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ІнФорУМ

«Україна виконує Мінські угоди, незважаючи на те, що інша сторона
продовжує щодня порушувати свої зобов’язання. Підкреслюю: кожен день
і кожну ніч відбуваються атаки російських військових на наші позиції...»

■ НА ФРОНТІ

Ворог хоче
«поштовхатися»
В окупованому Донецьку
ворог радився про те,
як витіснити ЗСУ з вигідних позицій
Іван БОЙКО
Днями ватажки терористичної «ДНР» та їхні російські куратори, а також представники керівного складу ФСБ РФ і Нагвардії Росії провели в окупованому Донецьку спільну нараду, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
«Як повідомляє наша військова розвідка, противник намагається витіснити сили АТО з вигідних позицій у районах
Авдіївки, Мар’їнки та Новотроїцького, — зазначив речник адміністрації Президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. — За даними ГУР Міноборони, на цій нараді 12 червня
було прийнято рішення про подальше нарощування розвідки
в Авдіївській промзоні, в районі Донецького аеропорту, Красногорівці, Мар’їнці та Новотроїцькому».
За даними українських розвідників, окупанти також вирішили посилити тактичну групу бойовиків у районі Мар’їнки
додатковими підрозділами так званої «100-ї окремої мотострілецької бригади», що розташована в окупованому Донецьку. Одразу після наради ворог перемістив iз Донецька до Олександрівки мотострілецький i вогневий взводи, а з Макіївки до
Ясинуватої — реактивну артилерійську батарею «Градів».
У свою чергу, Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначає, що «Росія в будь-який момент може активізувати військові дії в Україні, і українська армія має бути готова відбити
цю агресію». Під час засідання міжпарламентської ради Україна—НАТО Андрій Парубій зазначив, що на сьогодні співвідношення російської армії і української «не на користь України,
але це обумовлює для нас проведення оборонної реформи». ■

■ ТРАГЕДІЯ

«Рідна, тільки
живи!»

Андрiй Парубiй
Голова Верховної Ради

■ ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Від ранку вчора тривала інтрига: повернуть в Україну чи ні
цього дня ще двох московських
бранців — Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Міністр
юстиції України Павло Петренко раніше розповідав, що українська сторона 11 червня передала Росії всі необхідні документи для їхнього повернення на
Батьківщину. Російський літак,
який міг забрати з України людей, яких збиралися обмінювати
на українських заручників, сів
у Гостомелі поблизу Києва приблизно о 14:00 годині. Росія хоче
свободи для двох своїх громадян, котрих підозрюють у причетності до сепаратистських заворушень в Одесі 2 травня 2014
року.
Нагадаємо, що Юрій Солошенко — колишній директор
полтавського заводу «Знамя»,
котрий раніше входив до оборонно-промислового комплексу СРСР. У серпні 2014 року ексколега запросив Солошенка для
надання консультації на одне із
московських підприємств. На режимному об’єкті полтавчанина й
заарештували. Найстаріший серед 28 політзаручників Кремля,
74-річний онкохворий Солошенко був звинувачений у шпіонажі
на користь України. Він, нібито,
збирався вивезти на вантажівці з
заводу секретне обладнання, за
що й отримав шестирічний термін ув’язнення.
Не менш небезпечним, за
версією росіян, є й Геннадій Афанасьєв. У травні 2014 року його заарештували у Сімферополі й зго-
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❙ Геннадій Афанасьєв та Юрій Солошенко (зліва).
дом звинуватили у діяльності так
званих «терористів групи Сенцова». Ці «диверсанто-терористи»
із групи «Правого сектору», за
версією ФСБ, готували низку терактів на території Криму. Тож, як
«члена» цього угруповання, Афанасьєва засудили до семирічного
терміну ув’язнення.
Мама Геннадія приїхала до
Києва, щоб чекати на повернення сина в Україну.
У ранковому ефірі одного з
телеканалів 14 червня радник

■ ВІЗИТ

Папа для Донбасу

Біда наздогнала «на гражданці»

В Україну приїздить «друга особа»
Ватикану кардинал П’єтро Паролін

Ірина КИРПА

Наталя ТУРАК

У центрі Херсона п’яний водій збив усю родину воїна, який
щойно повернувся з зони АТО на Донбасі. До лікарні потрапило відразу троє постраждалих, а 26-річна мати двох дітей від
отриманих травм померла на місці трагедії.
Сам учасник бойових дій на Донбасі, який разом iз родиною переходив дорогу по пішохідному переходу на зелене світло, ледве встиг відскочити назад і тим самим урятував життя
своєї трирічної доньки. Менше пощастило його 33-річній сестрі, дружині та восьмирічному сину, яких на швидкості більш
як 100 кілометрів на годину збив 24-річний лихач. За свідченням очевидців трагедії, мати двох дітей від удару об бампер машини пролетіла понад 50 метрів, а її син від отриманих
травм i пережитого страшного шоку не міг заспокоїтися аж до
приїзду лікарів. Допомогу закривавленій дитині змогли надати тільки медики, які швидко прибули на місце події.
Журналіст Слава Томенко, яка мимоволі стала свідком
страшної ДТП, розповідає: «Колишній боєць АТО стояв поруч iз дружиною на колінах i кричав: «Рідна, тільки живи!».
А потім він кинувся з її закривавленою сумочкою у руках на
зухвалого винуватця ДТП: «Я тебе вб’ю, я не для того воював
на Донбасі, щоб повернутися в Херсон, де ти всю мою родину
скалічив, а дітей сиротами зробив!» Працівникам поліції довелося рознімати розлюченого чоловіка та винуватця ДТП,
щоб встановити істину.
Восьмирічну дитину прооперували в дитячій обласній лікарні, медики роблять усе можливе, щоб урятувати хлопчику життя. Водія машини «ВАЗ-2110» затримали співробітники поліції для з’ясування всіх обставин ДТП. Уже відомо, що водій обганяв «маршрутку», незважаючи на червоне
світло світлофора. Слідчі Головного управління Національної
поліції у Херсонській області відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху»).
До речі, днями працівники патрульної поліції міста Херсона відзвітували про сумний «рекорд» — буквально за кілька годин служби поліцейські затримали 17 п’яних водіїв за
кермом. ■

Від сьогодні й по
20 червня в Україні з
офіційним візитом перебуватиме генеральний секретар Ватикану
кардинал П’єтро Паролін. Головна мета візиту — продемонструвати солідарність з українцями у непростий
період, а також запустити гуманітарну програму «Папа для України» для допомоги
тим, хто постраждав
у результаті війни на

Донбасі. Про це повідомили в Апостольській
нунціатурі в Україні
(посольство Ватикану
в Україні).
За п’ять повних
днів «друга особа Ватикану» відвідає Київ,
Запоріжжя та Львів.
Програма візиту надзвичайно насичена і
включає в себе дипломатичну, пасторальну і гуманітарну частини. Так, кардинал
Паролін зустрінеться з Президентом України Петром Поро-

глави СБУ Юрій Тандіт сказав:
«Ми готові на будь-які компроміси для звільнення заручників
і політв’язнів. По кожному українцю, хто перебуває у Росії,
відбуваються переговори щодо
їх звільнення!»
«Нарешті! Юрій Солошенко і
Геннадій Афанасьєв уже на борту
українського літака і вилітають з
Москви до України. Як довго ми
боролися за цю мить!» — написав
близько 15-ї на своїй сторінці у
«Фейсбуцi» Петро Порошенко. ■

шенком, Головою Верховної Ради Андрієм
Парубієм і міністром
закордонних
справ
Павлом Клімкіним. У
Запоріжжі та Львові
він проведе зустріч iз
головами обласних державних адміністрацій.
Пасторальна складова візиту включає в
себе зустріч iз римокатолицьким і грекокатолицьким духовенством, відвідування духовних навчальних закладів, участь
у трьох месах, зустріч
iз Всеукраїнською радою Церков. Кардинал
Паролін також зустрінеться з вимушеними
переселенцями в Запоріжжі, в Києві вшанує пам’ять Небесної
сотні і жертв Голодомору. Програма також
передбачає «зустріч iз

бідними». Речник Ватикану Федеріко Ломбарді назвав приблизний розмір благодійної допомоги, яку католики Європи зібрали
для громадян Донбасу
і переселенців з ініціативи Папи Римського
Франциска. Головний
кабінет нового комітету буде розміщуватися
в курії Харківсько-Запорізької єпархії. Від
його імені будуть діяти волонтери, покликані гарантувати фактичну доставку зібраних коштів постраждалим.
Нагадаємо, що у Ватикані Папа Римський
помолився за мир в Україні. Під час меси на
площі Святого Петра
Франциск звернувся
до всіх українців і побажав якнайшвидшого
припинення війни. ■

■ «КРИМНАШ»

Я перебрати призначеного
В анексованому Криму хочуть провести новий референдум
Дар’я ДАНИЛОВА
В окупованому Севастополі опрацьовують ініциативу проведення
референдому з приводу запровадження прямих виборів губернатора. Із такою пропозицією виступив
екс-спікер Севастополя Олексій Чалий. Він в одній з телепрограм сказав: «Зараз ми готуємо клопотання

про реєстрацію ініціативної групи «Служу Севастополю» у місцевий виборчком. Після цього почнемо збирати підписи — за законом
це не менше 2% від кількості виборців, тобто близько 10 тис. підписів. Потім виборчком їх перевірить і звернеться в «заксобраніе»,
яке вже прийме рішення про проведення референдуму».

За пропозицією Олексія
Чалого, «референдум» слід
провести одночасно з виборами до Держдуми РФ. Водночас
призначений Кремлем губернатор анексованого Росією Севастополя Сергій Меняйло заявив, що про ініціативу щодо
референдуму «поки нічого не
знає». ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ПРОТЕСТ

Палять шини
У Миколаєві вимагають
змінити місцеву владу
Ірина КИРПА
Кілька десятків активістів палять
шини, ставлять намети у центрі міста
Миколаїв та чекають на приїзд Петра
Порошенка.
В очікуванні візиту Президента України учасники акції протесту «Миколаїв, вставай!» («Банду геть!») цілодобово чергують під стінами місцевої
облдержадміністрації. У південне місто з’їхалися активісти та АТОшники з
Києва, Львова, Одеси, Херсона, Рівного, Волновахи, Маріуполя та інших регіонів нашої країни. Акцію підтримують представники громадської організації «Миколаїв SOS», а також прості

городяни, які приносять протестувальникам їжу, одяг і навіть будматеріали для наметового містечка. Активісти акції «Банду геть!» хочуть домогтися від Президента України та Кабінету
Міністрів кардинальних перестановок у
всій вертикалі «верхівки» Миколаївської області.
Імпровізована акція протесту в центрі Миколаєва спалахнула відразу ж після
арешту скандальновідомого екс-«губернатора» Миколаївщини (Героя України,
до речі) Миколи Романчука, якого «взяли» на отриманні хабара у 100 тисяч доларів. Уже зараз очевидно, що влада зробить спробу зам’яти це кримінальне провадження, тому громадські активісти вирішили взяти справу під свій контроль.
«Ми вимагаємо відставки «губернатора» Миколаївської області Вадима
Мерікова та всієї його команди, — заявила активістка Ольга Вербицька. —
Вже зараз абсолютно очевидно, що питання з наданням дозвільних документів на розробку кар’єру в Єланецькому
районі сам Микола Романчук не міг вирішити без підтримки «губернатора».
Крім того, цілком очевидно, що багато

корупційних схем у нашому південному місті провертаються не без участі команди нинішнього голови обладміністрації.
На одному з наметів імпровізованого наметового містечка висить плакат
із зображенням Олександра Музичка,
більш відомого в народі як Сашко Білий. Активісти акції обіцяють, що народний депутат Дмитро Ярош проведе
в Миколаєві зустріч iз виборцями найближчими днями.
«Ми не завершимо нашу акцію навіть у тому випадку, якщо станеться
проста перестановка «пішаків» у Миколаївській облдержадміністрації, — розповів Роман Бойко, солдат миколаївської аеромобільної бригади, демобілізований із зони АТО рік тому. — Наша вимога: вибрати у керівники тільки тих
людей, до яких у народу буде довіра».
Учасники акції «Банду геть!» вважають, що нове керівництво області та претендентів на ключові посади в місті Миколаєві необхідно вибрати за допомогою
народного референдуму, а також шляхом проведення опитування всіх мешканців південного міста. ■

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

таке орендування, і Україна була б впізнавана на світовій арені», — наголосила
в.о. генерального директора «Мистецького арсеналу»
Наталія Заболотна, додавши,
що нещодавня виставка робіт
художниці викликала цікавість 97 тисяч людей. «Це
колосальний інтерес, мова,
яка не потребує тлумачення,
мова, яка зрозуміла і, водночас, дуже глибока. Це не є абсолютно реалізм, але це наш
Пікассо, наш Пірасмані, наш
Матіс, наш Поль Гоген».
Молодий майстер пет-

риківського розпису з селища Петриківка, студенттретьокурсник
Львівської національної академії
мистецтв Ігор Лісний, що також є арт-менеджером проекту petrykivka.dp.ua, запропонував кілька своїх
варіантів логотипу «Євробачення-2017». «Ідея оздобити петриківським розписом
якусь масштабну міжнародну подію не нова, її озвучували багато разів багато людей.
Просто мені вдалося візуалізувати, як це може виглядати. Та й на часі це, напевно. Петриківка — унікальне
мистецтво, визнане ЮНЕСКО, це справді візитка України у світі», — переконаний
Ігор Лісний. Він надіслав i
свої пропозиції учасникам
оргкомітету.
До речі, на першій нараді
з питань проведення Євробачення, яка відбулася у Києві,
говорили про базові вимоги
до проведення та юридичні
моменти, фінансові аспекти
і про безпеку. А вже днями
українські представники вирушать до Женеви на чергове засідання. Одним із ключових моментів стане визначення вимог для міст-претендентів на ПКЄ-2017. «Місто,
в якому відбуватиметься Євробачення-2017, буде обране
шляхом конкурсу. Його оголосить Національна телекомпанія України після обговорення з Наглядовою радою
Євробачення. Саме тоді буде
оприлюднено низку критеріїв до міст, яким вони мають стовідсотково відповідати, щоб отримати шанс приймати пісенний конкурс», —
повідомили у НТКУ. ■

війни. Виручені кошти підуть на лікування таких дітей.
За словами організаторів, соціальний проект наголошує на проблемах постраждалих дітей від війни на
сході України, тому в ньому
немає політики, лише дитячі долі.
«Хотіли нагадати західним країнам, що неподалік
iде війна. Потрібно весь час
порушувати цю тему. Вже
показали фотовиставку у
Варшаві — там вона мала великий резонанс», — розповів
віце-президент оргкомiтету Конрад Пружинскі.
Загалом на виставці презентовано понад 50 світлин,

автори яких мають світове визнання і на власні очі
бачили війну в Україні й дітей, які потребують медичної і психологічної допомоги. Серед них — діти, народжені з важкими патологіями, захворюваннями,
постраждалі від бойових
дій, а також ті, хто ледь не
загинув під час обстрілів і
втратив рідних.
У Львові захід відбувається під патронатом Львівської
обласної державної адміністрації та Посольства України
в Польщі. В Україні її представили вперше у Львові.
Триватиме виставка два тижні. Потім її свiтлини покажуть в Одесі та Києві. ■

Петриківка чи звірі Марії?
Дизайнери пропонують оригінально оформити
«Євробачення-2017»
Валерія НАЛИВАЙКО
Не встиг стихнути ажіотаж навколо блискавичної
перемоги Джамали на Євробаченні, як в Україні розпочались клопоти щодо організації проведення конкурсу в 2017 році. Так, дизайнери вже розробили перші
варіанти оформлення логотипу конкурсу, основою
котрого є картини самобутньої української художниці, представниці «наївного мистецтва» Марії Примаченко. Зокрема, дизайнери
запропонували, як можуть
бути оформлені автомобілі
таксі, що зустрічатимуть туристів в аеропорту та автобуси. Стиль художниці можна
використовувати і для оформлення різного роду аксесуарів, наприклад, чохлів для
мобільних телефонів, а також в одязі, йдеться на сайті
Національної телекомпанії
України (саме вона є партнером Європейської мовної
спілки, яка організовує конкурс). Ідею примаченківських картин для візуального
оформлення пісенного конкурсу обрали глядачі телеканалу NewsOne. В ефірі каналу відбулось опитування з
приводу того, в якому стилі
хотіли б бачити українці

❙ Чохол для телефона із диво-твариною Марії Примаченко.
оформлення Євробачення:
петриківського розпису чи
картин Марії Примаченко.
81% телеглядачів віддали
перевагу ідеї використання
картин народної художниці
і 19% — за «петриківку».
«Це такий національний
колорит із європейським шиком, з європейським розчерком, тому що я переконана,
що Марія Примаченко —
вона поза часом. Звісно, вона
була жінкою без освіти, але
її картини, її робити, її звірі
— те, чого не існує в природі,
і вони дуже якісно лягли б у

■ СИЛОЮ ОБ’ЄКТИВУ

Недитячий Донбас
У Львові презентували фотовиставку
про дітей і війну — на сходi України
Дар’я БАВЗАЛУК
75 cвітлин, представлених на фотовиставцi «...Забуті світом», зроблені на Донбасі в період iз квітня 2014-го
до лютого 2015 року. Їх авторами є фотографи з України,
Польщі, Чехії та Росії.
На одному фото — бать-

ки ховають доньку. На іншому — українських військових оточили сепаратисти. На
жодній фотографії немає військової техніки. Багато зображень дітей.
Організатори зазначають:
виставку організували, щоб
допомогти беззахисним дітям, які опинилися в умовах
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■ СУД ТА ДІЛО

Позастатутна
смерть
Родичі солдата
стверджують,
що ротний
погрожував убити
їхнього сина
Валерія НАЛИВАЙКО
Триває розслідування обставин
трагічного випадку у військовій
частині в Семиполках, де внаслідок
численних травм від побиття, пробувши кілька днів у комі, помер 33річний мобілізований солдат Ігор
Тимощук. Родичі загиблого та правозахисники переконані, що чоловіка відлупцювали та вбили за наказом ротного командира. Хоча військові стверджують, що Тимощук
страждав від епілептичних конвульсій, під час яких і впав на підлогу
та вдарився головою, і спростовують версію про агресію до солдата з
боку командира. Обставини інциденту з’ясовувала спеціальна військова
комісія з Києва.
«Було опитано понад 150 військовослужбовців військової частини. Крім того, ми опитали в телефонному режимі тих, хто вже звільнився. Більшість iз тих, кого опитували,
не підтвердили факти позастатутних
взаємин до військовослужбовців по
мобілізації», — заявив начальник
управління психологічного забезпечення Генштабу України Сергій
Грилюк. Однак родичі загиблого не
вірять в офіційну версію, стверджуючи, що падіння не може спричинити
таких травм: «Голова розбита, череп
розколотий позаду, рвана рана — так
лікар говорив. Гематоми на обличчі,
око розбите. На грудях гематоми»,
— розповів батько загиблого солдата Петро Тимощук.
Близькі покійного продовжують
стверджувати про конфлікти Тимощука зі своїм ротним. За їхніми словами, Ігор не раз потрапляв до лікарні з побоями і скаржився, що командир погрожував узагалі вбити його.
«Місяць тому син уже лежав у шпиталі. Тоді через побиття він втратив слух на одне вухо», — повідомив
батько. «Погрожував ротний цей,
Войтенко, що вб’є його. Він особисто
мені говорив, що його вб’ють», — зазначив брат Тимощука. Сам же підозрюваний командир від будь-яких коментарів відмовляється. Наразі військова прокуратура продовжує розслідувати смерть солдата. ■

■ ДО РЕЧІ
За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, за два роки російської агресії на Донбасі небойові втрати української армії склали 1294 військовi. Високий рівень смертності викликаний хворобами і не тільки. Зокрема, трагічні випадки
мали місце через ДТП, отруєння, вбивства
і самогубства. «Дорожньо-транспортні пригоди — 112 випадків, отруєння, в тому числі наркотичними, алкогольними засобами,
— 96 випадків, самогубство — 259 випадків, умисне вбивство одне одного — 121 випадок, нещасні випадки: каліцтва, травматизм — 148 випадків, порушення правил
пожежної безпеки, поводження зі зброєю та
боєприпасами — 111 випадків, порушення
заходів безпеки — 40 випадків, захворювання — 405 фактів, коли настала смерть
унаслідок хвороби, інші підстави — 2», —
наголосив військовий прокурор. На думку
Матіоса, високий показник смертності через хвороби спричинила низька якість проведення призовної кампанії.
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■ ПАРЛАМЕНТ

■ РАДИКАЛЬНО

На Донбасi
слухають Москву

Ляшко знову блокує трибуну
з вимогою знизити тарифи
та розслідувати офшори Президента

Учора депутати дiзналися,
що думають про вiйну мешканцi зони АТО
Наталія ЛЕБІДЬ
Робочий настрій парламенту (у
вівторок зранку передбачалося, що
депутати вирішать iз десяток важливих питань) був знівельований «бенефісом» лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який укотре заблокував парламентську трибуну. Крiм
певних двох вимог, цього разу протестну акцію головного радикала викликав намір Ради розглянути список
претендентів на посади членів ЦВК,
представлений Президентом Петром
Порошенком.
У цьому переліку з 11 персон не
враховані побажання всіх парламентських фракцій, тоді як закон
зобов’язує главу держави взяти до
уваги точку зору всіх сторін. Блокуючи трибуну, Ляшко підкреслив: його
політична сила не підтримає й не голосуватиме за список Президента.
Напередоднi на погоджувальній
раді парламенту Юлiя Тимошенко
озвучила вимогу залишити у складі
ЦВК Жанну Усенко-Чорну (креатуру
«Батьківщини»). Лiдерка БЮТ також
категорично наполягла на необхідності проведення позачергових парламентських виборів. «Антинародна
більшість», сформована у нинішній
Раді, може бути зруйнована саме у такий спосіб, підкреслила Тимошенко.
А спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав її слова «піаром».

А тим часом, поки політики чубляться та наввипередки доводять
свою відданість інтересам пересічних громадян, в країні означилася
ще одна проблема. Виявляється, що
створений Президентом Порошенком «Мінстець», тобто міністерство
інформаційної політики, має серйозні прогалини у своїй роботі. Як зазначила депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар, «ціла 30-кілометрова зона в АТО покрита сьогодні
російськими телеканалами, і там немає українських сигналів. Ми ходили по людях і запитували, чи знають
люди в зоні АТО, хто з ким воює і хто
їх обстрілює».
«Знаєте, що нам відповідали? Нам
відповідали: ну, це, напевно «Айдар»
воює зі Збройними силами України. А
знаєте, чому вони так думають? Тому
що їм це показує «Росія-24», тому що
іншого — українського — сигналу
там немає», — сказала Сюмар. «Але
там є українські патріоти, там є керівники сіл, які посеред села, де базари,
ставлять гучномовці — такі, як під
час Другої світової війни. Уявляєте
собі?..» — розповіла депутат.
Такі величезні недоліки у веденні пропагандистської кампанії не можуть не турбувати парламентаріїв.
Теоретично. Бо на практиці на порядку денному опиняються зовсім
інші питання. Вчорашній день у Раді
— зайве тому підтвердження. ■

■ ГРОШІ

Квадратні метри журби
З 1 липня в Україні збільшиться
оподаткування нерухомості
Наталія ЛЕБІДЬ

На додачу до всіх уже піднятих тарифів (а також тих, які ще зростатимуть у майбутньому) на українців чекає ще один фінансовий
«сюрприз». Мова про підвищення ставок податку на нерухомість.
Новація торкнеться не елітного житла, а цілком «звичайних», пересічних квартир. За умови, якщо останні перевищують 60 квадратних метрів. Норма вступає в дію з 1 липня поточного року. Отож
власники майна вже зараз мають готувати кишені та гаманці.

Як рахуватимуть податок...
Щоправда, до уваги слід узяти те, що протягом поточного,
2016-го, року власники нерухомості оплатять попередній рік
за ставками та пільгами, які діяли в 2015-му. А у 2015-му ставка становила 2% від мінімальної
заробітної плати, а пільги (площа
нерухомості, яка не обкладається податком) стартували від 120
м. кв. для квартир, 250 м. кв. для
будинків та 370 м. кв. для змішаних володінь.
Так було в минулому, а в майбутньому буде ось як. У 2017-му
нерухомість оподатковуватиметься за новими правилами: ставка —
до 3% мінімальної заробітної плати, а пільги — зменшені вдвічі —
60 «квадратів» для квартир і 120
«квадратів» для будинків.
Отож схема виходить наступна:
спочатку людина працює, заробляючи собі на житло. Працює і сплачує податки. Відтак не кладе зароблені гроші на депозит, не купує на
них золото чи антикваріат, а вкладає статки у нерухомість. Придбана нею площа обкладається подат-

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

ком, і цей податок має тенденцію
до зростання.
Прихильники такої схеми
відразу ж почнуть наводити приклад європейських країн, де існує
податок на нерухомість. Але давайте говорити про Україну, бо в
Європі ми ще тільки номінально,
себто географічно. Тому дискутувати варто довкола того, на що перетворюються європейські податкові підвалини на українському
ґрунті.
Почнемо з того, що якщо зараз українці й виживають, то не
в останню чергу завдяки наявності хати в селі. Традиція городів
та присадибного господарства ще
жива в нашому соціумі і помирати
не збирається. При цьому введення нового податку на нерухомість
в Україні найбільше позначиться
саме на добробуті власників сільських будинків.
Чому? Та тому що нове податкове законодавство трактує всі прибудови на території сільського обійстя
як комерційну нерухомість. Маєте
на своїй «фазенді» клуню чи сарай,
чи курник, чи іншу «біду»? Вітає-

Депутати фракції Радикальної партії Олега
Ляшка продовжують блокувати трибуну з вимогою
створити ТСК з розслідування офшорів Президента та його бізнес-оточення, а також скасувати рішення НКРЕ про
підвищення тарифів і повернути пільгову ціну на
газ для населення. Про
це заявив лідер РПЛ Олег
Ляшко з трибуни Верховної Ради.
«НКРЕ вдвічі-втричі підняла вартість води,
опалення для українських громадян. Зрозуміло,
що більшість населення
не зможе платити по цих
тарифах. Натомість у порядку денному — жодного законопроекту щодо
вирішення цієї проблеми», — обурився Ляшко.
Також нардеп нагадав про те, що минулого тижня Європарламент
створив слідчу комісію з
розслідування офшорних
скандалів за участі високопосадовців, натомість
Верховна Рада не підтримала ініціативу радикалів про створення аналогічної ТСК.

мо, віднині ви — власник кількох
комерційних об’єктів. А оскільки
пільги на комерційну нерухомість
не поширюються, власникам сараїв та курників доведеться платити за них за повною ставкою.
Але й це ще не кінець історії. В
українських умовах застосовується єдиний параметр для оподаткування — розмір площі. Ані реальна
комерційна вартість нерухомості,
ані її фізичний стан, ані внутрішнє начиння до уваги не беруться.
Тобто льохи, комори, горища, літні кухні, тераси тощо зараховуються до загальної площі і оподатковуються.
Таким чином, маленький будиночок у селі автоматично перетворюється на великий геморой —
переоформити його (разом з усіма
«комерційними об’єктами») буде
важко, а продати — ще важче, бо
кому потрібен подібний головний
біль? Водночас просто робити вигляд, що його не існує, не вдасться.
Бо накопичений борг за несплату
податку на цю нерухомість буде
покриватися за рахунок самого
об’єкта, проданого з аукціону.

... І чим це обернеться
До речі, про каральні заходи.
Якщо податок не буде сплачений
протягом 60 днів, попереджають
«митарі», то нараховується штрафна санкція — 10% від суми, а якщо
термін перевищує 30 днів — то
20%. Тому українцям рекомендують не чекати «привіту» з податкової, а завітати туди самостійно.
І ще цікавий нюанс. Якщо ж будиночка в селі таки вдасться позбутися, тобто якщо нерухомість упродовж року буде продана, то в цьому
випадку доведеться платити податок двічі — спочатку продавцеві, а
відтак і новому власнику. Фіскальні органи вже чекають на надходження у вигляді податків та штрафів: план доходів у 2016 році збіль-

❙ Трибуна парламенту, заблокована радикалами.
«Президент каже, що
проблеми немає, Генпрокурор — кум Порошенка — каже, що офшорний
скандал є «мильною бульбашкою». Увесь світ розслідує, а наші високопосадовці не бачать у цьому
проблеми! Чиновники виводять свої мільярди в офшори, а прості українці
змушені платити податки,
щоб покрити дірки в бюджеті. Можемо ми мовчати у цій ситуації? Ні», —
наголосив головний радикал.

шено до 862 млн. грн., що на 15,6%
більше, ніж у 2015 році.
Експерти наразі майже одностайні в тому, що нові правила оподаткування українці просто «не потягнуть». Податок на нерухомість
обіцяє стати непосильним. Додамо
до цього тарифи на житлово-комунальні послуги, які «страждають»
приблизно тим самим, що й податки та ціни на основні групи товарів:
вони ростуть.
Новий сплеск зростання тарифів на ЖКГ очікується, як відомо, восени, а відтак життя пересічного українця, яке й до того не було
медом, геть перетвориться на діжку дьогтю. При цьому опція розмежування елітної та «звичайної» нерухомості податківцями не передбачена: платять усі, й особливо —
бідні та упосліджені.
Які наслідки матиме подібна
політика влади? Адекватні чиновники та управлінці, перебуваючи
при здоровому глузді, не можуть
не розуміти, що за нинішніх злиденних зарплат та пенсій (у 40-70
доларів) підвищувати ставки податку на нерухомість — це максимально збільшувати напругу в суспільстві. Звідси висновок: або керманичі в нас хворіють на душевне
нездоров’я, або ж робиться це зумисно. Тяжко сказати, кому й навіщо потрібен доведений до відчаю
та знавіснілий від перманентного обкрадання соціум. Тут, радше,
увіруєш у тотальну дурість, аніж у
злий умисел.
У контексті нових податків,
владній верхівці нині пригадають
усе, включно з офшорним скандалом. Вимога, яка звучить уже зараз
(поки що в соцмережах), — спочатку надати документально підтверджені дані щодо сплати податків
«офшороводами», а вже потім вимагати аналогічних дій від власників сільських халабуд, iз часом
може перерости в дещо більше,

Саме тому, за словами політика, фракція
РПЛ прийняла рішення
продовжувати блокувати
трибуну до повного виконання її вимог. Ляшко закликав колег по демократичній опозиції долучитися до блокування.
«В єдності наша сила.
Давайте об’єднаємо зусилля, будемо разом блокувати
і трибуну, і президію, щоб
змусити парламент прийняти рішення в інтересах
українців», — наголосив
головний радикал. ■

аніж просто незадоволення, «відстукане»наклавіатурікомп’ютера.
Хіба що влада не боїться більше нічого — ані віртуальних, ані реальних протестів. Ані нових (гіпотетичних) виборів. Благо, що й ЦВК
незабаром буде переформатовано
під чинного главу держави — про
всяк випадок.
За нормальної системи управління в країні спочатку мали б
створюватися робочі місця (з адекватною заробітною платою, а не її
імітацією), а вже потім (при потребі) — підвищуватися податки.
Але диференційовано й справедливо водночас. А не так, коли слюсар
Іваненко платить усе до копійки за
бабусин спадок, а олігарх Петренко ухиляється від оподаткування
родинного маєтку а ля «Пшонкастайл». Власне, у важкі кризові
часи податки не гріх і знизити, але
це вже — як максимум. А як мінімум на даному етапі варто було б
зберегти статус-кво.
Щоправда, міністр інфраструктури Геннадій Зубко твердить, що
підвищені податки підуть на благу
справу — на розбудову мережі житла для малозабезпечених. «З минулого року, — каже міністр, — в Україні введено податок на нерухомість. Ми запропонували місцевій
владі — 50% цього податку має
витрачатися на програми будівництва соціального житла при
муніципалітетах».
Хай там як, але добробут країни роблять не податки. Його робить сприятливий бізнес-клімат,
що дозволяє жити й розвиватися
малому та середньому бізнесу, його
роблять заманливі умови для вкладання грошей, здатні привернути
інвесторів. Податки — це наслідок,
а доходи — це причина. Не буде доходів, не буде й податків. Усе значно простіше та значно оптимальніше, ніж це здається нинішнім
очільникам українського уряду. ■

ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016

■ «ПАРТІЙНА КАСА»

Жінки поліграфа не бояться
У справі «амбарної книги» Партії регіонів допитано керівництво
Центрвиборчкому

зу заявив, що ніколи не брав
хабарі, працюючи у ЦВК. Пан
Охендовський уточнив, що готовий відповісти на будь-які запитання правоохоронним органам, якщо у них такі виникнуть
у зв’язку з публікацією відповідних матеріалів у ЗМІ. На
його думку, оприлюднені матеріали «документами вважати немає жодних підстав».

Іван ЛЕОНОВ

«Нічого не знаємо, нічого
не бачили»

Слідчі Національного антикорупційного бюро і детективи
спеціалізованої антикорупційної прокуратури ледь не цілий робочий день допитували
керівництво Центрвиборчкому.
На допити у статусі свідків приходили заступники голови ЦВК
Андрій Магера і Світлана Усенко-Чорна, а також голова ЦВК
Михайло Охендовський. Усі ці
поки що чинні посадовці Центрвиборчкому свідчили у резонансній справі щодо службових
злочинів та «чорної бухгалтерії»
Партії регіонів.

«Чорна каса»
Нагадаємо, що два тижні тому народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що засвідчують «чорну
бухгалтерію» Партії регіонів
у 2012 році. Зокрема, йдеться
про те, як фінансувалася партія, куди витрачалися кошти
тощо.
Масив документів переважно складається з розписок про
отримані суми коштів iз прізвищами особи, підписами та вказаними цілями платежів. Загалом, за вказаний період видатки партії Януковича становили
близько 66 млн. доларів.
Оприлюднені Лещенком до-

❙ Жанна Усенко-Чорна готова пройти перевірку на детекторі брехні.
кументи ще наприкінці травня
передав до Національного антикорупційного бюро екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.
Відтак саме НАБУ розпочало
кримінальне провадження за
даними фактами.
Утім згодом за цю справу
взялися і детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо депутат Лещенко,
на відміну від пана Трепака,
передав документи про «амбарну книгу» Партії регіонів саме
туди. Тож саме цей орган здійснює наразі всі процесуальні дії
по справі.

«Найбільш кричуще — це
хабарі членам ЦВК, які вимірювалися мільйонами доларів!» —
зазначав тоді Сергій Лещенко.
За його словами, у списках зазначаються виплати, зокрема голові ЦВК Михайлу Охендовському та тодішньому депутату, а пізніше голові Мін’юсту
Олені Лукаш. Її сестра — Тетяна Лукаш є членом ЦВК iз 2007
року.
Однак голова ЦВК Михайло
Охендовський після публікації
матеріалів про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів (де згадується і його прізвище) одра-

Отже, у правоохоронних органів таки виникли питання до
керівництва Центрвиборчкому.
Тож позавчора на допит першим
пішов Андрій Магера.
«Я залучений до цієї справи
як свідок, мій статус не змінювали. Мушу відзначити, що допит
був досить ввічливий. Справа
стосується службових злочинів,
стосується в тому числі «амбарної книги» Партії регіонів, — зазначив заступник голови ЦВК
уже після допиту. — Я здивований своїм статусом свідка. Бо
свідок — це та людина, яка щось
знає. Якщо такі факти мали місце, зі мною нічого не обговорювали».
Приблизно таку ж саму позицію демонструвала і заступник голови ЦВК Жанна УсенкоЧорна, яка прийшла на допит наступною. Мало цього, вона ще й
намагалася іронізувати. Мовляв,
«не знаю по якій саме справі проходжу, бо у виклику на допит зазначено лише номер справи»...
«Я не маю жодного уявлення, чим я можу бути корисною
слідству, — знизувала плечима пані Усенко-Чорна. — Як ви
знаєте, ми завжди займали антагоністичну позицію щодо ПР, я
навіть не уявляю, що мені може
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бути відомо».
Водночас голова ЦВК Михайло Охендовський пішов на допит
не до НАБУ, а до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, адже його викликали детективи саме цього органу. Пан
Охендовський заїхав на внутрішнє подвір’я будівлі прокуратури
через «чорний вхід» на службовому авто, тим самим уникнувши спілкування з пресою.

Хто-хто детектора брехні
боїться?
Уже під кінець робочого дня
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар
Холодницький повідомив, що у
справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів допитано голову ЦВК
Михайла Охендовського, його заступників, а також нардепа Сергія Лещенка та екс-заступника
голови СБУ Віктора Трепака.
«НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять допити у справі амбарної
книги ПР. Я чув уже деякі заяви певних осіб... Жодного тиску в цій справі немає, ми просто робимо свою роботу, — зазначив пан Холодницький. — У голови ЦВК було відібрано зразки
почерку. Ми пропонуємо пройти поліграф. Двоє з трьох допитаних відмовилися».
Пан Холодницький не вказав чітко прізвища тих посадовців ЦВК, які відмовилися пройти поліграф — Охендовський,
Магера чи Усенко-Чорна. Але
відповів пресі ухильно, утім зрозуміло: «Скажу так: жінки не бояться поліграфа».
Отже, пройти детектор брехні наразі готова лише заступник
голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. ■

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

■ АНТИТЕРОР

Камера для топ-менеджера

Ваш «Моторола»
— політичний

Людина «младоолігарха» Курченка — Андрій Кошель «сидітиме» в СІЗО
два місяці, якщо не знайде 200 млн. грн.
Іван ПОВАЛЯЄВ
Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід Андрію Кошелю — екс-керівнику компанії
СЄПЕК, яка номінально належить
олігарху-втікачу Сергію Курченку. Згідно з постановою суду, Кошель заарештований на два місяці.
Також Феміда встановила заставу
для топ-менеджера «младоолігарха» в розмірі 200 млн. гривень.
Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, «14 червня 2016 року
ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного Кошеля — керівника
окремої структури злочинної організації Януковича «СЄПЕК» застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком
на два місяці з правом внесення застави в розмірі 200 млн. грн.».
Пану Кошелю інкримінують
ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим
становищем) та ч. 1 ст. 255 (створення
злочинної організації) КК України.
Нагадаємо, що Андрія Кошеля
затримали 12 червня під час спроби
перетину державного кордону України на території Львівської області в пункті пропуску «Краковець».
Затримання проводили бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» спільно зі
слідчим ГПУ та прикордонниками.
За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса,
під час обшуку в Андрія Кошеля
знайшли клинок iз гравіюванням

Інтерпол відмовився розшукувати
одного з найжорстокіших ватажків
донецьких бойовиків Арсенія
Павлова
Іван БОЙКО

❙ Андрій Кошель одразу після затримання бійцями «Альфи».
Служби безпеки президента Російської Федерації.
«Проводимо обшуки в затриманого при спробі виїзду до Польщі
співвласника трастового фонду Курченка... Не питання, що ми знайдемо. Питання — хто і за що йому
вручив оцей клинок, який щойно
знайшли у нього під час обшуку. На
ньому просто гравіювання «Служба
безопасности Президента Российской Федерации», — написав Матіос
на власній сторінці у Facebook. —
Просто ні за що таке не пишуть і не
вручають. Затриманий жив серед
нас весь цей час... Утікав. Зловили».
Андрія Кошеля неофіційно називали соратником Сергія Курченка, але хто він і звідки — достеменно не відомо. Кошель є фігурантом

кримінального провадження, яке
стосується продажу зрідженого газу
на спецаукціонах. Згідно зі статутними документами ТОВ «СЄПЕК»,
він є главою компанії і її засновником — Кошель вніс у її статутний
капітал 100 мільйонів гривень.
Самого Сергія Курченка, якого у пресі називають «младоолігархом», пов’язують iз «Сім’єю» Віктора Януковича (фінансово-промисловою групою, якою неофіційно керував старший син екс-президента
— Олександр Янукович. — Ред.).
Курченко, за даними СБУ і Генпрокуратури, був головним фінансистом «Сім’ї», через чиї руки проходили «брудні гроші», а не успішним бізнесменом, як його намагалися представити в часи
Януковича. ■

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відмовила Україні у розшуку росіянина Арсенія Павлова (на прізвисько «Моторола»), ватажка
підрозділу донецьких бойовиків «Батальйон Спарта».
Причина відмови: політичний характер справи.
У Службі безпеки України вважають таку відмову Інтерполу дивною з огляду на те, що сам Павлов
ще у 2015 році публічно заявляв, що особисто розстріляв 15 українських військовополонених. Уже
тоді міжнародна правозахисна організація Amnesty
International закликала розслідувати страти, в яких
зізнався «Моторола». А Україна звернулася до Інтерполу з проханням про оголошення росіянина у розшук.
Слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють «Моторолу» у вбивстві полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького. На причетність бойовика до вбивства «кіборга» вказують свідки — інші
українські вояки, наразі звільнені з полону.
«Інтерпол повернув нам документи з мотивуванням про політичний характер справи «Мотороли».
Нам це незрозуміло. Він застрелив на очах свідків
Брановицького, у нас він є підозрюваним і є рішення суду про його арешт», — обурюється заступник
начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.
За його словами, Інтерпол відмовляє Україні у
розшуку підозрюваних у багатьох подібних справах,
називаючи їх політичними.
«Я сподіваюсь, що все ж таки у взаємодії з міжнародною спільнотою ця позиція буде змінена», —
каже пан Маяков. ■
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■ ХІД ТАРИФАМИ

«Гроші
з міткою»
Держава планує виплачувати субсидії
«живими» грішми. Які небезпеки і переваги
відтак можуть нас очікувати?
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Сьогоднішнє подорожчання газу може виявитися аж ніяк не останнім. Попри всі обіцянки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Експерти зазначають: якщо газ дорожчатиме, уряд буде змушений
піднімати тариф. «Коли готували останнє підвищення тарифів, газ
на європейських хабах коштував 140 доларів за тисячу кубів. Сьогодні ж вона становить 180 доларів і — цілком можливо, й надалі
зростатиме», — сказав директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. Також, за його словами, на зростання тарифів може вплинути ріст курсу долара. А таке зростання у нинішній ситуації є цілком можливим — у тому числі й через негативну
ситуацію в економіці, спричинену ростом тарифів. Отже, за словами експертів, Україна знаходиться у замкненому колі — а отже,
тарифи зростатимуть постійно.

Усі ми — потенційні жебраки
Тим часом під загрозою опиняється найголовніша підвалина сучасної української тарифної революції — субсидії. Голоси, що їх невдовзі буде нічим
платити, лунали вже не раз.
Нині ж цей хор набуває все виразнішого звучання. «До сьогодні субсидії отримувало близько
5 млн. домогосподарств, тобто десь 35% населення країни.
Зараз на соціальну допомогу з
оплати за житлово-комунальні
послуги претендуватиме близько 80% населення», — каже
керівник ГО «Публічний аудит» Максим Гольдарб.
В Україні, за даними Державної служби статистики,
лише 16,2 млн. (39 %) працездатного населення, решта —
потенційні отримувачі субсидій
(пенсіонери, діти та безробітні).
І навіть iз цих 16,2 млн. українців більше половини перебуває
за межею бідності, отримуючи
мінімальну заробітну плату в
розмірі 1450 грн. «Навіть за середнього місячного доходу в 5
тис. грн. на сім’ю виникне потреба в субсидіях, адже людям
доведеться віддавати від 50%
до 80% власних доходів на оплату «комуналки», — додає експерт «Публічного аудиту» Тарас Галайда.
Він додає, що оскільки люди
не отримують субсидії «живими» грошима, вони, по-перше,
зовсім не зацікавлені в економії енергоносіїв; по-друге, через
завищені тарифи на ЖКП, а також просто здорожчання життя
в Україні, адже ціни ростуть, як
на дріжджах, українці просто не
мають змоги думати про власне
енергозбереження.

Три варіанти монетизації
Утiм монетизація субсидій
— це тема номер один, яка нині
активно мусується в уряді. Проект меморандуму з Міжнародним валютним фондом передбачає видачу допомоги «живими» грішми.
Розглядають три варіанти. Перший: монетизація всієї
суми або тільки залишків — з
обмеженим використанням цих
коштів. Кошти держава переказуватиме на спеціальні рахунки, звідки їм можна буде використати лише на певні потреби.
Скажімо, на програму «теплих

кредитів». Або ж переказ усієї
субсидії на спецрахунок на оплату житлово-комунальних
послуг і енергоефективність.
Другий варіант — монетизація залишків із вільним використанням. Тобто постачальник послуг переказуватиме залишок коштів на банківський
рахунок споживача. І той зможе використовувати їх на власний розсуд.
І, нарешті, третій варіант —
стовідсоткова монетазиція субсидій із вільним використанням. Тобто всю суму субсидій
виплачують на рахунок споживача — без жодних умов щодо
використання цих коштів.
На думку експертів, недолік
третього варіанта — надто велика довіра до сумління пересічного українця. І деякі люди, отримавши кошти на оплату субсидій, використовуватимуть їх
на власні цілі. Відтак держава може залишитися з носом
— і без коштів, і без сплачених
рахунків. Проблема варіанта
два — можливість зловживань
для компаній. Тому наразі українська влада схиляється до
варіанта номер один.
«Ризики зловживань і корупції доволі суттєві, — каже
генеральний директор Центру
дослідження енергетики Олександр Харченко. — Можуть
з’явитися охочі збільшити суми,
що їм мають повернути. Від технологій обману лічильників до
технологій їх обходу. Домовився
з місцевим електриком, відкрив
лічильник раз на місяць, отримав від держави «живі» гроші. І
поділили...».
На думку експерта, людина має знати розмір своєї субсидії, гроші мають залишатися на її рахунку. І якщо не використано весь обсяг енергоресурсів, людина має отримати їх
залишки або у монетарній формі, або мати змогу скерувати їх
на покращення енергоефективності.

За три роки — мільярди кубів
Проте без монетизації система субсидій приречена на провал. Використання «безкоштовних» енергоресурсів, спалювання газу за системою «все
включено» рано чи пізно доведе економіку країни до колапсу. «Існує тільки один ме-

❙ Черги за умовними пiльгами незабаром можуть перетворитися на черги за реальними грiшми.
тод стимулювати населення
до енергоефективності — вартість послуг. Українці розбалувані пострадянським халатним ставленням до ресурсів»,
— стверджує Харченко.
На цьому тлі державні програми енергоефективності, за
офіційними даними, користуються популярністю. Так, «теплими кредитами» торік скористалися 116 тисяч сімей. Із моменту старту програми «Ощадливий дім» у жовтні 2014 року
«Ощадбанк» видав понад 1,32
млрд. гривень кредитів на утеплення житла. Цьогоріч у порівнянні з попередніми періодами
темпи енергоефективного кредитування зросли втричі. У пікові дні банк надає 1175 таких
кредитів щоденно. Надалі уряд
обіцяє зменшити ставку за цим
кредитом.
У цьому контексті монетизація пільг і справді може дозволити заощадити. «У перші
три-п’ять років можна досягти значної економії. Це мільярди кубів газу. Коли у вас неефективні будівлі з точки зору
енергозбереження, то навіть
заходи з найменшими інвестиціями мають великий ефект»,
— каже енергетичний експерт
Євгенія Черв’яченко. І радить

■ ОФІЦІЙНО
Керуючого призначить Рада
Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни у Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», якими передбачається, що в будинках без ОСББ керуючого будуть обирати місцеві ради.
У законі сказано, що в разі, якщо протягом року з дати набрання чинності цим
законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, не
прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління
таким будинком здійснюється управителем, якого призначає на конкурсних засадах
виконавчий орган місцевої ради.
Також співвласникам надається право достроково розірвати договір iз призначеним на конкурсних засадах управителем у будь-який момент, якщо вони визначаться з формою управління багатоквартирним будинком.
урядовцям, як краще запобігти фактам нецільового використання «субсидійних» коштів. «У Європі та США є таке
поняття, як «гроші з міткою»,
для яких створюють спеціальні рахунки, — пояснює вона.
— Банки вміють це робити. Такий шлях адміністрування непростий, адже необхідно налаштовувати банківські системи і
системи соціальних служб, але
не існує нічого неможливого».
Шлях, який має пройти Україна в енергетичній сфері, і
справді непростий, навіть болючий. Але нічого не робити
також не можна. Адже з одного
боку нас чекає цілковита залежність від Росії, яка починаєть-

ся з «газової голки», а з іншого
— держава не може дозволити
собі і далі безконтрольно надавати субсидії. «Уся субсидійна
історія може «вилізти боком»
і державному бюджету України. На сьогодні держава вже
заборгувала постачальникам
ЖКП 25,3 млрд. грн. за нараховані субсидії. І це при тому, що в
2016 році на субсидії передбачено близько 40 млрд. грн. Про що
ми будемо говорити далі, коли
субсидійні потреби сягнуть 80
млрд. грн.? Адже представники Мінфіну вже офіційно повідомили, що майбутні витрати
на субсидії можуть становити
3,8% ВВП», — говорить Максим Гольдарб. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ
Почім газ в агресора?
Нещодавно можновладцi України знову заговорили про плани купівлі газу у російського «Газпрому». Повторюється думка
про те, що минулої зими Україна не використовувала російський газ, а також про те, що найближчим часом ми можемо закуповувати газ у РФ, якщо та продаватиме його нам дешевше, ніж на західних ринках (враховуючи транспортні видатки).
«Як відомо, взимку 2015/2016 дійсно Україна не закуповувала газ у країни, яка є агресором, — каже «УМ» екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. — До жовтня 2015-го ми закуповували російський газ і частину його закачали у ПСГ. А після припинення імпорту з РФ, у період опалювального сезону, окрім власного видобутку та імпорту із заходу, газ відбирався із ПСГ, де частково був і російський імпортний газ. Окрім уже достатнього річного обсягу газу без російського імпорту (насамперед — за рахунок скорочення споживання), минула «тепла» зима обумовила
те, що добовий відбір газу із згаданих трьох джерел був достатнім, аби задовільнити всіх споживачів. Обсяги щодобового відбору газу з кожного джерела і сумарно технічно обмежені. У випадку ж значного похолодання є тільки одна технічна можливість забезпечити всіх споживачів, — на жаль, за рахунок імпорту з РФ. Тому й не дивно, що російська сторона диктувала нам ціну, а ми
з нею погоджувалися».
Сьогодні, стверджує Соколовський, більшість газу, імпортованого із Заходу через Польщу, Угорщину чи Словаччину в 2015му році, є газом, в основному, російського походження.
«Отже, дещо некоректно стверджувати, що минулого опалювального сезону Україна обійшлася без російського газу. Цього, безумовно, треба реально добиватися, і ми в державі Україна маємо такі підстави: потрібно скорочувати обсяги споживання, збільшувати обсяги власного видобутку і збільшити до оптимальних обсягів фізичні можливості щодобового відбору газу без
російського імпорту — на випадок значного похолодання. Це можна робити лише в теплу пору року. На жаль, ми, здається, втратили щонайменше два місяці — починати такі роботи треба в кінці березня — на початку квітня, а переговори і підготовку техдокументації — набагато раніше. Залишається надіятися на те, що такі роботи, підготовка, переговори тощо успішно ведуться
в умовах високої секретності, тобто, зокрема, не висвітлюються ЗМІ: ми законтрактували чи готові до підписання контрактів на
постачання газу неросійського походження; доводимо до оптимального обсяг добового відбору і т.д. А переговори з РФ ведемо,
скоріше, як відволікаючий маневр і лише для страховки», — припустив експерт.
Окремого аналізу, на його думку, вимагає тема «Чи доцільно взагалі імпортувати газ iз Росії під час війни?». «Історії відомі
різні випадки: коли жертва припиняла будь-яке співробітництво з агресором, а також — коли жертва і агресор співпрацювали в
окремих галузях. Але, коли йдеться про Росію, то, окрім незаперечного твердження, що не варто оплачувати армію агресора, мабуть, доцільно керуватися оцінкою Отто фон Бісмарка: «...будь-який договір (угода, контракт і т.д.), укладений iз Росією, не вартує паперу, на якому він викладений», — резюмує Богдан Соколовський. — Отже, не можна вірити обіцянкам РФ щодо імпорту
газу, якою б не була задекларована ціна. Особливо — у період війни, адже нема гарантії, що Кремль не використає газ як зброю
проти України і не зупинить імпорт тоді, коли нам це буде нестерпно боляче — якщо йому це буде політично вигідно. Крім цього,
лише у випадку припинення будь-якої співпраці з РФ, Україна може відверто вимагати допомоги від світу, зокрема повноцінних
економічних санкцій».
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Йоганн Вольфганг фон Гете
визначний німецький поет, драматург,
мислитель і натураліст

«Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди
сувора; вона завжди права; помилки ж і омани виходять від людей».

■ Я ТУТ ЖИВУ

Українські «рубаї»,
або Питання РУБА
Крім жорстких обмежень санітарних вирубок, передбачається
повна їх заборона у природних заповідниках
Оксана СОВА

Бити на сполох, закликаючи
припинити вирубування українських лісів, активно почали
після небувалих доти повеней на
Закарпатті, якими покрило цілі
села, позмивало дороги й позносило важливі комунікаційні
мережі. Тоді обурення постраждалих місцевих громад патетично роздмухувала й регіональна
влада, звинувачуючи центральну, і фахівці МНС, «вибиваючи»
кругленьке фінансування своєї
рятівної діяльності, й новостворені екологічні відомства. Як це
часто в нас буває, гроші з бюджету і спецфондів під шумок
щедро розподілили. А невдовзі
виявилося, що замість відновлення зруйнованих рукотворною стихією територій та компенсацій постраждалим, осіли
ті кошти переважно в кишенях
тих, хто найбільше піарився на
нещастях аборигенів.

Гроші пахнуть смертю дерев
Деякі мільйони, «розпиляні» на лисіючих горах і здичавілих паводках, опинилися
під арештом на європейських
рахунках тодішніх «захисників» карпатської природи. Але
більшість організаторів методичного знищення і вивезення
за кордон цінної деревини під
виглядом дешевих дров досі
підраховують прибутки, лишаючись за лаштунками поодиноких митних скандалів.
Тим часом практика варварського вирубування лісів
у геометричній прогресії вже
поширилася по всій Україні,
з лісостепом включно. Нинішньої весни в Чоpнoмopcькому
біоcфepнoму зaпoвіднику нa
Xepcoнщині бpaкoньєри виpізaли навіть peліктoві дуби з лeгeндapних гаїв Гілeї, в яких, за
міфaм дpeвньої Еллади, полювала бoгиня Apтeміда. Цього
разу єгep Івaнo-Pибaльчaнcькoї
ділянки Bолодимиp Oнищук застав за нелегальним промислом
двох місцевих бpaкoньєрів, які,
звісно, тепер змушені будуть заплатити штраф — пару десятків
тисяч гривень. Але чи допоможе це відновити понівечений
реліктовий гай? Тенденція сумна і показова. Haчaльник cлужби державної oxорони заповідника Cepгій Cкaлoзуб гoвopить,
що за весь час багаторічноі pоботи в зaпoвіднику нe пpигадує випадку, щоб бpaкoньepи
зазіхали на реліктовий ліс. Тепер «стежини» вже й тут протоптані. А що вже казати про
Полісся? На Чернігівщині, наприклад, військові, що випробовували безпілотні дрони, були
приголомшені багатогектарними пустелями, документально
зафіксованими на територіях,
які офіційні карти зазначали
як дрімучий ліс. За тижденьдругий створити галявину та-

❙ В Україні тільки впродовж XIX та XX століть площа лісів зменшилась
❙ на третину. Більше половини лісового фонду України сьогодні
❙ — ліси штучного плантаційного походження зі зниженою природною
❙ ценотичною структурою.
кого масштабу звичайній браконьєрській ватазі не під силу.
Тим паче — непомітно вивезти з
лісу стільки деревини. Зрозуміло, що тут працювала (працює)
добре організована і вертикально структурована організація,
яка узгоджувала свої дії з чималою кількістю місцевих природоохоронних державних підрозділів. Запах дармових грошей,
отриманих за незаконне вирубування і продаж державного лісу добре забиває памороки
тим, кому належить його охороняти.

Коли продавати стане нічого
Реформування лісової галузі, розпочате зі зміною уряду, спровокувало ланцюг резонансних скандалів, пов’язаних
як iз контрабандою лісу, так і
з виявленням фактів його масштабного незаконного винищення під виглядом санітарних вирубок. Тому новостворене Держлісагентство кревно зацікавлене в якнайскорішому
припиненні ганебної практики, прикритої фіговими листочками відносної законності. Суцільні санітарні вирубки будуть
жорстко обмежені, а в певних
зонах — заборонені, заявила
днями перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич. Основні зміни до Санітарних правил у лісах України, як
повідомила прес-служба відомства, стосуватимуться обмеження суцільних санітарних вирубок винятково випадками очевидної природної стихії, наприклад, вітровалів, буреломів,
масового всихання. І застосовуватимуться віднині лише як
вимушена і безальтернативна
дія. А в будь-яких інших випадках будуть заборонені. Під
час прес-туру «Проблема масового всихання хвойних насаджень на території держлісфонду Житомирської області»
представники Держлісагентс-

тва обговорили з учасниками
основні слабкі ланки санітарнооздоровчих робіт. Адже нерідко саме під виглядом планових
заходів відбувається нелегальна заготівля здорових дерев.
«Державне агентство лісових
ресурсів ініціювало розроблення змін до Санітарних правил
у лісах України. Робоча група,
до якої увійшли представники
Мінагрополітики, Мінприроди,
Держекоінспекції, провідні науковці, представники громадськості та екологи, вже розробила такі зміни», — повідомила
Христина Юшкевич.За її словами, окрім жорстких обмежень
санітарних вирубок у лісах передбачається повна їх заборона
на території природно-заповідних об’єктів, а також у місцях
гніздування рідкісних хижих
птахів. «Для забезпечення громадського та природоохоронного контролю буде попередньо
оприлюднено планування вирубок з обґрунтуванням їх доцільності. Ми пропонуємо залучати до складу спеціальних комісій, які обґрунтовують необхідність таких заходів, широке
коло осіб, зокрема, й представників органів місцевого самоврядування», — наголосила заступник голови Держлісагентства.
Очікується, що після ухвалення змін припиняться суцільні санітарні вирубки в заповідній зоні, зонах регульованої та
стаціонарної рекреації національних природних парків, у
буферних зонах біосферних заповідників, в орнітологічних і
загальнозоологічних заказниках.
Цими змінами передбачається також заборона санітарних
вирубок у період масового розмноження диких тварин (із 1
квітня до 15 червня).
«Лише за умови, коли не
можна боротися зі шкідниками біологічними засобами, буде
застосовано суцільну санітар-

ну вирубку. В інших випадках
така вирубка не дозволятиметься. Держлісагентство серйозно
налаштоване на те, щоб удосконалити правила санітарно-оздоровчих заходів у лісах, аби унеможливити будь-які зловживання», — підкреслила Христина Юшкевич. Наразі зміни
до Санітарних правил у лісах
України проходять процедуру
погодження в органах влади і
найближчим часом їх розглянуть на засіданні уряду.
Проблема всихання хвойних
насаджень, на жаль, пов’язана
не тільки з браконьєрством. Як
свідчать фахівці, протягом останніх років справді незворотно
змінюється клімат, зменшується кількість опадів, гостро постало питання недостатності вологи. Ця проблема відчувається вже і на Житомирщині, і в
Карпатських лісах. Власне, не
лише в Україні, а й по всій Європі.
Сьогодні провідні українські науковці працюють над методами подолання хвороб лісу.
«Якщо ми вчасно не локалізуємо осередок хвороби лісу на початковій стадії, це може призвести до її неконтрольованого
масового поширення на значні
площі насаджень та їх деградації. Цього допускати не можна,
адже ліс — це легені планети.
Відповідно, якщо ліс здоровий,
то і легені у нас будуть здоровими», — підкреслила Христина
Юшкевич.

Як домовлятися будемо?
Минулого місяця у місті Миколаїв Львівської області відбувся семінар-тренінг «Права місцевих органів влади та
громад у сфері управління лісами, механізми забезпечення», організований Українським представництвом Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN). Основними
його завданнями було оцінити рівень володіння посадовими особами органів місцевого
самоврядування законодавством у сфері лісових відносин
та удосконалити практичні навики участі місцевих громад в
управлінні лісами. Зокрема —
комунальної форми власності.
Розраховували також налагодити партнерські стосунки
керівників комунальних лісогосподарських підприємств iз
місцевими громадами. У семінарі-тренінгу взяли участь
сільські голови Миколаївщини, керівники дочірніх комунальних
лісогосподарських
підприємств Львівської області, представники райдержадміністрації і райради. Доцент
НУБіП Алла Оборська нагадала присутнім положення основних законодавчих актів у сфері
лісових відносин, місцевого самоврядування, доступу до інформації, якими повинні керуватися представники громад,
щоб мати можливість реалізувати свої права в управлінні лісами. Було запропоновано
варіанти механізму реалізації
цих прав та зустрічних дій адміністрацій лісогосподарських
підприємств.
Викладач НЛТУ України
Андрій Жила та доцент НУБіП
Іван Матейко запропонували
учасникам семінару опрацювати три варіанти конфліктних
ситуацій, що зазвичай виникають між місцевими громадами і
лісогосподарськими підприємствами (вивезення деревини че-

рез населені пункти; проведення суцільних вирубок у місцях
традиційного збору дикорослих плодів, ягід, грибів; проведення санітарних вирубок у
масивах природно-заповідного
фонду), та надати свої варіанти
їх вирішення. У ході дискусій
представники органів місцевого самоврядування нарікали на
недостатні і нечітко прописані
в законодавстві повноваження, а керівники комунальних
підприємств — на загальні недоліки лісового законодавства.
Адже формально українські
ліси є комунальними, а податки сплачуються, в основному,
до державного бюджету, що, безумовно, ніяк не сприяє розвитку сільських громад.
Учасники тренінгу заповнили анкети, у яких змогли висловити свої зауваження та надати пропозиції. Подібні тренінги
проведуть ще у кількох регіонах, де функціонують комунальні лісогосподарські підприємства. Підсумком їх має стати
інформаційний довідник щодо
прав представників місцевих
органів влади та громад у сфері
управління лісами. Акцентують на лісах комунальної форми власності та існуючих механізмах для забезпечення цих
прав.
У рамках міжнародної програми «Правозастосування й
управління в лісовому секторі
країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства» (FLEG II)
Світовий банк провів у кінці
травня «круглий стiл», присвячений удосконаленню юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства.
Доповідь експерта програми
FLEG II Олега Сторчоуса поклала початок бурхливому обговоренню, у якому взяли участь
представники МінАПК, Мінприроди, МВС, Держлісагентства, інших відомств, учених та
громадськості. А дослідження,
проведене Олегом Сторчоусом
і оприлюднене на сайті www.
fleg.org.ua, показало: сучасні
механізми відповідальності за
правопорушення у лісовій сфері
вимагають комплексного аналізу практики та вдосконалення
законодавства у цій сфері. На
розгляд парламенту протягом
останніх років вносилися законопроекти, що пропонували
епізодичні або поверхневі зміни до адміністративної і кримінальної відповідальності за такі
порушення. При цьому значна частина законопроектів через низьку якість чи з інших
причин відхилена або залишилась нерозглянутою. Робота експертів FLEG II та висловленні
у ході «круглого столу» пропозиції можуть бути безпосередньо використані для підготовки
відповідних законопроектів. Це
дасть змогу оновити чинне лісове та суміжне законодавство.
Доповідь ще одного експерта, Михайла Попкова, мала назву «Підготовка міжвідомчого плану дій щодо запобігання
незаконній заготівлі та тіньовому обігу деревини; виявлення й профілактики корупційних правопорушень у лісовому
секторі України».Такі плани
має сьогодні більшість лісових
країн світу. Україна брала на
себе зобов’язання створити цей
план ще десять років тому в рамках Декларації країн Європи та
Північної Азії (ЄПА). ■
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Я ВАМ ПИШУ...
■ АГОВ, ДЕПУТАТЕ!

Надія ГРЕБЕНЮК
Сміла, Черкаська область
Про теорію випадковості не раз розмірковували мудреці і вчені, обґрунтовуючи свої думки законами Космосу. Віруюча людина скаже простіше,
що в житті нічого випадкового не буває
— все отримуємо з волі Божої за діла
наші.
Бог послав на Масляну чудову сонячну погоду, а депутат Верховної Ради
запросив на вареники. Ще обіцяв автограф-сесію книжки Марка Рудкевича
«Я з Небесної сотні». Ото сміляни дружно висипали на міську площу, де буяло
розмаїття витворів народної творчості,
турботливі руки ліпили гори вареників, варили кашу. І саме ці руки давно
прибрали з площі вождя з правицею, за
наказами якого руйнували церкви, викорінювали віру в святе як «опіум для
народу». На місці пам’ятника — стела з
портретами героїв Небесної сотні. Серед
них дивиться на площу світлим молодим поглядом смілянин Юра Пасхалін.
Душа його спочиває у Бога. І не потрібні їй ні каша, ні вареники. Тільки невмируща пам’ять.
І тут (чи випадковість?) якась нечиста рука приготувала ложку дьогтю. Пан «верховний» депутат пропонує нам книжку М. Рудкевича про
студента з Небесної сотні, якого письменник захотів бачити смілянином. І
цей же депутат Сергій Рудик геть забув, як більше півтора року тому досить немолода авторка стояла на особистому прийомі в нього із рукописом
книжки «Світлиця мого життя», де і
герої Майдану, і Юрій Пасхалін, і його
пращури, земляки-носачівці, й інші
люди Черкащини, які живуть із Тарасовим словом. Ще й електронну адресу Сергій Ярославович довірив свою,
аби зміст рукопису краще роздивитися у Києві. Зберігаю ту адресу як велику цінність, адже там автограф самого
депутата.

Хустини i вареники в обмiн І далi марять
на голоси
iмперiєю
Із чиїх рук ложка дьогтю?
Тільки ота клята випадковість уже
тут як тут. «Випадково» після цього
я, автор рукопису, так ні разу і не потрапила більше на прийом до депутата,
навіть після того, як через місяці знову дала письмову заяву 24.07.2015 р.
у громадську приймальню. До заяви
додала висновки обласної експертної
комісії та письменників-фахівців про
суспільну важливість і художні якості
твору.
Ще в заяві просила про допомогу на
лікування. Серйозні діагнози, проблема з операцією на серці, на яку потрібні сто тисяч гривень, ставить запитання «Жити чи не жити?». Знову довгі
місяці чекань і надії. На лікування —
ніяких коштів. А книжку чекали і члени родини Юрія Пасхаліна, і люди Смілянщини.
Саме вони зверталися у газети «Смілянські обрії», «Сміла», «Нова доба» з
проханням до спонсорів підтримати видання книжки і до благодійників — рятувати автора. Мабуть, до тих, хто очолює благодійний фонд Сергія Рудика,
газети не доходять. І аж тоді, коли до
благодійників завітали за відповіддю
носачівці, фонд «нашкріб» на пам’ять
про героя, про майданівців, на книжку
про Тараса і нащадків ще й на операцію
автору аж... 500 грн. Отак недорого цінують у верхах і пам’ять про героїв, і
про Шевченка, і моє нужденне життя.
Подумалося, що вистачить мені і моїй
двоюрідній сестрі Тетяні Григорівні
Пасхаліній придбати по хустині та ще

Тува
Микола ЦИВІРКО
Київ

Їй-Богу, була б чудасія,
брате, якби я інше почув
від тебе... «Ми служим Росії!
Знать не знаєм ніяких Тув...»
А Тува була, тим часом,
й без Росії обходилась,
без щів її із квасом,
брате, без хороводів...

Незалежну і суверенну
Народну Республіку — во!
Яку в 44-м указом енним
загнали ґвалтом в АО.
Ніхто й не помітив пропажі.
Ні санкційки Раші затим!
Хапнула державу в ражі,
Чечню «очистила» й Крим...
...А ти подавсь до Кизилу,
чужої вітчизни дядько.
Ти кажеш, гори манили.
Мовляв, візьми й осядь там...
Осів. І «служиш Росії».
Тувинцю — імперським кляпом.
«Русский дух» у Туві сієш,
а з себе вкраїнський — здряпав. ■

по пакету гречки. А Шевченко... почекає. Он мої знайомі Надія у блакитній
хустці «від Рудика» подвір’я прибирає,
а Марія у малиновій хустині від депутата відро до сміттєвого бака виносить.
Тільки у матері, що втратила сина, невимовне горе і чорна хустина пожиттєво.
Якщо з хустинами і книжкою про
смілянина-героя вийшов промах, то з
варениками промаху немає. Хоча депутат ні каші не варив, ні вареників не
ліпив — гордо стояв у білій сорочці на
площі. Спостерігав, які великі черги за
варениками та кашею. То раніше безхатченки за тарілкою супу товпились.
Але ж депутати працюють...
І все оце дійство тісно переплетене
у словах з іменем Рудика, з Небесною
сотнею, навіть з АТО. І, боронь Боже,
самому депутату в АТО. Там же стріляють...
А почнеться виборча вакханалія,
кількість вареників і кількість хустинок трансформуються у кількість голосів виборців. Їжте, сміляни, вареники
та міркуйте: чи не обернуться вони для
вас після виборів ложкою дьогтю.
P. S. Шановна «Україно молода», ще
у 2007 р. на сторінці «Я вам пишу» був
надрукований вірш у рубриці «Політпарнас» про зайчиків, що линяють. Тільки не в них «голим світиться спина», а
в автора — Надії Гребенюк. Дуже надіюся, що хоч «УМ» не «полиняла». ■

Буцький каньйон входить у сотню
найкрасивіших місць України. Мальовничий гранітний каньйон на
річці Гірський Тікич біля села
Буки посідає друге місце рейтингу «Сім чудес Черкащини». У
народі його називають «Маленькою Швейцарією»: повсюди прямовисні скелі, обліплені купками
яскраво-жовтих квітів, навіть
посеред водоспаду з піщаними
берегами. Річка Гірський Тікич
протікає серед протерозойських
гранітів, вік яких оцінюють у
2 млрд. років, що утворюють
оригінальний, глибокий та
вузький каньйон. Гучний водоспад
Вир — це просто диво природи,
йому ще в 1972 році присвоїли
статус державного пам’ятника
природи місцевого значення.
Буцький каньйон — це маленький
фьорд у сердці України...

■ ПОЛІТПАРНАС

Шанували в Туві Будду,
вірили в силу мандали...
Ти здивований будеш —
державу мали «вандали»!

■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Любомир ПИРІГ,
академік Національної
академії медичних
наук, член-кореспондент НАНУ, доктор
медичних наук, лауреат Державної премії
України, народний
депутат Верховної Ради
України І скликання
Київ
Звертаюся до редакції «України молодої» як багаторічний передплатник
і читач Вашої газети. Здивувала мене
стаття «На чужині
— не ті люди...»
(«УМ», 26.05.2016)
(житель Луганська
Олександр Крама-

■ ВІДЛУННЯ

Про брехню, претензії
і шляхи примирення,
або Чи слід замовчувати давні образи?
ренко, заслужений
журналіст України, а нині біженець,
розповідає про своє
перебування на новому місці життя. —
Ред.). І не так стаття, як її заголовок.
Можна зрозуміти автора статті, поспівчувати йому, але не відчувається з його боку

розуміння обставин,
від яких Україна повинна одужувати. Це
й призвело до того,
що він став дуже ображеним і назвав
Україну «брехливою
країною».
Чув я відгуки про
поведінку деяких переселенців. Що ж,
і з одного, і з друго-

го боку бувають різні
люди. Ми, в тому числі й «Україна молода», повинні сприяти взаєморозумінню
«східняків» і «західняків», сприяти духовному
одужанню українців. Отже,
будьте обережними
з такими публікаціями. ■

До перейменування
вулиць «п’ятій колоні»
— зась
В. БЕЛЬЧЕНКО-МАТИШАК
Полтава
Перейменування вулиць у Полтаві намагаються провести за сценарієм Матковського і так
званої «п’ятої колони». Я звернулася в одну з точок зі своєю пропозицією. Там поряд із жінкою,
яка вела записи, сидів такий собі дідок, якому
моя пропозиція не сподобалася, і він почав мені
погрожувати: «А ви відєлі, как в Одєсє дєвушкі білі фашистов і нацистов?». До Матковського на зустрічі приходять здебільшого саме такі
представники «п’ятої колони», вони до сьогодні радіють нашим негараздам і зловтішаються:
«Оце вам ваша незалежність, що хотіли — те й
отримали». І живуть, і діють ці люди під гаслом
«Откопаєм Брєжнєва — будєм жить по-прєжнєму!». Знають ці люди тільки те, чому їх навчили
в радянській школі, ніяку більше правду та історію не можуть і не хочуть ні чути, ні сприймати.
Опитування проводять серед таких собі колишнiх секретарів парторганізацій, обкомів або
їхніх нащадків. Можливо, ці люди та їхні батьки винні в тому, що так багато наших співвітчизників зазнали розкуркулення, голодомору, були
розстріляні чи вислані до Сибіру як «вороги народу». З нашої вулиці забрали сім’ю Гоголюків,
Дарвісів, зі школи — вчителя праці та піонервожату, вони також були «ворогами народу», пошепки говорили люди. Жив серед людей страх
перед агентами НКВД, наклепами, доносами. А
комунізацію проводили без усіляких опитувань:
була вулиця Монастирська — стала Совєтскою.
І ніяких протестів: куди там — вижити б самому
та не «загриміти» в Сибір.
Зараз ці хитруни кивають на Європу, там,
мовляв, є назви, присвячені Сталінграду. Так
в Європі і монархи живуть і їх шанують — там
же справжня демократія. А що комуністи (більшовики) зробили з останнім російським царем
Миколою та його сім’єю? Познущалися і розстріляли, навіть могил не залишили, оце вже похристиянськи зробили. Тепер, правда, моляться
у церквах Московського патріархату, можливо,
замолюють гріхи, а ще, певно, просять Бога відновити Російську імперію в будь-якому вигляді
— царську, комуністичну, аби тільки Російську.
А Україна та українська нація для них ніщо.
Путін же говорить, що й народу такого немає,
так, одні фашисти і бандерівці, та ще славні
російськомовні громадяни, яких треба захищати від тих-таки фашистів і бандерівців.
Тож вулиці у нас перейменовують ті, хто
плескав і схвалював: на афганську війну погнали — слава комуністам, на першотравневу демонстрацію вивели відразу після чорнобильської аварії — слава комуністам. І далі все
плескають та схвалюють одностайно. Це так, як
на референдумі в Нідерландах проголосували
в основному ліві сили, а решта народу пасивна,
їм байдуже, тому й результат не на користь України.
Треба питати тих, хто постраждав за часів
панування комуністів. Їхня думка важлива. Шкода, що архіви поки закриті для нас, що ми не
знаємо донощиків, сексотів, агентів КДБ, вони
і зараз творять свої чорні справи і шкодять, де
тільки можуть.
Треба проводити декомунізацію рішуче і не
зважати на хитрощі «п’ятої колони». Я маю таку
думку, що великі й знані постаті мають бути
увічнені в назвах вулиць: Мазепа, Бандера, Дудаєв, герої Крут. Повинні бути і ботанічні назви,
які нікого не дратуватимуть, бо називати вулиці малознайомими іменами якось і не дуже гарно. Ось, наприклад, моя знайома живе на вулиці Осипенка, а що то за Осипенко такий — і
не знає. Ще, скажімо, потрібно увічнити назву
«Герої ВВВ» (Великої вітчизняної війни), але
для чого нам Сталін і його культ особи? Для нас
— він кат, організатор Голодомору (геноциду).
Будьте пильними, «п’ята колона» спить і бачить,
як би здійснити реванш. ■

РЕЛIГIЯ
Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ,
лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки

Історія Київської церкви (КЦ) як частини
iсторії України є дуже складною. Багато
громадян нашої держави не знайомі з
нею і часто задумуються, чому в нас так
багато конфесій? Хто і коли їх утворив?
Внутрішні і зовнішні недоброзичливці
України часто використовують наші незнання проти чесних віруючих людей,
щоб вони ворогували між собою на
релігійно-конфесійній основі.
Якщо детально проаналізувати всі етапи
історії розвитку КЦ, то, виявляється, не
було і немає причин для конфесійного
протистояння християн України. Воно
нам нав’язано із зовні. Наші сусіди, які
не раз ділили між собою Україну, не дозволили у своїх країнах такої кількості
конфесій у християнській церкві, щоб
створювати непорозуміння між людьми,
що сприяє дестабілізації у державі і суперечить християнській моралі: «Коли
хтось каже: я люблю Бога, а ненавидить
брата свого, той не правдомовець» (Соб.
Посл. Йоана гл. 4,21).

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Війна престолів
Українцям нав’язують релігійно-конфесійні протиріччя

Про князів Аскольда і Володимира
Сьогодні знають усі, що перші осередки християнства на теренах Руси
(Київської Руси) виникли в сиву давнину. Київський князь Аскольд (у хрещенні Микола) заснував у Києві християнську громаду ще в ІХ ст. Майже одночасно в місті Перемишлі над річкою
Сян на західних кордонах древньої Руси
учні Кирила і Методія також заснували
християнську єпархію з візантійським
обрядом. Перемишльська єпархія територіально об’єднувала слов’янські племена русичів (українців) до середньої
Вісли і межувала на заході з польським
(ляцьким) князівством князя Мешка І,
який визнавав зверхність римсько-німецького цісаря Оттона І. Наприкінці
ІХ ст. перед своєю смертю Мешко І віддав свою державу (князівство) під опіку
папського престолу. В акті «Дагоме Індекс» згадувалося, що русько-польська границя простягається на північний
схід від Кракова, а далі на північ до границь (кордонів) прусів.
Із часу об’єднання Володимиром Великим слов’янських християнських
племен візантійського обряду та створення могутньої Руси слов’янські племена Візантійського обряду Перемишльської єпархії теж були приєднані до
Київської Руси, хоча і раніше вони були
з нею тісно пов’язані мовою, культурою,
господарськими справами та військовими походами на Візантію.
Християни за часів князювання Володимира Великого, Ярослава Мудрого і його старшого сина Ізяслава на Русі
визнавали єдину Вселенську Христову
апостольську церкву (ЄВХАЦ) iз намісником апостола Петра Папою у Римі,
яку і сьогодні визнають греко-католики (унійні православні) як спадкоємці
Київської церкви. В Києві було утворено митрополію візантійського обряду,
очолювану митрополитом (греком), призначеним Царгородським (Константинопольським) патріархом, який визнавав
ЄВХАЦ у всьому світі. Візантійська імперія і її Церква мали на той час високу духовну і загальну (світську) культуру і намагалися тримати Київську Русь у
своїй релігійно-політичній залежності.
Водночас київські князі Володимир і
Ярослав та інші мали близькі родинні зв’язки з багатьма керівниками європейських держав і не могли нехтувати власними і державними інтересами з
політично-релігійною могутністю Апостольської церкви в Римі. Тому українське церковне життя в деякій мірі було духовним синтезом східного і західного
християнства як єдиної Церкви, але обрядово вона належала до Царгороду. Насправді за Володимира Київська церква
мала автономне архиєпископство з перспективою стати патріархатом, чого не
бажала Візантія.
Беззаперечною помилкою київських
князів було те, що вони не домоглися на
український патріархат, як це зробили болгари, грузини, румуни та інші, а
митрополитами призначали чужинців
(греків, болгар ) замість достойних своїх

❙

Володимирський собор у Києві.

духовників. Не можна допускати до влади над людською душею представників
іноземних держав, бо, як правило (показує досвід), вони відстоюють інтереси
тих, хто їх привів до влади, а не інтереси корінного етносу.

Дві церкви
У 1054 році стався розкол ЄВХАЦ,
внаслідок якого Царгородський патріарх вибув із підпорядкування (юрисдикції) Папи Римського. Таким чином,
ЄВХАЦ була поділена на дві Церкви: візантійського (східного) обряду з центром у Царгороді, яка прибирає собі назву Православної церкви і церкву римського обряду — Римо-Католицької церкву з центром у Римі. Слід наголосити, що
задовго до розколу, державний конфлікт
між Київською і Візантійською державами вплинув також на стосунки між
Царгородським патріархом і Київською митрополією. Після смерті Київського митрополита Івана (болгарина), на
київський митрополичий престол вперше проти волі патріарха Царгородського обирають українця Іларіона (1051 р.),
а не грека, що привело до формального

хіях греків, щоб паралізувати самостійність Київської Церкви.
Впродовж 1139—1146 рр. київський
княжий престол посідає чернігівський
князь Всеволод Олегович, який усмирив
войовничого митрополита Михайла і
змусив його повернутися в Константинополь. Київська митрополія залишається без митрополита. У цей час київський
престол посідає князь Ізяслав II Мстиславович (1145—1149 рр.), який займає
незалежну позицію до Візантії та відстоює ідею усамостійнення Київської церкви. В 1147 р. він за підтримки духовенства скликає Київський Церковний
Собор з метою зміцнення самостійності
Церкви та Української державності, на
якому усувають київського митрополита Михайла та обирають на його місце етнічного українця Клима Смолятича. На
соборі було 7 єпископів (5 українців і 2
греки). Єпископи-греки наполягали на
тому, що не можна обирати митрополита без патріаршого благословення, а ще
живий митрополит Михайло, що повернувся в Константинополь, наклав на собор заборону.

«Коли хтось каже: я люблю Бога, а ненавидить брата свого,
той не правдомовець»
розриву зв’язків між Києвом і Царгородом.
У цьому митрополію підтримував
Ярослав Мудрий, а згодом, майже до
1100 року, один з його синів. У 1059-му
Царгородський патріарх скликає Синод усіх митрополій, на якому оголошує офіційно про розрив з Римською
церквою. Київська митрополія не брала
участі у цьому дійстві, а отже, не погоджувалась, не була причетна та не зацікавлена в поділі Церкви на два табори,
що суперечить заповіту Христа: «Хай всі
будуть єдино (Ів. 17.21) і...на цьому камені збудую Церкву мою» (Мт…16.18) —
не Церкви, а лиш одну церкву.
Із ХІ століття Київська держава почала розпадатися на окремі князівства.
Кожний князь хотів правити Києвом.
Перманентна боротьба за його престол
привела до руйнації, послаблення та
знесилення Руси і її столиці. За сто років
на київському престолі сиділо понад 40
князів. У 1130—1145 рр. на київський
митрополичий престол Візантія призначає Михайла (грека), що привів із собою
групу священиків, що зайняли вакантні
місця митрополії. Він розставив по єпар-

Руйнівна сила Долгорукого
Недовго Київська церква була незалежною. На перешкоді цього процесу
була не лише Візантія, а ще одна небезпека — з півночі із Суздальського князівства, що перетворилося в державно-політичне утворення, яке стало в майбутньому руйнівною силою для українського
народу і держави значно більше, ніж Візантія. У ХІІ ст. 1149—1150 рр. і 1154—
1157 рр. київський княжий престол захоплює Юрій Долгорукий — син Володимира Мономаха (можливо, з підказки
Візантії), який поховав справу усамостійнення Київської митрополії від Візантії, усунув Клима Смолятича з митрополичої кафедри та запросив iз Константинополя на київський престол митрополита Константина І (не українця).
Константин І (1156—1159 рр.) усунув всіх єпископів, освячених Климом
Смолятичем, і позбавив їх кафедр та церковного сану і навіть прокляв померлого
князя Ізяслава ІІ Мстиславовича за те,
що він послідовно вів Українську церкву до її самостійності. Киянам це не подобалося. Він змушений покинути Київ
і їде в Чернігів, де 1159 року помирає.
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На його місце запрошують митрополита Теодора (1159—1169 рр.), який поводить себе нормально.
Ще до монгольської навали величезного пограбування зазнав Київ, зокрема церкви, від Суздальсько-Володимирського князя Андрія Боголюбського
(сина Юрія Долгорукого). Ще за князювання батька князь Андрій Боголюбський вивіз iз Києва (Вишгородського монастиря) Вишгородську чудотворну Богородицю, яку сьогодні називають Володимирською.
1240 року Київська Русь, зокрема і
Київ, зруйнована монголами, перестала існувати як політичний, мілітарний,
культурний і духовний центр. Уціліли два її «уламки»: Галицько-Волинське князівство і колишні колонії Київської Руси — північно-східні князівства,
які не чинили опору ордам, але теж змушені були платити данину Золотій Орді.
У 1247 р. князь Данило Галицький іде
на унію з Римом та одержує королівську корону від Папи Римського в Дорогочині, але допомоги у боротьбі проти монголів не отримує.
Через небезпеку татарських нападів у 1299 р. резиденція митрополита київського була перенесена до Володимира Суздальського, а згодом за митрополита Петра (1306—1326 рр.) — до
Москви.
Галицько-Волинське князівство, знесилене війнами, окуповує Польща, згодом Східну Україну забирає Литва. Однак до Київської церкви і митрополії ще
належали Білорусь і північні князівства. Останні згодом об’єдналися в Московське царство (1547 р.) з першим московським царем Іваном Грозним (такої назви, як Росія, ще не було до 1721
року). В 1349 р. польський король Казимир Великий-окупант почав насаджувати римо-католицький обряд (костел). Він забирає у православних церкви і призначає у православних єпархіях
римо-католицьких єпископів.
Православні чинять опір латинізації. Після одруження литовського князя Ягайла з польською королевою 19літньою Ядвігою православний Ягайло
став ревним римо-католиком і продовжував польську політику, яка зустріла
сильний опір на придніпрянській Україні, що була під пануванням литовців.
В урядових католицьких колах виникло роздвоєння (незгоди) щодо релігійної
політики в Україні: провести полонізацію українських земель чи зробити унію
і зберегти грецький обряд.
Раніше було два релігійні центри Рим
і Візантія. Тепер з’явилося ще дві сили:
експансія Польщі та московсько-візантійський тиск iз боку Москви за підтримки Візантії. У тих складних умовах
Україні треба виживати, а для цього треба чинити опір. У 1415 р. восени в Новогрудці українські і білоруські єпископи скликають Собор і обирають Київського митрополита Григорія Цимблака за
підтримки литовського князя Вітольда.
Обраного митрополита не визнає Константинопольський патріарх, оскільки
він признає тільки одного Київського
митрополита — Фотія з осідком у Москві. Константинопольський патріарх Євтимій і митрополит Фотій формально
скинули Григорія Цимблака з престолу
та прокляли його.
Проте Григорій залишився на престолі та успішно керував церковними
справами, маючи підтримку світської
влади та українсько-білоруської спільноти. Обрання Григорія переконує, що в
українських і білоруських церковних колах зростають антивізантійські настрої і
спостерігається зближення митрополита з Римом. Про це свідчить його участь
у церковному соборі 1418 року в Констанці. Після смерті митрополита Григорія в
1420 році питання зближення з Римом
на якийсь час відійшло. Московський
митрополит Фотій знову захопив владу
над українськими єпархіями, що належали Київському митрополиту. Наступником Фотія став Смоленський єпископ
Герасим, який був противником Заходу.
В 1436 році Константинопольський патріарх Йосип ІІ призначив на київський
митрополичий престол Ізидора. ■
Продовження теми читайте у наступних номерах «УМ».
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016

■ ПОДОРОЖІ

Наталя ТУРАК

Із настанням літа та офіційним відкриттям сезону відпусток у багатьох українців постало питання, куди ж поїхати відпочивати. «УМ» спробувала розібратись,
де і за скільки можна наповнитись яскравими враженнями та емоціями. Отож,
зважаючи на досить складний період у
житті нашої країни та важке економічне
становище, більшість цього року пріоритетом вважають саме відпустку в Україні. Серед основного: море, Карпати та
Львів, від сімдесяти гривень на добу і до
безкінечності.

Гайда на море
Тим, хто теплим літнім днем бажає відчути прохолоду солоної води,
Причорномор’я відкриває свої простори. Перевагою все ж таки є Херсон та
Одеса, які зачарують своєю архітектурою та колоритом звичаїв. У курортно-туристичному сезоні 2016 року ціни
на відпочинок в оздоровчих закладах у
приморській зоні Херсонщини охоплюють діапазон від 60 до 1,5 тис. гривень
за добу. Про це поінформувала директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації Тетяна
Волинець. «За ціновою пропозицією відпочинок від 60-70 гривень за добу є. Це
якісні варіанти, враховуючи такі речі,
як телевізор, гаряча вода і навіть екскурсійне обслуговування. Що стосується найдорожчого відпочинку, то навіть
є до 1,5 тис. гривень (за добу. — Ред.),
тобто all inclusive, які включаються у
той чи інший туристичний продукт»,
— розповіла вона «УМ». Щодо дитячого
відпочинку в приморських оздоровчих
закладах області, то найнижча ціна за
добу, за словами директора департаменту, стартує зі 140-150 гривень. А найдорожчий дитячий відпочинок — «це десь
500 гривень за добу», — зазначила пані
Тетяна.
Ситуація в Одесі також різниться цінами. Тут найнижчою є ціна за номер у
санаторії, яка коливається в межах 120
гривень за добу, а готельний номер можна буде придбати за ціною від 550 грн.
Проте перевагою приморських міст є також велика кількість приватних будиночків, квартир, кімнат. Тобто інколи
навіть за сотню гривень можна винайняти досить пристойне житло.

Повітря, яке вбиває бактерії
Яремче недарма називають «зеленою
перлиною» — гори, що обступили місто,
не буяють зеленню хіба що взимку, коли
дерева вкривають розкішні снігові шапки. Буково-смерекові ліси кожної пори
року забезпечують яремчан першокласним видом із вікна. Навесні, у травні,
бук розпускає листя: на тлі сірих гладких стовбурів ця яскрава, свіжа зелень

Літо на просторах світу
Де і за скільки зможуть відпочити українці
здається чимось надзвичайним. Улітку
буки шурхотять розкішними кронами,
а восени змінюють кольори — від жовтогарячого у вересні-жовтні до багряного у листопаді. Додайте до цього запах
хвої та вічну смарагдову зелень смерек
— отримаєте рецепт справжнісінького
щастя. А ще Яремче — це смачна кухня
з традиційних карпатських та європейських страв, сувенірні ринки, товари на
яких і сувенірами не назвеш: вироби ручної роботи — розписна кераміка, вишиванки бісерні, ґердани, дерев’яні різьблені речі, товари з овечої шерсті, шкур,
трав’яні збори, продукти бджільництва,
карпатські настоянки, сири і ще маса
всього, чого деінде ви не придбаєте.
Яремче — це водоспад Пробій, що
гуркоче одразу в центрі міста. Це «Стежка Довбуша» — звитяжного ватажка опришків, за якого повстанський рух у
XVIII столітті набрав небувалих масштабів. Це Вольєрне господарство, де оленів
можна годувати яблуками з рук, а паркани — лише умовна огорожа між дикими звірами та людьми. Це нестримний
Прут, неприступність якого часто вабить
рафтерів та каякерів. Це багато дрібниць, зібраних докупи, що роблять відпочинок особливим, сповненим подій та
вражень.

Столиця кави й шоколаду
Чому саме Львів? Це цілком зрозуміле запитання ставить перед собою кожен, хто робить вибір на користь цього
міста. Запитання одне, проте відповідей
багато. Так само, як багато подій, вражень та почуттів, що гарантовано отримає кожен турист. Це місто, як маленька країна, зі своїм колоритом, традиціями та невичерпними емоціями. Для
гостей Львів цікавий саме своєю архітектурою. Можна нескінченно розповідати про пам’ятки міста Лева, та найбільший скарб ховається в невеликих
вуличках, з вітражами старих будинків
та звуками вуличної музики.
Особливість Львова — у розвиненій
дешевій готельній інфраструктурі —
хостелах. Винайняти тут нічліг можна
від 50 гривень iз людини, і хто б не надавав перевагу розкішним готелям, місцеві все ж порадять витрачати кошти не
на дах, а на каву й солодощі, яких на вулицях цього міста — море.
Відпочивати в Україні — найдешевший варіант. Кількість внутрішніх ту-

❙ Сонце, море, пляж.
ристів ніхто не рахує, бо офіційні тури
вони купують рідко.

Дешевий сир буває не лише
в мишоловці
Серед тих, хто поїде за кордон, найпопулярнішою залишиться Туреччина.
Тамтешні оператори збільшили кількість реклами та акцій в Україні, аби
компенсувати відсутність росіян. Лише
трохи програє їй спекотний Єгипет.
А от у дешевшу Болгарію їздять ушестеро менше людей. «Більша кількість
українців відпочивають, як тюлені, —
вони виїжджають на узбережжя моря,
де засмагають якомога більше часу. Їх
не цікавлять історичні пам’ятки, екскурсійні програми», — каже туристичний агент. Тим, хто хоче зекономити,
радить уже пакувати речі: «В серпні нереально буде знайти якийсь «гарячий»
тур». Поки що варіантів тисячі, хоч на
завтра. «Дивимось класичну Туреччи-

ну на сім ночей, на двох осіб — п’ятсот
тридцять три долари», — додає агент.
А от Андрій Костащук із Коломиї відпочинок планує та організовує самостійно. Зокрема, він витратив уп’ятеро менше у найдорожчій країні світу. «Із Варшави в Осло я прилетів за 5 доларів —
це літаком», — хизується чоловік. Із
собою Андрій мав рюкзак із консервами
та спальником. Норвегією їздив автостопом, їжу брав у супермаркетах задарма
— прострочену. «Це дуже багата країна.
Вони все викидають. І ти собі підійшов,
узяв жменю — і в кишеню, знов жменю
в кишеню, і все. Ти не помреш із голоду точно», — переконує Андрій. Хлопець об’їздив 11 країн і 14 островів. Тихим
океаном плавав 5 місяців, на яхту взяли
просто так — матросом. Бюджет кожної
його поїздки — не більше ста доларів.
Цього літа збирається до Ісландії. І всіх
переконує, що будь-яка подорож може
бути недорогою і приємною. ■

■ АРХЕОЛОГІЯ

Слово про поселення Ігореве
Розкопки на Львівщині руської пам’ятки періоду домонгольської
навали проводитимуть у липнi
Тарас ЗДОРОВИЛО
Незабаром археологічна експедиція від Дрогобицького педуніверситету ім. І. Франка та
музею «Дрогобиччина» досліджуватиме ранньосередньовічне поселення Ступниця, яке підпорядковувалося сину Ярослава
Мудрого. Команда зі Львівщини
у складі археологів, істориків та
етнологів наприкінці липня —
на початку серпня розкопуватиме й вивчатиме потужну за своїми розмірами руську пам’ятку
періоду домонгольської навали.
Попередньо археологи та історики здійснили чимало археологічних та джерелознавчих розвідок упродовж 2007—
2015 років: городища в Солонсь-

ку, Стебнику, гора Тептюж (біля
Млинок Шкільникових), Борислав, Східниця, Ясениця Сільна, Лішня, Унятичі, Ступниця.
Відтак даний об’єкт, враховуючи його масштаби, а це «майданчик» у 20 гектарів, i тривалість
наукових досліджень, є закономірно запланованим.
Розповідає доцент Дрогобицького педуніверситету Богдан
Лазорак: «Ступниця є, мабуть,
найцікавішою у тому плані, що
ми маємо збережений об’єкт,
який чітко датується Х—ХІ ст.
і бере, очевидно, свій початок в
епоху перших білохорватських
поселень на території нашого Прикарпаття». Варто нагадати, що серйозно досліджувати Ступницю почав iще Михай-

ло Грушевський. Зокрема, тоді
було знайдено печатку (зi свинцю), підвішену до якогось пергаментного документа, що не
зберiгся до наших днів. Це печатка сина Ярослава Мудрого —
Ігоря Ярославовича. Згодом історик опублікував декілька наукових трактатів, присвячених
цим розкопкам і знахідкам. На
думку Михайла Грушевського,
спершу печатка належала візантійському імператорові Костянтину VIII (1025—1028).
Городище в Ступниці розташоване на високому мисоподібному підвищенні правого берега
Бистриці, правої притоки Дністра: із північного, західного та південного боків захищене стрімкими схилами, а зі східного боку —

❙ На Львівщині досліджуватимуть поселення, яке підпорядковувалося
❙ сину Ярослава Мудрого.
❙ Фото з сайта zik.ua.
оборонним рубежем. Відомо, що
наприкінці ХІV століття Ступниця стала осідком волоського воєводи Джурджа (Дзурдзи),
якому Владислав Опольський
у 1377 році надав села Новошичі та Ступницю. На значний сус-

пільно-політичний статус Джурджа зі Ступниці вказує акт 1392
року, коли він, поряд з Яном із
Тарнова, Гербуртом із Мельштина, Васьком Бибельським та іншими, засвідчив угоду Спитка з
Мельштина та Сенька Дяка. ■

ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

■ ДОВІДКА «УМ»

Та що там якісь «шмарклі»...
Легковажне ставлення до здоров’я може
перетворити риніт на хронічну недугу і позбутися
неприємних симптомів буде значно складніше
Мирослава КРУК

Так довго чекали літа, а тепло ніяк не
настане.... Сезон дощів і прохолодних днів спричинив незвичний о такій
порі сплеск застудних захворювань.
Шморгання носом стало «атрибутом»
першої декади червня. Лікарі кажуть:
о такій порі легко захворіти, якщо
імунітет не достатньо сильний. Найпоширеніший серед захворювань лорорганів — риносинусит — докучає
особливо гостро. Що це за недуга і як
укласти з нею «угоду про ненапад»?

Обережно з антибіотиками!
Риніт має різні форми, тож найважливіше — визначити ту, що спіткала вас. Алергійний риніт, за словами лікарів, може проявлятися сезонно або турбувати цілий рік. Інфекційний риніт буває гострий і
хронічний. Ця недуга, стверджують
фахівці, може також виникати через
гормональні порушення в організмі,
вплив медикаментів чи певних харчових продуктів і навіть умов праці (пил, токсичні запахи). Риніт часто не сприймають за серйозне захворювання. Мовляв, та що там якісь
«шмарклі» — минеться. Проте ця недуга не така вже й проста, і тільки лікар допоможе позбутися її, не зашкодивши організму. Натомість легковажність хворого може призвести до
хронічної фази хвороби, і позбутися
неприємних симптомів буде значно
складніше.
— Усе залежить від того, який вид
риніту — алергійний, вірусний, медикаментозний — спіткав хворого.
Відповідно до цього лікар призначає
курс лікувальної терапії, — зауважує
доктор медичних наук, ринолог Сергій Безшапочний. — Інфекційний риносинусит, який найчастіше турбує
під час сезонних змін погоди і навіть
під час відпустки, коли їдете відпочивати в іншу кліматичну зону, має
вірусне походження. Найбільша по-

Риносинусит — запалення не лише слизової оболонки носа, а й пазух, що прилягають до нього. Основні симптоми захворювання: виділення з носа, ускладнене носове дихання, головний біль. Іноді при недузі може
підвищуватися температура тіла, докучати
загальна слабкість, кашель.
лікування (промивання носа) через
7-10 днів не настає покращення, натомість виникають ускладнення, насамперед — гнійна реакція.

❙ Лікування серйозних «неполадок»
❙ iз носом вимагає консультації лікаря.
❙ Фото з сайта prostuda.net.ua.
милка при цьому — лікуватися від
недуги антибіотиками. Такі ліки
пригнічують імунну систему і заважають організму самотужки справитися з вірусами. З антибіотиками взагалі слід поводитися дуже обережно.
Мене дивує, що пацієнти часто самі
«призначають» курс таких сильних
препаратів, а коли ефекту не отримують — ідуть до лікаря. А час втрачено, і лікувати занедбану недугу проблематично.
За словами пана Сергія, досвідчений лікар ніколи не призначить
при риніті антибіотики. Така потреба виникає лише тоді, коли після антивірусної терапії і курсу місцевого

Як ми зазвичай лікуємо нежить?
Щойно заклало ніс — дістаємо з аптечки судиннозвужуючі препарати,
адже нам «важко дихати, аж голова
гуде». Однак, за словами Сергія Безшапочного, такі препарати не лікують, а лише затягують риніт. Адже
набряк у носі при нежиті — захисна реакція організму, яка допомагає
йому «розібратися» з вірусом. Препарати на кшталт «Нафтизіну», «Назоліну» справді усувають набряк і на
певний час дихати стає легше. «Але
симптомів недуги вони не долають,
— пояснює ринолог. — Відтак виникає хронічна форма риніту. Або медикаментозний риніт — залежність
від крапель для носа. У будь-якому
разі, прийом цих ліків має призначати лікар, зваживши всі «за» і «проти». Адже справді бувають ситуації,
коли терміново необхідно полегшити
хворому дихання. Однак судиннозвужувальнi краплі доцільно приймати
дуже коротким курсом — 2-3 дні».
До речі, безконтрольне і тривале вживання крапель для носа може
викликати підвищення артеріального і внутрішньоочного тиску, нервозність, порушення сну, порушення серцевого ритму, нудоту, алергійні реакції.■

■ ДО РЕЧІ
Відвар iз трав, сіль і теплі ванни
При риніті Сергій Безшапочний радить промивати ніс препаратами на основі морської води.
Така процедура допомагає звільнити носову порожнину від слизу, в якому «процвітають» віруси,
і зняти запальні процеси. Можна промивати ніс сольовим розчином (половина чайної ложки солі
на півлітра теплої кип’яченої води), а також відваром трав (шавлія, ромашка). Важливо зміцнювати імунітет — приймати курс полівітамінних препаратів, збагачувати раціон овочами і фруктами,
вдосталь відпочивати, мати повноцінний сон. Лікар нагадує, що при недузі слід пити багато рідини
— воду, компоти, соки, чай, молоко — всі ці напої виводять з організму токсичні наслідки активності бактерій. Не забувайте регулярно провітрювати і зволожувати приміщення, особливо спальню
— вночі слизова оболонка дуже вразлива до сухого повітря.

Короткі прогулянки
й контроль над емоціями
Тривожні люди й офісні працівники більше
ризикують захворіти на діабет
Люди, яким властиві тривожні стани і
низька концентрація уваги, більшою мірою
схильні до ризику цукрового діабету. Такого
висновку дійшли американські вчені з Університету Райса.
Зрештою, нова робота дослідників із США
стала перевіркою вже давно існуючої гіпотези про
те, що між тривожністю і схильністю до цукрового діабету існує певний зв’язок. Учені підтвердили наявність такого взаємозв’язку і пояснили механізм, що забезпечує подібну закономірність.
«Результати показали, що тривожні люди, які
легко відволікаються, частіше хворіють на діабет,
ніж ті, у яких «усе під контролем», — повідомляють автори дослідження.
Зв’язок між тривожністю й імпульcивністю та діабетом, на думку вчених, проявляється
в такій послідовності: спочатку виникає гальмування, через яке знижується концентрація уваги,
потім зростає тривога, яка, в свою чергу, провокує запальний процес, що підвищує рівень маркерів діабету.

■ АКТУАЛЬНО

Не проспіть...
здоровий сон
Кілька правил, які допоможуть
мати повноцінний нічний
відпочинок

Краплі лише затягують недугу

■ ДОСЛІДЖЕННЯ

Леся ХОРОЛЬСЬКА
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Автори роботи вважають: контроль над своїм
психоемоційним станом — своєрідна профілактика небезпечного захворювання. Поліпшити такий контроль допомагають різні методи: від усвідомленого мислення до спеціальної поведінкової
терапії.
До речі, захворіти на діабет ризикують також
офісні працівники. А все тому, що переважно працюють сидячи, мало рухаються. Отож лікарі радять
їм кожні півгодини змінювати положення тіла. Медики вважають: короткі «прогулянки» щопівгодини робочого часу можуть серйозно скоротити ризик
розвитку діабету в мільйонів офісних працівників.
Ходьба протягом усього двох хвилин кожні
півгодини ефективніша, ніж жвава 30-хвилинна
прогулянка перед роботою, стверджують лікарі.
Добровольці, які регулярно походжали по офісу протягом 1 хвилини 40 секунд щопівгодини,
мали більш низький рівень цукру в крові. Такого висновку дійшли медики з Університету Отаго
в Новій Зеландії. Вони запропонували 70 здоровим дорослим узяти участь в експерименті, щоб
зрозуміти, як можна хоч трохи знизити шкоду для
здоров’я від сидячої роботи.

❙ Щоденні прогулянки допоможуть
❙ запобігти серйозним недугам.
❙ Фото з сайта steptohealth.ru.
Спочатку добровольців попросили щопівгодини вставати з-за столу і прогулюватися офісом
у середньому дві хвилини. Потім, у другій частині експерименту, потрібно було швидко пройтися протягом півгодини перед тим, як почати робочий день. У третій частині експерименту можна
було просто сидіти і робити свою роботу, встаючи
тільки в разі потреби — в загальному, поводитися як зазвичай на робочому місці.
«Піддослідні» кілька разів у день здавали
тести на рівень глюкози та інсуліну в крові. Результати показали: після прийому їжі рівень цукру
в крові був нижчим у ті дні, коли у добровольців
були короткі прогулянки. Це виявився оптимальний режим, за допомогою якого можна зберегти
своє здоров’я. Попередні дослідження показали,
що до 2050 року кожен 10-й землянин матиме
діабет 2-го типу, серед причин якого — малорухливий спосіб життя. ■

❙ Аби мати здоровий сон, лягайте спати в один і
❙ той самий час і не дивіться на ніч телевізор.
❙ Фото з сайта e-motherhood.ru.
Мирослава КРУК
Одну третину життя ми проводимо у сні. Сон відновлює організм, зміцнює імунітет, кістки, м’язи;
очищує нервові клітини, перетворює короткотривалу пам’ять у тривалу. «Це відбувається завдяки
гормону мелатоніну, який виробляється винятково у темряві, — говорить столичний лікар-дієтолог
Оксана Скиталінська. — Рівень мелатоніну найвищий iз другої до четвертої години ранку».
При недосипанні в організмі зменшується виробництво мелатоніну, а зростає — гормону стресу
кортизолу, який збільшує ризик серцевої недостатності, інсульту, цукрового діабету, ожиріння, розумових розладів, погіршення пам’яті, раку. Пані Оксана нагадує кілька правил омолоджувального сну,
які допоможуть залишатися в добрій фізичній формі, мати гарний настрій і не хворіти.
Отже, завжди лягайте спати в один і той самий
час (навіть якщо це 23-тя або 24-та година). Це забезпечить достатнє вироблення організмом мелатоніну. Засинайте у повній темряві (допоможуть
щільні гардини або маска на очі). Таким чином
збільшиться виробництво мелатоніну і оздоровча
дія сну. Важливо вимкнути будь-які джерела синього та білого світла — воно блокує виробництво
мелатоніну. Якщо вночі потрібно вставати, оптимально використовувати в цей час червоне світло.
Не дивіться телевізор, не слухайте голосної музики
та не користуйтеся електронними гаджетами мінімум півгодини до сну. Таким чином ви швидше поринете у володіння Морфея.
«А перед сном випийте склянку кефіру, додавши туди четвертинку чайної ложки порошку куркуми, — радить лікар. – Такий напій оздоровлює
мікрофлору і має протизапальний ефект».
До речі, людям, які потерпають від безсоння,
може допомогти... рис. Такого висновку дійшли
японські експерти, відтак радять включити в щоденний раціон хоча б трохи цього продукту. Дослідження, яке було здійснено в KanazawaMedicalUnive
rsity, підтвердило: регулярне вживання рису може
стати ліками від безсоння. Для пошуку ефективного методу для боротьби з поганим нічним сном учені
задіяли понад 2 тис. добровольців, які нарікали на
кепський відпочинок уночі. Як виявилося у ході дослідження, кількість рису в раціоні була пов’язана
з якістю сну: що більше люди споживали страв із
ним, то краще спали. Водночас зв’язку між вживанням макаронних виробів і хлібом та якістю сну
дослідники не виявили. Звідси висновок: не всі продукти, що багаті на вуглеводи, допомагають позбутися безсоння. Експерти припускають, що позитивний вплив рису на сон пов’язаний із високим глікемічним індексом цього продукту. Цей показник
свідчить про швидкість розщеплення вуглеводів в
організмі та їх перетворення на цукор, який надходить у кров і забезпечує організм енергією.
При вживанні продуктів iз високим глікемічним індексом підвищується рівень білка триптофана. Цей білок потрібен організму для виробництва
серотоніну, який спонукає до сну.■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачені дозволи, видані 2014 року Укртрансбезпекою Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа Транс Авто»,
№ 7095 «Киргизстан» універсальний,
№ 1143223 «Росія» транзитний,
№ 189886 «Казахстан» транзитний, вважати недійсними.
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■ ВІЗИТКА

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

■ ТАКЕ КІНО

Виконує
На гостини до Івана
бажання Аліса «Миколайчук-фест» —
Три тонни матеріалів
знадобилося для нової
скульптури на Пейзажній алеї
Катерина ОПАНАСЕНКО
Нові арт-об’єкти продовжують з’являтися
в Києві як гриби після дощу. Нещодавно
з’явилася нова мешканка одного з найулюбленіших місць відпочинку біля Софійської
площі й Андріївського узвозу — казкової
Пейзажної алеї. Під дитячою гіркою з величезним Чеширським котом відтепер сидить
і Аліса. Створив її відомий український митець Костянтин Скритуцький, автор скульптур усієї Пейзажної алеї та найнезвичайніших сучасних пам’ятників Києва, зокрема
усім відомого Їжачка в тумані.
Аліса стала останнім штрихом для завершення дитячого арт-простору «Аліса в країні
чудес». На створення казкового дитячого
майданчика знадобилося 8 років. Для зведення основної героїні – Аліси — три роки,
дві тонни бетону, кераміки, мозаїки та металу. Скульптура має блакитні очі — під колір
сукні, на її обличчі — легка посмішка. Поряд
зі скульптурою кожен може ознайомитися з
інформацією про неї, розміщеній на квітці.
У день відкриття присутні слухали казку
«Аліса в країні чудес» українською мовою.
Читав її Капелюшник. Уже приживається
переконання, що дотик до Аліси на Пейзажці означатиме, що бажання почнуть збуватися, а життя наповниться приємними і несподіваними подіями.■

■ АРТ-ПРОСТІР

Життя у кубі
Виставка про переселенців
у стінах вокзалу

На знак солідарності з незаконно ув’язненими режисер
Тарас Ткаченко відмовився
від участі у ММКФ

на малій батьківщині
видатного актора

Дар’я ДАНИЛОВА
Уперше покажуть українському глядачу під час «МиколайчукФесту» фільм про долю українських заробітчан «Гніздо горлиці»,
котрий знімали на Буковині. Головні ролі у стрічці зіграли Римма
Зюбіна, Віталій Лінецький, Микола Боклан та Ірма Вітовська.
Нещодавно режисер цього
фільму Тарас Ткаченко відмовився від участі своєї картини в конкурсі Міжнародного Московського кінофестивалю. Спеціально картину до Москви для відбору
ніхто не посилав. «Гніздо горлиці» цього року показували на кіноринку Каннського кінофестивалю. Саме там його побачили московські відбірники.
На офіційній сторінці стрічки у
Facebook з’явився коментар Тараса Ткаченка, в якому він відмовився від участі у кіноподії в Москві.
Дослівно: «Ще раз дякуємо фестивалю за запрошення, але ми
відмовляємось від участі в конкурсі на знак солідарності із Сенцовим, Кольченком і з людьми,
які стоять на фронті! — Тарас Ткаченко».
Як відомо, 25 серпня 2015
року суд РФ засудив режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Олександру Кольченку дали 10 років
ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.
До слова, президентом
ММКФ є Микита Міхалков, якого в Україні оголошено персоною
нон-ґрата за підтримку анексії
Криму та агресивної політики Володимира Путіна щодо України.
Головою відбіркової комісії є кінокритик Андрій Плахов.

Валентина САМЧЕНКО
Майже 80 виконавців та близько 20 режисерів візьмуть участь у «Миколайчук-фесті»
— фестивалі кіно і пісні, присвяченому 75-й
річниці від дня народження Івана Миколайчука. «У нас — дуже різноманітна програма.
Представимо і жанр документалістики, ігрове
кіно, фільми про кохання та війну. Окрім того,
ми вирішили фільми розбивати якісними музичними кліпами», — розповідає співорганізатор фестивалю Володимир Демченко. На
фестивалі буде насиченою і музична програма. За словами директора «Миколайчук-фесту» Руслани Лоцман, захід об’єднає митців із
15 областей України.
Уже сьогодні, у день 75-річчя Івана Миколайчука, учасники фесту завітають у садибу видатного кіноактора у селі Чортория. Колективи з Вижниччини візьмуть участь в обласному фестивалі «На гостини до Івана».
Наддвечір на площі Героїв Майдану у Вижниці відбудеться урочисте відкриття «Миколайчук-фесту», всі матимуть змогу послухати
концерт української пісні. У перший конкурсний день звучатимуть пісні з фільмів Миколайчука, а другого конкурсного дня — улюблені пісні родини Миколайчука. 18 червня
відбудеться гала-концерт та нагородження
переможців.
У місцевому кінотеатрі імені Тараса Шевченка показуватимуть кращі фільми фестивалю — майже два десятки українських стрічок. На площі Героїв Майдану організують і
«КіноНіч із Миколайчуком» — просто неба
показуватимуть фільми за участю відомого
артиста. Працюватиме фольк, відеолабораторія – зніматимуть відео до пісень. Заплановані численні зустрічі і майстер-класи.
Минулого тижня один із вечорів пам’яті
Івана Миколайчука провели у Києві в Музеї
Івана Гончара, власне, презентували «Миколайчук-фест». Були присутні народні артистки — солістки тріо «Золоті ключі» — Марія
Миколайчук, яка є президентом фестивалю,
Ніна Матвієнко та Валентина Ковальська, яка

Дар’я ДАНИЛОВА
Катерина ОПАНАСЕНКО
У місті Дніпро стартував фестиваль
аудіовізуального мистецтва «Конструкція»,
який проходить за підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID). Відкрили виставку «Без місця», присвячену переселенцям в Україні.
Творіння дизайнерів має вигляд величезного куба, що складається з різнобарвних, ніби «спресованих» одягу і взуття, що
вже були у вжитку. За словами організаторів,
представників об’єднання «Культура медійна», арт-об’єкт повинен нагадувати глядачам про проблеми, пов’язані з переселенцями в Україні, а також про цінності людського
співчуття знедоленим. «Хтось побачить у кубі
в поспіху зібрані переселенцями речі, хтось
— матеріальні цінності, через які переселенці не залишають свої напівзруйнованi будинки, ризикуючи життям. А інша людина побачить мотлох, який замість того, щоб викинути, в пориві співчуття люди передають вимушеним переселенцям. Куб — це позиція. І ми
нею обмежені», — зазначають організатори.
Виставку доповнюють два зали з медіа-інсталяціями — «Транзитна зона» і «Зал очікування», де на десяти мультимедійних та
широкоформатному екранах демонструють
відеорозповіді вимушених переселенців з
Донбасу і Криму, які розповідають свої історії виїзду з малої батьківщини та адаптації до нових умов. Інсталяцію «Зал прибуття» розташували в залі очікування залізничного вокзалу «Дніпро-Південний». Вибрали
місце не випадково: вокзал із його типовою
радянською архітектурою, великим соцреалістичним мозаїчним панно і захаращеною
територією бачиться як «місце невизначеного стану».
За офіційними даними, у Дніпропетровській області налічується понад 80 тисяч переселенців із Донбасу і Криму. ■

Протестне
«Гніздо горлиці»

У Національному музеї мистецтв
імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві
до 22 червня можна побачити 17 картин iз музею Кастельвеккіо у Вероні.
Ці твори викрали зловмисники у листопаді 2015 року, а нещодавно їх знайдено і врятовано в Україні. Це шедеври
Рубенса, Пізанелло, Тінторетто, Белліні,
Мантеньї, Карото.
Ось «Мадонна з перепелицею»
Пізанелло — різнобічно обдарованого майстра, якого зазвичай називають останнім живописцем пізньої готики та першим скульптором Відродження. «Мадонна з перепелицею» є частиною невеличкого приватного вівтаря
із зображенням Діви Марії, яка ніжно
пригортає до себе немовля Христа. Два
янголи коронують її посеред квітучого
hortus conclusus — садочка, що символізує чистоту Мадонни та є алюзією
Раю. Зображення перепелиці, завдяки
якій картина отримала свою «власну»
назву, згідно з християнською традицією, символізує Спасіння.
Ім’я веронського художника Джована Франческо Карото, вчителя славетного Паоло Веронезе, є не дуже відомим широкому загалу, на відміну від
його картини «Портрет хлопчика з дитячим малюнком». Цей портрет є своєрідною візитівкою музею Кастельвеккіо і,
вочевидь, саме тому привернув увагу
злодіїв. У мистецьких творах того часу
дітей зазвичай зображували як маленьких дорослих, вони були поважними членами впливових заможних родин і запорукою процвітання сімейства у майбутньому. Картина Карото є чи не єдиним у XVI
столітті зображенням дитини, яка пово-

❙ Іван Миколайчук об’єднує.
була ведучою заходу; а також легендарна актриса Раїса Недашківська. Приєднався до вшанування і міністр культури Євген Нищук.
Попередньо провели і брифінг-концерт у
Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Там
фестивальну програму представив режисер
фільму «Добровольці божої чоти» Леонід Кантер. Улюблені пісні Івана Миколайчука виконали заслужені артисти України Ірина Стиць
та Руслана Лоцман. Заспівав козацьких пісень університетський хор викладачів.
Колорит карпатського краю для учасників фестивалю забезпечений апріорі. Вижниця розташована на межі Чернівецької та
Івано-Франківської областей, на річках Черемоші та Виженці. Там діє музей-садиба
Назарія Яремчука при місцевій школі-інтернаті та центр різьбярства — коледж прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Із Вижницею пов’язані імена Юрія Федьковича, Лесі Українки, Івана Франка, Марка
Вовчка, Ольги Кобилянської, Василя Стефаника і Гната Хоткевича.
А запрошує на Фестиваль і пані Марічка
— кухар їдальні села Ростоки, де проходили
зйомки фільму «Білий птах із чорною ознакою». Вона обіцяє приготувати «Миколайчукову страву» та почастувати всіх «фрузенітом»
(або «фрузентіном» — точна назва в записах
не збереглася). До речі, улюбленими стравами
всієї знімальної групи були кулеша зі шкварками, бринза, яєшня та загадковий фрузентін. А ще пані Марія може розказати цікавинки про Ларису Кадочникову і Наталю Наум,
про те, яким був Іван Миколайчук, і про те, як
знімальна група фільму «Білий птах..» приходила до неї в пологовий будинок… ■

■ ВИСТАВКА

До нас прийшла Верона
Італійські картини,
що «під слідством»,
можна побачити у
київському музеї
диться відповідно до свого віку.
Злодії нашвидкуруч вирізали полотна з рам. На картинах залишилися подряпини, а самі вони сьогодні настільки крихкі, що в Києві їх навіть повісити не змогли — довелося розкладати
на своєрідних мольбертах. «Оцей спеціальний кіот iз дуже складною конструкцією, яку ви не бачите, допомагає
шматочку старого полотна триматися на цій основі», — пояснила куратор
виставки Олена Живкова.
Президент Петро Порошенко, який
взяв участь у відкритті виставки «Врятовані скарби Італії», сказав: «У чому
унікальність? Зазвичай, це перебуває
виключно в компетенції слідчих органів,
бо є складна робота страхових компаній,
реставраторів, захисту та безпеки. Але
я радий, що внаслідок нашої співпраці
сьогодні українська громада буде мати
можливість ознайомитись із цими великими творами мистецтва». За словами
Президента, ця виставка є символом
відповідального ставлення України до
своєї культурної спадщини та надбань
європейських народів. Петро Поро-

❙ Унікальні роботи італійців — у Києві.
❙ Фото iз соціальної мережі.
шенко нагадав, як у 2009 році у музеї
Ханенків італійські карабінери передали Україні артефакти часів Київської
Русі, які потрапили контрабандою до
Італії.
Після завершення слідства світові шедеври передадуть італійському музею. «Це є свідченням ефективної співпраці України та Європейського Союзу, України та Італії, а також тих
дружніх стосунків та довіри, які є між
нашими країнами», — зазначив глава держави.
Посол Італії в Україні Фабріціо
Романо наголосив, що за час іс-

нування відносин між державами,
культурна цінність виставки є найбільшою. А мер Верони Флавіо Тосі
сказав, що всі українські громадяни
відтепер можуть безкоштовно відвідувати всі музеї Верони.
До речі, заради того, щоб усі
охочі мали змогу познайомитись із
творами італійських живописців, навіть подовжують час роботи музею
до 20:00 (каси завжди працюють на
півгодини менше). Щоправда, повна
вартість квитка — 70 грн.; для студентів — 37 грн., школярів і пенсіонерів — 22 грн. ■
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■ ОБРІЇ

Від Майдану до Майдану:
десятиріччя бійні
Костянтин ДИКАНЬ

Початок третього тисячоліття на просторах Африки, Близького та Середнього Сходу
осяяно революційною хвилею. Звідти вона перекинулася на терени Кавказу, сягнула
України та Молдови й зупинилася в сінях останніх диктаторів Європи.
Арабська весна розпочалася 12 грудня 2004 року з виникнення в Єгипті опозиційного руху «Кефайя» («Досить»). За
декілька місяців (12 лютого — 19 червня 2005 р.) «революція кедрів» вирвала
Ліван із впливу Сирії та Ірану. Й пішлопоїхало: знищені диктатори, зруйновані
країни, тисячі жертв. У січні 2011-го перемогла «жасминова революція» в Тунісі:
народ вигнав багаторічного президента
Бен Алі. 11 лютого 2011 року в Єгипті перемогла революція, що розпочалася з вуличних протестів на площі Тахрір у Каїрі
й призвела до відставки Хосні Мубарака
— диктатора з тридцятирічним стажем.
Її спричинили відсутність свободи слова
і низький рівень життя.
Попри всесвітній інтерес до «арабської весни», ми мало що про неї знаємо.
«Властиво оця байдужість до всього, що
не належить до західного або свого домашнього світу, і характеризує аутичні культури, схильні до міфологізації та
мислення стереотипами. У нашій уяві
арабський світ зливається в одну велику сіру пляму десь приблизно так само,
як для більшої частини світу з чимось
зливаємося ми самі, українці», — висновує Наталя Гуменюк у репортерських замальовках «Майдан Тахрір. У пошуках

втраченої революції» (К.: Політична
критика, 2015). З 2011 року вона мандрує арабськими «гарячими точками»,
«заощаджуючи кожну копійку, вишукуючи найдешевші рейси, ночуючи в аеропортах, добираючись із міста до міста
громадським транспортом чи попутками від Аммана до Туніса, від Каїра
до Тегерана, з Палестини до сирійського кордону аж до Багдада, Стамбула і
Бейрута, майже два роки розпитувала
про революційну боротьбу, поствоєнні та
постреволюційні будні, розчарування».
В усіх цих місцях спостерігається зростання активності людей і постання громадянського суспільства. Проте, на відміну
від України, де громадяни переважно організовані у формалізовані об’єднання,
там, на Півдні, доцентровими силами стали кібердисиденти, вуличні художникиграфітчики, актори, музиканти, хіпстери. Водночас варто враховувати значення
релігії, бо це суспільства достатньо консервативні, традиційні. Відтак вплив ісламістів, релігійних людей і націоналістів
дуже сильний. Тож невипадково в книзі
є розділ «Як дівчині самій подорожувати арабським світом». І при цьому значну частку впливових інтернет-активістів
складають жінки.

Серед описаних восьми держав
(відвідано більше), виділяється одна:
Палестина, невизнана більшістю
сильних світу цього. Як і Україна,
вона переживає поділ, окупацію. Та
все ж у ній буяє громадянська активність. Можливо незвична, театральна:
«Половина наших тем пов’язана з окупацією, решта стосується внутрішніх
проблем. Однак говорити на дві авдиторії украй складно: якщо ми викриваємо внутрішні проблеми — корупцію,
зростання радикалізму, — це можуть
використати за межами країни, адже
таким чином підживлюємо стереотипи... Ми живемо в умовах, коли все можуть використати проти нас».
Це стосується й сприйняття інформації «маленькими палестинцями»: «Не в
людській природі перевіряти інформацію,
в яку хотілося б повірити особливо, коли
правда сприймається як точка зору. Чи
це не черговий аргумент на користь традиційних медіа, які теоретично мали б
надавати перевірену інформацію?.. Але
чи не вони, традиційні медіа, заразили
світ цією хворобою робити з правди точку зору?». Знайомо, чи не так?
Не всі революції переможні — й не
лише на Сході. Розшукати залишки українських революцій, втрачені надії й
сподівання їх ініціаторів, натхненників і активістів; осмислити, чому всі мрії
пересічних людей зійшли на пси, прагнуть сотні політиків, політологів, журналістів, суспільствознавців — і все мар-

но: Україна дедалі більше занурюється в
провалля радикалізму. Подібно країнам
мусульманського світу ми й надалі залишаємося розірваним, фраґментованим
суспільством, понівеченим тотальною корупцією збанкрутілих псевдоеліт, де єдиним виходом із глухого кута вбачається
суд Лінча.
Можливо, у чомусь розібратися допоможе книжка Наталі Гуменюк — саме
завдяки професійній відстороненості від
емоційних оцінок. «Я приїхала не звинувачувати чи захищати. Я приїхала ставити запитання й озвучувати
чужі відповіді», — підсумовує авторка.
Аналізувати й прогнозувати читач має
самостійно. ■

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Учений поет — в очікуванні «епохи
жаданої, епохи спокою»:
з наймолодших на сьогодні
Олег КОЦАРЕВ

У «Смолоскипі» починають з’являтися книжки лавреатів минулорічної літературної
премії цього видавництва. Одна з перших — поетична збірка «Листи на північ» Арсенія Тарасова.
Арсеній Тарасов — молодий поет,
перекладач і культуролог, уродженець
Харкова, зараз живе в Києві. Власне,
згадка про культурологічну діяльність
поета не випадкова: адже однією з найголовніших характеристик книжки
«Листи на північ» є її глибоке занурення
у контексти різних культур та епох. Не
так гра, як комбінація їхніх знаків, натяків, стилізацій. Досить лише згадати
один епіграф: «Не згоріти мені в полум’ї
запаленому...» та численні алюзії на поетичну традицію Далекого Сходу.
Отже, читач «Листів на північ» матиме справу з поезією якщо й не цілковито
інтелектуальною, то принаймні вже точно «вченою». З такою, що має свої внутрішні коди, системи символів, свої умовності та умови гри. Це Тарасов підкреслив
уже на початках, повідавши, що книжка створена не для декламації, а для тихого читання про себе, запропонувавши
своє уявлення про те, як ці тексти знайдуть «свого» читача (і в жодному разі не
навпаки). Ще можна пригадати, як на
презентації поет зазначив, що вірші, які
ввійшли до «Листів на північ», є листами
не лише в метафоричному сенсі, а й великою мірою в буквальному розумінні.

Навіть найконцептуальнішим побажанням поетів, утім, судилося лишитися тільки побажаннями. І охочі читачі
запросто зможуть читати «Листи...» вголос, легко проігнорують їхню епістолярну сутність або й самі пошукають шляху
до цієї книжки, не чекаючи її кроків назустріч. Інакше кажучи, простір для інтерпретації віршів значно ширший ніж
той, що його запропонував сам поет (чимало цікавого в плані цієї інтерпретації
можна прочитати в післямові Людмили
Кісельової).
Але в найрозмаїтіших формах сприйняття аж ніяк не випадає проігнорувати
факт повільного, задуманого медитативного ритму цієї поезії, особливої стилізаційної побудови речень, спеціального
порядку слів. Усе це викликає «далекосхідні» асоціації (як і сам підхід до побудови образів), проте має достатньо переконливе підґрунтя і в традиціях західного
модернізму, й не лише там. При цьому
елементи стилізації у віршах не домінують. Десь Арсеній Тарасов вдається до
розлогої метафорики:
привіт. ходив до ріки,
аби подивитись
на її воду мертву, на стіни цементні

дамби, що, як заколка — волосся,
воду мертву схопила;
ходив я удосвіта,
але досі не помічав я корову
дорогою до ріки (...) — це з «Листа
вісімнадцятого». В інших текстах він
схильний до послідовної, методичної
краєвидної епіки:
над холодним, як там, за вікном,
ставком волочиться
туман. холодний.
згадав, не знаю, чому, смак льоду,
що намерзає на шарф.
коли саме цей смак намерзав?..
над ставком, цей ставок —
коли саме?
над ставком журавель колисає
повітря під сильним крилом.
(«Лист п’ятнадцятий»).
Спокій («епоха жадана, епоха спокою» — чітко артикулює й ніби вхоплює
справжні бажання доби, десь навіть торкається суспільного, знаково підкреслюючи наголос у слові, яке можна прочитати
як прізвище зовсім не спокійного поета, а
в іншому «листі» герой-оповідач уже читає діалог Платона, поки «з неба падають
бомби», утверджуючи розмаїття, автономність української поезії навіть у буремні дні епохи неспокою, наявність метафізичного, а то й містичного виміру (хоча
немає певності, чи варто його називати
саме вертикаллю, як то часто буває прийнято), пластичність, строкатий бекґраунд у свіжому трактуванні, складна взаємодія з пам’яттю. Все це — те, що виразно
характеризує наймолодше або майже наймолодше станом на сьогодні коло вітчиз-

няних поетів. Інколи їх звуть «двітисячідесятниками» (детальніше про це читайте
в передмові Павла Коробчука). Водночас
це щось не зовсім стандартне для умовної
Харківської школи української поезії.
Відтак Арсеній Тарасов чи то до неї не входить, чи то розширює її координати.
Тож якщо ваш настрій та естетичне
чуття потребує плавної поезії, під задумане повільне читання, поезії, яка надихає не лише на відчуття, але також на
роздуми й навіть на те, щоб покопирсатись у першоджерелах — «Листи на північ» саме для вас. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Драконо-котячий обід
Цікаві кулінарні нотатки господині Лілії Масленко
Тетяна ЗІНЧЕНКО

У наш час глобальної інформатизації куховарити стало значно простіше: захотілося чогось смачненького
з певних продуктів чи з певним смаком, зазираєш в інтернет — а там рецепти на будь-який смак. Але
мене найбільше надихають охайні кухонні записнички господинь, як кажуть, із досвідом: усе записано від
руки, сформовано по розділах, багато разів перевірено, з нотатками на полях, iз власними розрахунками
кількості та ваги продуктів. Люблю зазирати в такі записнички, переписувати рецепти, слухати коментарі і
поради господинь. Тому що такі рецепти — це стовідсотковий успіх на кухні, бо вони не раз і не два були
перевірені на досвіді.
Лілія Масленко — інженер iз Київщини, також має такий записничок, навіть цілу кулінарну книгу. При слові
«книга» Лілія посміхається і дістає уквітчану маками та ромашками справжню велику книгу — ще одне
творіння її рук. Мистецька творчість — її друге професійне «я», бо вона і картини пише, і власноруч робить
красиві фотоальбоми, які можуть бути романтичним і просто щирим подарунком, дизайнер, до творчої
думки якої прислухаються багато закоханих у красу людей. А ще великим призначенням жінки є творити
красу на власній кухні, так вважає сама Лілія. У минулому майстер спорту, вона багато уваги приділяє
смачному і правильному харчуванню родини. Каже, що насправді не
потрібно на цьому «поприщі» хапати зірки з небес, впадати в крайнощі
на кшталт суворих дієт чи рішучої відмови від певних продуктів, якщо
вони не шкодять здоров’ю, а можна їсти все, проте в міру. І навіть ложка майонезу, якщо ви його дуже полюбляєте, піде тільки на користь,
якщо ним ви заправите свіжу соковиту зелень, овочі чи гриби.

Сніданок
Найперша страва в кулінарній книзі Лілії Масленко — омлет у лаваші. Рецептів омлетів є
безліч, напевне, кожна господиня має у своєму розпорядженні і власні, і «запозичені». Лілія
каже, що омлет у тонкому лаваші — це улюблений варіант омлету, який вона готує на сніданок
разом із сином. «Дуже ніжний, із
зеленню, овочами, за бажанням,
зі шматочком м’яса, він жодного
разу не підводив нас, тобто заряджав енергією на весь ранок, створював відчуття маленького родинного свята нового дня. А потрібно на одну порцію два яйця,
дві печериці, помідор (можна
замінити соусом iз помідорів —
який ви полюбляєте: приготуйте власний iз ложки томатної
пасти, оливкової олії і кількох
гілочок кропу — протушкуйте це двi хвилини на повільному
вогні під кришкою або придбайте готовий), кілька гілочок кропу і листочків базиліку, спеції і
лаваш. Яйця злегка збити, посолити, поперчити, додати подрібнені печериці та зелень і вилити на змащену маслом пательню. Вогонь зробіть мінімальним,
омлет має легко перевертатися.
Коли він приготується, викласти його на лаваш, поверх — тонкими кружальцями помідор (або
змастити кетчупом, ще — тонкими пластинами — відварене філе
курятини) і закрутити. Нехай
трішки настоїться ваш рулетик
і сміливо починайте з ним свій
день!

Розумний розсольник
Бо смачний і дуже простий
у приготуванні. Його рецепт я
навмання відкрила в записничку Лілії, і вона відразу схвалила
мою зупинку мандрами її кулінарних історій. Потрібно 500 г
яловичих нирок, 2 солоні огірки (можна малосольні — якраз
до сезону), 3-4 картоплини,
морквина, по цибулині ріпчастої і порею, зелень, сіль, спеції.
З нирок зняти плівку, почистити і замочити на годину. Потім
нирки знову помити, залити водою і варити на повільному вогні годину. Далі їх подрібнити на
кубики, додати так само подрібнені овочі і варити ще 20 хвилин. Наприкінці посолити і поперчити, додати спеції і зелень.

Салатні «котики» і дракони
Не хвилюйтеся, жоден котик, а тим паче дракон, при приготуванні салатів за рецептами
Лілії не постраждає. Навпаки,

ваш котик мав би пишатися, що
ви назвете салат на його честь. А
для цього потрібна куряча грудка (заздалегідь відварена), 200 г
копченого м’яса, цибулина, пучок кропу, склянка подрібнених
горіхів, гранат, 2 зубчики часнику і 3 ложки оливкової олії.
М’ясо порізати соломкою, цибулю — півкільцями, кріп і часник
подрібнити, з граната вибрати та
очистити зерна. Змішати всі інгредієнти і заправити оливковою
олією. Та такий салат будь-якого котика причарує!
Салат «Зелений дракон», як вимагає його назва, — всуціль зелений.
Влітку можна сміливо «драконити» — зелені є навіть у надлишку! Знадобиться по пучку петрушки, кропу, зеленої цибулі, 2 свіжі
огірки, банка (маленька) зеленого
горошку, 3 відварені яйця, філе
одного оселедця, склянка моркви по-корейськи, 2 відварені картоплини і відварений буряк. Всі
інгредієнти чистимо, беремо велику салатницю і приступаємо
до створення власного дракона
— шарами. Спочатку шар моркви по-корейськи, на неї — картоплю, потерту на крупній тертці,
вище — порізане кубиками філе
оселедця, далі — буряк, потертий
на крупній тертці, горошок, свіжий огірок (потертий) і подрібнена зелень. Заправити олією. І не
варто боятися драконів, особливо їх приготування, бачите, який
це насправді простий процес. Зате
вони можуть стати окрасою вашого столу.
Ви би зацікавилися салатом
під назвою «Готую постійно!»? Так
от і я зацікавилася. Під цим
«грифом» у Лілії прихований
смачний салат iз маринованих
грибів, курячої грудки, 4 яєць,
цибулини порей, банки горошку, пачки салатного майонезу і
пучка зелені. Все подрібнюється, змішується ізаправляється,
і нема чому ускладнювати життя і витрачати багато часу на
приготування. Можна готувати швидко, але дуже смачно.
Те саме стосується і салату
«Грецький». Досить відомий салат,
бо смачний. Думалося, що він і
готується відповідно складно,
але це не так, дивіться! Потрібно: 3 помідори, 2-3 огірки, один
перець болгарський, червона солодка цибулина, маслини — 2-3
столові ложки, 150 г сиру фета, 2
столові ложки оливкової олії, орегано, сіль, перець. Так само, як і
в попередньому рецепті, все подрібнюється, солиться, приправляється перцем, заправляється
олією і готово!

❙ Лілія Масленко.

❙ До чаю.

❙ Омлет у лаваші.

❙ Корисний салат.
Прості пироги
Із вами траплялося таке, що ви
зайшли в магазин по хліб, натомість купили стільки продуктів, що ледве підняли, а вдома
з’ясували, що хліб-то ви і забули купити? Щось подібне було
зі мною у випадку пирогів Лілії
Масленко, бо її ревеневий пиріг
мені давно хотілося спекти —
рецепт його вона мені розказала
усно, як тільки з’явилися стебла ревеню. Натомість я перегорнула весь кулінарний записничок господині, розпитала про
всі секрети варіння, запікання
і тушкування, інформації було
багато і цікавої, тому про пиріг
забула. Словом, знову відвідала Лілію: мотивація скуштувати хрумкий, запашний, соковитий літній пиріг iз румбамбаром
була дуже сильною.
Отож на 3 склянки борошна
потрібно 3 яйця, склянка цукру, пачка маргарину, 5 столових ложок сметани, чайна ложка порошку для випічки.
Маргарин розтопити. Борошно просіяти, змішати з порошком для випічки, додати в
нього розтоплений маргарин,
збитий iз жовтками і цукром.
Влити ще й сметану і вимісити тісто. Розділити його на дві
частини. Першу (більшу частину) викласти на вистелене пекарським папером деко і
викласти в нього (повставляти в тісто) «штабелями» почи-

щений і порізаний соломкою
ревінь (300 г). Зверху викласти решту тіста, ще вище — білки, збиті з 3 столовими ложками цукру, і поставити в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. А через 40
хвилин уся кухня сповниться
духмяним ароматом літньої випічки. Для такого «антуражу»
обов’язково потрібні гості! Або
рідні, бо ділитися таким смаколиком — ще один плюс у карму
вам як господині.
На цьому можна було би і
закривати кулінарну книжку
господині з міста Вишневе, що
на Київщині, Лілії. Але я зно-

ву зачепилася за назву випічки
«Все, що хочете!». Кажу Лілії,
що я багато чого хочу, приміром полуниць, суниць, вишень, черешень, бананів, яблук, інших солодких дарів природи. І нічого не можу із собою
вдіяти. Так от цей рецепт —
саме на мій випадок. І знаєте,
чим він ще цінний? Що майже
до дір затертий, значить, найбільш популярний у родині
Лілії. «Насправді там нема
що запам’ятовувати», — каже
вона і пояснює, що це діти —
донька і син — таким чином натякають на щось смачненьке,
приготоване мамою. Всі діти
люблять мамину випічку до чаю.
Отож збийте чотири яйця до
піни, додайте склянку цукру і
продовжуйте збивати. Додайте
половину чайної ложки соди,
погашеної оцтом, склянку борошна і збийте до стану густої
сметани. На змащене маслом
деко викладіть «все, що хочете» — полуниці, приміром, чи
порізані яблука, залийте їх тістом і відправте в духовку при
температурі 180 градусів приблизно на півгодини (намагайтеся без потреби не відкривати духовку, щоб тісто не впало). Рум’яна шапочка пирога
— знак того, що родинне чаювання вдасться!
Смачного! ■

■ ДЕСЕРТ
Випробування полуницями
Наслухавшись таких рецептів, як зомбі чимчикуєш на базар — по полуницю чи
«все, що завгодно». Є і полуниця, і все, що завгодно, слава Богу за новий врожай!
Купуєш полуницю, а на додачу... рецепт, причому це вже безкоштовно! Дівчата-продавчині діляться одна з одною рецептом зефіру. Оце так випробування полуницями!
Домашній полуничний зефір — дуже смачний, ніжний, повітряний, десерт —
iз легкою кислинкою. Барвистий, пухкий — справжня тобі чайна мрія! Будете в захваті, лише спробуйте! На півкілограма полуниці потрібно 40 г швидкорозчинного
желатину, 300 г цукрової пудри, лимон. Полуницю помити, висушити і збити в блендері. Желатин залити 200 мл кип’яченої охолодженої води і дати набухнути.
Поставити на вогонь, нагрівати, помішуючи, до повного розчинення желатину,
до кипіння не доводити. Розчинений желатин влити в полуничне пюре, додати цукрову пудру, сік лимона, добре вимішати й охолодити до кімнатної температури. Охолоджену, але не до кінця застиглу масу збивати міксером на високій швидкості 7-8
хвилин, доки не посвітлішає і не загустіє. Викласти збиту масу в форму, застелену
харчового плівкою, розрівняти. Поставити в холод на 3-4 години.Охолоджене суфле
порізати квадратиками чи іншими фігурками. Кожен шматочок обваляти в цукровій
пудрі. І не випробовуйте себе і рідних — покуштуйте і пригостіть!

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016

СПОРТ
Володимир Генінсон
президент української прем’єр-ліги
Віталій МОХНАЧ
Останній ігровий день першого туру групового етапу Євро
організатори віддали на відкуп командам одного квартету.
«Пулька F» — одна з найскромніших за складом груп фінальної частини французького єврофоруму. Головним і беззастережним її фаворитом є збірна
Португалії. Команди Австрії,
Ісландії та Угорщини виглядають більш, ніж скромно, тож
можуть стати непоганим тлом
для яскравого сяяння найзірковішого футболіста турніру
Кріштіано Роналдо. З огляду на
доволі посередні ігрові можливості опонентів португальців,
у їхнього лідера є прекрасна
можливість вкотре постати перед публікою в усій красі, зробивши яскраву заявку на здобуття третього в кар’єрі «Золотого м’яча ФІФА».
Зрозуміло, що у заочній
битві з геніальним аргентинцем
Ліонелем Мессі за звання «футболіста року-2016» для Роналдо
— тріумфатора Ліги чемпіонів
у складі мадридського «Реалу»
— найкращим аргументом стало б здобуття Кубка Анрі Делоне. Але, здається, повторити на
рівні збірної свій клубний успіх
йому навряд чи вдасться. Витягнути на своїх плечах португальську збірну на гору «квартету» Роналдо цілком до снаги,
натомість самотужки принести
португальцям звання найсильнішої команди континенту атакувальному півзахиснику «Реалу» навряд чи вдасться.
Насправді в новітній історії
європейського футболу не так
уже й багато випадків, коли
стараннями, по суті, лише одного зіркового гравця їхні збірні тріумфували на чемпіонаті
Старого світу.
Напевно, найбільш показовим у цьому плані є ЧЄ-1984,
коли завдяки неперевершеній
атакувальній
грі
Мішеля

«Що нам дає єдиний телевізійний пул? Тоді ми зможемо запакувати все
в один пакет, і як тільки у нас на руках буде згода десяти клубів, ми
зможемо винести його на відкритий тендер в Європі».

■ ЄВРО-2016

■ ТАБЛО

Командна робота
Фіналісти попереднього чемпіонату Європи переможно розпочали
французький континентальний форум

❙ Італійський Пеле забиває другий м’яч у ворота бельгійців.
❙ Фото з сайта uefa.com.
Платіні, котрий упродовж турніру забив дев’ять м’ячів, збірна
Франції виграла домашнє Євро.
Була в історії французького
футболу ще одна золота сторінка, написана їхньою футбольною зіркою, але на ЧЄ-2000 навколо діаманта Зінадіна Зідана
була чудова оправа — Бартез,
Тюрам, Блан, Виєйра, Дешам,
Анрі, Трезеге. Слід визнати, що
виконавці подібного рівня навколо найяскравішої європейсь-

кої зірки сучасності — Роналдо
— у його національній збірній
відсутні.
Переможний досвід іспанців
на останніх двох Євро та тріумфальна хода німців на минулому ЧС свідчать, що зусиллями
лише одного навіть мегазіркового футболіста масштабні турніри підкорити неможливо. Відзначимо, що команд, гра яких
залежить від настрою лише одного виконавця, на нинішньому

Євро не так уже й багато. Роналдо та португальська К°, а також
шведи із Златаном Ібрагімовичем. Ось, по суті, і всі команди
одного актора.
У своєму «ПСЖ» упродовж
минулого чемпіонату Франції
Ібра почувався вельми комфортно, забивши за сезон 38 голів.
Натомість у матчі його збірної
проти Ірландії зірковому шведові суперники не дозволили
зробити жодного прицільного

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Експеримент «штучного» формату
У «Говерлі» не погоджуються з підсумками реформування елітного дивізіону
й обіцяють боротися за «місце під сонцем»
Віталій МОХНАЧ
Сьогодні продаж телевізійних прав на
показ знакових футбольних подій є надприбутковою справою. Приміром, за дозвіл показу своїх поєдинків у наступних
трьох сезонах англійська прем’єр-ліга
отримала від відомих британських супутникових провайдерів небачену суму,
котра складає вісім мільярдів доларів
США. Німецька бундесліга зі своїми національними телепровайдерами уклала
чотирирічний контракт на чотири мільярди євро. А, скажімо, УЄФА з продажу телекартинки французького чемпіонату Європи планує отримати 2 млрд.
євро. Що не кажи, а футбол нині — справа дохідна. Щоправда, не для всіх.
Як видно, популярністю користуються видовищні турніри. На жаль, сьогоднішній елітний український чемпіонат
до таких не відноситься. Минула національна першість відзначилася рекордно низькою відвідуваністю. А українські телетранслятори навіть поставили
прем’єр-лізі ультиматум: якщо рівень
конкуренції турніру не підвищиться,
узагалі перестануть купувати нецікавий глядачеві продукт.
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Рішення знайшли доволі оригінальне. Задля підвищення конкурентоздатності турніру у ФФУ пішли на «урізання» кількісного складу його учасників (з 14 до 12) та зміну самого формату змагань. Аби підігнати елітний
дивізіон під нові стандарти, федерації довелося залишити за бортом вищої
ліги «Металіст» та «Говерлу», котрим
через їхні борги взагалі не видали атестат для участі в національних турнірах
професіонального рівня.
Спочатку здавалося, що розпочата атестація носитиме суворий характер і без профі-статусу залишиться чимала кількість елітних клубів, утім,
зрештою, все завершилося поверхневою чисткою, результати якої неабияк
обурили людей, які мають безпосередній стосунок до харківського та ужгородського клубів. «Вважаю, що люди,
які пролобіювали формат «12 команд»,
повели себе некоректно. Вони казали,
що скорочення кількості учасників ЧУ
потрібно для формування єдиного телевізійного пулу, але ніякого пулу немає і
не буде (як повідомив президент ПЛ Володимир Генінсон наразі ідею спільного ТВ-кошика підтримує 7 iз 12 клубів.

— Ред.). Не зовсім чесно провели й атестацію. Окремі команди також не повинні були отримувати допуск до змагань,
але його отримали, попри те, що заборгованість у них більша, ніж у «Говерли», — в коментарі «УМ» своє обурення
виказує В’ячеслав Грозний, який у минулому сезоні працював iз «Говерлою».
Контракт спеціаліста з ужгородцями завершується наприкінці червня. І у разі,
якщо нічого не зміниться, тобто у ФФУ
не повернуться до формату 16 команд,
знаний спеціаліст поїде працювати за
кордон.
Поки новий чемпіонат не стартував, хоча календар ПЛ уже й оприлюднила, В’ячеслав Вікторович каже, що у
«Говерлі» будуть боротися за своє право
грати в еліті. «Я не керівник клубу, але
я не хочу мовчати. Треба казати чесно,
має бути однакове відношення до всіх.
У «Говерлі» не розуміють, чому одним
дали атестат, іншим — ні. Це подвійні
стандарти, адже, якщо говорити відверто, то атестаційним вимогам в Україні
відповідають від сили вісім клубів. Ми
в змозі звернутися в апеляційний комітет, в Європейський суд, в УЄФА», —
каже Грозний. Зрештою, наставнику

Чемпіонат Європи. 1-й тур. Група D. Іспанія — Чехія — 1:0 (Піке,
87). Група Е. Ірландія — Швеція —
1:1 (Хулахан, 48 — Кларк, 71 (у свої
ворота), Бельгія — Італія — 0:2
(Джаккеріні, 32; Пелле, 90+3).
удару по воротах. Ба, більше.
У грі iз «зеленими» футболісти «Тре крунур» узагалі жодного разу не влучили у «рамку», яку захищав Даррен Рендолф. А гол, який допоміг команді Ібрагімовича уникнути
поразки, став наслідком автоголу. «Я зовсім не засмучений нічиєю, головне — що ми уникли
поразки. А якщо ми трохи покращимо гру, то в наступному
турі зможемо обіграти італійців», — заявив лідер шведської збірної. Щоправда, після
того як «Сквадра адзурра» «без
питань», продемонструвавши
майже ідеальну командну гру в
обороні, переграла другу збірну
рейтингу ФІФА — Бельгію, слова Златана виглядають занадто
оптимістично.
Додамо, що з перемоги на
Євро стартували й інші гранди.
Хоча похід за третім поспіль європейським «золотом» для іспанців почався з непростої перемоги над чехами. Хай там як,
а для статистики це була вже
дев’ята поспіль звитяга «Червоної фурії» на європейських
першостях. ■

■ ПОКАРАННЯ
Як інформує офіційний «Твіттер» УЄФА, за масові безлади на матчі Євро-2016 Англія — Росія Російський футбольний союз оштрафований
на 150 тисяч євро, а збірна Росії умовно дискваліфікована до кінця турніру.
У разі, якщо французькі органи правопорядку зафіксують повторні інциденти за участі російських хуліганів, їхня
збірна отримає реальний бан.

незрозуміло, навіщо штучно урізати український футбол, якщо існують реальні передумови для проведення ЧУ в форматі 16 команд-учасниць. За словами
В’ячеслава Вікторовича, разом iз «Говерлою» та «Металістом» доповнити
елітне представництво могли б дві команди з першої ліги — «Оболонь-Бровар» та «Черкаський Дніпро», які до
останнього туру вели запеклу боротьбу за друге місце, сподіваючись, що
підвищення у класі отримає не лише
переможець змагань. Проте, в підсумку, лише тріумфатор першої ліги —
«Зірка» — отримала право в наступному сезоні зіграти в експериментальному розіграші ПЛ.
Утім В’ячеслав Вікторович не виключає, що задля захисту своїх інтересів ображена четвірка може виступити єдиним
фронтом. «Можливо, ми об’єднаємося —
звернемося в різні інстанції, піднімемо
уболівальників, аби привернути увагу
до порушення регламенту ПЛ. Словом,
треба боротися. Чемпіонат іще не почався. У своїй книзі Сергій Бубка написав:
якщо у тебе в запасі є ще одна спроба, ти
не програв», — наголошує Грозний. ■

■ ХРОНІКА
Хокей
Перегравши в шостому матчі «золотої» серії
«Сан-Хосе» з рахунком 3:1, хокеїсти «Піттсбурга»
стали володарями Кубка Стенлі-2015/2016. Таким
чином, «пінгвіни» перервали чотирирічну серію домінування команд, які представляли Західну конференцію НХЛ, завоювавши другий за останні вісім сезонів головний трофей ліги. ■
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«Навчайся з ранку до ночі, не спи»
Житейські мудрості й настанови від артиста театру і кіно Олексія Вертинського

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016

■ НОВІ РОЛІ
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Вісім проти одинадцяти

❙ Сандра
❙ Буллок.

9

Американський школяр повернув
заповіднику вкрадену шишку
ку, хоча правилами парку це заборонено, оскільки ними харчуються місцеві тварини. Також шишки допомагають сформувати ґрунт у
скелястій місцевості, характерній для парку.
Очевидно, батьки пояснили це хлопчику (чи самого сумління замучило), але він вирішив повернути сувенір на місце. Щоправда,
особисто зізнатися у скоєному в нього не вис-
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №72

тачило духу, тому школяр залишив на одному з
дерев записку із вибаченнями за свій учинок і
прикріпив до неї скотчем шишку. У записці ж він
попросив покласти шишку туди, де вона й лежала, — під дерево генерала Гранта, яке є офіційним різдвяним символом США. Доглядач парку, який знайшов записку, сфотографував її і
виставив на офіційній сторінці парку в «Фейсбуці». За кілька годин фото зібрало майже 6,6 тисячi «лайків» і близько 1,4 тисячі коментарів.
Варто зазначити, що заповідник Kings
Canyon знаменитий на весь світ гаєм гігантських реліктових секвой, серед яких — найбільша жива рослина планети, секвоя генерала
Шермана. Дерево генерала Гранта — також
секвоя, і шишка була відповідна. Керівництво
парку щиро подякувало хлопчику за турботу
про природу. Правда, сам він поки що так і лишився інкогніто. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Капітан «Шахтаря», який
днями втратив батька. 3. Пас у
футболі. 9. Отвір у вулику для
бджіл. 10. Ім’я геніального французького математика, основоположника сучасної алгебри, якого в 20 років убили на дуелі. 11.
Провокаційна виклична поведінка, що суперечить загальноприйнятим нормам. 13. Речовина,
яку рекомендують тримати сухою. 14. Французький письменник, лауреат Нобелівської премії.
16. Освіжаючий безалкогольний
напій. 17. Овочева страва. 19.
Різновид японського мистецтва мультиплікації. 22. Натягнене пружне полотно, яке збільшує
висоту стрибка. 23. Ім’я відомого узбецького поета і мислителя.
25. Передпокій жіночої спальні. 26. Додаток до садка і млинка. 28. Неписане право, яке свято шанувалося в українській громаді і було понад законом. 29.
Зразок дотримання правил гігієни серед тварин.
По вертикалі:
1. Давньогрецька богиня помсти. 2. Популярний соус. 4. Перша
літера старослов’янської абетки.
5. Любитель алкогольних напоїв
в українській армії. 6. Страшний

вітер, буря, шторм. 7. Народний
поет-імпровізатор у казахів чи
киргизів. 8. «Великий український
поет» за версією Віктора Януковича (ім’я). 12. Міра ваги коштовного каміння. 13. Туристична країна
між Індією і Китаєм. 15. Смажена яловичина. 18. Популярний український гурт. 19. Висушені абрикоси. 20. «Червоною гадюкою/
несе ... вісті,/ щоб летіли круки з
поля/ панів-ляшків їсти» (Тарас
Шевченко, «Тарасова ніч»). 21.
Угорський варіант імені Степан.
24. Валка, військові вози для перевезення боєприпасів, продовольства. 27. Вагони покращеного комфорту.
Кросворд №71
від 14 червня
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Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 17—18 червня

■ ПРИКОЛИ

16 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза.
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
+15...+17; удень +24...+26.
Миргород: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi
+14...+16; удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16; удень
+24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16; удень +25...+27.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний дощ. Трускавець: уночi +9...+11; удень
+20...+22. Моршин: уночi +10...+12; удень +21...+23.
14 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-22 градуси, у Днiпрi бiля
Києва — 19.
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Поклади, де взяв
Багатьох із нас у дитинстві батьки повчали не брати чуже, змушуючи повернути «позичені» речі власнику. Очевидно, так сталося
з одним американським хлопчиком, який під
час екскурсії в національний парк Kings Canyon
(заповідник у Каліфорнії) взяв на згадку шиш-
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■ ОТАКОЇ!

Данило КНИШ

4

10

11

актриса вдало попрацювала на зйомках першого
фільму франшизи «Голодні ігри», завдяки якому
вона стала зіркою. Дія
фільму переноситься з
казино у нью-йоркський
«Метрополітен музей»,
де під час щорічної церемонії жіноча команда запланувала вкрасти коштовне намисто. І діятиме
у фільмі не одинадцять,
а лише вісім персонажів,
саме тому проект поки
має умовну назву Ocean’n
Ocho («Вісімка Оушена»).
До речі, ще одним продюсером проекту стане Джордж Клуні,
який зіграв в однойменному рімейку 2001 року і двох його сиквелах.
Зйомки фільму мають розпочатися восени, якщо всі задіяні зірки узгодять свої графіки. Втім, судячи з інтриги, яку вже запустили кінопродюсери, зволікати не
варто. ■

Голлівудське правило: якщо
картина приносить гроші, це потрібно розкручувати на повну. Саме
тому після непоганих прибутків
від кримінальної комедії «Одинадцять друзів Оушена» про те,
як компанія винахідливих шахраїв влаштувала пограбування
трьох найбільших казино в ЛасВегасі, з цими героями було знято
ще два сиквела, які так само мали
успіх. І ось продюсер Джері Уайнтраб вирішив піти далі, знявши
нову версію відомого сюжету.
Творці майбутнього фільму вирішили не копіювати старе кіно, а
дати сюжету нове життя, замінивши чоловічих персонажів на жіночi. Так, героя Джорджа Клуні
зіграє Сандра Буллок, а персонажа Бреда Пітта — Кейт Бланшетт.
Також у фільмі може з’явитися і
Дженніфер Лоуренс — якщо знайде час у своєму щільному графіку.
Додатковим стимулом для цього є
інформація, що режисером проекту призначено Гері Росса, з яким
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8

У Голлівуді задумали зняти жіночий
варіант блокбастера
«Одинадцять друзів Оушена»
Данило КНИШ
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Північ +12...+17

+22...+27
мінлива
хмарність

Захід +12...+17

+22...+27
Схід

хмарно

Центр +12...+17

+12...+17
+22...+27

+22...+27
дощ
сніг

Південь +12...+17

+23...+28
дощ,
гроза
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Відвідав ворожку, за 20 доларів вона сказала, що сьогодні
в родині буде скандал. Прийшов
додому і облаяв тещу. Не пропадати ж двадцятці!
***
На суді слухають справу про
розлучення. Суддя запитує у дружини, чому вона вийшла заміж за
цю людину.
— Думала, якщо чоловік
щодня п’є, значить, він пристойно заробляє.
***
Подружжя за обідом. Чоловік
намагається непомітно скинути

свою тарілку собаці. Дружина це
помітила.
— Любий, ти ж не хочеш
свою їжу собаці віддати, правда?
— Звичайно ні, тільки помінятися.
***
— Любий, скажи мені на ніч
саме те, що я хочу почути!
— Смачного, Сарочко, смачного!
***
— Добрий вечір, Саро Абрамівно! Як ваш головний біль?
— Пішов грати в карти.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт»,
«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

«Піца Челентано»

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009076
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 450
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
тел.: 454-87-71
Газета виходить
у вівторок, середу, четвер,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Читайте
в наступному
номері:

