Не повірите, але весна таки буде
Українці
відзначають одне
з найбільших
християнських
свят
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«Заробітчанство
— не вибір,
а нужда»

Хто кому
мама?
Протистояння між
Володимиром
Гройсманом та Юлією
Тимошенко перейшло
у публічну площину

Як захистити права
трудових мігрантів
в Україні

» стор. 4

» стор. 9
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,91 грн
1 € = 28,70 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Коли влада
не може...
Держава не здатна вплинути на змову автоперевізників і скасувати необґрунтоване
підвищення тарифів на проїзд у приміському сполученні
» стор.
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❙ Малюнок
❙ Володимира СОЛОНЬКА.
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ІнФорУМ

«Військовослужбовці України вже принесли свої вибачення бійцям кримськотатарського добровольчого
батальйону імені Номана Челебіджихана за нічне вторгнення. Для нас найголовніше, що ніхто з
військових та цивільних людей не постраждав. У нас немає ворогів на території материкової України.
Наша мета одна: повернути Крим як кримськотатарську територіальну автономію у складі України».

■ ОСВІТА

Проти мови —
зМОВА
Представники громадськості та
науково-педагогічна спільнота
обурені свідомим скороченням
годин на українські предмети
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
«Ми проти насильницького втілення антидержавної ідеї в українській освіті!» — таке звернення до міністра освіти і науки Лілії Гриневич
від імені науково-педагогічної спільноти та представників громадськості Черкащини розмістила
на своїй сторінці у «Фейсбуці» кандидат педагогічних наук, письменниця і депутат Черкаської обласної ради Валентина Коваленко.
«Ідеться про освітню новацію у проекті Типового навчального плану для 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, де пропонується інтегрувати українську літературу в один навчальний предмет із зарубіжною літературою («Література (українська і зарубіжна)», — йдеться у цьому
зверненні.
Його підписанти нагадують пані міністру, що
проголошення України незалежною державою створило передумови до подолання колоніальної спадщини, отже, відродження національної культури і
мови. На жаль, наголошують автори, маргіналізована, з точки зору влади, духовно-культурна сфера,
нехтування гуманітарною освітою стало причиною
створення в Україні катастрофічної ідеологічної ситуації, що призвело до трагічних подій на сході України та в Криму.
«Сьогодні російський окупант підступно-приховано продовжує створювати умови гуманітарної
блокади, аби розбратати націю, розпорошити нажитий українцями рідний світ. Тож великі сподівання
покладаємо на освіту, здатну сформувати майбутнє
нашої держави й нашого суспільства. Але вважаємо
неприйнятним сліпе загравання з іншими країнами, догідливе пристосування до чужих навчальних
систем, нехтуючи власними національними здобутками у гуманітарній царині», — підкреслюють автори листа.
Представники громадськості та науково-педагогічна спільнота Черкащини переконані, що без достатнього вивчення української мови та літератури неможливо виховати справжнього патріота своєї
країни, виплекати в ньому національну гідність.
Тому скорочення годин на ідеологічно важливі «українські» предмети називають свідомою «здачею»
багатовіковому ворогові нашої духовної території,
що несе загрозу національним інтересам держави.
З огляду на це черкащани пропонують Міносвіти і науки звернути особливу увагу на посилення
національних пріоритетів в освіті, а саме на україноцентричну гуманітарну політику, а також наполягають на необхідності збереження в українській
школі трьох окремих предметів: української мови,
української літератури, зарубіжної літератури.
Вони вважають, що ідея інтеграції цих предметів
фактично є нищенням національної системи мовно-літературної освіти, оскільки призведе до втрати цілої низки життєво важливих компетентностей
учнів.
Автори звернення також наполягають на проведенні відкритого громадського обговорення проблем, пов’язаних з оновленням змісту освіти, зокрема з небезпекою інтеграції предметів літератури —
української і зарубіжної — на професійному рівні.
Пропонують залучати до цього насамперед учителів-практиків, методистів і науковців, депутатів
та ЗМІ та закликають міністра освіти і науки стояти на чіткій проукраїнській позиції у процесі впровадження освітніх реформ.
Звернення, окрім Валентини Коваленко, котра
донедавна була головою Черкаської обласної ради,
підписали Людмила Юлдашева, голова Всеукраїнської спілки вчителів-словесників, Володимир
Поліщук, доктор філологічних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Олена Фещенко, голова обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», Володимир Ткаченко, голова Черкаської обласної організації письменників та інші. ■

Іван БОЙКО
Найважчим напрямком східного фронту в
штабі АТО називають донецький. Мовляв, тут «обстановка залишається незмінно
напруженою».
Минулого понеділка тут
зафіксовано 27 ворожих
обстрілів. Тоді як у першій половині дня вівторка ворог гатив по позиціях
ЗСУ поблизу Донецька з
гранатометів i бойових машин піхоти.
«Переважна кількість
обстрілів припадає на ділянку фронту Авдіївка—
Піски. Періодично бойовики застосовували міномети
на цих рубежах. Найтяжче було оборонцям Авдіївки — тамтешні українські
позиції бойовики сумарно
за добу обстрілювали більше семи годин», — констатує речник Міноборони
з питань АТО Олександр
Мотузяник.
Складною залишається ситуація й на приморській ділянці фронту.
Зокрема, в понеділок Водяне та Широкине обстрілювали з гармат, танків i
мінометів упродовж трьох
годин. Саме в Широкиному було поранено одного
захисника України.
Загалом у понеділок
зафіксовано 72 обстріли
позицій ЗСУ окупантами,
тоді як станом на 14:00
вівторка ворог устиг здійснити 18 обстрілів.
При цьому окупанти
маскують озброєння на
об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема на території дитячого садка та
пологового будинку в райцентрі Амвросіївка Донецької області, повідом-

Ленур Іслямов
координатор блокади
Криму

■ НА ФРОНТІ

«Війнушка» в дитсадку
Окупанти облаштовують і маскують важке озброєння
на території дитячих садків і пологових будинків
Донеччини

❙ Потужний вибух налякав донеччан.
ляє Міноборони України.
Так, ворог розмістив
на майданчиках дитсадка
сім 122-мм самохідних артилерійських установок,
а на території пологового будинку в селі Південна Ломоватка — підрозділ піхоти на бойових машинах.
Цікаво, що, за даними Міноборони, на території колишнього заводу хімічних реактивів у
Куйбишевському районі
окупованого Донецька во-

рог обладнав позиції для
обстрілів з артилерії позицій ЗСУ. І саме на цьому заводі у вівторок вранці пролунав потужний вибух.
Мешканці
Донецька повідомили в соцмережах, що внаслідок вибуху
в районі Донецького казенного заводу хімічних
виробів у багатьох вікнах
вилетіли шибки. Інформаційні ресурси терористів
додали, що вибух стався
на території ремонтного

■ ІНЦИДЕНТ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Увірвалися, щоб що?
Конфлікт між бійцями батальйону «Аскер»
та військовослужбовцями ЗСУ на КПП «Чонгар»
вдалося владнати мирним шляхом
Ірина КИРПА
Херсонська область
Як розповів голова Меджлісу
кримськотатарського народу Рефат
Чубаров, сутичка між бійцями ЗСУ
та представниками громадської організації «Аскер» сталася через незаконне захоплення території розташування кримськотатарського
батальйону в Генічеському районі
на КПП «Чонгар». Українські військові увірвалися минулої ночі на
територію кримськотатарського
підрозділу на БТРі, зламавши при
цьому в’їзні ворота та пом’явши
чуже майно. Пізніше представники влади на Херсонщині заявили,
що конфлікт стався через неузгодженість дій між бійцями під час
проведення нічних військових навчань.
— Військовослужбовці України вже вибачилися перед бійцями
кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана за нічне вторгнення, — заявив координатор блокади Криму Ленур Іслямов. — Для

цеху заводу. Втім, що саме
призвело до вибуху, сепаратисти не повідомили.
До речі, спостерігачі
місії ОБСЄ днями під маскувальною сіткою виявили танк поблизу лінії розмежування в селищі Пікузи, що на маріупольському напрямку. Але патруль
місії змушений був забратися геть, оскільки бойовики налякали їх попереджувальними пострілами під час спроби наблизитися до танку. ■

нас найголовніше, що ніхто з військових та цивільних людей не постраждав. У нас немає ворогів на території материкової України. Наша
мета одна: повернути Крим як
кримськотатарську територіальну
автономію у складі України.
Солідарний з ним і командир
34-ї бригади 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Дмитро Красильников. Комбат заявив, що бійці його підрозділу готові своїми силами полагодити та виправити все
те, що було зруйновано через нічне
непорозуміння.
За словами прес-секретаря Нацполіції Ярослава Тракала, приводом для виїзду оперативно-слідчої
групи на КПП «Чонгар» спочатку
стала заява 45-річної мешканки
Новотроїцького району, яка повідомила, що поруч із КПП «Чонгар» невідомі перекрили дорогу й
не пропускають її авто.
А ось радник очільника МВС
Ілля Ківа зв’язався з українськими військовими на КПП «Чонгар»
та заявив, що на базі кримськотатарського батальйону був виявле-

Міністр оборони України Степан
Полторак зустрівся з приводу подій
на КПП «Чонгар» з одним із лідерів
кримсько татарського народу Рефатом
Чубаровим. Співрозмовники обговорили перспективи призову на контрактній
основі вихідців із Криму та добровольців кримських підрозділів до спеціалізованої бригади морської піхоти. У
Міністерстві оборони України підкреслили, що формування нового підрозділу відбуватиметься з урахуванням
віросповідання та традицій особового
складу.
ний нелегальний склад вогнепальної зброї. За його інформацією, там
зберігалося близько 50 гранатометів «Муха», вибухівка, тротил,
більше 60 упаковок із патронами (в
кожній — по 600 патронів), автомати Калашникова та чотири кулемети ПК. Пізніше через соціальні мережі було поширено фотографії вилученої зброї.
Як повідомили у прес-службі
Національної поліції на Херсонщині, співробітники слідчого відділення Генічеського ОП ГУНП уже
порушили кримінальне провадження за ст. 263 КК («Незаконне
поводження зі зброєю або вибуховими речовинами»). Правоохоронці з’ясовують, як саме зброя потрапила на територію КПП «Чонгар».
Балістична та вибухово-технічна експертизи повинні встановити
справжнє походження вилучених
предметів. ■
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■ «КРИМНАШ»

Британські вчені —
це не анекдот
На анексованому півострові росіяни разом з англійцями
планують провести археологічні розкопки
Олена КАПНІК
В окупованому Криму без української згоди планують розпочати розкопки за участі британських та російських археологів. Проект пов'язаний із
подіями Кримської війни 1853—1856
років. Організатори також мають наміри створити студентські табори та видавати відповідну літературу для молоді з
Великої Британії та Росії. Таким чином
російська влада хоче зайнятися розвитком археологічного туризму в Севастополі.
Міністерство культури України заявило про незгоду з протиправними діями окупаційної влади та англійських

науковців і звернулося до генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової із
закликом засудити незаконні дії РФ як
країни-окупанта та вжити заходи щодо
відновлення правового порядку згідно з
Конвенцією ЮНЕСКО.
«Станом на сьогоднішній день Мінкультури не видавало жодних дозвільних документів на проведення робіт на
тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Також Мінкультури звертає увагу, що археологічна спадщина
України вимагає особливого режиму
захисту, передбаченого положеннями
Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спад-

щини 1972 року, стороною якої є Російська Федерація», — йдеться у заяві
українського відомства. Згідно з положеннями Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту, держава, що здійснює окупацію, зобов'язана забезпечити належну охорону культурних цінностей і повагу до них.
Мінкультури просить Велику Британію не допустити відвідування окупованого Криму їхніми археологами та
наголошує на необхідності дотримання
режиму в’їзду на окуповану територію
України. Українське Міністерство закордонних справ наразі готує ноту протесту для Москви і Лондона. У відомстві
кажуть, що поїздки зарубіжних наукових делегацій до Криму не мають статусу офіційних.
До слова, окупаційна влада анексованого Криму вже повідомила про приїзд
на півострів англійських учених. Крім
того, деякі з науковців, що прибули в
Севастополь, встигли відвідати музейзаповідник «Херсонес Таврійський».
Британські вчені заявили, що готові
розпочати розкопки в Криму навесні наступного року. Перші археологічні розвідки хочуть провести в районі міста Балаклава. ■
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■ ТРАДИЦІЇ

Не повірите,
але весна
таки буде
Українці
відзначають одне
з найбільших
християнських свят

■ РАРИТЕТИ

В історичному
бідоні

Тарас ЗДОРОВИЛО

Знайдено архів ОУН
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Цікаву історичну знахідку випадково виявили
під час перевірки інформації про незаконне зберігання зброї співробітники управління Служби
безпеки України в Тернопільській області. Під час
огляду підвалу закинутої
будівлі на околиці райцентру Теребовля було знайдено схованку з раритетними
документами Організації
українських націоналістів. Як повідомляє пресслужба відомства, вони лежали в проіржавілому металевому бідоні на півтораметровій глибині і були
загорнуті в старі радянські
газети, датовані листопадом 1950-го.
За висновками після
поверхового огляду, папери належать до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, який діяв

на території регіону в 40-х
роках минулого століття.
Для реставрації та детального дослідження фахівцями їх передадуть до Національного музею-меморіалу
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»
у Львові.
Треба сказати, що це вже
далеко не перша така знахідка на Тернопільщині, де
націоналістичне підпілля
діяло ще досить довго після приєднання краю до радянської України (як відомо, останній бій підпільників ОУН на території області відбувся 14 квітня 1960
року). До цього подібний
архів, який також зберігався у металевому бідоні, місцевий дослідник знайшов
чотири роки тому біля села
Біла Чортківського району.
А ще раніше бідон-«сейф» із
документами Української
повстанської армії відкопали в селі Озерна на Зборівщині. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Після дворічної реконструкції, що
розпочалася минулого літа, у сухопутному Харкові відкриють для огляду масштабну модель океанських глибин. Проект реалізується під пильним наглядом
фахівців Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA), тому всі роботи
виконуються на сучасному рівні. «Там
будуть акули, восьминоги і вся морська
живність, — розповів заступник міського голови Ігор Терехов. — Я сьогодні не
хочу розкривати всі таємниці, але йдеться про дуже красивий проект. Ми розглядаємо будівництво океанаріума десь на
2500 квадратних метрів iз використанням цікавих ідей».
Головною родзинкою нового об'єкта,
за словами пана Терехова, стане велика
труба просто серед води. У відвідувачів,
які йтимуть цією «доріжкою», складатиметься враження, ніби вони потрапили до справжнього океану. Від риб їх відділятиме лише прозоре скло. Отже, подорож обіцяє бути по-справжньому за-

❙ Іржавий бідон був непоганим сейфом.

❙ Щось назавжди втрачено, а щось уціліло.
❙ Фото прес-служби управління СБУ в Тернопільській області.

■ ПЕРСПЕКТИВИ

Акула за склом
У Харківському зоопарку збудують найкращий океанаріум
хоплюючою. Презентація цього проекту
відбудеться невдовзі у столиці Північної Ірландії — Белфасті, де проходитиме конференція EAZA. Після цього Харківський зоопарк отримає всі шанси поповнити лави впливової європейської організації, що підвищить його статус як
природоохоронного закладу.
Реалізувати такий масштабний проект досить непросто не лише з фінансової точки зору. «Там дуже складна геологія, нам доводиться набивати спеціальні
сваї, — каже Ігор Терехов. — Але, зрештою, отримаємо зоопарк майбутнього.
Він буде кращим не лише в Україні, а й
одним iз кращих у Європі. Ми хочемо реалізувати в ході реконструкції усі найно-

віші технології. Наш консультант (представник EAZA) ознайомився із запропонованим майстер-планом і дав йому дуже
високу оцінку. Це означає, що ми йдемо
правильним шляхом».
Окрім океанських глибин, тут зведуть новий сектор для мавп, тигрів та
інші об'єкти. Колекція зоопарку поповниться багатьма новими мешканцями,
яких, згідно з попередніми домовленостями, збиратимуть упродовж п'яти років. Наразі більшість «старожилів» стійко переносять усі ремонтні незручності
вдома, але особливо вибагливих до тиші
тварин перевезли до зоопарків Одеси,
Вінниці та Києва. Після реконструкції
вони займуть нові вольєри. ■

Сьогодні — Стрітення, день, у
який, за народними уявленнями ще
з дохристиянських часів, зима іде
туди, де було літо, а літо — де була
зима. Казали, що «в цей день зима
весну зустрічає, заморозити її хоче,
та сама лиходійка від свого хотіння тільки пітніє». У народі 15 лютого часто ще називають «Стрічання», «Громиця», «Зимобор». Згодом цей день став одним із найбільших християнських свят, адже його
почали відзначати в пам'ять про те,
як Свята Діва Марія принесла до
Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. Тож свято Господнього Стрітення було започатковано в Єрусалимі
ще в другій половині IV ст.
У церквах цього дня правиться за приписаним порядком із найбільшою урочистістю, наче на Пасху, й потім церковнослужителі святять воду. Раніше селяни набирали
її в нову, ще не вживану, посудину,
приносили додому й пильно берегли. Цій воді приписувалась магічна сила. За народним уявленням, це
— цілюща вода: нею натирали хворі
місця та вірили, що «поможе». Найкраще ця вода ніби допомагала від
пристріту — хвороби, що її спричиняло «погане» око. Ще нею кропили
тварин і людей у найвідповідальніші моменти життя. Наприклад, колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав йому хліб, сіль і кропив
стрітенською водою волів, воза і самого чумака, примовляючи: «Боже
тебе збережи!» Так само й батько відряджав сина на війну, скроплюючи
стрітенською водою на щасливе повернення.
Із плином часу освячення вогню
трансформувалося (з прийняттям
християнства) у освячення свічок,
тож на Стрічання також святили й
свічки, які називають стрітенськими, або в інших звичаях «громичними». Освячували їх у церкві після освячення води, там же запалювали і несли до хати. Коли приходять
із церкви в день Стрітення, запалюють «громичну» свічку — «щоб весняна повінь не пошкодила посіви і
щоб мороз дерева не побив». А ще
ставили перед образами під час грози, щоб захистити людей і худобу від
блискавки.
Селяни спостерігали цього дня
чимало хліборобських прикмет. Крім
того, в цей день ворожили, виставляючи тарілку із зерном на ніч надвір
(якщо ранком роса — до врожаю,
нема роси — погана ознака). ■
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ПОЛIТИКА

«Якщо Тимошенко — мати української корупції,
то Гройсман — її (корупції) позашлюбний син».

Сергій Грабовський
політолог

■ ТЕНДЕНЦІЇ

На вихід,
батюшко!
В Українi продовжується
«прощання» церковних
громад iз Московським
патріархатом
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Ще одна церковна громада Тернопільщини вирішила розпрощатися з Московським
патріархатом. У селі Котюжини Збаразького району на загальних зборах села переважною більшістю голосів було вирішено вийти
з-під юрисдикції Московського патріархату і
стати парафією УПЦ КП. І хоч частина вірян
(здебільшого літні люди, яким складно відмовлятися від старих звичок і переконань) не
розділили рішення односельців, представники громади попросили священика, який багато років правив тут у церкві святого Першомученика Стефана, залишити храм, натомість
запросили іншого, що представляє Київський
патріархат. Відтак ініціативна група розпочала підготовку документів для офіційної перереєстрації, а в храмі вже відбулася перша «немосковська» літургія.
«Як не дивно, враховуючи попередній досвід, цього разу все відбулося без сутичок та
конфліктів зi стороною, що вірна церкві Кирила. Напевно, присутність бійців «Правого сектору», які взяли участь у Службі Божій, стимулювала їх до неконфліктності», — прокоментували подію представники тернопільського «Правого сектору», яких котюжинські противники
Московського патріархату запросили для забезпечення охорони порядку. Тим часом колишній, промосковський, настоятель храму разом зi
своїми симпатиками звернувся в поліцію із заявою про начебто рейдерське захоплення сільської церкви. Так само трактують подію й інформаційні ресурси УПЦ МП. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
В Україні буде ще один антикорупційний
орган
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення в Україні Національного агентства з питань виявлення та управління активами корупційних та інших злочинів.
За його словами, у 2016 році вже було сформовано 67,8%
чисельності апарату цього органу. Про це йдеться у звіті
уряду, представленому Прем’єром.
Очікується, що робота цього агентства буде сприяти
зниженню корупційних ризиків за рахунок підвищення прозорості та підзвітності діяльності чиновників і партій. Утім,
попри існування Національного агентства боротьби з корупцією та Антикорупційної прокуратури, Україна минулого року посіла 131-ше місце зі 176 країн, так і не подолавши позначку в 30 балів, що вважається «ганьбою нації».
Цю сходинку з показником 29 балів вона розділила з Казахстаном, Росією, Непалом та Іраном.

Екс-депутат Держдуми отримав
українське громадянство
Колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков,
який дав у Генпрокуратурі свідчення у справі про держзраду екс-Президента України Віктора Януковича, отримав українське громадянство. За його словами, 4 грудня у нього закінчилися повноваження депутата Держдуми, а через
два дні він став громадянином України.
Говорячи про свої свідчення в ГПУ, Вороненков не став
розкривати деталі його допиту. «Янукович — маріонетка.
Він підписав сам зречення, і його звернення ввести російські війська було незаконним. Спочатку це звернення взагалі писав кримський Аксьонов. У Росії все — секрет, але
нічого не таємниця. Потім у Кремлі вирішили: хто такий Аксьонов, якщо Янукович у Росії. І ось він пише листа президенту РФ про введення військ», — цитує слова Вороненкова видання «Цензор.нет».
За словами екс-депутата, в українську політику він іти
не збирається, а хоче просто «працювати у вільній країні».
Водночас «Апостроф» зазначає, що ФБК Олексія Навального опублікував розслідування про Вороненкова, відзначивши, що той голосував за анексію Криму. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Про те, що в українській владній верхівці панують почуття, далекі від братерської любові й поваги, відомо давно. Свідченням цього є парламентські
бійки та інші «обміни люб’язностями»,
які час від часу ми можемо спостерігати в сесійній залі. Але досі політики,
особливо першого ешелону, перебуваючи під постійним прицілом преси,
намагалися стримувати свої емоції і
«тримати марку».
Утiм блокада торгівлі з окупованими
територіями, ультиматуми Ахметова і
гарячкові спроби уряду викрутитися з
цієї ситуації порушили хитку рівновагу і вивели політичне протистояння на
новий рівень. Двигуном цих процесів
знову виступила Юлія Тимошенко, яка
почала вимагати відставки Володимира Гройсмана з поста Прем’єр-міністра. У відповідь Гройсман відкрито назвав лідерку «Батьківщини» «мамою
української корупції».

■ СКАНДАЛ

Хто кому мама?
Протистояння між Володимиром Гройсманом та
Юлією Тимошенко перейшло в публічну площину

Сама така!
Юлію Тимошенко в політикумі позаочі називають пташкою Феніксом,
натякаючи на її фантастичну здатність воскресати з небуття в ситуаціях, коли інші політики давно б уже
поставили хрест на своїй політичній
кар’єрі. Але результат, отриманий
на останніх парламентських виборах
партією «Батьківщина», геть не задовольняє її політичні амбіції. Тому, перейшовши в опозицію, вона зробила
ставку на позачергові парламентські
вибори і всіляко намагається спровокувати їх.
Одним з останніх кроків у цьому
напрямi стала реєстрація 10 лютого на сайті Верховної Ради проекту
постанови авторства Юлії Тимошенко та ще 11 депутатів від «Батьківщини» з вимогою відставки Володимира
Гройсмана з посади Прем’єр-міністра. За день документ зник із сайта,
що викликало обурення Юлії Володимирівни, яка заявила про намір подати до суду, якщо до вечора 13 лютого проект постанови не буде повернено на місце, назвавши відповідальними за видалення проекту постанови
Президента Петра Порошенка, самого
Гройсмана та Голову Ради Андрія Парубія. «Ми отримали пояснення, що
це неконституційна постанова і треба збирати 150 підписів депутатів...
Це все обман, тому що 150 голосів депутатів треба збирати тільки в разі,
якщо відправляється у відставку весь
уряд. Ідеться (у проекті постанови)
безпосередньо про Прем’єр-міністра», — зазначила лідерка «Батьківщини».
У відповідь Володимир Гройсман
не стримав емоцій, давши на засіданні уряду свою оцінку діяльності Юлії
Тимошенко в українському політикумі. «Батьком-засновником новітньої української держави ми вважаємо Михайла Грушевського. Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є
теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є
Юлія Тимошенко», — сказав він, заявивши, що Тимошенко 20 років робила все, щоб знищити Україну.

На чиєму боці регламент?
Якби такі заяви робили рядові депутати, на них можна було б і не звернути увагу. Однак iдеться фактично про оголошення війни між важковаговиками української політики,
та ще й у час, коли триває війна і на
Донбасі, і на міжнародній арені. А в
цій ситуації кожен хибний крок може
стати фатальним. Тому ми спробували з’ясувати, на чиєму боці правда і
чим це протистояння може загрожувати всім нам.
«Насправді Юлія Тимошенко лу-

❙ Війна між Тимошенко і Гройсманом переходить у відкриту стадію. Чим це може
❙ закінчитися для України?
❙ Фото з сайта pravda.com.
кавить. Вони не можуть ні зареєструвати постанову про відставку Володимира Гройсмана, ні висловити недовіру уряду, бо і в Прем’єра, і в Кабміну до квітня є імунітет. Крапка. Але
їй хочеться перевиборів, бо це єдиний
спосіб на тлі катастрофічного падіння
рейтингів інших політичних сил знову отримати важелі впливу на ситуацію. І єдиний спосіб для цього — розхитати ситуацію, щоб розпалася коаліція. І тоді можливi й відставка уряду, і перевибори в парламент. Але всі
розуміють, що відсотків 60 тих, хто
зараз сидить у Верховній Раді, знову
туди не потраплять. Тому вони робитимуть усе від них залежне, щоб не допустити цього», — пояснює політтехнолог Денис Богуш.
З іншого боку, за ці 9 місяців уряд
Гройсмана так і не спромігся довести свою ефективність. «Цей уряд ще
гірший за попередній. Володимиру
Гройсману не вистачило ні освіти, ні
практичних знань для того, щоб запропонувати хоч якийсь прийнятний
вихід із ситуації. Цей уряд замазаний по вуха у незаконних оборудках.
А всі антикорупційні структури, всі
ці НАБУ та антикорупційні прокуратури, які створювалися з таким пафосом, на практиці виявилися абсолютно недієздатними», — переконаний
політолог Сергій Грабовський.

І що далі?
Водночас і Володимир Гройсман
опинився у непростій ситуації. Бо
йому доводиться не лише воювати з
Юлією Тимошенко, а й якось викручуватися перед ультиматумами Рiната Ахметова, який погрожує зупинити підконтрольні йому ТЕЦ, якщо не
буде поставок вугілля, перед вимогами міжнародних фінансових структур
та громадянського суспільства, у якого
виникає все більше запитань і до уряду, і до Прем’єра. І знайти адекватні
пояснення логіки своїх дій йому стає
все важче. «Нинішню пургу від уряду
про критичний стан в енергетиці слід
розглядати як акцію у продовження
пропагандистських діянь Міністерства
тимчасово окупованих територій (Черниш) про те, що з «ефективно контрольованими» (Росією) територіями не
варто розривати відносини, бо звідти
надходять податки в держбюджет. Оскільки виконавча влада не бажає визначеності у питанні прийняття закону
про статус окупованих територій, то

тепер реалізується «другий транш» доказів для суспільства — тепер нас намагаються переконати загрозою віялових відключень, холодом, втратою
податкових надходжень тощо», — зазначає президент центру глобальних
досліджень «Стратегія 21» Михайло
Гончар.
І це намагання догодити і вашим, і
нашим може дорого обійтися Україні,
переконаний експерт. «Усе це виглядає доволі смішно, але насправді все
це кепсько, бо виконавча влада у державі перетворюється на загрозу державі й державності. В умовах продовження Росією війни гібридного типу
проти України влада дає козир у руки
агресора — різка хаотизація становища в Україні. Росія може вдатися й до
обмеження (аж до перекриття) транзиту газу через Україну, щоб він не
був вкрадений українцями, бо ж їм,
мовляв, не вистачає газу, оскільки
бракує вугілля через блокаду «ДНР/
ЛНР», і вони стали більше спалювати
газ. Те, що робить зараз влада, — це
небезпечна гра на користь Ахметова і
на шкоду суспільству та й собі також.
Ну а Пу лишається тільки аплодувати українським урядовцям, особливо,
якщо вони введуть надзвичайний стан
в енергетиці», — переконаний Михайло Гончар.
Виходом із ситуації, на думку Сергія Грабовського, міг би стати ефективний і позапартійний уряд, який
спирався б не на парламент, а на громадянське суспільство і продуктивні політичні сили. «Цей уряд мав би
зробити головне — нормалізувати ситуацію і провести повну деолігархізацію економіки і політики. Якщо цього не зробити, такі кризи нас супроводжуватимуть постійно. І вибори,
будуть вони чи не будуть, не сприятимуть подоланню кризи, а лише посилюватимуть її. Я розумію, що це можливо лише суто теоретично. Але для
мене — це єдине бачення виходу з ситуації», — зазначив він.
На практиці ж у нас можливо все,
що завгодно, тільки не це. І, судячи з
публічних заяв політиків, ескалація
напруги неминуча. «Якщо розраховувати суто математично, то дострокові
вибори неможливі ні за яких обставин. Але знаючи Тимошенко — можна очікувати всього», — припускає
Денис Богуш. Якщо тільки здоровий
глузд не візьме гору над політичними
амбіціями. ■

ЕКОНОМIКА
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Радість мешканців Київщини від
дещо знижених тарифів на приміське автотранспортне сполучення виявилася недовгою. Як відомо, 9 лютого
деякі перевізники після консультацій в обласній адміністрації повернулися до старих тарифів, які існували перед різким підвищенням у середині січня. Але справедливість проіснувала недовго: вже з 13 лютого ціни
на проїзд знову підскочили до рівня
«хотєлок» власників автотранспортних компаній.
Хвиля підвищення цін на проїзд
у «маршрутках» прокотилася Україною після запровадження збільшеної
мінімальної заробітної плати вдвічі.
Перевізники заявили, що нові правила гри суттєво збільшать їх накладні
витрати. Плюс дописали: у зв’язку з
різким збільшенням вартості пального та запчастин.
Усі три аргументи, як пояснили
експерти, — вельми сумнівні. Ні бензин, ні дизель останнім часом кардинально не дорожчали. Не було різких
стрибків курсу національної валюти,
а отже, говорити про якесь подорожчання, а тим паче суттєве, запчастин,
які купують за валюту, також не доводиться. Та й водіям, яким, можливо, і платять «чорним налом», усе ж
таки в більшості компаній показують вищу зарплату, ніж 3200 за місяць. А отже, й підняття «мінімалки» не може слугувати виправданням для своєрідної гри в монополію:
більшість маршрутів обслуговує тільки одна компанія, яка може користуватися цим фактом і безконтрольно
піднімати ціни. Посилаючись на вигадані підстави.
Ще наприкінці січня на ситуацію відреагував віце-прем’єр Павло
Розенко. Який недвозначно заявив:
«Дехто вирішив підвищити свої доходи і під соусом підвищення заробітної
плати почав підвищувати ціни». Чиновник дав і пораду колегам. «Тому в
даному випадку Мінінфраструктури
спільно з головами ОДА та організаціями профспілок, роботодавців по-

■ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ

Коли влада не може...

Добрива
теж убивають

Держава не здатна вплинути на змову автоперевізників
і скасувати необґрунтоване підвищення тарифів
на проїзд у приміському сполученні

Урядовцi вiдстрочили
запровадження мита для
виробникiв азотних добрив
із держави-агресора, i вони
продовжать експансію
на український ринок
Олег ГАНСЬКИЙ

❙ Українські автоперевізники здатні змусити місцеву владу повірити
❙ у найфантастичніші аргументи.
винні здійснювати моніторинг ситуації з підвищенням тарифів, а також
застосовувати жорсткі заходи реагування на такі факти — аж до позбавлення ліцензій», — сказав Розенко.
Київська ОДА виявилася чи не
першою, яка намагалася вплинути
на перевізників. І після розмови відзвітувала: ціни знижено на 25%! Громадськість так і не довідалася, про що
говорили за зачиненими дверима, але
вже за кілька днів виявилося, що з адміністративного тиску вийшов величезний пшик. Наразі вплинути на монополістів влада не може. І не виключено, що й не хоче — зважаючи на
корупційні можливості та потенційну здатність рентабельних компаній
«вирішувати питання».

Підказка для ворога?
Україна наче навмисне не готувалася замінити антрацит
вугіллям газової групи, а блокада вугілля з ОРДЛО
виявила слабкі ланки у стратегії нашої безпеки

У зв’язку з блокадою поставок антрацитного вугілля з окупованої території на українські теплові станції
серед іншого варто зауважити кілька
важливих моментів.
По-перше, вирішити цю проблему за час, на який вистачає запасів
вугілля на наших ТЕЦ і ТЕС, шляхом поставок антрациту з інших джерел (наприклад — з Південної Африки, В’єтнаму, Австралії, США тощо)
не реально, оскільки, зокрема, це
вимагає більшого часу, ніж вказано
офіційними особами, і наявності в нашій державі відповідної інфраструктури, якої зараз нема. А перехід теплових станцій на спалювання вугілля
газової групи, замість антрациту, вимагає приблизно рік-два, не кажучи
вже про вартість запровадження відповідних технологій.
По-друге, приблизно половина українських теплових станцій обладнані
для спалювання вугілля антрацитної
групи, яке в нас видобувають лише на
нині окупованій території. Майже всі
ці теплові станції проектували в радянський час під конкретні шахти.
По-третє, в багатьох країнах тепло-
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■ ГРА У МОНОПОЛІЮ

■ «ВУГІЛЬНА» БЛОКАДА

Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ,
екс-уповноважений Президента України
з міжнародних питань енергетичної
безпеки

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2017

ва енергетика, на відміну від України
зi значним сектором атомної енергетики, є основою національної електроенергетики, при тому що там практично не використовується антрацит
як енергетичне пальне. Там спалюють
вугілля газової групи. Наприклад,
у сусідній Польщі, де є майже вдвічі
більше теплових станцій, ніж в Україні, практично не видобувають антрацит, а видобувають достатньо вугілля газової групи. Там більшість ТЕЦ і
ТЕС обладнано для спалювання вугілля і антрацитної групи, і газової групи. Таким чином станції мають вибір:
закупили імпортний за вигідною ціною антрацит — добре, нема антрациту, а є лише своє газове вугілля — не
біда. Отже, теплова енергетика може
визначатися, на яке пальне орієнтуватися без введення надзвичайного стану тощо. Звичайно, антрацитне вугілля як пальне має низку переваг: зокрема, екологічних, теплотворних тощо.
Але ці переваги не є визначальними
щодо функціонування енергетики.
По-четверте, українській тепловій
енергетиці не один раз пропонували
дообладнати відповідні ТЕЦ і ТЕС для
спалювання обох типів вугілля (в залежності від ситуації). При цьому керувалися винятково економічними
підставами, адже до 2014-го ніхто навіть не розглядав можливості російсь-

Тим часом чиновники чомусь
не оприлюднили підрахунки, які
їм мали надати перевізники задля
обґрунтування підвищення ціни. А
такий документ міг би бути доволі
цікавим та відповісти на чимало гострих питань. Зрештою, не видно і
впливу держави на недобросовісних,
як нам видається, надавачів послуг.
Позбавлення ліцензії — назагал чудовий аргумент, який змусив би перевізників суттєво переглянути свою
точку зору на «різке подорожчання
пального».
Пояснень дивної ситуації, коли місцева влада не може ефективно вплинути на цінову диспропорцію, може бути
два: або вони не вміють це робити, або
з якихось причин не хочуть. ■
кої окупації. Зокрема, в 2008 році з
ініціативи тодішнього українського
Президента, а у квітні 2015-го польський президент під час свого візиту до Києва висловив готовність його
країни виділити для цієї мети приблизно 50 млн. євро. Загалом, за оцінками окремих фахівців, згадане дообладнання основних наших ТЕЦ і ТЕС
обійшлося б до 1 млрд. доларів. Хоча
окремі офіційні особи чомусь називали й іншу суму — 5-6 млрд. дол. У
всіх випадках такі пропозиції було
проігноровано.
Крім згаданого, виходить, що блокада поставок вугілля з окупованої території на українські ТЕЦ і ТЕС щонайменше виявила слабке місце у
стратегії нашої безпеки. Адже ми самі
вказуємо ворогові, який на нас напав,
що блокування поставок антрациту
може виявитися для нас катастрофою.
І тут треба визнати, що за три роки війни ми не приготувалися до такої форми нападу! Тепер не виключено, що
блокуватимуть наші вороги з метою
дестабілізації України («розхитування»), чого добивається Кремль. А це
для РФ дешевше і безпечніше, з точки зору порушення нею міжнародного
права, ніж, наприклад, завезення до
нас «градів» чи танків. Як тоді бути?
До кого висувати претензії? Чи вирішить це проблему залежності від антрациту української енергетики?
Крім цього, не виключено, що
нинішні блокувальники забезпечать
вільні поставки законно оформленого
вугілля при подальшій блокаді всіх
інших товарів. Адже такий досвід у
них є — проїзд пасажирів не блокують. І що тоді робитимуть і говоритимуть опоненти блокади? Хто відповідатиме за страшилки тощо? Може, це
вирішить згадану проблему? Може,
припинять незаконне переміщення
інших товарів? ■

Українська хімічна промисловість уже
найближчим часом може опинитися у доволі
скрутній ситуації: включно із закриттям частини заводів та звільненням тисяч працівників. Такі наслідки може мати рішення Міжвідомчої комісії із міжнародної торгівлі (МКМТ)
про призупинку дії антидемпінгового мита на
імпорт добрив із Російської Федерації. Також
значне домінування на українському ринку
добрив російських виробників, що доходить до
90%, може зробити вітчизняних аграріїв повністю залежними від поставок iз РФ з усіма відповідними наслідками: монопольне підвищення ціни, жорсткий диктат своїх умов та можливе припинення постачання товару в найневідповідніший момент. Саме це ми вже проходили
із російським газом.
Як відомо, 27 грудня 2016 року Міжвідомча
комісія після тривалого розслідування дійшла
висновку: російські продавці відверто демпінгують на нашому ринку. Тобто продають товар нижче собівартості, намагаючись за всiляку ціну
«видавити» з нього українських виробників. Завойовувати український ринок росіянам допомагає величезна фора у вигляді ціни на природний газ. Адже левова частка собівартості мінеральних добрив — це ціна природного газу, яка
для російських виробників є суттєво нижчою,
ніж для їх українських конкурентів.
Росіяни активно користувалися цією обставиною і потроху збільшували свою присутність
на українському ринку, витісняючи вiтчизняних виробників. Цей процес не переривався
навіть із початком воєнних дій, коли обсяги
двосторонньої торгівлі суттєво знизилися. Головним чином, як вважають експерти, «завдяки» численним лобістам, що допомагали росіянам утвердитися в Україні. Вітчизняні хіміки
тим часом подавали сигнал SOS, пояснюючи,
що внаслідок цих дій галузь опинилася на межі
виживання.
Утім наприкінці минулого року здалося, що проблема знайшла своє рішення: після оприлюднення результатів розслідування
Міжвідомчої комісії було ухвалено постанову Міністерства економічного розвитку і торгівлі про антидемпінгові мита на імпорт сечовини (карбаміду) та суміші сечовини і нітрату амонію. Вони мали коливатися від 4,19%
до 31,84%. Дiяти постанова мала з 28 лютого
2017 року. «З огляду на те, що Російська Федерація є основним постачальником добрив в
Україну (80-90% від загального обсягу), імпорт добрив за демпінговими цінами ставить
українських аграріїв у небезпечну залежність
від їхніх поставок у майбутньому», — повідомив тоді МЕРТ.
Але напередодні запровадження загороджувального мита комісія чомусь різко змінила власну думку. Як вважають експерти,
під впливом лобістів, що захищають інтереси
російських імпортерів. «Члени МКМТ погодилися, що для забезпечення продовольчої безпеки існує нагальна необхідність вжиття заходів
щодо диверсифікації поставок добрив в Україну (з Китаю, країн Близького Сходу, США та інших)», — заявили у профільному міністерстві.
Під означення «інші» скромно заховалися продавці з країни, яка веде проти нас неоголошену
війну. І не лише торговельну, а й справжню, на
якій мало не щодня гинуть люди.
Цікаво, що дані про домінування росіян
на українському ринку комісія відтепер трактує вже по-іншому. Йдеться вже не про захист
ринку та можливі зловживання монополіста
на ньому, а про запобігання... дефіциту і різкому зростанню цін на добрива в країні. Питання про захист вітчизняної хімічної промисловості знову відклали. ■
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А далі — хоч трава не рости...
Хаотично висмоктуючи джерела наповнення бюджету
з агросектору, уряд їх нищить
Олена ЯРОШЕНКО

Уряд шукає способи наповнити державну казну, яка досі функціонує
в авральному режимі. Експерименти з підвищенням тарифів, маніпуляції з податками і зарплатами перебувають на стадії перманентних
трансформацій. А от витискання додаткових фінансових ресурсів
з оголошеного локомотивом економіки агросектору реалізується
безкомпромісно. Так, у січні Державна фіскальна служба без попередження заблокувала спецрахунки у рамках спецрежиму податку
на додану вартість, що стало неприємним сюрпризом для підприємців-аграріїв. Гуманне оподаткування, яке дозволяло сільгоспвиробникам за потреби використовувати свої ж кошти для господарських
потреб, не встряючи в марудні кредитні історії, вже накрили мокрим
рядном. Хоч начебто й декларують наміри щодо вибіркової адресної
підтримки підгалузей. Ще одним бюджетним ресурсом розглядають
продаж (у поточному варіанті — обіг) сільськогосподарських угідь,
які досі не пройшли нормальної інвентаризації і кадастрової класифікації. Представників аграрної громади активність влади у стилі
«відняти і поділити», звісно, не влаштовує.

Латання дірок замість діалогу
Січневий нежданчик у виконанні фіскалів підприємці пережили, але втратили залишки сподівань на подальшу адекватність цієї гілки влади. «ДФС
так вчинила не через непрофесіоналізм або злий умисел, —
прокоментував ситуацію сайту
Agravery Віталій Скоцик, очільник Аграрної партії, яка продовжує шукати шляхи порозуміння
з діючою владою, аргументуючи
свої вимоги реальною динамікою в економіці країни. — Вочевидь у січні у грошових потоках держави виникла «дірка».

Той, хто розуміється на бюджетуванні, знає, що такі дірки, зазвичай, виникають у грудні. Але
якщо у державній фінансовій
системі у січні недостатньо грошей і ДФС виконала функцію
замороження коштів виробників для закриття прогалин у грошових потоках держави, то це
свідчить, що фінансова система
в дуже поганому стані. Власне,
ДФС використала гроші платників податків-аграріїв, аби держава змогла виплатити пенсії,
стипендії, зарплати держслужбовцям. Звісно, такі дії ДФС негативно вплинули на аграрне ви-

Оксана СИДОРЕНКО
Реалізація проекту «Основний кредит для аграрної галузі — Україна
(АПЕКС)», який передбачає надання
кредитних ресурсів Європейським інвестиційним банком в обсязі 400 мільйонів
євро, позитивно вплине на бізнес-клімат, створить передумови для активізації інвестиційної діяльності та допоможе українським аграріям наростити експорт і створити нові робочі місця. Минулого тижня перспективи можливого
кредитування міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий обговорював на зустрічі із представником Європейського інвестиційного банку Вазілем Худаком.
«Кредит від Європейського інвестиційного банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх виробників. За умовами проекту, до первинної
суми в 400 мільйонів євро від Європейського банку мають бути додані ще 400
мільйонів євро від українських банків-учасників проекту. Тому необхідно створити чіткі умови для успішного
функціонування цього проекту. Зі свого
боку, щоб прискорити його здійснення,
ми сьогодні проводимо активні переговори з Міністерством фінансів України,
та з Укрексімбанком», — розповів Тарас Кутовий. Заступник міністра Ольга
Трофімцева повідомила також, що за результатами зустрічі з комерційними банками представники банківської сфери
зацікавилися участю у даному проекті.
«Наразі ми маємо доопрацювати технічні деталі реалізації проекту з усіма його
учасниками для того, щоб кредит спрацював продуктивно. Як тільки остаточні
домовленості будуть досягнуті, зможемо
офіційно запустити цей важливий проект», — висловила сподівання Трофімцева.
Проектом «Основний кредит для аграрної галузі — Україна (АПЕКС)», що
має бути реалізований у 2016—2020 роках, пропонується надавати кредити терміном до дванадцяти років із пільговим
строком кредитування чотири роки.Кінцевими користувачами кредиту висту-

робництво. Аграріїв позбавили
запасу коштів, необхідного хоча
б на два тижні. Через це трапився збій у закупках необхідних
ресурсів. Наприклад, комбікорми зараз тримають із запасом на
два-три дні, а не два тижні. За січень добрива встигли подорожчати на 15 відсотків, і якщо у вас
на руках не було додаткових грошей, то ви менше вкладете добрив на гектар землі».
На думку Віталія Скоцика,
збільшення тарифів на енергоносії у виробничому секторі
обов’язково призведе до зростання вартості виробництва
продукції та цін на продукти
харчування: «Ціни на них виростуть ближче до літа, бо все
залежить від довжини виробничого циклу. Якщо говорити
про продукцію птахівництва,
то це 45-60 днів, свинарства —
чотири місяці, рослинництва
— шість місяців. Купівельна
спроможність населення і далі
падатиме, тому на прилавках
усе більше лишатиметься простроченого товару, який далі
йде на утилізацію та переробку. Виробник на таке відреагує
зменшенням обсягів виробництва продукції. Коли зменшуються обсяги виробництва, рентабельність бізнесу опускається до точки беззбитковості. Так

можна пропрацювати декілька місяців, але потім доведеться закриватись, як це вже було
з виробниками у 2016 році».
Подорожчав не тільки газ, а
й дизельне паливо, звертає увагу політичний лідер аграріїв.
Більшість ресурсів, необхідних для посівної (добриво, дизпаливо), імпортуються, за них
потрібно розплачуватись доларами. А валютний курс лише за
першу декаду січня виріс на чотири відсотки. Тому варто очікувати, що й вартість посівної
цьогоріч виросте як мінімум
так само.

Ринок землі: торгівля
невідомо чим
Шаманські танці навколо
впровадження ринку землі так
чи інакше намагаються прискорити процеси, які б запустили
легалізацію грошового обігу в
цій царині. Економісти та експерти, які володіють реальною
інформацією про стан речей,
навіть будучи прихильниками
приватизації і виведення цього
ринку з тіні, поки що критично оцінюють перспективи. «Ми
ще не виконали масив технічної роботи, яку треба було зробити до завершення земельної
реформи, — пояснює своє негативне ставлення до ідеї зняти мораторій на продаж земель
сільгосппризначення Віталій
Скоцик. — Зокрема, не закінчили підготовку земельного
кадастру. Є різні показники
щодо його наповнення: чиновники говорять про вісімдесят
відсотків, експерти про двадцять-сорок... Досі не проведено розмежування між землями державної, комунальної та

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

приватної власності на сьогоднішній день. У нас нема картування територій, яке б дало чітке розуміння, де чий пай, які
межі таких паїв».
Аграрна партія запланувала
проведення земельних форумів
щодо розробки земельного законодавства за участі сільських
громад і місцевих підприємців.
Вони відбудуться цього року в
усіх регіонах. «Ми питаємо думки народу щодо дорожньої карти земельної реформи, яку сформували наші експерти. Йдеться
про базові принципи: заборонити продаж землі іноземцям, обмежити кількість угідь, якими
може володіти одна сім’я, встановити правила відновлення родючості землі тощо. Наша мета
— захистити інтереси власників землі, громад і народу загалом, щоб Україну знову не
обікрали. Тому потрібен чіткий перелік напрямів реформи
і її підходів. Далі настане черга розробки конкретних законопроектів — фахівці для цього у нас є. Чи скористається цим
ВР? Є великі сумніви, але якщо
була б цілеспрямована робота,
на рівні Верховної Ради нею міг
би зайнятись аграрний комітет,
разом з Мінагрополітики, то ці
роботи можна було б провести
за три-п’ять років. Так, це багато, але ми — найбільша за територією країна Європи», — прогнозує очільник аграріїв.
На його думку, нинішнє
гальмування владою розробки
цивілізованої і прозорої системи земельних реєстрів і кадастрів — це просто схема, яка дає
певному колу осіб в Україні за
відносно невеликі кошти скупити величезні масиви землі. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС

Партнерське кредитування
Кредит від Європейського інвестиційного банку
передбачає рівноцінну участь українських банків

Виставка для тваринників
Сьома міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва пройде 1517 лютого в Києві у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». Цьогорічна виставка організована за підтримки Міністерства агрополітики
України, федерального міністерства економіки Німеччини та уряду Франції. Основна мета
цього найбільшого в Україні виставкового заходу — активне впровадження сучасних технологій у галузі тваринництва. Протягом трьох
днів провідні українські та світові компанії презентують останні моделі техніки та обладнання,
корми, ветеринарні препарати, засоби діагностики, генетичний матеріал, новітні науково-технічні розробки від профільних інститутів. Минулого року на виставці були представлені 183
компанії, серед яких 108 іноземних. Цьогорічна
виставка продовжить семирічну традицію міжнародного обміну досвідом.

Досвід регіональних кластерів

❙ Отримати кредитні ресурси для українського агросектору від європейських банків
❙ стане можливим, якщо розділити з ними ризики.
❙ Фото з сайта romanialibera.ro.
патимуть малі та середні підприємства,
для яких буде спрямовано не менше 70
відсотків від загальної суми. Інші 30 відсотківпланується надати для операторів
державного сектору: дослідних станцій,
лабораторій, установ з моніторингу та
контролю рибного господарства.
Як повідомляла раніше прес-служба
Мінагрополітики, фінансову угоду, Проект «Основний кредит для аграрної галузі — Україна»), між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифіковано законом України від 20 вересня
2016 року. За цією програмою планується фінансування наступних напрямів:
— первинне виробництво зернових та

олійних культур;
— розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки, очистки,
сортування, тестування і зберігання зернових та олійних культур;
— реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства;
— обладнання та інфраструктура для
рибопереробки та консервування;
— дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та
професійного навчання, служби поширення сільськогосподарських знань та
сертифікації, системи контролю та моніторингу рибного господарства. ■

Розвиток регіональних кластерів, органічного
виробництва та реформа лісової галузі в Україні
— деякі з напрямів українсько-баварської співпраці та нових спільних проектів, обговорених під
час десятого засідання постійної українсько-баварської робочої комісії. Баварську делегацію в
Україні очолювала державний міністр доктор Беата Мерк. «Якщо говорити про створення регіональних кластерів, то саме у Баварії є в даному
напрямі значні напрацювання, які можуть бути корисними для України. Бо саме створення на регіональному рівні ланцюгів від виробництва продукції, її переробки до каналів збуту та організації таких видів діяльності, як зелений туризм та гастрономія, можуть слугувати імпульсами для розвитку
сільських територій», — каже заступник міністра агрополітики Ольга Трофімцева. — Модель
ефективної побудови системи державного та недержавного контролю у фітосанітарній чи ветеринарній галузях Федеральної землі Баварія може
слугувати для нас чудовим прикладом. Сподіваюся, ми зупинимося на двох-трьох ключових напрямах для запуску спільних проектів, які зможемо почати реалізовувати. Також цього року необхідно провести спільний захід для представників
аграрної та переробної галузі. Українські виробники та переробники мають отримати можливість
поспілкуватися напряму з потенційними партнерами, покупцями та інвесторами». ■

СВIТ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2017

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

■ НОВИНИ ПЛЮС

Земні пристрасті святих отців
Затримано священика, якого звинувачують у спробі
отруєння патріарха Грузинської православної церкви
Ігор ВІТОВИЧ
Генпрокуратура Грузії 13 лютого
поширила заяву про арешт керівника
служби з управління майном патріархії, директора Медичного центру імені
святих Іоакіма та Анни, протоієрея
Георгія Мамаладзе, якого звинувачують у підготовці вбивства «священнослужителя високого сану». Слідство встановило, що Мамаладзе мав намір 10 лютого вилетіти до Берліна, де
перебуває на лікуванні Католікос-Патріарх Грузинської православної церкви Ілія Другий.
У багажі під час арешту в аеропорту Тбілісі в Мамаладзе вилучили сильнодіючу отруйну речовину – ампулу
цианіду натрію. «Використовуючи цю
речовину, Мамаладзе мав намір здійснити замах на життя духовної особи високої ієрархії», — повідомив генпрокурор Грузії Іраклій Шотадзе. Окрім того, в квартирі Мамаладзе були
виявлені саморобна зброя та шість бойових патронів.
Хоча прокурор не назвав прізвища
«особи високої ієрархії», в Грузії мало
хто має сумніви, що йдеться про замах
на життя патріарха ГПЦ Ілії ІІ. Згаданої ампули отрути достатньо, щоб позбавити людину життя. За словами генпрокурора Шотадзе, його відомство
має у своєму розпорядженні відеозапис, який підтверджує версію слідства. Обвинувачений наразі відкидає
звинувачення та користується правом
мовчання.
За словами глави грузинського уря-
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ду Георгія Квірікашвілі, охорона патріарха в Берліні підсилена, він має намір провідати його особисто. Ілія ІІ у
понеділок успішно переніс операцію
на жовчному міхурі в одній iз клінік
Берліна та одужує.
У патріархії Грузії заявили, що вражені новиною. Владика Ніколоз, який
супроводжує патріарха ГПЦ у Берліні,
заявив грузинським ЗМІ, що у вину Мамаладзе не вірить ні він сам, ні Ілія ІІ. У
свою чергу, частина духовенства вимагає назвати прізвища замовників замаху. Архімандрит Бартломе Пірцхалашвілі пише на своїй сторінці у «Фейсбуці»: «Хай скажуть правду, хто прагнув
ліквідації патріарха? Досить вбивць у
церкві». Більше інформації від прокуратури вимагають i опозиція, і звичайні грузини в соцмережах, де версію про
спробу отруєння патріарха порівнюють з середньовічними інтригами у Ватикані під час боротьби за владу.
Теолог Бека Міндіашвілі нагадує,
що 83-річний патріарх Ілія Другий
офіційно свого наступника не назвав.
За традицією, це питання вирішує Синод, і лише після смерті діючого глави
церкви. Останнім часом боротьба в кулуарах вирвалася назовні. Наприкінці
грудня минулого року хорепископ патріарха Іакоб (Іакобішвілі) публічно звинуватив главу охорони патріарха Іосифа Оханашвілі у змові проти Ілії ІІ. Пояснимо, що Оханашвілі є зятем рідного
племінника Дмитрія Шиолашвілі, архієпископа Батумі, який давно мітить
на місце патріарха. Вважають, що протоієрей Мамаладзе належить до кла-

Погорів на зв’язках iз Росією
Радник президента США з національної безпеки Майкл
Флінн подав у відставку після зустрічі у Білому домі з президентом Трампом. Його звинувачують у тому, що він міг вести переговори щодо санкцій iз послом Росії у США Сергієм
Кісляком ще до того, як Дональд Трамп заступив на посаду.
Таке спілкування є порушенням закону Сполучених Штатів,
який забороняє приватній особі представляти дипломатичні
інтереси країни. Флінн спершу заперечував, що спілкувався
з офіційними представниками Росії про санкції, однак пізніше
мусив, очевидно, визнати цей факт — розшифрування розмови вказало на це. Радник iз національної безпеки, який пропонує голові держави експертну думку в питаннях міжнародних відносин та оборони, призначається президентом США.
Тепер його обов’язки тимчасово виконує Кіт Келлог, який раніше працював у Раді національної безпеки США.

Трамп переміг індіанців

❙ Патріарх ГПЦ Ілія II.
ну Дмитрія Шиолашвілі. Бека Міндіашвілі не вірить у версію прокуратури. На його думку, йде боротьба за трон
патріарха, в яку втягнуті як представники влади, які бажають проштовхнути свою кандидатуру, так і прибічники
Дмитрія Шиолашвілі.
Учора з’явилася інформація, яка
свідчить, що боротьба точиться не
лише за владу, а й за церковне майно.
Адже Мамаладзе був керівником служби з управління майном. Учора телекомпанія «Руставі-2» поширила текст
скандального листа, якого протоієрей
Георгій Мамаладзе написав кілька місяців тому патріарху Ілії ІІ. У цьому
зверненні Мамаладзе інформує зверхника ГПЦ про масштабні майнові та фінансові зловживання, до яких вдається церковна ієрархія, і вимагає навести порядок у цьому питанні.
Щодо Мамаладзе порушено кримінальну справу за звинуваченням у підготовці до навмисного вбивства та володінні вогнепальною зброєю, що карається позбавленням волі терміном
від 7 до 15 років. ■

Федеральний суд столичного округу Колумбія відкинув
позов корінних американців, які вимагали заблокувати будівництво нафтогону «Дакота Аксес Пайплайн», яке було відновлене постановою президента Дональда Трампа від 24 січня.
Представники племені сіу стверджували, що роботи на їхніх
землях завадять релігійним церемоніям, оскільки трубопровід пролягає поблизу священних місць племені. Також «зелені» активісти заявляли, що під загрозою забруднення опиниться басейн річки Міссурі.

Міністр з Голлівуду
У США склав присягу новий міністр фінансів Стівен
Мнучін. У виборчій кампанії Дональда Трампа він відповідав
за збір коштів. Мнучін є колишнім віце-президентом інвестиційної компанії «Голдман Сакс» та продюсером 35 голлівудських фільмів, переважно бойовиків. Серед них: «Божевільний Макс: дорога люті», «Загін самогубців» і «Бетмен проти
Супермена: на зорі справедливості». Дональд Трамп вважає
нового главу мінфіну «фінансовою легендою». Мнучін має
неоднозначну репутацію, демократи закидають йому збагачення на іпотечній кризі у США.

Віце-президент Венесуели —
наркоторговець?
Проти віце-президента Венесуели Тарека ель-Айссамі запровадили санкції через підозру у причетності до наркоторгівлі. Про це повідомило міністерство фінансів США. За даними відомства, Айссамі «відповідальний за контрабанду понад однієї тисячі кілограмів наркотиків iз Венесуели до різних
держав, зокрема до Мексики та США». ■

■ КОЛІЗІЇ

«Боса» здають уже й «свої»
Політики-втікачі з Казахстану шукають прихистку в Європі
Євген КАТЮЩЕНКО
Сьогодні у світі використовують
нові технології маніпулювання людською свідомістю, і головним інструментом у цьому процесі виступають ЗМІ.
У друкованих, електронних виданнях, на радіо- і телеефірах випробовують нові й нові технології впливу на
маси, виховують аудиторію «під себе»,
впливають на підсвідомість. На жаль,
ми стаємо свідками, як пропаганда та
інформаційні війни впливають на населення, провокуючи масові заворушення, расову ненависть, агресію, яка стає
причиною терактів. І поки все це відбувається, нечисті на руку політики ведуть свої дрібні підкилимні ігри, захищаючи власні інтереси і маючи фінансову вигоду.
Закономірність у тому, що в той
час, коли хтось дійсно бореться за демократію в усьому світі, інший лише
користується дивідендами. До таких
належить і Мухтар Аблязов — політик-утікач, декларовані інтереси якого йдуть урозріз iз його справжніми
справами та намірами. Адже все у нього виходить одночасно: володіти банком і його ж обікрасти, бути визнаним
злодієм і уникнути відповідальності,
працювати на владу, а потім цю владу
змішати з брудом, приховувати правду
і продовжувати говорити про чесність
та справедливість. Це жахлива неправда, приправлена красивою обгорткою
вигаданої правди, чистий спам не тільки в просторах iнтернету, а й у житті
цілого народу. Аблязова не бентежить
те, що кожен другий «креативний»
пост в iнтернеті від його імені спросто-

вує сама дійсність.
Буквально днями екс-олігарх звинуватив владу Казахстану у викраденні Жарімбетова, якого затримали в аеропорту Туреччини і відправили в Астану (екс-заступник Аблязова в БТАбанку).
«Влада Казахстану потрапила в
чергову глобальну пастку в боротьбі
проти мене», — написав Аблязов, звинувативши спецслужби в непрофесіоналізмі. Як можна так підставитися?
— запитує він і дає пораду негайно повернути Жарімбетова до Туреччини,
домовившись iз ним, що він нікому не
розповість про своє викрадення. Пан
Аблязов і справді думає, що після того,
як він озвучив на весь світ справу викрадення, спецслужбам потрібно про
щось домовлятися з Жарімбетовим? І
справді, раптом хтось дізнається про
цю таємну операцію! Від цього імідж
Казахстану постраждає. Може, після
цього розголосу трішки замовчати цю
проблему на сторінках газет, а ще краще — в телеефірі...
Насправді мета виступу Аблязова полягала не у спробі захистити інтереси Жарімбетова. Все виявилося
банально просто. Аблязов відчув, що
йому теж загрожує небезпека. Жаксилика Жарімбетова затримали прикордонники Туреччини за підробленим паспортом 17 січня. Затриманий
зізнався, що до того часу вже втомився ховатися за кордоном від слідства,
і тому, перебуваючи в поліцейській
дільниці, назвав своє справжнє ім’я,
попросивши повідомити про це до Генерального консульства Казахстану. Оскiльки Жарімбетов перебував

у реєстрі Інтерполу, то вже 20 січня
був екстрадований в Астану. Така ситуація, звичайно, не на руку самому
Аблязову. Адже його заступник знає
багато фінансових схем щодо відмивання коштів БТА-банку і може відкрити очі слідству на багато моментів. Тому Аблязову надзвичайно
важливо піти на випередження: звинуватити владу Казахстану у викраденні, натиснути на неї через міжнародну громадськість. Тільки одного
нюансу Аблязов не врахував — колега здав свого боса, не сподіваючись
на сильну підтримку. По-перше, як
зізнався сам затриманий, він вісім
років не бачив сім’ю. По-друге, прикро за тих, хто вже перебуває за ґратами через кримінальні амбіції Аблязова. Адже вони були лише менеджерами і виконували всі доручення
керівництва банку через страх втратити роботу. Іншими словами, він готовий допомогти слідству, щоб відновити справедливість і пом’якшити
своє покарання. Але головне: Жарімбетов спростував інформацію про викрадення.
— Хочу заявити, що ніхто ніяких
тортур і заходів іншого впливу не чинив. Окремі правозахисні організації
представили це, нібито моєму життю
загрожує небезпека. Це зовсім не так, і
я хотів би ще раз підкреслити і впевнено сказати, що насправді все нормально, — зазначив він.
Жарімбетов дав оцінку і діяльності
Аблязова. За його словами, все, що він
робить, продиктоване лише особистими інтересами. Банк, кишенькова партія — все це були лише інструменти,

покликані забезпечити достаток і недоторканність.
— Якщо людина одержима владою, що я можу зробити? — зазначив
Жарімбетов, висловивши співчуття
всім, кого так чи інакше використав
Аблязов і хто сьогодні розплачується
за його вчинки.
Нині Жарімбетов перебуває на волі,
але з підпискою про невиїзд. Найближчим часом він вирушить в Алмати
для проведення подальших слідчих заходів. Не виключено, що затриманий
екс-банкір піде на угоду зі слідством
і тому, можливо, навіть не буде залучатися до кримінальної відповідальності. За класикою жанру, Аблязов, як
завжди, покаже ситуацію у вигідному
для себе світлі: розповідатиме про те,
що на Жарімбетова чинили тиск або —
ще більше — були погрози його сім’ї,
про його нездатність протистояти режиму, через що він і погодився на угоду зі слідством. На французькій території Аблязов ще має голос і використовує це у своїх цілях. Дивує лояльність
європейської Феміди, яка в Англії призначає реальний тюремний термін злочинцеві, а уже в Парижі звільняє його
з-під варти. Наштовхує на думку про
подвійні стандарти Європейського Союзу... ■
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СУСПІЛЬСТВО
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область
Опішнянська селищна рада
бореться за старі назви двох вулиць населеного пункту. Проблема виникла у травні минулого року, коли, виконуючи вимоги закону про декомунізацію,
голова Полтавської облдержадміністрації виніс розпорядження
про перейменування цих вулиць,
зокрема Партизанської — на Василя Кричевського, українського архітектора, маляра, графіка,
котрий неодноразово бував тут,
жив і працював разом із гончарами й де розташований зведений ним будинок, і Мороховця —
на Петра Дорошенка, гетьмана,
якого було обрано на цю посаду
саме в Опішні й який об’єднав Лівобережну та Правобережну Україну, що є прекрасним символом для нас. Проте Опішнянська селищна рада не погодилася
з цим і буквально через кілька
днів своїм рішенням повернула
згаданим вулицям старі назви.
Облдержадміністрація оскаржила це рішення в Зіньківському
районному суді. Нині ж конфліктну ситуацію розглядає Полтавський окружний адміністративний суд, який і має винести
рішення про те, підлягають ці
вулиці перейменуванню чи ні.
Представники селищної ради доводять свою версію походження
назв вулиць, а представники облдержадміністрації — свою.
Зокрема в селищній раді переконані, що вулицю Партизанську названо на честь партизанів,
котрі допомагали кувати перемогу під час Другої світової, а Мороховець — ніщо інше, як збірний
образ усіх опішнян, полеглих на
фронтах цієї війни. Тобто ці назви не містять комуністичних
символів, а отже, не підлягають
дії закону про декомунізацію.
— Ми подали запити до обласного державного архіву, а також
до краєзнавчих музеїв і отримали відповіді, що жодних документальних підтверджень того,
що вулиця Партизанська в Опішні названа в 1920-ті роки саме на
честь червоних партизанів, як
свідчить представник відповідача Олесь Пошивайло, немає. Те
ж саме стосується й вулиці Мороховця. Ми не заперечуємо, що
був такий собі член Опішнянського ревкому Оксентій Мороховець, але інформація про те, що
саме на його честь названо вулицю, відсутня. Усі документи,
якими володіємо, підтверджують, що немає жодного документа. Таким чином, на честь кого
названо цю вулицю, достеменно
невідомо, — зазначає Григорій
Фелоненко, котрий представляє
інтереси селищної ради. — Представник відповідача посилається
на висновки Українського інституту національної пам’яті про те,
що ці дві вулиці підлягають перейменуванню. Але ж вони повністю ґрунтуються на історичній
довідці, складеній тим же Олесем
Пошивайлом. У цій довідці, до
речі, він вказує на певні джерела, що насправді не містять згаданої інформації. Тобто це лише
його особиста думка, не підтверджена жодними документами.
Проте чи все так просто?
— Дві вулиці селища, про які
йдеться, однозначно підпадають
під дію закону про декомунізацію. Адже вулицю Партизанську справді названо на честь червоних партизанів, які впродовж
1918—1920 років допомагали
більшовикам Росії встановлювати радянську владу на території
Полтавщини. Хто цікавиться історією рідного краю, той знає,
що ніякі партизани під час Другої світової війни на території

■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Війна була,
але без партизанів
Як перейменування двох вулиць стало спірною темою
між громадою та істориками

❙ Інтереси Полтавської
❙ облдержадміністрації в суді
❙ представляють Олесь Пошивайло
❙ та Світлана Александрова.

❙ Газета як доказ у суді.
❙ Фото автора.
нашого району не діяли — згадок про їхні подвиги не знайдете в жодних джерелах. Жоден
партизан не брав участі й у визволенні Опішні, як стверджують
у сфальсифікованих спогадах
опішнян, доданих до матеріалів
судової справи. Насправді парти-

релах знаходимо спогади про
червоних партизанів. Зокрема
активний учасник подій громадянської війни Дмитро Соловей (його спогади опубліковано
в Канаді й перевидано в Полтаві
лише 1994 року) пише: «П’ять
днів Полтава була без влади, бо

Чому люди так тримаються за старі назви, що ладні
відстоювати їх у судах? Ми звикли, мовляв, до старої
назви. Але ж не секрет, що комуністична символіка
впливає на свідомість. Недарма прихильники
комуністичних ідей називали іменами своїх діячів
вулиці й встановлювали на них своїх ідолів.
занів на території Опішнянського повіту не було до 1918 року й
після 1920-го, — висловлює свою
думку представник облдержадміністрації в суді — генеральний
директор Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішні, директор Інституту керамології відділення
Інституту народознавства НАН
України, доктор історичних
наук, професор Олесь Пошивайло. — Натомість у багатьох дже-

всі вважали, що це якась пастка. На третій день профспілки
організували міську самооборону. Через день до Полтави прийшли партизани, а на другий
день після цього — регулярні
московські червоногвардійські
сили. Після цього совіцька влада не виходила з Полтави аж до
1941 року». Раніше я надав суду
документи, які свідчать, що керував цими червоними партизанами, які зайняли Полтаву й, по

суті, проклали шлях московським червоногвардійцям, командир кавалерійського дивізіону
родом з Опішні Тимофій Кочерга. В обласному архіві збереглися і списки прізвищ червоних
партизанів.
Олесь Пошивайло знайшов в
архіві й номер газети «Сталінським шляхом» (органу Опішнянського РК КП(б)У та райвиконкому) від 28 жовтня 1939
року, в якому окреслено виборчі округи й, відповідно, названо
всі вулиці, що існували в Опішні
до 1939 року. Так от, тут неодноразово згадують i вулицю Партизанську. Це основний документ,
який підтверджує той факт, що
вулиця з такою назвою існувала вже до війни. До речі, Олесь
Пошивайло надав суду й спогади згаданого в цьому номері газети Трохима Демченка, котрий
свідчить, що він проживав на вулиці Партизанській до Великої
Вітчизняної, а після війни побудував на цій вулиці хату. Співробітники Національного музеюзаповідника українського гончарства та Державного архіву
в Полтавській області переглянули всі рішення Опішнянської
селищної ради, що збереглися
в архіві, починаючи з 1943-го й
закінчуючи 1952 роком, — жодного розпорядження про перейменування вулиць за цей період
не виявлено. Перше після подій
Другої світової війни перейменування відбулося лише 1958
року, що зайвий раз спростовує
твердження про те, нібито вулицю Партизанську так назвали в
1947—1948 роках.
«Що ж до Оксентія Мороховця, то він був членом революційного комітету, створеного 1918
року, який встановлював радянську владу в Опішні, — продовжує розповідь Олесь Пошивайло. — Коли утворилася Українська держава останнього

гетьмана Павла Скоропадського
(до речі, вихідця з полтавського
дворянського роду Скоропадських), нова влада вигнала більшовиків і розстріляла Оксентія Мороховця. В архівах СБУ
збереглася кримінальна справа, в якій є свідчення його дружини про те, як його було вбито.
По суті, він поклав голову за радянську владу. Більшовики ж,
як відомо, намагалися увічнити пам’ять своїх героїв. І я переконаний, що Мороховець — це
символ радянської доби».
Про те, що Оксентій Мороховець був помітною фігурою
в повіті, свідчить і резолюція
з’їзду представників партійних
осередків Опішнянської волості
1919 року про необхідність встановлення пам’ятника йому, а також іншим розстріляним членам ревкому. Щоправда, чи було
його встановлено, чи ні, в Опішні ніхто не знає. Водночас про те,
що саме його іменем названо вулицю, стверджується в багатьох
публікаціях радянської періодики, починаючи з 30-х років минулого століття.
«Стаття в газеті «За суцільну
колективізацію» 1935 року містить заклик вшанувати пам’ять
героїв горожанської (тобто громадянської) війни. У ній згадується і прізвище одного з активних членів ревкому Оксентія Мороховця, який, мовляв,
встановлював в Опішні радянську владу й загинув за неї. Це ще
раз доводить той факт, що згадане прізвище було символом
утвердження радянської влади, популяризації радянських
цінностей», — робить висновок
Олесь Миколайович.
Чимало опішнян із прізвищем Мороховець і справді полягли на полях битв Другої світової війни. Водночас відсутня
інформація про дуже помітних
осіб на прізвище Мороховець,
пов’язаних із діяльністю в області культури, з опором i вигнанням німецьких окупантів або
таких, які зазнали репресій, депортації, позбавлення волі з наступною реабілітацією.
Існує три висновки Українського інституту національної
пам’яті, який вивчав це питання і, зокрема й на підставі розвідки фахівців Інституту керамології, рекомендував перейменувати дві опішнянські вулиці (до речі, ці рекомендації
було надано до прийняття спірного розпорядження очільника області). Окрім цього, існують протоколи різних комісій,
які також дійшли висновку, що
вулиці, про які йдеться, підлягають перейменуванню. Хоч як
це дивно, під одним із таких протоколів стоїть підпис і голови
Опішнянської селищної ради,
котра в суді тепер відстоює протилежну думку.
Чому люди так тримаються
за старі назви, що ладні відстоювати їх у судах?
«Як пояснюють депутати селищної ради, проблема в тому,
що доведеться, мовляв, змінювати назви вулиць у документах,
— констатує головний спеціаліст
юридичного відділу апарату
Полтавської облдержадміністрації Світлана Александрова.
— Хоч законом не визначено,
що це обов’язково потрібно робити. Назву доведеться змінити лише при здійсненні якогось
правочину. Ще один аргумент:
ми звикли, мовляв, до старої
назви. Але ж не секрет, що комуністична символіка впливає
на свідомість. Недарма прихильники комуністичних ідей називали іменами своїх діячів вулиці й встановлювали на них своїх
ідолів». ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СУСПІЛЬСТВО
Генрі Росс Перо
американський бізнесмен і філантроп
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«Моя перша заповідь така: слухайте, слухайте, слухайте тих,
хто робить роботу».

■ Є ПРОБЛЕМА

Інна СТЕПАНЧУК

...П’ять років тому, щойно закінчилася декретна відпустка, Оксана
приїхала до Києва. З чоловіком життя не склалося, в селі на рідній Черкащині роботи не було, а двох дітей — 12-річну Софійку й
трирічного Сашка — годувати треба. Тож покинула доньку та сина
на свою матір i подалася до столиці. «Ким я тільки не працювала
— прибиральницею, продавцем, посудомийкою, кондуктором, пакувальницею. Бувало, на двох-трьох роботах «пахала» одночасно.
Ще й на житлі економила: вдень талончики в тролейбусі продаю,
а вночі мию посуд у ресторані. Іноді до подруги забіжу помитися... Мріяла про чисту постіль і нормальний сон. Дітей місяцями
не бачила», — згадує жінка. Зараз Оксані — 37. До рідного села
повертатися поки що не планує, бо там роботи, як і раніше, нема,
а забрати дітей у місто нікуди — великих статків, які б дозволили
не те що купити, а бодай орендувати нормальне житло, не заробила. Що далі? Про це жінка старається не думати, бо ті думки
страшать...
На жаль, історія Оксани не поодинока. Так сьогодні живуть чимало
сімей: діти — сироти при живих батьках, а батьки крутяться на
кількох роботах далеко від дому, аби прогодувати своїх нащадків.
Ці безправні трударі тішаться зарплаті «в конвертах» та ліжко-місцю в брудному вагончику, а про пенсію не думають, бо «до неї
ще треба дожити». І не помічають, що час минає дуже швидко,
діти-«сироти» виростають i так само їдуть «вкалувати» до великих
міст або за кордон. Чи є вихід із цієї ситуації? Про це ми говоримо
з радником голови Вишгородської райдержадміністрації з питань
захисту прав найманих працівників Степанією Сідляр.

«Заробітчанство —
не вибір, а нужда»
Як захистити права трудових мігрантів в Україні

«На будовах Київщини, на
базарах офіційно заробічан
нема»
■ Степанiє Григорiвно, внутрiшня трудова мiграцiя (заробiтчанство) — болюча проблема, зокрема й особисто для
вас. Ви не приховуєте, що теж
свого часу були заробітчанкою...
— Це справді так. У 2006
році я приїхала до Вишгорода.
Працювала завскладом у будівельному управлінні, потім —
радником голови райдержадміністрації. Що таке заробітчанство, відчула на собі — знаю
його з холодного вагончика, де
щурі бігають. Боляче від думки, що десь люди й досі так живуть — у бараках без будь-яких
побутових зручностей, чоловіки й жінки разом, різного віку
й соціального статусу...
Внутрiшня трудова мiграцiя виникла в часи масового
скорочення (знищення) власного виробництва як сільськогосподарського, так і промислового. Десятки мiльйонiв працездатного населення вiд безнадiї,
безгрошiв’я та бiдностi мiгрували по всьому свiту та великих
містах України.
Кожному державному чиновнику, кожному народному
депутату за мiсцем їхньої працi
створюють умови для їхнього
життя та побуту за кошти платникiв податкiв, бо ж, як свого
часу справедливо сказала Маргарет Тетчер: «У державi немає
iнших грошей, крiм грошей
платникiв податкiв». Отже, за
логiкою здорового глузду, свiдомостi та власної совiстi, кожен
державний чиновник, вiдповiдальний за внутрiшню економiчну полiтику, повинен зробити двi речi: по-перше — створити загальнодержавну програму
трудової зайнятостi населення
та механiзм її реалiзацiї, враховуючи реалiї сьогодення; подруге — створити банк облiку
внутрiшнiх трудових мiгрантiв. На жаль, хоч гiрко це визнати, за 25 рокiв незалежностi
анi першого, анi другого пункту
немає, не було i скоро не буде.
Змiнюються уряди, одну
полiтичну трiскотню замiнюють iншим полiтичним
пустослiв’ям, але для результату потрiбна праця. Праця важка, щоденна та послiдовна, а не
її iмiтацiя. Імiтацiя на виходi
дає нуль. А нуль показує, що на
українськiй землi, де 3/4 — чор-

❙ Відсутність роботи вдома жене заробітчан до великих міст.
❙ Степанія Сідляр.
❙ Фото з сайта wz.lviv.ua.
ноземи, 75 відсотків населення
живе за межею бiдностi. Нуль
показує, що навiть пiсля пiдвищення мінімальної заробітної
плати одна година працi в Українi коштує 20 грн., у Польщi
— 80 грн.
Українським заробiтчанам,
якi працюють по всьому свiту,
на запитання своїх роботодавцiв «Як ви до такого докотилися? Адже у вас робочi мiсця
можна створювати на кожному
клаптику землi», крiм зневiри i слiз, i вiдповiсти нiчим.
Але вiдповiдь дає нам стара, як

цездатне населення, яке в пошуках заробiтку приїжджає
в Київську область, оскiльки
саме тут легше знайти роботу,
зареєстроване за мiсцем проживання, а не працi. Вiдповiдно, на будовах Київщини, на базарах, на ремонтах i будiвництвах дорiг у столицi їх (заробiтчан) немає. Вiдповiдно, немає
калiцтв, смертей та iнших наслiдкiв, немає i крапка. Але по
всiй Українi в найменшому населеному пунктi такий облiк є.
Є облiк дiтей-сирiт при живих
батьках, є облiк матерів-одиначок при живих чоловiках, є облiк недоглянутих старих батькiв, тодi як їхнi дiти доглядають

про кiлькiсть створених робочих мiсць, зокрема у виробничiй галузi, оскiльки саме виробництво створює додаткову вартiсть?
Економiчний розвиток держави — це органiзм, якому
можна допомагати розвиватися,
створювати умови для розвитку, i це дасть позитив, дасть результат. Паперовi накази, розпорядження навiть найвищих
осiб держави, на жаль, призначити зарплату не можуть. Зарплату можна тiльки заробити, i зростати вона може на процент зростання економiки. А
тому пiдвищення «мінімалки»
до 3200 гривень для бiльшостi

«Ті, хто отримують зарплати «в конвертах», поки що не розуміють, що юридично
— це марно прожиті роки».
свiт, притча. До Господа Бога
прийшли євреї i кажуть: «Господи, ти Українi дав майже весь
чорнозем свiту, а нам тiльки пiсок. Як нам жити?». Господь
мовчить. Прийшли голландцi
й кажуть: «Господи, ти дав Українi таку родючу землю, а нам
глину. Як нам жити?». Господь
мовчить. «Та не мовчи, Господи», — кричать вони. «Ви ще
не знаєте, яких я їм дав правителiв», — вiдповiв Бог.
Найболючiшим питанням
внутрiшньої трудової мiграцiї є невизнання на державному рiвнi, що мiграцiя молодого
працездатного, репродуктивного населення з усiма його наслiдками є.
Немає облiку внутрiшнiх трудових мiгрантiв. Пра-

чужих батькiв по всьому світу —
вiд Австралiї до Польщi.

«Пiдвищення «мінімалки»
для бiльшостi людей принесло
не радiсть, а страх»
■ Степанiє Григорiвно, на
вашу думку, пiсля пiдвищення
мініальної зарплати з 1600 гривень до 3200 заробiтчани повернуться додому?
— Насамперед ми повиннi
пам’ятати, що працездатне населення, яке мiгрувало в цей
час i до сьогоднi, мiгрувало не
вiд низьких зарплат, а вiд повної їх вiдсутностi. Чи чули ви
на якомусь «круглому столi»
чи громадських слуханнях за
участю державних чиновникiв
будь-якого рiвня проект по конкретному населеному пункту

людей принесло не радiсть, а
страх: що буде?
■ Які наслідки матиме трудова міграція для країни і особисто для самих заробітчан?
— На превеликий жаль, потрібно визнати, що частина людей, які виїхали на заробітки, з різних причин додому не
повертаються. Як
наслідок
— руйнуються сім’ї, діти ростуть без батьків, а села й невеликі містечка втрачають робочі
руки. Заробітчанський хліб —
нелегкий, не кожен здатний нести цей хрест. Пияк чи ледар на
заробітки не поїде, бо він там нікому не потрібен. Їдуть активні, здорові, молоді люди, які хочуть і можуть працювати. І це
біда. Лише гарантована робота вдома здатна зупинити цей

відтік працездатного населення,
без якого «глибинка» приречена
на вимирання.
Ніхто не їхав би в безвість,
якби мав роботу вдома. З рідних домівок на чужину людей
погнало безгрошів’я. Заробітчанство — не вибір, а нужда.
От і погоджуються трудові мігранти на будь-яку роботу, від
якої відмовляється місцеве населення. Без офіційного працевлаштування, з нижчою зарплатою й нестерпними умовами проживання та харчування.
А ті, хто отримують зарплати
«в конвертах», поки що не розуміють, що юридично — це
марно прожиті роки. Коли покоління сьогоднішніх заробітчан досягне пенсійного віку,
люди сповна відчують усю трагедію свого становища. Нинішнє заробітчанство — це таке собі
рабство XXI сторіччя.
■ То яким ви бачите вихiд,
чи є свiтло в кiнцi тунелю?
— Вважаю, що необхідно
створити механізм обліку трудових мігрантів, це буде вигідно й для того міста, де вони працюють (бо збільшується дохідна
частина бюджету), і для самих
людей, які не почуватимуться
чужими на своїй землі. Коли я
спілкуюся з заробітчанами, які
працюють в Італії, Греції, Канаді, вони розповідають, що місцева влада йде назустріч трудовим мігрантам, створюючи осередки для їхнього повноцінного життя. Вважаю, що зокрема
Вишгородщина здатна виробити модель соціальних гарантій
трудовим мігрантам, яку зможуть використовувати в усій
Україні. Зараз ми над цим працюємо. ■
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■ НЕПАТРІОТИЧНО

Скільки
терпіти
чиновницькі
вибрики?
Відкритий лист
Президенту України
Петру Порошенку
Валерій МИРОНЕНКО
Миколаїв
Вельмишановний пане Президенте, звертаюсь до Вас і маю надію, що
стаття 10 Конституції України набере
чинності і в Миколаївській області, і
ніякі вороги незалежності України,
люті шовіністи з міської ради Миколаєва та дільниці №4 «БРИЗ» ЖЕК2, яких палко підтримує заступник
міського голови Гайдаржи В., цьому
не завадять.
На моє звернення від 21.09.2016
р. до керуючого дільницею №4 ЖЕК2 щодо того, чому розрахункові книжки з оплати за комунальні послуги,
які видає дільниця №4 «Бриз» ЖЕК2, друкуються іноземною мовою —
мовою окупантів, яку я не розумію,
я отримав 29.11.2016 р. відповідь...
з Миколаївської міської ради. Зокрема, там йшлося: «У контексті Європейської Хартії регіональних мов
або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на
використання регіональних мов або
мов меншин, що передбачені у Законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська,
молдавська, німецька, новогрецька,
польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька. До кожної мови застосовуються заходи, спрямовані на
використання регіональних мов або
мов меншин за умови, якщо кількість осіб — носіїв регіональної мови,
що проживають на території, на якій
поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення. <...> Таким чином, Миколаївська міськрада прийняла рішення від
21.08.2016 р. №19-4 «Про надання
російській мові статусу регіональної
мови м. Миколаєва» на підставі вищевикладених норм законодавства,
які на теперішній час є чинними». І
далі: «Додатково звертаю увагу, що,
відповідно до частини 10 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з
мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку». Підпис — В. В. Гайдаржи.
Керівництво дільниці відкрито нехтує статтею 10 Конституції. З
приводу будь-якої незгоди про вживання державної мови фахівцями
ЖЕКу потрібно звертатись до суду.
Питання: чому працівники комунальних підприємств не звертаються до суду з приводу «боргу» за комунальні послуги? Та тільки тому, що
комунпослуги з утримання будинків
і прибудинкової території надаються
не більше 10%, а з цього приводу суд
не піде на примхи діячів-комунальників та п. Гайдаржи.
Хотілось би отримати відповідь
щодо роботи працівників не тільки
ЖЕКу-2, а й міської ради м. Миколаїв, які зневажають права українців отримувати інформацію та послуги від слуг народу своєю рідною
мовою. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Євген КОЗЮК, член Національної
спілки журналістів
с. Чеснівка, Хмільницький район,
Вінницька область
Я був запрошений на збори
громади у село Уланів, але постала проблема, як туди дістатися, адже автобусне сполучення відсутнє вже понад 5
років. Коли кому потрібно в
райцентр Хмільник, у лікарню, — шукай легковика і плати добрі гроші, а якщо їх нема
— крокуй пішки 9 км до Уланова. Порушував я це питання
на рівні області, району, але віз
і нині там. Адже міг би курсувати автобус, бодай раз на день,
через Морозівку, Лип’ятин на
Чеснівку. Думаю, пасажири
завжди були б. Це чи не єдина
Лип’ятинська сільрада, де відсутнє сполучення.
У Будинку культури на зборах були присутні люди з Уланова та прилеглих сіл зі своїми головами сільрад, а також
голова Хмільницької райради
З. Г. Бонсевич, заступник голови РДА М. О. Чикотун, начальник фінансового управління РДА Орловська Н. П.
та головний лікар Хмільницької центральної районної
лікарні В. П. Сивак, так би
мовити, головний реорганізатор оптимізації-ліквідації
Уланівської райлікарні №2.
Усі сільські голови провели
сесії місцевих рад і ухвалили рішення: заборонити реорганізацію Уланівської лікарні
№2. На підставі цих рішень та
на вимогу ініціативної групи

■ КРИК ДУШІ

Реформатор? Ні — Герострат!
Так звана «оптимізація» лікарень приносить не тільки великі
незручності хворим, а й нерідко — смерть
було скликано ці збори. На них
було заслухано звіт «реформатора» Сивака про його роботу
і «добрі наміри» на благо людей. У своєму виступі він скаржився на дефіцит бюджету в
межах кошторисних призначень на те, що на приймальне
відділення Уланівської лікарні мала завантаженість хворих, тому немає можливості
функціонування відділення
№2 і його потрібно ліквідувати, а всю роботу має забезпечити Хмільницька ЦРЛ, у якій
пан Сивак «протирає» штани
вже 25 років. Навіть у 2013 р.,
коли Уланівська лікарня святкувала своє сторіччя, замість
привітання колектив лікарні
отримав закриття хірургічного відділення.
Закриття відділень лікарні проводилося без згоди громад сіл. Влада з власної ініціативи не має права закривати ні
лікарні, ні навіть окремі відділення. Це — грубе порушення
Конституції України, бо джерелом влади в країні є люди.
Сьогодні проводяться реформи з об’єднання громад, тому
лікарні слід оновити її первинний статус, бо вона обслуговує

майже 20 тис. людей. «Коли
ми обирали владу на всіх рівнях, то покладали надію, що
вона буде працювати на користь народу», — говорила у
своєму виступі Світлана Гаврилова. Сьогодні всякі «герострати» ставлять питання про
закриття приймального відділення. Скільки ще можна скорочувати, оптимізовувати?
Микола Король розповів,
як у Хмільник з Уланова забрали нову машину швидкої допомоги, новий апарат УЗД, рентген-апарат, зникли з лікарні
й меблі. Окреме здивування й
обурення викликав виступ літнього чоловіка, який зі сльозами на очах кричав на адресу головного лікаря: «Убивці!
Убивці! Хай вас Бог покарає!».
Пізніше з’ясувалося, що це був
дідусь новонародженої дитини
Олександр Рижук із села Пагурці. Його новонародженого внука не довезли до Хмільника, бо смерть настала через
переохолодження: породіллю привезли в Уланівську лікарню, тут прийняли пологи,
але через відсутність ліжок із
Хмільницької ЦРЛ наказали
терміново їхати до них. Дитині

Поки Київ
роздумує,
проводити чи
не проводити
конкурси
на проект
пам’ятника,
Миколаїв
— місто
корабелів
— до першої
річниці трагічних подій
на Майдані
встановив
пам’ятник
Героям Небесної сотні.
Та й місце
розташування
скульптури
досить
символічне
— сквер
Ради Європи!

Ольга ОСИПЧУК
Київ
Ніколи не купую ковбаси — маю
пенсію 1400 грн. і жодних пільг. Але інколи
хочеться, тож спокусилася — купила шматочок ковбаси під назвою «Французька».
Склад навіть в окулярах не розгледіла. Тоді
взяла лупу і насилу побачила, що в тій ковбасі. Виявляється, у ній, окрім усього іншого
(сало, м’ясо, крохмаль, звісно, молоко сухе,
жирова емульсія (?!)), ще й чотири Е–шки
— тобто різноманітні добавки, які сприяють розвитку раку, порушенню тиску, утворенню виразок шлунка тощо. Наприклад,
Е 450, 451, 452 — провокують розвиток

■ ПОЛІТПАРНАС

Зрадникам мови
Вадим КИЙ (ПАВЛОВ)
Київ
Запроданці, московські холуї,
Безбатченки, що зрадили і мову!
До прірви Україну довели
І знищуєте єдності основу!
Народ цього ніколи не простить,
Ви всі — раби московської держави.
Ви збожеволіли! А нам — своє робить!
Хай згинуть холуї і кнопкодави.
В нас патріотів мало ще, на жаль,
Та недолуга влада їх єднає,
І, переживши горе і печаль,
Народ наш вже потроху прозріває.
Була ж у нас колись держава — Русь,
Було козацтво, гетьмани, герої,
І УНР, УПА — за всіх молюсь,
І нам бажаю долі я такої,
Щоб соромно нащадкам не було
За їхніх пращурів — нас, українців.
Ми в єдності здолаємо все зло,
Поборемо всіх ворогів-чужинців.
І на такій святій своїй землі,
Де і природа квітне і буяє,
Постануть знову щастя ковалі,
Хай Україна наша процвітає!

■ НАБОЛІЛО!

Нездоровий «бартер»
Україна вивозить соняшникову олію,
а завозить пальмову...
раку, Е-250 — виразки шлунка тощо. Нічого не скажеш, смачна і запашна ковбаска!
Бачила по телевізору, що сурогатною
горілкою отруїлося десятки людей. Це жах!
Отруїлися миттєво. А ось такі ковбаси —

навіть не дали просохнути.
Утепленої «швидкої» з Хмільника не прислали, тож везли,
зі слів дідуся, у «холодильнику». Немовля померло від переохолодження,отримавши запалення. Коли ж працювало
Уланівське пологове відділення, то воно було зразковим в
області. Нині ж жителі району
їдуть у Бердичів чи в інші міста, бо там більше уваги.
Головний лікар Хмільницької ЦРЛ пан Сивак ховається за постанову Кабінету
Міністрів №710, до якої постійно апелює. Читав я цей документ: у ньому йдеться про
те, щоб чиновники припинили купувати дорогі службові
авто, мобільні телефони, літати чартерними рейсами тощо.
Яке це відношення має до медиків Уланова? І хоча збори
громади Уланова заборонили
«самодіяльність» В. П. Сивака, все-таки з 1 січня ц.р. в селі
Уланів закрили передостаннє
— приймальне — відділення.
А до цього — дитяче, пологове, гінекологічне, хірургічне,
які обслуговували мешканців
із 50 навколишніх сіл. Куди
йдемо?.. ■

це не сурогат? Щоправда, ними отруюються не одразу, а поступово. Але ж хіба справа тільки у «французькій» ковбасі? А як
же все інше — цукерки, печиво, овочі та
фрукти, м’ясо, молочні продукти, нашпи-

говані пальмовою олією, нітратами, гормонами, антибіотиками? Багатим нічого
не загрожує, бо вони споживають екологічно чисті продукти. От Юля Тимошенко
(чула по радіо) зробила окремий магазин
для багатих, а бідні нехай купують дешеві
«соціальні» продукти.
Питання: чому в так звані соціальні
продукти пхають стільки Е-шок? Тож нічого дивного, що наша держава випереджає всі країни світу щодо темпів зростання онкологічних хвороб. Який цинізм,
безкарність, жорстокість по відношенню
бодай до наших дітей (уже не кажу про нас,
пенсіонерів). З України вивозимо соняшникову олію, щоб завозити пальмову... ■
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Людмила НІКІТЕНКО

■ ПИЛЬНУЙ!

28-річній Олені Каптенко у міській поліклініці Черкас видалили
зуб мудрості. Поставили дренаж,
призначила пігулки та полоскання. Але через три дні у дівчини
опухли щока і шия, піднялася
температура. На той час вона
вже була в Києві, де працює.
Звернулася по допомогу в стоматологію однієї зі столичних лікарень. «Тут треба різати через
шию. Операція завтра», — заявив лікар. Від почутого Олена
ледве не знепритомніла. Того ж
дня повернулася у Черкаси.

«Приходять iз
крутими телефонами,
а зуби не лікують...»

«Через флегмону хворий
провів півгодини на
операційному столі»

Звичка терпіти зубний біль «до останнього», оминаючи кабінет
фахівця, призводить до важких ускладнень зi здоров’ям

«Лікар, яка видаляла зуб мудрості, прочистила ясна, вибрала
звідти гній і направила на консультацію в стоматологічне відділення обласної лікарні», — розповідає Олена.
Після огляду у стоматологічному їй пояснили: справа серйозна, але про операцію не йдеться.
«Я хоч і почувалася кепсько,
але зраділа, що не погодилася на
те «операція завтра», — зізнається Олена, згадуючи свої перипетії
з видаленням зуба мудрості.
Її лікування затяглося на два
тижні. Щодня — по п’ять болючих уколів, промивання, полоскання, пігулки. На щастя, щока
почала стухати, рана на місці
зуба мудрості загоїлася, і Олену
виписали.
Олена каже, що проблеми
у неї почалися на порожньому
місці. Якось стоматолог, у якого
ставила пломбу, порадила видалити зуб мудрості, бо «йому немає куди вилазити». Дівчина відтягувала цю процедуру цілий рік.
Зуб її не турбував. А потім наважилася. І все завершилося лікарнею. Та ще й заплановану відпустку довелося відкласти.
«Коли лікувалася, чого лише
не надивилася. З якими тільки
проблемами люди там лікуються — від травм до усіляких щелепно-лицевих хвороб», — емоційно зізнається Олена Каптенко.
У відділенні справді чимало
хворих із перебинтованими щелепами та шиями. Серед них і 42річний пан Микола. Він iз районного центру Чорнобай.
«Тиждень тому щока збільшилася та набрякла. Не міг відкривати рота, важко було ковтати. Температура — 37 і сильна
слабкість», — пригадує симптоми хвороби чоловік.
До цієї пригоди впродовж
року його періодично турбував
зуб мудрості. Але пан Микола
мужньо терпів, полоскав рота
і до стоматологів не звертався.
Цього разу теж думав, що ось-ось
попустить. Та не попустило: довелося йти до лікаря. А оскільки
хвороба була особливо запущена,
то відразу потрапив у стоматологічне відділення Черкаської обласної лікарні.
«Коли ми його обстежили,
то аналізи були жахливі. Зокрема, лейкоцити, які відповідають
за запалення, у п’ять разiв збільшилися», — розповідає стоматолог-хірург відділення Андрій
Шевченко.
Аби не гаяти дорогоцінний
час, того ж дня пана Миколу терміново прооперували. У чоловіка
— той же діагноз, що був і в пані
Олени.
«Це флегмона — гостре розлите гнійне запалення. Флегмони
розкривають внутрішньоротовим
або зовнішнім розрізом iз боку
шиї, під зубом. У цього хворого
флегмона містилася біля глоткового простору праворуч, тож ми
колегіально вирішили розкривати гнійник через рот, — пояснює

❙ Боятися треба не стоматолога, а власного невігластва у питаннях здоров’я.
❙ Фото з сайта Lover.ru.
хірург Андрій Шевченко. І додає:
— в кінці, де зуб мудрості, розрізали і видалили майже три чайні
ложки гною. А потім — коріння
зруйнованих зубiв, оскільки там
основна причина захворювання пішла від зуба мудрості, який
пошкодив і наступний».

«50 років тому з таким
захворюванням смертність
була до 100%»
За словами Андрія Шевченка,
в розріз пацієнту поставили тампон з антисептиком. Він убиває
мікрофлору, яка викликає таке
захворювання. Все — під місцевою анестезією. Словом, хворий
провів півгодини на операційному столі.
Після таких операцій, наголошує Андрій Володимирович,
зазвичай призначають кілька
видів антибіотиків. Це для того,
щоб повністю «прикрити» можливий вид збудника інфекції. А
ще — крапельниці та уколи.
«Наступного дня нашому пацієнту стало легше. Зменшився набряк. Додатково його оглянув лор, який сказав: є асиметрія
глотки, але вона не збільшується», — веде далі стоматолог.
Але в подібних випадках буває не все так просто. Приміром,
вже наступного дня після операції людина відчуває полегшення, та ще через день починає
скаржитися, що «знову щось
заважає». Це тому, що у вогнищі запалення залишається гній
і йому треба дати відтік.
«Так сталося і з паном Миколою. Тож ми провели повторну операцію. Зробили у підщелепній ділянці розріз близько 4 см,
аби під дією сили тяжіння гній
витік. Витекло майже 5 чайних
ложок», — зазначає стоматологхірург.
Зазвичай лікарі намагаються
проводити оперативне втручання через ротову порожнину, щоб

не різати шию, бо буде видно місце розрізу. Особливо у дівчат. Це
якщо є 50 на 50 гарантії. Тоді спочатку обирають перший варіант
— видалення гною через рот.
Андрій Шевченко каже, що
після повторної операції пану
Миколі відчутно полегшало. В
лінію розрізу вставили дренаж.
Кілька днів його промивали, а

крутими телефонами, а зуби роками не лікують. Тут не кажу
про імпланти чи дорогі протези»,
— наголошує стоматолог-хірург
Черкаської обласної лікарні.
Ще років 50 тому, каже лікар,
iз таким захворюванням смертність була до 100%. Інколи таке
трапляється і зараз, якщо люди
затягують iз хворобою. Гній від

Ще років 50 тому, каже лікар, iз таким захворюванням
смертність була до 100%. Інколи таке трапляється і
зараз, якщо люди затягують iз хворобою.
потім зняли.
Як правило, рана у таких
хворих загоюється і людину виписують iз лікарні. Згодом їй треба буде обов’язково піти до стоматолога-хірурга, який спільно
зі стоматологом-терапевтом визначить, які зуби у пацієнта можна вилікувати, а які лише видалити. Бо такі нездорові зуби за
певних обставин можуть знову
викликати таку саму інфекцію,
яку людина вже пережила.
«Часто люди з проблемними
зубами потрапляють до нас після
переохолодження. Якби Микола не звернувся, то вже через два
тижні була б загроза його життю», — зауважує фахівець. І наводить такий приклад. В авіації,
каже, є вислів — «точка неповернення». Це коли не вистачає
пального до аеродрому. Тоді пілоти шукають найближчий аеродром. Буває, що привозять людину, яка вже за цією точкою неповернення, і, хоч би що робили
лікарі, хоч які антибіотики призначали б, запізно. Це залежить
від збудника, імунної системи і
віку пацієнта.
«Тому хочу акцентувати на
профілактиці лікування зубів.
Мені важко зрозуміти людей,
коли вони приходять до нас із

зуба, пояснює, має свої шляхи
розповсюдження. Інколи може
«піти» аж до вуха і вище, до ока.
І це дуже небезпечно.

«Зуби мудрості бувають
не в усіх людей»
Дорослі люди часто бояться стоматологів ще з дитинства.
І роблять усе для того, аби оминати кабінет зубного лікаря. Андрій Володимирович пригадує
важкий випадок зі своєї практики, коли 32-річному хлопцеві за
один прийом видалив 13 зубів, від
яких залишилося саме коріння.
Нині у відділенні лікується
59-річний чоловік зі Сміли. Він
три дні терпів зубний біль, думав, що минеться.
«Я з іронією його запитав: то,
може, мало почекали? Їдьте додому, ще почекаєте», — пригадує лікар-стоматолог той день,
коли пацієнт нарешті приїхав до
лікарні.
Рятували хворого з допомогою оперативного втручання. Робили зовнішній трисантиметровий розтин у лівій підщелепній
ділянці. Гною вийшло майже
5 мл. Встановили дренажі і видалили зуб, який був причиною
захворювання і який уже лікуванню не підлягав.
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«Якби цей зуб не спричинив
нагноювання, його можна було
б урятувати — пролікувати канали, поставити пломби і ортопедичну конструкцію», — пояснює лікар.
Після операції хворому призначили два види антибіотиків.
На щастя, йому відразу покращало. Бо коли витікає гній, тоді
поступово зникає болісне напруження тканин, нервові закінчення не так реагують на розтягнення і збільшення.
«Хворому треба полоскати
рот содово-сольовим розчином.
На склянку теплої води — по половинi чайної ложки соди і солі
та 3 краплі йоду. Цей об’єм — на
кілька разів кожні 30 хвилин.
Такий розчин витягує гній. І людині відразу легшає», — радить
лікар.
У відділення привезли 2-річну дівчинку з Канівського району. Маленька впала і пошкодила верхні різці з обох бокiв. Чотири дні дитину лікували у стоматолога, але ефекту не було. Бо
навпроти пошкоджених зубів почав збільшуватися набряк. Тож
дівчинці під загальним наркозом
видалили три зуби і трохи гною.
«Тепер усе значно краще, через кілька днів відпустимо додому», — говорить Андрій Володимирович.
У такій ситуації, пояснює лікар, у дитини порушується процес прорізання постійних зубів.
Люди помиляються, якщо думають, що молочні зуби не треба лікувати. Мовляв, можна цукерки дітворі їсти, не треба чистити зуби. Навпаки: за молочними зубами потрібно доглядати
ще уважніше, щоб не постраждали місця, де будуть постійні зуби.
Адже буває, що інфекція від молочних зубів пошкоджує тканини постійних зубів. Отож коли
постійні зуби проріжуться, то з
ними теж будуть проблеми. Батьки це мають знати.
«Постійні зуби в цієї дівчинки ще далеко. Зміна зубів відставатиме від графіка. Всі вилізуть, а
ці ще сидітимуть і вилізуть пізніше. Бо кістка заросте, і треба буде
постійному зубові більше докладати зусиль, щоб прорости», —
пояснює лікар-стоматолог.
Коли є молочний зуб, уточнює
пан Андрій, то постійний його
підштовхує. Тож цей процес безперервний i взаємопов’язаний. А
в ситуації, в яку потрапила дівчинка, немає ніякого спротиву.
Тож її батькам треба буде давати дитині тверду їжу — моркву,
яблуко, щоб жувала тим місцем
і масажувала ясна, замість молочних зубів.
За словами Андрія Шевченка, до стоматологічного відділення частіше iз зубними проблеми
потрапляють чоловіки. Найстаршому пацієнту було 85 років —
у беззубій щелепі почалося запалення. Зробили знімок, а у дідуся зуб мудрості ріс із кута щелепи боком.
Хоча в нормі такі зуби ростуть знизу вгору або навпаки.
А трапляється, що зуб мудрості
росте в бік ряду з зубами і штовхає здорові зуби. Це може призвести до скупчення зубів нерівним рядом. Бувають зуби із закрученим корінням.
Отож дуже часто такі складні зуби лікарі й радять видалити.
Лікувати їх не треба. Зуби мудрості були необхідні, коли наші
прапращури не мали вогню і жували сиру їжу. Тож її перетирали
якраз зуби мудрості.
«Між іншим, зуби мудрості бувають не в усіх людей. Є такі, що
не мають навіть зачатків таких
зубів. Або мають 1-3 зуби мудрості. Це спадкове», — підсумовує лікар стоматолог-хірург. ■
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Євдокія ФЕЩЕНКО
Укотре за кілька місяців розгорівся скандал навколо проведення в Україні
пісенного конкурсу «Євробачення-2017». У понеділок виконавчі продюсери
Вікторія Романова, Олександр Харебін та ще частина
команди, яка включилася у
підготовчу роботу, офіційно заявили, що залишають
проект. Відповідно, перший
заступник і заступник гендиректора НТКУ Олександр
Харебін та Вікторія Романова, які за своїми посадовими обов’язками займалися конкурсом, привезеним в
Україну перемогою Джамали, офіційно були призначені виконавчими продюсерами пісенного конкурсу «Євробачення-2017» 2
грудня 2016 року. Ще раніше — з минулорічного серпня — на запрошення Олександра Харебіна приєднався до команди «Євробачення» івент-менеджер Денис
Блощинський.
Варто зазначити, що
протестувальники — люди
команди Зураба Аласанії,
який за власним бажанням
у листопаді 2017-го звільнився з посади гендиректора Національної телекомпанії України і який з моменту призначення у березні 2014-го намагався
укорінити на державному
«Національному» принципи суспільного мовлення.
Його заступники залишилися. І якщо прослідкувати
за висловлюваннями у медіа
— підтримували лінію, яку
обрали стосовно НТКУ Держкомтелерадіо та Мінінформації (яке продовжують
називати МінСтецем — за
прізвищем кума Президента, який очолив структуру від початку існування).
Втім, очевидно, у команди,
що прийшла в НТКУ, довіра винятково до «своїх»
людей.
В офіційній заяві протестувальники
конста-

■ СКАНДАЛ

Романси про фінанси
Кабмін хоче одноосібно контролювати витрати на «Євробачення-2017»?
тували, що в грудні 2016
року в них «забрали повноваження, призначивши нового фактичного керівника
конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем усіх аспектів «Євробачення» в Україні». Прізвище не назвали. Та його
просто «вирахувати»: 15
грудня 2016 року заступником гендиректора Національної телекомпанії
України (НТКУ) було призначено Павла Грицака.
Він — виконавчий продюсер «Євробачення-2005»,
яке проходило в Україні,
став відповідальним за виробництво музичних, спортивних програм, документальних фільмів, підготовку до пісенного конкурсу
«Євробачення-2017».
Можна вважати, що всі
рішення на благо справи й
іміджу країни. Але в ситуації чітко прослідковується
намагання сконцентрувати
«Євробачення» в орбіті контролю і впливу... Кабміну. І
можна не сумніватися, що
чиновників цікавлять не
пісні поп-конкурсу, основною аудиторією якого називають домогосподарок.
Конкретизуємо. Уряд
25 січня на засіданні затвердив два документи: Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки Національної
суспільної телерадіокомпанії України, і Порядок
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Чітко
визначено: головним роз-

Сергій ТРИМБАЧ
(спеціально для «України молодої»)
Берлін

На кінофестивалі Берлінале у неділю та
понеділок відбулися прийняття, влаштовані посланцями, скажемо так, українського кіно, вітчизняної кіноіндустрії. На
першому з них голова Держкіно України Пилип Іллєнко ознайомив зі станом
нашого кіно, представивши найприкметніші фільми, продуковані в Україні.
Потому міжнародний кінофестиваль
«Молодість» влаштував своє прийняття
в готелі Mariotti, куди зійшлося чимало
гостей фестивалю. А у понеділок ще
одне прийняття... Доволі інтенсивно, як
бачите.

Мова. І мова кіно
На вечірці «Молодості» мене познайомили із
заступником посла України в Німеччині Ростиславом
Огризком. Серед іншого він повідомив, що вже практично вирішено з вересня цього року розпочати Рік
української мови у ФРН. Із вересня, бо припасовано
до року навчального. У Німеччині, як, власне, і в більшості інших країн, Україну все ще незрідка асоціюють
з російською мовою. Себто так, ми розуміємо, що ви
окрема держава, але ж українці розмовляють російською — ну, як шотландці англійською. Про українську уявлення просто туманне.
Можна ображатися на це, а краще робити щось.
Отже, Рік української — це добре. Одразу заговорили
про кінематографічну складову річної програми, адже
найпростіше і найефективніше знайомити з українською в комплесі, у потоці аудіовізуальних образів. У
розмову включився кінорежисер, голова Національної спілки кінематографістів України Тарас Ткаченко, і
доволі швидко накреслили програму знайомства нім-

❙ Українське закулісся «Євробачення-2017» не менш цікаве, ніж дійства на сцені.
❙ Фото з сайта Tv.ua.
порядником бюджетних
коштів на «Євробачення» і
відповідальним виконавцем бюджетної програми
є Держкомтелерадіо. Одержувачем бюджетних коштів, передбачених на підготовку та проведення цього пісенного конкурсу, є
публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія
України» як телемовникорганізатор.
Кабмін спочатку планував виділити з державного
бюджету на «Євробачення2017» 455,7 млн. грн. Пізніше уряд зменшив витрати на підготовку і проведення пісенного конкурсу
на 19,38 млн. грн.
Ще трохи офіційної інформації, яка не стосується «Євробачення», але пояснює, що кому і для чого

потрібно. 19 січня публічне
акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпаніяУкраїни» зареєстровано як юридичну
особу і припинено існування юридичної особи-попередниці НТКУ. З моменту
реєстрації НСТУ тимчасово виконує обов’язки
голови правління Ганна
Бичок — заступник голови Комісії з перетворення НТКУ на ПАТ НСТУ,
раніше заступник гендиректора НТКУ з фінансово-економічних питань,
державних закупівель та
матеріально-технічного
забезпечення. Ганну Бичок на посаду призначив
голова Держкомтелерадіо
Олег Наливайко.
А документом від 30 січня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вніс зміни до

постанови КМ від 28 грудня
2016 р. № 1039 «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України», доповнивши її пунктом про те, що Ганна Бичок
одноосібно здійснюватиме
повноваження виконавчого органу ПАТ НСТУ — до
формування його правління в порядку, визначеному Законом України «Про
Суспільне телебачення і
радіомовлення України»
і статутом. До 16 березня
триватиме прийом заявок
від претендентів на посаду голови правління ПАТ
НСТУ, потім його обиратимуть, а вже за його поданням формуватимуть
правління. Це означає, що
до того одноосібно можна
визначати не лише штат-

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Необхідна кількість метрів
Казкове й реальне у фільмах та буднях Берлінале
ців (та й української діаспори, звичайно). Для того й
проводяться подібні вечірки, аби відбувалися неформальні зустрічі, з яких, дивись, щось там і виростає.
Завітав я, разом із колегою Володимиром Войтенком, і на український стенд на кіноринку. Цьогоріч
він у кілька разів більший, аніж минулого року, коли
просто пізно включилися і вчасно не замовили необхідну кількість метрів. Тут справді можна отримати
майже вичерпну інформацію про те, що знято, що знімається і що планується до зйомки в Україні у найближчі 2-3 роки. До послуг відвідувачів і експерти-консультанти. За нашої нетривалої присутності ми були
свідками одразу двох ділових зустрічей, у яких, до
речі, взяли участь Пилип Іллєнко і Тарас Ткаченко.
Треба, треба шукати можливості для співробітництва. Скажімо, останній фільм польського режисера
«Слід звіра» є спільною продукцією п’яти країн —
окрім Польщі, це ФРН, Швеція, Чехія і Словаччина.
Подібна співпраця, окрім усього, ще й гарантує прокат у країнах-учасниках, а це — важлива річ, особливо коли пригадати більш ніж скромні прокатні успіхи
наших фільмів у самій Україні.

Найфантастичніша жінка — не жінка
Поки що в рейтингу журналу Screen лідирує конкурсний фільм «Фантастична жінка» 42-річного чилійського режисера Себастьяна Леліо. Копродуценти —
Чилі, Іспанія, США, Німеччина. Історія, оповідана авторами, доволі химерна. Молода жінка Марина (вона
співачка в ресторані і виконує ще секс-послуги) всту-

пає у зв’язок із чоловіком у літах Орландо (Франциско
Рейєс). Опісля ночі кохання Орландо стає погано, в лікарні він помирає. А в Марини починаються проблеми.
По-перше, з поліцією, яка не певна, що смерть чоловіка є природною, а по-друге, з сім’єю Орландо, у якої
узагалі купа претензій і підозр. Серед них і така, навіть сьогодні нетривіальна — Марина є трансвеститом,
вона чоловік, якому захотілось стати жінкою (у цій ролі
Даніела Вега, сама трансвестит; виконання ролі цілком
професійне — настільки, що не подивуюсь «Срібному
ведмедю» за кращу жіночу роль).
Словом, виходить доволі пікантна історія, в якій
чимало психологічних тонкощів (цим і приваблює насамперед картина) і стилістичних цікавинок. Один із
претендентів на успіх у Берліні. Чотири роки тому
чилієць уже мав успіх тут, із фільмом «Глорія», де
так само було спостережено високий клас виконавиці головної ролі Пауліни Гарсія, яка й отримала берлінальське «срібло».
З цікавістю очікувався фільм відомого японського режисера Сабу — і він, на мій погляд, багато в
чому виправдав сподівання. Картина «Містер Лонг»
(Японія, Гонконг, Китай, Тайвань, Німеччина) є такою
собі казкою, на матеріалі сучасного життя, — про людину, чиє життєве покликання робити добро людям
(у нього надзвичайний талант кулінара), одначе саме
життя робить із нього професійного кілера. Стається так, що він опиняється в Японії. На допомогу приходить маленький хлопчик Джан (Юньян Баі надзвичайно зворушливий у цій ролі), який буквально під-

ний розпис.
«Ми нікого не відсторонюємо від проекту, це їхнє
особисте рішення, — так
відреагувала Ганна Бичок
на заяву колег. — На виробничій нараді 10 лютого ми всім запропонували
співпрацю над підготовкою конкурсу. Зазначу, що
з усіх менеджерів, які підписалися під заявою, лише
Вікторія Романова має досвід роботи на «Євробаченні». Я радо сприйму пропозицію Вікторії Романової
щодо співпраці у підготовці та проведенні конкурсу.(...) Можу запевнити,
що «Євробачення» відбудеться вчасно, незважаючи на кадрові зміни, тому
що над його підготовкою
працюють сотні людей. Ми
не допустимо зриву «Євробачення».
До речі, 10 лютого мовник-організатор 62-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
Націольнальна суспільна телекомпанія офіційно погодилася із рішенням
Антимонопольного комітету щодо відміни процедури закупівлі послуг із
продажу квитків у ПП «В
Тікет», яке є власником
сайту Concert.ua. Причини скасування: «Рішення
постійно
діючої
адміністративної колегії Антимонопольного комітету
України з розгляду скарг
про порушення законодавства в сфері публічних
закупівель від 06.02.2017
року № 489-р/пк-пз, згідно з яким, за результатами розгляду скарги ТОВ
«Маестро Тікет Систем»
від 27.01.2017 року UA2017-01-03-001110b.c9, замовника було
зобов’язано
відмінити
процедуру закупівлі».
Тому «неукраїнське»
намисто як символ «Євробачення-2017» із попередніми дещо дивними результатами тендеру — то були
лише квіточки... ■

німає його на ноги, а там налагоджується й успішний
бізнес — обіди Лонга (Чен Чанг) у вуличному ресторанчику на колесах приваблюють багатьох.
Паралельно — історія матері Джана, Кеньї (Шо
Аоягі), яку силоміць привели у професію повії. Хлопчик — від її найбільшого кохання у житті, кохання,
просто зламаного бандитами. Цього разу відбувається те саме — після короткого лав-сторі двох молодих
людей (романтична стилістика французького, сказати б, замісу) жінка накладає на себе руки. Помста виродкам не забариться — Лонг у крутій бійці всіх кладе на ніж. І повертається до Тайваню...
Фінал зворушливо-сентиментальний, за такої історії просто фантастичний. Казка і мусить так завершуватися — перемогою добра. Хлопчик і Лонг поєднуються в одну сім’ю, у Джана є батько, а герой стрічки повертається до себе, чарівного і доброго казкового лицаря.
Мікст жанрів — одна з ознак фільму Сабу — до
цього «коктейлю» входить навіть японський традиційний театр. Серед героїв стрічки ціла купа вуличних японських фанатів, які і виглядають, і діють відповідно до законів вуличного театру.
Серед очевидних подій Берлінале і ретроспектива Future Imperfest, до якої включено фільми заледве
не за всю історію кіно, починаючи від 1920-х. Йдеться
про стрічки, які раніше причисляли до наукової фантастики, футурологічного спрямування. Власне у новіших картинах бачимо традиції, що сягають у давні-давні роки. До прикладу, фільм «Місто у темряві» (1998)
американця Алекса Пройяса оповідає історію поєдинку
людей звичайних і людиноподібних монстрів, що окуповують мегаполіс. Стилістично це дуже подібно до
фільмів німецького експресіонізму 1920-х, де зловорожі сили поставали в отаких-от монструальних образах, які найбільше бояться сонячного світла...
Хороша метода, до речі, якою варто скористатися і сьогодні — на сонце от сю публіку, якої розвелося щось міряно-неміряно. ■
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■ НОМІНАНТ

Книжка-символ,
що творить контекст
Якість як гідність
Костянтин РОДИК

Якби книжка «Ukraine.
The best. Культурний простір від А до Я» (К.: Атлант
ЮЕмСі) з’явилася у світовому арт-видавництві
«Ташен» — ніхто би не
здивувався. Це саме «ташенівський»
презентаційно-публічний формат
— бракує хіба фірмової
розкладачки для зручного
огляду. Український бібліозацікавлений громадянин не звик до такого —
йому близькіший формат
приватно-камерний.
«Ташено»-подібних видань, розрахованих на
розглядання у місцях масового культурного спілкування, в Україні за
двадцять п’ять років набереться, може, з десяток. І
першим на цю червону
доріжку елітного книжництва ступило саме видавництво Юрія Комелькова «Атлант ЮЕмСі»
— 2002-го тут вийшло
«Декоративне мистецтво
України кінця ХХ століття. 200 імен». Далі помітний слід у цьому форматі
лишив
фотохудожник
Ігор Гайдай: «Українці.
Початок ІІІ тисячоліття» (2003) та «Разом.
UA» (2011). Двічі дивувало українців столичне видавництво «Емма»:
«Україна — козацька держава» (2005) та «Портал» (2008). 2006-го вийшов альбом «KyivSky»
(К.: Перископ). Ну й варто згадати два розкішні
картографічні видання —
«Національний атлас України» (К.: Картографія,
2008) та «Історичний атлас України» (К.: Мапа,
2010). Втім найбільше
відповідає світовим стандартам книжки-символу саме нинішня новинка — «Ukraine. The best.
Культурний простір від А
до Я».
Так, це книжка не для
особистої книгозбірні. Їй
навіть не місце стояти на
бібліотечних полицях —
але в кожному читальному залі (столичному, обласному й районному)
вона мусила би лежати на
видноті. Так, вона не дешева — бібліотека може
за ту ж ціну придбати зо
два десятки пристойних
масових видань. Та коли
існує державна програма
поповнення бібліофондів,
варто на такому експонаті
не економити — сама наявність цього «Культурного простору» високоефективна. Бо, як значить
Іван Малкович у цій же
книжці, «якість — одна

з найголовніших, нарівні
з любов’ю й гідністю, чеснот».
Визначити жанр рецензованого видання не
просто, і в анотації про
це сказано чесно: «Поєднує в собі риси художнього альбому, біографічного
словника та просвітницької абетки». Коли
його розглядати окремо
в ракурсі кожного із цих
трьох різновидів, виникає чимало претензій. Як
на альбом, тут мало репрезентативних репродукцій. Для біографічного
словника — бракує повноти персоналій. Щодо
просвітницької абетки,
то деякі оцінки, м’яко кажучи, недодумані. Завдяки ж чому усе тримається
купи? Можливо, її інтегральною матрицею є не
так зміст, як форма; вона
сама — витвір мистецтва
книги. Приблизно так
само, як химерна книжка Луїджі Серафіні Codex
Seraphinianus (К.: Laurus,
2015).
Водночас «Ukraine.
The best» цілком конкретна, утилітарна навіть
книжка — з теми «історії
успіху». Подібні видання стали з’являтися у
нас пару років тому: дві
книжки І.Славінської «Історії талановитих людей»
(К.: Брайт Стар Паблішинґ) і також два випуски «TheUKRAINIANS:
Історії успіху» (Л.: Видавництво Старого Лева).
Утім, то були не так історії
успіху, як фіксація крутизни; такі собі промо-анкети відомих персон. «Ми
в усьому намагалися уникати шаблонів», — пише
Ю.Комельков у вступі до
своєї книжки. Шаблоном досі було інтерв’ю з

зірками; в «Культурному просторі» їхнім висловлюванням одведено
лише декоративну роль.
Але виконано ті міні-декорації віртуозно: одної
вибраної упорядниками
цитати часом досить, аби
збагнути суть авторської
таємниці. Як-от, теза фотографа Сергія Браткова:
«Порівнювати художника з соціальним психологом неправильно. А ось
із соціальним психом —
так. Підбурювачем, юродивим, але не лікарем».
Або фраза його колеги
Олександра Глядєлова:
«Головна відмінність документального фото від
інших жанрів у тому, що
воно робиться довго».
Забігаючи наперед,
пошкодую: фотомайстрів
таки упосліджено — серед 123 персонажів книжки їх тут лише четверо;
насправді в Україні світлярів міжнародного класу набагато більше. Навіть серед ілюстрацій (на
жаль, не підписаних) до
біографічних нарисів раптом наштовхуєшся на фотороботи, промовистіші
за самі тексти. Ось бездоганна асиметрична композиція з Юрієм Андруховичем на сцені. Там
— містичне віддзеркалення Олександра Ірванця у якомусь загадковому
вікні. Онде незбагненно
упізнаваний, хоч і прихований, профіль Катерини Бабкіної. А тут — однокадрова фотоказка про
Марію Бурмаку.
Нариси про митців писали різні автори, здебільшого фахові арт-муз-літкритики. Завдання перед
ними стояло майже позамежеве — викласти чиюсь максимально наси-

чену біографічну мозаїку
з якихось трьох тисяч літер. Не завжди вдалося уникнути механічної фрагментарності, та
водночас жорсткий пресинг лаконізму сприяв
появі пам’ятних формулювань. Приміром, як у
Сергія Васильєва в мікроесе про Романа Балаяна:
«За гамбурзьким, тобто
остаточним, на всі часи
рахунком, Україна дала
світу три беззаперечних
кіношедеври: «Землю»
Олександра Довженка
(1930), «Тіні забутих
предків» Сергія Параджанова (1964) та «Польоти уві сні та наяву» Романа Балаяна (1982)».
Або в Олега Вергеліса про
Марію Матіос: «Письменниця-актриса». Чи в розповіді Віталія Жежери
про Ліну Костенко: «У
нашій літературі є лише
троє імен, що впізнаються на слух без прізвища,
— це Тарас, Леся і Ліна».
Взагалі-то, видно, що
професіоналам — тим же
Васильєву й Вергелісу —
тут затісно. А от Жежера почувається у лещатах двох сторінок — як
риба у воді. Його реноме
майстра надкороткої прози потверджується у кожному з написаних ним для
цієї книжки дюжини образків. Причому, втішають не лише Жежерині
вербально-візуальні роз-

коші («профіль як у статуї з острова Пасхи», —
про Дмитра Горбачова; «її
репліки блискавичні, як
електричний розряд», —
про Оксану Забужко), а й
аналітичні парадокси на
кшталт «блискуча інтелектуалка, яку сприймають майже як зірку маскульту» (про ту ж ОЗ).
Спостереження
Віталія Жежери справді
«учать повноті сприйняття світу», — як написав про нього тут же,
у персональному біо-нарисі, Сергій Васильєв. Та
й узагалі Жежера — «людина, що сама по собі є темою і жанром».
Звичайно, можна нарікати на редакційний вибір імен, пропонованих до
категорії The best. Торкнуся лише блоку «Література». Як на мене, не всі з
цих двох десятків авторів
перебувають на красній
лінії сучасного письменства. Але кожен, безумовно, лишив яскравий слід
на стежині українського
літпроцесу. Навіть Андрій Кокотюха довів, що
грамотна людина — цілеспрямована й наполеглива — цілком може стати
автором півсотні популярних книжок. «Список не
є закритим», — пише на
початку упорядник, натякаючи на подальшу з’яву
«Культурного простору
ІІ». Тож, іще побачимо-

ся з письменниками, які
виклично присутні у першому випуску саме своєю
відсутністю в ньому. Але
є одне ім’я, без котрого
не може обійтися жодний
літературний топ — Валерій Шевчук. Людина,
яка здійснила картографію усієї сучасної прози,
і вже за його дорожніми
мітками розійшлися врізнобіч практично всі літерати, згадані й не згадані
у книзі. Відсутність Шевчука в «Ukraine. The best»
— серйозна помилка.
Але це помилка не з
тих, що перекреслює задум, — це радше виняток
на тлі добре викладеного
правила. Книжка вийшла направду цікавою й
ефектною. Її таки годилося би бачити не лише в
бібліотечних читальнях,
а й в усіх українських посольствах та закордонних
представництвах. У владних приймальнях — від
президентської та міністерських — до районного
голови. Катерина Бабкіна
у нарисі про Юрія Іздрика
пише про чи не головний
його внесок — «формування якісного літературного і художнього контексту і середовища». Книжка
«Ukraine. The best. Культурний простір від А до
Я» саме й формує якісний контекст. А буде контекст — може, й середовище з’явиться? ■

■ ВІЗИТКА: КОРОТКІ СПИСКИ
Далі публікуємо шорт-листи Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2016» — по
сім найподієвіших книжок сезону кожної підномінації (за абеткою). Лауреатів оголосять на церемонії у Національній бібліотеці імені Вернадського 17 лютого.
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2017

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Так «історично» склалося, що останній
тиждень перед Великим постом стали
називати жіночим тижнем, «бабським»,
якщо хочете, він же — Колодія, Сиропуст
або Масниця. Дається взнаки відчуття
наближення весни, бо цей тиждень — це
також і початок нового циклу залицянь і
любощів, пошуку пари з метою продовження роду.
А що мене, власне, особливо тішить, що
чоловікам «прописано» цього тижня терпіти всі жіночі витівки. Справедливості
заради треба відзначити, що Масниця
— хоч і має давні корені на нашій землі
— так і не набула християнського змісту, хоча православна церква вписала її у
свій календар. Тому все-таки жінкам хоч
і дозволено більше, ніж зазвичай, але,
звичайно, в певних рамках. Що їм точно
дозволено без рамок — це в цей тиждень варити вареники з різноманітними
начинками, соусами і потравками, пекти
млинці, гречаники, деруни, крутити налисники, ліпити пироги і фантазувати з
напоями, весь тиждень усе це можна і
треба, а далі — зась, бо піст.

Жіночий тиждень
Такий «алгоритм» дій цього тижня підтверджує
довідка від етнографа козацького селища «Мамаєва Слобода», що у Києві: «Український Колодій —
то недаремно Жіночий тиждень, він же Бабське свято. На ці сім днів перед Великим постом уся влада
в громадах переходила до жіноцтва. Саме до жінок,
тих, котрі пані господині, поважані матері та беручкі
хазяйки.
Чоловіки мусили мовчки терпіти жінчині кпини,
підколи, часом відверте глузування...
Колодій починався в понеділок, коли пані господині віднаходили... ні, не колодку, а швидше товсту палицю, перев’язували її кольоровими стрічками
і хустинками — і ото був символ свята. У деяких губерніях — на Правобережжі — носили на довгій палиці колесо від воза, знову ж таки, стрічками прикрашене. Носили і співали, як тепер жінки будуть ґаздувати і на чоловіках воду возити. І що ви думаєте? Таки
возили! А ті терпіли — бо ж Колодій!
Збиралися, майстрували Колодія і йшли до корчми. Самі, без чоловіків! Закуску брали з собою, а
на випивку скидалися. З вівторка — знову в шинок.
Хрестити Колодія. В середу там-таки гуляли похрестини. У четвер журилися, що Колодій помер. У
п’ятницю Колодія ховали. У суботу оплакували».
За іншими звичаями — читала також — колодки (спочатку справжні, а згодом стрічки, хустки тощо)
прив’язували на ноги неодруженим хлопцям і дівчатам або матерям, які не видали заміж дочок або не
оженили синів упродовж шлюбних Масниць. Із Сиропусним прощеним тижнем пов’язані прикмети: яка
погода буде на Сиропусну неділю, така й на Великдень буде; як сонце сходить рано, то й весна рання
буде.

Почекайте, вареники, прийде на вас
Масниця!
Найпершою стравою на Масницю, тобто Колодій,
є вареники, а тиждень, коли їли вареники з сиром,
густо обмащені маслом і заправлені великою кількістю сметани, тому і називався «бабським», бо вареник із сиром символізував собою вагітну жінку, продовжувачку великого роду. У народі навіть була така
приповідка: треба наїстися вареників у сметані з маслом, щоб потім цілий рік жити як вареник у маслі.
Напевне, нема таких, хто не вміє варити вареники з сиром — неймовірно смачну класику нашої кухні. А хто хоче відновити в пам’яті простий рецепт цих смаколиків, то він такий: для тіста — на 3
склянки пшеничного борошна потрібно молока або
води, скільки візьме тісто, яйце, 0,5 чайної ложки
солі. Воду слід брати холодну, а не теплу, оскільки холодна вода довше тримає вологу, тісто довго
не висихає і при виготовленні вареників добре злипається.
Тісто ж повинно бути середньої густоти, бо густе
тісто важко розкачувати, а також важко ліпити з нього вареники. Замісивши тісто, залишають його на 40
хвилин. Щоб зліпити вареник напівкруглої форми, з
розкачаного тіста склянкою вирізують круглі палянички, кладуть на середину начинку і зліплюють напівкруглі краї вареника. Щоб не вирізати палянички (це вимагає більше часу), можна з тіста скрутити
джгутики діаметром приблизно 7 см, порізати їх на
кружальця, розкачати приблизно по 5 мм, наповнювати начинкою і защіпати кінці.
Зліплені вареники кладуть у таку кількість підсоленої киплячої води, щоб вони могли вільно варитися. Вареники вважаються готовими, коли вони після 5—6 хвилин варіння спливуть на поверхню води.
Після цього шумівкою вибирають їх у друшляк, дають стекти воді, а потім перекладають у сотейник або
каструлю, поливають розігрітим вершковим маслом

■ ТРАДИЦІЇ

Ой Масничко, яка ж ти була!
Якби тебе сім неділь,
а посту — одна!
і злегка струшують, щоб вареники покрились жиром
і не прилипали один до одного.
Готові вареники при подачі на стіл поливають
маслом, посипають цукром (шкварками, підсмаженою цибулею тощо — залежно від начинки) або окремо подають сметану, мед, соус тощо (так само все
залежить від начинки).
Для начинки вареників із сиром потрібно 800 г
сиру, цукру — за смаком, 2 яйця, сіль. Сир для вареників беруть найсвіжіший, середньої жирності,
пропускають його крізь м’ясорубку або протирають
крізь сито, додають сирі яйця, цукор, сіль, ванілін і
помиті та просушені родзинки, все добре змішують,
після чого роблять вареники. Готові вареники кладуть гарячими на тарілку, поливають маслом і, коли
потрібно, щоб були солодкими, посипають цукром,
змішаним із товченою корицею, окремо подають збиту сметану. Зверху можна полити джемом або варенням.
Мені не терпиться поділитися цим рецептом — новим для мене, але дуже смачним, із тих, що, раз скуштувавши, будеш хотіти ще. Вареники з вищенаведеною
сирною начинкою, але з гарбузового тіста.
У каструлю слід влити 250 мл молока, додати яйце і дрібку солі, перемішати, додати борошна,
щоб вийшло тісто, як на млинці, старанно перемішати, щоб не було грудочок. На повільному вогні, весь
час помішуючи, довести до загустіння. Коли охолоне, додати 200 г гарбузового пюре (запечений у духовці гарбуз збити блендером), потім додавати борошно і замішувати еластичне тісто, як на вареники.
Залишити на півгодинки прикрите рушником, потім
розкачувати, начиняти і варити, як попередні вареники. Зі сметаною — за вуха не відірвеш.
Як ще один дуже смачний «гарбузовий варіант»
вареників — з яблучно-гарбузовою начинкою.
На смак — неначе з кремом!
Як готується тісто — читайте також вище, а для
начинки треба: 300 г гарбуза, 4 яблука, 3 столові ложки цукру, половина склянки волоських горіхів, половина чайної ложки кориці.
Гарбуз очистити і запекти в духовці протягом
15-20 хвилин. Тим часом замісити тісто на вареники.
Охолоджений гарбуз натерти на крупній тертці. Яблука також натерти на крупній тертці, з’єднати з гарбузом, додати подрібнені волоські горіхи, цукор, корицю, все ретельно перемішати. Одразу ж начинити
вареники, щоб яблука не пустили сік. Варити у підсоленому окропі 2 хвилини після спливання. Подавати
зі сметаною, медом чи будь-яким джемом.
Вареники з яблуками і корицею та медом
варіть наступного дня. Жартую, це я би так варила,
бо полюбляю вареники. Але хто ще захоплюється вареничками, то ось рецепт дуже смачних вареників з
яблуками.
Для тіста візьміть 4 склянки борошна, яйце, столову ложку майонезу, трошки солі й води, скільки
треба буде для тіста, щоб воно почало відлипати від
рук.
Замісити тісто, накрити і дати йому «відпочити»
20-30 хвилин.
Приготувати начинку: яблука очистити від шкірки і потерти на грубу тертку, посипати цукром до смаку, притрусити корицею і додати столову ложку манки — вона вбере яблучний сік. Усе перемішати.
Наліпити вареничків і зварити їх в окропі. Готові
вареники вибрати шумівкою, дати стекти воді і ще
гарячими полити їх медом. Дати вистигнути і можна ласувати. Зі сметаною, медом або додайте свій
варіант.
Вареники з маком чекають своєї черги в наступний день. Хоча чекати черги таким смачнезним
вареникам — це нонсенс, їх треба варити поза чергою.
Мак (півтори склянки) заливають окропом, зливають сміття, що спливло наверх, потім вдруге заливають окропом і залишають на 10-15 хвилин. У цей
час воду підігрівають, але не кип’ятять, після цього мак відкидають на сито і, коли стече вода, перекладають у ступку і розтирають (я додала промитих
родзинок і збила в блендері, було смачно). Розтертий мак змішують із цукром (половина склянки) і продовжують розтирати ще 4-5 хвилин. Далі ліплять вареники і відразу ж кладуть їх у киплячу воду, бо тісто
швидко розмокає від води, якою насичений мак.
Давні, улюблені нашими предками вареники,
— гречані з сиром. Для тіста потрібно 2 склянки гречаного борошна, яйце, дрібка солі й половина
склянки води. Для начинки — 600 г сиру, половина
склянки цукру, яйце, половина склянки сметани, 2
столові ложки вершкового масла.

❙ Дітям смакують вареники.
У кипляче молоко або воду всипають сіль, борошно
і заварюють тісто. У тепле тісто додають яйце і добре розмішують. Нехай прохолоне. Тим часом готують начинку: сир протирають крізь сито, додають цукор, сирі яйця, сіль і добре вимішують. Підготовлене тісто беруть невеликими шматочками, роблять на
долоні круглий тонкий коржик, кладуть на середину
сир, складають удвоє і роблять вареники півкруглої
форми. Вареники варять у підсоленій воді протягом
10-12 хвилин. При подачі на стіл гарячі вареники поливають маслом і окремо подають сметану.
Видно, що тиждень Колодія все-таки жіночий:
вареники солодкі, з медом, зі сметаною, джемом.
Але все-таки не слід забувати про чоловіків і годувати їх також смачно і поживно. Українські господині
не шкодують часу біля плити, щоб погодувати свого
судженого, а повага до чоловіків, навіть покора — це
наше генетичне коріння. Як каже моя мама: «Він же
мужчина (про мого чоловіка), ти не смієш на нього
піднімати голос». Мужчина правий — і крапка, і так
було в наших бабусь-прабабусь.
Отож — час варити вареники з капустою та грибами і з картоплею. Тісто нічим не відрізняється від
вищезгаданих вареників, різняться лише начинки.
Для начинки вареників з капустою і грибами знадобиться: 0,6 кг білокачанної капусти, 300 г
свіжих печериць, середня морквина, 2 середні цибулини, олія, сіль за смаком, лавровий лист. Дрібно поріжте цибулю, натріть на крупній тертці моркву,
підсмажте на олії і невелику частину засмажки відкладіть для подальшої заправки готових вареників.
Нашинкуйте капусту і гриби, викладіть їх на сковорідку до засмажки і тушкуйте на повільному вогні
20 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці покладіть лавровий лист і посоліть. Начинку остудіть, і
можна ліпити вареники. Варити 5-7 хвилин. До готових вареників додати решту засмажки.
Для начинки вареників із картоплею знадобиться: 0, 5 кг картоплі, морквина, 2 середні цибулини, олія, кріп, мелений чорний перець, сіль за смаком. Дрібно поріжте цибулю, натріть на крупну тертку моркву, підсмажте на олії і невелику частину засмажки відкладіть для подальшої заправки готових
вареників.
Картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді.
Зробіть пюре, додавши частину засмажки, подрібнений кріп, перець і сіль. Як прохолоне, можна ліпити
вареники. Варити також 5-7 хвилин. Готові вареники
посмачити рештою засмажки.
З картопляною начинкою фантастично смачними вдаються вареники на пару (вареники на пару
смачні з будь-якою начинкою, але особисто я чула такий епітет саме про картопляні, тому і раджу їх).
Начинка — з картоплі, рецепт якої ви бачите
вище. А для тіста треба 200 мл кефіру (або сироватки), яйце, 300-350 г борошна, 2 столові ложки олії,
чайна ложка соди і трішки солі.
Злегка збийте яйце і змішайте з кефіром. Додайте туди просіяне борошно, змішане з содою і сіллю,
перемішайте і в процесі замісу тіста додайте олію.
Вимішуйте тісто доти, поки воно не перестане
прилипати до рук. Потім залиште тісто на 30 хвилин,
накривши його серветкою. Далі можна приступати до
ліплення вареників.
Якщо ви готуєте вареники на пару, то скористайтесь спеціальним пристосуванням, наприклад,

пароваркою або мантиваркою. Також можна використовувати друшляк, вставлений у каструлю і зверху накритий перевернутою мискою. У процесі готування на пару вареники мають збільшитися майже
вдвічі, тому, щоб вони не злиплися, викладайте їх
не впритул один до одного, а на певній відстані. Вареники на пару готуються 5 хвилин. Готові вареники
присмачіть вершковим маслом і подавайте гарячими зі сметаною.

Фаршируємо млинці
Запечені фаршировані млинці — нехай і не
з печі, бо там вони найсмачніші, — дуже смачний
варіант налисників.
Потрібно спекти 12 млинців: склянку борошна, 3
яйця, півтори склянки води і дрібку солі розмішати,
щоб не було грудочок, обсмажити з обох боків на олії
до зарум’янення.
Для начинки: 500 г сиру, 200 мл жирних вершків, 50 г вершкового масла, 4 яєчних жовтки, 3 столові ложки цукру, пакетик ваніліну, трішки солі.
Сир протріть через сито. Додайте до нього 2
жовтки, трохи цукру, сіль і старанно перемішайте до
однорідної консистенції. Викладіть начинку на млинці, загорніть їх конвертиками, щоб начинка не вилізла
назовні. Збийте решту жовтків із цукром, ванільним
цукром і сіллю. Додайте вершки і знову перемішайте.
Викладіть млинці з сиром у змащену маслом форму
для випікання і залийте вершковим кремом. Поставте млинці з сиром у розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. Наприкінці викладіть на млинці
маленькі шматочки вершкового масла.
Галушки зі шкварочками — проста смакова
довершеність!
Галушки також дуже часто «затребувані» в Сиропусний тиждень, це одна з найулюбленіших давніх
страв. Їх рецептів безліч. Домашні галушки — лапаті,
гарні на вигляд і дуже приємні на смак.
Склянку борошна потрібно обов’язково просіяти,
розбити в борошно яйце, всипати дрібку солі, влити 50 г розтопленого вершкового масла, додати півсклянки води і все добре вимісити, накрити серветкою, дати постояти 20 хвилин.
Стільницю посипати борошном, розкачати на
ній тісто і нарізати галушки (довгі смужки довільної
ширини). Варити в окропі, як вареники, хвилин сім,
промити холодною водою і помастити маслом, олією
з цибулькою або смальцем зі шкварками. Смакують
зі сметаною.
Звичайно, цього тижня будуть «іти в хід» деруни. Хто ще не куштував — приготуйте і скуштуйте деруни на молоці.
500 г картоплі натираємо на середній тертці, добре віддушуємо, щоб терта маса віддала всю вологу.
Картопляний сік не виливаємо, а даємо йому відстоятися. Натерту картоплю заливаємо 100 г киплячого молока і добре розмішуємо. Додаємо чайну ложку солі, перчимо і розмішуємо ще раз. Зливаємо сік,
він нам уже не знадобиться, а крохмаль, що осів на
дно, додаємо до картопляної маси. Досипаємо туди
30 г просіяного борошна, все перемішуємо і смажимо на олії до утворення золотистої скоринки. Можна
подавати зі сметаною, полити розтопленим вершковим маслом або зі шкварками.
Шукайте нові смаки в українських традиціях!
Смакуйте із задоволенням! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2017

СПОРТ
Максим Малишев
півзахисник ФК «Шахтар» (Донецьк)
та національної збірної України
Олесь ХОРУНЖИЙ
Коли на континенті оживають єврокубкові турніри, в Україні підходить до завершення
зимова перерва. Уже наступного тижня команди прем’єрліги знову почнуть грати матчі чемпіонату країни. Водночас
беззаперечний лідер нашої національної першості «Шахтар»
свій офіційний дебют у новому
році проведе завтра, коли у Віго
проти місцевої «Сельти» зіграє
перший поєдинок 1/16 фіналу
Ліги Європи.
До відповідального старту,
заповнюючи одночасно зимову
паузу, підопічні Пауло Фонсеки
готувалися на Піренеях. Спочатку в Іспанії «гірники» займалися відновленням втрачених під час новорічних канікул
фізичних кондицій. Потім, перебравшись до сусідньої Португалії, займалися ігровою практикою.
За час тренувального збору
донеччани провели дев’ять спарингів, сім iз яких виграли. Ще
два завершили внічию. Саме в
цих невиграних протистояннях, які завершилися з однаковим рахунком — 2:2, «гірники»
зустрічалися з більш-менш пристойними опонентами, котрих,
за словами Фонсеки, відшукати
було вельми непросто. В одному випадку підопічні Фонсеки
грали проти австрійської «Аустрії», в іншому — їм опонували
футболісти «Яблонця» з Чехії.
У своєму останньому товариському поєдинку, проведеному на батьківщині головного
тренера «гірників», «Шахтар»
розгромив місцевий «Ріу Аве» —
3:0. До речі, за цим контрольним
тренуванням донеччан уважно
стежив головний тренер збірної
України Андрій Шевченко. Гра
збірників, на котрих 24 березня чекає відповідальний поєдинок відбору ЧС-2018 проти Хорватії, тренера «синьо-жовтих»
потішила. Забивши перший у
матчі гол, у поле зору Шеви не
міг не потрапити аргентинський новачок «гірників» Густаво
Бланко-Лещук. «У «Шахтарі» я
хочу перевершити Луїса Адрiа-

«Ліга Європи — це важливий турнір для усіх, хто в ньому бере участь.
Розуміємо, що з «Сельтою» нас чекає важкий поєдинок. Працюємо
більше над тактикою. Розбираємо її гру на теорії, а потім на тренуванні
намагаємося діяти так, як потрібно буде в матчі».

■ ФУТБОЛ

■ Є ПРОБЛЕМА

Стежками прадіда
Лідер української першості першим із команд прем’єр-ліги
проведе свій офіційний дебют у новому році

❙ За «випрошену» в арбітра жовту картку Тарас Степаненко буде змушений пропустити два матчі ЛЄ.
❙ Фото УНІАН.
но — рекордсмена клубу за кількістю забитих м’ячів. А ще було
б чудово зіграти за синьо-жовту
збірну, адже мій прадід по материнській лінії родом з України, тому й прізвище Лещук», —
сказав донецький новобранець.
Не проти заграти за «синьо-жовтих» аргентинця й сам Шевченко. За словами тренера, головне,
аби екс-форвард «Карпат» мав у
новому клубі достатньо ігрової
практики, забивав голи й, звісно, прагнув грати за українську
збірну. Відзначимо, що в поєдинку проти «Ріу Аве» — дев’ятої
команди португальського чем-
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піонату — Бланко-Лещук забив
уже свій шостий м’яч за «Шахтар».
Схожу позицію з останнім
спаринг-партнером «гірників»
займає в національному чемпіонаті й перший суперник донецького клубу в «плей-оф» ЛЄ2016/2017. Після 22 турів «Сельта» перебуває на десятому рядку
турнірної таблиці, при цьому має
одну гру в запасі. Свій останній
домашній матч — проти мадридського «Реалу» — команда Едуардо Беріссо не змогла провести через аварійний стан даху на
стадіоні «Балаїдос», котрий пос-

траждав від урагану.
Були побоювання, що до 16
лютого арену не зможуть відновити, проте, як повідомляє
місцева преса, аварійні ділянки даху над трибунами «Балаїдоса» ліквідовані. І хоча перед грою з «Шахтарем» споруда в обов’язковому порядку має
пройти технічний контроль,
керівництво стадіону не сумнівається, що з «гірниками»
«Сельта» гратиме в домашніх
стінах. До слова, квитки на цей
поєдинок коштують 20-70 євро,
тоді як для власників клубного
абонемента діє 50% знижка.

Трансферна історія Романа Зозулі, перехід якого (на правах оренди) з «Бетиса» до «Райо Вальєкано»
зірвали радикально налаштовані фанати останнього, продовжує обростати
новими деталями. Так, довірена особа
форварда нашої національної збірної
Хосе Лоренсо заявив, що Роман може
переїхати до Райо Вальєкано, якщо
клуб виступить гарантом забезпечення
прав і безпеки українського футболіста та його родини. «Клуб повинен провести роз’яснювальну бесіду зі своїми
фанатами, переконати їх вибачитися
перед Зозулею за обман та хибні звинувачення (в нацизмі)», — наголосив
Лоренсо. При цьому президент «Райо
Вальєкано» Рауль Преса заявив, що
в клубі чекатимуть українця до кінця
лютого. Водночас у Федерації футболу України, аби підтримати футболіста
національної збірної, котрий залишився без ігрової практики, запропонували Зозулі посаду у своїй структурі.
Підтримали Романа i його одноклубники з «Бетиса», котрі на матч 22-го
туру Ла Ліги вийшли у футболках iз
написом: «Ми всі — Зозуля».
А от донецькому клубу напередодні важливого матчу вирішити свою надзвичайну ситуацію, схоже, не вдасться. Коли
в передостанньому поєдинку
групового етапу ЛЄ Тарас Степаненко отримав жовту картку (за рахунку 4:0 заважав футболістам турецького «Коньяспору» швидко виконати штрафний
удар) і перебрав ліміт покарань,
у «Шахтарі» сподівалися, що
все обійдеться класичною для
таких обставин одноматчевою
дискваліфікацією. Утім, провівши поза грою позбавлений
турнірної мотивації заключний матч групи, Тарас, як свідчить офіційний сайт УЄФА, буде
змушений пропустити й гру проти «Сельти». Вочевидь до суддівського рапорту жовта картка
Степаненка потрапила не як банальний «гірчичник», а як навмисно зароблене покарання,
за яке, згідно з регламентними
нормами, на футболіста може
очікувати особлива форма дисциплінарної дії. ■

■ АНТИДОПІНГОВА СПРАВА

За стандартами цивілізації
В Україні нарешті прийняли закон про антидопінговий контроль у спорті
Григорій ХАТА
Наприкінці минулого року
заступник міністра молоді та
спорту та водночас президент
федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул у дуже наполегливій формі просив народних депутатів прийняти необхідні законодавчі акти для посилення боротьби з допінгом
у спорті. Інакше, як ішлося у
листі Міжнародної асоціації
легкоатлетичних федерацій до
ФЛАУ, на українських спортсменів, зокрема легкоатлетів,
могли бути накладені суворі
санкції.
Минулого тижня вітчизняні
законотворці виправили існуючий недолік і прийняли закон
про антидопінговий контроль
у спорті. «Завдяки ухваленню цього закону Україна повністю виконала взяті на себе
зобов’язання перед Всесвітнім

антидопінговим агентством.
Тут ми на декілька порядків випереджаємо Росію і маємо повне право позиціонувати себе як
європейську державу, яка веде
боротьбу з допінгом разом з усім
світом, — за тими ж принципами та стандартами», — відзначив керівник «спортивного»
міністерства Ігор Жданов.
Тим часом Спортивний арбітражний суд у Лозанні визнав
винною у вживанні заборонених
препаратів чергового представника російської легкоатлетики,
постановивши анулювати всі результати бігунки на 800 м Марії
Савінової у період 26 липня 2012
— 19 серпня 2013 року. Що автоматично позбавило олімпійську
збірну Росії ще одного «золота»
— цього разу, здобутого на Іграх
у Лондоні-2012. Загалом через
свою причетність до застосування допінгу під час підготовки до
Пекінської (2008) та Лондонсь-

кої олімпіад росіяни вже втратили більше двох десятків нагород. У переважній більшості
випадків iшлося про вживання російськими спортсменами
заборонених анаболічних стероїдів.
Попри те, що керівники
російського спорту продовжують заперечувати системний
характер застосування заборонених стимуляторів для підкорення своїми повпредами Олімпу, спіймані «на гарячому» атлети один за одним повертають
до Міжнародного олімпійського комітету здобуті в нечесний
спосіб нагороди.
А от американський велогонщик Ленс Армстронг,
котрого кілька років тому також спіймали на нехтуванні
антидопінговими правилами,
окрім втрати статусу легенди
та прощання з титулом семиразового переможця «Тур де

❙ До того, як американця Ленса Армстронга «вивели на чисту воду»,
❙ його вважали живою легендою велоспорту.
❙ Фото з сайта www.vokrug.tv.
Франс», схоже, буде змушений заплатити ще й величезний штраф. Уряд США в судовому порядку вимагає від Армстронга грошову компенсацію
в розмірі 100 мільйонів доларів
за те, що допінговий скандал,
який розгорівся навколо гонщика, що представляв команду US
Postal, негативним чином впли-

нув на імідж американської держави. Нагадаємо, що, опинившись у міцних «обіймах» національних органів, які ведуть боротьбу з допінгом, Армстронг
був змушений зізнатися у вживанні заборонених препаратів,
без яких, за його ж словами,
взагалі неможливо піднятися
на спортивну вершину. ■
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Чи «зареве» Ревучий?
У Дніпрі презентували проект відродження слави дніпровських порогів

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2017

■ БЕБІ-БУМ

1

Королівська двійня

8

Мама Джорджа Клуні розсекретила
стать майбутніх малюків
Аліса КВАЧ
Знаменитий голлівудський
актор, подвійний володар «Оскара» Джордж Клуні так довго
утримував статус затятого холостяка, що його шанувальники
(а в першу чергу — його батьки) уже й надію втратили колись-таки дочекатися звістки
про продовження роду. Але після того, як у 2014 році Джордж
у Венеції повів до вінця відомого адвоката Амаль Аламуддін
(остання свого часу захищала
екс-Прем’єра України Юлію Тимошенко, засновника Wikileaks
Джуліана Ассанжа і азербайджанську журналістку Хадіжу Ісмаїлову), усі почали пильно стежити за фігурою молодої
дружини.
Утім минуло більше двох
років, доки пильні папараці
звернули увагу на те, що в січні
Амаль Клуні на одному з заходів
з’явилася у надто вільній сукні,
що приховує фігуру. А днями
ведуча шоу The Talk Джулі Чен
відкрила великий секрет пари
— вони чекають на двійню. Пізніше цю ж новину підтвердив і
Ната НЕТУДИХАТА
Пам’ятаєте старий добрий
мультик, як Вінні Пух пішов у гості
до Кролика, але там так «нагостювався», що не міг вилізти назад і
його ледве витягли з нірки?
У подібній ситуації опинився
житель містечка Бері біля Манчестера, такий собі Шон Крошо. От тільки він не повертався
з гостей, а йшов туди. А точніше
— намагався нишком проникнути в чужий будинок через віконце у ванній, щоб поживитися добром. Але не розрахував своїх габаритів і застряг у вікні.
У такому вигляді і застала
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №20

❙ Клуні з дружиною Амаль.

■ ОТАКОЇ!

Не лізь, бо засміють
Невдаха-злодій застряг у вікні ванної кімнати
редження про правопорушення і
виписали акт, а тоді ще й подякували йому за те, «що він зробив
за нас важку роботу».
Зрештою, невдаху-злодія
визволили із пастки за допомогою пожежної команди, оскільки,
як з’ясувалося, він застряг у вікні
на висоті 4,5 метра, і заарештува-

ли. Пожежні возилися з ним хвилин 20, при цьому в чоловіка виявилося пораненим вухо.
Манчестерський коронний
суд засудив Крошо до двох років
і п’яти місяців ув’язнення. Він
повністю визнав себе винним у
зломі з наміром пограбування. А
що іще лишалося робити? ■

■ ПОГОДА
16 лютого за прогнозами синоптиків

3

10

близький друг Клуні, актор Метт
Деймон.
Не дивно, що репортери одразу ж узяли в облогу всіх рідних і близьких пари, щоб дізнатися більше подробиць. І от
мама актора Ніна Клуні проговорилася журналу US Magazine,
що у сина буде «королівська
двійня» — хлопчик і дівчинка.
Майбутня бабуся тут же пожартувала, що 55-річному Джорджу
давно вже потрібно було подумати про спадкоємців, бо в цьому плані він безнадійно відстав
від своєї сестри Аделі (племінникам Клуні вже 20 і 25 років).
Появу на світ «маленьких Клуні»
очікують у червні. Схоже, малятам уже придумали й імена, от
тільки цієї таємниці пані Ніна нікому не видала.
До речі, останнім часом
побільшало інформації саме про
народження двійнят. Як уже писала «УМ», перед Новим роком
сина і донечку лелека приніс відомій співачці Каті Бужинській,
таку ж «королівську двійню»
чекає і співачка Бейонсе. А чом
би й ні? Гарних людей має бути
багато. ■

його господиня дому, повернувшись із магазину. Отямившись,
вона викликала поліцію. Приїхавши, правоохоронці не могли
стримати сміху і відмовити собі
в задоволенні сфотографуватися на тлі «самозатриманого»
злодія. У такому ж «підвішеному» стані йому зачитали попе-

2

По горизонталі:
1. Слово, протилежне за значенням. 5. Одна із форм виклику на дуель. 8. Родич мавпи, що живе на Мадагаскарі. 9. Прямокутний квітник,
що розташовується вузькою смугою
вздовж тротуарів, парканів, огорожі.
10. Держава на заході Африки. 11.
Згорнутий калачиком канат чи трос.
12. Стародавня китайська стратегічна настільна гра для двох гравців. 15.
Мексиканський ніж-меч для вирубування цукрової тростини. 16. Слово, яким називають дітей-вундеркіндів. 18. Грецька літера, якою позначається густина речовини. 19. Прізвище капітана, чиї діти вирушили на
його пошуки в однойменному романі
Жюля Верна. 20. Дворянський титул у Великій Британії. 24. Торговий
центр у Києві, де у вересні 2012 року
було вбито трьох охоронців. 25. Попереднє оголошення події. 26. Відомий роман Олеся Гончара. 27. Невелике селище біля Маріуполя.
По вертикалі:
1. Спортсмен, який займається силовими вправами. 2. Популярна в 90-х японська іграшка —
електронна тваринка, яку потрібно
було годувати, поїти, доглядати. 3.
Дерев’яний настил для спання, часто
у кілька ярусів, у бараці чи в’язниці.
4. Український художник, який увій-

шов до світового рейтингу «Сто
геніїв сучасності». 5. Жіночі туфлі
на високих підборах з червоною підошвою, оспівані в кліпі Сергія Шнурова і гурту «Ленінград». 6. Круглий
пісний хлібець, популярний у країнах
Середземномор’я та на Близькому
Сході. 7. Райцентр у Луганській області. 13. Людина, яка не визнала
церковної реформи патріарха Никона. 14. Селище на Рівненщині поблизу Дубна. 15. Дитяче калатальце
як музичний інструмент. 17. Екзотичний фрукт, який часто згадується в дитячій абетці. 21. Річка, оспівана Олександром Довженком. 22.
Форма хмари атомного вибуху. 23.
Столиця Єгипту. ■
Кросворд №19
від 14 лютого
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Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 17—18 лютого

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах ожеледиця.
Вiтер пiвденно-захiдний, 3-5 м/с. Температура вночi -8...-10, мінлива
хмарність
удень -3...-5.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське:
вночi -8...-10, удень близько 0. Яремче: вночi -5...-7, удень
0...+2. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень +6...+8. Рахiв: уночi -6...
-8, удень +5...+7.

хмарно

14 лютого висота снігового покриву становила: Славське —
14 см, Плай — 43 см, Мiжгiр’я — 9 см, Рахiв — 8 см, Івано-Франкiвськ — 9 см, Яремче — 11 см, Пожежевська
— 39 см.

сніг

Захід

-8…-13
-3…-8

-8…-13
+2…-3
Схід
Центр

-8…-13
-3…-8

-9…-14
-3…-8

дощ

Південь -8…-13
+2…-3
дощ,
гроза
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в київській мережі ресторанів

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

В Америцi Д. Трамп пiдписав
указ про будiвництво стiни на кордонi з Мексикою.
В Українi Яценюк нагострив лижi.
***
Медсестра кличе санітарку:
— Пам’ятаєш, минулого тижня я
тобі казала, щоб ти пацієнтів не посилала куди подалі?
— Пам’ятаю.
— Тоді розпишись, що ти прослухала лекцію «Етика в медичних
установах».
***
Старий єврей говорить своїй
дружині:

— Саро, якщо хто-небудь iз нас
помре, то я, швидше за все, поїду в
Ізраїль.
***
— Ізю, я так вдячний вам за
все, що ви для мене зробили! Я вирішив зробити вам подаруночки! Ось
вам костюм!
— Ой, облиште, мені нічого не
потрібно!
— Ось ще сорочка.
— Не треба.
— І черевики.
— Ви збожеволіли!
— Ну от і все.
— А краватка?
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