звіту: «Командир 
постійно підвищує голос. Це людина з іс-
терикою, яка не тримає себе в руках, але 
до крику звикають і вже ніяк на нього не 
реагують».
 Або: «Постійне приниження. Коман-
дир поводить себе, як бидло. Він має пого-
ни, але не дотримується елементарної ети-
ки». Виявилось, що військовим важливі-
ше те, як до них ставляться командири й 
армійська система, ніж те, скільки вони 
заробляють. Шоком для нас став рівень 
лояльності, який показує критичний стан 
у Збройних силах. Це означає, що ми має-
мо негайно щось із цим робити, оскільки 
зараз ми йдемо в мінус. Попри непоганий 
заробіток і пільги військові не готові ради-
ти Збройні сили як роботодавця.
 ■ Тобто люди приходять в армію 

мотивованими, а йдуть із неї нелоя-
льними.
 — Понад те, повертаючись до цивіль-
ного життя, вони розповідають друзям, 
колегам, як в армії погано і чому туди не 
варто йти. Коли вимірювали лояльність, 
ми поставили відкрите питання, щоб вій-
ськові могли надати описову відповідь, 
чому вони обрали той чи інший результат. 
Із 2065 опитаних військовослужбовців 
добровільно розгорнуто написали близь-
ко 250. З цих відповідей 106 стосувалося 
командування.
 Йдеться не про президента, мініст-
ра оборони чи начальника Генерального 
штабу. А про безпосередніх командирів 
на місцях — командира відділення, взво-
ду, роти, батальйону, начальника штабу, 
командира бригади — про тих команди-
рів, з якими військовий стикається безпо-
середньо кожного дня. 106 iз 250 — про 
ставлення командування. 68 — про бю-
рократію, 44 — про побут, житло та їжу. 
34 — про грошове забезпечення або інші 
види виплат, і 29 ми умовно об’єднали в 
«дотримання умов контракту».
 Також багато незадоволення тим, що 
в Збройні сили повертаються старі кадри, 
так звані пенсіонери, які під час активних 
бойових дій (2014-2015 рр.) були десь на 
пенсії й не бажали повертатись до армії.
 А зараз вони вертаються й повертають 
в армію так званий «совок». Їхня служба 
під час незалежності зводилася до папе-
рів і стройових оглядів, а зараз вони бой-
ових офіцерів намагаються навчати вою-
вати.

Що треба змiнити?
 ■ У мене до вас особисте запи-
тання як до колишнього морпіха й 
людини, яка має безпосереднє від-
ношення до армії. Що могло б вас по-
вернути в армію? Чи ви для себе роз-
глядали колись такий варіант?
 — Колись наприкінці служби я пла-
нував продовжити контракт, але під час 
бригадного злагодження на Рівненсько-
му полігоні влітку 2017 року я остаточ-
но розчарувався. Особисто для мене точ-
кою неповернення стала підробка, коли я 
як командир окремого взводу сидів у на-
меті з 26 мішенями і ручкою мусив робити 
там дірки, ніби ми по них стріляли. Потім 
на кожній знаходив СТП — середню точ-
ку потрапляння, на кожну одиницю зброї 
взводу робив такий маленький паспорт, де 
писав, як вона нібито стріляє по цій ніби-
то мішені. Це імітація процесів, а не робо-
та на результат. І так усюди в армії.
 ■ Тобто вас особисто розчарува-
ла імітація?
 — Так, абсолютна імітація, попри те, 
що наша зброя ще за тиждень була гото-
ва і ми реально стріляли. Однак потім для 

вищого керівництва треба було оформи-
ти оці правильні паспорти з правильною 
формою підпису мішені, правильно офор-
млені, які ні на що не впливають і нічому 
не допомагають.
 Наш підрозділ — фактично один iз 
найкращих у батальйоні на навчаннях — 
мав ще й імітувати щось таке, що відпові-
дало б очікуванням вищого керівництва, 
що ніяк не корелюється ані з бойовою під-
готовкою, ані з війною, ані з підготовкою 
загалом.
 ■ Яка реакція була на звіт «Чому 
військові йдуть з армії»? І яку ви б 
хотіли отримати?
 — Цей звіт презентували кілька разів. 
У Генеральному штабі, в РНБО, в офісі 
президента. Потрібно системно підходи-
ти до вирішення виявлених проблем і до-
сліджувати цю історію комплексно. Варто 
розглянути можливість створення робочих 
груп по кожному з напрямів із залученням 
зовнішніх спеціалістів і почати змінювати 
ситуацію.
 9 факторів — 9 робочих груп. Із за-
лученням цивільних спеціалістів. З готов-
ністю армії визнавати те, що є проблеми, 
що вона не здатна їх вирішити і що не всі 
ці проблеми пов’язані з банальним «дай-
те більше грошей».
 США щодо розвитку своїх збройних 
сил великою мірою спирається на цивільні 
аналітичні центри та структури (той самий 
Rend Corporation), які дають зовнішній не-
залежний і неупереджений аналіз того, що 
є насправді.
 Армія США — один з найкращих при-
кладів того, як цивільні впливають — че-
рез демократичний контроль, аналітику, 
певний лобізм — на те, якою армія стане 
в майбутньому.
 Rend постійно продукує матеріали, на 
основі яких трансформується безпекове 
середовище США. Нині американці про-
водять найбільше за останні десятиліт-
тя реформування корпусу морської піхо-
ти. Вони цілком відмовляються від танків, 
суттєво переглядають артилерію, штати, 
переходять до іншої тактики застосуван-
ня сил. І це питання не на рівні простих 
закупівель чи оновлення техніки. Це зміна 
концепції застосування виду військ, що за 
розміром становить майже Збройні сили 
України. І це реформування відбуваєть-
ся, зокрема, на основі цивільної аналіти-
ки. Тому ми вважаємо аналітичний напрям 
роботи дуже перспективним.
 «Система» не може сама себе зміни-
ти, вона «не бачить» своїх проблем.
 Тому ми аналізуємо, що саме потріб-
но змінити, і творимо суспільний запит на 
ці зміни, допомагаємо «Системі» транс-
формуватися, використовуючи всі наявні 
у фонду «Повернись живим» інструменти 
та можливості. ■

Є ПРОБЛЕМА

Чому українські військові йдуть з армії
Інтерв’ю з морпіхом, керівником фонду «Повернись живим»

■

Тарас Чмут: За три роки держава вкладає в те, щоб зростити солдата, 
мінімум 1 млн 615 тис. грн.

❙
❙

Анастасія РІНГІС, 
спеціально для УП.Життя

За останні декілька тижнів ми багато чули, що біля кордонів України накопичуються угруповання 
російських військ. Саме тому питання про те, що відбувається з українським військом, є надто важ-
ливим.
Понад рік аналітичний відділ волонтерського фонду «Повернись живим», який уже протягом семи 
років допомагає українській армії, досліджував питання: чому військові звільняються?
Було проведено анонімне анкетування 2065 військовослужбовців солдатського, сержантського та 
старшинського і молодшого офіцерського складу з 15 бригад Сухопутних військ. Саме щодо цих 
категорій військових найбільша кадрова нестача.
Дослідження здійснено не лише кількісне, а й якісне. Крім анонімного анкетування, відбулось понад 
40 глибинних інтерв’ю з військовими з бойових частин Сухопутних військ і Генерального штабу.
Тарас Чмут, морпіх і військовий експерт, керівник фонду «Повернись живим», який він очолив мину-
лого року, розповідає про висновки дослідження.
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Нові правила призначення і на-
рахування субсидій викликають 
багато запитань в існуючих та 
потенційних отримувачів. Мініс-
терство соціальної політики 
України відібрало питання, що 
найчастіше зустрічаються, і під-
готувало вичерпні відповіді. 

 — Які документи потрібні 
для переоформлення житлової 
субсидії згідно з новими прави-
лами?
 — Як і раніше, у загальному 
випадку, для призначення суб-
сидії потрібно подати заяву від-
повідної форми і декларацію. 
 — Для отримання блан-
ків і подання документів чи 
обов’язково особисто приходи-
ти до управління соціального 
захисту?
 — Ні. Міністерство соціаль-
ної політики України вже до-
вело до відома  структурних 
підрозділів з питань соціаль-
ного захисту і територіальних 
громад нові форми бланків від-
повідних документів: заяви про 
призначення та надання житло-
вої субсидії й декларації про до-
ходи і витрати осіб, які зверну-
лись по призначення житлової 
субсидії. Отримати їх можна 
безкоштовно, і надаються вони 
у разі звернення громадянина 
безпосередньо до органу надан-
ня субсидій. Але їх також мож-
на роздрукувати з сайту Мініс-
терства соціальної політики  (у 
цьому людям похилого віку мо-
жуть допомогти діти, онуки, 
знайомі). І тоді нікуди не треба 
ходити. 
 Заповнивши ці форми, мож-
на відправити їх поштою на ад-
ресу місцевого управління со-
ціального захисту населення 
(адреси управлінь вказані на 
сайтах регіональних органів 
виконавчої влади, а також на 
сайті Міністерства соціальної 
політики).  
 Також документи можна 
подати: 
 — уповноваженій посадовій 
особі виконкому місцевої ради 
територіальної громади; 
 — у Центрі надання ад-
міністративних послуг (ЦНАП) 
територіальної громади. 
Вони  протягом трьох робочих 
днів передадуть заповнені до-
кументи структурному підроз-
ділу з питань соціального за-
хисту населення. 
Можна також заповнити блан-
ки в електронному вигляді і 
надіслати їх електронною пош-
тою. 
 — Більшість отримувачів 
субсидій — пенсіонери, які не 
вміють користуватися інтерне-
том і звикли всі питання вирі-
шувати особисто. Як тут бути?
 —  Пенсіонерам у заповнен-
ні та надсиланні документів 
можуть допомогти діти, ону-
ки, сусіди, знайомі. Люди пос-
тупово адаптуються до техніч-
них новацій. І кількість звер-
нень в електронній формі пос-
тійно зростає.
 — Як діяти мешканцям гро-
мад, які були укрупнені шля-
хом об’єднання? 
 —  З питаннями оформлен-
ня субсидій громадяни можуть 
звертатися до:
 — старост; 
 — виконкому територіаль-
ної громади; 
 — структурного підрозділу 
з питань соціального захисту 
громади;
 — Центру з надання ад-
міністративних послуг (ЦНАП) 
територіальної громади;
 — органу соціального за-
хисту держадміністрації райо-
ну. 
 — До якого часу можна по-
дати документи на  отримання 

субсидії в неопалювальний пе-
ріод? 
 — Для громадян, які мають 
оновити документи для призна-
чення субсидії, перехідний пе-
ріод триватиме з травня до кін-
ця вересня, тобто подавати до-
кументи можна протягом п’яти 
місяців. При цьому, незалежно 
від строку звернення, субсидія 
буде призначена і нарахована з 
травня. 
 —  Чи всім одержувачам не-
обхідно подавати документи 
для продовження отримання 
субсидії?
 — Ні. Відповідно до рішен-
ня уряду від 19 травня цього 
року, встановлено, що розгляд 
питань щодо призначення жит-
лової субсидії на наступний пе-
ріод домогосподарствам, які 
отримували житлову субсидію 
в опалювальному сезоні 2020-
2021 років, проводиться без 
звернень громадян, крім домо-
господарств, яким житлова суб-
сидія:
 — надавалася у грошовій 
безготівковій формі;
 — була призначена за фак-
тичним місцем проживання 
особам, які орендують житлові 
приміщення на підставі дого-
вору найму; індивідуальним 
забудовникам, будинки яких 
не прийняті в експлуатацію; 
внутрішньо переміщеним осо-
бам; 
 — була призначена без ура-
хування окремих осіб iз числа 
зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку), які не 
проживають за місцем реєст-
рації.
 — Чи можна зараз оформ-
лювати субсидію вже на опа-
лювальний період?
 —  Наразі проводиться 
оформлення субсидії на неопа-
лювальний період. Але субсидії 
призначаються з 1 травня й до 
кінця наступного опалюваль-
ного періоду, тобто до 30 квіт-
ня 2022 року. До поданих зараз 
документів у жовтні чи листо-
паді додавати нічого не потріб-
но. Як і раніше, інформацію про 
доходи громадян органи соцза-
хисту населення отримувати-
муть самостійно. Відповідні за-
пити будуть опрацьовуватися в 
режимі автоматичного обміну 
інформацією з Пенсійним фон-
дом, фіскальною службою, фон-
дами соціального страхування. 
 — Як довго доведеться чека-
ти призначення субсидії? 
 —  Уже скасовані комісії, 
які вирішували питання при-
значення субсидій в окремих 
випадках. Зараз призначення 
субсидії у всіх випадках здій-
снюватиметься безпосередньо 
органами соціального захис-
ту населення на підставі пода-
них документів. І завдяки цьо-
му термін призначення субсидії 
скорочується. У комісій це зай-
мало до 30 днів. Тепер процеду-
ра відбуватиметься у 10-денний 
термін. 
 — Як призначатиметься 
субсидія на понаднормову жит-
лову площу? 
 —  Норма житла, на яку 
призначається субсидія, на до-
могосподарство з однієї особи 
складає майже 49 кв. м, і 13,65 
— на кожну наступну особу. 
Тобто, на сім’ю з трьох осіб — 
близько 75 кв. м. У минулий 

опалювальний період в Україні 
було близько 450 тис. домогос-
подарств, які одержували суб-
сидію на понаднормову площу. 
Постановою, яка регламентує 
призначення житлових суб-
сидій, визначено, що субсидія 
на понаднормову площу розпов-
сюджується лише в одному ви-
падку — якщо до складу домо-
господарства входять непрацю-
ючі непрацездатні особи (осо-
би з інвалідністю, пенсіонери, 
діти). У таких випадках суб-
сидії на понаднормову площу, 
як і в попередні опалювальні 
періоди, будуть нараховані ав-
томатично на підставі інформа-
ції про склад домогосподарства 
та про соціальний статус його 
членів. 
 У наданні субсидії відмо-
влять, якщо:
 — площа квартири переви-
щує 130 кв. м;
 — площа будинку понад 230 
кв. м. 
 При призначенні субсидій 
не враховуються житлові при-
міщення, які перебувають у 
спільній частковій або суміс-
ній власності або розташовані у 
сільській місцевості й отримані 
як спадщина. 
 — Чи існують винятки в 
призначенні субсидій власни-
кам кількох житлових помеш-
кань?
 —  Виняток буде зроблено 
лише тим, хто має кілька жит-
лових приміщень у сільській 
місцевості, з огляду на їхню 
низьку вартість і неліквідність 
(як правило, це успадковане 
майно).
 — Чи передбачена субсидія 
у випадку, якщо хтось із членів 
родини мешкає за іншою адре-
сою чи за кордоном? 
 — Працездатні особи, котрі 
понад 60 днів відсутні за міс-
цем реєстрації й не декларують 
своїх доходів,  втрачають права 
на субсидію. Тож треба або за-
декларувати доходи, або змі-
нити склад домогосподарства, 
інакше кажучи, місце реєст-
рації. На це, згідно з Законом 
«Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживан-
ня в Україні», дається 30 днів. 
 Але якщо людина працює 
за кордоном й офіційно спла-
чує там податки, лікується чи 
доглядає за дитиною, то мало-
забезпечені члени її домогоспо-
дарства в Україні мають право 
на субсидію.  
 —  Чи можуть претендувати 

на житлові субсидії власники 
індивідуальних транспортних 
засобів?
 — Якщо конкретний член 
одного домогосподарства має 
авто, випущене менше п’яти 
років тому або два чи більше 
автомобілів віком не старше 15 
років, то субсидія в такому ви-
падку не призначається. Від-
повідно, якщо один автомобіль 
або кілька старші за 15-річний 
вік, на призначення субсидії це 
не впливає. 
 — Які зміни в нарахуван-
ні субсидій чекають власни-
ків розділених особових рахун-
ків? 
 — Ніяких змін не буде. Якщо 
в одному домогосподарстві меш-
кають дві родини чи більше, які 
сплачують комунальні послуги 
на різні особові рахунки, і це до-
кументально підтверджено, їм 
субсидії призначатимуть на за-
гальних підставах.
 — Яку суму грошей можна 
тримати на банківському депо-
зиті, щоб людина не втратила 
права на субсидію?
 — Попередньо була визна-
чена сума в еквіваленті 25 про-
житкових мінімумів або 56 ти-
сяч гривень. Зараз цей показ-
ник переглянуто в бік збільшен-
ня, і він становить 100 тисяч 
гривень. При цьому до сукупно-
го доходу при розрахунку роз-
міру субсидії дивіденди, отри-
мані від розміщення депозиту, 
враховуватися не будуть. 
 — Чи вплине на призначен-
ня субсидії сплата за навчання 
або лікування, якщо це буде ве-
лика сума?
 — Ні. 
 —  Які категорії населення 
втратять право на субсидії?     
  — Право на субсидії втра-
тять ті, хто: 
 — здійснив покупку кварти-
ри, земельної ділянки, транс-
портного засобу (крім мопеда 
або причепа), товарів довгостро-
кового використання на суму 
понад 50 тисяч гривень однора-
зово протягом року, що передує 
року звернення по субсидію;
 — має банківський депозит у 
сумі понад 100 тисяч гривень;
 — здійснив купівлю-про-
даж валюти та банківських ме-
талів протягом року до звернен-
ня по субсидію на суму понад 50 
тисяч гривень;
 — декларує відсутність до-
ходу й перебував за кордоном 
понад 60 днів за період 60 мі-
сяців, за винятком перебуван-

ня на лікуванні, у відряджен-
ні, для нагляду за дитиною;
 — має заборгованість з опла-
ти житлово-комунальних пос-
луг та з оплати аліментів понад 
три місяці;
 —  не повернув до бюджету 
незаконно отриману субсидію 
за попередній період;
 — має авто, якому менше 5 
років з дати випуску;
 — має два і більше автомо-
білів, яким немає 15 років iз да-
ти випуску;
 —  не має доходів і при цьо-
му ніде не навчався, не працю-
вав, не мав статусу безробітно-
го.   
 — Які найпоширеніші спо-
соби зловживань при оформ-
ленні державних субсидій було 
виявлено при верифікації? 
 — У минулий опалювальний 
період житлові субсидії отри-
мували трохи більше 3 млн до-
могосподарств.  Кількість тих, 
хто декларував недостовірну 
інформацію, склала близько 2-
3%. Найтиповіші зловживан-
ня пов’язані з поданням недос-
товірних даних про склад домо-
господарства або приховуван-
ня інформації про його зміну 
та здійснення дороговартіс-
них покупок на суму понад 50 
тисяч гривень одномоментно 
(транспортних засобів та іншо-
го майна) чи одномоментне при-
дбання валюти у великих розмі-
рах після оформлення субсидії. 
Дехто робить внески до статут-
них капіталів, великі благодій-
ні внески на розвиток підпри-
ємств, купує корпоративні пра-
ва чи акції й при цьому пози-
ціонує себе як безробітного чи 
такого, що живе на мінімаль-
ну зарплату. Верифікація, яка 
проводилася протягом двох ос-
танніх років, засвідчила, зок-
рема, що 830 отримувачів суб-
сидій купили сумарно валюти 
майже на 140 мільйонів гри-
вень. Однак говорити про ма-
совість таких зловживань і що 
це не дасть більшості оформи-
ти житлову субсидію, недореч-
но. Дійсно вразливим верствам 
населення, для яких сплата ко-
мунальних послуг у повному об-
сязі є непосильною, хвилювати-
ся не треба.  
 — З 1 травня завершився 
процес монетизації субсидій. 
Яким чином ті, хто отримував 
їх у безготівковій формі, змо-
жуть отримати «живі» гроші? 
 — Монетизація субсидій по-
чалася у 2019 році, і житлова 
субсидія надавалася грошови-
ми коштами, але двома різни-
ми механізмами. Готівку у ми-
нулому опалювальному періоді 
отримували 95% субсидантів, 
а 5% (це 160 тисяч домогоспо-
дарств) користувалися безготів-
ковою формою, яку адміністру-
вав «Ощадбанк». Принциповим 
положенням нових правил при-
значення субсидій є завершення 
процесу їх монетизації. Перехід 
винятково на грошову форму 
отримання субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг 
дасть можливість громадянам 
оперативно управляти залиш-
ками коштів після всіх розра-
хунків, не чекаючи закінчення 
опалювального сезону. 
 Усі, хто користувався без-
готівковою субсидією в мину-
лому опалювальному періоді, 
зможуть отримати відповід-
ні кошти до грудня поточно-
го  року. Тим, хто має рахунок 
в Ощадбанку, вони надійдуть 
вже у червні, а хто не має його, 
мусить відкрити, щоб отрима-
ти гроші, зекономлені протягом 
минулого опалювального періо-
ду, які можна буде використати 
на власні потреби.  
Підготувала Ганна ВОЛКОВА.

ДОПОМОГА

Маєте право мати
Житлові субсидії по-новому: кому дадуть, а кому відмовлять

■
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Шлях до диплома
 Народилася Галина Лаврен-
тіївна Рих у Березані в селянсь-
кій родині 16 березня 1922 
року. Крім неї, в сім’ї підрос-
тало ще двоє дітей. Батько був 
інвалідом. Мати працювала в 
колгоспі. Доля вберегла Гали-
ну і від голодної смерті в страш-
ний 1933 рік, і від підневільної 
праці в Німеччині в роки Дру-
гої світової війни, і від радянсь-
ких репресій, яких зазнали ті, 
хто жив у німецькій окупації.
 У селянських родинах ді-
тей змалечку привчали до пра-
ці, але цінували і прагнення до 
знань, тож, коли Галина в 16 
років закінчила Березанську 
семирічку, батьки дозволили 
їй продовжити навчання. Пе-
ред самою війною дівчина за-
кінчила Переяслав-Хмельни-
цьку педагогічну школу й уже 
мріяла про те, як першого вере-
сня увійде в клас, зустрінеться 
зі своїми школяриками і поведе 
їх у Країну знань... 
 Але всі сподівання перекрес-
лила війна. Понад два роки про-
жила Галина з родиною в окупа-
ції. Розповідала, що доводило-
ся тяжко працювати: і косила, 
і худобу пасла, і в полі працю-
вала. Була така виснажена важ-
кою працею, що важила лише 
30 кілограмів!
 Мрії Галини здійснилися 
лише після звільнення Бере-
зані від фашистських окупан-
тів восени 1943 року: дівчині 
довірили працювати вчителем 
молодших класів. Нинішньому 
поколінню важко уявити собі 
тодішню школу: діти навчали-
ся в убогих селянських хатах, 
які дивом вціліли після війсь-
кових дій; сиділи школярики 
... на гарбузах (ні парт, ні лав 
тоді не було); писали на старих 
клаптях паперу; замість чорни-
ла використовували буряковий 
сік.
 У післявоєнний час питан-
ня забезпечення шкіл кваліфі-
кованими вчителями поста-
ло особливо гостро. Тож Гали-
ну Лаврентіївну, яка добре себе 
зарекомендувала як учитель по-
чаткових класів, направили на 
навчання до Київського педаго-
гічного інституту. 
 Час був важкий, стипен-
дії Галина отримувала 30 кар-
бованців, а хлібина коштувала 
90. Але, попри труднощі, дівчи-
на наполегливо здобувала знан-
ня. Диплом учителя історії вона 
отримала в 1949 році. Після за-
кінчення вузу жінка викладала 
історію в школах Полтавської 
та Київської областей. І лише 
в 1968 році їй вдалося поверну-
тися в рідну Березань: жінці за-
пропонували місце вчителя іс-
торії середньої школи №1.

Нові перспективи у 69 років
 Повернувшись у рідне міс-
то, Галина Лаврентіївна не 
лише навчала учнів історії, а 
й вела факультатив «В Краї-
ну знань, у глибину віків» і 
разом зі своїми учнями поча-
ла збирати писемні та речові 
пам’ятки, які пізніше стали 
основою музейної експозиції. 
Музей на громадських заса-
дах був відкритий у Березані в 
1975-му з нагоди 30-річчя Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній 
війні, як тоді називали Дру-
гу світову. Уже через п’ять літ 
він отримав звання народного, 
а в 1991-му спеціально для му-
зею було збудовано нове при-
міщення площею 577 квадрат-
них метрів. 
 Те відкриття стало справж-
нім святом, а його героїнею 
була Галина Лаврентіївна Рих, 
котрій на той час виповнилося 
69 років. У такому віці люди 
вже виходили на пенсію, а бе-
резанська берегиня з ентузіаз-
мом взялася облаштовува-
ти нове приміщення духовної 
скарбниці міста. Так була ре-
алізована найважливіша спра-
ва її життя: в музейних експо-
зиціях ожила історія рідного 
краю, а сам музей став потуж-
ним центром патріотичного 
виховання молоді, осередком 

української духовності й куль-
тури. 
 Музей має відділи природи, 
побуту ХІХ століття, Шевчен-
ківський, відділ 20-30 років 
ХХ століття, а також Другої 
світової війни. Особливе міс-
це займають у музеї експози-
ції, які висвітлюють події пе-
ріоду козаччини та Голодомор 
1932—1933 років. У музеї налі-
чується більше шести тисяч ек-
спонатів. Щороку сюди прихо-
дять тисячі відвідувачів, які 
залишають у книзі відгуків 
щирі слова подяки.
 Найдовше екскурсанти за-
тримуються у відділі природи, 
де настільки реалістично від-
творена флора і фауна Березан-
щини, що відвідувачам здаєть-
ся, наче вони — у справжньому 
лісі. Дуже уважно оглядають й 
експозицію відділу побуту по-
заминулого століття: інтер’єр 
сільської хати тих часів, де на-
віть можна посидіти на старо-
винній лавці, а також давні 
знаряддя праці.

«Оці кістки мамонта 
знайшли...»
 Галина Лаврентіївна ще рік 
тому особисто проводила екскурсії 
для всіх відвідувачів музею. Вона 
напам’ять читала вірші, наводи-
ла численні цитати і цифри, де-
тально описувала важливі істо-
ричні події. Музей був її життям, 
її захопленням, її любов’ю. Вона 
добре пам’ятала історію кожного 
експоната: «Оці кістки мамонта 
знайшли на Заріччі, коли копали 
траншею, а ці — поблизу села Ле-
ляки. Опудало кабана нам присла-
ли аж із Білорусі».
 Болісно переживала бере-
занська берегиня музейні втрати, 

які траплялися в закладі внаслі-
док прориву системи опалення 
та пізнішого ймовірного підпалу. 
Завжди прагнула оновити та по-
повнити експозицію і була щиро 
вдячна всім за допомогу музею, 
який з року в рік ставав все по-
тужнішим джерелом українсь-
кої національної ідеї. 
 Принесла Галина Лаврентіїв-
на в музей і вишиту сорочку своєї 
матері. Цій сімейній реліквії вже 
понад 100 років. За прикладом 
березанської берегині мешкан-
ці міста також віддають у музей 
старовинні речі. 
 Цікавим експонатом Бере-
занського краєзнавчого музею є 
копія фільму «Джальма», який 
в 1928 році знімався в Березані. 
Чимало зусиль доклала Галина 
Лаврентіївна, аби ще за радянсь-
ких часів отримати цю копію з 
кіноархіву Радянського Союзу. 
Це один із перших українських 
фільмів. Чорно-білий та німий. 
Утім, щоб подивитися його, зно-
ву й знову йдуть до місцевого кі-
нотеатру глядачі... 

«Саме завдяки Галині Лаврентіївні наші сучасники 
знають, де знаходиться курган, який надихнув Тараса 
Шевченка на написання вірша «Розрита могила», що 
був під забороною і в царській, і в совєтській імперії».

95-річною Галина Лаврентіївна Рих 
потрапила до Національного 
реєстру рекордів України як 
найповажніша за віком 
директор музею. 

❙
❙
❙
❙
❙

Ще у 98 Галина Лаврентіївна 
проводила екскурсії. 

❙
❙

Подією став переїзд 
у Березані краєзнавчого музею 
у нове приміщення.

❙
❙
❙

Музей, який створила Галина Рих.
Фото з сайту berezan.in.ua.

❙
❙

Краєзнавчий музей Березані.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

МІСІЯ

«Історію слуха і час зупиняє»
Музейниця Галина Лаврентіївна Рих віднайшла курган Розрита могила, про який писав Тарас Шевченко, 
та дістала для Березані на Київщині копію фільму, який там знімали в 1928 році

■

Тамара ГЕРАСИМЧУК 

На сотому році життя у травні пішла у вічність людина-легенда, 
людина-епоха, заслужена працівниця культури України, почесна 
громадянка міста Березань у Київській області, засновниця і не-
змінна директорка місцевого краєзнавчого музею Галина Лаврен-
тіївна Рих. Мудру, віддану справі жінку добре знали усі березанці: 
і дорослі, й малі. Місцевий поет Сергій Стеценко і композитор 
Анатолій Суський навіть пісню про неї написали, в якій є слова: 
«І кожне віконце, і кожна травинка// Її відчуває увагу й турботу. 
// Вона посміхнеться Тарасу Шевченку // І двері поволі важкі від-
чиняє, // По залах музею проходить тихенько, // Історію слуха і 
час зупиняє».
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Опухлий від голоду хлопчина
 Працюючи в музеї, Галина Лав-
рентіївна Рих першою в Березані по-
чала складати список жертв Голо-
домору 1932—1933 років і збирати 
свідчення очевидців тих страшних 
часів. Вона сама пережила Голодо-
мор і часто ділилася із відвідувача-
ми музею своїми спогадами, які не-
можливо слухати без сліз.
 «Моя мама працювала у школі 
прибиральницею і розповідала, як 
у школу прийшов опухлий від го-
лоду Грицько Куда. Мати моя питає 
його: «Грицю, а чого ти прийшов? У 
школі ж нікого немає». А він каже: 
«Тьотю, я супу хочу». Бідна дитина 
пам’ятала, що раніше в школі дітям 
давали сякий-такий супчик.
 Потім Гриць пішов додому, але 
по дорозі помер. Його разом з інши-
ми березанцями поховали у одній 
великій могилі. Абияк присипали 
землею — у виснажених голодних 
людей вже не було сил копати гли-
боку яму. Через кілька днів я бачи-
ла, як голодні собаки тягали вули-
цею Грицькове понівечене тіло...» 
— згадувала директорка музею.

Пошуки локації Шевченкового 
вірша
 Саме завдяки Галині Лаврентіїв-
ні наші сучасники знають, де розта-
шований курган, який надихнув Та-
раса Шевченка на написання вірша 
«Розрита могила», що був під забо-
роною і в царській, і в совєтській ім-
перії. Під час екскурсій Галина Лав-
рентіївна розповідала, що в жовт-
ні 1843 року Шевченко гостював у 
березанського поміщика Платона 
Лукашевича. Їдучи від нього в Яго-
тин до Рєпніних, поет побачив, як 
на полі солдати розкопують одну зі 
старовинних козацьких могил. Во-
чевидь, це були не археологи і робо-
ти проводили не для наукових роз-
відок. Лопатами махали москалі: 
або скарб шукали за наказом яко-
гось офіцера, або ж просто землю 
рівняли, щоб на вимогу імперських 
шовіністів знищити навіть згадку 
про славну минувшину України. 
 Побачене стало причиною вул-
канічного вибуху поетових емоцій, 
почуттів, пристрастей. Він раптом 
усвідомив, що Україна, потрапив-
ши під владу російського царизму, 
стала подібною до могили, в якій по-
ховані народні сподівання на кра-
щу долю. Так був написаний вірш 
«Розрита могила», під рукописним 
варіантом якого поет зазначив «9 
октября 1843 Березань». Свідчення 
про ці події передавалися березан-
цями від батька до сина, з поколін-
ня до покоління, утім з часом відо-
мості про точне місцезнаходження 
Розритої могили були втрачені.
 Де ж насправді знаходиться той 
курган, що надихнув Кобзаря на 
створення поетичного шедевру? Га-
лина Лаврентіївна довго шукала від-
повідь на це питання. Завдання було 
не з легких, адже за радянських 
часів всі навколишні поля були ро-
зорані та «розграфлені» лісосмугами 
— ніхто вже не пам’ятав, де вона є, та 
Розрита могила... Крім того, в 1903 
році березанськими полями проляг-
ла залізниця, яка теж суттєво зміни-
ла навколишній ландшафт .
 У пошуках допомогла... приват-
на власність, точніше пам’ять про 
неї. Старожили Березані знали, де 
чиє поле було, де вони працювали 
в молодості. Тож, звернувшись до 
них, Галина Лаврентіївна нарешті 
знайшла це місце — поруч із заліз-
ничною колією між зупинками Бе-
резань і Хмельовик. Під час прокла-
дання залізниці курган був у безпо-
середній близькості від місця, де 
проводили роботи, а потім опинив-
ся в захисній лісосмузі. У резуль-
таті кількарічних пошуків Галина 
Лаврентіївна зі своїми помічника-
ми знайшла просто майже рівне міс-
це, яке густо заросло чагарниками.
 Громадськість міста почала ду-
мати, як увіковічнити пам’ять про 
написання в Березані вірша «Розри-

та могила». У 1989 році з ініціати-
ви березанців — членів Народного 
руху на місці кургану Розрита мо-
гила, біля залізничної колії, було 
встановлено пам’ятний знак з ме-
моріальною дошкою, яку незабаром 
розбили сучасні варвари. У 2003 
році на пам’ятному знакові з ініціа-
тиви і за кошт народного депутата 
України від блоку «Наша Україна» 
отця Юрія Бойка була встановлена 
нова меморіальна таблиця з напи-
сом «Тут в 1843 році Т. Г. Шевчен-
ко написав твір «Розрита могила». 
 Постало питання про облашту-
вання цього знакового місця. Ота-
ман звичаєвого козацтва Василь 
Середенко запропонував знову на-
сипати на місці Розритої могили 
курган. Тож взимку 2007 року бе-
резанські козаки на чолі з сотни-
ком Михайлом Ніколенком та їхні 
побратими з інших населених пун-
ктів вирубали чагарники і після по-
передніх консультацій з Галиною 
Лаврентіївною вирішили почати 
роботи з насипання кургану, аби 
поступово повернути цьому місцю 
його первозданний вигляд. 
 А 11 травня 2007 року біля 
Розритої могили зібралося добірне 
товариство небайдужих українців 
зі всієї країни. Ось як про цю подію 
розповідає Березанський сотник 
Михайло Ніколенко: «На Розриту 
могилу з’їхалося майже 100 осіб. 
За звичаєм на могилі вночі була ве-
лика ватра, було коло, була клят-
ва, була тризна, були пісні. Зі схо-
дом сонця вдарила козацька гарма-
та, урочисто підняли український 
прапор. Інші хоругви, стяги, пра-
пори — по боках. І закипіла робота! 
Розкопували земляний вал, ванта-
жили землю на тачки, ноші, візки і 
насипали курган». Пізніше на його 
вершині було встановлено кам’яну 
фігуру козака Мамая, поруч зроб-
лено кілька лавочок, позаду курга-
ну облаштоване місце для вогнища, 
вздовж залізничної колії прокладе-
но ґрунтову, засипану щебенем, до-
рогу. І в цьому велика заслуга Гали-
ни Лаврентіївни — саме завдяки її 
подвижництву не заростає стежка 
до кургану Розрита могила.

У колі Возницького, Біляшівського 
та Сікорського
 Під час відзначення 95-ї річниці 
з дня народження Галини Лаврен-
тіївни Рих у березні 2017-го славет-
ну музейницю нагородили почесни-
ми грамотами Березанської міської 
ради та її виконавчого комітету, 
Київської облдержадміністрації, 
Київської обласної ради та управ-
ління культури, національностей та 
релігій КОДА. Керівник Національ-
ного реєстру рекордів України Лана 
Вєтрова під овації присутніх вручи-
ла Галині Лаврентіївні Сертифікат 
Національного реєстру рекордів Ук-
раїни як найповажнішому за віком 
директору музею. 
 Професор, доктор мистецтвоз-
навства Михайло Селівачов так 
сказав про наш музей та про пані 
Галину: «Наша країна може пох-
валитися такими подвижниками 
музейної справи, як Михайло Іва-
нович Сікорський, Борис Григоро-
вич Возницький, Микола Федото-
вич Біляшівський та багато інших. 
У Березані це Галина Лаврентіївна 
Рих, яка здійснила великий життє-
вий подвиг, створивши краєзнав-
чий музей. Я неодноразово бував у 
ньому, велика кількість експонатів 
просто вражає! Це значне досягнен-
ня й особисто Галини Лаврентіїв-
ни, і міста».
 Жителі Березанської ОТГ за-
вжди пам’ятатимуть свою славет-
ну землячку. Сьогодні на місько-
му рівні розглядаються пропозиції 
щодо увічнення її пам’яті — при-
своєння її імені заснованому нею 
музею, встановлення на його будів-
лі меморіальної дошки, заснування 
премії імені Г. Л. Рих для таланови-
тих учнів — дослідників історії рід-
ного краю. ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Київська область

 На початку нинішнього століття Буча на 
Київщині зробила стрімкий ривок у своєму 
розвитку. У 2007 році селище міського типу  
отримало міський статус. А минулого року 
місто Буча стало районним центром. 
 Своєрідною архітектурною перлиною Бучі 
є будинок Штамма. Колишня дача радника 
правління Південно-Західних залізниць  роз-
ташована за адресою Києво-Мироцька вули-
ця, 133. Вона  є зразком вишуканої дачної ар-
хітектури початку ХХ століття. 
 Євген Штамм придбав на хуторі Ястрем-
щина (нині частина Бучі) ділянку землі пло-
щею понад 19 гектарів і близько 1909 року 
спорудив тут головний будинок площею 676 
квадратних метрів і п’ять менших будівель. 
Головний будинок — це двоповерхова будів-
ля, оформлена в неороманському стилі. Чоло-
вий фасад фланковано круглими вежами, які 
декоровано отворами у вигляді бійниць. Вежі 
увінчано шатровими завершеннями. Під бій-
ницями пролягає аркатурний фриз. Площи-
ни стін прикрашає складний цегляний декор. 
Загалом будинок викликає асоціацію з серед-
ньовічним рицарським замком.
 Після захоплення влади більшовиками 
дачу Штамма націоналізували і розмісти-
ли тут дитячий будинок. У 1982 році замість 
дитбудинку організовано дитячий санаторій 
«Дружний», в якому лікували дітей з психо-
неврологічними захворюваннями.
 У ніч на 14 січня 2004 року в будинку 
Штамма, де були дитячі спальні, внаслідок 
займання невимкнутої електроплитки ста-
лася пожежа. Вже 16 січня голова Київської 
міської держадміністрації Олександр Омель-
ченко підписав розпорядження про рекон-
струкцію санаторію. Однак ремонтні роботи 
через брак коштів не провели. 
 Управління культури, національностей 
та релігій Київської облдержадміністрації  25 
липня 2019 року своїм наказом № 67 внесло 

садибу Штамма до переліку щойно виявлених 
пам’яток культурної спадщини і звернулось 
до власника об’єкта — Київської міськ ради 
— з вимогою про укладення охоронного дого-
вору. Адже, згідно з Законом України «Про 
охорону культурної спадщини», Київська 
міськрада як власник об’єкта повинна утри-
мувати пам’ятку в належному стані й уклас-
ти охоронний договір з управлінням культу-
ри, національностей та релігій Київської обл-
держадміністрації. Але договір так і не укла-
дено. Пам’ятка з часу пожежі стоїть без даху 
і руйнується. 
 Бучанський міський голова Анатолій Федо-
рук говорить: «Бучанська міська рада готова за-
безпечити співфінансування відновлювальних 
робіт та належне утримання даного об’єкта».
 Бучанська міськрада  звернулась до ок-
ружної прокуратури з проханням зобов’язати 
Київську міськраду в судовому порядку ук-
ласти охоронний договір для збереження Бу-
динку Штамма. Водночас  Бучанська рада 
просить управління культури, національнос-
тей та релігій Київської облдержадміністра-
ції забезпечити захист Будинку Штамма від 
загрози пошкодження  і знищення.
 А пам’ятка тим часом руйнується. ■

Олексій КОСТЮЧЕНКО 

 Національний університет 
«Острозька академія» з ініціа-
тиви Оксани Соколик (Кана-
да), розпорядниці спадщини 
Уласа Самчука, оголосив ІХ 
Всеукраїнський конкурс для 
учнів, студентів та аспірантів 
«Волинські рефлексії у твор-
чості Уласа Самчука та Лесі 
Українки». Конкурс присвя-
чений 30-річчю незалежності 
України, 445-річчю Острозь-
кої академії та 150-річчю з дня 
народження Лесі Українки.
 Як розповіла проректорка 
з навчально-виховної роботи 
Острозької академії, профе-
сорка Руслана Каламаж, мета 
конкурсу — дослідити, як ба-
чили Волинь у різні історич-
ні періоди два генії українсь-
кої літератури, що є вихід-
цями з цієї землі, — видатна 
письменниця Леся Україн-
ка та український Гомер ХХ 
століття Улас Самчук.
 До участі на добровільних 
засадах запрошуються учні, 
студенти й аспіранти закладів 
освіти України та зарубіжжя. 
Конкурс триває до 17 жовт-
ня 2021 року в таких номіна-
ціях: найкраща наукова ро-
бота, найкращий учнівський 

твір, найкраща публікація в 
мас-медіа. Переможцям вста-
новлено грошові премії та цін-
ні подарунки. 
 Роботу та анкету-заявку 
потрібно надсилати на адресу 
оргкомітету:
Оргкомітет конкурсу
Національний університет 
«Острозька академія»
 вул. Семінарська, 2, м. Острог 

Рівненської області
35800
Телефон для довідок: (03654) 
2-29-49.
 В анкеті-заявці потрібно вка-
зати прізвище, ім’я та по бать-
кові; назву роботи; номінацію; 
курс/клас; вік; повну назву за-
кладу освіти, який представляє 
учасник; повну домашню адре-
су; телефон для зв’язку. ■

Лесю Українку та Уласа Самчука об’єднали в одному конкурсі.
Архівні фото.

❙
❙

КОНКУРС

Волинські рефлексії 
Учнів, студентів та аспірантів заохочують досліджувати 
творчість Уласа Самчука і Лесі Українки

■

ПАМ’ЯТКИ

Садиба без даху
Архітектурна перлина Бучі до окружної прокуратури довела

■

Будинок Штамма у пристоличній Бучі.
Фото Анатолія ЗБОРОВСЬКОГО.

❙
❙
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«Сьогодні п’ятниця, був хліб»
 «Привіт. Розпаковка. Сьогодні 
п’ятниця, був хліб. Він, до речі, дуже 
пахне. Купила сайку і три кирпичики, 
— полтавським суржиком з присмаком 
чорнухинського каже Даша Євтух у своє-
му відео у TikTok. — Купила ще хальви, і 
канфет на здачу дали».
 Майже 300 тисяч підписників, 5 
мільйонів уподобань та мільйони пере-
глядів. І це сторінка не відомого артиста 
чи якогось політдіяча. 
 У маленькому селі Богодарівка з на-
селенням 150 осіб, що на Полтавщині, 
у будиночку з півниками живе відома 
блогерка Даша Євтух. Вона «пиляє» ві-
доси та дрова, а город став її знімальним 
майданчиком. Її контент-план написа-
ний столітніми традиціями: зараз вона 
садить город, потім буде сапати, а згодом 
— копати...
 За короткий час своїми відеороли-
ками, у яких поширює історії сільсько-
го побуту, Даша зробила неможливе — 
розірвала в шмаття інтернет-простір: 
прикувала до себе увагу величезної кіль-
кості користувачів і одного ранку проки-
нулася популярною. 
 Про «хальву», «бешену кобилу» і 
розпаковування картатої сумки знають 
усі, хто користується соціальною мере-
жею ТікТок. Деякі відео дівчини стали 
вірусними й облетіли всю інтернет-паву-
тину. А відеорозпаковок після покупок 
у сільмазі з задоволенням чекають усі її 
підписники. З часом ці мініатюри мати-
муть декілька серій і перетворяться на 
рубрику.
 У ТікТок-маркеті одноманітних хлі-
бобулочних виробів Даша стала свіже-
сеньким «кирпичиком». Здавалося, що 
його уже давно немає у виробництві, але 
ж ні... Весь час він був у селі.

Були й ті, що «хейтили»
 Тож як воно бути відомою?
 «Коротенькі відеоролики для Тік-
Току я почала знімати ще минулого літа. 
Там нічого не потрібно монтувати, і мені 
це дуже подобалося. Але ці сторізи «не 
заходили» користувачам і багато лайків 
не набирали. Якось мені підписники в ко-
ментарях запропонували, щоб я відзняла 
відео про свої покупки. А мені й показу-
вати не було про що, бо я завжди купува-
ла тільки хліб і якісь дрібниці. І засумні-
валася: чи буде це цікавим? Однак вирі-
шила спробувати, якщо люди просять». 
 Так виникла головна відеомініатюра 
«Розпаковка», що швидко поширилася й 
зробила дівчину відомою. 
 Родина Даші одразу не сприймала 
зйомок та розповідей про село, дім, гос-
подарство, навіть просили видалити ві-
део. Проте пізніше, коли побачили, що 
людям це цікаво й подобається, почали 
підтримувати її захоплення. 
 Та й сама Даша навіть не очікувала на 
таку мегапопулярність, адже менш ніж 

за місяць на її інстаграм-сторінку під-
писалися понад 40 тисяч людей, а відомі 
українські попзірки постили собі в сторіз 
її відео, ставили лайки чи коментували 
пости. Звісно дівчина зраділа, хоча й не 
була готова ось так одразу стати популяр-
ною блогеркою.
 «Ой, спочатку я була шокована. Це 
уже зараз нормально, і я звикла до ко-
ментарів підписників», — розповідає 
Даша. А вони не завжди були схвальни-
ми. Скільки людей — стільки й думок. 
Тож поміж позитивних висловлювань 
були й ті, що «хейтили», тому дівчині од-
разу важко було це сприймати. «Але я це 
переборола і цілеспрямовано роблю свою 
справу», — додає вона.

«Я не намагаюся нічого зіграти, в 
роликах я справжня»
 Переглянувши відеоролики блогер-
ки, в багатьох виникало запитання, чи 
Даша у них справжня, чи, може, це на-
думаний образ. «Раніше, коли я навча-
лася в Полтаві, у моєму інстаграмі було 
зовсім інше життя. Але через карантин 
нас вигнали з гуртожитків на дистанцій-
не навчання, і я була змушена поїхати в 
село. А що тут показати? Город, корів і як 
готувати їсти, — каже Даша. — Тому піс-
ля перегляду розміщених роликів не всі 
одразу вірили, що я не намагаюся нічого 
зіграти, що це я справжня». 
 А потім дівчина увійшла в смак і зні-
мала щоденні сторізи, показуючи своє ре-
альне життя у селі. У неї немає заздале-
гідь прописаних сценаріїв. Усі історії — 
чи то вона рубає дрова, чи загрібає листя, 
а чи кладе на підлогу плитку, записані 
спонтанно, без єдиних накидок і з першо-
го дубля. Вони виглядають щиро й при-
родно, мабуть, тому так вони і припали 
до душі підписникам.
 «Єдине, коли можу записати ще одну 
спробу, — це коли заплутається язик, і я 
скажу щось не так. Але зазвичай усе зні-

маю з першого разу», — каже дівчина. 
 А ще Даша показує, як збирає траву 
і п’є чай з усього, що росте на городі та в 
саду: кропива, кульбаба, бузина, троян-
да. І закликає, що це набагато корисні-
ше, ніж магазинне. 
 Ролик Даші, де вона ногою саджає 
картоплю, назбирав найбільше пере-
глядів та лайків. Дівчина не розуміє, 
чому ми дивуємось. Мовляв, хіба мож-
на картоплю саджати в якийсь інший 
спосіб, як не придавлювати її ногою в 
землю? «Ми завжди так саджаємо, і в 

селі всі так саджають», — каже блогер-
ка, і з її слів не можна зрозуміти, жартує 
вона чи говорить на повному серйозі, бо 
так саджають картоплю далеко не у всіх 
селах.
 Щойно блог Даші Євтух став попу-
лярним, користувачі почали цікавити-
ся її життям, запитуючи, хто вона, звід-
ки. Аби задовольнити інтерес аудиторії, 
Даша записала лаконічне відео: «Відпові-
даю на найчастіші запитання, які ви ста-
вите. Звідки я — з Полтавської області. 

Скільки мені років — 23. Де мій чоловік 
— нема», — розповідає Даша Євтух про 
себе у тік току.
 Під час роботи по господарству дів-
чина любить слухати музику, особли-
во «Океан Ельзи». Навчалася блогерка 
в Полтавській аграрній академії, взим-
ку отримала диплом. «Я була в студент-
ській раді, працювала офіціанткою у 
кафешках. Але завжди була спокійна, 
сором’язлива. Я повноцінно розкриваю-
ся, коли знімаю відео», — продовжує роз-
повідь Даша.

Уміти залишатися цікавою
 Та бути блогеркою тільки видаєть-
ся легким. Маючи мільйонну аудиторію, 
дівчина уже отримала пропозиції й замов-
лення від рекламодавців і має наміри гру, 
з якої вона все і розпочала, перетворити 
на бізнес. Тож говорить, що тепер постій-
но займається вдосконаленням сторінок, 
а для цього необхідно бути завжди з теле-
фоном у руці й витрачати чимало часу. 
«Раніше я любила малювати, робила із 
заліза різні вироби. Проте часу на хобі не 
вистачає. Єдине, від чого не відмовляюся 
— я зранку бігаю», — ділиться дівчина.
 Проте мода така мінлива і не кожен 
може впоратися з раптовою популярніс-
тю та ще й утримати її. Це потребує знач-
но серйознішоі роботи, аніж зйомки кіль-
кох відео, що стали трендом і «залетіли в 
рекомендовані» для переглядів. Необхідно 
розвивати блог, започатковувати нові руб-
рики, уміти залишатися цікавою. Даша 
каже, що розуміє це і зараз міркує над тим, 
як урізноманітнити тематику, щоб викли-
кати інтерес у користувачів і надалі, тим 
паче, що давно хотіла зробити зйомку ос-
новною роботою. Проте Даша все ж таки 
трішки відкрила завісу й розповіла, що 
планує зйомку наступних відеосерій про 
косіння трави та скиртування сіна.
 А ось змінювати полтавський суржик 
на літературну мову, що непритаманна 
сільській місцевості, дівчина не збираєть-
ся. Адже тоді, пояснює, втратиться її уні-
кальність. ■

МИТЬ СЛАВИ 

Як заробити на «хальву» 
Сільська блогерка з Полтавщини збирає мільйони переглядів у соцмережах

■

«Через карантин нас вигнали з гуртожитків на дистанційне навчання, 
і я була змушена поїхати в село. А що тут показати? Город, корів 
і як готувати їсти. Не всі одразу вірили, що я не намагаюся нічого 
зіграти, що це я справжня».

Такі вони, сільські будні...❙

Даша Євтух. ❙ «Я коняк люблю, але я їх боюся». ❙

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Соцмережі вже давно перестали бути місцем, де діляться винятково власними світ-
линами. Тепер це джерело доходу креативних людей, які знають, як привернути ува-
гу інших. 
Блогерство — не нове заняття в Україні, і воно стає дедалі популярнішим. Загалом 
ця діяльність передбачає ведення блогу, тобто розміщення на своїй сторінці цікавого 
контенту — фото, аудіо- чи відеороликів, які б подобалися користувачам соціальних 
платформ. Та віднайти матеріал або створити образ, що «заходив» би вибагливій 
та розбалуваній аудиторії, перетворювався на хайп та приніс мегапопулярність, ой 
як непросто. Тож нині блогери, заполонивши всі соціальні мережі, вигадують різні 
інструменти, аби назбирати щонайбільше підписників, уподобайок, переглядів, а го-
ловне — бути кращим за своїх конкурентів.
А ось яким ви бачите блогера? Напевно, в уяві постають модно одягнені хлопці чи 
дівчата з дорогим айфоном у руці, на крутій машині та з гарною засмагою після 
відпочинку. Та чи багато ви знаєте сільських блогерів? Так-так, вони теж створюють 
цікавий контент у соціальних мережах та підкорюють тисячі користувачів. Ось тільки 
у них замість морського краєвиду — хата з городом, замість екзотичних тварин — 
пташиний двір з індиками та качками, а знімають вони не розпаковування посилок з 
модними брендами, а розбірку сумок після походу в сільський магазин по продукти. 
Як виявилося, відеоролики сільських блогерів набирають тисячі «лайків», а village-
історії користувачі «смакують» із великим задоволенням. 
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Схід і захід — два різні світи 
  Сучасна глобалізація веде до нового 
світового порядку. Ця обставина сьогодні 
визначає особливості повсякденного жит-
тя людей. Але ці особливості в залежності 
від цивілізаційних зон чи типів розрізня-
ються за своїм характером. Так, на Заході 
індивід перебуває в центрі суспільних тур-
бот і уваги. Традиційна безпека тут iще 
зберігається, але під впливом численних 
ризиків і викликів вона поступово втрачає 
своє значення. Замість традиційної одно-
манітності в західних соціумах панує ба-
гатоманітність, яка характеризується 
полікультурністю і множинністю жит-
тєвих стилів. При цьому суттєвого зна-
чення набувають модні, зовнішньо при-
вабливі стилі. Масова комерціалізація, у 
свою чергу, активно сприяє формуванню 
суспільства споживання і вражень.
  Водночас на Сході в центрі суспіль-
них турбот і уваги перебувають соціаль-
ні групи і колективи, а також держа-
ва. Тут здавна поширені цінності безпе-
ки, традиціоналізму, конформності. Мо-
лодь із дитинства привчають до гармонії 
з природою, орієнтують на підтримку со-
ціального порядку, на повагу до батьків і 
публічних чиновників. Унаслідок різко-
го економічного зростання (в 90-ті роки 
минулого століття) виникає питання про 
природу так званих «азійських» ціннос-
тей, якими намагаються пояснити госпо-
дарський успіх країн Східної Азії.
  Історично західна і східна цивіліза-
ції розвивалися різними шляхами. Пер-
ша, західна, рухалася в індивідуалістич-
ному напрямку; друга, східна, — в колек-
тивістському. В цьому відношенні озна-
чені цивілізації ніби віддалялись одна від 
іншої. Проте на початку ХХІ ст. спостері-
гається їхнє зближення. Це відбувається 
під впливом процесів глобалізації, світо-
вих (переважно західних) медіа-корпо-
рацій, відомої «макдональдизації» сві-
ту тощо. Це означає, що в країни Східної 
Азії проникають так чи інакше культурні 
цінності та норми, які є типовими для за-
хідної цивілізації. Правда, тут вони фун-
кціонують видозмiненими згідно з місце-
вими стандартами, переважно як локалі-
зовані, а не суто глобальні зразки. Цікаво, 
що й Захід сьогодні приймає і культивує в 
своєму середовищі певні зразки духовної 
культури Сходу (йога, хатха-йога, цигун, 
тантра тощо). Східні єдиноборства виз-
нані як складова світової нематеріальної 
культурної спадщини.
  Деякі дослідники стверджують, що 
в умовах глобальних перетворень відбу-
вається певне ослаблення східної (тради-
ційної) системи цінностей, яка базується 
на конфуціанській етиці обов’язковості, 
сильному соціальному контролі, суспіль-
ному консенсусі та гармонії. Ослаблення 
зазначених складових традиційної мо-

делі східного суспільства особливо поміт-
но серед молоді. Цьому сприяли суспіль-
ні зміни в країнах Східної Азії, що були 
пов’язані з відкритістю до світу, зменшен-
ням соціального контролю, збільшенням 
приватної участі в економіці, часткової 
відміни обмежень у доступі до попкульту-
ри, масовим формуванням проринкових 
настанов, проявом нетрадиційних особис-
тих зразків тощо. Економічне зростання 
обумовило також підйом, особливо серед 
молоді, престижу освіти.

«Мотиваційні типи цінностей» і вибір 
респондентів 
  Ці міркування стали підставою для 
використання в порівняльному дослі-
дженні концептуальної моделі універ-
сальних «мотиваційних типів ціннос-
тей» відомого ізраїльського дослідника 
Шалома Шварца. Означена модель дає 
можливість коректно порівняти цінніс-
ні пріоритети різних категорій людей, 

у тому числі й студентів із різних країн. 
У цьому випадку за допомогою соціоло-
гічного зондування ціннісної свідомості 
(ментальності) українських і китайських 
студентів з’ясовуються ієрархії їхніх цін-
нісних пріоритетів. Порівняння останніх 
покажуть між ними схожість і різницю.
  Як відомо, Шалом Шварц виділяв 10 
універсальних «мотиваційних типів цін-
ностей», які в опитувальнику були пред-
ставлені описами (портретами) 21 людини. 
Нижче наводиться каталог універсальних 
«мотиваційних типів цінностей» і коротке 
розшифрування їх ціннісного змісту:
 «Безпека» — безпека близьких людей, на-
ціональна безпека, громадський порядок.
 «Традиціоналізм» — прийняття і по-
важання традицій і ідей, що походять із 
традиційної культури і релігії.
 «Конформність» — уникання дій, які 
б могли засмутити інших або зашкодити 
їм чи порушити соціальні норми.
 «Самостійність» — незалежність мис-
лення і прийняття рішень, творчість, сво-
бода, пізнання.
 «Ризик-новизна» — життя, насичене 
гострими відчуттями, новими враження-
ми і складними задачами.
 «Гедонізм» — чуттєве задоволення, 
насолода життям, комфорт.
 «Доброзичливість» — збереження і 
покращення благополуччя людей із близь-
кого кола.
 «Універсалізм» — мудрість, толеран-
тність, справедливість, рівність, краса, 

мир, єдність із природою, захист навко-
лишнього середовища.
 «Влада+багатство» — престиж, ба-
гатство, контроль над людьми і ресурса-
ми, соціальний статус.
 «Досягнення» — особистий успіх і 
його демонстрація, честолюбство, компе-
тентність у відповідності до соціальних 
стандартів.
  Респондентам пропонувався список 
портретів 21 людини, які характеризува-
лися тими чи іншими цінностями. Кожен 
із цих портретів вони повинні були оціни-
ти за 6-бальною шкалою: від «дуже схо-
жий на мене» (6 балів) до «зовсім не схо-
жий на мене» (1 бал). 
  Отже, цінності в даному випадку 
вимірювались опосередкованим чином, 
через ідентифікацію респондентів із уяв-
люваними портретами людей.

Українці — за самостійність, китайці — 
за безпеку
  Як з’ясувалося в ході дослідження, 

ієрархію ціннісних пріоритетів українсь-
ких студентів очолюють «самостійність», 
«гедонізм», «доброзичливість». Це домі-
нантні цінності нашої студентської мо-
лоді. До субдомінантних ціннісних пріо-
ритетів належать «універсалізм» і «без-
пека». Потім йдуть ціннісні пріоритети 
середньої важливості: «досягнення» і «ри-
зик-новизна». І, нарешті, ієрархію цін-
ностей українських студентів завершу-
ють такі маловажливі для них цінності, 
як «влада+багатство», «конформність», 
«традиціоналізм».
  У свою чергу, ієрархію ціннісних 
пріоритетів китайських студентів очолю-
ють «безпека», «доброзичливість», «до-
сягнення». Це домінантні цінності ки-
тайських студентів. Субдомінантні цін-
нісні пріоритети у них становлять «тра-
диціоналізм» і «гедонізм». Далі йдуть 
ціннісні пріоритети середньої важли-
вості: «конформність» і «універсалізм». 
Завершують ієрархію цінностей китайсь-
ких студентів такі маловажливі для них 
пріоритети, як «влада+багатство», «са-
мостійність», «ризик-новизна».
  Те, що «безпека» домінує в цінніс-
ній ієрархії китайських студентів, мож-
на пояснити традиційним впливом конфу-
ціанської етики, яка надає великого зна-
чення безпеці групового життя, сім’ї, ло-
кальним, регіональним угрупованням, 
державі в цілому. Що стосується «досяг-
нення», то це, мабуть, ціннісний артефакт 
недавнього часу, пов’язаного з економіч-

ним підйомом Китаю (з 90-х років мину-
лого століття). Тому реалізація ціннісно-
го типу «досягнення» супроводжується 
певним рівнем конкурентності в суспіль-
ному середовищі сучасного Китаю, але у 
відповідності з існуючими стандартами 
соціального порядку. Проте ця обстави-
на позитивно впливає на соціально-еко-
номічне зростання східної країни. 
  Тріада найменш важливих для ки-
тайських студентів ціннісних пріори-
тетів охоплює, як зазначалось, категорії 
«влада+багатство», «самостійність», «ри-
зик-новизна».
  Порівняння найменш важливої цін-
нісної тріади українських і китайських 
студентів показує також деяку подіб-
ність і суттєві відмінності між ними. 
Подібність стосується ціннісного типу 
«влада+багатство», він є присутнім се-
ред найменш важливих пріоритетів як 
для українських, так і китайських сту-
дентів. Водночас такі найменш важливі 
для китайських студентів ціннісні типи, 
як «самостійність» і «ризик-новизна», ма-
ють серед українських студентів іншу ре-
путацію. Так, категорія «самостійність» 
узагалі очолює домінантну ціннісну тріа-
ду українських студентів. 
 Категорія «ризик-новизна», яка в цін-
нісній ієрархії китайських студентів зай-
має останнє місце, має серед українських 
студентів більш високий ранг.
 Акцентування українськими студен-
тами ціннісного типу «самостійність» 
можна пояснити на підставі поширення в 
Україні сучасних процесів демократиза-
ції, індивідуалізації та споживання. «Доб-
розичливість» — це корінна риса українс-
тва, яка відтворюється в кожному новому 
поколінні українців. Ця риса так чи інак-
ше репрезентується і в ціннісному типі 
«універсалізм», де зосереджується орієн-
тація на інших людей і захист їхнього доб-
робуту. Високий рейтинг категорії «безпе-
ка» пов’язується не тільки з розумінням 
нашим студентством небезпек загалом, а 
й із тими ризиками, які загрожують ук-
раїнському суспільству сьогодні.
 Водночас наголошування серед ки-
тайських студентів ціннісних типів «без-
пека», «доброзичливість», «традиціо-
налізм», «конформність» можна, мабуть, 
пояснити неусувним впливом традицій-
ної конфуціанської етики і культури. Це 
класичні «азійські цінності». Щодо висо-
кого рейтингу ціннісних типів «досягнен-
ня» і «гедонізму», то це, можливо, прояв 
сьогоднішнього часу, пов’язаного з еконо-
мічним підйомом Китаю.
 Цінності колективізму серед китайсь-
ких студентів виражені сильніше, ніж се-
ред українських. 
 Відтак схожість та відмінності між ук-
раїнськими та китайськими студентами 
пояснюються їхньою залежністю від різ-
них культурних традицій. ■

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ 

Наші та китайські студенти: 
знайдіть десять відмінностей 
Соціологи дослідили ціннісні пріоритети студентства

■

Ірина КИРИЧЕНКО

Що ми знаємо про менталітет молодих китайців? Крім того, звісно, що працелюб-
ність входить до «азійських цінностей» — і, відповідно, більшість речей на наших 
ринках зроблені в Китаї. Варто спитати вчених — вони за певною методикою «зон-
дували» ментальність наших і китайських студентів. 
Колектив відділу соціології культури і масової комунікації Інституту соціології НАН 
України (разом із соціологами КНУ імені Тараса Шевченка, психологами НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, соціологами Київського національного університету культури і 
мистецтв) здійснив опитування двох груп студентської молоді: української (загаль-
ною кількістю 131 особа) і китайської (116 осіб). Українські студенти на момент опи-
тування навчались (II-III курс) на філософському факультеті і факультеті соціології 
КНУ ім. Тараса Шевченка, а також на факультеті журналістики КНУКіМ. Китайські 
студенти на момент опитування навчались (I-II курс) на факультеті соціально-еконо-
мічної освіти та управління НПУ ім. М. П. Драгоманова.
Мета дослідження — зондування ціннісної свідомості (ментальності) зазначених 
груп студентів, встановлення ієрархії ціннісних пріоритетів цих груп, їх порівняння 
та інтерпретація.
Соціологічний аналіз результатів проведеного опитування свідчить загалом про де-
яку схожість і суттєві відмінності щодо ціннісних пріоритетів українських і китайсь-
ких студентів.

Ієрархію ціннісних пріоритетів українських студентів очолюють 
«самостійність», «гедонізм», «доброзичливість». Це домінантні 
цінності нашої студентської молоді.

Ментально українці і китайці дуже різні. 
Фото з сайту felisiya.com.

❙
❙
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Юлія КРУК 

Корисної засмаги не буває?
 Починається літо, сезон відпусток, 
коли хочеться довше побути на свіжо-
му повітрі, поніжитися на сонці. Од-
нак варто пам’ятати, що сонце може 
бути не тільки корисним. Захворюван-
ня на рак шкіри зростає з кожним ро-
ком. І «виннi» в цьому, наголошують 
лікарі-дерматологи, підступне уль-
трафіолетове опромінювання та люд-
ська безпечність. Адже надмірне за-
хоплення засмагою, прагнення мати 
«красиву шоколадну» шкіру призво-
дять до згубних наслідків. Зловживан-
ня сонячним промінням погано позна-
чається на здоров’ї шкіри, очей, імун-
ної системи. На думку експертів, чоти-
ри з п’яти випадків захворювання на 
рак шкіри можна було б попередити, 
адже шкоду від УФ-випромінювання, 
за великим рахунком, можна відверну-
ти. Яким чином?
 Тінь, одяг і капелюх — найкращий 
захист від активного сонця. А на від-
криті частини тіла — обличчя, руки 
— необхідно наносити сонцезахисний 
крем. І пам’ятати про «часові» застере-
ження: приймати сонячні ванни мож-
на лише зранку до 11 (а краще — до 10 
години) і ввечері — по 17-й. Майте на 
увазі, що використання сонцезахис-
них засобів не може бути підставою для 
того, аби продовжувати час перебуван-
ня на сонці.
 Проявляйте розсудливість — вико-
ристовуйте тінь. Намагайтеся захова-
тися у затінок тоді, коли ультрафіо-
летове проміння найбільш інтенсив-
не, але пам’ятайте, що тінь від дерев, 
парасольок, тентів не гарантує повно-
го захисту від сонця. Існує так зване 
«правило тіні». Слідкуйте за власною 
тінню: якщо вона коротка — негайно 
ховайтеся від сонця.
 Сонцезахисний одяг — не менш 
важливий метод порятунку. Крисла-
тий капелюх забезпечить надійний за-
хист від сонця для очей, вух, обличчя 
і задньої частини шиї. Сонцезахисні 
окуляри, які забезпечують захист від 
УФ-проміння на 100%, значною мірою 
зменшують шкідливу дію сонця на очі. 
Щільний просторий одяг, який закри-
ває якомога більшу поверхню тіла, за-
безпечує додатковий захист від сонця. 
 Сонцезахисний крем із фактором 
захисту +15 слід щедро наносити на 

відкриті зони шкіри через кожні дві 
години, а також відразу після купан-
ня, ігор або вправ на свіжому повітрі.
 Лікарі наголошують: засмага — це 
лише захисна реакція на шкідливий 
вплив ультрафіолету. У такий спосіб 
організм ніби одягає захисний ком-
бінезон. Є люди, народжені в такому 
«комбінезоні» — темношкірі, які жи-
вуть біля екватора. А люди «сканди-
навського типу» (блакитноокі блонди-
ни, рудоволосі) цей комбінезон вдягти 
не можуть, вони будуть згоряти на сон-
ці й нiколи не засмагнуть. «Українці 
переважно належать до людей третьо-
го типу шкіри (карооких шатенів), які 
добре засмагають, — говорить лікар-
дерматолог Олена Дяченко. — Якщо 
світлооким із сонця потрібно піти о 
10-й ранку, то темноокі можуть поні-
житись на пляжі максимум до 11-ї, а 

потім слід ховатися в затінку. Але в 
будь–якому разі варто збагнути: ко-
рисної засмаги не буває».

Зле не сонце, а люди, які зіпсували 
екологію...
 Іноді кажуть, що в усьому винне 
«зле сонце». Але це — міф, — переко-
нана лікар. «Злими є не сонце, а люди, 
які зіпсували екологію так, що озо-
новий шар став тоншим, а над деяки-
ми країнами взагалі утворилися озо-
нові дірки. Тож нині маємо зовсім не 
той спектр ультрафіолету, який був ще 
20 років тому. Ми в Україні теж пожи-
наємо наслідки бездумного ставлен-
ня людства до довкілля. Останнім ча-
сом злоякісні захворювання шкіри в 
структурі онкологічних недуг у всьо-
му світі вийшли на перше місце», — за-
значає фахівець.

 Найбільш обачними у спілкуванні з 
сонцем мають бути насамперед жителі 
південних областей, а також українці 
Закарпаття — гори ще більше «підні-
мають» нас до сонця. «Тим, хто пла-
нує відпочинок у південних широтах, 
варто пам’ятати про згубний сонячний 
фактор. Особливо в обідню пору, від 12 
до 15 години. Бо люди, замість захова-
тися в цей час у затінку або спланувати 
сієсту, виходять до басейну, на пляж і 
«горять» на сонці. Особливо потерпа-
ють діти — їхня шкіра найменше захи-
щена від дії ультрафіолету».
 Діти потребують особливого захис-
ту. Адже дитячий організм, наголошу-
ють дерматологи, більш чутливий до 
екологічних загроз, ніж організм до-
рослого. Вплив сонячного проміння на 
дітей і підлітків підвищує ризик роз-
витку в них меланоми і ракових захво-
рювань шкіри у майбутньому. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Загальновідомо, що шлаки 
— отрута для організму, оскіль-
ки спричиняють багато захво-
рювань. Позбувшись їх, можна 
не лише поквитатися із зайви-
ми кілограмами, а й оздорови-
ти весь організм. Перспектива 
варта уваги, тож багато хто бе-
реться за очистку кишечника, 
випробовуючи на собі різні на-
родні засоби і методи «звільнен-
ня» від шлаків. Справді, «при-
бравши» у кишечнику, ми зро-
бимо організму цінний подару-
нок — стане здоровішою кров, 
усі органи і системи запрацю-
ють з новою силою. Однак ро-
бити це слід розумно.
 Якщо маєте хронічні захво-
рювання (серцево-судинні неду-
ги, проблеми з шлунково-киш-
ковою системою, неполадки з 
печінкою чи онкологічні хво-
роби), то очищати кишечник 
без попередньої консультації з 
лікарем категорично не можна. 
Фахівець підбере оптимальну 
програму очищення лише піс-

ля ретельного обстеження.
 Але навіть якщо особливих 
застережень щодо здоров’я не-
має, вибирати метод очистки 
все одно слід зважено. Особли-
во будьте уважними до «пронос-
них» препаратів і клізми. Так, 
дехто часто вдається до таких 
кроків, оскільки таблетки, ска-
жімо, дуже швидко «вирішу-
ють» питання: відбігав у туалет 
і вважай, що справу зроблено. 
Однак зловживання методом 
може небезпечно позначитися 
на роботі шлунково-кишкового 
тракту. Щодо клізми, то вона не 
тільки вимиває з організму ка-
лові маси, які накопичилися за 
тривалий час, а й «виганяє» ко-
рисну мікрофлору, послаблює 
функцію кишечника. 
 Фахівці кажуть: аби не вда-
ватися до таких радикальних 
методів, просто не запускай-
те організм. Насамперед, дбай-
те про харчування. Намагайте-
ся не навантажувати організм 
жирною і смаженою їжею, від-
мовтеся від фаст-фудів, солод-
кої газованої води. Якщо хар-

чуватися різноманітно і зба-
лансовано, випивати 1,5—2 
літри чистої негазованої води 
на день, то задля профілактики 
цілком вистачить раз на півро-
ку вдатися до нерадикального 
методу очистки кишечнику — 
за одним із народних методів. 
Майте на увазі, що займатися 
очисткою можуть лише ті, кому 
виповнилося 30 років. Для юно-
го організму метод боротьби зi 
шлаками завчасний, вважають 
лікарі.
 Спробуйте очищатися з до-
помогою висівок. Клітковина 
дуже корисна для кишечника 
— саме тому дієтологи радять 
щодня вживати каші, свіжі 
овочі та фрукти. Висівки міс-
тять клітковину у великій кіль-
кості, а також справляють жо-
вчогінний ефект, який активі-
зує травлення. Вони чудово вби-
рають у себе токсини, виводять 
шлаки, залишки їжі й мікроби. 
Тричі на день з’їдайте дві сто-
лові ложки висівок, запиваючи 
їх склянкою води. Здійснювати 
процедуру необхідно за годину 

до їжі впродовж місяця.
 Ефективний і простий засіб 
— насіння льону. Чайну лож-
ку зерняток заваріть склянкою 
окропу і настоюйте 5 годин. Ви-
пийте настій незадовго до сну. 
Повторюйте процедуру впро-
довж тижня.
 Очищення сирими овочами 
— чудовий варіант. Приготуйте 
салат із капусти, моркви, коре-
ня селери, болгарського перцю, 
зелених яблук, зелені. Заправте 
ложкою оливкової олії, додай-
те дрібку солі. І їжте впродовж 
дня кожні 2-3 години. Пити в 
цей день краще зелений чай або 
мінеральну воду без газу. Доб-

рий вплив мають трав’яні чаї. 
Заварені на квітах ромашки і 
листочках м’яти, вони чудо-
во покращують перистальтику 
кишечнику, а крім того, заспо-
коюють нервову систему. Пийте 
такі чаї впродовж місяця, тричі 
на день. 
 І не забувайте: хоч який би 
спосіб очистки ви обрали, не 
менш важливі помірні фізичні 
навантаження. Вони допомо-
жуть і фігуру тримати «в рам-
ках», і від шлаків своєчасно 
звільнятимуть. На відміну від 
жорстких дієт, які дуже часто 
провокують різні проблеми зi 
здоров’ям. ■

АКТУАЛЬНО

Спілкуйтеся з сонцем безпечно
До чого призводить надмірне захоплення засмагою і як запобігти шкідливому 
впливу ультрафіолету на людський організм

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Якщо сталося так, що «спілкування з сон-
цем» вийшло за розумні межі і вам не вдалося 
уникнути опіку, запам’ятайте кілька важливих у 
таких випадках правил:
 * Зменшити біль допоможуть холодний душ 
або ванна. Накладіть на постраждалі місця хо-
лодні компреси, кубики льоду.
 * Обробіть уражену ділянку шкіри соком 
алое або іншою речовиною, що охолоджує і 
знімає запалення. Ефективним є компрес із хо-
лодного зеленого чаю. Але в жодному разі не 
використовуйте для цього олію чи вершкове 
масло.
 * Можна змастити обгоріле місце холод-
ним кефіром, сметаною, нежирним йогур-
том. Кисломолочні продукти заспокоюють і 
пом’якшують шкіру.
 * Перевірте, чи немає пухирів. Їх поява сиг-
налізує про те, що шкіра серйозно пошкоджена 
і можливі ускладнення. Якщо пухирями вкриті 
великі ділянки шкіри, негайно звертайтеся до 
лікаря.

■

Жоден сонцезахисний крем не є панацеєю. Будьте обережні в часи «високого сонця». 
Фото з сайту goodfon.com.

❙
❙

ВАРТО ЗНАТИ

Як прибрати «сміття» з організму?
Щоб не мати клопоту зі шлаками, просто не запускайте організм: 
споживайте свіжі овочі й пийте чисту воду

■

Здорове харчування — найкращий запобіжний метод проти 
утворення шлаків. 
Фото з сайту wudeschool.com.

❙
❙
❙
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Що таке притулок?
 Це вольєри — великі при-
родні або наближені до природ-
них умов, які можуть просто 
покривати основні видові пот-
реби тварин. Але це вже не прос-
то однотипні клітки, у яких ут-
римують різних тварин. Через 
тривалу експлуатацію й умо-
ви утримання циркові тварини 
— одна з найскладніших кате-
горій для реабілітації. Відсут-
ність сонячного світла, руху, 
постійний стрес та негативні 
практики взаємодії (дресура) — 
усе це виливається у величезну 
кількість захворювань і травм.
 Насамперед ідеться про 
стандартні захворювання тва-
рин, яких утримують у пога-
них умовах, — це серйозні про-
блеми з ШКТ, зубами та зором. 
Біохімія крові часто засвідчує 
поганий стан багатьох систем 
органів і організму в цілому. Та-
кож циркові тварини — це за-
вжди безліч маленьких травм. 
Когось били, хтось травмувався 
об клітку, хтось під час транс-
портування, хтось постраждав 
внаслідок конфліктів на ма-
нежі чи під час власне дресиру-
вання (що особливо характер-
но для коней і хижаків). Крім 
того, кожна група тварин має 
свої проблеми. 
 Ведмеді — це переважно зір, 
який сильно впав, проблеми з 
суглобами, артрози й дуже час-
то діабет.
 У коней, зебр та інших ко-
питних — це проблема зі станом 
копит. Через те, що коні, зебри, 
верблюди, жирафи та інші ко-
питні, які повинні дуже бага-
то рухатися, у цирку постійно 
стоять, вони страждають на ла-
мініт, гниття стрілки, проблеми 
з суглобами через неправиль-
ну форму копита, неправиль-
ну постанову ніг тощо. Крім 
того, ці тварини також страж-
дають через проблеми з ШКТ, 
оскільки для нормальної робо-
ти шлунково-кишкового трак-
ту вони повинні постійно руха-
тись, багато їсти та мати віль-
ний доступ до їжі та води.
 Ще одна проблема циркових 
коней — хвороби спини, зокре-
ма асиметрія м’язів. Форма та 
розмір циркового манежу спро-
єктованi історично для виступів 
із кіньми. Основний рух коней 
на манежі в джигітівці та біль-
шості інших номерів — це рів-
номірний біг по колу, зазвичай 
в один і той самий бік. Часто з 
кимось на спині: одним артис-
том, кількома людьми чи ін-
шими тваринами. Зрештою че-
рез це м’язи розвиваються не-
симетрично, що тягне за собою 
викривлення та асиметрію всьо-
го тіла.
 Для таких розумово висо-
корозвинених тварин зі склад-

ним емоційним інтелектом, 
як примати, слони, ведмеді, 
дуже травматичний сам харак-
тер циркової експлуатації. Ці 
тварини потребують постійно-
го когнітивного навантажен-
ня. Їхня стратегія харчування 
та стратегія соціального жит-
тя така, що вони повсякчас 
спілкуються, мають виконува-
ти складні завдання, змінюють 
ієрархію... — майже як люди.
 Тож, коли в цирку вони май-
же все своє життя просто сидять 
у клітці та їдять із годівниці, а 
вся їхня когнітивна діяльність 
— це дресирування та комуні-
кація з незначною кількістю 
людей, яким від них потрібні 
лише правильно виконані трю-
ки, але не спілкування з собі 
подібними в правильних нор-
мальних умовах, їхня психіка 
зазнає серйозних травм. 
 Крім компульсивних роз-
ладів, які легко помітити, зок-
рема стереотипії, є ще менш оче-
видні ознаки психічних хвороб. 
Так, тварини стають неохайни-
ми, вони перестають доглядати 
за собою та місцем, де живуть, у 
них з’являється апатія або над-
мірна агресія, розвивається са-
моушкоджуюча поведінка.

Навчити ведмедя ходити 
по травi
 Циркові умови для тварин 
дуже стресогенні. Від тварин 
весь час щось вимагають, вони 
майже завжди в клітках, у тіс-
них приміщеннях, тому потер-
пають через постійний стрес. 
Навіть якщо простір безпеч-
ний, інстинкти не дозволяють 
тваринам постійно перебува-
ти в замкненому просторі, без 
можливості вільно пересувати-
ся й під повним наглядом з усіх 

сторін — це суперечить біології 
будь-якого виду, інакше твари-
на стресує через те, що в разі на-
паду хижака чи ворога вона не 
зможе сховатися чи втекти. Та-
кий стрес накопичується і зре-
штою виливається як у фізіо-
логічні проблеми, так і в психо-
логічні розлади. Апатія, гіпер-
активність, депресія, агресія, 
аутоагресія — це може бути все 
що завгодно.
 Зрештою, саме через такі 
умови циркові тварини справ-
ді інколи люблять виступи, ос-
кільки це єдина можливість для 
них отримати бодай якесь ког-

нітивне навантаження та мож-
ливість розім’ятися. 
 Також усе це пояснює став-
лення циркових тварин до дре-
сирувальників — тих, хто дає 
їм таку можливість і водночас 
є єдиними людьми, з якими 
тварини можуть спілкуватися. 
Дресирувальники називають 

це любов’ю, але це не так, тому 
тваринам після цирку потрібна 
реабілітація.
 Перший етап реабілітації 
— це ветеринарія, діагности-
ка та лікування. Коли тварина 
приїжджає до реабілітаційно-
го центру, їй потрібна діагнос-
тика: аналізи, біохімія, УЗД, 
рентген, офтальмоскопія, ог-
ляд стану шкіри. Якщо йдеться 
про диких тварин, то для всього 
цього потрібна анестезія. Якщо 
потрібно, тварину вакцинують, 
чіпують. За результатами от-
риманих аналізів назначаєть-
ся або додаткове діагностуван-

ня, або дослідження, або лі-
кування. Найчастіше найпер-
шими лікують зуби, оскільки 
неправильне харчування та 
стрес призводять до їх руйну-
вання. Також колишнім цир-
ковим тваринам часто призна-
чають курс підтримувальних 
ліків, щоб прибрати больовий 
синдром артрозних станів і тва-
рина могла рухатися.
 Але для кожної окремої 
тварини — своє лікування. Ко-
мусь пощастило більше й нега-
тивні наслідки циркового жит-
тя можна вилікувати, а для ко-
гось їх можна лише приглуши-
ти, позбавивши тварину болю. 
Сама реабілітація — це, по 
суті, забезпечення потреб кож-
ного виду.
 Треба розуміти, що, коли 
ми забираємо дику тварину з 
клітки, ми не можемо одразу ж 
забрати клітку з тварини. Щоб  
у тварини не було стресу через 
зміну навколишнього середо-
вища та за санітарними вимо-
гами, спершу вона опиняється 
на карантині, де може звикну-
тися з новим середовищем, но-
вим місцем й оговтатися після 
транспортування та вилучення. 
Поступово її починають випус-
кати до вольєра, аби вона мог-
ла ознайомитися з ним, звикну-
ти до правильного характеру го-

дування, тобто до того, що їжу 
вона тепер не їстиме одразу ж із 
миски, а шукатиме розкидану 
по вольєру, буде пастись тощо 
— тобто так, як це і має відбу-
ватися в природі залежно від 
виду тварини. Іншими слова-
ми, спершу тварину позбавля-
ють усього негативу, який суп-
роводжував її життя в цирку, а 
потім поступово привчають до 
того, як бути собою: як ведмедю 
бути ведмедем, а леву — левом. 
Чим старша тварина, тим дов-
ше відбувається цей процес.
 Наприклад, ми в притулку 
для ведмедів «Біла скеля» ря-
туємо колишніх циркових вед-
медів. За роки роботи поміти-
ли, що ведмеді, які провели все 
своє життя в циркових кліт-
ках, навіть не знають, що таке 
водойма, не вміють ходити по 
траві. Спершу вони бояться на-
віть просто виходити з боксу на 
ґрунт, трава лоскоче їм лапи, а 
вода викликає в них справжній 
подив! Але вже за певний час 
вони звикають до всього цього 
— інстинкти підказують їм, що 
робити. Та й до всього хорошо-
го швидко звикаєш. ■

РЕАБІЛІТАЦІЯ

Цирк без тварин
Якою буде доля ведмедів та інших «артистів» після заборони 
їх експлуатації

■

Спершу тварину позбавляють 
усього негативу, який 
супроводжував її життя в цирку. 
Фото з сайту life.pravda.com.ua.

❙
❙
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Спершу тварину позбавляють усього негативу, який 
супроводжував її життя в цирку, а потім поступово 
привчають до того, як бути собою: як ведмедю бути 
ведмедем, а леву — левом. Чим старша тварина, тим 
довше відбувається цей процес.

Марина у притулку для ведмедів «Біла скеля».❙

Марина ШКВИРЯ, кандидатка біологічних наук, 
співвласниця притулку для ведмедів «Біла скеля»
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

В Україні знову актуалізувалося питання заборони цирків із тва-
ринами.
Так, у квітні завдяки тривалій боротьбі зоозахисного руху UAnimals 
депутати МФО «Гуманна країна» подали законопроєкт 5409, який 
заборонить експлуатувати всіх тварин у цирках. Одне з найваж-
ливіших питань, пов’язаних із такою забороною: куди потраплять 
тварини після цирків?
Зазвичай подальша доля тварини залежить від гостроти ситуації 
та самої тварини, адже це можуть бути як дикі, так і свійські та 
домашні тварини. Головне — не назва закладу, а те, які умови він 
може забезпечити.
Очевидно, що для циркового песика нічого ліпшого за родину не 
може бути, тоді як для диких тварин необхідно забезпечити пов-
ноцінну реабілітацію, належні умови утримання та безпеку — як 
для самої тварини, так і для оточення. Саме тому це мають бути не 
просто люди, які люблять тварин, а компетентні організації, які ма-
ють відповідний КВЕД, дозволи та можливості утримувати диких 
тварин, а також персонал, тобто фахівців у штаті.
Здебільшого йдеться про спеціалізовані реабілітаційні центри: на-
приклад, притулки для слонів, ведмедів, великих кішок або навіть 
спеціально для циркових тварин.
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Григорій ХАТА

 Вітчизняний футбольний 
дивізіон готується до ще однієї 
фази розширення, котра дозво-
лить йому повернутися до свого 
класичного вигляду з 16 колек-
тивами. Паралельно з тим, як 
добігає кінця першолігова пер-
шість, за підсумками котрої од-
разу три команди підвищаться 
до рівня УПЛ, у кабінетах УАФ 
проходить атестація клубів на 
майбутній сезон. 
 Як відомо, саме ця процедура 
є вирішальною в процесі форма-
ції остаточного складу учасників 
наступного розіграшу в прем’єр-
лізі, й інколи трапляється так, 
що проблеми фінансового, юри-
дичного чи інфраструктурного 
характеру стають на заваді окре-
мим клубам на шляху до їхньої 
високої мети.
 Поки ж процес атестації пов-
ністю не завершено, він перiодич-
но обростає різноманiтними чут-
ками. Знайомі з перебігом подій 
в Атестаційному комітеті УАФ 
джерела повідомляли, що одра-
зу три клуби УПЛ — «Інгулець», 
«Десна» та «Олімпік» — зіштов-
хнулися з проблемами під час 
отримання допуску до сезону-
2021/2022.
 При цьому, за їхньою інфор-
мацією, найбільш проблемною 
виглядала заявка «олімпійців». 
Подейкували, що цей донецький 
клуб може взагалі не отримати 
дозвіл на участь у прем’єр-лізі.
 Мовляв, у клубі настали важ-
кі часи: п’ятирічну заборону зай-
матися будь-якою діяльністю, 
пов’язаною з футболом (після 
публічної критики роботи суддів 
та суддівського комітету УАФ), 
отримав президент клубу Вла-
дислав Гельзін, а у генерально-
го спонсора «Олімпіка» виникли 
відчутні фінансові проблеми.
 На цьому тлі з’явилися при-
пущення, що ужгородський «Ми-

най», який посів останнє місце в 
минулому ЧУ, має шанс зали-
шитися в еліті. Проте, як днями 
повідомило видання Meta-rating, 
клуби з Чернігова, Петрового та 
Донецька змогли закрити свої 
проблемні питання й отримали 
атестат на майбутній сезон.

 Думається, не без складно-
щів проходитиме атестаційний 
процес і у першолігових команд, 
які виборють право на участь у 
прем’єр-лізі. Хоча нині набагато 
цікавішою виглядає саме спор-
тивна складова відбору до еліт-
ного дивізіону в першій лізі. За 

два тури до фінішу змагань рів-
ненський «Верес» та одеський 
«Чорноморець» уже забронюва-
ли собі місця в прохідній трій-
ці. Водночас іще три колективи 
претендують на останню з на-
явних перепусток до еліти. На 
фінішній прямій, звісно, шанси 

краще виглядають у «Металіста-
1925», однак списувати з рахун-
ків «Миколаїв» та «Агробізнес» 
не варто.
 До слова, минулих вихідних 
харківський клуб у рідних стінах 
програв дуже важливий у тур-
нірному плані поєдинок «Чор-
номорцю», однак завдяки осічці 
«аграріїв» зберіг місце в призово-
му тріо. До слова, на цьому мат-
чі господарі зібрали на трибу-
нах стадіону «Металіст» рекор-
дну для нинішнього футбольно-
го сезону в Україні аудиторію 
— 13 тис. 174 глядачi. Щоправ-
да, вже через кілька днів той ре-
корд побила інша команда з Хар-
кова. На поєдинку друголігового 
«Метала» з «Кривбасом» зібрало-
ся понад 32 тисячі шанувальни-
ків футболу. Таким чином було 
встановлено абсолютний рекорд 
відвідуваності матчів, що прохо-
дять під егідою ПФЛ. Зібралася ж 
така численна аудиторія на місце-
вому стадіоні з приводу офіційної 
заяви Олександра Ярославського 
про відродження на базі «Мета-
лу» старого «Металіста».
 «Дев’ять довгих років я че-
кав цього моменту. У «Металіс-
та» є одне завдання — це євро-
кубки. Ми достойно пройшли 
другу лігу. Думаю, так само 
швидко пробіжимо й першу. І 
тоді прем’єр-ліга, бійся! Європо, 
чекай нас! Ми обов’язково буде-
мо там», — заявив харківським 
фанам бізнесмен.
 Продаючи в 2012 році «Ме-
таліст» Сергію Курченку, Ярос-
лавський був змушений відійти 
від футбольних справ. Однак те-
пер він знову в ділі й обіцяє гран-
діозний проєкт. До речі, наяв-
ність в УПЛ одразу двох «Ме-
талістів» виключається. Швид-
ше за все, вже найближчим часом 
«Металіст-1925» перейменують в 
«Авангард». І тоді в Харкові ста-
не два різні клуби з однаково ви-
сокими амбіціями. ■

Перед стартом нового сезону в одного з донецьких клубів виникли проблеми з атестацією в УАФ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Атестаційний маршрут
У вітчизняному футболі завершується процедура формування 
складу учасників наступного розіграшу УПЛ

■

Олексій ПАВЛИШ

 Шалений єврокубковий сезон, який в 
умовах пандемії розпочався пізніше, ніж 
зазвичай, добіг свого логічного завершен-
ня. Після того як «Вільярреал» став но-
вим переможцем Ліги Європи, визначив-
ся і тріумфатор престижнiшого турніру — 
Ліги чемпіонів. Через дев’ять років після 
останньої звитяги в ЛЧ володарем заповіт-
ного кубка знову став лондонський «Чел-
сі». У фіналі найпрестижнішого єврокубка 
«аристократам» протистояв іменитий, але 
голодний до перемог «Манчестер Сіті».
 Саме «городяни» вважались фаворита-
ми поєдинку. Після значних інвестицій, 
гучних трансферів та запрошень топтре-
нерів «сині» доволі швидко стали грізною 
силою на Туманному Альбіоні, вигравши 
п’ять чемпіонств за десять років. Проте 
ніяк не могли закріпити цей успіх вдали-
ми результатами в ЛЧ. І от, на чолі з од-
ним із найкращих тренерів світу Пепом 
Гвардіолою, команді з Манчестера таки 
вдалося зробити крок до дебютного фіна-
лу, однак перемогти в ньому не вийшло.
 У Гвардіоли, до речі, окрім коман-
дної, була й особиста мотивація: Пеп, 
попри статус одного з найкращих, уже 
десять років не вигравав «вухатого» тро-
фея (останній його тріумф датується ще 
2011-м роком із «Барсою» Мессі, Хаві, 
Іньєсти і Ко).
 На відміну від «городян», котрі без 
проблем узяли титул в АПЛ, команду з 
Лондона у першій половині сезону добря-
че штормило. Відтак наслідком невдалих 
результатів стала відставка Френка Лем-
парда, котрого замінив Томас Тухель. Під 
керівництвом німця «аристократи» поча-
ли грати менш видовищно, але стабільні-
ше та прагматичніше, часто залишаючи 
ворота «сухими».
 В уже звичному для лондонців стилі 
пройшов і фінал ЛЧ. У першому таймі 
підопічні Тухеля шокували чинних чем-
піонів Англії швидкими контратака-
ми з купою моментів (лише Тімо Вернер 

міг оформлювати» хет-трик»), проте від-
значились одного разу: Кай Хаверц ско-
ристався вільною зоною, втікши від на-
шого Олександра Зінченка, та переграв 
голкіпера. Попри безпосередню участь у 
пропущеному м’ячі, який у підсумку став 
вирішальним, вішати всіх собак на україн-
ця точно не варто: він відбігав увесь матч, 
досить активно йшов вперед та, за даними 
авторитетного порталу WhoScored, став 
найкращим гравцем своєї команди.
 Головним же героєм фіналу та, мабуть, 
усієї стадії «плей-оф» став опорник «Чел-
сі» Н’голо Канте, котрий у другому таймі 
допоміг «аристократам» відбити усі атаки 
підопічних Гвардіоли. 30-річного францу-
за, до речі, визнавали також кращим і в 
обох півфінальних матчах лондонців про-
ти «Реала», і в першому поєдинку чверть-
фіналу з «Порту». Тобто Канте, принаймні 
до Євро-2020, може вважатись чи не голо-
вним претендентом на «Золотий м’яч».
 Щоправда, сам француз про найвищу 
особисту нагороду поки не думає.
 «Чи думаю я про «Золотий м’яч»? 
Ні. Ми насолоджуємось перемогою в Лізі 

чемпіонів, скоро стартує Євро. Кращий 
гравець матчу? Все це другорядне. Голо-
вне, що команда перемогла у фіналі», — 
скромно оцінив свої здобутки футболіст.
 Не приховував радості після перемо-
ги і Томас Тухель («Челсі», до речі, двічі 
вигравало ЛЧ, змінюючи тренерів по ходу 
сезону). «Це величезний досвід і величез-
ний успіх. Це фантастичне досягнення. 
«Манчестер Сіті» був сильним суперни-
ком. Ми знали, що нам потрібна гра на 
найвищому рівні, щоб мати шанс вигра-
ти цей матч, і ми це зробили», — подяку-
вав своїм підопічним німецький фахівець. 
Керівництво ж клубу, у свою чергу, спов-
на віддячить тренеру: за чутками ЗМІ, з 
Тухелем готові продовжити контракт на 
покращених умовах.

 Натомість Пеп Гвардіола після черго-
вого втраченого шансу виграти ЛЧ не при-
ховував розпачу, хоча й визнав, що «Чел-
сі» переміг заслужено. 
 «Ми з усіх сил намагалися зламати за-
хисні редути суперника у другому таймі. 
Ми заслужили забити бодай один гол піс-
ля перерви, але, на жаль, не змогли цього 
зробити. Попри поразку, це був винятко-
вий сезон для нас. Уперше дійшовши до 
фіналу ЛЧ, ми грали добре. У цієї коман-
ди велике майбутнє, я вірю, що ми буде-
мо кращими наступні кілька років», — 
сказав Пеп, натякнувши, що залишаєть-
ся працювати у Манчестері.
 Таким чином, Суперкубок УЄФА-2021 
розіграють «Челсі» та «Вільярреал»: матч 
має пройти 11 серпня у Стамбулі. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Королівський парад «аристократів»
«Челсі» вперше з 2012 
року виграв ЛЧ, обігравши 
у фіналі «Ман. Сіті» 
Олександра Зінченка

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Фінал. «Манчестер Сіті» 
— «Челсі» — 0:1 (Хаверц, 42; Зінченко («МС») 
— 90 хв.). 

■

«Челсі» вдруге у своїй історії виграв Лігу чемпіонів.
Фото з сайту novyny.online.ua.

❙
❙
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«Усик довго чекав цього моменту. Ми всі з нетерпінням чекаємо 
на чемпіонський бій».

Егіс Клімас
менеджер Олександра Усика

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже став доволі звичним 
факт, що останні турніри з серії 
«Великого шолома» в переваж-
ній своїй більшості проходять 
без українських тенісистів-чо-
ловіків. Ось і на цьогорічному 
«Ролан Гарросі» (в його основі) 
знову змагаються лише пред-
ставниці вітчизняного тенісу.
 І вже в перші дні Відкритої 
першості Франції українські 
майстрині великої ракетки при-
вернули до себе підвищену ува-
гу спортивної спільноти.
 Не маючи навіть досві-
ду виступів в основному раун-
ді ґрунтового «мейджора», на 
старті цьогорічних змагань Ан-
геліна Калініна спромоглася на 
гучну сенсацію. У першому колі 
вона несподівано переграла 
посіяну під 27-м номером іме-
ниту німкеню, колишню пер-
шу ракетку планети — Ангелік 
Кербер. «Я дуже пізно включи-
лася в матчі», — пояснила свій 
прокол німецька тенісистка.
 Вочевидь, після успішно по-
доланої кваліфікації «РГ»-2021 
Калініна (139-та ракетка WTA) 
отримала потрібний для неор-
динарних ходів енергетичний 
заряд і в доволі легкій та неви-
мушеній манері — 6:2, 6:4 — за-
лишила за бортом турніру титу-
ловану опонентку. Цікаво, що 
перемога над Кербер стала 14-м 
поспіль успіхом Ангеліни в се-
зоні.
 Подібного сюрпризу в Пари-
жі також можна очікувати й від 
іншої української «кваліфаєр-
ки» Катарини Завацької (129-
та ракетка світу). Перед грою 
з рейтинговою представницею 
Греції — Марією Саккарі (18-й 

номер посіву) — Завацька здо-
була важливий ігровий досвід у 
відбірковому раунді «РГ». Для 
свого другого в кар’єрі висту-
пу в «основі» «РГ» їй так само, 
як і Калініній, довелося пройти 
три раунди кваліфікації, фінал 
якої вона завершила перемогою 
над росіянкою Гасановою (6:2, 
6:1).
 Загалом, жереб виявився не 
надто прихильним до українсь-
ких тенісисток на цьогорічному 
«РГ». Трьом із п’яти наших спів-
вітчизниць випало розпочинати 
«Ролан Гаррос» матчем з пред-
ставницею сіяної когорти.
 В активі суперниці Мар-
ти Костюк — іспанки Гарбіньє 
Мугуруси — вже є тріумф на 
паризькому ґрунті. І нехай на 
«РГ»-2021 вона не входить до 
числа головних його рейтинг-
фавориток, думається, і з 12-м 
номером посіву можна претен-
дувати на повторення свого 
ґрунтового успіху 2016 року.

 На перший погляд, трохи 
простіше на старті Відкритого 
чемпіонату Франції мало бути 
Катерині Козловій. Австралій-
ка Айя Томлянович зірок iз 
неба не хапає, проте навіть у та-
кому статусі вона без проблем 
переграла Катю — 6:2, 6:4. Як 
результат, другий рік поспіль 
Козлова залишає «РГ» після 

стартового раунду.
 А от від прими вітчизняного 
тенісу Еліни Світоліної її уболі-
вальники в столиці Франції 
очікуватимуть серйозних звер-
шень. Уже тричі вона грала в 
чвертьфіналі ґрунтового «шо-
лома», тож, без сумніву, має 
потенціал і для вищого стриб-
ка. Нещодавні заручини з відо-

мим французьким тенісистом 
Гаелем Монфісом мають дода-
ти українці фанатських голосів. 
Певною мірою, корти «РГ» ста-
нуть трохи ріднішими для Елі-
ни, і в цьому контексті її старто-
вий поєдинок проти господарки 
змагань Осіан Бабель не пови-
нен був перетворитися на щось 
надзвичайне. ■

ТЕНІС

Сюрпризи для фаворитів
На старті 
«Ролан Гарроса» 
його «кваліфаєрка» 
з України сенсаційно 
переграла експершу 
ракетку планети

■

Дебютний матч в «основі» Відкритого чемпіонату Франції Ангеліна Калініна відзначила перемогою 
над знаною німкенею Кербер.
Фото xsport.ua.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Бій за звання абсолютно-
го чемпіона у супертяжкому 
дивізіоні — це завжди велике 
видовище. Утім його організа-
ція — ще те випробування. Зда-
валося, деталі об’єднавчого ме-
габою між британськими велет-
нями Ентоні Джошуа та Тайсо-
ном Ф’юрі вже давно узгоджені 
й боксери готуються влітку 
визначити найсильнішого.
 «Зараз процес організа-
ції бою вже не зупинити. Він 
на 100 відсотків відбудеться 
в серпні», — кілька місяців 
тому говорив промоутер Джо-
шуа Еді Хірн. Для цього, на-
чебто, в Саудівській Аравії 
вже почали будувати спеціаль-
ну арену, підтвердивши таким 
чином своє бажання комфорт-
но прийняти й добре профі-
нансувати учасників грандіоз-
ного шоу.
 Утім останніми днями в бок-
серському світі все більше ши-
риться інформації про те, що в 
2021 році поєдинок між Джо-
шуа та Ф’юрі не відбудеться. 
Тайсон добре відомий своїм 
норовливим характером, і не 
виключено, що ось таким галь-
муванням процесу він прос-
то набиває собі ціну. Хоча, як 
повідомляють британські ЗМІ, 
обидва супертяжі за мегабій 
мають отримати рівні призові 
— по 140 млн. доларів США.
 Зрештою, Хірн не виклю-
чає, що поєдинок усе ще може 
відбутися до кінця року, але 
шанси — не надто високі. «Я 
думаю, що бій Джошуа з Ф’юрі 
зірвали спеціально. Наша ко-
манда відчувала, що суперник 
не хоче битися. Дехто з проти-

лежної сторони не міг допус-
тити цього поєдинку, адже не 
бажав втрачати контроль над 
супертяжким дивізіоном», — 
зазначив промоутер Джошуа. 
Нагадаємо, що наразі Ф’юрі 

належить чемпіонський пояс 
WBC і саме він володарює, 
як-то кажуть, «золотою» бок-
серською акцією.
 Поки ж питання проведен-
ня об’єднавчого бою в супер-

тяжкому дивізіоні повисло в 
повітрі, Всесвітня боксерська 
організація санкціонувала 
поєдинок між володарем чем-
піонських поясів WBA, IBF, 
WBO Джошуа та обов’язковим 

претендентом Олександром 
Усиком, надавши десятиден-
ний термін сторонам для уз-
годження деталей контракту.
 «Сашко довго чекав цього 
моменту. Ми всі з нетерпінням 
чекаємо на цей бій», — напи-
сав в «Інстаграмі» менеджер 
українця Егіс Клімас.
 Відзначимо, що в серпні 
Усик готувався до бою з бри-
танцем Джо Джойсом, утім 
тепер мусить змінювати свої 
плани.
 Хоча і гарантій щодо його 
дуелі з Дшожуа також немає. 
Бійка між Джошуа та Ф’юрі 
залишається для боксерського 
світу пріоритетом номер один. 
І тут ніхто з дуелянтів не бажає 
втрачати титул непереможно-
го бійця. Навряд чи Джошуа 
вважає Усика прохідним су-
перником. Про українця вже 
давно кажуть як про серйоз-
ну загрозу чемпіонам-супер-
тяжам. Відтак, не виключено, 
що Джошуа просто відмовить-
ся від одного зі своїх поясів, 
зробивши його вакантним. 
Зважаючи на те, що Еді Хірн 
також займається питаннями 
й Усика, його промоутерська 
компанія зможе уникнути не-
бажаних втрат. ■

БОКС

Шанс для претендента
Після виникнення проблем з організацією великого об’єднавчого бою Олександр Усик 
отримав можливість позмагатися за один з поясів супертяжкого дивізіону

■

Олександр Усик має шанс поборотися за чемпіонський пояс WBO. 
Фото з сайту klitschko-brothers.com.
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 Коли 18-річній дівчині пропону-
ють познайомитися з хлопцем, вона 
запитує:
 — Вiн гарний?
 20-річна запитує:
 — А він хороший?
 А дівчата після 25 років запиту-
ють:
 — Де він?

* * *
 — Фімо, що ви мені весь час 
підморгуєте?
 — Це нервовий тик.
 — Ви таки брехун і негідник. Я 
вже налаштувалася.

* * *
 Приходить Абрам до кравця і 
каже:

 — Ви шили ці нещасні штани 
цілий місяць! Бог створив світ за 
сім днів, а ви шили штани цілий мі-
сяць!
 — Ну і що? Ви подивіться на 
цей світ і подивіться на цi штани.

* * *
 По парку йдуть чоловік і дру-
жина. Раптом вони бачать на ла-
вочці мужика з портвейном і сліда-
ми колишньої інтелігентності на об-
личчі.
 Дружина:
 — Це ж мій колишній чоловік! 
П’ять років тому я пішла від нього, 
а він i досi п’є.
 Чоловік:
 — Так довго не святкують.

«Так, себто ні!»
Історичні  та правові аспекти визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом української нації

 По горизонталі: 
 2. Головний редактор 
позиційного білоруського 
телеграм-каналу NEXTA, за-

триманий днями у Мінсь-
ку. 7. «Український нарко-
тик». 8. Дорожня сумка. 
10. Флорентійська дина-

стія, представниками 
якої були четверо Пап 
Римських: Лев X, Пій 
IV, Климент VII, Лев 
XI. 11. «А до мене ... 

приходив, коробоч-
ку раків приносив» 

(народна пісня). 12. Герой народної 
казки. 14. Російський косметичний 
засіб для ванни, який дехто п’є за-
мість горілки. 16. Відчуття холоду, 
лихоманка, трем. 17. Гуцульський 
народний музичний інструмент. 20. 
Народний поет-співець на Кавказі. 
23. Дорожня пилюка. 24. Місто, яке 
було центром українського модерну 
в 20-х роках ХХ століття. 25. Півден-
не плодове дерево родини яблуне-
вих. 26. Шкідник, якого прославив 
у 1990-х Віктор Андрієнко.
 По вертикалі:
 1. «Кажуть, що все то те таки 
було ..., що воно тільки здавалось 
татарам на пашу та полякам» (Тарас 
Шевченко). 2. Матеріал, з якого зро-

били Буратіно. 3. Боковий або верх-
ній брус рами дверей. 4. Мудрий лев 
із серіалу «Хроніки Нарнії». 5. Угро-
фінський народ, що мешкає в басей-
ні річок Мокша і Сура. 6. 25 відсо-
тків. 9. Одна з попередніх назв сто-
лиці Казахстану. 10. Клоун, який є 
маскотом популярної мережі ресто-
ранів швидкого харчування, що пер-
шим з’явився на теренах СРСР. 13. 
Великий мішок. 15. Барна стійка в 
шинку. 18. Людина, яка на річках ви-
тягувала човни, які сідали на мілину. 
19. Щільна оболонка з тонких воло-
кон, яку робить гусениця перед пе-
ретворенням у лялечку. 21. Священ-
на річка Індії. 23. Хижак, популярний 
герой народних казок. ■

Кросворд №51
від 26 травня

Варка ВОНСОВИЧ

 У Німеччині 84-річний чоловік 
приховував у підвалі своєї вілли... 
танк часів Другої світової війни. 
Залишається загадкою, як йому 
вдалося таку велику техніку за-
тягнути туди, проте ще складні-
ше виявилося представникам пра-
воохоронних органів витягнути її 
з «підпілля». Обшук помешкан-
ня жителя німецького міста Кіль 
зайняв близько 20 годин, у резуль-
таті було виявлено, крім танка, ще 
зенітну установку, торпеду, ко-
лекцію автоматичних та напівав-
томатичних пістолетів, міномет-
ний кулемет, автомати та тисячу 
патронів до них. А от витягувати 
все це добро 20 солдатам доводи-
лося впродовж аж двох днів.

 Зараз чоловіку загрожує 
серйозне покарання за зберіган-
ня всієї цієї зброї. Окружний суд 
Кіля розглядає питання щодо ро-
бочого стану переліченого арсена-
лу, і якщо з’ясується, що зброя в 
належному стані, — власнику до-
ведеться решту життя, зважаючи 
на його поважний вік, провести 
за ґратами. «Збройовому барону» 

закидають також порушення за-
кону про контроль за військовою 
зброєю. Словом, чоловіку «сві-
тить» до п’яти років. Наразі екс-
перти встановили, що лише зеніт-
на установка перебуває в робочо-
му стані, все решта — недієздатне, 
що може зменшити термін перебу-
вання за ґратами невдатного ко-
лекціонера. ■

ОВВА!

Німецька криївка
За збереження зброї літньому чоловіку 
загрожує судове ув’язнення

■

Дара ГАВАРРА

 З кінця зими Дженніфер Лопес, 
яка останній рік інтригувала пуб-
ліку то заручинами з відомим бей-
сболістом, то розставанням з ним, 
раптом підняла таку інформацій-
ну хвилю, що жовта преса букваль-
но захлинулася — ДжейЛо відно-
вила стосунки з колишнім коха-
ним! Так-так, актриса знову почала 
зустрічатися з Беном Аффлеком, з 
яким колись мало не стала на руш-
ничок. Спочатку, наприкінці зими, 
Бен написав кілька листів подрузі, 
адже він, як і Дженніфер, опинився 
у складній ситуації, коли від нього 
пішла кохана — Ана де Армас, тож 
хто, як не він, міг найкраще зро-
зуміти жінку. Згодом листування 
перейшло до особистих зустрічей, а 
там ЗМІ уже заговорили про роман-
тичні стосунки, адже пара провела 
разом відпустку в Монтані, а потім, 
у квітні, продовжили відпочинок у 
будинку Лопес у Маямі. Друзі (чи 
закохані) не ховалися від об’єктивів 
папараці, а навіть охоче й з приєм-
ністю позували перед ними, ніби 

підігріваючи інтерес до 
своїх стосунків. Преса 
активно роздмухувала ці 
новини, прогнозуючи, що 
Лопес—Аффлек складуть 
ідеальну пару. Проте...
 Дженніфер Лопес не 
лише красива жінка, та-
лановита співачка, а й чу-
дова та мудра лицедійка, 
адже вміє постійно три-
мати в тонусі й підігріва-
ти інтерес до власної пер-
сони, який уже не просто 
розгорівся, а яскраво па-
лахкотить, — нещодав-
но актрису «зафіксува-
ли» на побаченні… з ко-
лишнім чоловіком Мар-
ком Ентоні в ресторані. 
Парочка мило щебета-
ла під час обіду, адже в 
них є про що поговори-
ти — двоє спільних ді-
тей. Тепер «жовті» ви-
дання ламають голову 
над проблемою — тож із 
ким із колишніх у Джей-
Ло роман? ■

ЛИЦЕДІЇ

Дженніфер Лопес не сумує
Невже актриса крутить романи одночасно 
з двома колишніми?

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №53■

Дженніфер Лопес.❙

2 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +9...+11, удень +15...+17.

Миргород: помiрний дощ. Уночi +9...+11, удень +17...+19.
Вiнниця: помiрний дощ. Уночi +7...+9, удень +15...+17.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +11...+13, удень +18...+20.

31 травня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 17-23 градуси, у Днiпрi — 18.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +6...+8, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+4...+6, удень +14...+16.


	UM053-01.indd.pdf
	UM053-02.indd
	UM053-03.indd
	UM053-04.indd
	UM053-05.indd
	UM053-06.indd
	UM053-07.indd
	UM053-08-09.indd
	UM053-10.indd
	UM053-11.indd
	UM053-12.indd
	UM053-13.indd
	UM053-14.indd
	UM053-15.indd
	UM053-16.indd

