Гривневий пік
Наша національна валюта, на
думку аналітиків, сьогодні є
максимально дорогою щодо
долара і вже найближчим
часом треба очікувати
плавної девальвації
» стор. 6

Середа, 5 липня 2017 року

Хоч у ліс
втікай...
Меру Бучі Анатолію
Федоруку загрожує до шести
років «колючки» за оборудки
з земельними ділянками

Ти де? А я на «морі»
У Дніпрі
біля Черкас
з’явилися
прісноводні
медузи
» стор. 3

» стор. 5

№ 81 (5242)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,99 грн.
1 € = 29,55 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Вони за
все заплатять
Росія загарбала майже 43 тисячі квадратних кілометрів території України
і завдала збитків інфраструктурі Донбасу на 50 млрд. доларів
» стор.
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❙ Прямі збитки від війни на Донбасі обраховуються десятками мільярдів доларів.
❙ Фото з сайта 24tv.ua
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017

ІнФорУМ

«Уздовж кордону України з Росією вибудовується потужна
інфраструктура російських військ, створюються нові дивізії
в Білгородській і Ростовській областях, поблизу східного
та північного кордонів».

■ «КОМУНАЛКА»

Дали,
щоб забрати
Українці почали масово
втрачати право на субсидії
Тарас ЗДОРОВИЛО
Субсидії, на які так розраховувало
чимало пересічних українців, невдовзі можуть залишитися лише приємним
спогадом для незаможних громадян.
Нагадаємо, що цей «солодкий» термін
означає адресну безготівкову допомогу
сім’ї й надається на погашення витрат
із оплати житлово-комунальних послуг. Субсидія призначається одному із
зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок.
Першими ластівками наприкінці
червня вже стали «ощасливлені» кияни з восьми районів столиці, котрим
повідомили, що грошей на компенсацію пільг з оплати ЖКГ не буде. І причина, як завжди, банальна — гроші,
які були виділені Києву з держбюджету на цей рік, закінчилися ще навесні,
хоча сума, здавалося б, була чималою
— субвенція на оплату пільг і субсидій
із комуналки становила 1,17 млрд. гривень.
Щоправда, у Мінфіні заспокоюють:
мовляв, ми готуємо відповідний проект
змін до бюджету на 2017 рік, щоб додатково виділити 15 млрд. гривень на
виплату пільг і субсидій усім підприємствам, що надають комунальні послуги. Але ж той поки що примарний
проект мають затвердити нардепи, а
чи затвердять?
Непереливки стало й власникам
приватних будинків, які вимушені боротися з холодом за допомогою вугілля, електроенергії чи природного газу
— їм на цілий місяць скоротили тривалість опалювального сезону
До слова, зміниться й сума субсидії,
оскільки знижки надаються на оплату
житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, які в травні в Кабміні
«урізали»: зокрема, якщо нещодавно
для опалення одного квадратного метра виділялося п’ять із половиною кубів
газу, то наразі дають лише п’ять.
До речі, розрекламовані й нав’язані
у «світлі реформ» по всій країні ОСББ
можуть дуже скоро накритися, адже
вони на 70% фінансуються за рахунок субсидій, й в умовах відсутності
компенсацій із бюджету й накопичення боргів — занепадають і втрачають можливості виконувати свої функції. За словами колишнього першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, заборгованість із
відшкодування субсидій перед ОСББ
по всій країні зросла до 2 млрд. гривень (а загальний борг держави перед
постачальниками житлово-комунальних послуг із відшкодування субсидій
та пільг узагалі сягнув 35 млрд. гривень).
«Робота ОСББ — це не класична господарська діяльність. Постачальники
послуг не хочуть втратити клієнтів, розуміючи, що тут провина не ОСББ. На
жаль, ринок ЖКГ-послуг зараз не повністю ринковий і частково перебуває в
ручному управлінні. Ось якби субсидій
не було, тоді можна було б говорити про
повністю ринкові відносини», — переконаний виконавчий директор Асоціації управителів багатоквартирних будинків Андрій Никончук.
І дійсно, якби українці отримували
пристойні зарплати, то не було б потреби у подачках від держави й питання субсидій просто не виникало б. ■

Іван БОЙКО
У результаті гібридної війни Росія окупувала майже 43 тис. кв. км
території України. Такі
дані навів перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час
виступу на семінарі Роуза-Рота на тему: «Безпека
і стабільність в Україні та
Чорноморському регіоні»,
участь у якому беруть делегація НАТО та українські високопосадовці.
«Шокуючим наслідком
неоголошеної війни проти
України є окупація Кримського півострова та окремих районів Донецької та
Луганської областей загальною площею майже
43 тисячі квадратних кілометрів», — заявив пан
Руснак. На його думку,
головний вплив на розвиток воєнно-політичної обстановки в регіоні здійснює «продовження Росією
збройної агресії проти нашої держави, яка має на
меті зрив процесу її європейської інтеграції, зміну української влади, а
також повернення України під контроль Москви».
При цьому все це супро-

Олександр Турчинов
секретар РНБО України

■ НА ФРОНТІ

Вони за все заплатять
Росія загарбала майже 43 тисячі квадратних кілометрів
території України і завдала збитків інфраструктурі Донбасу
на 50 млрд. доларів
воджується активними
інформаційними заходами з боку РФ «iз виправдання своєї позиції та дискредитації України, а також цинічними заявами
щодо невиконання Україною Мінських домовленостей».
«Із метою фіксації та
розслідування фактів агресії Російської Федерації
на сході України, а саме:
злочинів, пов’язаних з обстрілами, та інших злочинів цієї категорії в населених пунктах, промислових й інших об’єктах інфраструктури на території
Донецької та Луганської
областей створено три слідчо-оперативні групи з прокурорсько-слідчих працівників Генеральної прокуратури, Національної

поліції України та Служби
безпеки України», — сказав пан Руснак.
За даними Міноборони,
на сході України зруйновано об’єкти енергетичної,
транспортної, соціальної
та інших інфраструктур,
люди залишилися без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальна сума прямих збитків України становить близько 50
млрд. доларів. Близько 2,3
млн. українців вимушені
були залишити свої домівки. До того ж iз початку
конфлікту на Донбасі загинуло понад 2,7 тисячі захисників України (йдеться
про вояків ЗСУ, без урахування бійців з інших силових відомств. — Ред.), понад 10 тисяч отримали поранення. ■

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Просто вбив?
Селище Вишнівець на
Тернопільщині мало не
перетворилося на другу
Врадіївку
Світлана МИЧКО
На брифінгу в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області журналістам повідомили про
подробиці розслідування незрозумілого вбивства, яке понад тиждень залишалося чи не найрезонанснішою в регіоні
подією. Щойно поліція встигла прозвітувати про те, що випускні в школах
області відбулися в основному спокійно, без жодних кримінальних ексцесів,
як з’явилася страшна новина, що стосувалася однієї з учорашніх школярок —
17-річної Іринки Мукоїди з смт Вишнівець Збаразького району. Вранці 26 червня її тіло було знайдено біля траси міжнародного значення Чернівці—Луцьк,
що пролягає через селище. Як установили експерти, смерть настала миттєво від ножових ударів у ділянку серця,
також була підозра на вчинення зґвалтування, яке на сьогодні правоохоронці
категорично заперечують.
Злочин миттєво почав обростати найжахливішими чутками, нiбито над дівчиною познущалися якісь місцеві «мажори», відтак убили й викинули тіло
біля дороги. Жителі селища обурювалися, вважаючи, що поліція розслідує
вбивство неналежним чином, і 29 червня
на знак протесту навіть перекрили міжнародну трасу неподалік місця, де було
знайдено тіло. А наступного дня навіть
відбулася позачергова сесія Вишнівецької селищної ради з єдиним питанням
порядку денного — про звернення депутатів до начальника обласного управління Нацполіції, голови Тернопільської
ОДА, керівництва СБУ, Генерального
прокурора та Президента України з метою «привернення уваги відповідних органів державної влади щодо факту жорс-

❙ Іринка Мукоїда.
❙ Фото зі Збаразької газети «Народне слово».
токого вбивства на території Вишнівецької ОТГ Мукоїди Ірини Андріївни 1999
р.н., забезпечення швидкого та оперативного розкриття даного злочину».
Позавчора начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол зібрав журналістів, аби повідомити про деталі розслідування вбивства
Ірини Мукоїди та те, що підозрюваного вже затримано. Відтак написав на
своїй сторінці у «Фейсбуцi» наступне:
«Підозрюваний у вбивстві сімнадцятирічної мешканки Вишнівця перебуває
під вартою без права внесення застави.
Це — шістнадцятирічний житель сусіднього села, студент другого курсу місцевого училища. В ніч із 2-го на 3 липня,
о 2.30 ми обрали вбивці запобіжний захід. Неповнолітній зізнався у скоєному.
Хочу запевнити, що затримання, допити та проведення інших слідчих дій відбувалися у присутності адвоката, батьків i психологів. Неповнолітній завдав
дівчині двох ножових поранень у дiлянку серця та легень, які стали для потерпілої фатальними. Смерть була миттєвою. Зараз юнак перебуває в ізоляторі
тимчасового тримання. Звичайно, нам

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Упродовж минулого понеділка окупанти 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.
Зокрема, на маріупольському напрямку з мінометів гатили по «опорниках»
української армії в районі Водяного, а з
озброєння БМП — у районі Широкиного. А вчора зранку ворог накрив щільним
артобстрілом позиції сил АТО в районі
Гнутового: окрім систем ствольної артилерії, бойовики використовували й переносні реактивні пускові установки «ГрадП» («Партизан»).
На донецькому напрямку, на Світлодарській дузі, активізувалися ворожі
снайперські групи. Відносну «тишу» зафіксовано й на луганському напрямку,
хіба ще деінде противник обстрілював
позиції ЗСУ з гранатометів і кулеметів.
Унаслідок обстрілів у понеділок двоє
українських воїнів загинуло. Ще троє
бійців сил АТО зазнали вогнепальних поранень.

ускладнювали роботу різноманітні чутки про ймовірних убивць, а також небажання місцевих мешканців допомагати поліції. Ми замість того, щоб шукати вбивцю, втрачали час на пояснення і
врегулювання конфліктів.
Додам, що допомогли в розслідуванні камери, встановлені на території
смт Вишнівець, та відео, надане водіями. Наголошую, розслідування щодо
вбивства дівчини триває. Ми чекаємо
результатів експертиз, а далі передамо
матеріали до суду. Вже представники
Феміди визначатимуть міру покарання
вбивці. Незважаючи на те, що хлопцеві
16, перед законом за вбивство він відповідатиме як дорослий».
За фактом убивства 17-річної Ірини Мукоїди прокурaтурою Тернопільської облaсті здійснюється процесуaльне керівництво в кримінaльному провaдженні зa ч. 1 ст. 115 КК Укрaїни (умисне вбивство). І в принципі можна було
б аплодувати оперативникам за те, що
спрацювали так швидко, але... в коментарях до публікацій із брифінгу начальника обласної поліції на місцевих інтернет-ресурсах знову повно недовіри й обурення. Люди пишуть, що в повідомленнях правоохоронців не все збiгається і
є чимало незрозумілого. Продовжують
висловлювати незадоволення результатами розслідування й мешканці Вишнівця. А тітка жертви, яка була їй за маму,
бо виховувала з півторарічного віку, відверто заявила одному з журналістів, що
затриманого підлітка, швидше за все, хочуть зробити цапом-відбувайлом.
Що ж, людей можна зрозуміти, бо картина злочину й справді виглядає дещо
дивною. Якщо коротко, то, за словами
поліцейських, хлопець і дівчина відзначали на природі День молоді в різних компаніях неподалік і знайомі між собою не
були. Коли вона вже вночі вирушила додому, підозрюваний чомусь пішов слідом
і наздогнав біля траси. В кишені мав туристичний ніж, який начебто знайшов
там же, на місці святкування. Далі виходить, що між ними навіть не було ніякої
боротьби (підліток, до речі, досить хирлявої статури і виглядає взагалі років на 14).
І якщо, скажімо, інтимної близькості він
хотів, але зрозумів, що не вдасться, то міг
би просто втекти. Але він раптом вихопив
ніж і всадив його просто в груди жертви.
Навіщо це зробив — пояснити наразі не
може... ■

ІнФорУМ
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■ ПРЕЦЕДЕНТ

■ ЕКОЛОГІЯ

«Замах» на... Нігояна

Ти де?
А я на «морі»

Суд визнав незаконним перейменування
проспекту Калініна на честь
Героя України з Небесної сотні
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро
На тлі процесу декомунізації
у Дніпрі сталася подія з розряду діаметрально протилежних.
Визнано незаконним перейменування в обласному центрі проспекту, який до того носив ім’я
«всесоюзного старости» Міхаїла
Калініна, — на честь Героя України, першого з розстріляних
у центрі Києва в січні 2014 року
з Небесної сотні Сергія Нігояна.
Такий вердикт виніс Дніпропетровський адміністративний апеляційний суд.
Позивачем є місцева мешканка Елеонора Кузнецова. Вона наголошує, що в будь-якому разі
не йдеться про повернення магістралі її колишньої назви. Але
наполягає, що мешканці цієї вулиці хотіли б, аби проспекту на-

У Дніпрі біля Черкас
з’явилися прісноводні медузи

дали його «докалінінську» назву
— Чечелівський. А оскільки громадські слухання з цього приводу не проводили, це й стало підставою для звернення до суду.
Саме з таких міркувань і було задоволено позов.
Справді, проспект Калініна у Дніпрі було перейменовано на Нігояна ще до того, як ці
перейменування набули характеру масового з відкритими дискусіями і «круглими столами».
А з іншого боку, таке судове рішення може стати тривожним
прецедентом. Бо тепер багато
кому захочеться подискутувати
в суді з приводу зміни назв інших
об’єктів, коли раптом з’ясується,
що громадські слухання не були
проведені. Зокрема, наразі про
це вже заговорили в сусідньому з
Дніпром Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ). ■

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Вiн став перший героєм Небесної сотнi.

■ ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Із іскри розгорілось полум’я
Масштабну лісову пожежу на Херсонщині довелося гасити
за допомогою авіації
Ірина КИРПА
Буквально за якусь годину в Чулаківському лісництві Голопристанського
району вигорів ліс на території понад 20 гектарів. Для
ліквідації пожежі були залучені військові, рятувальники ДСНС, а також літаки
та гелікоптери.
— Великий вогонь знищив молоді сосни та лісову
підстилку, — розповіли у
прес-службі ДСНС. — Боротися з масштабним загорянням виїхали 86 рятувальників та ще 120 добровольців,
а підтримку з повітря їм надавали два гвинтокрили МІ8 і ще два літаки Ан 32П із
водозливним пристроєм.
Зазначимо, що боротися з лісовою пожежею на
Херсонщині рятувальни-

кам допомогла сама природа. Вранці наступного дня,
коли вогонь усе ще продовжував вирувати у лісі, почався сильний дощ, який
і загасив усі осередки займання.
А ось у зоні відчуження, неподалік Чорнобильської АЕС, нещодавня пожежа охопила площу в 25
гектарів. Пожежникам та
рятувальникам знадобилося два дні для того, щоб
спочатку локалізувати, а
потім повністю приборкати вогонь, який міг знищити Луб’янівське лісництво.
Вдалося з’ясувати й причину загоряння в чорнобильському лісі: спалахнули
відходи, які залишилися
після технологічної вирубки дерев (із метою прокладення залізниці).

За словами прес-секретаря управління ДСНС у
Київській області Вікторії
Рубан, перевищення радіаційного фону через лісову
пожежу в зоні відчуження рятувальники не зафіксували, загрози для Чорнобильської АЕС немає.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, літній сезон 2017 року вирішив перевірити рятувальників на
міцність за максимальною
програмою. Адже кількість
лісових пожеж у порівнянні з минулорічним сезоном
зросла більш ніж утричі. У
зв’язку з цим було організовано навіть протипожежний оперативний штаб, до
якого увійшли співробітники різних міністерств та
відомств.

■ УПІЙМАВСЯ

Ласкаво просимо на нари
Харківські прикордонники затримали
«ополченця» з повним набором доказів його
терористичної діяльності
Лариса САЛІМОНОВИЧ
На прикордонному пропускному
пункті «Гоптівка» був затриманий
59-річний чоловік, який посеред ночі
намагався виїхати до сусідньої Росії.
Показуючи український паспорт, він
так нервував, що співробітники КПП
вирішили ретельніше оглянути його
багаж. Зрештою у речах проїжджого знайшли не лише документи, що
підтверджують його російське громадянство, а й купу фотографій, де він у

військовій формі красується на тлі сучасного озброєння. Більше того, при
ньому був ноутбук із відео розстрілу
українських бійців та світлина, на
якій бойовики топчуться по українському прапору.
Затриманого прикордонники передали співробітникам Служби безпеки. «До СБУ та в Нацполіцію направлено повідомлення для внесення в ЄРДР інформації про виявлення
ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтями «Створен-

— Нинішній рік приніс Україні майже 12 тисяч
пожеж, а ось у 2016 році ця
цифра становила лише чотири тисячі, — розповів голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. — Найбільше пожеж
зафіксували в Київській області (2 399), на Херсонщині
(теж близько 2,4 тис.) та на
Дніпропетровщині (2 294).
Микола Чечоткін також зазначив, що помітно збільшилася кількість пожеж на
полігонах для твердих побутових відходів, а також загорянь на торфовищах.
Відзначимо, що у 2016
році гасіння лісових пожеж обійшлося казні України в 8,5 мільйона гривень. А збитки нинішнього
сезону, незважаючи на те,
що літо у самому розпалі,
вже впритул наблизилися до торішніх показників
і зараз становлять майже 5
млн. гривень.
Нині пожежники та
рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи, адже не виключено, що липень та серпень
можуть суттєво поповнити
сумну статистику. ■

ня терористичної групи, організації»
та «Наруга над держсимволікою», —
повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян. — Наразі фільтраційні заходи тривають».
Інформацію з ноутбука ополченець мав iще й у роздрукованому вигляді, тому певна частина потенційних доказів потребує додаткової перевірки. Але вже тепер, як припускають правоохоронці, можна з високою
часткою ймовірності сказати, що затриманий дійсно причетний до діяльності російсько-терористичних угруповань на сході України.
Про факт, що служба в «ополченні» стає небезпечною, свідчить і доля
харків’янки Лариси Чубарової, яку
днями Київський районний суд відправив до колонії на 11 років із конфіскацією майна. Жінка більше прославилася як терористка з позивним «Тереза». Будучи комендантом «ДНР», вона
жорстоко катувала українських полонених, а також організовувала теракти на території Харкова. ■

Черкаський рибалка знайшов у Дніпрі медузу. Як з’ясувалося, такі цікаві й незвичні для Славутича «жителі» зустрічаються не
лише у дніпровській воді біля обласного центру, а й у селах неподалік — у Черкаському та
Чигиринському районах.
Як розповідають у соціальних мережах
черкащани, прісноводні медузи схожі на
морських, але дуже маленькі, їх розмір — як
5 копійок.
За словами черкаських іхтіологів, у Дніпрі
тепер живуть не лише медузи, а й краби. І переселяються вони сюди за допомогою іноземних кораблів, подорожуючи на їхньому днищі.
Загалом, наголошують іхтіологи, у головній річці України тепер мешкає чимало екзотичних жителів. Тільки нових риб тут в останні кілька років з’явилося 18 видів, серед яких
— бички, оселедці, тюлька, котрі мігрують з
Азовського та Чорного морів угору по Дніпру.
Є тепер у дніпровських водах і такі небезпечні риби, як піраньї та сонячні окуні з Північної Америки, яких люди повипускали зі
своїх акваріумів. Ця хижа дрібнота дуже плодюча і ненажерлива. Вона виживає з водойм
усіх сусідів.
До речі, минулої неділі світ відзначав міжнародний день Дніпра. Стурбовані станом головної водної артерії України екологи провели у Черкасах своє зібрання, на якому йшлося про екологічні проблеми річки та інших водоймів області.
«Забруднення річок та погіршення їх гідрологічного стану відбувається через недостатню роботу комунальних підприємств:
потребують реконструкції очисні споруди
та каналізаційні мережі. Гостро стоїть проблема з побутовими відходами, вилученням
і утилізацією пестицидів. Часто відсутні
підприємства, що можуть не лише вивезти
ці залишки, а й знищити їх. Тож варто змінювати екологічне законодавство та комплексно вирішувати це питання», — зазначила начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації Олена Звягінцева.
За словами завідувача гідрохімічної лабораторії вод та ґрунтів Черкаського регіонального управління водних ресурсів Тетяни Петренко, загальна кількість скинутих у водойми
Черкащини забруднених стічних вод у 2016
році збільшилася у півтора раза — з 5,9 млн.
до 7,3 млн. кубометрів. І основними джерелами забруднення водних об’єктів залишаються очисні споруди та каналізаційні мережі виробничих управлінь житлово-комунального
господарства. Деякі райони забруднюють води
через те, що очисні споруди працюють неефективно і потребують реконструкції. Це Чигиринський, Кам’янський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Чорнобаївський, Золотоніський водоканали. А в
окремих районах Шевченкового краю ці споруди взагалі відсутні — це Городищенський,
Драбівський, Жашківський та Шполянський
райони.
Учасники засідання, ініціатором якого
стала Всеукраїнська екологічна ліга, зазначили, що для поліпшення стану навколишнього середовища області та запобігання його
деградації необхідно здійснити комплексні
заходи — створити науково-експертну раду
при ОДА з представників профільних наукових установ i громадських природоохоронних
організацій, розробити Програму інформування та просвіти населення, сприяти реалізації
громадських ініціатив та проектів екологічного спрямування, забезпечити збереження
та розширення територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі, актуалізувати перелік складів із непридатними пестицидами та забруднених отрутохімікатами ділянок, організувати пункти роздільного збирання відходів і обов’язково паспортизувати
сміттєзвалища. ■
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■ ПЕРСПЕКТИВИ

■ ЗАЯВИ

Спочатку —
Чорногорія,
за нею —
Україна

Слово «імператора»

Генеральний секретар НАТО
Столтенберг їде до України
говорити про українські
перспективи членства
в Альянсі
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Військова техніка біля Верховної Ради,
про яку «УМ» писала у минулому номері,
— це не єдине, чим Україна спробувала
здивувати президента Парламентської
асамблеї НАТО Паоло Аллі та інших поважних гостей Тижня НАТО, що стартував
учора. Виступаючи на спільному брифінгу з нагоди 20-ї річниці підписання Хартії
про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північноатлантичного договору, спікер українського парламенту Андрій Парубій заявив, що Україна має якнайшвидше стати членом НАТО, оскільки вона уже зараз може передати Альянсу цінний досвід протистояння російській
агресії. «Я вважаю, що Україна має бути
однією з таких держав після Чорногорії,
яка повинна стати членом Північноатлантичного альянсу. Досвід України, яка протистоїть Росії, потрібний для всіх членів
НАТО. Більше того, українська армія сьогодні здатна бути дуже надійним союзником у забезпеченні безпеки в усьому східноєвропейському регіоні, який є східною
межею НАТО. І за логістикою, і за можливостями українська армія може надавати
дуже дієву й активну підтримку, в тому
числі й нашим сусідам. У мене немає сумнівів, що співпраця з Україною вигідна і
для НАТО», — зазначив він.
Останнім часом контакти між Україною і НАТО і справді дуже активізувалися. Наприкінці травня Андрій Парубій побував у Тбілісі, де виступав на пленарному засіданні весняної сесії Парламентської
асамблеї НАТО. Наступним кроком стала
підтримка українським парламентом курсу на вступ до НАТО, за що не так давно
проголосували 276 депутатів. А 10 липня Україну планує відвідати Генеральний
секретар НАТО Єнс Столтенберг. «Ми будемо говорити про перспективи членства
України в НАТО», — пообіцяв на брифінгу
Андрій Парубій. Також він зазначив, що
Україна запропонувала НАТО, щоб одна
з наступних сесій Парламентської асамблеї НАТО пройшла в Україні. «Ми дуже
розраховуємо, що, можливо, навеснi 2019
року засідання Парламентської асамблеї
НАТО зможе відбутися тут, у Києві, так
як останнє відбулося у Тбілісі в Грузії. Це
дуже символічно, тому що Грузія, як і Україна, на собі відчула всю небезпеку російської агресії», — сказав Парубій.
Водночас представники Альянсу обережно говорять про перспективи негайного вступу України до НАТО, хоча й визнають масову присутність російських військ
і техніки на Донбасі й те, що зупинити агресію можна, лише продемонструвавши
більшу силу. А «Канал 24» наводить думку британського аналітика інституту міжнародних відносин Джеймса Шерра, який
упевнений: поки Україна воює з Росією
— членом НАТО вона не стане, оскільки
Альянсу не потрібна конфронтація з Москвою.
Отже, щоб стати членом НАТО, Україні
потрібно завершити війну на Донбасі, а
зробити це без членства в НАТО практично нереально. Розірвати це замкнене коло,
очевидно, і намагатиметься Єнс Столтенберг під час свого візиту в Україну. Які
варіанти він готовий нам запропонувати
— дізнаємося уже наступного тижня. ■

Еммануель Макрон
обіцяє зекономити
на парламенті,
скоротивши
кількість депутатів
і сенаторів
Ігор ВІТОВИЧ
Президент Франції Еммануель Макрон виступив
iз програмною промовою перед Конгресом парламенту
— загальними зборами обох
палат у Версальському палаці. Конгрес раніше скликався лише у виняткових
випадках, але Макрон має
намір зробити такі засідання щорічними — за зразком
виступів президента США
перед конгресом iз доповіддю про стан держави.
Досі політичну програму
виконавчої влади викладав
перед Національними зборами лише прем’єр-міністр.
Тому опозиція відразу ж
звинуватила Макрона в авторитарних тенденціях. Рішення президента проводити таку дорогу фінансово та
необов’язкову церемонію
викликало негативну реакцію з боку низки французьких ЗМІ та політиків. Яких
тільки епітетів вони не добирали на адресу Макрона —
«імператор», «освічений монарх», «Наполеон», «узурпатор» і «деспот», повідомляє Міжнародне французьке
радіо. За півтора місяця при
владі французький президент дійсно дав кілька при-

❙ Еммануель Макрон: ви дорого обходитесь Франції, панове депутати.
водів звинувачувати його в
«диктаторських замашках».
Сам же Макрон пояснив своє
рішення бажанням підсилити роль президентської влади у зв’язку з серйозним становищем, в якому опинилася країна.
«Ми станемо жертвами
фінансового хаосу, якщо не
скоротимо державний борг;
жертвами політики інших
країн Європи, включно з нашими союзниками, якщо
не впорядкуємо наші справи; жертвами ісламістського терору, якщо не знайдемо
способу знищити його, не

поступившись при цьому ні
в чому в обмін на наші цінності і принципи», — наголошував Еммануель Макрон
на зібранні.
Президент окреслив шляхи розвитку держави, але
головною сенсацією стала
його заява про намір скоротити на третину кількість
депутатського корпусу Національних зборів. Газета
«Ліберасьйон» підрахувала, що в разі здійснення такої парламентської реформи з теперішніх 577 депутатів нижньої палати залишиться лише 385, а з 348

сенаторів — лише 232. Макрон сподівається, що парламентська реформа буде завершена впродовж року, як
й інші запропоновані в понеділок реформи. Йдеться,
зокрема, про ліквідацію спеціального суду, який розглядає справи стосовно членів
уряду та їхнiх мандатiв. Окрім того, буде змінено систему парламентських виборів:
частину депутатів обиратимуть за партійними списками, а не в одномандатних
округах. Макрон пояснив ці
зміни міркуваннями економії. ■

■ ПРАВИЛА

Без штампа в паспорті
Єврокомісія запроваджує нову систему контролю
на кордонах
Олег БОРОВСЬКИЙ
Євросоюз робить черговий крок у
напрямку ліпшого захисту своїх кордонів. У понеділок представники
всіх країн-членів та Європарламенту
дійшли порозуміння у справі системи
в’їзду/виїзду, яка має замінити звичне на цей час штампування паспортів.
Наші кордони будуть щільніші, наголошують у Єврокомісії.
Запропоновані ще у квітні минулого року рішення є частиною пакету Smart borders («Інтелігентні кордони»). Цей документ стосується ролі
інформаційних систем у поліпшенні
управління зовнішніми кордонами і
внутрішньої безпеки, а також боротьби
з тероризмом та організованою злочинністю. «Система в’їзду/виїзду підвищить нашу внутрішню безпеку шляхом зміцнення зовнішніх кордонів.
Вона наблизить нас на крок до повної
сумісності інформаційних систем ЄС у
2020 році», — заявив у понеділок у розповсюдженій заяві Єврокомісії союзний комісар з безпеки Джуліан Кінг.
Комісар iз внутрішніх справ та міграції Дімітріс Аврамопулос, у свою чергу, звернув увагу на те, що після запровадження систематичного контролю
всіх подорожуючих, створення євро-

пейської прикордонної і прибережної
охорони система в’їзду/виїзду стала
черговим елементом, яка має підвищити безпеку зовнішніх кордонів ЄС.
Згідно з досягнутою домовленістю, громадян третіх країн, які в’їздять до ЄС
(як з візами, так і тих, що мають право на безвізовий в’їзд), будуть реєструвати на кордонах. У систему заноситимуть дані про назву і вид документа
для подорожі, біометричні дані і місце
в’їзду-виїзду. Відтак, потреба у штампі в паспорті відпадає.
На думку Єврокомісії, це спростить
перетин кордону для осіб, які подорожують легально, полегшить викриття осіб, які нелегально продовжили
перебування на території ЄС, а також
ідентифікацію осіб, які перебувають
у Шенгенській зоні без документів. У
системі також реєструватимуть відмову на в’їзд.
Теперішня система в’їзду/виїзду з штампуванням паспортів є більш
копіткою і тривалішою в часі, і водночас не дає вірогідних даних стосовно
перетину кордону та не дозволяє виявляти осіб, які нелегально продовжили своє перебування на території
ЄС. Вона також не запобігає проблемам, які пов’язані з випадками втрати чи нищення документів під час по-

❙ Таких «красивостей» у паспортi буде менше.
дорожі.
Зібрані новим способом дані будуть
доступні в усіх країнах-членах ЄС, а також для Європолу, щоб запобігати тероризму та іншим тяжким злочинам.
Розпорядження Єврокомісії передбачає, що між системою в’їзду/виїзду та
візовою інформаційною системою (VIS)
буде повна взаємодія. Рада ЄС переконує, що ці рішення поліпшать якість і
скоротять час контролю на кордонах.
Нова система дозволить автоматично
викривати осіб, які самовільно продовжили своє перебування в ЄС. Передбачається, що дані про громадян третіх
країн, зокрема фото та відбитки пальців, будуть зберігатися в системі впродовж трьох років (а ті, хто порушив часові терміни перебування в ЄС, «сидітимуть» у базі п’ять років).
Нова система не буде запроваджена негайно, оскільки ще тривають деякі технічні роботи. Окрім того, угода
ще має бути затверджена всіма країнами-членами та Європарламентом. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017
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«Я вважаю, що дуже добре, коли Генпрокуратура України, НАБУ та інші правоохоронні
структури прискіпливо дивляться на діяльність уряду. Я взагалі закликаю робити це ще
прискіпливіше не тільки по відношенню до уряду, а й до всіх структур».

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

■ ПРАВА ЛЮДИНИ

Хоч у ліс втікай...

«Українське
питання» у
Страсбурзі

Меру Бучі Анатолію Федоруку загрожує
до шести років «колючки» за оборудки
з земельними ділянками
Іван БОЙКО
Генпрокуратура пред’явила остаточну підозру посадовцям Бучанської міської
ради: меру міста Анатолію Федоруку і секретарю міськради
Василю Олексюку. Остаточні
підозри у кримінальному провадженні щодо розкрадання
заповідного лісу оголошено й
колишнім керівникам відділу
Держкомзему в Бучі.
«Департаментом iз розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури України
завершується досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою
чинних міського голови та
секретаря Бучанської міської ради, а також колишніх
начальників відділу Держкомзему в місті Буча у зловживанні службовим становищем при вилученні земель
лісового фонду та зміні їх цільового призначення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 364 КК України», —
повідомили у ГПУ.
Слідство встановило, що
службовці Бучі упродовж
2002—2015 років незаконно
передали у власність більше
80 га лісу, що завдало збитків
державі на загальну суму по-

над 390 мільйонів гривень. І
це не дивно, адже земельні ділянки у місті під Києвом неабияк цікаві забудовникам.
Тим більше, що й родина мера
Бучі активно «заробляє» на
забудові лісу.
«З урахуванням додатково отриманих у кримінальному провадженні доказів
(висновків оціночно-земельної експертизи тощо) та встановлених фактичних обставин вчиненого злочину, органом досудового розслідування
складено та перепред’явлено
винним особам остаточну підозру», — написала у соцмережах речник Генпрокурора
Лариса Сарган.
Наразі ГПУ підготувала
процесуальні документи для
завершення досудового розслідування, склала обвинувальний акт, який найближчим часом передадуть до
суду.
Пані Сарган зазначила,
що підозрюваним загрожує
позбавлення волі на строк від
3 до 6 років iз позбавленням
права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі
штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, майже рік

Європейський суд iз
прав людини розглядає
4 тисячі звернень щодо
подій у Криму та на
Донбасі
Іван ПОВАЛЯЄВ

❙ Василь Олексюк (ліворуч) і Анатолій Федорук можуть потрапити
❙ до в’язниці.
тому, 21 липня 2016 року, в
помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його
кума — мера Ірпеня Володимира Карплюка, відбулися обшуки слідчих Генпрокуратури. Правоохоронці підозрюють
обох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум
по 6 років ув’язнення.
Генпрокурор Юрій Луценко тоді зазначив, що мери Бучі
та Ірпеня впродовж 2006—
2012 років незаконно відвели
у власність земельні ділянки своєму оточенню і «потрібним» людям iз Києва. Зокрема, колишній віце-спікер
Ради, комуніст Ігор Калетник
отримав 14 га лісових угідь.
Уже 11 жовтня 2016 року

Генпрокурор Юрій Луценко
повідомив, що меру Бучі Федоруку і секретарю міськради
Олексюку вручено перші підозри, незважаючи на спроби
підкупити слідчих.
Того ж місяця Печерський
суд обрав мірою запобіжного заходу для підозрюваного у незаконній забудові лісу
міського голови Бучі Федорука домашній арешт та носіння
електронного браслета. Тож
пан Федорук змушений був
перебувати у своєму будинку
в Бучі з 22:00 до 7:00 ранку і
не мав права виїжджати з міста під Києвом.
Утім за кілька місяців
Апеляційний суд «зняв» iз
нього браслет. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ОРГАНИ

Гройсман визнає корупцію
в уряді

Зі словом Божим до гвардійців

Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман вважає позитивом той факт, що
Генеральна прокуратура уважно контролює діяльність міністрів. За його словами, дуже важливо зробити так, щоб корупція та зловживання було викорінено з уряду та урядових структур, місцевих органів
влади, ГПУ, СБУ та інших структур.
«Я абсолютно підтримую те, що сказав Генеральний прокурор, хоча не знаю
деталі, але це класика: крадій має сидіти в
тюрмі», — наголосив Прем’єр у понеділок
у вечірньому ефірі ICTV.
Пан Гройсман закликав ГПУ ще прискіпливіше контролювати урядовців та інші
структури влади. Так Прем’єр відреагував
на заяву Генпрокурора про розслідування
щодо деяких міністрів.

Як відмити гроші через
е-декларації?
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький
повідомив, що корумповані чиновники України придумали механізм, за яким можна
легалізувати кошти, зароблені незаконним
шляхом.
«Зараз фактично створюють дуже
небезпечний механізм, коли будь-хто, хто
хоче легалізувати свої незаконно зароблені кошти, знайде собі мільйонера, який
має такі кошти, і вони укладуть фактичний договір, що той нібито йому дає борг,
а той нібито отримує 5, 7, 10 млн. Фактично ми доводимо, що ніякої передачі коштів не було. Розумієте, вкрав, знайди колегу, який офіційно є мільйонером, укладемо договір і таким чином будемо вважати,
що договір є», — зазначив пан Холодницький. ■

Інститут капеланства запроваджено у Національній гвардії України
Іван БОЙКО
Національна гвардія стала першим військовим формуванням України, де впровадили інститут капеланства, повідомляє МВС. Окремі
експерти наголошують, що
військові капелани вже несуть слово Боже захисникам
України в підрозідлах ЗСУ,
мовляв, Нацгвардія не є першою.
Утім у даному випадку
йдеться не стільки про наявність капеланів у тому чи іншому військовому формуванні, як про існування чіткої
структури (інституту) капеланства із умовами набору і
проходження служби тощо.
Зазначимо, що перші збори капеланів Нацгвардії розпочалися 3 липня у місті Золочів Львівської області і
триватимуть до кінця тижня. Цей факт і дав МВС привід для заяви про запровадження інституту капеланства вперше. Мовляв, інститут капеланства є «новинкою
для України». Тим більше
що наразі вже 38 військових
священиків підписали трудовий договір і є працівниками

❙ Капелани Нацгвардії на зборах у Золочеві.
❙ Фото МВС України.
Нацгвардії МВС.
Отже, згідно з повідомленням МВС, священнослужителів, які претендують на
посади капеланів у Нацгвардії, на зборах у Золочеві навчатимуть основ тактичної медицини, вони також візьмуть
участь у заняттях із взаємодії
психологів та капеланів під
час виконання гвардійцями бойових завдань в екстре-

мальних умовах.
Цікаво, що, відповідно до
визначених силовим відомством вимог, аби стати капеланом Нацгвардії, священики-претенденти мають вільно володіти українською мовою, а також мати певний
стаж — кілька років служби
у парафiї. Також кандидати
мають надати рекомендацію
від духовного старшини. ■

Європейський суд iз прав людини буквально «завалений» зверненнями з України: наразі у Страсбурзі
розглядають чотири тисячі позовів
громадян за подіями в анексованому Росією Криму та на Донбасі.
При цьому, за словами уповноваженого Кабінету Міністрів у справах
ЄСПЛ Івана Ліщини, «держава Україна приєдналася лише до 20 індивідуальних скарг» iз чотирьох тисяч.
Пан Ліщина також нагадує, що
всі позови України проти Росії в Європейському суді об’єднані у дві
справи — за подіями в Криму та на
Донбасі. Це було зроблено задля прискорення розгляду позовних заяв.
«У справі по Криму у нас заявлено 50 свідків. Для порівняння: у грузинській справі (проти Росії) їх було
16», — відзначив уповноважений в
інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».
Також Іван Ліщина наголошує,
що в суді Україна наполягатиме на
тому, що активна фаза захоплення
Криму почалася ще в 2013 році.
За його словами, встановлено,
що наприкінці 2013 року російські
військові почали доставляти на півострів велику кількість техніки без
згоди української сторони.
Нагадаємо, у червні 2017 року
Європейський суд визнав прийнятність першого позову України до
Росії щодо дій Москви в Криму в
2014 році. Зокрема за фактами порушення прав людини на півострові.
Щодо Донбасу, то вражаючi цифри озвучив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак
під час 95-го семінару Роуза-Рота в
Києві.
За його даними, загальні збитки через руйнування об’єктів інфраструктури на Донбасі внаслідок
агресії Російської Федерації становлять близько 50 млрд. доларів.
«На сході України зруйновано
об’єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишилися без робочих
місць. За попередніми розрахунками, загальна сума прямих збитків
України складає близько 50 млрд.
доларів», — сказав пан Руснак.
І зазначив, що через ескалацію
конфлікту на Донбасі погіршилась
гуманітарна ситуація: «Цивільне
населення потребує першочергового вирішення питань щодо водо-,
світло- та газопостачання, санітарного забезпечення і сприяння у дотриманні гігієни, продовольчої безпеки та харчування, забезпечення
тимчасовим житлом, організації
розміщення та медичного обслуговування».
Пан Руснак також нагадав, що з
початку конфлікту на Донбасі «понад 2,7 тисячі військових загинули, понад 10 тисяч отримали поранення». ■
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■ НАШІ ГРОШІ

■ НЮАНС

Гривневий пік
Наша національна валюта, на думку
аналітиків, сьогодні є максимально
дорогою щодо долара і вже найближчим
часом треба очікувати плавної девальвації
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В Україні продовжує укріплюватися національна валюта. Так, станом на вчорашній день Національний банк підвищив курс гривні
на три копійки: до 25,94 гривні за долар проти 26,02 у понеділок.
Цікаво, що відбувається цей процес усупереч більшості прогнозів
аналітиків, які вбачають значно більше підстав для девальвації
гривні, ніж для її посилення. Отже, якщо фінансисти мають рацію,
то нинішній високий курс нацвалюти може стати піковим, — і надалі гривня повільно, але падатиме.

Цілком доступний долар
Учора за один євро давали
29,55 гривні, за десять рублів
— 4,4 грн. Курс в обмінних пунктах при купівлі знизився на 5
копійок і становив 26,08 гривнi. Приблизно на таку ж саму
величину подешевшав долар, і
під час продажу, вчора він становив 25,81 грн. Злегка, на три
копійки, подешевшав євро: до
29,86 гривнi.
За статистикою, наша національна валюта гривня упродовж
минулого місяця зміцнилася на
1%. Із початку року — на 4%.
Національний банк України у
своєму макроекономічному та
монетарному огляді за минулий
місяць пояснює ситуацію так:
із початку нинішнього року в
державі зросли надходження
валюти від нерезидентів — у
порівнянні з її відтоком, і саме
це сприяло зміцненню гривні.
Така тенденція, до речі, дозволила не тільки забезпечити
стабільний курс іноземних валют, а й дала змогу регулятору
купувати валюту для поповнення міжнародних резервів. Відтак
позитивне сальдо купівлі Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку стано-

вило близько 300 млн. доларів
у червні й 1,4 млрд. доларів — iз
початку року.
Цікаво, що принаймні червневе зростання курсу гривні
відбулося всупереч усім прогнозованим тенденціям. І, відповідно до логіки подій, уже в червні
ми мали отримати падіння. Приблизно такі ж, доволі невтішні,
прогнози нам дають і на липень.
Головний аргумент — несприятлива кон’юнктура для наших
товарів на світових ринках плюс
ціла низка внутрішніх проблем.

Обставини проти гривні
Тож у липні аналітики очікують значно сумніших перспектив для національної валюти. За
прогнозами аналітиків компанії
«Форекс Клуб в Україні», курс
гривні на готівковому ринку перебуватиме в коридорі 26-27,2
грн. за долар. «У липні, в період
низької ділової активності, валютний ринок реагуватиме на загальні тенденції в економіці, а також на баланс попиту і пропозиції», — каже старший аналітик
«Форекс Клубу» Андрій Шевчишин.
На його думку, цілком iмовірно, що на ринку домінуватимуть

❙ Цифри на стендах валютних обмінників невдовзі доведеться міняти
❙ — у песимістичний бік.
девальваційні очікування і гривня девальвуватиме на тлі гальмування процесу відновлення економіки, блокади ОРДЛО і погіршення показників аграрного
сектору. «Середньомісячні річні темпи падіння виробництва в
металургії в лютому-березні становили 6,3%, у коксохімії —
24,5%, у видобувній промисловості — 9,3%», — продовжує
аналітик.
Негативними для гривні є і
тенденції на світових ринках.
«Ціни на пшеницю з початку
другого кварталу знизилися на
0,3%, на ячмінь — на 6,8%, —
каже Шевчишин. — Утiм на кукурудзу ціна зросла на 1,1%, на
соняшникову олію — на 2,3%.
Але при цьому впала ціна на залізорудну сировину та металургійну продукцію, — відповідно,
на 29% і 5%. А враховуючи не
лише падіння цін, а й обсягів експорту, можна очікувати падіння надходження валюти до України».
Поліпшити ситуацію, на його
думку, може співпраця з МВФ.
«Сьогодні вона є важливою складовою стабільності гривні, а також дозволяє розраховувати на
вихід на зовнішні ринки капіталу для реструктуризації майбутніх виплат із зовнішнього боргу.
Якщо ж співпраця з кредиторами призупиниться, девальваційні настрої наростатимуть»,
— резюмує експерт.
Такої ж думки заступник ди-

ректора аналітичного департаменту компанії «Альпарі» Наталія Мільчакова. «Минулого тижня найбільші державні
підприємства і відомства країни стали жертвою безпрецедентної за масштабами кібератаки, — каже вона. — Кібератака спричинила хвилювання на
валютному ринку країни і посилила попит на долари. Важливо наголосити, що кібератака
ускладнила проведення податкових платежів через інтернет,
що призупинило попит на гривню, характерний для кінця місяця».
Свiй вплив на курс гривні
матиме і скасування державного регулювання цін на продук-

МВФ без «земельного питання»
За наразі неофіційними даними,
Міжнародний валютний фонд погодився вилучити земельну реформу
із переліку головних вимог для отримання Україною чергового траншу
кредиту «стенд бай». Як повідомили
у ЗМІ, «Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного,
і Крістін Лагард, глава МВФ, погодилася».
Таким чином земельна реформа,
на яку в Україні чекають уже стільки
років, знову відкладається. Причина: законодавча база виявилася неготовою для радикальних змін. У цьому нібито переконалася і сама місія
Міжнародного валютного фонду, яка
заявила про необхідність технічного
доопрацювання законопроектів та їх
підтримку в парламенті.
ти харчування. «Попри те, що
в довготерміновій перспективі
воно сприятиме залученню додаткових інвестицій у сільське господарство та харчову промисловість, у короткотерміновій
перспективі здатне спричинити
зростання інфляції, що може
викликати тиск на гривню», —
додає Мільчакова.
Тож уже цього тижня аналітики очікують початок зниження курсу гривні. Короткотермінова мета — 26,09-26,1 грн. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Наказуємо вийти «з сутінків»
В Україні, якщо вірити представникам влади, стрімко скорочується обсяг тіньової економіки. Так, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у
минулому, 2016, році вона становила 34% від офіційного ВВП. А у попередньому,
2015-му, році — 40%. Таким чином, маємо скорочення «тіні» на шість відсотків.
Як вважають у Мінекономіки, детінізація стала результатом закріплення макроекономічної стабільності й відновлення економічного зростання. Також переходу економіки на офіційні рейки, на думку чиновників, сприяло покращення бізнес-клімату в умовах проведення політики дерегуляції підприємницької діяльності, що, у свою чергу, сприяло зростанню довіри інвесторів і нарощуванню припливу прямих інвестицій.
Утім навіть 34% роботи «на чорно» — це також багато. І подолання цього явища, як стверджується, гальмується кількома чинниками: збереженням значних
викликів стабільності фінансової системи країни в умовах триваючого банкрутства банків і виведення їх iз ринку; напругою в міжнародних відносинах з Росією;
наявністю непідконтрольних владі територій, утворених під час військової агресії
на території країни; низькою довірою до інститутів влади.

■ БАНКІВСЬКА СФЕРА

Діалог під килимом
Екс-власник «Приватбанку» не бачить Нацбанк
стороною у перемовинах про борги фінустанови,
а влада докапіталізовує його на десятки мільярдів
і намагається забезпечити стабільність
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Попри новий виток
скандалу з націоналізованим «Приватбанком»,
про який «УМ» писала
вчора, влада намагається міцною рукою втримати стабільність у найбільшій фінансовій установі
держави та розвіяти можливі панічні настрої.
Учора Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман вчергове запевнив українців:
стабільності «Приватбанку» нічого не загрожує!
«Він є абсолютно стабільним банком», — додав
очільник уряду. Одночасно Міністерство фінансів,
знову ж таки попри відмову колишніх власників
«Привату» погасити свої
борги, вирішило «вли-

ти» у фінустанову обіцяні
38,56 млрд. гривень.
«Міністерство фінансів ухвалило рішення про
збільшення розміру статутного капіталу ПАТ КБ
«Приватбанк» шляхом
приватного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових
внесків на цю суму», —
повідомили у банку. Номінальна вартість однієї
акції — 280 грн., а ринкова — 0,168 грн.
Тим часом свою позицію щодо ситуації у фінустанові висловив колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський.
У своєму традиційному
стилі: різко і атакуюче.
«Можу повідомити, що колишні власники «Приват-

банку», відповідно до взятих на себе зобов’язань,
беруть участь в переговорному процесі щодо
реструктуризації своїх
кредитів iз консорціумом
компаній, які отримали
мандат на представництво
інтересів Мінфіну і «Приватбанку», який був узгоджений з Міжнародним
валютним фондом», — заявив Коломойський.
За його словами, говорити про якісь результати перемовин ще завчасно, адже діалог почався у
червні нинішнього року.
При цьому Коломойський упевнений, що він
відбувається у штатному режимі. І найголовніше, що діалог триватиме стільки, скільки буде
треба. Очевидно, самому

❙ Найвідоміший гірськолижний комплекс — улюблене дітище власника «Приватбанку» —
❙ завдав державі збитків на 5,3 млрд. гривень.
❙ Фото з сайта bukovel.com.
Ігорю Коломойському.
До самих же представників НБУ олігарх ставиться скептично і пояснює:
не з ними він вестиме діалог і не з ними домовлятиметься.
«На мій погляд, інформаційний галас, який
підняли чиновники Національного банку України щодо реструктуризації кредитів колишніх акціонерів «Приватбанку»,
пов’язаний з непоінформованістю представників
НБУ про переговорний
процес (до якого вони не
мають відношення)», —
додав один із найяскравіших українських олі-

гархів, не забувши зайвий раз нагадати про непрофесійні, з його точки
зору, рішення працівників регулятора під час націоналізації банку.
Тим часом домовлятися, судячи з останніх
новин, є про що. Адже,

за словами нинішнього очільника націоналізованого
«Приватбанку» Олександра Шлапака, реальний обсяг кредитів пов’язаним особам
у «Приватбанку» становить понад 190 млрд. гривень. ■

■ ЯК ВИЯВИЛОСЯ
І мінус один «Буковель»
«Приватбанк» продає туристичний комплекс «Буковель». За словами Олександра Шлапака, минуле керівництво фінустанови поставило його на баланс за ціною понад 11 млрд. гривень. Коли вартість
комплексу перевірили ще раз, вона виявилася 5,7 млрд. гривень.
Націоналізований «Приват» планує продати комплекс на міжнародному конкурсі. «При цьому 5,3 млрд. гривень нам треба буде списати
із капіталу банку як прямі збитки», — додав Шлапак.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017

СТОЛИЦЯ
Петро Пантелєєв
заступник голови КМДА
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«Зараз українська столиця перебуває на стадії стратегічних змін, оскільки
завершується угода, яка діяла понад 16 років. Тому дуже важливо
врахувати й попередити всі можливі ризики перехідного етапу».

Наталія ЛЕБІДЬ

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Історія з «невдалими» іноземцями, яких запросили в уряд після
Революції гідності, ймовірно,
отримає продовження на локальному — київському — рівні. Річ у тім, що «Київенерго»
може замінити фінська компанія «Фортум», відома також
активною співпрацею з Росією.
Чи з’явиться від цього гаряча
вода у столичних кранах — покаже час.

Чи «підфартить» Києву
з «Фортумом»?

Як виганяли «Київенерго»

«Київенерго» може замінити компанія з Фінляндії. З неоднозначною репутацією

Нещодавно Київрада подовжила договір iз компанією
«Київенерго» на управління
столичними тепломережами.
Щоправда, ненадовго — до 26
квітня 2018 року. Таким чином, у міської влади лишається менше року, аби придумати, ким замінити ахметовського монополіста. «Рішення
передбачає припинення договору, який існував понад 16
років. Ми нарешті повинні розпочати виконання наміченого
плану щодо завершення угоди
з «Київенерго» та повернення майна київській громаді»,
— зазначив заступник голови
КМДА Петро Пантелєєв.
Нагадаємо, що «Київенерго» на паях володіють компанія ДТЕК олігарха Ріната
Ахметова (72%) та державна
НАК «Енергетична компанія
України» (25%). Обидва пайщики мають — після інвентаризації майна — повернути його «у належному стані»
міській громаді, говорять у
КМДА. А майна у «Київенерго» чимало: кількість об’єктів
дорівнює майже 100 тисячам.
Утім так легко здаватися
компанія не збирається. Вона
готова взяти участь у конкурсі
на новий концесійний договір з
управління київськими тепломережами й розраховує на перемогу в ньому. Так принаймні каже глава Наглядової ради
«Київенерго» Іван Плачков.
«Компанія братиме участь
у конкурсі, і я певен, що, враховуючи наші переваги — досвід і технічні можливості,
ми переможемо в ньому. Стара угода дуже проста — на три
сторінки, бо підписували її ще
між двома державними компаніями. Її потрібно змінювати», — прокоментував Плачков. Також він зазначив, що
теперішні умови договору є
неприйнятними для «Київенерго» ще й тому, що не дають
можливості розвивати мережі
й модернізувати виробництво.
Та якщо все ще діючий договір iз державою є неприйнятним для «Київенерго», то сама
компанія (точніше, її діяльність) є проблемною для киян.
Утім, коли в травні пів-столиці залишилося без гарячої
води, ніхто особливо й не здивувався. Не кажучи вже про
відсутність протестів iз боку
киян, залишених без можливості прийняти у 30-градусну
спеку душ.
Енергетичні колапси, в
які «Київенерго» раз у раз занурює місто, стали таким же
звичним явищем, як і перманентне збільшення плати за
ЖКГ. Цього разу, як відомо,
зупинилася ТЕЦ-6, а причиною зупинки стали борги «Київенерго» перед «Київтрансгазом» (яким володіє НАК «Нафтогаз України»).

❙ Не так важливо, хто саме «пропишеться» на місці «Київенерго»,
❙ важливо, аби послуги киянам надавали на належному рівні.
У всьому винна держава
У нестачі коштів «Київенерго» звинуватив державу, яка не
профінансувала пільги та субсидії, а також самих споживачів, котрі заборгували за тепло.
Щодо останніх, то борги приватних осіб можна якщо не виправдати, то бодай пояснити як зростанням цін на основні групи товарів, так й іншими чинниками.
(Як повідомив НБУ, в травні інфляція прискорилася до 13,5% у
річному вимірі, натомість у квітні цей показник становив 12,2%.
А Держстат
відзвітував про
те, що з початку року заборгованість iз заробітних плат зросла
на 29,5% та становила 2,32 млрд.
грн.).
Що ж стосується гри у субсидії, яку затіяла держава, то
це окрема проблема, яка потребує комплексного вирішення. З
тих 47 мільярдів дотаційних гривень, які закладалися в бюджет2017, станом на кінець травня
витрачено вже 35,2 млрд. Додатково 15 мільярдів уряд розраховує отримати за згодою Верховної Ради, проте очевидно, що й
цієї суми для виплати субсидій
забракне. Відтак «Київенерго»
(або його наступник) майже гарантовано залишиться без державних відшкодувань.
«Складається так, що держава свої зобов’язання з компенсації субсидій і пільг не виконує,
тариф не відповідає реальності,
а всі ці збитки бере на себе компанія. І якщо все залишиться як
є, участь у конкурсі ми не братимемо. Хай шукають інвестора у
Фінляндії, Німеччині або деінде», — пригрозив Плачков. І намалював картину того, що станеться в тому разі, якщо Київрада вирішить передати теплове
господарство комунальному підприємству.
«Я не скажу, що це буде хаос,
але це й не покращить систему

теплопостачання та гарячого водопостачання для киян. Недарма
у 2002 році тодішній мер Олександр Омельченко передав компанії більшу частину розподільчих мереж від муніципальної
компанії «Теплокомуненерго».
Тому що рівень експлуатації комунальним підприємством був
дуже низький, у порівнянні з високим рівнем нашої компанії»,
— зазначив Плачков. Він також
назвав низку умов, які мають виконати конкуренти, щоб отримати мережі в управління.
«Вони мають отримати п’ять
різних ліцензій, у тому числі на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, отримати близько 200 дозвільних документів, у тому числі на використання надр, викиду
шкідливих речовин, сформувати й затвердити інвестпрограми, затвердити перелік iз 20 тарифів для НКРЕКП. І найважливіше: укласти до нового року
новий контракт на постачання
газу і найняти в нову компанію
близько 6 тисяч осіб. Це важко зробити в стислі терміни», —
сказав Плачков, прозоро натякаючи, що конкурентам не під
силу забезпечити виконання такої значної роботи, та ще й укластися в дедлайн.
До речі, про конкурентів.
Конкурент, власне, поки що
один. Принаймні про альтернативні варіанти наразі не говорять.

Соратник «Росатома»
ЗМІ повідомляють: столичні
управлінці почали перемовини з
фінською компанією «Фортум»
про можливе керування енергокомплексом Києва. Fortum —
фінська державна енергетична компанія, заснована в 1998
році, є однією з найбільших європейських постачальників теплової та електричної енергії. Під-

приємство здійснює діяльність у
скандинавських і балтійських
країнах». Усе це так і є. Бракує
лише одного штриха: з 2010 року
«Фортум» активно співпрацює з
«Росатомом».
Причому співпраця ця значно тісніша, ніж можна собі уявити. У 2014-му компанія «Фортум» вклинилася в російський
енергетичний холдинг «Територіальна генеруюча компанія»
(ТГК-1). Майже всю гідрогенерацію росіяни віддали на відкуп
фінам, залишивши собі вироблення теплоенергетики. Частка
«Фортуму» в цьому виробництві становить 75%, повідомляли російські медіа. Пізніше, у
2016 році, «Фортум» узяв участь
у російському проекті щодо відновних джерел енергії. Конкретніше йшлося про вітрогенерацію
— фіни взяли зобов’язання ввести в дію вітрову електростанцію
на 35 МВт.
У тому ж 2016 році «Фортум»
спільно з російськими партнерами почав будівництво АЕС «Ханхіківі-1» на території Фінляндії.
І це — попри численні протести екологів. «Фортум» буквально врятував цей проект, відносно якого «Росатом» казав, що
він є дуже важливим і для компанії, і для Росії — як в іміджевому, так і у фінансовому плані.
Адже тільки у вигляді податків
росбюджет розраховував отримати від реалізації проекту понад 3
млрд. євро. Усього «Фортум» має
до десятка спільних із РФ енергетичних проектів, зокрема, володіє часткою і в атомній енергетиці. Як бачимо, європейські
санкції щодо Росії не перешкодили подібній співпраці.
Слід зауважити, що розбудова енергетичних об’єктів — частина стратегії Кремля з геополі-

тичної експансії. Тому навряд чи
можна вітати появу на українському ринку компанії, котра є настільки близькою до подібного
інструментарію. Багато світла
на ситуацію з «Фортумом» проллє те, наскільки легко адаптується «Фортум» в Україні. Як відомо, шведський бренд IKEA витратив десятиліття, аби закріпитися на нашому ринку. Причина
зволікань була банальна та передбачувана — від ІКЕА вимагали хабар за місцеву «прописку»,
який тамтешній менеджмент навідріз відмовлявся платити.
А от виробника лаків i фарб
Tikkurila (також, до речі, фінського) спіткала в Україні інша неприємність — він продав свій завод, зіткнувшись, очевидно, з
нерентабельністю виробництва.
(Від прямих роз’яснень керівництво компанії ухилилося).
Хай там як, але якщо співвітчизнику Tikkurila готують в Україні тепличні умови, це розставить багато крапок над «і». Принаймнi поки що невідомо, щоб у
«Фортуму» були серйозні конкуренти на тому конкурсі, який
згадував Плачков. Краще б, звісно, аби вони знайшлися, тоді б
монополії «Київенерго» був раз
і назавжди покладений край.
Компанія, до речі, вже підготувала близько 800 позовів
«щодо стягнення заборгованості за послуги з постачання централізованого опалення та гарячого водопостачання», — повідомив керівник департаменту
обслуговування клієнтів «Київенерго» Віктор Мельников.
Шкода, що не чутно про зворотний процес, тобто про притягнення самого «Київенерго» як
відповідача. Адже гарячої води
— навіть після запуску ТЕЦ-6 —
у частини міста так і немає. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Харчуватися в Києві стає небезпечно
Співробітники Держпродспоживслужби перевірили стан 103 закладів харчування
у столиці, з них лише у 4 не виявили порушень. 15 закладів не дозволили проводити
моніторинг. За фактами отруєнь людей у ресторанах столиці поліція порушила кримінальну справу за статтею 325 КК («Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням»).
Як повідомлялося раніше, у столиці зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції серед дорослих і дітей. Зокрема, зареєстровані 8 випадків захворювання на ботулізм,
пов’язані з вживанням в’яленої риби. Крім того, наприкінці червня 16 людей отруїлись суші
у закладі громадського харчування ТОВ «Суші Ленд». Після цього Київська адміністрація
заявила, що встановила жорсткий контроль за якістю харчових продуктів у зв’язку з випадками захворювань на ботулізм та гостру кишкову інфекцію. 30% ресторанів Києва тимчасово призупинили роботу після перевірки на дотримання санітарно-гігієнічних норм.

«Приватники» залишаться без води
«Київводоканал» розпочав відключення приватних будинків, які самовільно підключились
до мережі водопостачання, не укладали договору та не платили за спожиту послугу. Минулого тижня від мережі водопостачання відрізали будинки по вулиці Кисловодській, 69/6 у Деснянському районі, провулку Ялинковому, 13 у Дарницькому районі, вулиці Новікова-Прибоя, 17 в Оболонському та на вулиці Одеській, 1/20 у Солом’янському районі.
«Власники цих домогосподарств не уклали договори з «Київводоканалом», а також
систематично не платили за холодну воду та водовідведення. Загальний розмір їхнього
боргу перед підприємством склав більше 18 тисяч гривень», — йдеться в повідомленні. Відзначається, що відключені будинки взяли на контроль, щоб уникнути самовільних
повторних підключень до мереж. «Якщо при черговій перевірці буде встановлено повторну незаконну врізку, частину труби виріжуть, що створить складнощі у наступному підключенні», — пояснили у водоканалі. ■
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■ РЕКОРДИ

■ ПІДТРИМКА

Зерновий потік Корову — в кожну хату
Експорт українського
зерна знову підняв планку
можливостей

Ляшко відвідав ферму на Полтавщині та оприлюднив план
відродження села

Оксана СИДОРЕНКО

Підтримувати тваринництво, а не продавати землю — ось чим повинна займатися нинішня влада. У
цьому переконаний лідер
фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Розділяють думку політика і селяни. Зокрема, працівники
фермерського господарства
«Прісся», що в селі Олександрівка на Полтавщині.
«Основою аграрного устрою держави повинні бути
фермерські господарства.
Відповідний законопроект
ми зареєстрували у парламенті. Господарем на українській землі мають бути
фермери, а не латифундисти
чи транснаціональні корпорації, для яких ключове —
швидкий заробіток на технічних культурах. Вони не
дбатимуть ні про соціальну сферу, ні про робочі місця для селян, і люди ходитимуть батраками на своїй
рідній землі», — переконаний Ляшко.
Під час зустрічі з народним депутатом люди поскаржилися і на те, що змушені здавати свої земельні
паї за безцінь. Лідер РПЛ

За попередніми оцінками, у 2016/2017
маркетинговому році, який завершився у
червні, Україна експортувала 43,8 мільйона тонн зернових, що стало абсолютним рекордом. За словами першого заступника
міністра агрополітики Максима Мартинюка, ресурс для значного підвищення експорту сформовано у першу чергу рекордним
врожаєм попереднього року — 66 мільйонів
тонн. Це поки що історичний максимум для
України.
Позитивна динаміка прослідковується
й у рекордному експорті борошна (369,4 тисячі тонн), що свідчить про поступову переорієнтацію експортерів на постачання продукції з вищою доданою вартістю. Стимулювання внутрішньої переробки дозволить не
тільки збільшити обсяг валютної виручки, а
й нівелювати ризики, притаманні сировинному експорту, зокрема — залежність від коливань світових цін на сільгосппродукцію.
Цього року загальний урожай зернових
в Україні через весняні заморозки може виявитися нижчим, ніж у попередні роки. Але
натомість очікується висока якість пшениці
нового врожаю, що сприятиме подальшому
нарощуванню експорту борошна.
Попередні підсумки експорту 2016/2017
маркетингового року в розрізі культур Міністерство агрополітики обіцяє подати найближчими днями. ■

■ ПЕРЕГОВОРИ

Не сировиною
єдиною
Потенціал українського
насіння буряків схвалено
Олена ЯРОШЕНКО
Збори учасників Насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) у Празі щойно схвалили
звіт Асоціації «Українське насіннєве товариство» про виробництво насіння цукрового буряку в Україні. Презентація українського насіннярства відбулася на запрошення
секретаріату Насіннєвих схем ОЕСР, підтверджуючи виконання Меморандуму про взаєморозуміння з українським урядом та поглиблення співробітництва у 2017-18 роках.
Представники української делегації взяли
участь в обговоренні внесення змін у правила, що стосуються розширення членства у Насіннєвих схемах, та фінансових зобов’язань
країн-учасників. Результатом обговорення стала згода розширити участь України
у Насіннєвих схемах у контексті цукрового
та кормового буряку. Також досягли домовленості, що Секретаріат ОЕСР подасть рекомендації щодо розширення участі України
у Насіннєвих схемах Комітету з сільського
господарства та Раді ОЕСР.
Згідно з рішенням Ради ОЕСР від 16 листопада 2009 року Україна приєдналась до
Насіннєвих схем ОЕСР у контексті зернових (кукурудза та сорго). За повідомленням
прес-служби Мінагрополітики, у грудні 2014
року Україна розширила участь у Насіннєвих схемах ОЕСР щодо насіння хрестоцвітих, олійних та прядивних культур. А у червні минулого року Мінагрополітики звернулось до секретаріату ОЕСР із заявою стосовно розширення участі у міжнародних
Насіннєвих схемах щодо цукрового та кормового буряку. Цього разу вдалося отримати позитивну відповідь, і експортні амбіції
українських насіннєвиків знову розширилися. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

Оксана СОВА
Стартову річну орендну
плату за користування земельними ділянками цього року визначили на рівні 7,26 відсотка від нормативної грошової оцінки земель. У сумі це складало
близько 23 мільйонів 106
тисяч гривень. У першому
півріччі минулого року цей
показник сягав дев’яти відсотків від нормативної грошової оцінки. А протягом
першого півріччя нинішнього року за результатами
земельних торгів на аукціонах Держгеокадастру розмір орендної плати у середньому по Україні вдалося
підвищити до 12,1 відсотка
від нормативної грошової
(загалом — до 38 мільйонів
472,5 тисячі гривень).
Офіційна
статистика
Держгеокадастру засвідчила, що за шість місяців цього року територіальні органи на земельних торгах реалізували 614 прав оренди
на земельні ділянки сільськогосподарського призна-

❙ Основою аграрного устрою держави мають бути фермерські
❙ господарства, розповів Олег Ляшко полтавським фермерам.
знає, як вирішити цю проблему, — запровадити аукціон оренди землі замість її
продажу.
«Ми проголосували в
першому читанні за законопроект, за яким земля, що

належить райдержадміністраціям, має передаватися
об’єднаним громадам. Ми
зробимо все, щоб цей законопроект ухвалили в цілому до сесійної перерви. Тоді
у людей буде можливість

розпоряджатися землями,
як їм буде вигідно. Тобто,
хто більше дасть і хто підніме соціальну сферу, той і
отримає землю в оренду», —
зазначив політик.
Поскаржилися селяни і
на те, що їм нема за що утримувати корів. Зокрема,
нарікали, що нині це невигідно, бо занадто низькі
ціни на молоко.
«Сьогодні молоко коштує дешевше води. Люди
здають його по 3,80 гривні за літр. А все через те,
що немає державного регулювання ціни на молоко.
Ми добиваємося, щоб уряд
встановив ринкові ціни на
молоко, і мінімальна його
вартість має бути 5 гривень
за літр», — розповів народний депутат.
Олег Ляшко впевнений,
що без державної підтримки тваринництво на селі не
розвиватиметься. «Раніше у
кожному дворі була корова,
а зараз і на все село три корови не знайдеш! Аби тваринництво розвивалося, потрібна державна підтримка. Ми
пропонуємо запровадити імпортний збір, і з кожної тонни вивезеного зерна кошти
спрямовувати на підтримку фермерів. Держава має
доплачувати як мінімум по
п’ять тисяч гривень на рік за
утримання однієї корови»,
— переконаний лідер РПЛ.
Водночас команда Олега
Ляшка добивається державної компенсації фермерам
за купівлю племінного стада корів та вітчизняної техніки. ■

■ РОЗЦІНКИ

Оренда землі стрімко зростає
Середня плата за винаймання державних сільгоспугідь
перескочила за дванадцять відсотків
чення державної власності.
Загальна площа переданих в
оренду ділянок склала 14,89
тисячі гектарів. Найактивніше земельні аукціони проводилися у Чернігівській (83
земельні ділянки загальною
площею 2 701,2 гектара), в
Одеській (71 ділянка площею 1 784,3 гектара) та Черкаській (52 ділянки площею
397,05 гектара) областях.
Для порівняння: у першому півріччі 2016 року
стартовий розмір річної
орендної плати за продані
на торгах земельні ділянки
в середньому становив 7,23
відсотка від нормативної
грошової оцінки, за результатами торгів — 9,97 відсотка. У 2015 році стартова

Оксана СОВА
У рамках програми контролю
якості харчових продуктів пройшло
тестування морозива та заморожених
продуктів від провідних українських
підприємств. Загалом у державному
підприємстві «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
за фізико-хімічними та органолептичними показниками протестували
вісім зразків морозива. Результати
досліджень засвідчили, що всі протестовані зразки виявилися відповідними до вимог нормативних документів
на виробництво морозива та заморо-

ставка складала в середньому 4 відсотки, за результатами торгів — 7.
Станом на 30 червня поточного року перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності,
права оренди на які можуть
бути реалізовані на земельних торгах, включає 6 397
ділянок загальною площею
128 тисяч 4 гектара.
Кабінет Міністрів України 7 червня цього року
ухвалив Стратегію вдосконалення управління у галузі використання та охорони земель сільськогосподарського призначення
державної власності та розпоряджання ними, згідно з

якою введено уніфіковані
правила при розпоряджанні землями. Так, передача
державних земель в оренду здійснюється винятково на аукціонах за єдиними стартовими умовами —
на термін 7 років при ставці не нижче 8 відсотків від
нормативної грошової вартості цієї землі, що відповідає середньому рівню оренди по галузі.Також введено
жорсткий розрахунковий
норматив площі землі, яка
може бути передана на місцевому рівні безоплатно: не
більше ніж 25 відсотків від
площі земель, що були передані в оренду на конкурентних засадах за попередній
звітний період (квартал). ■

■ ТЕСТ

Морозиво можна їсти
Найбажаніші літні ласощі відповідають вимогам якості
жених продуктів.
Дослідження проводили за ініціативи Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» (АУВМ і ЗП), яка є членом Громадської ради Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
Щоб найбажаніший у спеку продукт
залишався для всіх українських ла-

сунів iще й безпечним, профільна асоціація розробила для підприємств iз
виробництва морозива Методичні настанови. Вони допоможуть добросовісним виробникам дотримуватися вимог
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів», щоб не завдавати клопоту ні собі, ні споживачам. ■

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017

■ ІНІЦІАТИВА

Війни різні, а проблеми
однакові
Міністерство у справах ветеранів
має об’єднувати всіх ветеранів,
не залежно від того, де і скільки
вони воювали
Тарас ЗДОРОВИЛО

У далекі 1983-1985 роки Сергію Тріскачу випало воювати на чужій війні. По закінченні першого курсу Інституту харчової промисловості, на спортивному аеродромі «Чайка» у передмісті Києва юнак здійснив декілька
стрибків із парашута, що й визначило його подальшу
військову службу в армії — невдовзі його призвали в
«десантуру». Згодом хлопець потрапив до Афганістану.
Там, під час жорстокого бою, отримав важке кульове
поранення в голову, яке ледь не виявилося фатальним,
адже «Бурий» (Сергій Бурячківський), який витягнув
з-під вогню, коли побачив, що в товариша немає ознак життя, кинув до вбитих зі словами: «Приймайте
«200-го»...». Тож у «рідному» підрозділі Сергія Тріскача вважали загиблим... Вночі на допомогу прийшов
інший підрозділ, i тільки тоді випадково з’ясувалося,
що боєць живий. Ще до поранення Сергій устиг витягти
з-під куль свого побратима-росіянина, врятований 20
років вважав свого рятівника загиблим...
За мужність під час того страшного бою Сергій Тріскач був удостоєний ордена «Червона зірка». А за свою
сподвижницьку роботу в громадських організаціях уже
в часи незалежної України із рук Президента «афганець» отримав у лютому 2015 року орден «За заслуги»
III ступеня.
Нині Сергій Тріскач, який очолює громадську організацію «Українська асоціація інвалідів АТО», активно
просуває ідею створення нового міністерства, яке опікувалося б ветеранами. Він додає, що з аналогічною
ініціативою виступають і народні депутати: голова Комітету ВРУ у справах ветеранів Олександр Третьяков та
його заступник Євген Рибчинський, секретар Комітету
ВРУ з питань нацбезпеки й оборони Сергій Каплін.

«Людина, яка воювала,
співчуватиме іншому
ветерану»
■ Пане Сергію, нещодавно ви виступили одним з ініціаторів створення нового міністерства. Яка в цьому необхідність?
— Справді, я був запрошений на Комітет Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО
та людей з інвалідністю,
де виступив iз пропозицією: підтримати створення Міністерства у справах
ветеранів. Вважаю, що
загалом це міністерство
мало б об’єднувати спільноту ветеранів: Другої світової війни, «афганців»,
тих, хто брав участь в інших збройних конфліктах, і, звичайно ж, ветеранів АТО. Міністерство
об’єднало б усіх. Бо, наприклад, якщо йдеться про
Другу світову, то в спілку
повинні входити й ветерани УПА, і ті, хто воював у
Червоній армії, і хто був
у партизанах. Щодо «афганців», то не за власним
бажанням вони мусили
брати участь у тій ганебній війні. Але всі ці ветерани — українці, й їх
об’єднує одне — Україна!
І якщо українці зараз
почнуть чубитися, то варто згадати історію й наслідки — це призводить
до розділення країни. А

деякі сили зараз починають ділити ветеранів на
таких, на сяких. Це ні до
чого доброго не приведе.
Ми вже маємо й «свіжі»
гіркі приклади, зокрема в Миколаєві, де відбулися сутички в офісі між
«афганцями» й «атошниками».
За Януковича вже розділяли Україну на схід та
захід, на українців, які
розмовляють українською та російською. Зараз
бачимо спроби того ж самого — розділення України. Тож у мене чітка позиція: ми всі — ветерани
і повинні переймати, наприклад, досвід Хорватії
чи США. Американське міністерство у справах
ветеранів об’єднує вояків
усіх воєн — від Другої світової до Іраку. Там не розділяють: хто більше, а хто
менше воював.
На жаль, у нас деякі
«атошники» ставлять себе
вище інших, бо вони щойно з фронту. Молодці! Але
ж чимало таких бійців,
які були в самому пеклі
неоголошеної війни, проте не хваляться цим, i навпаки, чимало крикунів,
які не були на передовій, а
відсиділи в 3-й лінії й найбільше кричать про свій
«героїзм». Людина, яка
дійсно воювала, ніколи
не буде ділити на «своїх»
і «чужих», а ставитиметься зі співчуттям до іншого

❙ Сергій Тріскач.
❙ Фото Софії РОЗУМЕНКО.
ветерана. Це моя позиція.
І це міністерство має стати об’єднуючим.
До слова, Україна ніколи не була ініціатором
якихось збройних конфліктів. Але українці завжди в них брали участь
(Афган, Ангола, Чехія,
Куба, Ефіопія й т.д.) І це
нас об’єднує.
■
Як давно виникла ідея створення такої
об’єднуючої державної інституції?

ся за чиїмось зрежисованим сценарієм. Чиїм — я
не знаю, хоча й здогадуюся, чому так відбувається.
Звичайно ж, їхня позиція
мене обурила, адже, наприклад, приходили з претензією, чому тоді-то я
не був на «роботі», як до
мене потрапити тощо. Я
відкрита людина. Ми багато в чому допомагаємо
інвалідам...
Наприклад, зараз ми
беремо під опіку кияни-

го довготривалого лікування Дмитра, ось його
рахунок (5168 7420 2359
9024), тож будемо раді,
якщо відгукнуться всі небайдужі.
■ У продовження теми
щодо візиту молодиків: за
який рахунок ви утримуєте офіс для асоціації?
— Це власність моєї
родини, це приміщення я
безплатно надаю для потреб асоціації. Із власної
кишені я оплачую всі ко-

«Україна ніколи не була ініціатором якихось збройних конфліктів.
Але українці завжди брали в них участь».
— Ідея досить свіжа.
Після комітету ВРУ згодом було засідання громадської ради у справах
ветеранів та інвалідів
при Кабміні, яку очолює
міністр соцполітики Павло Розенко, де я озвучував необхідність створення такого міністерства.

«Продали, аби
лікуватися, все, що
можна. А гроші потрібні
й далі»
■ Після вашої участі у
цих зібраннях фактично
одразу до офісу «Асоціації інвалідів АТО України» на вулиці Круглоуніверситетській, де ви як її
голова приймаєте людей,
«завітали» нахабні молоді люди, які, навіть не
назвавшись, почали висловлювати якісь претензії...
— Рiч у тiм, що ми працюємо з державним бюджетом: отримуємо кошти на проведення тих чи
інших заходів. І до мене
в офіс приходили, будемо
так говорити, радикально
налаштовані молоді люди,
які не надто розуміють,
чим ми займаємося.
Швидше за все, вони
були «засланими козачками» — це відбувало-

на Дмитра Андрійовича
Корнієнка, хлопця на візку. Він пройшов АТО, але
вже після війни отримав
серйозну побутову травму
шийних хребців. Живе з
мамою в гуртожитку, продали, аби лікуватися, все,
що можна. А гроші потрібні й далі. Його мама зі сльозами на очах звернулася
до мене по допомогу, і я
як підприємець особисто
взяв на себе фінансування
реабілітації. Рідні бачать,
що в Дмитра відбувається
покращення буквально на
очах: за три місяці в нього
почали працювати руки.
Тож у матері є надія, що
син стане на ноги.
Прекрасно її розумію,
адже цю проблему знаю з
власного гіркого досвіду:
вчасно не пройшов реабілітацію, тому після поранення в голову почав
добряче шкутильгати на
ногу... Тож сьогодні переживаю й бачу своє призначення: допомагати людям
із особливими потребами,
бо найефективнішим періодом реабілітації є перших півроку-рік, максимум три, а потім організм
не може себе відновити.
Зараз хочемо залучити телебачення, аби зібрати кошти для майбутньо-

мунальні платежі, світло.
Ні копійки бюджетних
грошей за два роки існування асоціації не витратив на оренду цього приміщення.

«В Україні існує
«інвалідська мафія»
■ А чому не можна хоча
б частково здійснювати
фінансування від асоціації в подібних із Корнієнком ситуаціях?
— Поки що бюджет
нам цього не дозволяє, i це
є недосконалістю нашої
держструктури. Наразі
важливо, аби кошти, які
виділяють iз держбюджету, ефективно використовували, зокрема для створення робочих місць для
інвалідів. Для того щоб
ми могли там запроваджувати нові технології,
які є на Заході. Щоб була
конкурентоспроможність
у створенні реабілітаційних центрів, протезних
майстерень. Щоб не було
монополії, бо сьогодні в
Україні існує «інвалідська мафія», яка «сидить»
на цих державних коштах. Нам, простим людям,
важко зробити хоч якийсь
прорив у цій сфері.
■ Як давно було створено асоціацію? Знаю,
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що чимало хлопців отримали підтримку від вас,
як моральну, так і фінансову...
— «Українська асоціація інвалідів АТО»
була зареєстрована восени 2015 року. Ми спершу
працювали без державної
підтримки й лише в 2016
році отримали фінансування. А почав допомагати ще на початку війни,
до створення асоціації.
До мене тоді звернулися
хлопці, які приїхали на
декілька днів у відпустку
з АТО зі словами: «Сергію, ти вже маєш досвід,
адже майже 30 років займаєшся громадською роботою з «афганцями».
Ми тобі довіряємо, давай
створимо громадську організацію, яка б захищала наші інтереси».
До речі, нашу «Спілку
ветеранів Афганістану»
всі ці роки держава також не фінансувала. Наразі я її не полишив, але
більшість часу приділяю
все ж «атошникам», це
мій пріоритет.
■ Наскільки розгалуженою є асоціація?
— Оскільки асоціація
всеукраїнська, то ми маємо 26 представництв по
всій країні. І голови цих
представництв — хлопці
інваліди та учасники АТО,
ті бійці, які реально воювали. На місцях вони займаються різними проектами.
Наприклад, у нас дуже
хороший осередок у Закарпатті. Не менш потужний осередок і на Миколаївщині — голова нашого
представництва
там Олександр Терещенко (який втратив обидві
руки) та його побратим
Ілля Шполянський, наприклад, зараз прийняли дітей iз Донецької області на лікування та відпочинок у Коблевому. А
нещодавно наша філія у
Запоріжжі провела спортивні дитячі змагання з
футболу.
■ Тобто на місцях хлопці займаються не лише
«атошниками»...
— Саме так. Дуже
важливо зараз проводити різні патріотичні заходи по всій Україні. Діти —
наша надія й наше майбутнє, тож якщо вони чують із уст наших хлопців,
котрі пройшли пекло війни, хто такий Бандера чи
Шухевич, чи розповіді
про історію України, то й
сприймають цю інформацію інакше.
■ Ваші прогнози щодо
створення міністерства
найближчим часом?
— Наскільки я розумію, підтримка є й у Верховній Раді, й в адміністрації Президента, тож,
думаю, воно має бути.
Тим паче що, як уже казав, є досвід інших країн.
Зараз в Україні, хоч як це
парадоксально, «атошниками» займаються чи не
всі міністерства: охорони здоров’я, соцполітики,
оборони тощо. А коли буде
одне профільне міністерство, то воно матиме більше можливостей і, відповідно, більше відповідальності за свою роботу.
Тож є надія, що наступного року міністерство все ж
буде. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ДОБРА СПРАВА

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Рабів до раю
не пускають

Доходилися...

А для здобуття волі потрібні ресурси
Андрій БІЛОНОГ, псевдо «Санітар»,
керівник Громадської організації
«Вільна доля»
Тернопіль
На сході України воюють тисячі добровольців, які не отримують пільг від держави, нагород,
про них не пишуть центральні ЗМІ.
Коли говориш людям, що «Правий
сектор», батальйон ОУН та інші
перебувають на передовій, на тебе
дивляться здивовано і перепитують: «Їх не вивели у 2015 році, не
посадили в тюрму?». Ні. Ці бійці
на фронті — воюють за ідею, незалежність країни. Одного з них запитали: «Скільки ти отримуєш за
свою службу?» — «Ніскільки», —
відповів доброволець. «А таке можливо?» — «Коли на твою маму, сестру, бабусю, дівчину нападуть злі
люди, що ти робитимеш? Побіжиш запитати у перехожих, скільки тобі заплатять за те, щоб відбити
у злочинців своїх рідних? Ні, ти будеш до крові битись, але захистиш
близьких від небезпеки. Так і я. Україна — це наше все. Чому мені мають платити за її захист?». Солдати регулярної армії, які поставили
це запитання, були вражені щирою відповіддю добровольця. Вони
мовчки розвернулись і пішли присоромлені. Таких хлопців багато,
яким начхати на перспективу. Для
них головне — здобути Незалежність.
На жаль, вони потрапили в таке
становище, коли їм потрібна допомога від народу. Якщо зброю і
боєприпаси дістають самі — співпраця з солдатами ЗСУ на вищому
рівні, то в інших питаннях хлопці не можуть обійтися без людей,
які перебувають на території мирної України. Їжа, одяг, прилади технічного захисту, предмети гігієни
— всім цим їх забезпечують волонтери. Багато скептиків говорять:
навіщо ці «добробати», адже є Збройні сили України. Це глибока
помилка, це повний пофігізм людей і незнання воєнних подій на
сході України. Частина українських офіцерів просто не хоче вже воювати, те саме стосується і простих
солдатів — простіше відсидіти місяць у бліндажі, пити, їсти за рахунок держави, а пізніше отримати ще й заробітну платню в сумі,
еквівалентній 500 євро, це солдатський мінімум на передовій. В офіцерського складу ця цифра набагато більша. За великим рахунком, у
цьому винні не самі солдати, а наша
влада. Остання змусила бійців стати м’якотілими заробітчанами.
Надто багато з’явилось так званих «аватарів». Їх узагалі все влаштовує на Донбасі: гроші платять,
горілку купувати можна, воювати
особливо не потрібно. Знову ж таки
— годують. А що їх чекає в мирній
Україні? Бідність, постійне похмілля, крики родичів, що потрібно оплатити «комуналку». А тут наприкінці служби ще й УБД (учасник
бойових дій. — Ред.) дадуть. Воювати сенсу немає.
Ось тут починають працювати
добровольці. Вони не зв’язані фіктивними Мінськими домовленостями, а просто горять бажанням знищити російських терористів. Ворожі
диверсійні групи часто намагаються
проникнути в наш тил. Українські
солдати в деяких випадках просто
не можуть їм протистояти. І тоді в

хід ідуть добровольці.
Щоб дати можливість цим бійцям комфортно працювати, їм допомагають прості українські громадяни, волонтерські об’єднання. Одне
з таких — це організація «Вільна
доля», яку я очолюю (позивний —
«Санітар»). Я — один із небагатьох волонтерів України, хто воює у
складі добровольчих батальйонів і
одночасно допомагає цим хлопцям.
За роки війни неодноразово міг загинути. Так, у 2014 році з друзями-волонтерами помилково виїхав на сепаратистський блокпост у Карлівці
— лишень розгубленість російських
найманців і граната в руках врятували нам життя. Потім був бій під
Пісками та ще багато інших сутичок із ворогом. У 2016 році разом із
групою хлопців привіз допомогу в
Мар’їнку — там тривали важкі бої.
На жаль, того разу загинув мій побратим — куля снайпера влучила в
хлопця.
Тепер організація «Вільна доля»
займається різними проектами: допомога переселенцям, пораненим
бійцям, проте основний напрям роботи — це добровольчі батальйони. Зараз опікуємося підрозділом
1 ОШР (окрема штурмова рота),
командир із позивним «Да Вінчі»,
підрозділ «Сапсан», командир «Сирота».
«Да Вінчі», він же Дмитро Коцюбайло, у свій 21 рік став монстром війни — з бійця перетворився на командира, якого поважають
побратими і бояться вороги (за його
голову російські найманці дають
десятки тисяч доларів). Він брав
участь у найважчих боях під Донецьким аеропортом, Авдіївкою.
Командир «Сирота» відзначився
розвідкою у тилу ворога — в його
тенета потрапляли навіть високі
російські офіцери. Ці хлопці разом
зі своїми побратимами воюють безплатно. Їжу, одяг їм привозять волонтери. Саме останнього їм тепер
не вистачає особливо, адже більшість хлопців воюють в осінньовесняній формі.
Організація «Вільна доля» розробила спеціальну форму для них, яку
можна використовувати у різних
видах бою. Щоб пошити все це, потрібні гроші, яких катастрофічно не
вистачає. Єдина надія на людей, які
зрозуміють і допоможуть.
Наша громадська організація
«Вільна доля» допомагає добровольчим загонам усім тим, на що
приходять замовлення. Цього разу
необхідно пошити 55 спеціальних
тактичних костюмів для загону 1
ОШР (окрема штурмова рота) ДУК
ПС під командуванням друга «Да
Вінчі» та загону ДУК ПС «Сапсан»
під керівництвом друга «Сироти».
Частину коштів ми вже зібрали, залишилось зібрати 65 191 грн.
Запрошую патріотів долучитись
до Визвольної боротьби.
Воля або смерть! Слава Нації!
1. Картка «Приват Банку»:
5168755609206061 Бєляєв Денис.
2. MoneyGram чи Wester Andrey
Bilonog.
3. Поточний рахунок: АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО
— 380805, р/р 26008468255, ЄДРПОУ 39470004. Отримувач — ГО
Волонтерський центр допомоги
військовим і цивільним «Вільна
доля».
Призначення платежу: благодійний внесок. ■

або Агітаційний штурм
«штундистів»
Михайло РУЛЯ
Березань, Київська область
І хто ж ото дає дозволи на існування таких рекламних
щитів (білбордів, по-модньому)? Усяке бачив, але такого —
ще ні. Невже за гроші можна все?
Вільно ходив «Русскій мір» ходою по Україні. Після
«походу» з віруючими дуже важко знайти спільну мову —
дуже агресивні. Російська церква робить свою чорну справу, а ми все боїмося про це прямо заявити, а ще, не приведи Господи, радикальне щось зробити. Толерантність наша,
доброта, простодушність — як би його не образити, а що
скажуть?
Любити треба життя, а не смерть, і дбати не про потойбічне. Наша Віра Рідна існувала ще до християнства. Жили
з природою, а тепер відірвані від її порядку, тому вона нас
і карає за це. Вона вчила жити за звичаєм, при потребі постояти за себе, за своїх рідних, за свою країну. А нас ось уже
1500 років, особливо останніх сто, тримають у страху. Ще й
повчають: «Не потрібно жити щасливо зараз, треба готуватися до щасливого життя Там...» Треба, бач, думати про потойбіччя і боятись. І далі все це продовжується, тепер іще
й під заморським соусом. Колись усі ці течії звали «штундами». І ось тепер, окрім своїх страшилок — інквізиції різні, розбійницькі накази, НКВС, КДБ, ГПУ, СБУ, ФСБ, КРУ,
податківці, парткоми, райкоми, суди, раднаркоми тощо, нас
іще жахають при під’їзді до Борисполя з траси Київ—Харків величезні плакати (біг-гасла євангелістські): «Во все дни
помни о конце! Кто находится между живыми, тому есть еще
надежда. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда
Божьего?» І ще кілька в такому ж дусі! Більше десятка! Прочитавши їх, стає страшнувато сідати в літак чи потяг, чи ав-

томобіль, чи просто ходити, взагалі — жити. Бо ж треба думати весь час, чи ти ще живий!..
Та що ж це таке? Що це за політика така? Мабуть, державники так і діють: «дали по пиці» з одного боку — підстав другий бік мармизи. Забрали Крим — утерли шмарклі і... віддали ще частину України. Бодай би хоч трішки
діяли на упередження, а то весь час доганяємо, переробляємо, ліквідовуємо наслідки. Складається враження, що
чиясь «рука» керує українським буттям і нас хочуть зробити й навіки залишити «чухраїнцями» (за Остапом Вишнею),
що мають п’ять ознак: «забув», «спізнивсь», «якось то воно
буде», «якби ж знаття» та «я так і знав!».
Гетьмани — ми ж їх обираємо. Історія йде по спіралі —
повторюється. Не так просто втримати мир, щоб не гинули
люди, щоб усім гарно жилося, щоб усього було багато і все
зразу. А так не буває. Обрав — потерпи, не подобається —
критикуй. Був момент, коли з’явилася надія на відродження
Українськості, бо обрали справжнього українського гетьмана-Президента. Так ті «любі друзі» налаштували «чухраїнців» так, що обрали «урку». Втік, а могли б у Дніпрі втопити.
Але ж треба щось робити, хоч маленькими кроками в
напрямку українізації, а не навпаки. За 26 років зникла україномовна преса, зникло українське дротове радіо. А ми
все соромимося сказати, що ж воно таке той «Лайфньюз»,
«112», «Інтер», «Вітальки», Зеленський із його «95-м кварталом» (дебільний гумор). Та ж ми — українці, та ми ж без
гумору не вижили б: Остап Вишня, Павло Глазовий, Сова,
Анатолій Паламаренко...
Ви не забули? У нас війна, а ми все соромимось назвати все тим, чим воно є. Пора вже навчитись називати речі
своїми іменами, відрізняти тих, хто працює на Україну, а хто
— на себе, чи москаля, чи ще на якесь «воно».
Хотів просто обуритись за ті рекламні щити, але ж не
все так просто, все зав’язано в такий тугий вузол — це лиш
один шматочок діяльності тих «штунд». Думаю, такі плакати стоять по всій Україні, стоять із розкладками безплатної
літератури (у нас люблять надурняк), стоять біля міліцейського інституту побіля станції метро «Бориспільська». Хтось
нехай розповість, як їхнє зомбування руйнує сім’ї, видурює
гроші, бізнес, квартири. «Віщають» на великих аренах, по
радіо, телебаченню, ходять по хатах. Але ж у нас «дерьмократія» — хай ходять, хай балакають... ■

Ми неодноразово писали
про страшні наслідки негоди,
що пройшлася
територією
України.
Але циклон
«прогулявся» і
Західною Європою, і Східною.
Наробила лиха
«тінь Путіна»
(як називають циклон
у народі) і
в Грузії: так
само повалені
дерева, зірвані
дахи...

■ ПОЛІТПАРНАС

Країна «маршруток»
Олександр КУЧЕРЕНКО, машиніст-обхідник турбінного обладнання,
лауреат Всеукраїнської премії ім. Василя Симоненка
Південноукраїнськ, Миколаївська область
Країна моя — це густі міріади
«маршруток»,
що, мов лейкоцити, курсують курними
стежками.
Не прапор, не гімн, який, мов шарманку, ми
крутимо, —
країна моя — безперервний потік пасажирів!
І де б я не був — мене зустрічають незмінно
зразками до болю знайомого, звичного
транспорту
Франківськ, Миколаїв, Донецьк, Севастополь і Вінниця.
На Sprinter біленький вже важче, мабуть,
не натрапити.
Країна моя — де-факто, а не де-юре!
Не місце їй в скрині задавнених стереотипів!
І рідна «маршрутка», оббита синім велюром,
— реальний її атрибут!
Знову стервою пити
мій час вона буде — голодна і спрагла,
нестримна!
А там, осушивши до дна цілий келих

гранований,
відкриє мене, мов зі стереотипами,
власне, злощасну ту скриню.
Й незчуюся я — це в Луцьку, Лубнах чи
в Ганновері?
Чи, може, це я у колисці усіх «Мерседесів»
п’ять марок протягую штутгартському
маршрутчику?
«Маршрутка» — це спосіб пізнати країну
задешево.
«Маршрутка» — розвага і засіб «довести
до ручки»!
В Дніпрі чи у Києві, в Рівному, Львові,
Одесі,
не в змозі чинити «маршруткам»
тривалого опору,
пірнаю в тісні автопарки сталевих
сердець і…
На горде звання пасажира
міняю
ярлик
автостопера!

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017

МАНДРІВКИ
Агата Крісті
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«Життя під час подорожі — це мрія в чистому вигляді»

англійська письменниця, одна з найвідоміших представниць детективного жанру

■ ВИПРОБУВАНО НА СОБІ

Світлана МИЧКО
Для заголовку я запозичила слова з епізоду відомої кінострічки
«Вокзал для двох». Пригадуєте інтимне бліц-побачення головної
героїні з транзитним коханцем у купе поїзда, де той дав зрозуміти,
що не має наміру витрачати час на «заморочування» з її одягом, так
що, мовляв, давай швиденько сама?.. Але на цьому «про інтим» у
матеріалі й закінчується. Ідеться про «самообслуговування» абсолютно іншого роду, яке особисто мені допомагає отримувати величезне задоволення від пізнання світу через мандрівки. Дякувати
Богу, побувала вже багато де. Але справжнім експертом, як тепер
модно висловлюватись, вважаю себе на анталійському напрямку
Туреччини, бо саме туди часто їжджу вже тривалий час. «Та що ти
прикипіла до тієї Анталії? Є багато інших місць!» — вже аж дратуються деякі мої друзі. На це запитання відповідь проста — мені
там дуже подобається і дуже комфортно, а від хорошого кращого не
шукають, як відомо. До того ж з огляду на співвідношення «цінаякість» вигiднiший варіант знайти складно. Недарма це один iз найпопулярніших напрямків закордонного туризму і для українців у
цілому. Тож для отримання потрібної інформації більшiсть починає надавати перевагу не глянцевим туристичним проспектам, а тематичним інтернет-форумам та блогам самостійних мандрівників.
Сподіваюся, що стане комусь у пригоді й ця моя публікація. Тим
паче, що сезон літніх відпусток якраз у розпалі.

«Не бійся, не лінуйся,
поцікався»
Таким, як на мене, має бути
слоган ідеальної самостійної подорожі. Варіанти такої, взагалі
без участі туроператорів, не розглядатиму, бо на даному напрямку самостійне бронювання квитків і готелю не дають суттєвої економії, зате додають клопотів. Однак як тільки мене доставляють з
аеропорту до обраного готелю —
далі я відсікаю будь-які сторонні
намагання втрутитись у мій відпочинок. На готельних гідів, які
отримують свій відсоток із кожної проданої екскурсії, і тому часто агресивно-нав’язливі, як осінні мухи, чудово впливають аргументи, що «я журналіст і приїхала сюди працювати», або «я
в Туреччині надцятий раз», або
«у мене тут друзі з власним авто,
які возять, куди побажаю». Але
я не пропоную вам купувати екскурсії у місцевих агентствах, чиї
представництва там на кожному кроці і чиї послуги відчутно
дешевші та фактично не гірші.
Я раджу їздити в усі місця, які
вас цікавлять, самостійно, принаймні, якщо поїздка вкладається в рамки світлового дня. Хоча
і на далекі відстані (як-от, приміром, до славнозвісних Кападокії чи Памуккале) також можна
без проблем їздити самому, адже
в Туреччині чудові дороги, комфортний транспорт, добре налагоджений сервіс і розвинута туристична інфраструктура, а тамтешні люди завжди готові допомогти.
В разі ж організованих екскурсій, переконалася не раз,
сума витрачається значно більша, а побачити бажане виходить хіба в режимі «галопом по
Європах». Так, приміром, до водоспаду Верхній Дюден (Дюден
Шелалесі) — по суті, це цілий
парк водоспадів з усією необхідною інфраструктурою — вас звозять доларів за 25, а самостійна подорож, якщо проживаєте
в самій Анталії, вам обійдеться
менш ніж у 5. До того ж ви зможете провести в цьому дивовижно красивому місці з надзвичайною енергетикою хоч цілий день,
бо там є де і перекусити, і відпочити. Якщо ж ви приїдете автобусом, у який зібрали туристів iз
десятка готелів, вас лише швиденько «проженуть» територією,
давши потім ще хвилин 15 на
придбання сувенірів. Подібне і
з іншими популярними туристичними об’єктами. Тому я просто не розумію, навіщо купувати
екскурсії, скажімо, до анталійського аквапарку чи величезного тамтешнього акваріуму, якщо

можна просто скористатися громадським транспортом і купити
вхідний квиток на місці.
Так само і з прогулянками на
яхтах, яких у гавані біля історичного центру міста, Калеічі, завжди стоїть кілька десятків різного
розміру і рівня комфорту. Чи організованими поїздками в хамами, коли найчастіше везуть далеко і послуги там надаються посередні («масовка-конвеєр», за великим рахунком, узагалі ніяк
не зістиковується з атмосферою традиційної турецької лазні). Тим часом як на сусідній із
готелем вулиці, чи нехай навіть
на відстані кількох тролейбусних зупинок, можна знайти хамам і кращий, і дешевший. Ну і
я вже мовчу про те, що до багатьох цікавих об’єктів організовано
взагалі не возять, бо це організаторам невигідно. Серед таких,
приміром, Анталійський зоопарк (Хайванат бахчесі) — одне
з найцікавіших місць для відвідування з дітьми, що займає понад 300 гектарів разом із комфортними зонами для пікніків.
Гіди там точно не потрібні, вхід
коштує копійки, а дістатися з
центру міста можна на комфортному швидкісному трамваї,
який іще називають анталійським метро.

Можна й без «тагіла»
Окрема тема — це шопінг.
Більшість наших туристів чомусь надають перевагу, знову ж
таки, «стадним» поїздкам у магазини, які вибирають гіди, або
ж невеличким торговим точкам
поряд із готелями, які розраховані винятково на приїжджих,
відповідно якість і асортимент
там не дуже, а ціни завищені.
Якщо ж ви хочете скупитися
справді вдало, то раджу купувати речі там, де отоварюється місцеве населення. По-перше, це великі торговельно-розважальні
центри, які радують всесвітньо
відомими брендами та постійними розпродажами. Серед таких
— саме за віддаленість від основних туристичних зон і ексклюзивний асортимент — найбільше
подобається «Озділек парк». Подруге — вулиця магазинів Шарамполь, що проходить повз іще
один гідний уваги торговельнорозважальний центр «МаркАнталія». По-третє (кому цікаво подешевше) — це великі продуктово-речові базари, які почергово
«кочують» з одного мікрорайону міста до іншого, тож вам треба
лише поцікавитись, у який день
тижня такий розташується найближче до вас.
Я люблю Анталію за те, що

Сама, сама, сама,
або Корисні нотатки жінки, яка любить подорожувати наодинці

❙ Смачні млинці приємно не лише їсти, а й пекти.
тут є геть усе, що може зацікавити туриста. Від місцевої автентики — до міжнародних кінофестивалів і виставок рівня ЕXPO-2016
(на останню, до речі, їздила минулої осені за долар на трамваї, а
не за 30 на екскурсію від готельного гіда). Хочете море — маєте
чисте море в облямівці мальовничих берегів, хочете гори — вони
поряд, як і кілька національних
парків із фантастичними каньйонами. В самому місті теж дуже багато парків. Найкрасивіші з них
— доглянуті й з усіма зручностями для дорослих та дітей — розтягнулися вздовж моря на кілометри. Як і пляжі. До речі, щодо
останніх Анталія дещо специфічна. П’ятикілометровий міський
пляж Коньяалти на захід від центру міста — це суцільна галька за
відсутності пірсів, що багатьом
не подобається. На схід же берег
кілометрів 15 являє собою високі
скелі, спуститися з яких до води
та пляжів-платформ на території
готелів можна лише довгими сходами чи в кращому випадку ліфтами, і вже аж потім починається довга смуга піщаного пляжу
мікрорайону Лара. В центральній же частині міста громадських безкоштовних пляжів немає
взагалі. Є лише пара маленьких
платних із входом через ресторани чи кафе. Не мають власних
пляжів і багато готелів Анталії,
що їх пропонують українські туристичні агентства. Тож до них
доводиться трошки пройтися чи
й проїхатися, а там заплатити за
лежак і парасольку від сонця. Як
на мене, то це не проблема, бо готелі без пляжів продаються дешевше, і в підсумку виходить
одне на одне. А ще в такому випадку на лежаках навколо вас
майже гарантовано не буде ніякого «тагіла», натомість — купа
інтелігентних туристів з Європи.
Якщо ж надати перевагу безкоштовному громадському пляжу,
де більшість — це місцеве населення, то можна отримати чудову можливість ознайомитися
з особливостями дозвілля самих
турків. Ну а якщо ви все-таки хочете готель і з власним пляжем,
і з пірсом, і не надто дорого, але
близько до всіх принад Анталії,
то категорично раджу обирати
місцем проживання Бельдібі. Це
невелике селище, яке на 90 відсотків складається з готелів різного класу, розташоване всього
за 25 хвилин їзди мальовничою
трасою між морем і горами в бік
широковідомого Кемера. Мар-

❙ Турецький воїн і українська жінка.
шрутні автобуси курсують звідти до Анталії й назад приблизно кожні 15 хвилин із раннього
ранку й до ночі, зупиняються на
вимогу будь-де, а квиток в один
бiк коштує трохи більше півтора долара. При бажанні можна
комфортно виїжджати в місто
й далі хоч кожного дня. Тим часом, коли зупиняюсь у Бельдібі,
постійно чую скиглення проживаючих в його готелях на тему:
«І що тут дивитися? Тут же нічого немає, навіть погуляти ніде!».
Коли не витримую і таки вступаю в розмову, то, як правило,
вже наступного дня кілька відпочивальників вирушають зі
мною в бік Анталії, щоб уперше
познайомитись із нею самостійно. Часу, аби щоразу пояснювати таким, що, де, і як, чомусь ніколи не шкода.

Будьте простішими,
і до вас потягнуться!
Багато хто боїться «самодіяльності» в закордонних подорожах тому, що не володіє ні
мовою країни, ні бодай універсальною англійською. Але в туристичних зонах Анталії ваші
потреби зрозуміють і російською
(українську тамтешній люд, на
жаль, ще настільки вивчити не
встиг). До того ж при нинішньому технічному рівні, коли майже в кожного нашого туриста в
кишені смартфон, у неті купа
безкоштовних програм-перекладачів, а доступ до Wi-Fi там
значно кращий, ніж в Україні,
порозумітися з турками на прості теми проблемою не буде. У
«досмартфонні» часи, коли я
лише відкривала для себе Анталію і Туреччину, я перекладала потрібну фразу наперед, записувала її на аркушик, і тицяла ним під ніс і поліцейським, і
водіям, і просто перехожим. Усі
мене терпляче направляли, як

могли, і не було жодного випадку, коли б я не потрапила, куди
хотіла. До речі, я не описую тут
детально, як куди краще дiстатися, не лише тому, що газетна
площа обмежує, а й передусім
тому, що такої інформації в інтернет-мережі вже достатньо.
Варто лише ввести в пошуковик
Google назву об’єкта та слова
«як дістатися самостійно». Рекомендую перед поїздкою взагалі не полінуватися і добре погуглити (включно з переглядом
карт та Google earth) місцевість,
куди збираєтесь. На різних форумах, де засідають досвідчені
мандрівники, зможете дізнатися навіть номери автобусів, на
які треба сідати, і назви зупинок, де треба виходити.
Я у своїх самостійних мандрівках Туреччиною вже вийшла, образно кажучи, на вищий
рівень, адже вивчила базову турецьку. Коли звертаюся до турків їхньою рідною мовою — бачу
в очах повагу і навіть захват. А
коли вітаюся нею і промовляю
традиційне там «Колай гельсин» (дослівно це побажання
легкої роботи) до працівників
готелю, то вони це гідно оцінюють. І вже згодом офіціант, при
загальній системі самообслуговування, за власною ініціативою
і без жодних «чайових» приносить на мій столик вино чи каву.
Тітонька, що випікає гьозлеме
(смачнющі тонесенькі коржі з
начинкою), намагається накласти мені їх на тарілку в обхід величенької живої черги і залюбки погоджується розповісти рецепт. А молода покоївка частіше
належного починає міняти рушники на свіжі та ще й художньо
викладає їх на ліжку, хоч мене і
без того все влаштовувало і жодних купюр я їй у номері не залишала. В основній своїй масі турки відкриті і щирі, і я рада, що
вже просто можу з ними поговорити не лише про погоду, а й про
економічну та політичну ситуацію в країні. Дуже цікаве, скажу я вам, джерело інформації,
До того ж правдивіше за будьякі місцеві ЗМІ.
Насамкінець відповідаю на
запитання, яке мені ставлять
дуже часто, — чи безпечно подорожувати Туреччиною наодинці
саме для жінки в контексті посягань із боку місцевих представників протилежної статі. Можу
вас запевнити, що абсолютно
безпечно! Звичайно, до вас залицятимуться, і не раз наполегливо. Але якщо ви поводитиметесь гідно, а не розгулюватимете, наприклад, у напівголому
вигляді, то проблем не буде. Турки дуже добре розуміють слово
«ні». Ну, але якщо шукатимете
сумнівних і ризикованих пригод на свою голову, то матимете
багато шансів саме їх і отримати... До слова, підказую, що ідеальний варіант для жінки, яка
хоче увечері погуляти сама і щоб
ніхто не заважав, — це ті ж самі
анталійські торговельно-розважальні центри. Там є все необхідне для приємного дозвілля
і водночас самотню пані чи панянку сприймають там цілком
нормально. ■
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■ АРТ-ПРОСТІР

Благодать
над Дніпром
Мандрівна виставка акварелей
Анатолія Марчука
Микола ЦИВІРКО
«Моя персональна виставка акварелей тут, на Тарасовій горі у Каневі, — це
важливий, але все-таки етап
всеукраїнського мистецького проекту «Земля із небом
гомонить», — уточнює Анатолій Марчук. — Така вже
назва лягла на душу. Я чекав
цієї події щонайменше п’ять
років. Чекав, навіть не дуже
сподіваючись, що відкриття
виставки буде приурочено до
знакової для всіх українців
дати — Дня Шевченкового повернення до України. І зовсім
уже несподіванкою стало для
мене повне співзвуччя моїх
скромних робіт і Кобзаревих
слів, адресованих у листі братові Варфоломієві: «І мені —
і вдень, і вночі — сниться ота
благодать над Дніпром, що ми
з тобою оглядали».
Не дивно, що процитовані
заслуженим художником України рядки стали чимось на
кшталт лейтмотиву виставки. А споглядали роботи серед
інших і віце-прем’єр-міністр
України, і голова «Просвіти»,
екс-депутати, і видатні митці
Іван Марчук та Анатолій Гайдамака. Усі не тільки висловлювали захоплення картинами Анатолія Марчука (навіть

■ ВИСОКА НОТА

Євдокія ФЕЩЕНКО

не вельми швидкий на похвали його знаменитий колега
по цеху і однофамілець цього разу не скупився на компліменти. «Славетний майстер акварелі», — таке почути з вуст корифея багато чого
важить! «Це мистецтво і ностальгія, пов’язані в один вузол», — додав Іван Марчук,
маючи на увазі вже олійні
твори пана Анатолія), а й відзначали його активну громадянську позицію і те, що навіть недруги іменують невгамовністю. Віце-прем’єр
В’ячеслав Кириленко оцінив попередню виставку акварелей у Чернігові, а також
намір художника показати
благодать у рамках згадуваного проекту у великих і не
дуже містах України — передусім Черкасах, а далі —
Сумах, Вінниці, Одесі, Білій
Церкві...
Ще сталося на Тарасовій
горі своєрідне відновлення
кобзарського «поста №1».
Колишній голова Спілки
кобзарів України, відомий
бандурист Володимир Горбатюк, який був на відкритті виставки Анатолія Марчука, зустрічав гостей канівської святині натхненним співом і грою на народному
інструменті. ■

Співак Юрій Миненко підкорив найкращі оперні сцени світу.
А в останні дні Київського театрального сезону уродженець Радомишля Житомирської області
вразить контратенором — своїм
унікальним голосом, який iз легкістю бере три октави!
Він — єдиний countertenor у
світі, який зміг потрапити у фінал світового конкурсу співаків
BBC Cardiff Singer of The World.
Голос Юрія, який можна почути 5 липня у Національній опері, вважають сучасним еталоном
музичного стилю бароко.
«Барокова музика може бути
і витонченою, і кришталевою,
і нестримною, як рок-музика.
Коли контртенори збираються
разом, у нас виходить практично рок-концерт! Публіку просто
качає, — каже Юрій Миненко.
— Моя мрія — привезти в Україну трьох-чотирьох контртенорів і
зробити тут такий концерт, який
просто переверне свідомість публіки!».
Улюбленець концертних залів та оперних театрів Амстердама і Вашингтона, Відня і Хемніца, Лозанни і Парижа виконає
у Києві шедеври Ріккардо Броскі, Леонардо Вінчі, Антоніо Вівальді, Георга Фрідріха Генделя, Генрі Перселла, Крістофа
Глюка і Джуліо Каччіні. Співак
виступить у супроводі камерного оркестру, зібраного з кращих солістів-віртуозів диригентом Романом Кофманом — одним iз найвідоміших диригентів
Європи. Маестро презентує в Україні надскладні програми та запрошує до Києва своїх друзів —
геніальних музикантів з усього
світу.
Романа Кофмана вважають
великим інтерпретатором музики бароко, тому концерт з Юрієм

Бароко — як рок
Юрій Миненко вразить унікальним голосом,
який з легкістю бере три октави

❙ Мегабиз (Юрій Миненко), опера Леонардо Вінчі «Артаксеркс».
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
Миненком обіцяє подарувати неповторні моменти.
Вихованця Одеської музичної
академії імені А. В. Нежданової
Юрiя Миненка в Києві вперше
побачили i почули на I Міжнародному конкурсі молодих вокалістів ім. Бориса Гмирi, який
проводили у 2004-му. Незвичний, високий за тембром голос
Юрiя тоді зачарував усіх, як i
культура його співу, майстерна
вокальна техніка, шляхетна манера поведінки на сцені. Нині виконує співак головні партії в барокових операх на одній сцені з
першими світовими зірками в
Австрії, Великобританії, Іспанії,
Нідерландах, Німеччині, США,
Франції, Польщі, Швейцарії.

Партії Юрія Миненка: Анній в
опері В. А. Моцарта «Милосердя
Тита» (Рококо-театр, Шветцінген, Німеччина), Євстафій в опері Г. Ф. Генделя «Ринальд» (Лозаннська опера, Лозанна, Швейцарія), Коррадо в опері А. Вівальді «Гризельда» (опера Санта-Фе,
Нью-Мексико, США), Давид в
ораторії Ф. Б. Конті «Давид»
(Маастрихт, Кампен, Амстердам
і Роттердам, Нідерланди), Мегабиз — опера Л. Вінчі «Артаксеркс», Давид — ораторія Г. Ф.
Генделя «Саул», альт в ораторії
Г. Ф. Генделя «Месія» (Пул, Дорсет, Велика Британія) та «Сонети
на вірші Луїзи Лабе» М. А. Дальбаві (Бірмінгем, Велика Британія). ■

■ ПОГЛЯД

Хижі «чєловєчкі»: серед
реконструкторів імперії
Спогади про спекотне літо 2007-го
Віктор ТЮТЮН,
письменник
Бачив Гіркіна? Можливо... Вдивляюся в обличчя «реконструкторів» на фотографіях пильніше, ніж тоді, рівно десятиліття тому. У Нових Петрівцях Вишгородського району на Київщині розгорталося театральне дійство, коли якісь
люди, перевдягнені «совєцькими воїнами», вдавали визволення Києва у 1943
році. Чи тренувалися штурмувати столицю України у 2013-му?
Їх називають, хто як. То «вєжлівиє
люді», то «зєльониє чєловєчкі», а насправді — то вороги, майже не замасковані. І з’явилися вони спочатку не в
Криму, а задовго до цього, майже по всій
Україні, вивчаючи на місцевості особливості території, вдаючи «реконструкторів» боїв Другої світової.
Той день палав та обпікав! Не імітованими вибухами гранат і артилерійських
снарядів, не пекельним подихом літнього дня, а трагічними подіями, що сталися та засівалися зернами горя в майбутнє. Занепокоївся з першого погляду на
«ряжених». Суціль — ворожі личини,
хоч «фашисти», хоч «радянські». Вони
сопіли й дивилися, як окупанти. Я ходив серед їхніх груп, розпитував: звідки, хто фінансує, хто допомагає і чим?
Акуратно й наполегливо, показуючи на
техніку, зброю, спорядження та форму,
вдаючи зацікавленого «шпака», домігся скупої відповіді: «Міністєрство абарони...» Чиє? — не вгаваю. Щось бубонять

про Білорусь, Україну та «ерефію».
У нас тоді обороною керували Гриценко й Кузьмук, Службу безпеки України очолював Наливайченко, не пригадаю, хто кого міняв у зовнішній, військовій та прикордонній розвідках. Усе
біля «музею визволення» того дня дихало небезпекою. Половина «перевдягнених чоловічків» пливли в наркотичному сп’янінні. В очах «реконструкторів»
зависала пелена чужинної байдужості —
такі люди штурмуватимуть що завгодно
і вбиватимуть безоглядно. Так діє промедол та інші «бойові» знеболювальні.
Спостереження підсилювало мою
тривогу. Окрім цього, завжди знав, що
нам не уникнути війни з віковим загарбником, якщо хочемо своєї держави. І
військовий конфлікт навколо нашого півострова Тузла (2003-й), військові провокації десанту Чорноморського флоту РФ
на горі Опук, у Криму (2005-07 рр.) —
уся політика Путіна підтверджувала агресивні наміри північного сусіда.
Весільним генералом, господарем
усього дійства походжав територією музею посол «ерефії», повноважний представник президента РФ Віктор Черномирдін. Цей чоловік найближче зійшовся з Кучмою, де тільки вдалося — у
ЗМІ, в адміністраціях, міністерствах, у
правоохоронних органах — порозкладав
гнид і діючих вошей, які ще й сьогодні
точать кров з українців.
У той час з’явилися на керівних посадах калініни, якименки, охендовські, лукаші, бондаренки; у пресі — джан-

❙ У Нових Петрівцях на Київщині влітку 2007 року: вдавали визволення Києва у 1943 році.
❙ Фото з власного архіву.
гірови, піховшеки й бузини, чаленки —
затяті українофоби. Для них «зіграли»
люстрацію, як і решту реформ. Тепер
уже не обійтися без народного трибуналу. Бо до кого ж звертається сьогодні
Олександр Турчинов, застерігаючи про
найближчі загрози?
За якусь мить я опинився сам на сам
з найуспішнішим резидентом Росії в
Україні. Це ж він зловісно пожартував:
«Понимаете, Украина ставит этот вектор так перпендикулярно, что никому
ничего не понятно. (Про вступ України
до НАТО). А якщо «прикинутися бушлатом» і запитати: чому він тут, у нас, розпоряджається?
Його відвели трохи вбік, і «битва за
Київ» продовжилася і триває навіть після смерті «повноважного».
... Тривога не минула і в автобусі. Виїдав очі дим вибухів, скрипів на зубах пісок iз вирв. Дві жінки напідпитку вчепилися в юнака, що захищав вагітну жінку.

Вони верещали, матюкалися, кидалися
на хлопця, вимагали від водія зупинитися біля міліцейського поста. Значить,
спеціальні люди таки були в масовці!
(Дві провокаторші виливали нерозтрачені сили під час штовханини у натовпі
вболівальників за «визволення»).
У Микільському, не доїжджаючи до
Деснянського водогону, водій відчинив
передні двері. Несподівано в них вискочив хлопчик і, обігнавши автобус, рвонув
на той бік траси. У цю мить я почув глухий удар і побачив, як обертається високо в повітрі маленьке тіло. Дитина впала
мертвою на протилежному узбіччі.
Той хлопчик став першою і єдиною
жертвою «реконструкції». У справжніх
боях під час форсування Дніпра полягли
десятки тисяч. Реконструктори імперії
готувалися вбивати в майбутньому. Ми
сьогодні в ньому живемо і вже знову рахуємо «героїчні втрати». Біль не минає.
Битва триває... ■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Костянтин РОДИК

Хоча в українській скарбничці й зберігається безсмертна «Енеїда» Котляревського, алегорій у нашій літературі
(майже) немає. У новітньому письменстві пригадуються
одиниці: «Мальва Ланда» Юрія Винничука (2000), «Людинець пана Бога» Василя Кожелянка (2001), «Хліб із
хрящами» Михайла Бриниха (2012). Торік додалося дві
прикметні книжки: «Чигиринський сотник» Леоніда Кононовича та «Третій фронт» Владислава Івченка.
Алегорії зазвичай вживають у вигляді коктейлів;
діючу речовину розчиняють у якомусь екстрактивному жанрі: у травелозі
(«Енеїда», «Мандри Гуллівера»), у лицарському екшені (Кононович), в
анекдоті (Кожелянко), у
галюциногенному сні (Винничук) ба навіть у треші
(Бриних). Через цей камуфляж алегоричні твори
тяжко надаються до препарації, й рецензенти здебільшого німіють. Навіть коли
маємо до діла з алегорією
в чистому вигляді, як-от
«Третій фронт» (К.: Темпора), де автор «матеріалізує»
війну символів. І від цієї
прозорості, хоч як дивно,
ще складніше осягнути терапевтичний ефект книжки. А він — простіший простого; це проносний засіб.
«Коли болить живіт —
треба до туалету. Без введення їжі ми можемо жити
місяць. Без виведення — не
протягнемо й тижня. Коли
болить душа, треба йти до
сповіді. Ми накопичуємо
всередині безліч огидного»,
— ніби спеціально під цей
випадок завважує знавець
соціосанітарних процедур
Дмитро Корчинський (Сяючий шлях. — К.: СаммітКнига, 2016). Відтак і рецензійні реакції на «Третій
фронт» відповідні: «Не те
щоб сподобалось, але сильно накрило» (Нове Чтиво,
24.10.2016).
Отже, експозиція відкритого уроку семіотики від Владислава Івченка така: через хронічне
отруєння української масової свідомості чужорідними образами утворився символічний закреп. І
висновок: якщо не попуститися — воювати не зможеш. Тож негайно потрібен
«третій фронт, фронт захисту душі країни».
Дійові особи Івченкової історії — чудовиська
— еґреґори колективної
пам’яті. Цілком слушно вважаючи, що вони
«як радіація, непомітно вбивають тебе», автор
вдається до унаочнення
смертоносної дії цих ідейно-енергетичних згустків
— переносить із тонкого світу у реально-тривимірний
пострадянські ідеологеми.
І всі ті «гастелло», «матросови», «валякотік» iз «павлікморозовим», «штірліц»
і «жуков», «стаханов»,
«пєльмєшкі» і «водочка»
— аж до «беркутні» — чинять так, як завжди поводилися в Україні натхненні ними євразійські зайди
— красногвардійці та різні
інші лєнінци-путінци.
В суті справи «Третій
фронт» — це іконографічна традиція, ілюстрація до
апокаліпсису, намагання
уявити злі абстракції. Сло-

вом, втілений кошмар. А на
те у польської знавиці алегорійних механізмів Ольги Токарчук є свій рецепт:
«Давній спосіб проти сонних кошмарів такий: треба вголос переповісти сон
над відкритим унітазом,
а тоді спустити воду»
(Веди свій плуг понад кістками мертвих. — Л.: Урбіно, 2011). Нехай і так, але
поставмося до цього серйозно. Написане Івченком — не
вимисел, а чистісінька правда. Як не були вимислом химери Босха — а лишень візуалізованими уявленнями
масової свідомості.
Алегорійна поверхня
блискуча, засліплює. Ось
і прониклива назагал рецензентка Тетяна Трофименко попалася: «Із відтворенням
життєвої
правди, що йому так добре вдалося в романі «2014»,
письменник,
здається,
зав’язав, повернувшись до
старої доброї практики:
стьоб і вигадка» (Новинарня, 17.10.2016). Стьоб
виникає зі спостереження за життєвою правдою,
а вигадка взагалі неможлива без реальних «будматеріалів» (навіть у Босха).
Літературознавець Павло Михед значить: «Твір
І.Котляревського, і світ,
що постав з його сторінок,
був найбільш адекватним реальному не в сенсі
його об’єктивного відтворення, а в сенсі вираження
ставлення до нього, яке виявилося близьким і упізнаваним» (Гоголь & Ґоґоль.
— К.: Хроніка 2000, 2009).
Так само і «Третій фронт»
— це не розгуляна фантазія і навіть не фентезі, як
пише Г.Улюра в «ЛітАкценті» (Івченків твір взагалі-то є антиготикою, тобто запереченням фентезі).
«Третій фронт» — то є
справжнісінький магічний
реалізм, якщо взорувати на
замітку нинішнього французького філософа П’єра
Бурдьє: «Коли замислитися, то здатність за допомогою слів змусити речі
траплятися, влада слів
приписувати і впорядковувати — абсолютно магічна... Символічна влада,
влада створювати дане,
формулюючи його, влада
діяти на світ, діючи на репрезентацію світу» (Рефлексивна соціологія. — К.:
Медуза, 2015).
Бурдьє пише про «символічне насильство» та його
«соціальні наслідки». Й Івченко — про те ж. Але хто
читає філософів? Розумні
літерати ніколи не цуралися ролі популяризаторів високого знання. Дехто навіть
зажив на цьому світової
слави, як-от Пауло Коєльйо
чи Ден Браун. Не кажу вже
про цілий спецназ відомих
письменників-фантастів,

Відкритий урок семіотики
або Пігулка від Івченка
завдяки яким філософські
абстракції адаптовано для
масового споживання. Владислав Івченко вчинив саме
за рецептом НФ — розчинив неймовірне у побутових
деталях. Його добра журналістська пам’ять виплела із безлічі не пов’язаних
між собою спогадів химерний — і переконливий —
узор.
Більше за те: всі його
«вигадки», коли їх пошкрябяти ерудицією, виявляються бувальщинами.
От, приміром, викликання позитивного чудовиська для боротьби зі зловорожим — Людини борщу:
масове готування-частування цією сакральною
стравою. Аж ось у книжці
Мішеля Терещенка надибуємо спогад із 1906 року
про те, як після пожежі на
одному з підприємств «для
піднесення громадянського духу я навіть наказав
приготувати гігантську
каструлю борщу, щоб нагодувати ним усіх, хто забажає. Цей борщ згадуватимуть і сто років потому»
(Перший олігарх: Михайло Іванович Терещенко. —
К.: Ніка-Центр, 2013).
Зрештою, чи аж так багато «вигадки» в Івченковому твердженні, що «значну
частину єпископів московської церкви замінили на біороботів, щоб краще виконували накази з
Москви»? І вже геть нічого неймовірного немає у
відтворенні суті російської внутрішньої політики:
«Часто людей арештовували лише за купівлю продуктів, які могли бути
використані для приготування борщу».
«Символічним насиллям можна досягти того
ж, що і поліцейським насиллям, але ефективніше», —
пише П.Бурдьє і показує,
як накинуті образи накладаються одне на одне, маскують одне одного, цементуються і стають «тим
більш нездоланними, чим
більш неявними вони є... З
усіх форм «прихованого переконування» найбільш невблаганною є та, що здійснюється всього-на-всього
порядком речей». А порядок встановлює мова, — і
далі по колу: «Лінґвістичний ринок є системою відносин символічного примусу».
Розірвати мовно-образний ланцюг треба за будьяку ціну, заради виживання. У «Третьому фронті»
бачимо двох чудовиськ,
згадування яких може
здійняти височезну хвилю
поміж освічених російськомовних громадян України (якби вони, звісно, читали українську літературу):
«бродський» і «булгаков».
Не думаю, що В.Івченко
вважає прототипів нік-

чемними; радше, навпаки
— талановито-впливовими. Але що перетворює їх
на «чудовиськ»? Відповідь
має Р.Бурдьє: «Я критикую не культуру, а соціальні використання культури
як капіталу й інструменту символічного домінування».
Високий ступінь залежності українців від російської культури — річ відома.
Проте вона різна: є справді
висока, світового мірила; є
майстерно-низько-інстинктна, що чудово надається на
зваблення пересічного «совка». А є майже геніальна, та
скроєна за лекалами «русского міра»: «видатним
взірцем пропаґандистської
літератури» називає Оксана Забужко Булгаковські «Дні Турбіних» (І знов я
влізаю в танк... — К.: Комора, 2016). «Ловушка здесь
в том, — пояснює американська дослідниця міфологічної психології Клариса Пінкола Естес, — что вы
стараетесь цепляться за
хорошее и не замечать плохого. Ошибка. Из этого никогда ничего не выходит...
Угодить под власть комплекса — все равно, что оказаться в темном ящике...
Зависимость — это обезумевшая Баба-Яга, которая
ест заблудившихся детей
или оставляет их у двери
палача» (Бегущая с волками. — К.: Софія, 2002).
За нинішніх українських реалій ідолопоклонство
перед сусідньою культурою
вже не так помилка, як самогубство. Д.Корчинський
пише про небезпеку російського тезаурусу: «Коли
ми навіть лише вживаємо
термінологію, яка тут усталилася, ми прирікаємо
себе бути внизу». А погляд
знизу завжди згубний, як
про те каже нобеліант Орхан Памук: «А может, катастрофа — это видеть
превосходство других и
стараться быть на них похожими?» (Белая крепость
// Иностранная литература. 2004, №3).
Аби
нейтралізувати
«психологічну інфляцію»
(К.П.Естес) під час війни, у
«Третьому фронті» запропоновано інтернувати усю
російську культуру, насамперед кіно — «заборонити показ, заблокувати
можливості перегляду онлайн. Україна не мусить
підгодовувати вороже чудовисько». З точки зору політичної реальності — це,
звичайно, утопія; публіцистична гіпербола. А от що не
викликає сумнівів, так це
прогностика кремлівських дій: «Хочуть запровадити кримінальну відповідальність за паплюження
пам’яті не тільки історичних осіб, а й літературних
та кінематографічних персонажів».

Зрештою, згадаймо ще
раз справді велику людину
Терещенка, який до «вєлікой октябрьской» зробив
чимало і для російської, і
для української культури.
Коли 1921 року стало ясно,
що більшовики таки перемогли — бо зробили ставку на найтемніші ментальні первні московитів, — він
повністю припинив розмовляти російською навіть з
дітьми і ніколи не згадував
про своє минуле: їх він убезпечував від зарази, а із себе
вичавлював «русскій мір».
Попри декорації російсько-українськоївійни«Третій фронт» не так навіть
антикремлівський, як антибанківський твір: «Я був
готовий до проблем із боку
чудовиськ, але якось забув,
що одне з найбільших чудовиськ — наш державний
апарат». Монстрам московської пропаганди дають
відсіч не лише українські
химери напівфольклорного походження, а й новітні
мутанти, як-от ця парочка,
народжена незалежністю:
«Мертвосуд хоч вислуховує, а потім виносить вирок, і може помилувати.
А Ментожер лише вбиває.
Тільки бачить, одразу вбиває... Сама поява Ментожера викликана гнівом і
ненавистю, які відчувають українські громадяни
до міліцейського міністерства та його продажних чиновників». Ну здолали вони
москалів, і що далі? Диктатура українського Лінча?
І хто в тому винний, коли
двадцять п’ять років поспіль
на Банковій розколупували
скриньку Пандорри?
І весь цей час на печерських пагорбах нічого
не робили, аби продукувати вітчизняних еґреґорів
масової свідомості — не виконували першу заповідь

будь-якої серйозної державності. «Що ми знаємо бодай про Другу світову
віну в контексті власної
історії? Заледве чотири
імені? Бандера, Шухевич,
Теліга, Ольжич? А з чужої? Від «маршала побєди Жукова» до Гастелло, Зої Космодем’янської
і Олександра Матросова
— сотні, тисячі імен! Ми
і тепер чуємо і знаємо про
якого-небудь Гіркіна більше, аніж про наших героїв»,
— це вже не Владислав Івченко, а Борис Гуменюк.
Його «Блокпост» (К.: Академія, 2016) — цілком реалістичний, натуралістичний навіть напівщоденник.
Але й тут бачимо постійні
виходи на позиції «третього фронту»: «Давид» мужньо став на битву з кацапським голіафом. А коли
наприкінці листопада після пострілу з САУ його не
стало, то лише для того,
щоб він на небі продовжував свою справу — побиття кацапів».
Симптоматичний збіг,
свідчення актуального перегріву. Здавалося б, важко не побачити-відчути. Та
алегорія справді сліпить,
навіть критиків, як-от Ганну Улюру, що дійшла подиву гідних висновків від
«Третього фронту»: «Книжка вражаюче несвоєчасна...
Сміючись, попрощатися зі
своїм минулим — не така
вже погана ідея. Сміючись,
прощатись із чужим теперішнім... ну, не знаю» (ЛітАкцент, 10.01.2017).
Часу «не знати» немає.
Якщо, звичайно, не збираєшся і далі жити у злагоді з «русскім міром». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ПИСЬМЕННИЦЬКА КУХНЯ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ніка Нікалео (за паспортом Вероніка Хідченко) — письменниця
й активістка, керує благодійним фондом і літературним клубом
у Львові. Місяць тому до читачів потрапила її найновіша книжка
— «Черешні з коньяком», рік тому — «Львів. Смаколики. Різдво»,
трохи більше року тому — «Львів. Кава. Любов». Назви книжок
з акцентом на смак спонукають до узагальнення: життя має бути
смачним, тоді все в ньому вдаватиметься. Девіз письменниці по
життю: «Усе робіть із любов’ю!». Оскільки навіть у назви нашої
сторінки «Смачне життя» слово «життя» домінує, цікаво буде
дізнатися, як на сенс життя впливає саме смак життя, з перших
вуст людини, яка написала про це художні твори.

Черешні, кава
і натхнення

Література і кулінарія

Про те, як кулінарія надихає на життя і творчість, — у розповіді
письменниці й активістки Ніки Нікалео

«Черешні з коньяком»
з’явилися на світ лише місяць тому, — починає письменниця свою розповідь. — А народився задум про написання
10 років тому. Це було доволі
велике оповідання про любов,
однокласників і життєві цінності. Оповідання так і називалося «Однокласники». Згодом,
за підказками моїх друзів-літераторів, воно почало переростати у роман.
Ви будете здивовані, але усе
це було російською мовою. Взагалі я з дитинства писала винятково російською. Пропаганду я відчула на власній шкурі.
Бо і вдома, і в школі спілкувалася лише українською. Традиції і побут, любов до рідної землі у прямому розуміння цього слова прищепила мені бабуся, мама моєї мами, заслуженої
артистки України Богдани Хідченко. Я наголошую на цьому,
бо рід для мене має дуже велике
значення. Я дуже відчуваю свій
зв’язок із предками і рідними.
Хоча людина незалежна і самостійна у своїх рішеннях.
Родина, сім’я — це той острівець, де ми завжди бажані,
де нас завжди люблять, підтримують і чекають, які б помилки ми зробили і дурниць накоїли. Тому це треба берегти і
леліяти. Це святе і залишиться
з нами навіть тоді, коли уже багатьох не буде поруч. Про мою
бабусю мені досі пахкотять рожеві півонії в нашому саду. А їм
уже понад 50 літ! За родинною
традицією, паску в нас пече найстарша в хаті господиня. Перехрещує страви і починає вечеряти на Святвечір найстарший господар. Переконана, що в кожної
людини є такі символи, традиції
і родинні цінності, просто не усі
над цим замислювалися і шукали такі відомості.
Задум літературної збірки
«Львів. Кава. Любов» спав мені
на думку випадково — ми проводили чергове засідання клубу
в одній із кав’ярень і пили каву.
Обговорювали нові книги і проекти, замислилися над тим, де
нам взяти кошти на наш новий
літературний конкурс «Львівські перехрестя». Письменниці, які входять до нашої спільноти, є відомими і популярними у своїй мистецькій ніші.
Явище жіночого літературного
клубу в Україні є унікальним,
не чула про подібні утворення у
Європі. Зазвичай митцям, а тим
паче жінкам, важко триматися
єдино обраної лінії. Це й справді нелегко, і якщо нашим авторкам видається збоку, що мені
усе це просто дається, то це далеко не так. Доводиться маневрувати між усіма кораблями непомітним човником і, як магніт, водночас притягувати письменниць цікавими ідеями. Я
теж творча людина, а не просто
організатор, і це дуже допомагає у порозумінні. Тож триматися купи нам вдається протягом досить довгого часу. Ми неформально існуємо відтоді, як
я вперше потрапила на «Коронацію слова», а було це ще 2010
року. Усіх примиряє кавуся і

неспішна, цивілізована бесіда
при ній, навіть якщо у нас діаметрально протилежні думки.
Маю свою улюблену рецептуру її приготування. У вихідні та святкові дні, коли є час побавитися на кухні вранці, засипаю собі у джезву дві «чубаті»
чайні ложечки арабіки. Додаю
туди три духмяні гвоздички і
один кардамончик. Іноді приправи закінчуються, бо я забуваю їх вчасно купити, то додаю
дрібку ванільного цукру замість
них. Смак зовсім інший, але такий же пишний! Заливаю усе
то півлітрою окропу і ставлю на
малесенький вогонь. Пильную,
аби не збігло. Коли підніметься,
відставляю вбік і чекаю кілька
хвилин, поки осяде. Вже у горнятко додаю кориці».

Про грибну юшку
«Якщо це літо і тепло як зараз, то кавую в саду на гойдалці, — продовжує співрозмовниця. — Милуюся зеленню, подумки щиро дякую Богові за
усе те багатство, що мене оточує, за щастя жити і творити
у цьому світі… Почуття вдячності і задоволення від того, що
маєш, любов до життя — найпотужніша сила, яку я знаю. Для
прагматичних людей це виглядає дивацтвом і наївністю творчої особи. Колись до усіх це розуміння приходить. Головне,
щоб не запізно. Тож зібратися
до гурту і в одній книзі видавалося мені цілком ймовірним, і
я несподівано для себе озвучила цей задум. Усі одразу погодилися. Тоді я ще не думала про
серію таких збірників. Залишалося написати і провести переговори з видавцем.
Коли все було готове, надіслане, то перемовини тривали досить довго. Я дізналася, що роялті за збірки в Україні авторам
не виплачують, лише разовий
гонорар. І це розбивало увесь
мій план на друзки — заробити
кошти для авторів-переможців
нашого конкурсу, початківців,
не виглядало реальним. Можна
було б, звичайно, залучити якихось меценатів. Я маю досвід такої роботи, адже очолюю благодійний фонд. Але для мене простіше і достойніше заробити ті
гроші самій. І я дуже розраховувала на регулярні виплати від
продажів. Думаю, через те, що
між нами понад тисяча кілометрів, домовлялися довго.
Видавцеві потрібно було
звикнути до того, що ми офіційне угруповання і діємо як один
автор. Згоди було досягнуто: заради невисоких роялті я відмовилася від подвійного гонорару як укладач і автор збірки,
інші письменниці отримують
трохи менший гонорар. Зате є
відсотки. Перші ж нарахування усіх приємно вразили. Адже
«Львів. Кава. Любов» стала одним із бестселерів 2016 року.
Наступна наша колективна праця «Львів. Смаколики.
Різдво», яку видали до Нового
року, взагалі побила усі рекорди і сподівання, посівши перше місце у рейтингу продажу
однієї з книжкових мереж на
кілька тижнів. Це не книга ре-

❙ Ніка Нікалео з сином і кавою.
❙ Фото з власного архіву.
цептів, як думають ті, хто не читав. А, знову ж таки, оповідання
про наше старе місто.
Способи приготування всілякої традиційної смакоти серед текстів відшукати все ж
можна! Моє улюблене їство на
Різдво — не кутя. Тепер уже ні.
Це — грибна юшка. Її готувала
у нас іще бабця. Рецептура проста і невибаглива, буде смачно з
будь-якими видами грибочків.
Але ліпше, щоб це був білий гриб
(пів кіля), який треба відварити
і злити відвар у банячок. Окремо засмажити багато цибулі, 56 штук, дві ложки борошна до
золотого кольору. Якщо хочемо густішої підливки, смажимо більше. Потім усе це змішуємо, солимо-перчимо до смаку. І
— прошу пані, підливка готова.
Аж слинки потекли…»

А ягідки можна використати на торт «П’яна вишня».
Щоправда, я його вже не пекла
кілька років. Боюся помилитися в точній рецептурі. Усе бракує часу. Багато роботи, зустрічей, проектів і планів, які треба реалізовувати, і найголовніше — писати. Це лейтмотив

усього мого життя.
Колись був час, до речі, за
яким зовсім не шкодую, коли я
могла лише писати і пекти-варити. Він називався «декретна відпустка». От тоді я думала, що життя проходить повз,
а я мушу ходити з дитячим візочком туди-сюди і спостерігати за чужим святом. Але за другим разом я вже була мудріша.
Мала досвід одночасної роботи у двох місцях, влаштуванні
побуту двох чоловіків — сина і
чоловіка, тому, коли маленька
донечка спала у парку, я сиділа
на газоні з лептопом і малювала
майбутні проекти, писала промови публічним людям, вчила
німецьку мову, багатенько читала і писала. Тож тепер мені
не в новинку виконувати багатовекторні завдання і одночасно творити. Певно, що усі творчі люди такі. Принаймні в моєму оточенні саме так».
Наприкінці своєї розповіді
Ніка Нікалео просить занотувати її найпростіший особистий рецепт: «Черешні з коньяком», які вона спробувала
сiм років тому вперше. А саме
у вечір святкування здійснення однієї з найбільших її мрій
і події, яка назавжди змінила її
життя, коли стала фіналісткою
«Коронації слова». Це був коньяк Мартель та два кілограми
соковитих брунатних черешень
і основний компонент — добрі
друзі поруч. «Хороші люди —
які вміють радіти за тебе разом
із тобою. І я дуже вдячна долі за
них у моєму житті». ■

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Через черешневі
заготовки — до літа
Варення з горіхами
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Морелі і коньяк
Ну а «Львів. Вишні. Дощі»
мали робочу назву «Львів. Дощ.
Морелі». Але, з огляду на деяку
незрозумілість останнього слова
східнякам, видавництво трохи
відкоригувало назву. Насправді морелі — це ті ж вишні, лише
особливий їх сорт, такий соковитий, крупний, м’ясистий.
«Щороку роблю з них наливку,
— каже письменниця. — Засипаю ними доверху дволітрову
банку, залишаючи місце на кілограм цукру, і заливаю по вінця будь-якою горілкою. Потім
закриваю кришкою і ставлю на
сонце на два місяці. Щодня перемішую дерев’яною ложкою,
аби цукор розчинявся рівномірно. Потім проціджую і отримую
чудовий напій, від якого не паморочиться голова, але ноги не
йдуть. Ну, звісно, коли випити
забагато.

Що не кажіть, а літо, яким би спекотним воно було, взимку — це ніби мрія. А
мрії, як відомо, здійснюються. Щоб мрія про літо — ваша і ваших рідних — взимку
мала практичне втілення, треба мати на столі слоїчок із запашним черешневим варенням. Отож перший крок до мрії — приготувати це варення уже зараз. На 1 кг черешні потрібно 1 кг цукру, 300 мл води, 100 мл коньяку і лимон.
Насамперед помити черешні і видалити кісточки. Збризнути коньяком і залишити настоюватися на годину. З води і цукру зваріть сироп, додайте до нього черешні, доведіть до кипіння і зніміть iз вогню. До ранку наступного дня залиште варення
настоюватися. Потім знову довести варення до кипіння, додати нарізаний скибочками лимон і варити ще 5 хвилин. Так само залишити настоюватися на ніч. Поставити
варення на вогонь — на 20 хвилин при постійному помішуванні. І нарешті розлити в
стерильні банки і закрутити.
А якщо полюбляєте і черешні, і горіхи, поєднайте їх у надзвичайно ароматному
і хрумкому варенні. Крім кілограма черешні та кілограма цукру, ще знадобиться 1,5
склянки води, лимон, 300 г волоських горіхів і пакетик ваніліну.
Насамперед видалити кісточки з помитих черешень. Волоський горіх нарізати
шматочками, вкласти шматочки горіхів у кожну ягоду черешні.
Цукор всипати в каструлю, залити водою і зварити сироп. Залити сиропом черешню і залишити на три години. Потім поставити на слабкий вогонь і варити варення, не даючи кипіти, поки ягоди не стануть прозорими.
Наприкінці додати до варення сік iз лимона і ванілін. Гаряче варення розлити в
стерилізовані банки і герметично закрити кришками.
Подбайте, щоб і взимку вас не полишало літо!
Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017
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«На поєдинок проти Беннетто я виходив з надією, що зможу показати свій
найкращий теніс, адже п’ятисетовий матч з японцем у фіналі кваліфікації
не минув безслідно. Не можу сказати, що відійшов від тієї зустрічі».

Сергій Стаховський
український тенісист-професіонал

■ ТЕНІС

Шлях «кваліфаєра»
У стартовий день Уїмблдону основну сітку турніру залишив один
український повпред
Григорій ХАТА
Високі рейтингові місця трьох провідних українських тенісисток, які вони посідають у рейтингу WTA, дозволяють одразу з основного раунду розпочинати їм свої виступи
на «Гранд слемах». Водночас
лише одному з трьох перших
тенісистів України останнім часом випадає нагода одразу з «основи» розпочинати свої виступи
на ключових турнірах року.
Певною мірою Сергія Стаховського вже можна називати майстром кваліфікації, оскільки на другому поспіль турнірі з серії «Великого шолома»
він уміло подолав сито відбору. Перший у році «шлем» —
«Аустреліен оупен» — Сергій
пропустив. Натомість непогано виступив у Парижі, де загалом, з урахуванням кваліфікації, виграв чотири поєдинки, у
підсумку, діставшись другого
раунду змагань.
На Уїмблдоні Стах як мінімум уже повторив результат,

показаний ним на «РГ»-2017,
вигравши стартовий поєдинок основного етапу в француза Жюльєна Бенетто —
6:3, 7:6(10:8), 2:6, 6:2. Попри доволі виснажливий фінал
кваліфікації, в якому український тенісист упродовж чотирьох iз половиною годин боровся
з японцем Тацумо Іто (6:3, 6:7
(1:7), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6), Стаховський — 122-й тенiсист світового рейтингу — знайшов у
собі сили для успішного проходження 81 тенісиста планети з
Франції.
Водночас уїмблдонська історія іншого нашого «кваліфаєра» — Іллі Марченка —
склалася трохи інакше. Після
виграшу кваліфікації другій
ракетці України та 117-й світу в наступному раунді випало
змагатися з непоступливим чехом Іржі Весели, котрий у рейтингу АТР перебуває значно
вище, ніж його візаві з України, — на 48-й сходинці. Попри
те, що п’ятисетовий марафон
завершився на користь більш

рейтингового спортсмена (1:6
6:4 6:4 5:7 1:6.), наш співвітчизник мав реальний шанс на
перемогу. Утім своїми нагодами Марченко не скористався,
змарнувавши кілька «брейкпоїнтів» у четвертому сеті. Надалі ж Ілля, невдало впавши
на травмоване раніше коліно,
повністю втратив контроль над
грою й без бою віддав супернику вирішальний сет, а разом iз
ним — і всю гру.
«Якби подолав стартовий
бар’єр Уїмблдону, міг би потрапити одразу до основного раунду «Ю-Ес оупен»-2017. А після
поразки — шансів узагалі немає», — у коментарі Тенісному порталу України Марченко
пояснив, чому після болісного
епізоду не відмовився від поєдинку, а продовжив гру. Тепер
же на другого тенісиста країни
очікує медичне обстеження, результати якого допоможуть донеччанину визначити подальшу стратегію.
Вочевидь негаразди з фізичним здоров’ям завадили й при-

❙ Еліна Світоліна з важкої перемоги розпочала свої виступи на Уїмблдоні-2017.
❙ Фото з сайта sapronov-tennis.org.
мі вітчизняного тенісу Еліні
Світоліній показати в першому
раунді Уїмблдону свою найкращу гру. Високий статус четвертої сіяної вимагав від українки в протистоянні з австралійкою Ешлі Барті (56-та ракетка
WTA) переконливого успіху.
Проте в підсумку долю поєдинку вирішили дрібниці, чи пак

■ ВЕЛОСПОРТ

■ ТАБЛО

Позапланова зупинка
На головній багатоденці сезону змагається єдиний у профі-пелотоні
український гонщик
Григорій ХАТА
Після того як вітчизняна велокоманда «ІСД»
втратила
професіональний статус, а Ярослав Попович завершив
кар’єру велогонщика,
в профі-пелотоні залишився лише один українець, який має доступ до
найпрестижніших перегонів.
Для єдиного українського повпреда на
гранд-турах — Андрія
Гривка — нинішній сезон розпочався не найкращим чином. У лютому, під час одного з етапів Туру Дубая, він влаштував бійку зі знаним
німцем Марселем Кіттелем, за що в підсумку отримав 45-денну дискваліфікацію. Як результат — пропустив «Джиро
д’Італія». Проте до старту головної гонки сезону
— «Тур де Франс» — дія
заборони Міжнародного союзу велосипедистів
скінчилася. Тож Гривко
— серед 198 учасників
«Великої петлі».
Цьогорічна її версія
— 104-та за ліком — свій
старт узяла в Німеччині,
де гонщики проїхали індивідуальну
«розділку». Усього лише 14 км
гладкого німецького ас-

вища майстерність нашої співвітчизниці — 7:5, 7:6 (10:8).
У наступному раунді на
Світоліну чекає значно грізніший опонент — ветеран жіночого тенісу, переможниця
«РГ»-2010 італійка Франческа Ск’явоне, котра, до слова,
проводить свій останній сезон
у профі-турі. ■

❙ Учасники «Тур де Франс»-2017 свій 21-денний веломарафон розпочали в Німеччині;
❙ традиційний фініш — на Єлисейських полях.
❙ Фото з сайта www.letour.fr.
фальту, але мокрий характер покриття зробив
старт «Туру» непростим
випробуванням для гонщиків. Один із фаворитів
перегонів — 37-річний
Алехандро Вальверде з
«Мовістар» — не втри-

мався в сідлі й під час
падіння зазнав серйозних травм. Перелом
колінної чашечки, глибока рана стегна відправили іспанця на лікарняне ліжко. Потужна злива
підкосила в перший день

багатоденки й іншого іспанця — Йона Ісагірре з «Бахрейн Меріда»,
котрий потрапив на операційний стіл iз переломом поперекового відділу хребта.
Продовжилися падін-

«Тур де Франс». Загальний залік після трьох
етапів: 1. Томас — 10 год.
00 хв. 31 сек. 2. Фрум (обидва — «Скай»). 3. Меттьюз
(«Санвеб») — +12 сек... 67.
Гривко («Астана») — +2 хв.
4 сек.
ня на «Тур де Франс»2017 й наступного дня.
Під час переїзду з німецького Дюссельдорфа
до бельгійського Льєжа
мокра траса стала причиною масового завалу
в одному зі швидкісних
поворотів, котрий трапився незадовго до фінішу. Через це чинний переможець гонки Крістофер Фрум зі «Скай» зазнав
незапланованих
часових втрат. Утім 12
секунд, які на фініші
другого етапу розділили
Кріса та володаря жовтої
майки, переможця стартової «розділки» Герейнта Томаса, котрий також
представляє «небесних»,
навряд чи можна назвати серйозним «гандикапом».
І хоча за підсумками третього етапу, під
час якого пелотон через
Люксембург залишив
Бельгію й дістався французького «берега», від-

ставання Фрума від лідера загального заліку не
зменшилося, загалом головний фаворит «Туру»2017 стрибнув iз шостої
на другу сходинку проміжного протоколу. Знаючи ж, як добре в команді «Скай» дотримуються
командної тактики, навіть сумніватися не доводиться, що хтось інший, аніж Фрум, ближче
до фінішу перегонів, за
найліпшої можливості,
має одягнутися в жовте
вбрання лідера.
Через масовий завал,
який виник на другому
етапі, додатковий секундний тягар отримав і Андрій Гривко. Утім для
гонщика «Астани» генеральний протокол ніколи не був основною ціллю. Максимум, на що
може розраховувати українець на ювілейному
для себе «Тур де Франс»,
— так це боротьба за перемогу на одному з нерівнинних етапів. Поки ж у
пелотоні з’ясовуванням
стосунків займаються
спринтери. Так, фінішний спринт у Льєжі
виграв
вищезгаданий
Кіттель, а переможцем
третього етапу, котрий
завершився у французькому Лонгві, став інший
фінішер — словак Пітер
Саган. ■

■ ХРОНІКА
Бокс
У бою за вакантні титули WBO International та WBA InterContinental український суперважковаговик Андрій Руденко програв одноголосним рішенням суддів росіянину Олександру Повєткіну, котрий після піврічної дискваліфікації за вживання допінгу повернувся на профі-ринг. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Іван Марчук: Я постійно голодний на новизну
За свої 81 рік він створив близько 5 тисяч полотен, його творче дерево продовжує рости-розростатися

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Коли Еверест майже підкорено
Затятий холостяк Квентін Тарантіно таки вирішив одружитися
Колись відомий американський кінорежисер і продюсер, батько фільмів
«Кримінальне чтиво», «Убити Білла»
та «Джанго вільний» Квентін Тарантіно, пояснюючи, чому він досі не одружений, порівняв свою роботу
з підйомом на гору Еверест.
«Якщо ви сходите на гору
Еверест, ви не робите нічого іншого. Усі ваші проблеми, всі мирські речі, сім’я,
будь-що з цього — просто
зникає. Я не кажу, що я ніколи не одружуся і не матиму дитини до 60 років. Але
я зробив свій вибір: я йду
сам по цій дорозі. Тому що
це мій час. Це мій час, щоб
робити фільми», — заявив
він в одному з інтерв’ю. В іншому ж він заявив, що хоче
зняти десять фільмів — і піти
на «пенсію».
Схоже, Тарантіно таки дотримається свого слова. Бо,
маючи у своєму активі вісім
стрічок, 54-річний режисер
несподівано оголосив про свої
заручини. Обраницею Тарантіно стала 33-річна ізраїльська співачка та актриса Даніела Пік — донька відомого ком-

❙
❙

позитора Цвіки Піка, автора пісень Viva la Diva, з
якою Дана Інтернешнл у 1998-му перемогла на «Євробаченні» і Hasta la vista, з якою
дебютував на «Євробаченні» Олександр Пономарьов.
Даніела та Квентін познайомилися у 2009 році на
прем’єрі фільму Тарантіно
«Безславні виродки» в Ізраїлі.
І дуже швидко знайшли спільну мову — уже за два тижні
красуня супроводжувала режисера на червоній доріжці
в Лос-Анджелесі. Однак за
деякий час пара розійшлася
— Тарантіно потрібно було
долати свій Еверест. Стосунки відновилися лише у 2016му — і отримали несподіване продовження в одному з
ресторанів Лос-Анджелеса
у вигляді подарованої обручки.
Новину підтвердила сама
Даніела. «Це правда. Ми дуже щасливі і раді», — цитують наречену в ізраїльському випуску розважальних новин Pnai Plus. Про саму дату
весілля поки що не повідомляється. Можливо, воно відбудеться, коли Тарантіно
таки зніме свої десять фільКвентін Тарантіно
мів? ■
та Даніела Пік.

■ ОТАКОЇ

Моя кохана крокодилка
Мер мексиканського містечка Сан Пендро Уамелула
щороку одружується з рептилією
Ната НЕТУДИХАТА
У відомій народній казці
про Царівну Жабу князенко одружується із земноводним, яке
насправді є зачарованою красунею. Доки всі сплять, Царів-

на Жаба і пироги пекла, і килим
ткала, і робила іншу домашню роботу. А от жителі мексиканського містечка Сан Пендро
Уамелула свято переконані, що
їм достаток, хороший урожай
і багатий вилов може принес-

ти дружина-крокодилка. Тому
кожного року одружують свого
мера з рептилією. Причому кожного разу самка крокодила має
бути іншою.
Весілля відбувається за всіма традиціями. Наречену одяга-

ють у білу сукню і вельон, а щоб
не покусала нареченого під час
весільного поцілунку, пащу їй
міцно зав’язують. Цей ритуал — частина традицій місцевих індіанців. Такі весілля тут
справляють щорічно останні
200 років. Згідно з віруваннями, це покликане принести багатий улов місцевим рибалкам і
рясний урожай селянам.
Після всіх церемоній, ритуалів і святкувань «наречену»
відпускають на волю. А її новоспечений «чоловік» повертається до виконання своїх інших обов’язків. Як кажуть, кожному своє. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +22...+24.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +10...+12, удень +22...+24.
Одеса: короткочаснi дощi. Уночi +17...+19, удень +25...+27.
4 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 21-27 градусiв, у районi Приморського — 17
градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +8...+10, удень +19...+21. Моршин: уночi +10...+12, удень
+22...+24.

По горизонталі:
1. Італійська назва спагеті. 4.
Річка, на якій стоїть Житомир. 8.
Третє за величиною місто Кіпру, відомий курорт. 9. Футбольний клуб
із Рівного. 10. АН-124, найбільший
серійний вантажний літак у світі. 12.
Частина скелета. 13. Верхня частина капелюха чи кашкета, без крисів і козирка. 14. Кінські ласощі.
16. Багнет. 18. Зімкнуте квадратне
або багатокутне польове укріплення, здатне до самостійної оборони.
20. Приміщення у в’язниці із більш
суворим режимом, куди садять непокірних. 21. Міфічний триголовий
пес, який охороняв вхід до Аїда. 24.
Давньогрецька дрібна монета як
символ посильного внеску в спільну
справу. 25. Служитель при мечеті,
який з мінарета в певний час закликає віруючих до молитви. 26. Пряма
лінія, яка з’єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. 27. Російська назва бурштину.
По вертикалі:
1. Столиця Сицилії. 2. Відомий
американський фінансист і меценат, засновник Міжнародного фонду «Відродження». 3. Гора в Туреччині, яка є символом Вірменії. 4. Велика риболовна сітка. 5. Давня назва Криму. 6. Рідкісна річ. 7. Намитий
острівець посеред річки. 11. Воїн з

особистої охорони хана. 12. Сільськогосподарська комуна в Ізраїлі. 15.
Давньогрецький поет-драматург, молодший із трьох великих афінських
трагіків. 17. Посадова особа в Британії, яка встановлює причину раптової смерті. 18. Змагання вітрильників,
у якому брав участь капітан Врунгель.
19. Переяславський полковник, який
став гетьманом України після Юрася
Хмельниченка. 20. У східних народів
плата батькам нареченої за згоду віддати її заміж. 22. Історичне містечко в
Хорватії, біля якого розташоване найменше у світі місто Хум. 23. Біле ведмежатко, герой відомого радянського мультика.
Кросворд №80
від 4 липня

Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 7—8 липня

■ ПРИКОЛИ

6 липня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 510 м/с. Температура вночi +11...+13, удень +21...+23.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №81

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+8…+13
+20…+25

+8…+13
+20…+25
Схід

хмарно

Центр

+8…+13
+20…+25

+8…+13
+20…+25

дощ
сніг

Південь +13…+18
+23…+28
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Порада вiд Дiда Мороза: взимку організму потрібно більше вітаміну «С», тому для здоров’я настоюйте
горiлку на лимонi та журавлинi.
***
Прийшовши до друзів, чоловік побачив у номері великий молоток.
— Що це? — запитав вiн.
— Це годинник, — каже господар,
і б’є молотком по стіні.
Звiдти пролунав голос:
— П’ята година ранку, дайте людям поспати!
***
Теща сидить на дивані. Над її головою висить старовинний годинник.

Коли теща встала, годинник упав.
— Вiчно вони запiзнюються! —
каже зять.
***
Чоловік повертається додому, жінка не знає, куди сховати коханця. В останній момент вона вирiшує поставити
його на кухню у вигляді античної статуї.
— Це що? — запитує чоловік.
— Я в Петрових побачила таку й
теж купила. Зараз це модно.
Уночi чоловік вийшов на кухню,
приготував чай, бутерброди і простягнув «статуї».
— Їж, бо коли я в Петрових стояв,
ніхто не запропонував.
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