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ДЕШЕВИЙ УКРАЇНЕЦЬ 
У ПОЛЬЩІ – ЦЕ МІФ

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УСТАНОВ

Читайте на 11-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

ДЕВ’ЯНОСТІ – ПОВЕРТАЮТЬСЯ 
В ОБЛИЧЧІ ПОЛІЦІЇ?

Читайте на 4-й  сторінці

Карпатський ВiсникКарпатський Вiсник

Закарпатські мажоритарники багаті на готівку, 
квадратні метри та сімейний бізнес

Округ №71 (центр – Хуст) пред-
ставляє Павло Балога (позаф-
ракційний). Загальний дохід усіх 
п’ятьох членів сім’ї – 2 мільйони 
585 тисяч 624 гривні. Приміщення у 
сім’ї –854,8 кв. м; землі – 2891 кв. м; 
автівок – одна. Близькі родичі ма-
ють стосунок до однієї фірми.
Павло Балога нардепом є вдруге. 

Вперше до парламенту потрапив 
у 2012 році як висуванець партії 

«Єдиний Центр». Отримавши ман-
дат, невдовзі став членом фракції 
Партії регіонів, яку покинув через 
4 місяці, поплатившись позбавлен-
ням мандата через суд. Лише після 
подій Революції гідності Павлу Ба-
лозі вдалося повернутися на роботу 
в парламент до кінця його розпуску. 
У 2014 році він знову переміг на 
округу (цього разу йшов як самови-
суванець), здобувши переконливий 

результат – 24 564 голоси (44,62%). 
Відрив від кандидата «Народного 
фронту», що посів друге місце, ста-
новив приблизно 13 000 голосів. 
Наразі Павло Балога позафракцій-
ний і, за даними «rada4you.org», від-
відав менше як половину засідань 
– 45%. Нагадаємо, цей показник ви-
мірюється не на основі реєстрацій 
депутата, а кількості разів його уча-
сті у голосуваннях.

Читайте на 6–7-й сторінках

Цього літа багатомільйонна аудиторія, 
зокрема і в Україні, з нетерпінням чека-
ла нового сезону захоплюючого серіа-
лу-фентезі за книгами Джорджа Мартіна 
«Гра престолів». І ось усередині лип-
ня, як і було   анонсовано попередньо, 

вийшла перша серія сьомого сезону, 
який, за словами творців, обіцяє бути ще 
більш інтригуючим, непередбачуваним 
та захоплюючим, аніж попередні. Про-
те одночасно із виходом екранного сері-
алу у мальовничому та спокійному досі 

куточку Закарпаття – Хустщині розгорі-
лася своя, наскільки це можливо уявити, 
політична «гра престолів», що турбує 
вже чималу частину як чиновників, так і 
пересічних мешканців району.

Читайте на 3-й сторінці

«Гра престолів» на Хустщині

Рекомендована ціна: 3,50 грн. №24 (42) від 29 липня 2017 року  Влітку виходить раз на два тижні

Москвофільський рух на Закарпатті

Читайте на 8–9-й  сторінках

Всі новини в одній газетіВсі новини в одній газеті

Оголошення
Шановні читачі, газета «Карпатський Вісник» 

у літній період друкуватиметься 
раз на два тижні, зважаючи на сезонні 
відпустки та відсутність достатнього прибут-
ку від рекламних послуг, які надає газета в 

літній період. 
Ми намагаємося подавати вам новини 

об’єктивно і неупереджено, тому не бажаємо 
бути залежними від будь-кого із місцевих 

політичних кіл та бізнес-структур.  
Сподіваємося на розуміння 

і бажаємо приємного літнього відпочинку.
Якщо ситуація не зміниться, то вже восени 

газета друкуватиметься у звичному режимі, а саме 
один номер раз на тиждень, як і було донині. 

Щиро ваша
 редакція газети «Карпатський Вісник»



№24 (42) від 29 липня 2017 року2
НОВИНИ

Про це повідомило Управління ін-
формації та забезпечення комунікацій-
ної діяльності ВРП.
Як ідеться в повідомленні, перша 

Дисциплінарна палата Вищої ради 
правосуддя ухвалила відкрити дисци-
плінарну справу стосовно низки суд-
дів.
Так, зокрема, вирішено відкрити 

дисциплінарну справу і щодо судді 
Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області Василя Бедьо.

ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА 
ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ ВІД-
КРИЛА ДИСЦИПЛІНАРНУ СПРАВУ 
ЩОДО УЖГОРОДСЬКОГО СУДДІ

У Закарпатській області уже 1603 
свідоцтва про народження було ви-
дано безпосередньо у пологових бу-
динках.
Про це йшлося у четвер, 27 липня, 

під час прес-конференції представ-
ників Головного територіального 
управління юстиції у Закарпатській 
області.
За озвученою інформацією, по-

слугами отримання свідоцтва про на-
родження закарпатці користуються 
досить активно. За перше півріччя 
2017 року на Закарпатті було видано 
1603 свідоцтва безпосередньо у по-
логових будинках.
Наразі в області таку послугу на-

дають 12 відділів ДРАЦС. За більш 
детальною інформацією звертайтесь 
до найближчих регіональних відді-
лень ДРАЦС.

Ганна ДРАГУН, 
студентка 1-го курсу кафедри 
журналістики ДВНЗ «УжНУ»

1603 ЗАКАРПАТСЬКИХ НЕМОВЛЯТ 
ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО 
ПРО НАРОДЖЕННЯ 

У ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ

Нещодавно в редакцію газети 
«Карпатський Вісник» звернулися 
громадяни, залякані місцевими по-
лісменами.
Річ у тому, що несанкціонована 

торгівля у м. Ужгороді не є новим 
явищем, і уявити місто без «Зеленого 
базару», «П’яного базару» і «базарчи-
ка в Новому районі» доволі важко.
Логічно, що біля офіційних торго-

вих точок виникають і так звані сти-
хійні, де торгують, наприклад, фрук-
тами, овочами і т. д. Нерідко там 
працюють люди, яких життя змушує 
заробляти копійки через неспромож-
ність держави забезпечити їм гідне 
життя.
Розгорнуту думку щодо такого 

виду торгівлі ми вже висвітлювали у 
журналістському розслідуванні «Хто 
відповідатиме за «базар»? («КВ», №9 
від 29.10.2016 р.). Однак наразі мова 
йтиме про інше – «лихі 90-ті – повер-
таються».
Замість того, аби міська влада шу-

кала вирішення нагальних проблем 
стихійної торгівлі, поліція «вина-

йшла» спосіб добре пе-
ревірених дев’яностих 
– «кришувати» торгові 
точки, іншими словами 
– займатися рекетом.
За нашими даними, 

поліцейські вимагають 
від стихійних продавців 
до 50 грн. вдень за «точ-
ку» залежно від розмірів 
та місця розташування.
Зі слів постраждалих 

було встановлено, що 
поліція погрожує розі-
гнати точки та покара-
ти, відповідно до статті 
160 КУпАП (торгівля 
з рук у невстановлених 
місцях, реалізаторів продуктів хар-
чування карають штрафом від 17 до 
119 гривень із конфіскацією товару 
або без неї).
Як варіант пропонують «закривати» 

очі на такий вид торгівлі за невелику 
«долю». Такий «базар» знайомий та 
часто зустрічався за часів старої мілі-
ції, однак ніхто цього не очікував від 

нової – реформованої поліції.
Цікаво, горе-полісмени самі «до-

думалися» до, фактично, вимагання 
грошей чи це є негласним наказом 
«зверху»? А якщо такі неправомірні 
дії здійснюються в межах області, ба 
більше – країни?!

«Карпатський Вісник» уважно сте-
жить за розвитком подій. Далі буде…

Василь КАРПОВ

Дев’яності – повертаються в обличчі поліції?

На території окремих сіл Мукачів-
щини здійснюватиметься авіаційна 
обробка сільгоспугідь.
Про це повідомив начальник Управ-

ління агропромислового розвитку Ілля 
Йовбак під час колегії Мукачівської 
РДА, інформує прес-служба адміні-
страції.
Присутніх ознайомили з листом 

СТОВ «Агро-Лучки», в якому під-
приємство інформує про проведення 
обробки земель. Так, відповідно до 
повідомлення СТОВ «Агро-Лучки», 
авіаційна обробка сільгоспугідь здійс-
нюватиметься в період із 25.07.2017р. 
– по 10.08.2017р. на території Каль-
ницької, Іванівської, Ракошинської, 
Зняцівської, Новодавидківської, Горо-
ндівської, Жнятинської, Макарівської, 
Лалівської, Зубівської, Залузької сіль-

ських рад та Кольчин-
ської селищної ради.

«Відповідні органи міс-
цевого самоврядування 
вже повідомлені про об-
робку земель із наданням 
інформації про терміни 
проведення обробки, час 
здійснення робіт, найме-
нування препаратів, які 
використовуватимуться, 
та додано план-схему 
ділянок проведення авіа-
ційних обробок», – ідеть-
ся у повідомленні.
Зазначається також, що, відповід-

ного до чинного законодавства, при 
здійсненні авіаційної обробки сіль-
госпугідь агрофірма повинна дотриму-
ватися низки параметрів, зокрема ке-

руватися прогнозом погоди, наданим 
Закарпатським гідрометеоцентром, 
щодо опадів та напрямку й сили вітру. 
Так, із огляду на погодні умови 25 лип-
ня роботи не розпочалися.

На Мукачівщині сільгоспугіддя оброблятимуть 
авіацією

ОГОЛОШЕННЯ!
Редакція газети «Карпатський Вісник» спільно з Західною регіо-

нальною організацією із захисту Конституційних прав і свобод лю-

дини, інвалідів, людей із обмеженими можливостями «Народний 

правозахист (З)» надає безоплатну юридичну допомогу людям 

із обмеженими можливостями, пенсіонерам, розміщує відповідні 

матеріали в газеті «Карпатський Вісник».

За довідками звертатися: вул. Заньковецької, 89/69, м. Ужгород,

тел. +38 (050) 543-15-46; е-mail karpatvisnuk@gmail.com.

Відповідні зміни до Загального 
положення про центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді внесе-
ні постановою Кабміну від 19 липня 
2017 року №528. Відтепер місцевий 
центр соцслужби, відповідно до по-
кладених на нього завдань:

– здійснює заходи щодо виявлен-

ня та обліку сімей, дітей та молоді, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах;

– контролює в межах повноважень 
цільове використанням державної 
допомоги при народженні дитини;

– здійснює соціальну та психоло-
гічну адаптацію дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, та соціальний супровід при-
йомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу, а також дітей, які пе-
ребувають під опікою, піклуванням, 
за поданням служби у справах дітей;

– оцінює потреби сімей, дітей та 
молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема сімей 
учасників АТО і внутрішньо пере-
міщених осіб, а також визначає со-
ціальні послуги і методи соціальної 
роботи, забезпечує психологічну 
підтримку;

– забезпечує соціальний патронаж 
молодих осіб, які відбули покарання 
у вигляді обмеження або позбавлен-
ня волі;

– складає план реабілітації особи, 
яка постраждала від торгівлі людьми;

– впроваджує новітні соціальні тех-

нології, спрямовані на недопущення, 
мінімізацію або подолання складних 
життєвих обставин (патронат над ди-
тиною);

– узагальнює на місцевому рівні 
статистичні дані та готує інформа-
ційно-аналітичні матеріали щодо 
проведеної соціальної роботи;

– співпрацює з місцевими орга-
нами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, навчаль-
ними закладами, закладами охорони 
здоров'я, територіальними структур-
ними підрозділами Національної по-
ліції і т. д.
Крім того, до основних завдань 

місцевого центру віднесли органі-
зацію здійснення наставництва над 
дітьми, які проживають в установах 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, іншому за-
кладі для дітей.
Зазначається також, що підготов-

кою кандидатів у прийомні батьки, 
батьки-вихователі, патронатні вихо-
вателі та їхнім навчанням займуть-
ся регіональні центри соціальних 
служб.

Соцслужби на місцях контролюватимуть викори-
стання допомоги при народженні дитини
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Цього літа багатомільйонна 
аудиторія, зокрема і в Україні, з 
нетерпінням чекала нового сезо-
ну захоплюючого серіалу-фентезі 
за книгами Джорджа Мартіна «Гра 
престолів». І ось усередині липня, 
як і було   анонсовано попередньо, 
вийшла перша серія сьомого сезо-
ну, який, за словами творців, обіцяє 
бути ще більш інтригуючим, не-
передбачуваним та захоплюючим, 
аніж попередні. Проте одночасно 
із виходом екранного серіалу у ма-
льовничому та спокійному досі ку-
точку Закарпаття – Хустщині розго-
рілася своя, наскільки це можливо 
уявити, політична «гра престолів», 
що турбує вже чималу частину як 
чиновників, так і пересічних меш-
канців району. 
Звичайно, що до сюжетів Джорджа 

Мартіна, на щастя, ще далеко, але му-
симо відзначити, що згадані далі події 
та інсинуації на Хустщині, на відміну 
від книги чи серіалу, відображають 
не вигадану епоху Середньовіччя, а 
реальне Середньовіччя, в якому зму-
шені жити як хустяни, так і в цілому 
закарпатці. Адже за сучасними «титу-
лами» та посадами, як показує досвід 
соціально-політичного життя краю, 
насправді криються середньовічні 
реалії та інститути: князі, намісни-
ки, феодали, генерал-губернатори, 
бояри тощо. Відповідно, і перипетії 
навколо функціонування такого ста-
ну відбуваються аж ніяк не за прави-
лами модерного цивілізованого сві-
ту, а за правилами відповідної епохи: 
«Ми королі нічної Верони, і нам не 
писані ваші закони». Саме такою ко-
роткою ідіомою можна охарактери-
зувати те, що відбувається у політич-
ному житті Хустщини останні кілька 
тижнів. Але про все по черзі.

«Королі нічної Верони»
Наріжним каменем уже очевидної 

політичної кризи у Хутському районі 
стало протистояння між райдержад-
міністрацією та районною радою, 
точніше амбіції голови адміністрації, 
який виступив каталізатором цього 
конфлікту. І якщо минулі роки полі-
тичні розбіжності між місцевою вла-
дою та адміністрацією перебували в 
очевидно латентній, тобто прихова-
ній фазі, то в межах цього року всі 
розбіжності вилізли на поверхню, 
наче гади на сонце.  Як пише у сво-
їй статті у соціальних мережах пра-
возахисник Віталій Грегор, у районі 
вже давно існує протистояння між 
районною адміністрацією та район-
ною радою. Наприклад, голова РДА 
Назарій Павлій періодично блокує 
бюджетні кошти району, зокрема 
«заморозив» на півроку надлишкові 
кошти, що залишились із 2016 року 
в сумі 3,5 млн. грн, які могли бути ви-

трачені ще на початку року. Але все 
ж 27 червня поточного року вдалося 
винести на розгляд сесії райради пи-
тання щодо їхнього перерозподілу, 
та за результатами обговорення ра-
йонними депутатами було вирішено 
ці кошти та ще 1 млн. грн. від пере-
виконання вже цього року спрямува-
ти на ремонт доріг. Однак Н. Павлій 
не погодився із рішенням райради, 
оскільки таке не узгоджувалося із за-
пропонованим ним проектом, тому 
вирішив не подавати його на підпис 
і спробувати знову подати на сесію 
власний варіант.
Проігнорував голова РДА і рішен-

ня попередньої президії райради від 
17 липня цього року, яким його було 
зобов’язано подати на підпис голові 
райради Олександрові Пацкану ви-
щезазначене рішення райради від 
27.06.2017 р. Тому голова райради 
О. Пацкан подав 24 липня до За-
карпатського окружного адміністра-
тивного суду позов щодо визнання 
бездіяльності голови Хустської РДА 
Н. Павлія і зобов’язання його під-
писати ухвалене рішення райради. 
Адже, відповідно до законодавства 
про місцеве самоврядування, як за-
значає юрист, голова місцевої дер-
жадміністрації щодо бюджетних 
питань лише технічно повинен уза-
гальнити схвалене депутатами рі-
шення з урахуванням усіх проголо-
сованих правок та подати на підпис 
голові райради із подальшим його 
оприлюдненням. 
Водночас Н. Павлій, фактично, іг-

норує приписи законодавства, ство-
рює напруження в районі, ставить 
під загрозу фінансування не тільки 
дорожньої інфраструктури, а вже й 
районної освіти, на технічні витра-
ти якої потрібно виділити додаткові 
кошти в зв’язку зі сформованою за-
боргованістю. Отож оскільки голо-
ва РДА не подав на підпис ухвалені 
депутатами рішення про зміни до 
бюджету, воно не підписане і не оп-
рилюднено, а отже, не набуло чин-
ності і не має технічної можливості 
внести до нього зміни.  А це є одним 
із нагальних питань порядку денного 
сесії ради, а відтак під загрозою опи-
нилося і проведення всієї сесії.
Саме тому після президії 25 липня, 

на яку не з’явилася навіть необхідна 
кількість депутатів, голова райради 
Олександр Пацкан видав розпоря-
дження про перенесення чергової се-
сії на 11 серпня. Водночас на публіч-
ній сторінці Хустської РДА з’явилось 
оголошення, що попри розпоря-
дження голови ради депутати хочуть 
зібратися 28 липня і проголосувати 
вже не тільки зміни до бюджету, які 
пропонує адміністрація, але й висло-
вити недовіру керівництву ради.

У коментарях нашо-
му виданню О. Па-
цкан пояснив, що, на 
його думку, очільник 
райдержадміністрації 
Павлій штучно ство-
рює напружену ситуа-
цію, кінцевою метою 
якої якраз і є усунення 
«неугодного» керівни-
цтва райради. 
Ми також хотіли 

дізнатися і думку ад-
міністрації з приводу 
перипетій навколо 
заробітної плати тех-
нічним працівникам 

освіти і, зрештою, з’ясувати причи-
ну того, чому керівництво РДА не 
подає на підпис голові ради ухвале-
ний раніше проект рішення. Однак 
заступник голови РДА відмовився 
надати коментарі нашому виданню. 
Сам голова РДА за останні кілька 
днів, за інформацією колег із інших 
медіа, взагалі не спілкується з неза-
лежними журналістами.  Тому му-
симо обмежитися тим, що відповів 
на згадане вище запитання заступ-
ник голови РДА Михайло Калинич 
медіа-ресурсу «ЗІДО», в якому він 
аргументує відмову подавати на під-
пис проект рішення невідповідністю 
кількох приписів бюджетному зако-
нодавству.

26 липня стало відомо, що, знову ж 
таки ігноруючи, за словами юристів, 
приписи законодавства, про ініцію-
вання сесії на 28 липня інформували 
з офіційної сторінки Хустської РДА.  
Ініціатором виступила… бюджетна 
комісія. Тому всупереч розпоряджен-
ню голови райради райдержадміні-
страція закликає депутатів зібратися 
на сесію та проголосувати за нові 
зміни до районного бюджету, які, 
повторимось, не можуть бути прого-
лосовані без попереднього внесення 
змін від 27 червня. Саме тому склада-
ється враження, що гаслом Хустської 
РДА та особисто її очільника Назара 
Павлія стали вже згадані у матеріалі 
слова з відомої пісні про королів ніч-
ної Верони. 

Помста за ГЕС
Як уже зазначалося, проактивні дії 

адміністрації щодо створення штуч-
ного напруження в районі очільник 
райради пояснює намаганнями осо-
бисто пана Павлія помститися за по-
зицію очільників Хустської районної 
ради з приводу будівництва на р. Ріка 
каскаду міні-ГЕС. 
У зверненні ще від 19 липня цьо-

го року О. Пацкана до мешканців 
Хустщини зазначено, що саме медій-
на активність керівництва Хустської 
райдержадміністрації спричинила 
соціальну напругу серед громадськос-
ті. Численні негативні публікації, які 
з’являлися протягом останніх днів на 
замовлення виконавчої гілки влади 
району, підбурюються також твер-
дою позицією керівництва районної 
ради щодо заборони проектування 
та будівництва каскаду міні-ГЕС на р. 
Ріка…  Складається стійке враження, 
що невдоволення людей – на руку 
деяким силам, які найбільше наразі 
піаряться щодо цього питання. Гра-
дус соціальної напруги можна було 
зняти ще на початку червня та знай-
ти вирішення цього складного та бо-
лючого питання.
Нагадаємо, що питання будівниц-

тва каскаду міні-ГЕС на р. Ріка дійсно 

стало справжнім лакмусовим папір-
цем у відображенні позиції та роз-
біжностей очільників районної ради 
та адміністрації. Саме розпоряджен-
ня голови РДА Павлія надало дозвіл 
на проектування цього каскаду, всу-
переч  не тільки нормам містобудів-
ного та природоохоронного законо-
давства, а й волі громад сіл, біля яких 
планувалося будівництво. Водночас 
перший заступник голови районної 
ради Іван Рогач та голова ради Олек-
сандр Пацкан публічно підтримали 
рішення зборів та громадських слу-
хань у селі Березово, Горінчево, Ли-
пча та Кошелево супроти будівниц-
тва згаданих гідроелектростанцій. 
Урешті, таку позицію на минулому 
тижні публічно підтримав і голова 
Закарпатської ОДА, і голова Закар-
патської обласної ради. Саме голова 
ОДА Геннадій Москаль тоді ж ска-
сував розпорядження свого підопіч-
ного Назара Павлія щодо дозволу 
на проектування каскаду міні-ГЕС на 
р. Ріка. Як зазначив на зустрічі з акти-
вістами Хустщини очільник облас-
ної адміністрації, комісія, яка вивчала 
це питання, дійшла висновку, що зга-
дані розпорядження суперечать чис-
ленним нормам законодавства. 
Усі «дороги» ведуть до…
Не знаючи політичної «кухні» За-

карпаття, на перший погляд може 
здатися, що вищезгадані події не 
більш ніж розбірки місцевих еліт. Але 
якщо подивитися на все це зі шир-
шої точки зору, врахувавши підводні 
камені та «хто кому брат-сват», мож-
на побачити, що мова йде не просто 
про перерозподіл політичних сил на 
Хустщині, але і про такий перероз-
поділ стосовно всього регіону. Адже 
в результаті проведеного аналізу «по 
ниточках» цієї справи стає очевидно, 
що всі вони ведуть до однієї людини, 
яку вже встигли охрестити «новою 
політичною зіркою» Закарпаття – 
Валерія Лунченка та його аспірацій 
розширити політичний вплив у краї. 
Як колись Віктор Балога, так тепер 
пан Лунченко намагається намертво 
вчепитися у «малу батьківщину», пе-
ретворивши її у неприступну форте-
цю власного впливу та влади. 
Можливо, саме тому через своїх 

протеже, таких як Павлій, він намага-
ється усунути вплив інших політич-
них сил в районі, які завадили йому 
до кінця реалізувати проект, розпо-
чатий ще в часи його короткого, але 
успішного для нього «губернатор-
ства» в області, тобто тих самих мі-
ні-ГЕС, з яких, усвідомлюючи реалії 
України та Закарпаття, він, імовірно, 
як тоді, так і наразі планував мати 
чималий зиск та стати новим «сірим 
феодалом» цих земель.

Станіслав ДАНКО

«Гра престолів» на Хустщині

Голова Хуської міської ради  Олександр Пацкан
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«ЕНЕРГОАТОМ» ЗБІЛЬШИВ 
ДОХІД НА 46%

Держпідприємство НАЕК «Енер-
гоатом», що є оператором усіх ді-
ючих атомних станцій України, у 
січні–червні цього року отримало 
1,629 мільярда гривень чистого при-
бутку, що на 45,7% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року.
Про це йдеться у звітності компа-

нії за 6 місяців 2017 року, передає 
УНІАН.
Згідно зі звітом, чистий прибу-

ток «Енергоатому» від реалізації 
продукції за вказаний період збіль-
шився, порівняно з січнем–червнем 
2016 року, на 24,9% – до 20,521 мі-
льярда гривень зі 16,429.
Валовий прибуток «Енергоато-

му» за звітний період збільшився до 
5,258 мільярда гривень із 3,687 у січ-
ні–червні 2016 року.
Нагадаємо, частка НАЕК «Енерго-

атом» у загальній структурі виробни-
цтва електроенергії в Україні в пер-
шому півріччі 2017 року становила 
58,4%.

«УКРТЕЛЕКОМ» У I ПІВРІЧЧІ ЗБІЛЬ-
ШИВ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК УДВІЧІ

ПАТ «Укртелеком» у січні–червні 
2017 року отримало чистий прибуток 
у розмірі 355,3 мільйона гривень, що 
майже вдвічі перевищує показник за 
аналогічний період 2016 року.
Про це повідомляє «Інтерфакс-

Україна» з посиланням на звіт компанії 
в системі розкриття інформації Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.
Як зазначається, чистий дохід ПАТ за 

звітний період зменшився на 1,5% – до 
3,154 млрд. гривень. Валовий прибуток 
«Укртелекому» за звітний період збіль-
шився на 18% – до 1,35 млрд. гривень.

«Укртелеком» є найбільшим операто-
ром фіксованого зв’язку в країні, просу-
ває мобільний зв’язок у стандарті «3G».
Кінцевим власником «Укртелекому» 

є група «СКМ» бізнесмена Ріната Ахме-
това.

МЕРТ ВИСТУПАЄ ПРОТИ ЗАКОНО-
ПРОЕКТУ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВСТА-

НОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ

Міністерство економічного розвит-
ку і торгівлі виступає проти ухвален-
ня закону про обов’язкове встанов-
лення лічильників води і тепла, тому 
що воно суперечитиме принципам 
стандартизації та метрології.
Як повідомляється, таке рішення 

ухвалено науково-технічною радою 
МЕРТ на засіданні 6 липня, передає 
«Інтерфакс-Україна».
Згідно з документом, зокрема, ух-

валення законопроекту «Про комер-
ційний облік комунальних послуг» 
(№4901) порушить принципи систе-
ми технічного регулювання.

Останнім часом у засобах масової 
інформації з’являються повідомлен-
ня про те, що на сайтах обласних 
архівів кожен бажаючий може знай-
ти свій родовід, та дослідити генеа-
логію. На перший погляд усе дуже 
просто: зайшов на офіційний сайт, 
наприклад, Державного архіву Закар-
патської області, відкрив кілька вкла-
док – і весь цікавий матеріал вийшов 
на екран. Тільки розберися з ним – і 
порядок!
Та тут виринають певні підводні 

камені, точніше фактори. По-перше, 
для того щоб скористатися електро-
нним каталогом із переліком прізвищ 
конкретного села чи церкви, треба, 
щоб хтось цей каталог вніс в елек-
тронну базу, тобто надрукував як ста-
рі, так і нові надходження. По-друге, 
часто буває так, що за певний період 
щодо конкретного населеного пунк-
ту немає жодної метрики: ані нотарі-
альної, ані церковної – дані відсутні 
з огляду на об’єктивну причину, а не 
технічну. По-третє, у багатьох випад-
ках КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ фондів 
звелася до… закупки кількох одиниць 
техніки з «гарнітурою» (принтери, 
сканери…). І триває цей процес ще 
з початку 1990-х років. Та лише не-
велика група осіб, котра знається на 
архівній чи музейній справі, розуміє 

повний масштаб проблеми.
У широкому розумінні значення 

комп’ютеризація фондів передбачає 
систему заходів та роботу доволі ве-
ликої групи осіб, а також належне 
фінансування. Діяльність цієї гру-
пи повинна включати в собі пошу-
ково-дослідницьку та аналітичну 
складові: першою – повинні займа-
тися наукові співробітники, а дру-
гою – ІТ-фахівці. Кажучи простими 
словами, підбором та набором елек-
тронних каталогів можуть займа-
тися працівники архівів та музеїв, а 
налаштуванням техніки, контролем 
за правильністю використання та 
функціонування програмного забез-
печення – представники ІТ-компа-
ній. Тоді технічних моментів буде в 
рази менше, і процес оцифрування 
експонатів чи одиниць збереження 
буде набагато швидшим.
На перший погляд це не дуже 

складне питання! Та коли доходить 
до його реалізації, кожна установа 
стикається з низкою проблем, котрі 
з фінансового боку зовсім не деше-
ві. Установа мусить купити за влас-
ні кошти комп’ютерну техніку – це 
комп’ютери, принтери, сканери, фо-
тотехніку з усіма необхідними для 
роботи приладами: лампами спалаху 
тощо. А крім того, – ще й системне 

забезпечення, котре, ясна річ, коштує 
чимало. Тому дехто з керівників, щоб 
зекономити, робить це за рахунок 
різноманітних грандів та спонсор-
ської допомоги. Проте більшість ке-
рується правилом «дешево та серди-
то»: відправляють співробітників на 
різноманітні курси, скачуються з Ін-
тернету безкоштовні, сумнівної яко-
сті програми… А в сумних реаліях 
сьогодення – при постійному скоро-
ченні штату – цей процес забуксував. 
Та й техніка, закуплена в 1990-х ро-
ках, уже не відповідає вимогам часу. 
Прикро констатувати той факт, та 
комп’ютеризація фондів в архівних і 
музейних установах зведена до кіль-
кох комп’ютерів, котрі використо-
вуються як друкарські машинки, не-
великий процент – для Інтернету та 
ігор. У зв’язку з недофінансуванням 
утілення в життя проекту самостій-
ного вивчення свого родоводу, на 
жаль, зостається під питанням. Тож 
лишається лише сподіватися на по-
кращення політичної, а за нею – й 
економічної ситуації в нашій країні, 
коли фонди будь-якого архіву чи му-
зею будуть у відкритому доступі для 
всіх бажаючих користувачів, як воно 
вже є у розвинених країнах світу. 
Сподіваюся, що це буде дуже скоро. 

Віктор ШЕВЧЕНКО

Комп’ютеризація науково-дослідницьких установ

ПАТ «Укргазвидобування» через 
«ProZorro» залучатиме зовнішнього 
підрядника для відновлення видобут-
ку вуглеводнів на 1900 ліквідованих 
свердловинах компанії. Про це ін-
формує прес-служба «Укргазвидобу-
вання».

«Через електронну систему 
«ProZorro» ПАТ «Укргазвидобуван-
ня» оголосило тендер на залучення 
зовнішнього підрядника задля про-
ведення робіт із відновлення видо-
бутку вуглеводнів на ліквідованих 
свердловинах компанії», – повідомила 
прес-служба.

«ПАТ «Укргазвидобування» має зна-
чний фонд ліквідованих свердловин 
(понад 1900 шт.) та свердловин, що не 
діють, частина з яких не функціонує 
вже тривалий час, газ на них не видо-
бувають», – йдеться в повідомленні.
На думку фахівців компанії, з роз-

витком технологій ліквідовані раніше 
свердловини можуть мати потенціал 
видобутку в майбутньому. Але роботи 

на ліквідованих свердлови-
нах несуть у собі значні ри-
зики, які наразі компанія не 
може брати на себе.
Тому «Укргазвидобу-

вання» вважає за доцільне 
здійснювати відновлення 
ліквідованих свердловин зі 
залученням потенційних 
сторонніх підприємств, що 
готові взяти на себе геоло-
гічні, технічні та економічні ризики. 
Як заявляють у компанії, зазначений 

метод є розповсюдженою практикою 
у міжнародних видобувних компаніях, 
оскільки проведення робіт стороннім 
підрядником, який бере на себе гео-
логічні та технічні ризики, забезпечує 
швидкий і дешевий ресурс нарощу-
вання профілю видобутку.
Право власності на весь добутий газ 

із відновлених свердловин належить 
ПАТ «Укргазвидобування». Інвестор 
отримуватиме фіксовану плату за кож-
ну тисячу кубометрів газу, піднятого з 

відновлених свердловин у разі отри-
мання вуглеводнів.
Усі умови для потенційних інвесто-

рів будуть доступні протягом місяця у 
тендерній документації, яка є публіч-
ною інформацією та викладена на 
сайті «ProZorro» й офіційному сайті 
ПАТ «Укргазвидобування».
Раніше голова «Укргазвидобуван-

ня» Олег Прохоренко заявляв, що до 
2020 року Україна збільшить видобу-
ток газу та зменшить його споживан-
ня, що дозволить не імпортувати бла-
китне паливо.

«Укргазвидобування» відновить 
1900 ліквідованих свердловин

Великобританія планує з 2040 року 
заборонити продаж усіх нових авто-
мобілів, що працюють на бензині і ди-
зельному паливі. Про це пише газета 
«Guardian».
Нова ініціатива – частина стратегії уря-

ду щодо поліпшення якості повітря в 
країні.
Для підтримки боротьби з викидами 

діоксиду азоту від дизельних машин вла-
да Великобританії планує виділити до-
датково 255 млн. фунтів стерлінгів.
Ця ініціатива з'явилася на тлі попере-

джень про те, що високий рівень забруд-
нення повітря в Великобританії може 
бути причиною 40 тисяч передчасних 
смертей на рік.

«Погана якість повітря – ве-
личезний екологічний ризик 
для здоров'я населення Ве-
ликобританії, уряд повинен 
вжити рішучих дій у макси-
мально стислі терміни», – за-
значає представник уряду.
Мер Лондона Садок Хан 

запропонував виплачувати 
власникам дизельних автомо-
білів 3,5 тисячі фунтів стер-
лінгів, для того щоб вони змі-
нювали їх на електромобілі.
Як відомо, європейська екологічна по-

літика спрямована на скорочення вики-
дів CO2.
Так, уряд Нідерландів хоче заборо-

нити двигуни внутрішнього згоряння в 
2035 році.
Норвегія планує заборонити автомобі-

лі з бензиновим і дизельним двигуном із 
2025 року. Наразі майже чверть норвезь-
ких автомобілів мають електродвигуни.

Європейські країни планують заборонити авто 
на бензині й дизелі



№24 (42) від 29 липня 2017 року 5
КРИМІНАЛ

ПРОКУРАТУРА РОЗПОЧАЛА 
4 КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ 

ЩОДО КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА УЖГОРОДЩИНІ

Ужгородською місцевою прокура-
турою внесено відомості до ЄРДР та 
розпочато 4 кримінальні проваджен-
ня щодо керівників комунальних під-
приємств сіл Коритняни, Концово, 
Кам’яниця та села Часлівці Ужгород-
ського району, які, будучи суб’єктами 
декларування, відповідно до Закону 
України «Про запобігання коруп-
ції», не заповнили на офіційному 
веб-сайті декларацію особи, уповно-
важеної на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування 
за 2016 рік.
Досудове розслідування у вказано-

му кримінальному провадженні з по-
передньою правовою кваліфікацію 
за статтею 366-1 КК України (декла-
рування недостовірної інформації) 
доручено здійснювати Ужгородсько-
му райвідділу поліції ГУНП в Закар-
патській області.
Як інформує прес-служба Прокура-

тури Закарпатської області, згідно зі 
санкціями статті 366-1 КК України, 
за вчинення цього злочину передба-
чено покарання у вигляді штрафу від 
двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або громадські роботи 
на строк від ста п’ятдесяти до двох-
сот сорока годин, або позбавлення 
волі на строк до двох років із позбав-
ленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

У НАНКОВІ МОЛОДИК ЗБИВ 
5-РІЧНУ ДИТИНУ ТА ЗНИК 

ІЗ МІСЦЯ ЗЛОЧИНУ

Днями в селі Нижнє Селище Хуст-
ського району сталася ДТП із мало-
літньою дівчинкою.
Пізно ввечері 5-річна мешкан-

ка села Нанково та її матір ішли з 
Нижнього Селища в напрямку села 
Копашнево. За словами жінки, вона 
з дочкою рухалася узбіччям дороги. 
Водій автомобіля сріблястого кольо-
ру наїхав на її дитину та втік із місця 
події. Дитину з численними травма-
ми було доставлено до реанімацій-
ного відділення Хустської районної 
лікарні. Отримавши попереднє орі-
єнтування, правоохоронці розпоча-
ли операцію «Перехват».
У результаті проведеної роботи 

винуватця аварії було знайдено. Во-
дієм автомобіля «Renault» виявився 
19-річний житель села Нанково, од-
носелець потерпілої. За його сло-
вами, причиною аварії стало те, що 
назустріч йому рухався автомобіль, 
водій якого не перемкнув світло фар 
із дальнього на ближнє, отож винува-
тець ДТП в умовах погіршеної види-
мості не помітив пішоходів.
Автомобіль поміщено на штраф-

майданчик Хустського відділу полі-
ції. За фактом відкрито кримінальне 
провадження за статтею 286 Кримі-
нального кодексу України (порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху). 
Правоохоронці отримують доказові 
свідчення. Слідство у справі триває, 
повідомляє Відділ комунікації поліції 
Закарпатської області.

Співробітники Великоберезнян-
ського відділення поліції розшукали 
двох жителів райцентру, які обґрун-
товано підозрюються в десяти кра-
діжках мідних телефонних кабелів.
У селах Забрідь та Бегендяцька 

Пастіль Великоберезнянського ра-
йону і в самому райцентрі співробіт-
ники телекомунікаційного оператора 
виявили численні пошкодження сво-
го телефонного кабелю.
Співробітники поліції встанови-

ли, що невідомі особи зрізали вночі 
кабель із телефонних стовпів. Під-
приємству було заподіяно збитків на 
суму близько 70 тисяч гривень.
Слідчо-оперативна група затрима-

ла двох чоловіків, які підозрюються 
у викраденні мідного кабелю. Ними 
виявилися двоє жителів Великого 
Березного віком 28 і 33 роки. Вони 
раніше не були судимі, але в поле 

зору поліції вже потрапляли. Наразі 
їм оголошено підозру в скоєнні 10 
крадіжок телефонного кабелю. Як 
зізналися затримані, вони переплав-
ляли крадений кабель у лісі, а саму 
мідь здавали на пункти прийому ме-
талобрухту. Заробили, кажуть, десь 
три-чотири тисячі гривень.
За цим фактом розпочато кримі-

нальне провадження за ч. 2 ст. 185 
Кримінального кодексу України 
(крадіжка, вчинена повторно за по-
передньою змовою групою осіб). 
Затриманим буде оголошено також 
підозру за ст. 360 Кримінального ко-
дексу України (умисне пошкодження 
ліній зв’язку). Вирішується питання 
про обрання фігурантам справи міри 
запобіжного заходу. За інформацією 
Відділу комунікації поліції Закарпат-
ської області, триває досудове розслі-
дування.

На Великоберезнянщині затримали серійних крадіїв

Майже 7,5 тисяч пачок сигарет 
затримали днями прикордонни-
ки Мукачівського загону в рамках 
проведення активної фази операції 
«Кордон-2017». 6 пакунків із 12 ящи-
ками сигарет через водний канал 
Ботар, по якому пролягає кордон із 
Угорщиною, намагалися перепра-
вити двоє громадян України 26 та 
34 років.
Запобігти протиправній діяльності 

на вказаному напрямку прикордон-
никам Відділу «Вилок» вдалося за 
оперативною інформацією.
Наразі щодо затриманих осіб 

складено протоколи адмінправопо-
рушення за ч. 1 ст. 204 «Незаконне 
перетинання або спроба незаконно-

го перетинання державного кордону 
України», справу скеровано до суду. 
Пакунки з тютюновими виробами, у 
яких знаходилося 6 тисяч пачок сига-
рет без акцизних марок, доставлено 
до підрозділу та згодом буде переда-
но співробітникам ДФС.
Ще два пакунки з тютюном вияви-

ли під час патрулювання прикордон-
ники Відділу «Ділове». Зловмисники 
планували незаконно переправити 
до сусідньої Румунії 1400 пачок си-
гарет. Під час проведення оператив-
но-розшукових заходів неподалік від 
місця виявлення сигарет прикордон-
ний наряд затримав чоловіка без до-
кументів, який, імовірно, причетний 
до спроби незаконного переправ-

лення через кордон сигарет. Виявле-
ні тютюнові вироби та затриманого, 
який повідомив, що є громадянином 
України, доставили до Відділу при-
кордонної служби «Ділове». Трива-
ють заходи зі встановлення всіх об-
ставин правопорушення, повідомляє 
прес-служба Мукачівського прикор-
донного загону.

Прикордонники затримали 
трьох контрабандистів та виявили майже 
7,5 тисяч пачок сигарет

Співробітники Управління карно-
го розшуку спільно зі спецвідділом 
Слідчого управління ГУНП в За-
карпатській області та працівниками 
Тячівського відділу поліції встанови-
ли особу вбивці чоловіка в урочищі 
«Довгий», розшукали його та повідо-
мили про підозру.

17 липня до поліції звернувся жи-
тель Тячівського району та повідо-
мив, що знайшов тіло з ознаками 
вогнепального поранення, коли зби-
рав гриби в урочищі «Довгий». Слід-
чо-оперативна група на місці події 

встановила, що вбитий чоловік – 
39-річний житель с. Велика Уголька.
Співробітники Управління карно-

го розшуку спільно зі співробітни-
ками спецвідділу Слідчого управлін-
ня ГУНП в Закарпатській області 
та працівниками Тячівського відді-
лу поліції встановили, що 15 липня 
близько 22-ї години 37-річний одно-
селець загиблого під час полюван-
ня в урочищі «Довгий» вистрілив із 
двохствольної куркової мисливської 
рушниці у потерпілого. Чоловік по-
цілив у грудну клітку жертви.

«19 липня підозрюваному повідом-
лено про підозру в учиненні ним 
злочину, передбаченого ст. 115 ч. 1 
КК України, тобто умисне вбивство. 
Таке правопорушення карається поз-
бавленням волі на строк від семи 
до п'ятнадцяти років. Вирішується 
питання про обрання міри запобіж-
ного заходу щодо підозрюваного, 
слідство в цій справі триває», – роз-
повів заступник начальника Слідчо-
го управління ГУНП в Закарпатській 
області Володимир Мага.

Жителя Тячівщини застрелили з мисливської 
рушниці

Співробітники Тячівського відділу 
поліції менш як за добу розкрили 
грабіж у смт Буштині.

22 липня тячівські поліцейські от-
римали повідомлення про грабіж у 
смт Буштині. Як з'ясували правоохо-
ронці, в селищі на вулиці Б. Хмель-
ницького, неподалік місцевого дитя-
чого садочка, до 20-річного чоловіка 
підійшли троє осіб. Один із них по-
чав його бити та відібрав 3500 гри-
вень і мобільний телефон. Загальну 
суму збитків оцінено у 4 тисячі гри-
вень. Потерпілий отримав численні 

травми, зокрема і черепно-мозкову.
За кілька годин тячівські поліцей-

ські встановили особи всіх учасників 
інциденту та затримали їх. Наймо-
лодшому з них, жителю смт Виш-
кова Хустського району, – 16 років. 
Саме він підозрюється безпосеред-
ньо у розбої. Один із його спільни-
ків – 20-річний житель того ж села, а 
інший такого ж віку – зі села Раково 
на Перечинщині.
Як повідомляє Відділ комунікації 

поліції Закарпатської області, за фак-
том порушено кримінальне прова-

дження за ч. 2 статті 187 Криміналь-
ного кодексу України, тобто розбій. 
Неповнолітньому повідомлено про 
підозру, правоохоронці працюють із 
ним та його батьками.

Тячівські поліцейські затримали неповнолітнього роз-
бійника, який напав на чоловіка біля дитячого садочка
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Округ №71 (центр – Хуст) пред-
ставляє Павло Балога (позаф-
ракційний). Загальний дохід усіх 
п’ятьох членів сім’ї – 2 мільйони 
585 тисяч 624 гривні. Приміщення 
у сім’ї –854,8 кв. м; землі – 2891 кв. 
м; автівок – одна. Близькі родичі 
мають стосунок до однієї фірми.
Павло Балога нардепом є вдру-

ге. Вперше до парламенту по-
трапив у 2012 році як висуванець 
партії «Єдиний Центр». Отримав-
ши мандат, невдовзі став членом 
фракції Партії регіонів, яку поки-
нув через 4 місяці, поплатившись 
позбавленням мандата через суд. 
Лише після подій Революції гід-
ності Павлу Балозі вдалося повер-
нутися на роботу в парламент до 
кінця його розпуску. У 2014 році 
він знову переміг на округу (цьо-
го разу йшов як самовисуванець), 
здобувши переконливий резуль-
тат – 24 564 голоси (44,62%). Від-
рив від кандидата «Народного 
фронту», що посів друге місце, 
становив приблизно 13 000 голо-
сів. Наразі Павло Балога позаф-
ракційний і, за даними «rada4you.
org», відвідав менше як половину 
засідань – 45%. Нагадаємо, цей 
показник вимірюється не на осно-
ві реєстрацій депутата, а кількості 
разів його участі у голосуваннях.
Зарплата нардепа, йдеться в 

електронній декларації, – 157 423 
грн. (13 із лишком тисяч гривень 
щомісяця, якщо поділити на 12). 
169 871 грн. – отримані кошти, 
пов’язані із виконанням депутат-
ських повноважень. Успішнішою 
за отриманням грошей виглядає 
дружина нардепа – Віталія Балога. 
За рік вона отримала зарплати на 
14 815 грн. від ТОВ «Барва» та 44 
726 грн. – від ТОВ «Закарпатська 
продовольча група», в якій є серед 
співзасновників. А від підприєм-
ницької діяльності за рік дружині 
вдалося отримати 1 359 435 гри-
вень. Крім того, задекларовано 
120 тисяч грн.  – дохід від рухо-
мого майна; проведено 6 операцій 
щодо відчуження цінних паперів 
та корпоративних прав – отримано 
719 107 гривень. Дочка депута-
та Вікторія Балога задекларувала 
лише 247 гривень як банківські 
проценти. На момент подачі де-
кларації депутат Павло Балога мав 
усього 18 грн. на рахунку банку. 
Готівки задекларовано більше – 
1 300 000 євро; 250 ти-
сяч доларів США; 
267 тисяч українських гривень. 
Остання сума вказана як позичені 
нардепом гроші «третім особам». 
Дружина депутата тримала 163 грн. 
у банку, а 2 мільйони 740 тисяч 
грн. – готівкою. Дочка депутата має 
523 грн. на банківському рахунку.
Дружина депутата володіє двома 

ділянками у Мукачеві на 2658 кв. м., 
а у доньки є 233 кв. м землі у Ки-
єві. Із приміщень у дружини заде-
кларований будинок у Мукачеві на 
429,7 кв. м, а у дочки у Києві – на 
425,1 кв. м.
У декларації вказано, що сім’я 

користується лише одним авто 
– «Mersedes-Benz ML 350», яке 
належить ТОВ «Закарпатська 
продовольча компанія». Серед 
співвласників цієї фірми, до слова, 
дружина іншого депутата – Василя 
Петьовки, про що детальніше далі.
Щодо справ бізнесу, то, як уже 

було згадано, дружина депутата 
– Віталія Балога – володіє част-
кою 17,50% у ТОВ «Закарпатська 
продовольча група», що займаєть-
ся оптовою торгівлею продуктів. 
Раніше серед співзасновників, за 
даними Аналітичної платформи 
«Youcontrol», був і сам Павло Бало-
га – в період 2010–2012 років.
Округ №72 (центр – Тячів) пред-

ставляє Василь Петьовка (поза-
фракційний). Загальний дохід усіх 
трьох членів сім’ї – 5 мільйонів 
20 тисяч 965 гривень. Примі-
щення у сім’ї – 4384 кв. м; землі – 
25 885 кв. м; автівок – дві. Близькі 
родичі мають стосунок до 21 фір-
ми.
Василь Петьовка – депутат парла-

менту із 2007 року, куди потрапив 
за списком «Нашої України – На-
родної Самооборони». У 2012 році 
повторно обрався, проте вже  як 
мажоритарник від партії «Єдиний 
Центр». У 2014 р. знову здобув 
впевнену перемогу на округу як са-
мовисуванець. Результат перекон-
ливий – 36 711 голосів (68,04%), 
тоді як друге місце посів кандидат 
від «Народного фронту», набрав-
ши лише сім із половиною тисяч 
голосів. Нині у стінах Верховної 
Ради Василь Петьовка не входить 
до жодної фракції, втім, є членом 
групи «Воля народу». За даними 
ресурсу «rada4you.org», рівень відві-
дуваності засідань становить 59%.
Як стало відомо з електронної 

декларації нардепа, опублікова-
ної у його профілю на сайті «rada.
oporaua.org», він мав платню за 
парламентську роботу у розмі-
рі 157 163 грн. (трохи більше ніж 
13 тисяч щомісяця, якщо розділи-
ти на 12). Також від держави нар-
деп отримав 169 871 національної 
валюти як відшкодування витрат, 
пов’язаних із виконанням повно-
важень. Більше заробила дружи-
на депутата – Марина Петьовка: 
979 881 гривень – дохід від 
підприємницької діяльності; 
59 541 грн. – зарплата за ос-
новним місцем роботи у ТОВ «За-
карпатська продовольча група»; 
178 263 грн. – дивіденди від 
ТОВ «Мукачівський ЦУМ». Дохід 
від відчуження цінних паперів та 
корпоративних прав у Марини Пе-
тьовки – загалом 4 операції на суму 
783 850 грн. Дружина отримала 
також проценти у банку на суму 
4626 грн. А ще дістала подарунок 
від свого чоловіка – депутата Пе-
тьовки – 2,5 мільйона гривень. 
Син депутата – Василь Петьов-
ка-молодший – отримав торік 
67 560 гривень як зарплату в 
ТОВ «Закарпатська продовольча 
група» та пенсію – 21 484 грн. А 
ще – проценти від вкладу в банку – 

98 726 грн. Народний депутат за-
декларував у наявності готівки на 
130 тисяч євро та 70 тисяч дола-
рів. Син тримав в одному банку 
600 тисяч гривень, а в іншому – лише 
28 гривень. Дружина, йдеться у де-
кларації, має 170 084 грн. на рахун-
ку в банку, а ще – 70 тисяч доларів 
та 130 тисяч євро готівкою.
У депутата Петьовки є 2 ділянки 

по 8915 та 7403 кв. м у рідному селі 
Завидово. Дружина володіє трьома 
ділянками на 9567 кв. м у Мукаче-
ві. Задекларував Василь Петьовка 
садовий будинок у Конча-Заспі 
на 129,2 метра. Формально дім 
належить Державному управлін-
ню справами, втім, враховуючи 
інвестиційний договір як підставу 
користування, шансів на повер-
нення дому в розпорядження дер-
жави небагато. Ще Василь Петьов-
ка вказав у декларації 1 823,7 кв. м 
як демонтований комплекс – це у 
категорії «об’єкти незавершено-
го будівництва». Дружина депута-
та володіє квартирами у Києві на 
183,5 кв. м та на 68,8 кв. м. Особли-
вість останньої – її оцінено лише у 
8300 грн. Також у декларації вка-
зано як власність дружини «інше 
нежиле приміщення» у Мукачеві 
розміром у 146,6 метрів. А ще є жит-
ловий комплекс, теж у Мукачеві, на 
2 032,5 кв. м.
Із цінного майна у родини нарде-

па задекларовані картини та наруч-
ні годинники.
Щодо транспорту сім’ї, вказано 

у декларації два авто, записані на 
дружину, – «Mersedes-Benz S 500» 
2010 року та новенька «Audi Q7» 
2016 року. Остання, згідно з вище-
наведеним документом, коштувала 
2 мільйони 672 тисячі гривень.
Усі фірми, що згадуються у де-

кларації, належать дружині народ-
ного депутата. Вона має цінні папе-
ри у ПрАТ «Мукачівська автобаза» 
і є серед кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) фірми. Ос-
новна діяльність компанії – це ван-
тажний транспорт, утім, є й сфера 

оптової торгівлі, оренди нерухомо-
сті й навіть рекламного агентства. 
ТОВ «Барва» – частка Марини Пе-
тьовки 30%. Ця фірма займається 
орендою нерухомості, торгівлею, 
виготовленням будівельних ма-
теріалів, вантажними перевезен-
нями, будівництвом. Наприкінці 
90-х років, за даними Аналітичної 
платформи «Youcontrol», серед 
засновників компанії були тепе-
рішні нардепи Василь Петьовка та 
Віктор Балога, які є двоюрідними 
братами. ТОВ «Партнер» – пов-
на власність Марини Петьовки. 
Діяльність – складське господар-
ство, торгівля, оренда нерухомості. 
ТОВ «Закарпатська продовольча 
компанія» – частка дружини нар-
депа 35%. Серед засновників цьо-
го підприємства, за даними Аналі-
тичної платформи «Youcontrol», у 
2016 році була дружина іншого 
нардепа – Івана Балоги. Власне, 
депутати Іван Балога та Павло Ба-
лога для Василя Петьовки також є 
двоюрідними братами. ТОВ «Му-
качівський ЦУМ» більше відоме як 
магазин у центрі Мукачева. Тут Ма-
рині Петьовці, вказано у декларації, 
належить частка у 50%. ТОВ «Про-
дюсер» – частка Марини Петьовки 
65,53%. Це ТОВ повністю володіє 
закарпатським телеканалом «М-сту-
діо». У ТОВ «Культурно-мистець-
кий центр «Барви» частка Марини 
Петьовки 53%. Це ТОВ є співвлас-
ником закарпатського радіо «Вер-
сія-ФМ». Сільськогосподарське 
ТОВ «Клячанівське» – фактично 
повна власність Марини Петьовки. 
Крім згаданих 8 підприємств, Ма-
рина Петьовка вказана у декларації 
як кінцевий бенефіціарний влас-
ник ще 13 підприємств.
Округ №73 (центр – Берего-

во) представляє Іван Балога 
(позафракційний). Загальний дохід 
усіх чотирьох членів сім’ї – 4 міль-
йони 298 тисяч 664 гривні. При-
міщення у сім’ї – 2015 кв. м; землі 
– 8043 кв. м; автівок – 1. Близькі 
родичі мають стосунок до 6 фірм.

Закарпатські мажоритарники багаті на готівку, 
квадратні метри та сімейний бізнес
Закінчення. Початок у №23 від 15 липня 2017 року.
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Іван Балога став депутатом пар-
ламенту на виборах 2014 року, 
впевнено перемігши на округу, – 
22 777 виборців «за» (44,86%). Кан-
дидат, що посів друге місце, не на-
брав і 10 тисяч голосів. До обрання 
в парламент Іван Балога трудився 
на посаді голови Закарпатської об-
ласної ради як представник партії 
«Єдиний Центр». Ще раніше був 
депутатом облради каденції 2006–
2010 років як представник «Нашої 
України». Згідно з даними ресурсу 
«rada4you.org», рівень його присут-
ності на засіданнях парламенту ста-
новить 54%.
З інформації з електронної де-

кларації, яку можна побачити на 
сайті «rada.oporaua.org», зарпла-
та нардепа за минулий рік стано-
вила 151 414 грн. (це приблизно 
12 із половиною тисяч щоміся-
ця, якщо поділити на 12). Ще 
169 871 гривню нардеп отримав 
як кошти, пов’язані із виконан-
ням повноважень. Більше зароби-
ли члени родини. Так, дружина 
– Лілія Балога – отримала 14 815 
грн. як зарплату у ТОВ «Барва»; 
44 726 грн. – як зарплату у 
ТОВ «Закарпатська продоволь-
ча компанія». Ще 975 500 грн. 
прибутку задекларовано як до-
хід від підприємницької діяль-
ності. Також 638 131 грн. Лілія 
Балога отримала як дохід від від-
чуження цінних паперів та кор-
поративних прав (2 операції). 
1765 грн. у неї задекларова-
но як проценти від банку, а 
1 350 000 грн. – як дохід відчужен-
ня рухомого майна. Син депутата – 
Іван Балога-молодший – отримав 
952 310 грн. як дохід від підприєм-
ницької діяльності і лише 132 грив-
ні – як проценти від банку. Грошо-
вої готівки на момент заповнення 
декларації нардеп Іван Балога мав 
1 077 000 доларів США та мільйон 
гривень. Його дружина тримала на 
банківському рахунку 43 587 гри-
вень, а готівкою володіла сумою на 
5 500 000 гривень та 450 000 євро. 
У сина задекларовано 1344 грн. у 
банку і готівки – 200 000 грн. та 
20 000 євро.
Іван Балога у Мукачеві володіє 

5 земельними ділянками загальною 
площею 4186 кв. метрів. А у його 
дружини у цьому ж місті є 4 ділян-
ки загальною площею 2957 кв. ме-
трів. Іван Балога-молодший має у 
спільній власності 900 кв. метрів у 
Мукачеві. Із нерухомості у вигля-
ді приміщення в сина нардепа є у 
співвласності домоволодіння у Му-
качеві на 341 кв. метр. Лілія Балога 
володіє торговим комплексом на 
1012 кв. м у Мукачеві. У деклара-
ції чотири рази вказано як об’єкт 
незвершеного будівництва житло-
вий будинок на 661 кв. м, не зда-
ний в експлуатацію. Можна припу-
стити, що мова йде про одну й ту 
ж нерухомість. Власники – Іван та 
Лілія Балоги.
Із цінностей у декларації депута-

та вказано дві мисливські рушниці.
А із транспорту в родини лише 

одна автівка – «Mercedes-Benz 
ML350» 2014 року, яка юридично 
належить ТОВ «Закарпатська про-
довольча компанія», де, як згада-
но вище, Лілія Балога отримувала 
зарплату. Як уже зазначалося, част-
ку в цій компанії має дружина депу-
тата Василя Петьовки.
Власне, Лілія Балога на момент 

подачі декларації була й співвлас-
ником цієї фірми, її частка ста-
ном на 2016 рік – 17,5%. Утім, за 
даними Аналітичної платформи 
«Youcontrol», станом на квітень 
2017 року Лілії Балоги вже не було 
серед співзасновників компанії. У 
ТОВ «Барва» частка Лілії Балоги 
у 2016 році була 40%. Ця фірма 
займається орендою нерухомості, 
торгівлею, виготовленням буді-
вельних матеріалів, вантажними 
перевезеннями, будівництвом. За 
даними «Youcontrol», станом на 
квітень 2017 року Лілії Балоги се-
ред співзасновників не було. А 
протягом історії ТОВ серед його 
засновників у період 2000-х ро-
ків згадується і сам Іван Балога. 
Нині серед співзасновників під-
приємства, як уже було згадано, 
фігурує і Марина Петьовка – дру-
жина нардепа Василя Петьовки. 
ТОВ «Мікро» – частка у дружини 
нардепа, сказано у декларації, 20%. 
Діяльність – виробництво буді-

вельних матеріалів та торгівля. У 
1997 році, за даними платформи 
«Youcontrol», серед засновників 
числився Іван Балога. Також у де-
кларації вказано, що Лілія Балога 
була серед кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) двох уста-
нов – ТОВ «Закарпатагрохолдинг» 
та ТОВ «Закарпатсільгоспсервіс». 
Обидві фірми займаються у сфері 
сільського господарства. Серед за-
сновників цих ТОВ є ПрАТ «Му-
качівська автобаза». А в цій фірмі, 
вказано у декларації, Лілія Балога 
мала цінні папери, так само, як і 
Марина Петьовка, дружина депута-
та від іншого округу.
Хто для виборців лідер?
На сьогодні, як бачимо, біль-

шість виборців на Закарпатті під-
тримала для роботи у парламенті 
власне тих, хто асоціюється радше 
з бізнесом. Можливо, саме бізнес-
мени для багатьох жителів області 
сприймаються як лідери.
Хоча варто не забувати факт, 

що серед закарпатських депутатів 
є не лише «вчорашні» бізнесмени, 
а й «позавчорашні». Тут мова про 
Віктора Балогу, який встиг попра-
цювати і на посадах міністра МНС, 
і керівником Секретаріату Прези-
дента Ющенка, а також про його 
брата Івана Балогу, який має досвід 
роботи першим заступником голо-
ви Закарпатської ОДА та головою 
Закарпатської обласної ради. Але, 
як бачимо з декларацій, їхні ро-
дини від бізнесу не відійшли, і це 
може навіювати підозру, що ці по-
літики, попри державну службу, не 
відлучилися від сімейного бізнесу.
Зі свого боку, наявність бізнес-ак-

тивів у політичних діячів може під 
час виборчих кампаній створювати 
нерівні умови, порівняно з іншими, 
«небагатими» кандидатами. Адже 
гроші від бізнесу – це додаткові ре-
сурси для агітації виборця, інколи 
навіть не зовсім чесної на кшталт 
встановлення дитячих майданчи-
ків, ремонту вулиць, а то й прямого 
підкупу. Біда в тому, що для деко-
го з виборців важливо, щоб «бага-
тий» депутат міг поділитися з ним. 
І такі виборці готові голосувати за 

прямі чи непрямі матеріальні бла-
га. Деякі із закарпатських обранців 
у своїх округах «заграють» із такою 
категорією людей – спонсорують 
певні заходи, дарують подарунки з 
нагоди професійних свят, надають 
пряму матеріальну допомогу. Зага-
лом це має всі ознаки непрямого 
підкупу виборців. Дивіденди у ви-
гляді голосів на виборах від таких 
дій окремих депутатів є. Втім, це 
точно не можна назвати позитив-
ним явищем.
Сьогодні для виборця ознайом-

лення з електронними декларація-
ми українських парламентарів – це 
чудовий привід задуматися, чого 
люди, які мають в активі більше 
ніж мільйон гривень, таки праг-
нуть до роботи, за яку отримують 
у середньому 13 тисяч гривень на 
місяць, принаймні офіційно?! А 
далі – робити правильні для себе 
висновки.
Матеріал підготовлено в рамках 

Програми USAID «РАДА: підзвіт-
ність, відповідальність, демократичне 
парламентське представництво»

 За коментарями звертайтеся:
Ярослав ГУЛАН, Закарпатсь-
ке представництво Громадян-

ської мережі «ОПОРА», 
тел. 099 031 98 62, 

e-mail: jaroslav.hulan@gmail.com

Довідково: У 2017 році в 
13 областях України Громадянська 
мережа «ОПОРА» реалізує інфор-
маційно-просвітницький та моні-
торинговий проект, який здійсню-
ється у рамках Програми USAID 
«РАДА: підзвітність, відповідаль-
ність, демократичне парламентське 
представництво», що виконується 
Фондом Східна Європа та парт-
нерами. Проект спрямований на 
залучення громадян до парламент-
ського процесу, підвищення їхньої 
поінформованості про діяльність 
Верховної Ради України, парла-
ментських партій та народних депу-
татів України. Відбір депутатів для 
моніторингу відбувався за критерія-
ми пропорційного представництва 
всіх парламентських сил, гендерно-
го аспекту, попередніх показників 
активності в округу.
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Москвофільський рух на Закарпатті
20–30-ті роки ХХ століття відзна-

чилися політичним, культурним і сві-
тоглядним протистоянням двох рухів 
– українського та русофільського. 
Останній, незважаючи на те що не 
користувався підтримкою більшості 
мешканців Срібної Землі, все ж мав 
певний успіх серед місцевого насе-
лення. До кінця тридцятих років ХХ 
століття він серйозно здав позиції, 
особливо після гучних шпигунських 
скандалів 1938 року, і в політичній 
історії Закарпаття розпочалася нехай 
недовга, але героїчна і водночас тра-
гічна сторінка Карпатської України.

Звідки ноги ростуть?
Москвофільський рух зародився 

серед галицької інтелігенції в середи-
ні ХІХ століття. Його причини слід 
шукати в розчаруванні від поразки 
революції 1948–1949 років, після 
революційної суспільної депресії, 
яка охопила український рух в Ав-
стрійській імперії. Тогочасне старше 
покоління руської (української) ін-
телігенції зневірилося в можливості 
самостійного культурного, політич-
ного розвитку народу, в можливості 
відновлення його державності. Вва-
жалося, що великий народ прире-
чений на асиміляцію та зникнення 
в оточенні більш сильних націй, які 
володіли українськими територіями 
– поляків, росіян, угорців, румунів. 
У такому світлі частина галицької ін-
телігенції почала схилятися до ідеї, 
що українці – це складова великоро-
сійського народу, волею історичних 
обставин відірвана від нього. Мовну 

різницю пояснювали впливом поль-
ської мови на російську.

«Духовним батьком» москвофіль-
ства став Михайло Погодін, росія-
нин, професор Московського уні-
верситету, який у 1835 і 1838–1840 
роках перебував на Галичині. За 
його шовіністичними поглядами, до 
татарської навали Подніпров’я було 
заселене великоросами, а українці 
вийшли з Карпат і поселилися над 
Дніпром лише у XVI столітті, україн-
ські козаки були окремим племенем 
– сумішшю слов’янських елементів 
із тюркськими. В 1860-х рр. Пого-
дін став ідеологом російського пан-
славізму – ідеї створення могутньої 
самодержавної московської держа-
ви, яка мала об’єднати всіх слов’ян. 
Помилковість і ненауковість погля-
дів Погодіна аргументовано дове-
ли українські історики та філоло-
ги: М. Максимович, В. Антонович, 
М. Грушевський, О. Котляревський, 
П. Житецький, А. Кримський. Під 
вплив поглядів Погодіна потрапи-
ла значна кількість галицької інтелі-
генції, серед них – Д. Зубрицький, 
А. Петрушевич, М. Малиновський, 
Яків та Іван Головацькі, І. Гушале-
вич, Б. Дідицький, С. Шехович. Мо-
сквофіли писали свої твори мовою, 
яка, як вважалося, сприятиме ідеї 
мовної єдності з Росією, так званим 
«язичієм». Це була штучна мішани-
на російських та старослов’янських 
слів, полонізмів із елементами укра-
їнської розмовної лексики. Ця «мова» 
була незрозумілою та далекою для 
простого народу і, відповідно, свід-

чила про дуже низький 
рівень духовної та на-
ціональної близькості 
з російським народом. 
У другій половині 
ХІХ століття, особли-
во з появою молодої 
української інтеліген-
ції, «народників», то-
вариства «Просвіта» 
1868 року, москвофі-
ли зазнають нищівної 
критики, не знаходять 
підтримки серед осно-
вної маси українського 
населення і до початку 
ХХ століття втрачають 
свій вплив на Галичині 
та Буковині. Крім того, 
в рамках судових про-
цесів, які відбувалися 
в Галичині, зокрема в 
1882-му «процес проти 
Олени Грабар та то-
варишів» (А. Добрян-
ського, І.Наумовича, 
В. Площанського, 
Й. Маркова та ін.), ос-
новним провідникам 
москвофілів висувало-
ся звинувачення у державній зраді, 
доводилося їхнє фінансування з боку 
Росії.

Закарпатський
 колорит

На Закарпатті рух москвофілів за-
тримався на тривалий час. Причи-
ною стали більш жорсткий політич-
ний режим, який панував в угорській 
частині Австро-Угорської монархії, 
віддаленість від «Великої України» 
та основних національно-культур-
них тенденцій. Микола Кушніренко, 
відомий закарпатський політичний 
аналітик міжвоєнного періоду 1920–
1930 рр., відзначає: «Все Закарпаття 
характеризується спізненим суспіль-
ним і цивілізаційним розвитком. За-
тримали його частково гори й ціле 
географічне розміщення краю, але 
найбільше – колоніальна політика 
чужинців». Дослідник також акцен-
тує увагу на тому, що в закарпатців 
затягнувся процес національної са-
мосвідомості. Якщо в Галичині та 
Буковині цей процес у загальному 
закінчився в останній декаді ХІХ сто-
ліття, то Закарпаття почало до нього 
доходити тільки під час революцій-
них подій 1918–1919 років та за ча-
сів Чехословаччини. Вже станом на 
кінець ХІХ століття більшість і так 
незначного прошарку крайової інте-
лігенції та вищого греко-католицько-
го духовенства була змадяризована, 
за винятком декількох десятків пред-
ставників.
Така суспільно-культурна атмосфе-

ра стала сприятливою для розвитку 
москвофільства, яке було тісно зв’яза-
не з Галичиною. Активний розвиток 
цього руху ми можемо спостерігати 
з 70-х років ХІХ століття. Але навіть 
на той час він зміг протистояти ма-
дяризації – надто важкою для сприй-
няття закарпатцями була дивна мова 
«язичія», яка конструювалася окремо 
кожним автором-прихильником мо-
сквофільства. Текст, написаний «язи-
чієм», часто виглядав як намагання 
писати чистою російською мовою, 
але через її поверхневе знання роз-

бавлявся словами закарпатської го-
вірки з домішком церковнослов’ян-
ських слів у місцевій інтерпретації.
Проукраїнський національно-куль-

турний рух закарпатської інтеліген-
ції починає активізацію з 90-х років 
ХІХ століття – початку ХХ ст., коли 
починає виходити газета «Наука», і 
пов’язаний із діяльністю Августина 
Волошина. Особливого розвитку 
проукраїнський рух набуває в період 
розпаду Австро-Угорщини, разом зі 
створенням народних рад, і, вреш-
ті-решт, скликанням Всенародних 
зборів угорських русинів-українців 
у Хусті 21 січня 1919 року. Тоді ж 
було проголошено намір закарпат-
ських українців долучитися до єди-
ної соборної Української держави. 
Це й було зафіксовано в Універсалі 
(Акт Злуки) Української Народної 
Республіки, який був оприлюднений 
на Софійському майдані 22 січня 
1919 року. Але історія розпорядилася 
інакше: у військових і дипломатич-
них перипетіях 1919-го року Закар-
паття відійшло до складу новоство-
реної Чехословаччини.
Мовне питання, або 

«звідки в Хусті 
москалі?»

Цікавою була позиція чеської вла-
ди щодо протиборства між україн-
ською та москвофільською течією. В 
їхньому протиборстві надзвичайно 
гостро стояла проблема так звано-
го «язикового вопроса» – боротьба 
за літературну мову, якою мало би 
викладатися в школах, гімназіях, ве-
стися офіційна документація. На по-
чатку 20-х рр. чеська адміністрація 
включила в шкільну науку українську 
мову викладання, але зі старим, арха-
їчним правописом. Москвофільські 
(русофільські) діячі, впливаючи на 
державні органи влади, зробили пи-
тання політичним, почалося впро-
вадження російської мови. Відомий 
чеський сенатор Вацлав Клофач 
мотивував це тим, що «Москва від 
Закарпаття далі, ніж Львів», відтак, 
український рух є небезпечнішим за 
москвофільство. 

Андрій Бродій – лідер русофільської партії 
«Автономний Земледільський Союз»

«Русский вестник» – газета партії «АЗС»
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Якщо говорити про сферу освіти, 
то у навчальних закладах учителі, ви-
кладачі самі визначали, якою мовою 
викладатиметься предмет. 
Мукачівська учительська семінарія 

потрапила під контроль москвофі-
лів, але інша ситуація була в гімназі-
ях Севлюша (Виноградів) та Хуста. 
Там більшість учителів – української 
орієнтації, хоча були й москвофіли, 
близько третини вчительського пер-
соналу – чехи. Іван Маргітич, єпи-
скоп Мукачівської греко-католиць-
кої єпархії, описує цікавий епізод зі 
свого навчання в Хустській гімназії: 
«Залишився в пам’яті перший урок, 
яким була математика. Учителів гім-
назії прийнято було ословлювати 
професорами. На урок прийшла 
професор Соколовская. Вона одразу 
почала з пояснення. З якогось приво-
ду вона написала на дошці число 55. 
Їй випало його вимовити в родово-
му відмінку. До моїх вух дійшла така 
фонетика «піці дісіці піці». Я штов-
хнув однокласника, що сидів поруч, 
і запитав, якою мовою говорить ця 
професорка. Він відповів: «Це мова 
російська, москальська». Тоді я запи-
тав: «А звідки в Хусті взялися моска-
лі?» Шкільний товариш, що навчався 
в ґімназії з першого класу,, відповів, 
що це еміґранти з Росії, які втекли до 
нас від більшовиків».
Популяризацію москвофільсько-

го руху здійснювало «Общество 
ім. А. Духновича», яке намагалося 
поширювати по селах московську 
(«русскую») культуру, спекулюючи 
на терміні «русин» – «русскій». Узяв-
ши від української «Просвіти» ідею 
створення хат-читалень, пробували 
засновувати власні освітні заклади. 
Великого впливу ці наміри не мали, 
оскільки до 30-х років ХХ століття 
закарпатське селянство не розуміло 
мовно-культурної боротьби і не за-
лучалося до неї. 
Цікавим є факт про спробу ство-

рення філії Товариства ім. А. Дух-
новича в селі Барвінок, неподалік 
Ужгорода в 30-х роках ХХ століття. 

Про ініціативу русофілів дізнався 
Вікентій Шандор, відомий учений, 
публіцист, громадсько-політичний і 
культурний діяч Підкарпатської Русі, 
в 1938–1939 роках – представник 
уряду Карпатської України в Празі. 
Він зібрав в Ужгороді українську мо-
лодь, учасників товариства «Пласт» 
та попросив їх вступити до Това-
риства ім. А. Духновича. Це викли-
кало бурю емоцій серед молоді, але 
В.Шандор попросив їх дослухатися і 
просто в певний конкретний час під-
няти руки й проголосувати на зборах 
організації. Засновники товариства в 
Барвінку були раді великому попов-
ненню – ще б пак, прийшло багато 
молоді з Ужгорода, навколишніх сіл. 
Їх навіть виявилось більше, ніж іні-
ціаторів створення русофільського 
об’єднання. На урочистих зборах 
із нагоди відкриття товариства сло-
во взяв Вікентій Шандор, подякував 
усім присутнім і поставив на голосу-
вання пропозицію «закрити філію 
«Товариства ім. А. Духновича» в 
Барвінку». Більшість у залі підняла 
руки – рішення було проголосоване, 
офіційно товариство закрилося. Не-
зважаючи на подальші спроби, за-
кріпитися в цьому населеному пункті 
москвофіли не змогли.

Автономізм 
і шпигунство

Русофільські товариства належа-
ли до різних специфічних напрям-
ків, які в цілому, на перший погляд, 
визнавали спільну ідею – крайовий 
автономізм і автохтонність місцево-
го «руського» населення. Проте одна 
частина з них – русинофіли – вва-
жала, що до такої категорії належать 
корінні русини, які століттями про-
живали в Карпатах і не здійснювали 
яку-небудь велику міграцію, не асимі-
лювалися з іншими народами. Вони 
вважали себе єдиними власниками 
цієї землі. До них входила невелика 
кількість селян і міських жителів.
Друга категорія місцевого населен-

ня, яке прихильно ставилося до русо-

фільського руху, вва-
жала себе частиною 
російської нації. Їхня 
мотиваційна ідея ба-
зувалася на тому, що 
географічна відірва-
ність краю від Росії є 
тимчасовою і завдя-
ки їхнім зусиллям цю 
ситуацію необхідно 
виправити. Така ідея 
мала більшу кількість 
прихильників, осо-
бливо у другій поло-
вині 1930-х років. Не 
останню роль у цьо-
му русі відігравали 
білоемігранти, інші 
політичні біженці 
(противники більшо-
визму), кадети, есери, 
а також москвофіли 
з Галичини, Букови-
ни та інших регіонів 
колишньої царської 
Росії. Третя категорія 
русофільського руху 
– жителі краю «мішаної» угорської 
національності, передусім священи-
ки, службовці й вчителі, які залиши-
лися на старих посадах уже в новій 
політичній ситуації за трансформо-
ваної суспільно-політичної системи, 
однак свідомо дотримувалися ідей-
них позицій угорського реваншизму, 
повернення території історичного 
Закарпаття у лоно Святостефанської 
коронної імперії.
Ця категорія відіграла у міжвоєнне 

двадцятиріччя ще одну роль, а саме: 
її представники виступили активни-
ми посередниками в справі реалізації 
своїх планів щодо краю між політич-
ними колами материнської Угорщи-
ни і політичними діячами, партіями 
та організаціями русофільського 
напрямку, які існували на території 
тодішньої Підкарпатської Русі. В на-
укових колах такий рух прийнято на-
зивати «п’ятою колоною». Вся ця 
людська маса загалом була великою 
політичною силою і, незважаючи на 

деякі відмінності, мала спільні озна-
ки. Насамперед це негативне став-
лення до проукраїнських політичних 
і культурно-національних змагань 
місцевого населення, опозиційна ді-
яльність щодо чехословацької дер-
жавної влади та негативна позиція 
щодо її централістської політики 
в краї. І якщо в першій половині 
1920-х років ці ідеї знаходилися на 
початковому етапі, тобто в зародко-
вому стані, то з часом представники 
русофільського руху все активніше 
виступали проти українофілів, опо-
зиція до чехословацької влади на-
бувала все гострішого характеру, а 
їхня політична орієнтація все більше 
схилялася у бік співпраці з іноземни-
ми політичними колами, що, вреш-
ті-решт, бажаних дивідендів не при-
несло, а тільки дискредитувало цей 
рух.
Андрій Бродій за підозрою в шпи-

гунстві був заарештований восени 
1938 року. В секретній переписці 
угорських спецслужб він іменувався 
як агент «Бертолон», тривалий час 
отримував фінансову підтримку та 
політичні консультації в Будапешті. 
Після періоду Карпатської України 
русофіли відновили свою діяльність 
на території Закарпаття, окупова-
ній Угорщиною. Ставили вимоги 
про автономію, але вони офіційним 
Будапештом не сприймалися. За-
вершення руху пов’язується із вхо-
дженням Закарпаття до УРСР, коли 
репресій зазнала значна частина ру-
софільських діячів. Цікаво, що в кінці 
ХХ століття, від часу розпаду Радян-
ського Союзу, намаганнями Кремля 
робиться спроба оживити цей рух 
під іншою назвою – політичні руси-
ни. Але це вже інша історія.

Олексій ШАФРАНЬОШ
При підготовці статті використаний 
матеріал порталу www.zakarpatia.com 

і збірки праць «Хустська гімназія»,
 «Стилос проти стилетів: 

Карпатська Україна у журналі «Про-
боєм» (1934–1943).

Степан Фенцик – лідер Руської 
Національно-автономної партії

Русофільська хата-читальня в Сваляві, 1930-ті рр.
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Ще у січні Китай запропонував Укра-
їні безоплатну гуманітарну допомогу. 
КНР готова надіслати спеціальні жит-

лові модульні будиночки. Вони можуть 
стати тимчасовим житлом для людей, 
котрі через війну втратили свої домівки, 
виїхавши подалі від зони бойових дій. 
Однак Міністерство з питань тимчасо-
во окупованих територій приймати цю 
допомогу не поспішає.

Створити власне 
поселення

Село Дмитрівка, недалеко від Ки-
єва
Із 2016 року 79 сімей переселенців 

намагаються створити тут власне по-
селення. Наразі у будні лише де-не-де 
видно декількох робітників, яких най-
няли більш заможні люди. 
Решта сімей такої можливості не ма-

ють, тож намагаються будувати само-
стійно. Із понеділка по п’ятницю вони 
живуть у Києві в найманих квартирах, 
працюють, тому лише на вихідних мо-
жуть турбуватися про свої будинки.
Модулі, запропоновані Китаєм, мог-

ли б вирішити цю проблему.
– Ці конструкції – пазли. З кількох та-

ких модулів можна скласти нормальне 
тимчасове житло, поки будуються наші 
будинки, – розповідає співзасновниця 
ГО «Містечко для переселенців» Ірина 
Шашкова.
Контейнер складається з двох вікон, 

дверей, підлоги, встеленої лінолеумом, 
і утеплених стін.
Переселенці переконують, якби вони 

отримали такі конструкції, то могли б 
уже жити на своїх ділянках і щодня їх 
облаштовувати.
Нині переселенці платять за оренду 

житла по 6–8 тисяч гривень, «а могли би 
вкладати ці гроші вже у власні домівки», 
як наголошує голова ГО «Містечко для 
переселенців» Володимир Шашков.
Багатьом родинам коштів вистачило 

тільки на те, щоб закласти фундамент. 
Деякі уже бур’яном заросли. Ще части-
на і на те назбирати не може.

Містечко 
для переселенців

Ідея створити містечко для пересе-
ленців з’явилася ще у 2014 році, коли 

зібралися разом Олена Коротич, сім’я 
Володимира та Ірини Шашкових та 
Олексій Гусаров.
Вони створили групу у Facebook і 

згодом об’єднали навколо себе 300 
людей.
Ходили чиновницькими кабінетами, 

писали листи і прохання, щоб їм без-
коштовно виділили землю – марно.

– Ми тоді зустрічалися з Володи-
миром Шандрою, «губернатором» 
Київщини. Він рекомендував купити 
землю. Ми його почули, – пригадує 
Володимир.
Зі 300 людей реально могли купити 

землю 60. Вони придбали у селі Дми-
трівка одну велику земельну ділянку на 
6 га, потім кількість охочих жити у мі-
стечку збільшилася і докупили ще 2 га.

– Це і стало основою їхнього життя, 
– розповідає Володимир. – Ми з Іри-
ною втратили будинок, офіс, бізнес… 
Єдине наше майно – це наша машина. 
Все. Ми жили у зоні обстрілу.
Активісти ГО «Містечко для пересе-

ленців» багато куди ходили і писали: 
в ПРОООН, ЮНІСЕФ, Мінрегіон-
буд, Київську обладміністрацію, різні 
посольства та міжнародні організації, 
просячи допомоги.
Єдиний, хто відгукнувся, – Червоний 

Хрест: дав три генератори, 5 наметів, 
10 спальників і 50 продовольчих кар-
ток на 200 грн. для будівельників.
Шість гектарів поділили між 

79 сім’ями: хтось придбав 5 соток, 
хтось – 7, декілька – 10. Ще майже 2 
га громада купила, щоб використати 
землю на дороги, водонапірну башту 
і каналізацію.
Наразі до Володимира продовжують 

телефонувати і писати, щоб приєдна-
тися до містечка. Але місць уже немає.

Людей переконують, 
що модулі їм непотрібні
Історія з модулями почалася ще у 

березні. Тоді Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій ро-
зіслало листа обладміністраціям. По-
просило зібрати зацікавлених в отри-
манні модульних конструкцій.
Усього отримало заявок на 995 моду-

лів. 100 з них замовило ГО «Містечко 
для переселенців».

– Але в березні–квітні цю програму 
Україна почала згортати, – розповіда-
ють активісти.
Оскільки будинки без зручностей, 

поруч повинні бути точка підключен-
ня до електромережі чи електрогенера-
тор, питна вода, туалет і душ.

– Нас переконують, що це не вирі-
шить житлову проблему, тому намага-
ються відмовити. Так, не вирішить. Це 
тимчасово. І нам це підходить. Людям 
треба десь жити. З Києва до поселення 
їхати далеко і щодня незручно. А так 
поставили б собі контейнери, жили б 
там і паралельно будували би пома-
леньку. Якщо ці будинки не підходять 
для проживання, то покажіть нам, хто 
робив таку експертизу? Яка комісія? Я 
особисто телефонувала всім людям, 
котрим ці будиночки потрібні. Й усі 
погодилися з їхніми умовами, – поміт-
но, що тема будиночків Галині болить.

– У документах Китаю зазначається, 
що це житлові приміщення, – додає 
Ірина.
Переселенці готові навіть брати 

участь у розмитненні і перевезенні.
– Ми розуміємо, на що йдемо. У нас 

люди організовані, у нас ГО, є коопе-
ратив, знаємо технічні характеристики 
цих модулів, і ми з ними згідні, – каже 
Володимир. – Люди починають впа-
дати в паніку, депресняк. Гроші вони 
вклали в землю, а освоїти її немає мож-
ливості.

– Ми б отримали тут прописку і не 
отримували більше виплат для пере-

селенців. Це ж економія держбюдже-
ту! Наразі більша частина з наших 
79 сімей отримує допомогу, – Галина 
дивується, як чиновники цього не ро-
зуміють.
Відповідь на запит «УП.Життя» до 

Міністерства з питань тимчасово оку-
пованих територій від 30 червня на-
дійшла зі запізненням за підписом Ге-
оргія Туки:

– Опрацьовано питання щодо взяття 
відповідальності за виконання зобов’я-
зань із залучення МДТ (міжнародної 
технічної допомоги – авт.) та виявлено 
відсутність можливості виступати от-
римувачем безоплатної допомоги від 
уряду КНР, оскільки Міністерство не 
має змоги технічно забезпечити про-
ектну пропозицію і кошти на покрит-
тя видатків, пов’язаних з отриманням 
допомоги, не передбачені в бюджеті 
Міністерства на 2017 рік.
Задля отримання інформації щодо 

питання розподілу будинків та тер-
мінів їхньої поставки ви можете звер-
нутися до Мінрегіону як органу, що 
виступає ініціатором зазначеної кон-
кретної пропозиції.
Ми також не отримали пояснення, 

чому Міністерство відмовляється отри-
мати гуманітарну допомогу від Китаю і 
куди воно зверталося, щоб це питання 
вирішити.
Із запитом ми також звернулися в 

Мінрегіон і продовжуємо відстежувати 
цю історію.

Ірина АНДРЕЙЦІВ, «УП»

Нічиї, або навіщо переселенцям китайські будиночки?

Подяка
на ім’я головного лікаря 

Обласного клінічного онкологічного диспансера Л. В. Русина 
Я, Ленчак В. І., хочу подякувати завідувачеві відділу Л. П. Любомировій та 

медичному персоналу під її керівництвом за нелегку та відповідальну роботу. Вона 
старається підібрати відповідні ліки для хворого. Я до неї поступив знесилений 
після інфаркту серця, у мене складний та серйозний стан. Я вдячний пані Любо-
мировій за те, що, незважаючи на мою слабкість, на складну хворобу, вона взялася 
мене рятувати, відповідально боротися за моє життя попри всі труднощі. Така 
благородна людина, як Л. П. Любомирова, а також її медперсонал заслуговують 
на велику, велику подяку від мене. 
Хай же Вас Господь оберігає, дає міцного здоров’я за Вашу сумлінну нелегку робо-

ту – рятувати тяжкохворих людей!
22.06.2017 р.                                                                         Ленчак В. І.
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Польські ЗМІ пишуть, що українці 
у Польщі хочуть усе більших зарплат 
у зв’язку зі все більшим попитом на 
їхню працю.
У Польщі не вистачає робочих 

рук, зокрема й українських. Праців-
ники з-за східного кордону хочуть 
зароблять значно більше, ніж іще рік 
тому.

«Дешевий працівник з-за східного 
кордону – це міф. Зростаючий по-
пит на робочу силу з України збіль-
шив їхні очікування щодо оплати 
праці. Українські працівники нині 
чекають на 15–30-відсоткове підви-
щення ставок, порівняно з попере-
днім роком», – повідомило видання 
«Rzeczpospolita».
Щоденник звертає увагу на швидко 

зростаючий попит на працівників з 
України. Введення правил, завдяки 
яким упродовж півроку українці мо-
жуть працювати над Віслою згідно зі 
спрощеною процедурою, призвело 
до того, що польським фірмам усе 
складніше знайти їх.

«Нині українців дуже швидко роз-
бирають на ринку, і вони це відчува-
ють. Розуміють теж, що без проблем 

можуть знайти іншу роботу, іноді 
з більшою зарплатнею або просто 
ліпшу та легшу», – розповів видан-
ню Марцін Колодзєйчук, директор 
у справах розвитку міжнародних 
проектів у ґданській компанії «Grupa 
Progres», яка зареєструвала більш 
ніж трикратне збільшення кількості 
контрактів на працівників з України.
На його погляд, збільшенню зарп-

лат українців сприяють, зокрема, 
зростання мінімальної оплати праці 
та погодинної ставки у Польщі. Важ-
ливою є також популярність працев-
лаштування українців над Віслою.

«Багато працедавців почали шукати 
працівників зі сходу, розуміючи, що 
це може бути ефективним вирішен-
ням для їхніх проблем із нестачею 
працівників на місцевому ринку», – 
стверджує Колодзєйчук.
Щоденник цитує також слова До-

мініки Козажевської, голови групи 
виробників плодів, що об’єднує п’ять 
великих господарств вирощування 
чорниці високорослої та полуниці в 
Люблінському воєводстві. Вона звер-
тає увагу на зростаючі очікування 
українців щодо польських працедав-

ців. «Якщо раніше українці збирали 
врожай та отримували платню від ви-
робітку, то нині їм потрібно платити 
згідно з погодинними ставками, які 
становлять щонайменше 13 злотих 
за годину. До того ж їм потрібно за-
безпечити гідні умови проживання. В 
іншому разі вони швидко поїдуть де-
інде», – наголосила Козажевська.
Яка зарплатня влаштовує українців? 

На думку Томаша Дудка, директора з 
операцій Агентства з працевлашту-

вання «Otto Work Force», минулоріч 
на простій роботі працівників з Укра-
їни задовольняла щомісячна оплата 
праці у розмірі 1500 злотих нетто. 
Нині вони сподіваються на зарплат-
ню у розмірі вже 2000 злотих на руки.

«Трапляється, що спочатку вони 
працюють за нижчу оплату, але 
швидко пізнають ринкові реалії і 
знаходять роботу за більшу оплату, 
наприклад в іншому воєводстві», – за-
уважив Дудек.

Дешевий українець у Польщі – це міф

Юнак із Угорщини виявив, як ку-
пити квиток на громадський тран-
спорт Будапешта он-лайн за будь-яку 
бажану вартість. Однак коли він із 
благородних мотивів повідомив тран-
спортну компанію про знайдену про-
галину, за ним прийшла поліція. Про 
це інформують місцеві ЗМІ.
Відзначається, що молодий чоловік 

спочатку придбав проїзний на місяць 
за 0,2 євро замість 30 євро. Він зазир-
нув на сайт продажу квитків он-лайн, 
зайшов у інструменти розробника в 
браузері, змінив вихідний код сторін-
ки і поставив бажану ціну. З'ясувало-
ся, що змінити вартість квитка може 
будь-хто, хто принаймні трохи розу-
міється на принципах роботи сучас-
них браузерів. Досить натиснути F12 і 
знайти в коді сторінки рядок із ціною 
проїзного.

I would like to congratulate the devs / 
ticket controllers of  @bkkbudapest on 
the rollout of  the new e-ticket system. 
Very secure CAPTCHA! pic.twitter.
com/TbkZKaHLwX— vista (@vista_
df) July 14, 2017
Цікаво, що виявленою змогою 

придбати квиток підліток навіть не 
скористався – юнак живе в іншо-
му місті – зате він зателефонував до 
транспортної компанії і попередив 
про наявну в них проблему. Через 
4 дні його квиток визнали недійсним. 
Іншої відповіді або навіть подяки не 
було. Проте коли журналісти дізнали-
ся, що сталося, транспортна компанія 
вирішила назвати підлітка хакером.
У результаті через кілька днів, 

21 липня, по юнака прийшли полі-
цейські. Молоду людину заарешту-
вали, допитали і навіть пред'явили 

йому звинувачення.
Голова компанії 

сказав, що «він осо-
бисто стурбований 
ситуацією, але у них 
не було іншого вихо-
ду, окрім як заявити 
про невідомого пра-
вопорушника в полі-
цію».
Користувачів Ін-

тернету подія вкрай 
обурила. Завдяки 
громадськості рей-
тинг сторінки тран-
спортної компанії в 
соцмережі Facebook 
тепер сильно занижений. Оцінку в 
одну зірочку з можливих п'яти поста-
вили близько 45 тис. осіб. Зрештою 
сайт компанії перестав працювати че-

рез атаки. Сам же підліток подякував 
усім, хто не залишився байдужим до 
його ситуації, але пообіцяв дати ко-
ментарі лише після завершення роз-
слідування і суду.

Підлітка з Угорщини, який повідомив про вразливість системи 
продажу проїзних, назвали хакером
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Перечинщина – один із найма-
льовничіших куточків краю, завжди 
була джерелом натхнення для ба-
гатьох художників, письменників. 
Окремі з них, як мовиться, і родом, і 
ходом – із цього благодатного краю.
Саме в цьому районі починалися 

життєві і творчі дороги Василя Дія-
нича, Івана Козака, Петра Ходанича, 
Юрія Шипа та інших. Перечинщи-
на, а точніше, село Зарічово, – мала 
Батьківщина прозаїка, поета, члена 
Національної спілки письменників 
України, НСЖУ, голови Всеукра-
їнського товариства «Лемківщина», 
члена президії Світової федерації 
українських лемківських об’єднань 
Василя Мулеси. Роботу на митниці 
він успішно поєднує з літературною 
творчістю. Адже щоразу доводить-
ся зустрічатися з цікавими людьми, 
знайомитись із різними долями. А 
до життя простих трудівників він 
завжди ставився з пильністю та пова-
гою. Ще у шкільні роки написав до 
районної газети свою першу замітку 
про аматорів сцени рідного Зарічо-
ва. Юного автора похвалив і підтри-
мав уже знаний на той час журналіст 
Андрій Лешко. А Іван Козак одним 
із перших запримітив у хлопцеві лі-
тературний дар. Відтак поет Василь 

Діянич, а невдовзі й прозаїк Іван 
Долгош, ознайомившись із першим 
доробком початківця, порадили 
йому творити, не зупинятися на до-
сягнутому, щоб іскра Божа спалахну-
ла сяйвом творчості – вагомої, само-
бутньої.
Після закінчення філологічного 

факультету УжНУ Василь Мулеса 
відточував своє журналістське перо 
у створеному Іваном Долгошем ча-
сописі «Карпатський край». Ті часи 
Василь Васильович згадує із приєм-
ністю. Адже працював пліч-о-пліч 
із відомими вже на той час поетами 
й журналістами Василем Кухтою, 
Юрієм Шипом. Вони дійсно по-по-
братимськи сприйняли молодого 
літератора й газетяра, залучивши у 
своє коло. Його матеріали часто від-
значали за стиль, уміння розповісти 
про людину чи про якусь подію ці-
каво, переконливо, доброзичливо. 
А ще перші новели Василя Мулеси 
припали до душі видатному майс-
трові слова, лауреату Національної 
премії України ім. Т. Шевченка Пе-
трові Скунцю. Окремі з них він опу-
блікував у газеті «Карпатський край», 
яка була на той час однією з найпо-
пулярніших у краї.
Життя газетяра заманило Василя 

Мулесу до виру суспільного буття – 
там, де найважче, найвідповідальні-
ше. Тому закономірно, що в період 
боротьби за незалежну Українську 
Державу він був у перших рядах 
учасників майданів, мітингів, мані-
фестацій, які проводились у Києві, 
Ужгороді. Завдяки і Василевій праці 
Перечин та перечинці достойно пе-
рейняли, збагатили і примножили 
славу своїх знаменитих попередників 
– творців і побратимів Карпатської 
України. А це сім’ї Кедюличів, Опа-
леників та інші.
Отже, в літературу Василь Мулеса 

ввійшов уже зрілою особистістю, 
яка знає, що і як слід сказати чита-
чу. Перша збірка його поезій «Цвіт 
ялиці» побачила світ у 1999 році. 
Невдовзі з-під його пера виходять 
прозові видання: «На чатах добра», 
«Псоглавці», «Зарічово. Два береги», 
поетичні збірки «Синіми берегами» 
та «Листова повінь» (остання видру-
кувана торік).
До свого ювілею – шістдесятиліття 

– поет, прозаїк Василь Мулеса при-
йшов зі солідним томом вибраних 
творів під назвою «Садинець». Гар-
не, милозвучне й водночас глибин-
ного змісту слово. Звичайно, що це 
видання потребує окремої детальної 

розмови. І вона обов’язково буде на 
творчих зустрічах письменника зі 
шанувальниками художнього слова в 
Ужгороді, Перечині та обов’язково в 
рідному Зарічові, де зійшло щедрот-
не сонце його творчості.

60-річчя Василь Мулеса зустрів 
належно: у творчому неспокої, не-
втомній праці на літературній ниві, 
щоб наявний доробок примножився 
в майбутньому й кількісно, і якісно. 
Тож хай щастить нашому ювіляру на 
многая і благая літ!

Василь ГУСТІ

Не зупиняючись на досягнутому: 
письменнику Василеві Мулесі виповнилося 60!

Днями в Закарпатській організації 
Національної спілки письменників 
відбулася презентація перевиданих 
стародавніх книг, зразків сучасного 
мистецтва інтролігації (давнє ремес-
ло виготовлення книжкової оправи).
Представляв свої напрацювання 

директор видавничого дому «Ан-
дрій» Андрій Яловий, бізнесмен, 
директор машинобудівного заводу, 
меценат із Дніпропетровщини. Для 
пана Андрія видавнича справа є хобі, 
він збирає бібліотеку, має колекцію 
цінних подарункових видань і праг-
не відродити традицію приватних 
бібліотек заможних людей, що пе-
рервалася наприкінці ХІХ століття.
Зацікавлення старовинними кни-

гами спонукало мецената знайти фа-
хівців для реставрації, а відтак і для 

оправлення книг у шкіру, їхнє оздо-
блення для замовника. Так пан Ан-
дрій почав відроджувати мистецтво 
інтролігації.
Ужгородцям видавець презенту-

вав десяток видань, зокрема «Дру-
гий Кобзар» Тараса Шевченка, який 
був укладений письменником ще 
1847 року, але не побачив світ через 
арешт. Крім того, продемонстрував 
серію видань до 200-річчя Кобза-
ря – альбоми акварелей Шевченка, 
факсимільні перевидання унікаль-
ного рукописного ілюстрованого 
«Кобзаря» зі збереженням кольорів, 
шрифтів; каталог уцілілих і віднай-
дених експонатів музею Шевченка, 
який зник під час Другої світової 
війни, та інші книги, підготовані на-
уковцем Сергієм Гальченком та Ін-

ститутом літературознавства НАН 
України.
Письменники, видавці, науковці, 

бібліотекарі мали змогу побачити й 
погортати власноруч сучасні зраз-
ки мистецтва виготовлення книги 
– одне з двох примірників переви-
даного «Пересопницького Єванге-
лія», по-мистецьки перевидані книги 
«Україна на стародавніх картах», роз-
відку «Козак Мамай» Лідії Лихач, до-
слідження про часи козаччини тощо.
На прохання модератора акції пись-

менника Василя Густі завідувач кафе-
дри дизайну Закарпатської академії 
мистецтв Одарка Долгош презентува-
ла гостеві факсимільне видання «Ко-
ролевського Євангелія» 1401 року.
Здешевлені варіанти деяких книг 

(не в шкіряній оправі й у меншому 

форматі) гість подарував Закарпат-
ській обласній універсальній науко-
вій бібліотеці ім. Ф. Потушняка, На-
уковій бібліотеці ДВНЗ «УжНУ» та 
спілці письменників. 

Іванка КОГУТИЧ, 
Медіа-центр ДВНЗ «УжНУ»

На Закарпатті презентували перевидані давні українські книги

У галереї «Ужгород» відкрилася 
персональна ретроспективна вистав-
ка закарпатського художника Мико-
ли Шете, присвячена ювілею митця 
– 60-річчю.
Виставка називається «Пошук» і 

представлена 30 картинами, створе-
ними митцем упродовж останніх де-
сяти років.
З експозиції очевидно, що улюбле-

ним жанром художника залишається 
пейзаж. Микола Шете захоплюєть-
ся традиційним закарпатським жи-
вописом, особливо роботами таких 
корифеїв, як Й. Бокшай, І. Шутєв, 
А. Кашшай.

«Для мене кращого, ніж традицій-
ний закарпатський живопис, просто 
не існує, – розповів Микола Шете. – І 
я намагаються робити щось схоже».
Ще серед упізнаваних реалістич-

них полотен художника зустрічаємо 
декілька абстракцій. Автор сміливо 
експериментує, випробовуючи нові 
елементи, використовуючи різні ма-
теріали, відкидаючи зайве й шукаю-
чи те, що справді вдало зможе пере-
дати настрій, емоції, почуття.
У підсумку виникла власна змішана 

техніка митця на основі ліпнини з гі-
псу в поєднанні з іншими матеріала-
ми («Кольори», «Радість», «Темінь»).

«Життя не стоїть на місці, – пояс-
нив М. Шете. – Намагаюся зробити і 
щось сучасне. Відпрацював свій уні-
кальний стиль, який реалізовую спе-
ціальною технікою. Сьогодні багато 
хто з митців експериментує. Якщо 
малювати щодня одне й те саме, то 
це не дуже цікаво. До того ж я постій-
но у пошуку і, думаю, буду в ньому 
ще довго».
Схвальні відгуки виставка отримала 

від відомих митців краю. Зокрема, від 
народного художника України Воло-
димира Микити.

«Я здивований, – зізнався В. Мики-
та. – Пам’ятаю Миколу давно й слід-

кую за його творчістю. І тепер можу 
стверджувати, що він дуже виріс як 
художник за останній час. Бо не про-
сто списує пейзажі, а вигадує цілу 
композицію. Також у нього є модер-
ний напрям. Повірте, перехід від тра-
диційного живопису до модерного 
дуже важкий. Але він впорався».
Виставка триватиме ще протягом 

тижня.
Наталія ПЕТЕРВАРІ, 
фото – Юрія Бесаги,

Фундація розвитку закарпатсь-
кого мистецтва

Микола Шете з нагоди ювілею представив власний художній «Пошук»
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ЗДОРОВ’Я

ЧИ ПОТРІБНО ЗБИВАТИ ТЕМПЕРА-
ТУРУ І ЯК ЦЕ ПРАВИЛЬНО РОБИТИ?

1. Прохолодне повітря в кімнаті. 
Чим нижча температура вдихуваного 
повітря, порівняно з температурою тіла, 
тим вищою є тепловіддача. Отож про-
вітрювати приміщення потрібно часто. 
Оптимальною вважається температура 
повітря в кімнаті + 20ºC.

2. Вологе повітря. Організм втрача-
тиме багато рідини в сухому повітрі. І, 
крім того, пересихатимуть запалені сли-
зові оболонки. Якщо немає зволожува-
ча, розвішуйте мокрі рушники біля ліж-
ка хворого, часто протирайте підлогу. 
Ідеальна вологість – близько 60%.

3. Рясне і часте пиття. Вода, морс, 
компот, теплий чай із лимоном, головне 
– багато. Для цього потрібно проявити 
кмітливість, оскільки хвора  дитина може 
і не захотіти пити багато і часто. Тепло-
віддача відбувається при випаровуванні 
зі шкіри поту, а також при сечовипускан-
ні і диханні – для всього цього потрібна 
вода. Слід «випоювати дитину», як гово-
рять лікарі, поки колір сечі з насиченого 
жовтого не стане світло-жовтим, а сечо-
випускання досить частим.

4. Годувати багато не треба – за 
апетитом. Перетравлення їжі підви-
щує температуру тіла. Температура їжі 
та напоїв повинна бути не вище +38ºC. 
Дитині не потрібні додаткові джерела 
тепла в організмі.

5. Легкий одяг, якщо дитині спе-
котно, – трусики та майка з корот-
ким рукавом. Відкриті ділянки шкіри 
і легкий одяг сприятимуть тепловіддачі.

Турбота про  судини якраз і є профі-
лактикою виникнення інсульту. Вона 
передбачає:

1. Вживання вітаміну С. Не замі-
нюйте натуральні джерела цього вітаміну 
аскорбінками або ж іншими ліками в упа-
ковках. Краще випийте зайву чашку чаю 
з лимоном або ж з’їжте цитрус чи капусту.

2. Контроль артеріального тиску. 
Починаючи з 30 років спостерігайте за 
своїм тиском і при різких його стриб-
ках не полінуйтеся звернутися до лікаря. 
Так само спеціалісти радять контролю-
вати рівень холестерину в крові.

3. Відмову від поганих звичок. 
Звісно, можете сказати, що дехто ку-
рить вічно і живе до 99 років, а помирає 
від цеглини, що впала на голову. Але не 
факт, що таким везунчиком будете саме 
ви, тому краще вберегти себе.

4. Контроль цукру в крові. Якщо ви 
діабетик або ж цукор періодично стри-
бає – ризик виникнення ішемічного ін-
сульту зростає у кілька разів.

5. Вживання омега-3 жирних кис-
лот. Вони містяться у рибі та риб’ячому 
жирі, при частому вживанні знижують 
рівень холестерину в крові.

ІНСУЛЬТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: 
ЯК ПРОТИДІЯТИ ХВОРОБІ?

Відчуваєте раптову нестачу пові-
тря? Темніє в очах, крутиться світ і не 
можете зробити вдих? Це задишка.
Напади задишки бувають різкими і 

безпричинними на перший погляд – 
хрипіння, важкість вдихів.
Причинами її появи є брак кис-

ню в організмі, в результаті чого в 
мозок надходить сигнал – і дихання 
частішає, причому цей процес не 
піддається контролю свідомості. Піс-
ля фізичного зусилля нормальний 
ритм дихання відновлюється досить 
швидко.

Іноді задишка виникає при емоцій-
ному перенапруженні або при паніч-
ній атаці (також цю атаку називають 
вегето-судинною дистонією).
Анемія є причиною задишки зде-

більшого у жінок, хоча чоловіки у су-
часних умовах також страждають на 
цю хворобою. При зниженні гемог-
лобіну і колірного показника нижче 
за норму лікар призначає лікування 
препаратами заліза. Їх треба прийма-
ти не менше ніж 2 місяці, і не забува-
ти про правильне харчування.

Чому виникають напади задишки?

Якщо у вас болить шия і плечі піс-
ля роботи за комп'ютером, зовсім не 
обов'язково масажувати саме їх. До-
сить гарненько розім'яти певне місце 
на долоні за допомогою звичайного 
тенісного м'ячика.
Зазвичай після тривалого сидіння 

за комп'ютером починає допікати 
плече і шия з боку робочої руки. Це 
відбувається тому, що при роботі з 
мишкою і клавіатурою кисть зазви-
чай правої руки відчуває постійне 
навантаження і в результаті больові 
відчуття передаються до плеча і шиї 
через фасцію.
Джилл Міллер (Jill Miller) пропонує 

простий масаж, який повинен посла-
бити неприємні відчуття. Вам зна-

добиться тенісний м'ячик або будь-
який інший невеликий масажний 
м'яч, 5 хвилин вільного часу і м'який 
стілець або пуф.
Кладете м'яч на поверхню, зверху 

накриваєте долонею і починаєте з на-
тиском прокатувати його від підстави 
долоні по подушечці великого паль-
ця туди-сюди. Потім переходите до 
кругових рухів, нібито ви вичавлюєте 
апельсин на соковижималці для ци-
трусових. Через хвилину міняєте руку.
Спробуйте заради інтересу після 

масажу встати прямо, витягнути руки 
вгору долонями назад і ніби натисну-
ти на невидиму стіну. Найімовірніше, 
ту руку, що ви масажували, вам буде 
легше відвести назад. Це означатиме, 

що масаж допоміг і напругу в плечі та 
шиї знято.
Цей спосіб спрацює, якщо біль ви-

никає через стомленість, а не через 
проблеми з хребтом. Тому якщо піс-
ля масажу ви, як і раніше, відчуваєте 
напругу в шиї і плечі, бажано про-
консультуватися з лікарем.

Як позбутися болю в шиї?

Сезон кавунів розпочався, настала 
пора наїдатися цією смачною яго-
дою на зиму вперед. Чим корисний 
кавун?
Для тих, хто вічно сидить на дієтах, 

кавун – спасіння. Він не містить бага-
то калорій, але зате має у собі безліч 
корисних речовин, таких як вітамі-
ни B1 і B2, С, каротин, пантотинову 
і фосфорну кислоти, калій і магній. 
Кавун не протипоказаний людям із 
цукровим діабетом.
Кавун рекомендують при гіпер-

тонії, хворобах печінки і жовчного 
міхура, закрепах і ангіні. Ця смачна 
ягода має сечогінну дію, тому лікарі 
радять вживати кавун при урологіч-
них захворюваннях (цистит, нефрит, 

пієлонефрит). Його м'якоть містить 
необхідний організму калій, який 
при прийомі різноманітних сечо-
гінних препаратів інтенсивно вими-
вається з організму. Кавун промиває 
нирки і сечовивідні шляхи, сприяю-
чи загальному очищенню організму.
Кавуновий сік корисний також при 

набряках та серцево-судинних захво-
рюваннях, оскільки виводить з орга-
нізму зайву рідину.
При досить тривалому вживанні 

стабілізується перистальтика кишеч-
ника і стає можливим лікування на-
віть хронічних гастритів. Крім того, 
він здатний виводити з організму от-
руйні речовини та продукти інтокси-
кації.

Кавунову м'якоть і сік використову-
ють у косметичних цілях. Маска, на-
кладена на обличчя на 10–15 хвилин 
сприяє омолодженню, нормалізує 
колір і підтримує шкіру в тонусі.
Тому якщо ви досі вагаєтеся, чи 

їсти кавун у великих порціях, – не ва-
гайтесь, а смакуйте!

Яка користь від кавунів?

Якщо ви відчули симптоми циститу, 
радимо прогрівати низ живота теплою 
грілкою або пляшкою з водою. Ча-
сто для прогрівання використовують 
звичайну пляшку з-під шампансько-
го, в яку заливають дуже гарячу (май-
же окріп) воду і щільно закупорюють 
пробкою.
Потім махровим рушником укутують 

пляшку. Перевернувши догори дном, її 

кладуть між ноги так, щоб із незакри-
того донця тепло йшло на низ живота. 
Зверху слід накритися ковдрою чи пле-
дом. Варто пам’ятати, що за аденоми 
прогрівання протипоказане!
Допоможе також такий відвар: одну 

столову ложку листя брусниці залити 
300–350 мл окропу, витримати 30 хв. на 
водяній бані, настояти 10–15 хв. і про-
цідити. Випити невеликими ковтками 

протягом дня. Приймати 2–3 тижні. 
Такий відвар є ефективним сечогінним 
засобом і природним антибіотиком.

У вас цистит? Як швидко його вилікувати?

Інколи зранку спека стоїть така, що 
готувати біля гарячої плити цілковито 
неприємно і ліньки. Хочеться чогось 
смачного та освіжаючого.
Якщо ви не любите важких і гаря-

чих сніданків, то такий легкий йогурт 
саме для вас.
Приготуйте заздалегідь гранолу (це 

вівсяні пластівці, горіхи і сухофрукти, 
запечені в духовці до хрускоту і золо-
тистого кольору), адже вона необхід-
на складова цього рецепту.

Також вам знадобиться:
– йогурт – 250 мл (можете взяти 

улюблений фруктовий натуральний, 
який знайдете у супермаркетах) ;

– гранола – 6 ст. ложок;
– яблуко (натріть на крупній терці) 

або ж полуниця (покришіть на великі 
кубики).
Викладіть яблуко або полуницю у 

піалу, залийте йогуртом та посипте 
гранолою.
Такий сніданок буде корисним не 

лише для тих, хто на дієті, а й для тих, 
хто полюбляє солодощі зранку.

Який сніданок обрати у спеку?
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Ужгородська команда з американ-
ського футболу «Лісоруби» досягла 
неймовірного успіху – стала чемпіо-
ном України в найвищому дивізіоні 
«А», обійшовши три київські команди: 
«Бандитів», «Бульдогів» та «Патріотів».
До слова, це вже третє чемпіонство 

«Лісорубів» у вищому дивізіоні за 
свою неповну 20-річну історію (золо-
ті нагороди ужгородці раніше вибо-
рювали в 2009 та 2015 роках)
Загалом американський футбол у 

найзахіднішій області України з’явив-
ся в кінці 1998 року. Цей надзвичай-
но популярний вид спорту по той 
бік Атлантики прийшов до Ужго-
рода завдяки членам місіонерської 
організації «Християнство і спорт» 
канадцеві Ренді Фрізену й росіянину 
Олександрові Дмитрієву. Пізніше до 
них приєднався Віталій Фурсов. Для 
здійснення мети в нашому обласному 
центрі відкрилася організація «Кор-
нерстоун» (один із напрямів — платні 
заняття англійською мовою як засіб 
для фінансування розвитку команди). 
Вона і створила команду «Лісоруби» 
на базі студентів УжНУ (нині ДВНЗ 
«Ужгородський національний універ-
ситет»), якій вдалося отримати екіпі-
ровку завдяки благодійній допомозі 
зі штату Огайо. Свою першу гру «Лі-
соруби» зіграли 11 вересня 1999 року 
проти вінницьких «Вовків» на стадіоні 
спорткомплексу УжНУ.
Шлях до чемпіонства-2017
У чемпіонаті України в дивізіоні 

«А» хоч і виступали всього 4 коман-
ди, проте інтрига в боротьбі за чем-
піонство тривала до завершального 
туру. Завершальний поєдинок цьо-
горічного сезону закарпатці грали на 
виїзді проти головного конкурента 
– столичних «Бандитів». Причому лі-
соруби були в ролі «наздоганяючих», 
адже поступалися киянам у турнірній 
таблиці двома очками.
Про перемогу в завершальній зу-

стрічі мій співрозмовник тренер «Лі-
сорубів» Євген Рахімов зазначив: 

– Ще в попередній домашній зустрі-
чі з «Бульдогами» обіграли їх, та через 
те що матч відбувався без офіційної 
суддівської бригади, поєдинок носив 
статус товариського, а в протокол за-
писали нічию. Проте була й певна ко-
ристь для нас: ми вивчили манеру гри 
суперника, їхні сильні та слабкі сто-
рони і в завершальній зустрічі зуміли 
використати наші технічні прийоми 
задля досягнення поставленої мети».

– Усе ж які складові успіху нашої 
команди з невеликого містечка в 
протистоянні командам із мегапо-
лісу?

– Головна запорука успіху – це мі-
кроклімат у команді, хлопці грають 
на ентузіазмі, але наша команда – це 
наче велика родина, де кожен відчуває 
підтримку як на полі, так і поза ним. 
Хоча «Бандити» напередодні матчу 
й підсилилися двома легіонерами зі 
США, які грають у Європі, але це їм 
не допомогло. Ми зібралися на цей 
двобій оптимальним складом із най-
сильнішими гравцями: Василем Йор-
даном, Юрієм Нагорняком, Павлом 
Лесівим і вибороли бажаний для себе 
результат. Слід зауважити, що склад 
нашої команди інтернаціональний – 
за нас виступають американці, слова-
ки та угорці. До нас охоче їдуть грати 
друзі з-за кордону.

– Святкували вже чемпіонський 
здобуток?

– Ще ні, оскільки привезли додому 
лише кубок, а медалі маємо дістати 
згодом, от тоді й зберемося та відсвят-
куємо наш здобуток.

– Чимало гравців «Лісорубів» па-
ралельно з виступами у внутріш-
ньому чемпіонаті грають за кордо-
ном. Такий графік не виснажував 
хлопців?

– Так, незважаючи на те що в цього-
річному чемпіонаті України на найви-
щому рівні виступали всього 4 коман-
ди, в нас видався напружений сезон. 
Провідні гравці команди виступали 
одразу в трьох чемпіонатах – у вну-
трішньому та двох угорських: першій 
(аналог нашого вищого дивізіону) та 
другій лігах. Причому в усіх із них до-
сягли успіху: золото в України, у скла-
ді друголігової команди «Ніредьгазькі 
тигри» стали чемпіонами, а в першій 
лізі команда «Мішкольські сталевари» 
виборола титул віце-чемпіонів Угор-
щини, поступившись у заключному 
двобої команді з Будапешта. У складі 
колективу з Мішкольца на поле ви-
ходили восьмеро наших футболістів. 
Фінальна зустріч відбулася в Будапе-
шті за присутності п’яти тисяч гляда-
чів на стадіоні, де виступає будапешт-
ський футбольний клуб МТК. Матч у 
прямому ефірі транслював Угорський 
центральний канал. Тобто рівень там-
тешнього футболу, його популяр-
ність значно вищі, ніж в Україні. Хоча 
українські футболісти в Угорщині 
дуже цінуються.

– Узагалі, як проторували собі 
шлях до угорського чемпіонату 
наші спортсмени?

– Саме закарпатці перші почали ви-
ступати за кордоном ще в далекому 
2005 році. Тоді «Лісорубів» запросили 
на товариський турнір до Угорщи-
ни за участі п’ятьох команд першої 
ліги. У всіх поєдинках ми розбили 
суперників, на той час гравців такого 
рівня в Угорщині не було, тож наші 
футболісти отримали запрошення до 
тамтешніх колективів. Нині завдяки 
американському футболу хлопці по-
будували собі кар’єру, створили сім’ї. 
Наприклад, Василь Йордан, який 
виступає за мішкольських «Сталева-
рів», є одним із найсильніших грав-
ців Європи на позиції квотербека й 
паралельно працює інженером на 
заводі «Джейбіл» в Угорщині; Юрій 
Нагорняк, граючи в Ніредьгазі, знай-
шов своє кохання й створив сім’ю; ще 
один наш гравець Максим Недзель-
ський також оселився в Ніредьгазі й 
продовжує виступати за місцеву ко-

манду. Ще багато наших спортсменів 
паралельно грають за різні угорські 
команди.

– Чемпіонат уже позаду, але, 
звісно, на лаврах довго не почива-
тимете – які ж плани на майбутнє?

– Після кількарічної паузи, нарешті, 
буде формуватися національна збірна 
України з американського футболу, 
кістяк якої складуть наші хлопці. Уже 
відомо, що у вересні наша збірна про-
веде два товариські поєдинки проти 
збірних Об’єднаних Арабських Емі-
ратів та Туреччини. Щодо команди, 
то з нового сезону акцентуватимемо 
увагу на молодь, адже в складі коман-
ди велика кількість гравців, яким за 30, 
тож потрібна достойна зміна. Задля 
цього, окрім вищої ліги, плануємо ще 
однією командою заявитися до пер-
шого дивізіону, в складі якої виступа-
тимуть молоді футболісти. Розгляда-
ємо можливість участі у відкритому 
чемпіонаті Угорщини.

– Знаю, що для команди про-
блемним є місце проведення офі-
ційних матчів. Чи вирішуватимете 
це питання?

– Для нас це питання стоїть на пер-
шому місці. Вже, фактично, нині на 
стадії завершення оформлення доку-
ментальної бази щодо передачі нам 
земельної ділянки, і там плануємо бу-
дівництво власного стадіону для аме-
риканського футболу – «Лісоруб Аре-
ни». Тож є надія, що вже з наступного 
року команда на своє двадцятиріччя 
гратиме на своєму полі.

– Нещодавно відвідав домашню 
гру чемпіонату між «Лісорубами» 
та київськими «Патріотами», тож 
бачив жорсткі єдиноборства грав-
ців. Наскільки травматичний цей 
вид спорту?

– Як і кожен вид спорту, але ризик 
отримати травму невеликий, бо всі 
найбільш вразливі ділянки тіла захи-
щені обладунками.

– Після здобуття чемпіонського 
титулу відчуваєте якесь особливе 
ставлення від пересічних людей?

– Ну, якщо раніше, коли американ-
ський футбол лише з’явився в регіоні, 
бувало йшли з хлопцями вулицею зі 
шоломами та захисними каркасами і 
перехожі нас запитували: «Хлопці, ви 
зі сідлами йдете, а коні ваші де?» або 
«Ви – парашутисти?» – то нині добре, 
що вже розбираються й знають, що в 
краї є американський футбол. Думаю, 
що все в нас буде гаразд, і ми знайде-
мо свою нішу в серці вболівальників.

– А де нині тренуєтеся, як попов-

нюєте свої лави новачками?
– Займаємося на стадіоні біля спорт-

комплексу факультету фізичного ви-
ховання та здоров’я ДВНЗ «УжНУ» 
(«Буревісник»). Періодично організо-
вуємо  тренувальні збори, на які за-
прошуємо новачків, переглядаємо їх. 
У цьому виді спорту немає обмежень, 
тут себе може проявити кожен чоло-
вік вагою тіла від 50 до 150 кг, головне 
– бажання. Тож кожен має змогу при-
йти і бодай спробувати себе в цьому 
спорті. Постійно даємо інформацію 
про події чи проведення відбору грав-
ців на власній сторінці в Фейсбук.

– Перед початком кожного поє-
динку «Лісоруби» здійснюють сво-
єрідний ритуал – виходять на поле 
зі сокирою. Інші команди також 
роблять щось подібне?

– Відверто кажучи, раніше ми вза-
галі виходили на поле з бензопилою. 
Наприклад, київські «Патріоти» вибі-
гають із прапором, а в наших конку-
рентів – столичних «Бандитів» – інша 
«фішка»: в домашніх матчах перед 
стартом диктор оголошує: «Всі грав-
ці «Бандитів» не виходять на поле 
без вогнепальної зброї, тож будьте 
обережними!» Американський фут-
бол – це не лише гра, але й шоу, тому 
ці елементи розважають як учасників 
матчу, так і вболівальників. Хоча був 
випадок, коли київську команду «Па-
тріоти» не впустили на міжнародний 
товариський матч до Білорусі. А все 
через те що в киян дуже цікава форма 
в стилі «мілітарі». Коли хлопці їхали 
на товариський поєдинок до Мінська 
з місцевими «Зубрами» на кордоні бі-
лоруські прикордонники не впустили 
їх на свою територію, злякавшись цієї 
форми як загрози національній без-
пеці країни.

– «Лісоруби» активно співпра-
цюють із волонтерами, які допома-
гають нашим військовим. Це теж 
один із напрямків вашої роботи?

– Так, звісно, практично всі наші 
гравці патріотично налаштовані, в 
складі нашої команди є навіть учас-
ники АТО. Тому це лише невелика 
частка з того, чим можемо допомог-
ти нашим хлопцям на передовій. Ми 
активно допомагає дітям та людям, які 
потребують фінансової допомоги на 
операцію, організовуємо різні благо-
дійні акції під час наших матчів.

Роман СЕНИШИН, 
«uzhgorod.net.ua»

Як ужгородські «Лісоруби» втретє в історії стали чемпіонами 
України з американського футболу
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ОВЕН 
(21 БЕРЕЗНЯ−19 КВІТНЯ)

Цей тиждень створить деякі обмеження в 
матеріальній сфері та щодо професійної реа-
лізації. Найбільш сприятливий час для людей 
вільних професій, які працюють на дому або 
займаються сільським господарством, доглядом 
за рослинами або тваринами. Слід побоювати-
ся участі в ризикованих фінансових авантюрах 
– велика ймовірність стати жертвою помилки 
або навмисного обману.

ТЕЛЕЦЬ 
(20 КВІТНЯ−20 ТРАВНЯ)

Вам необхідно уникати будь-яких крайно-
щів, щоб оминути дисбаланс енергій, а відтак 
і проблем зі здоров’ям. В основному це стосу-
ється фізичних навантажень. Зайняття фізич-
ною працею і спортом дуже рекомендується, 
але в міру, особливо для людей із вразливою 
серцево-судинною системою. Перенапружен-
ня фізичне або емоційне може призводити до 
головних болів, травм, порушення сну.

БЛИЗНЮКИ 
(21 ТРАВНЯ−20 ЧЕРВНЯ)

Цього тижня ви можете зайнятися ремонтом, 
облаштувати своє житло. Цей період навряд чи 
подарує вам можливості для відпочинку, швид-
ше навпаки: багатьом представникам цього 
знаку наразі доведеться добряче попрацювати. 
«Вільним» представникам цього знаку рекомен-
дується звернути увагу на своїх колег: можливо, 
серед них є той, хто може пробудити у серці 
романтичні почуття. Бережіть здоров’я й уни-
кайте надмірних навантажень, самопочуття в 
цей час може погіршитися.

РАК (21 ЧЕРВНЯ−
22 ЛИПНЯ)

Цей тиждень закликає до поєднання при-
ємного з корисним, практичного розрахунку 
з творчою фантазією, роботи з відпочинком і 
веселощами. Гарний час для тих, чия діяльність 
пов’язана з організацією дозвілля, сферою роз-
ваг, оздоровчими практиками і доглядом за ті-
лом. Можливий прибуток від публічних лекцій, 
виступів на сцені, педагогічної діяльності, а та-
кож від роботи на землі, садівництва.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ−
22 СЕРПНЯ)

Період, що вимагає від вас уважного ставлен-
ня до свого здоров’я, профілактики захворю-
вань, навіть якщо ви прекрасно себе почуваєте. 
Життєва енергія невисока, проте приховані 
вразливості можуть як-небудь проявити себе. 
Але якщо ви уважні, то зможете швидко усуну-
ти проблеми зі здоров’ям, що тільки  дають про 
себе знати.

ДІВА (23 СЕРПНЯ−
22 ВЕРЕСНЯ)

Друга половина тижня може подарувати вам 
любов і романтичні враження; правда, зберег-
ти добрі стосунки буде непросто, здебільшого 
через ваші  вчинки. З одного боку, у вас є мож-
ливість знайти любов, а з іншого – у взаєминах 
можуть бути зіткнення, розбіжності. Це стосу-
ється і спілкування з родичами. Не виключені 
конфліктні ситуації вдома, розлад у родині. 
У цей час дуже важливо бути обережними та 
обачними.

ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ−
22 ЖОВТНЯ)

Ваш добробут залежить в основному від 
вашої працьовитості і володіння всіма тон-
кощами свого ремесла. Старанність у роботі і 
скромність у запитах можуть принести більше 
користі, ніж честолюбні прагнення виділитися 
з оточення, звернути на себе увагу начальства. 
Найбільший успіх імовірний у сфері обслуго-
вування, в сільському господарстві, медицині та 
ветеринарії. Намагайтеся уникати конфліктів із 
колегами і клієнтами, бо це може вести до збит-
ків.

СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ−
21 ЛИСТОПАДА)

Період активний, але не дуже сприятливий 
для здоров’я, особливо для тих, хто не має по-
чуття міри і схильний до надмірностей у всьо-
му. Найбільше наражається на ризик сечоста-
тева система, можливі захворювання нирок. 
Хвороби, як правило, починаються раптово і 
протікають швидко. Можуть загостритися на-
явні хронічні недуги. Слід побоюватися і травм, 
їх можуть отримати любителі екстремальних 
розваг.

СТРІЛЕЦЬ (22 ЛИСТОПАДА−
20 ГРУДНЯ)

Цей період може пробудити жагу до ризику, 
гострих вражень і фізичної активності. Ви може-
те зайнятися активним спортом, але необхідно 
пам’ятати про обережність. Велика ймовірність 
травм. Будьте обережні, особливо щодо тран-
спорту, остерігайтеся сонячних опіків. Здоров’я 
наразі може погіршитися, але зате для лікування 
цей період вдалий. Це стосується в основному 
другої половини тижня. Робота обіцяє бути ви-
гідною, але для бізнесу, інвестицій – час невідпо-
відний, можливі збитки.

ВОДОЛІЙ (20 СІЧНЯ−
17 ЛЮТОГО)

Період активний, схиляє до інтенсивних затрат 
енергії, але дає можливість швидко поповнювати 
витрачені сили. У цей час більш вразлива сечоста-
тева система, легені і бронхи. Але в цілому ризик 
захворювань менший, ніж імовірність отримання 
травм. Вітається фізична активність, вправи, що 
розвивають координацію рухів, витривалість. Ко-
рисний контакт із землею і водою.

РИБИ (18 ЛЮТОГО−
20 БЕРЕЗНЯ)

Настає вдалий час, для подорожування з метою 
вивчення інших культур. У подорожі ви може-
те познайомитися з цікавими людьми. Також це 
сприятливий період для наукової, творчої та спор-
тивної діяльності. Цей тиждень має удосталь усьо-
го, що пов’язане з розширенням ваших особистих 
горизонтів. У другій половині тижня уникайте не-
обдуманих проектів, ілюзій і самообману.

Відповіді на сканворд 
 попереднього номера 

СКАНВОРД

КОЗЕРІГ (21 ГРУДНЯ−
19 СІЧНЯ)

Важливо зберегти наявні позиції в кар’єрі та 
бізнесі, не втратити те, що було досягнуто рані-
ше. Ваші матеріальні успіхи багато в чому зале-
жать від міцності ділових зв’язків і від чесності 
в партнерстві. Небажано загострювати конку-
ренцію, намагайтеся знаходити спільну мову 
з людьми і переконати їх у своїй корисності і 
надійності. Делікатніше та обережніше ставтеся 
до питань, що стосуються законів і легальності 
вашої діяльності, уникайте участі в сумнівних 
справах.
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Урочистий виступ Заслуженого академічного Закарпатського 
народного хору до Дня Конституції України


